
fuksiopus
2014



Paavo Havaksen tie 5 E, 90570 Oulu 
Yliopistolla ravintola Kastarin vieressä 

Facebook.com/Nuventur 

Fuksipassilla käytetyn kannettavan ostajalle yritysluokan hiiri kaupan päälle! 
Tarjous voimassa Wappuun 2015 saakka. 

Kestävän tietotekniikan palveleva  
erikoismyymälä ja laitehuolto 

 

 Käytetyt ja uudet yritystietokoneet 
 Oheislaitteet ja tarvikkeet 

 Huolto- ja tukipalvelut 
 

Meiltä saat apua ja opastusta  
tietotekniikan hankinnassa ja ongelmissa! 

Myymälä:  
050 911 1900 

info@n-kioski.fi 
www.n-kioski.fi 

Yrityspalvelut:  
010 422 5860 

info@nuventur.fi 
 www.nuventur.fi 



3

Fuksiopus 2014

Fuksiohjaajan alkusanat  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
OTYn puheenjohtajan tervedys  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Mikä on OTY?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
OTYn hallitus  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Fuksijaos   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Organisaatiokartta  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10
Teekkarikillat esittäytyvät .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12

Ystävällinen kaunohiihtoseura ry  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .27
Oulun Teekkarikuoro Teeku  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .28
Pahki ry  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .29
Teekkaritorvet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .30
Yokamerat  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .31
Oulun Akateeminen Mölökky- ja Kyykkäseura ry  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .32

Harrastejärjestöt esittäytyvät

Alkuesittelyt

Teekkarius ja sen saavuttaminen

Teekkarilakki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .35
Teekkariperinteet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .37
Superfuksi 2014 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .40
Fuksipassi   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .42
Fuksipassin täyttöohjeet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .43
FAQ: Yliopistossa opiskelu lyhyesti   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .46
100 faktaa fukseille  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .48
Kiltahuonekartta  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .54

Fuksiopus 2014 - Teksuutimet erikoisnumero
Julkaisija Oulun Teekkariyhdistys / Levikki 500kpl
Toimitus Fuksijaos / Taitto & kannen kuva Teemu Partanen



4

Fuksiohjaajan alkusanat

Tervetuloa joukkoomme tuore fuksi!

Onneksi olkoon, olet päässyt opiskelemaan 
tekniikkaa Oulun yliopistoon. Tulevat opis-

keluvuodet tulevat olemaan elämäsi parhaimpia 
hetkiä meidän oululaisten Teekkareiden joukossa. 
Me osaamme pitää hauskaa sitsien, jäynien, tem-
pauksien, juhlien, speksien ja  urheilutapahtumien 
muodossa, joihin pääset tulevan vuoden aikana 
tutustumaan. Tulevaisuus näyttää työllisyydenkin 
kannalta lupaavalta mutta lähitulevaisuutesi Teek-
kariyhteisössä uusien tuttavuuksien ja vanhojen 
perinteiden kanssa näyttää vielä lupaavammalta. 

Tekniikan alalla opiskeluun kuuluu paljon perin-
teitä ja kulttuuria, joihin sinua fuksia eli ensimmäi-
sen vuoden opiskelijaa perehdytetään lukuvuoden 
aikana. Osallistumalla erilaisiin tapahtumiin ke-
räät samalla fuksipisteitä. Fuksipisteitä kerätään tä-
män lehden mukana jaettuun fuksipassiin ja mikä-
li Wappuun mennessä olet kerännyt tarvittavat 32 
pistettä ja käyttäytynyt Teekkarille sopivalla tavalla, 
sinut kastetaan Wappuna Teekkariksi. Teekkarin 
arvonimeä ei siis automaattisesti saa vaan se pitää 
ansaita. Kasvu Teekkariksi alkaa jo syksyllä, kun 

pääset tutustumaan opiskelutovereihisi eri tapahtumien kautta. Syksyn mieleenpainuvin tapah-
tuma on varmasti fuksisuunnistus, jossa pääset pienryhmäsi kanssa suunnistamaan hurvattoman 
hauskasti pitkin Oulua. Kun mediassa puhutaan opiskelijoista, ovat Teekkarit silloin hyvin usein 
opiskelijoiden symbolina kauniine tupsulakkeineen, mikä kertoo Teekkareiden ainutlaatuisesta 
yhteisöllisyydestä. 

Jokaisen fuksin takana on vahva vanhempien teekkareiden muodostama tukiverkko: pienryhmän-
ohjaajasi on lähin tukesi käytännön asioissa, killan fuksivastaava ja -apuri auttavat killan sisäisissä 
asioissa ja allekirjoittanut OTY:n fuksiohjaaja fuksijaoksen kanssa suunnittelee opiskeluvuodellesi 
tapahtumia juuri sinua varten. Muista siis uskaltaa kysyä apua ja tutustua uusiin opiskelukaverei-
hisi, sillä kaikki ovat opiskeluiden alussa vähän pihalla eri asioista. Aloittaessani omat opintoni 
minulla ei ollut tekniikan opiskelijoiden joukossa yhtään tuttua entuudestaan, mutta nyt kolmen 
vuoden jälkeen minulla on Oulussa uusi perhe, Teekkariperhe.

Tämä opus on kasattu sinua varten ja siitä löydät tietoa esimerkiksi vanhempien Teekkareiden 
käyttämistä vähän oudommista termeistä sekä harrastejärjestöistä. Opus kannattaakin lukea huo-
lella läpi, sillä se vastaa moniin sinua askarruttaviin kysymyksiin. Laita opus talteen, jotta voit 
kerrata siitä myöhemmin mm. Teekkariperinteitä ja tapahtumia, kun ne tulevat ajankohtaisiksi. 

Ennen kaikkea haluan kuitenkin, että pidät tekniikan opiskelusta. Teekkariyhdistys keskittyy pit-
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kälti vapaa-aikaan, mutta on tärkeää myöskin opiskella. Toivon, 
että löydät itsellesi sopivan keinon yhdistää opiskelu ja iloinen 
opiskelijaelämä, sillä se on voimavara, minkä avulla jaksat var-
masti opiskella maaliin saakka. Ystävystymällä toisiin fuksei-
hin ja vanhempiin Teekkareihin saat tukea ja neuvoja läpi opis-
keluaikasi, mikä voi olla kultaakin kalliimpaa. Fuksivuosi on 
vain kerran elämässä ja haluan, että otat siitä kaiken irti. Se on 
jotain, mitä voit vanhempana muistella hymyssä suin. 

Antti Piippo
Fuksiohjaaja, Oulun Teekkariyhdistys ry
fuksiohjaaja@oty.fi
0400-894183
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OTYn puheenjohtajan tervehdys

Aloittaminen on aina vaikeaa – niin myös yliopistossa. Lyhenteet ovat hepreaa, kampuksel-
la suunnistaessa tarvitsee karttaa, kiltahuoneella kaikki tuijottavat uteliaina, ruokajonon tai 

pöytäseurankin valitseminen tuntuu kuumottavalta. Olo on totaalisen dorka, ihan koko ajan. 

Onneksesi olet liittynyt poppooseen, joka katsoo sähellystäsi äidillisen rakastavasti, kaiholla omia 
fuksiaikojaan muistellen. Uusien fuksipalleroiden viattomia mieliä, moniosaisia hämmentyneitä 
kysymyksiä ja kuupoiluja on odotettu koko kesä. 

Ja onpa teidän tuloonne on valmistauduttukin! Pienryhmäohjaajien paikallistuntemus, sitsikes-
tävyys ja opiskelumotivaatio on mitattu vähintäänkin eksaktein menetelmin; fuksivastaavat on 
kukin valittu kisassa, jonka rinnalla Nälkäpelikin kalpenee; kiltisten absurdeimmistakin vuosi-
juhlalahjoista on pyyhitty pölyt ja killat ovat juonitelleet toistensa ja yhdessä Teekkariyhdistyksen 
kanssa vaikka mitä kivoja tapahtumia syksyn mittaan. 

Tavoitteena on leipoa juuri sinusta Teekkariperinteet tunteva, oululaisen opiskelijaetiketin hallitse-
va, sosiaalisesti sujuva ja verkottunut sekä täydellisen tasapainoisesti (tai tasapainottomasti) opin-
not ja vapaa-ajan yhdistävä malliyksilö. Ja tavoitteethan saavutetaan vaikka hampaat irvessä! No 
ei sentään. Kaiken on tarkoitus olla oikeasti kivaa ja tähtää siihen, että yliopistoelämän arki alkaa 
rullata mukavasti heti ensimmäisestä päivästä lähtien. 

Ja eiköhän se alakin. Nyt siis vaan nenästä kiinni ja uimahyppy pommilla fuksivuoteen! Kun kiltik-
sellä tai Talolla vanhat kurpat tilittävät, että tämä aika on jotain aivan mielettömän uskomattoman 
totaalisen spessua, kannattaa uskoa. Asenteella siis! Fuksivuosi antaa takaisin juuri niin paljon 
kuin sille itsestään antaa! 

Milja – ihan överi-innoissaan
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Oulun Teekkariyhdistys ry toimii 
kaikkien Teekkarikiltojen yh-

teistyöelimenä. OTYn tehtävänä on 
järjestää Teekkareiden yhteisiä ta-
pahtumia, pitää yllä yhteistyötä mui-
hin teekkariyhteisöihin Suomessa, 
muiden alojen opiskelijoihin, tiede-
kuntiin sekä ammattijärjestöömme 
Tekniikan Akateemisiin, TEKiin.

Maksettuasi OTYn ainaisjäsenmak-
sun saat monenlaisia hyötyjä jäse-
nyydestäsi. Merkiksi jäsenyydestäsi 
saat jäsentarran, jolla saat alennuksia 
muun muassa OTYn järjestämien ta-
pahtumien pääsymaksuista. Jäsenmaksuun sisältyy myös Teekkareiden oma laulukirja, Laulukalu. 
Jäsenyyden myötä sinulla on mahdollisuus tilata myös Oululainen Teekkarilakki.

Kaijonharjussa sijaitsee OTYn taloprojektin tuloksena syntynyt Teekkaritalo. Talo on valmistunut 
vuonna 1993 useiden materiaali- ja rahalahjoitusten myötä sekä luonnollisesti siihen on uhrattu 
myös mittaamaton määrä talkootyötunteja. Vaikka talo onkin täydessä käyttökunnossa tarvitsee se 
silti aina kunnossapitoa, josta vastaa OTYn alainen Teekkarilupi. Taloa vuokrataan myös ulkopuoli-
sille, mutta sieltä löytyy aina tilaa opiskelijoiden illanvietolle, sitä vartenhan se on rakennettu. OTYn 
toimisto sijaitsee Teekkaritalon yläkerrassa.

OTYn tiedotuskanavina toimivat nettisivut, ilmoitustaulut ja sähköposti. Liity siis kiltasi postituslis-
talle, sillä sitä kautta tieto kulkee sinulle varmimmin. Lisäksi OTYlla on oma lehti, Teksuutimet, joka 
ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Käy lukemassa lisää OTYsta uudistetuilta sivuiltamme: www.oty.fi. 
OTYyn kuuluu seuraavalla sivulla esittelyssä olevan hallituksen lisäksi myös erilaisia toimikuntia, 
kuten fukseille suunnatut tapahtumat organisoiva Fuksijaos ja Wappua valmisteleva WappuComi-
tea, opintoasioista huolehtiva TeKolupi sekä Tempaus- ja kulttuuritoimikunta. Jos yhdistystoiminta 
kiinnostaa sinua, liity ihmeessä joukkoomme!

OTY päivystää lukukauden aikana Teekkaritalolla maanantaisin klo 11.00- 14.00. Päivystysajoista 
ilmoitetaan tarkemmin OTYn nettisivuilla. 

Tervetuloa käymään!

Mikä on OTY?

Oulun Teekkariyhdistys - OTY

OTY on:
• yli 4000 jäsentä käsittävä yhdistys
• seitsemän Teekkarikillan kattojärjestö
OTY järjestää:
• 7-päiväisen Wapun (±2 päivää)
• Teekkarikulturellisia tapahtumia
• vapaa-ajantoimintaa
Lisäksi OTY:
• omistaa Teekkaritalon
• koordinoi haalari- ja Teekkarilakkitilauksia
• vaalii oululaisia Teekkariperinteitä
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OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

O U L U N  T E E K K A R I Y H D I S T Y S  R Y 

Arkkitehtikilta
Konekilta
Optiem

Oulun Tietoteekkarit
Prosessikilta

Sähköinsinöörikilta
Ympäristörakentajakilta

ORGANISAATIOKARTTA

Pienryhmät

Pienryhmänohjaajat ja 
fuksit

Tiedekunnat

Arkkitehtuurin tiedekunta
Teknillinen tiedekunta
Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

Biokemian ja molekyylilääketieteen  tdk.
Humanistinen tdk.
Kasvatustieteiden tdk.
Luonnontieteellinen tdk.
Lääketieteellinen tdk.
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Osastot/laitokset

esim. Sähkötekniikan osasto
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OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

OLuT
oOKoo
Finanssi

Humanistinen kilta
Oulun lääketieteellinen kilta

O U L U N  T E E K K A R I Y H D I S T Y S  R Y 

OTY:n ja Teekkarikiltojen 
muodostamat jaokset

WappuComitea
Alumnijaos
TeKuToKu
TeKolupi
TiSuVaKo
Fuksijaos

Muu OTY:n alainen 
toiminta

WesiBussiComitea
Teekkarilupi Oy

WachCom
Valopäät

KK20

Kattokillat- ja ainejärjestöt

Harrastejärjestöt

Oulun Akateeminen Mölök-
ky- ja Kyykkäseura OAMK
Ystävällinen Kaunohiihto-

seura YKHS
Oulun Teekkarikuoro TeeKu

Elektroniikkakerho
Ylioppilaskamerat

jne.

Ammatti- ja palvelujärjestö
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O U L U N  T I E T O T E E K K A R I T  R Y
Tervetuloa opiskelemaan tietotekniikkaa! Onnittelut hienosta valinnasta!

Tietotekniikan opiskelijana kiltasi on Oulun Tie-
toteekkarit ry (OTiT), jonka kiltahuoneen löydät 
X-oven käytävän varrelta. Luentojen jälkeen (tai 
niiden aikana) ei tarvitse nyhjöttää kotona, sil-
lä kiltahuoneella on WLAN ja sähköä! Siellä on 
helppo uppoutua mm. biljardiin, lauta-, konsoli- 
tai tietokonepeleihin, ja avuliaat opiskelutoverit 
voivat jopa edistää opintojasi. Kiltiksellä pääset 
kokemaan miltä tuntuu irkata samassa huoneessa 
olevien kanssa, ja laadukas musiikki on laadukasta. 
Kun opiskelijaelämä väsyttää, voit raahautua kilta-
huoneelle kahville tai sohville. Tarjolla on myös 
erinäisiä virvoitusjuomia ja makeisia. Kiltis onkin 
jäsenistölle kuin toinen olohuone, jossa monet 
viettävät enemmän aikaa kuin kotonaan.

Perustamisvuosi: 1988
Haalareiden väri: musta (lähes kaikilla Suo-
men tietoteekkarikilloilla on sama väri)
Suurin tapahtuma: Kiltahuonekierros + Ci-
tytour
Sisäänottomäärä: 50
IRC-kanava: #otit @ IRCnet
Nettisivut: www .otit .fi
Paras katto: Lumikatto (kts . Sperminaali 
2/2012)
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O U L U N  T I E T O T E E K K A R I T  R Y

Yhtenä OTiTin tehtävänä on järjestää kiltalaisille rattoisaa tekemistä. Fukseille keskeisimpiä syys-
lukukauden tapahtumia ovat Fuksisitsit ja Fuksicursio, joilla tutustut muutamiin Teekkarikult-
tuurin keskeisiin käsitteisiin. Kevätlukukaudella pääset panemaan Fuksisitseillä opittuja taitoja 
käytäntöön humanistiopiskelijoiden seurassa Humanöörisitseillä. Fuksicursio puolestaan auttaa 
selviämään legendaarisesta monipäiväisestä Kotimaan pitkä -excursiosta. Muiden ainejärjestöjen 
kiltahuoneisiin tutustutaan Kiltahuonekierroksella, josta jatketaan keskustan kapakoihin Citytou-
rille, ja YmpäristöTieto-kesäpäivänä verestetään menneen lukuvuoden muistoja ympäristöteekka-
reiden kanssa. Lisäksi OTiTin perinteisiin kuuluu PikkuWappu-baaribileet.

Killan toiminta sisältää myös mm. viikottaiset urheiluvuorot sekä noin neljä kertaa vuodessa il-
mestyvän kiltalehden, Terminaalin, toimittamista. Lehteen on jokaisella kiltalaisella mahdollisuus 
tuottaa sisältöä, ja vanhoja numeroita voi lukea kiltiksellä tai killan nettisivuilla. Kaiken tämän 
lisäksi killalla on paljon muutakin tarjontaa, joten on tärkeää lukea sähköpostia ja irkkiä päivittäin!

Killan toiminnasta vastaa Oulun Tietoteekkarit ry:n hallitus, jolla on apunaan toimihenkilöitä. 
Hallitus ja toimihenkilöt valitaan vuosittain vaalikokouksessa, ja fuksit ovat erittäin tervetulleita 
mukaan vaikuttamaan järjestön toimintaan!

Fuksivuosi on opiskeluajan mieleenpainuvinta aikaa, ja sen voi suorittaa vain kerran, joten suorita 
perusteellisesti! Silloin kun minä olin fuksi…
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Visa Seppänen
Työvoimaministeri
Mega_Tron @ IRCnet
tyovoimaministeri@
otit .fi
041 549 8291

Tomi Kyöstilä
Työvoimaministeriön valmisteleva virkamies
dob @ IRCnet
tomi .kyostila@student .oulu .fi
044 562 8845
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S Ä H K Ö I N S I N Ö Ö R I K I L T A  R Y
Morjensta moi reippaat ja uutta intoa täynnä olevat fuksit! Sähköinsinöörikilta toivottaa teidät 
kaikki lämpimästi tervetulleiksi tekniikan opinto-
jen pariin.

Sähköinsinöörikilta ry, eli SIK täyttää ensi vuon-
na pyöreitä. Hurjat 50 vuotta! Olet onnellisessa 
asemassa, kun olet valinnut koulutusohjelmak-
sesi sähkötekniikan. Ja vielä Oulusta. Saatat vielä 
osallistua mahtaviin vuosijuhliimme ensi vuonna. 
Sähköinsinöörikilta ry:n toiminta on siis alkanut 
jo vuonna 1965. Me sähköteekkarit muodostamme 
yhden yliopistomme suurimmista ja ehkä myös ak-
tiivisimmista killoista, sekä olemme olleet mukana 
ja vaikuttamassa monessa opiskelijatoiminnassa.

Tärkeimpiä kiltamme tunnusmerkkejä ovat Teek-
karilakissa oleva salaman muotoinen kokardi, sekä 
siniset haalarit joihin monet ovat tehneet omin 
kätösin iloisesti välkkyviä ledikoristeluja. Kuului-
sin näistä on ”possusalama”, jonka jokainen saa 
käydä tekemässä Elektroniikkakerholla. Lisäksi killallamme on muita-
kin tunnusmerkkejä, kuten Suomen parhaat Möykkäwaunut ja Oulun 
parhaimmat NeverSki-sukset. Sukset ovat keskeisessä asemassa SIK:n 
järjestämällä Ympärihiihdot-tapahtumalla, jossa joukkueet kisaavat 
NeverSki -suksien kanssa. Lisäksi näitä tunnusmerkkejä tulette nä-
kemään vaikka kuinka monessa muussakin tapahtumassa. Varsinkin 
Möykkäwaunut tuovat sähkötekniikan opiskelijoiden lisäksi iloa ja 
tunnelmaa moneen hienoon tapahtumaan. Lisäksi meidät SIK:n fuk-
sijaoslaiset tunnistaa käytössämme olevasta Norjan lipusta.

No mikä on paras paikka Oulun yliopistolla? No tietenkin oma kilta-
huone! Kiltahuone on yksi yliopiston suurimmista ja on meille sähköläisille kuin toinen koti. Kil-
tikseltä löydät kaiken tarpeellisen kahvista kavereihin. Kiltahuone sijaitsee vanhaa yliopistopainoa 
vastapäätä, Tellus-kirjaston lähettyvillä, J2-oven portaikosta kombeihin. Kiltahuoneeltamme löy-
tyy mm. aito flipperi. Kannattaa käydä kokeilemassa! Opiskelija arkeen virkistystä tuovat kiltahuo-
neen maukas kahvi, jääkaappi sisältöineen, pöytälätkä, darts-tikat ja taulu, lukuisat lehdet ja kirjat, 
televisio ja ylipehmeät sohvat. Lisäksi kiltahuoneella pystyt opiskelemaan ja käytettävänäsi ovat 
stekt-koneet, joiden avulla pystyt tekemään harjoitustyöt vaivatta. Lisäksi kiltahuoneelta löytyy 

Perustamisvuosi:  1965
Haalareiden väri: Sähkönsininen
Tärkeimmät tapahtumat: Kaamoksen Kaa-
tajaiset & Ympärihiihdot, Kotimaanpitkä- ja 
fuksicursio
Sisäänottomäärä:  50 (minimi)
Kiltalehti: Sinssi
IRC-kanava: #SIK @ IRCnet
Nettisivut: www .sik .fi

Elämän_viisaus_v1.0: Ei ehi luennoille eikä 
laskareihin . Rientojakin on!
Elämän_viisaus_v2.0a: KOSKETA SÄHKÖ-
TEEKKARIA KUN OLET MÄRKÄ
Elämän_viisaus_v2.1b: Selvisin puhumal-
la!
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S Ä H K Ö I N S I N Ö Ö R I K I L T A  R Y

hyvää ja aina auttavaista ja mukavaa seuraa. Tule rohkeasti käymään SIK:n kiltahuoneella milloin 
vaan!
 
Vielä kerran tervetuloa yliopistomaailmaan, ja nauttikaa sekä teekkarikulttuurista  että fuksivuo- 
destanne täysin siemauksin! 

15

“...Ja fuxit tämän lipun 
nähdessään tietäköön;
     Että lipun luona tulee 
heidän parvehtia.’’

Henri Vehkala
Fuksivastaava
fuksivastaava@sik .fi
050 350 4660
Sir_Henry @ IRC

Riku Seppänen
Fuksipaimen
fuksipaimen@sik .fi
040 576 9582
Swani @ IRC
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OpTIEm - OULUN TUOTANTOTALOUSTEEKKARIT RY

Tervetuloa jäseneksi kiltaamme Optiemiin! Pienen ja tiiviin kiltamme Fuksi- ja kulttuurivastaava

Samu sekä Fuksiapuri Tapio ovat mukananne 
Teekkariuden alkutaipaleella. Meitä voi siis nykäis-
tä hihasta, mikäli jokin askarruttaa.

Kiltamme Optiem on pienin ja nuorin Teekkari-
killoista, mutta myös meillä on pitkä taival takana 
Teekkariyhteisössä. Vaikkei Optiemilla ole välttä-
mättä yhtä pitkiä perinteitä kuin vanhemmilla 
killoilla, haluamme näyttää olevamme Teekkar 
henkisiä. Vaikka kiltamme on pieni, se ei  menoam-
me hidasta. Päinvastoin, tiiviillä porukalla Optiem 
on aina Teekkaritapahtumissa mukana  täysillä! 
Optiemilaiset tunnistaa mintunvihreän värisistä 
haalareista sekä soikeasta logosta, joka kuvastaa 
sektoreita ja nousevaa käyrää sekä kellotaulua.

Täältä sitä herkkua piisaa! Kiltalaisten toisena kotina 
toimii kiltahuone, jossa aikaa voi viettää  haluamallaan tavalla joko luentojen välissä tai etenkin 
niiden aikana. Kiltahuoneelle ovat  tervetulleita optiemilaisten lisäksi myös muut Teekkarit ja fuk-
sit kyselemään parhaita vinkkejä  tuleviin TuTan tentteihin, tutkimaan tenttiarkistoa, pelaamaan 
biljardia, keittämään/juomaan kahvia, täydentämään haalarimerkkivarastoa ja muuten vain vaih-
tamaan kuulumisia.

Kiltamme järjestää tapahtumia laidasta laitaan. Syyskauden bileputken aloittaa räjähtävästi  Ym-
päristörakentajakillan kanssa yhteisesti järjestetyt Akateemiset Alkajaiset, minne on tervetulleita 
kaikki opiskelijat! Lisäksi kiltamme jäsenille järjestetään yritysvierailuja eli excursioita, saunailtoja, 
leffailtoja, sitsejä, urheiluvuoroja ja mitä ikinä kiltalaiset vain toivovatkin. Tutalaiset ovat yleisesti 
innokkaita urheilemaan. Killan viikoittaiset urheiluvuorot ovat suosittuja  ja kiltalaiset saavat itse 
päättää, mitä milläkin vuorolla pelataan. Otammekin mielellämme  kisahaasteita muilta Teekka-
reilta vastaan, sillä kilpailuhenkeä killastamme löytyy! Sitä osoittavat myös killan sisäiset kilpailut 
Pooliem (biljardi), Sähliem (salibandy) ja Beachiem (rantalentopallo).

Laatta lentää vähintään neljä kertaa vuodessa! Erinomainen tapa tutustua kiltaamme ja jäseniin 
sekä huikeisiin tapahtumiin on lukea kiltalehteämme Laattaa, joka ilmestyy neljästi lukuvuodessa 
jokaiselle Teekkarikillalle. Jokaisesta Laatasta löytyy varmasti joka ikiselle lukijalle jotain hymyn,  
ellei jopa naurun aihetta.

Perustettu: 1991
Jäseniä: 244
Sisäänotto: 45 opiskelijaa
Esimerkkiammatti: projektijohtaja, ostaja-
päällikkö, laatupäällikkö . . . 
Kiltahuoneen lokaatio: Oranssien naula-
koiden läheisyydessä Prosessikäytävällä
Haalariväri: mintunvihreä
Kiltalehti: Laatta
TIESITKÖ? Killan nimi Optiem tulee sanois-
ta Oulu Presents The Industrial 
Engineering and Management . Nimi mu-
kailee Euroopan tutalaisten kattojärjestön 
ESTIEMin nimeä .
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OpTIEm - OULUN TUOTANTOTALOUSTEEKKARIT RY

Lopuksi vielä onnittelut jokaiselle uudelle tekniikan opiskelijalle ja Teekkarinalulle, nähdäänpä 
syksyllä!

17

Samu Huotari
Fuksi- ja kulttuurivastaava
fuksijakulttuurivastaava@optiem .fi

Tapio Vuorinen
Fuksiapuri
tapio .vuorinen@student .oulu .fi



18

O U L U N  Y L I O p I S T O N  p R O S E S S I K I L T A  R Y

Onnittelut Prosessikillalta uuden opiskelupaikan johdosta!

Oulun yliopiston Prosessikilta ry, tuttavallisemmin 
Prose, on porskuttanut jo yli puoli vuosisataa. Pro-
sen kiltalaiset tunnistaa Teekkarilakissa olevasta 
nuolenmuotisesta kokardista sekä puhtaan valkoi-
sista haalareista. Haalareilla on kuitenkin taipu-
musta vaihtaa väriä opiskelujen edetessä. Tapahtu-
missa proselaisporukan voi tunnistaa myös äänen 
perusteella. Musiikkia seuraamalla ja nykyään kel-
taiseksi maalatun humppakärryn bongaamalla, voi 
löytää suuriakin proselaiskeskittymiä.

Parhaiten proselaisia löytää opiskelujen tiimoil-
ta kiltahuoneelta, joka sijaitsee Prosessinkadulla 
kellarikerrikerroksessa. Vastaremontoidulta kil-
tahuoneeltamme löytyy monenlaista ajanvietettä 
kuten konsoli- ja lautapelejä, pöytäjalkapallo sekä 
darts-nurkkaus. Prosessikillalla on myös yliopiston 
kattavin haalarimerkkimallisto. Kiltahuoneelle eli 
kiltikselle kokoonnutaan luentotauoilla juomaan 
kahvia tai muuten sosialisoitumaan muiden kilta-
laisten kanssa. Myös kouluhommien tekeminen on 
suosittua siihen hyvin soveltuvassa kiltahuoneen 
takaosassa.

Prosessikilta järjestää vuosittain erilaisia tapahtu-
mia, jotka ovat suunnattuja myös muiden alojen 
opiskelijoille. Syksyllä järjestetään jo 21. kerran 
Mallasappro ja keväällä TeekkariWapun aloittava Kirkkovenesoudut ja Jälkisoudut. Prose järjestää 
vuosittain excursioita kuten KMP:n eli KotiMaanPitkän, Könsycursion sekä Fuksicursion. Joskus 
excursiot ovat suuntautuneet jopa Suomen rajojen ulkopuolelle. Excursioilla tutustumme alamme 
yrityksiin ja toisten paikkakuntien Teekkareihin mahdollisuuksien mukaan. Järjestämme myös 
pienempiä tapahtumia kuten laskettelureissuja, peli- sekä leffailtoja. Kaiken tämän lisäksi proselai-
set ovat innokkaita pelaamaan akateemista 
mahtilajia, kyykkää.

Proselaisten työllistyminen on ollut jo jonkin aikaa oikein hyvällä mallilla. Fuksit mukaan lukien, 

Perustamisvuosi: 1961
Aloituspaikkoja: 75
Opintosuunnat: automaatiotekniikka, 
biotuotteet ja bioprosessitekniikka, kemi-
an prosessitekniikka, prosessimetallurgia, 
rikastustekniikka, teollisuuden energia- ja 
ympäristötekniikka, tuotantotalous sekä 
vesi- ja yhdyskuntatekniikka
Haalareiden väri: puhtaan valkoinen
Kiltahuone: Prosessinkadulla kellarikerrok-
sessa
Kiltalehti: Porle

18
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O U L U N  Y L I O p I S T O N  p R O S E S S I K I L T A  R Y

lähes kaikki ovat saaneet kesäksi oman alan töitä. Laajan yrityisyhteistyön ansiosta näkymät työl-
listyä valmistumisenkin jälkeen ovat hyvät.

Vielä kerran onnittelut hyvästä valinnasta ja onnea opintoihin. Nauttikaa fuksivuodesta ja osallis-
tukaa tapahtumiin, ettei koulunkäynnin taakka kävisi liian suureksi. Tällä tavoin tutustutte myös 
uusiin mahtaviin ihmisiin. Askarruttaviin kysymyksiin ja miksei myös koulutehtäviin apua löytyy 
varmimmin kiltahuoneelta.

19

Eero Vuorenmaa
Fuksivastaava
fuksivastaava@prosessikilta .fi

Tuomas Pöykkö
Fuksiapuri
tuomas .poykko@student .oulu .fi
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O U L U N  Y L I O p I S T O N  K O N E I N S I N Ö Ö R I K I L T A  R Y

Hei sinä uusi fuksi!

Me, Ari ja Anttoni, haluamme koko Konekillan 
puolesta toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi 
Oulun yliopistoon opiskelemaan tekniikkaa. Ää-
rimmäisen hyvin valittu tieteenala! Me toimimme 
Konekillassa fuksiohjaajana sekä fuksipaimenena, 
eli meidän tehtävämme on yhdessä pienryhmäoh-
jaajien kanssa tutustuttaa fuksit opiskeluun ja näyt-
tää mallia Teekkarikulttuurista.

Oulun yliopiston Koneinsinöörikilta on yksi yliopiston suurimpia ja näkyvimpiä kiltoja. Joka vuo-
si meillä aloittaa tekniikan alan killoista selvästi eniten uusia opiskelijoita. Kiltamme tunnistaa 
punaisesta väristä, ja punaisiin haalareihin pukeutunutta porukkaa ei voi olla huomaamatta. Kun 
näet bileissä punaisen joukon, niin mene rohkeasti tutustumaan, olemme rentoa sakkia! Näky-
vyyttä Koneelle tuovat myös killan väriä tunnustavat kulkupelit. Kaikkien konelaisten ja muiden-
kin opiskelijoiden silmäterän, vm. -28 olevan paloauton Ykän voit bongata eritoten Wappuna ja 
Laskiaisena. Lisäksi kiltalaisia liikuttelevat maastoauto Mellakka ja moottoripyörä Jawa. Vaikka 
konelaisia on paljon, niin silti keskuudessamme on vahva yhteishenki!

Tänäkin vuonna Kone järjestää perinteisen ja massiivisen Laskiaistapahtuman. Laskiainen koos-
tuu hyväntekeväisyysmyyjäisistä, mäenlaskuriehasta ja iltabileistä, ja on vuoden suurin yksittäisen 
ainejärjestön järjestämä tapahtuma! Vuoden mittaan järjestetään myös runsaasti pienempiä ta-
pahtumia, kuten excursioita, bileitä, saunailtoja ja sitsejä sekä omalle porukalle että yhteistyössä 
muiden kiltojen kanssa. 

Konetekniikan koulutusohjelmassa on kattava ja monipuolinen valikoima suuntautumisvaihto-
ehtoja, ja täällä voikin opiskella esimerkiksi koneiden suunnittelua, materiaalien ominaisuuksia 

Väri: punainen
Perustettu: 1965
Aloituspaikat: 105
Suurin tapahtuma: Laskiainen
Fun fact: Yli neljäsosa uusista fukseista on 
konelaisia!
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O U L U N  Y L I O p I S T O N  K O N E I N S I N Ö Ö R I K I L T A  R Y
tai vaikkapa talonrakennusta. 
Siksi killassamme pyöriikin 
moninainen ja värikäs joukko 
opiskelijoita, joiden käymät 
kurssit eroavat toisistaan täy-
sin. Valinnanvaraa siis löytyy!

Konekillan kiltahuone löytyy 
S2-oven läheisyydestä kella-
rista väestönsuojasta. Kilta-
huoneelle ovat tervetulleita 
kaikki vuosikurssiin, ikään ja 
kengännumeroon katsomatta, 
myös muiden kiltojen edusta-
jat! Kiltahuoneelta löytyy mm. 
kahvinkeitin, pelikonsoleita, 
televisio ja muita viihdykkeitä, joten aika kuluu varmasti hyvin (joskus jopa liian hyvin) luentojen 
välissä. Sieltä löydät yleensä myös hallituslaisia, joilta voit ostaa killan haalarimerkkejä.
Tulet huomaamaan, että suosituimpia aiheita vanhempien opiskelijoiden keskuudessa on oman 
fuksivuoden muistelu. Fuksivuodesta kannattaa ottaa kaikki irti, fukseja ollaan vain kerran! Läh-
temällä mukaan tapahtumiin ja olemalla aktiivinen tutustut kanssaopiskelijoihisi ja saat tärkeitä 
kontakteja tulevaisuuttakin ajatellen. Fuksivuosi huipentuu Wappuun, jolloin painat hohtavan val-
koisen uuden Teekkarilakin päähäsi oman kiltasi kokardilla varustettuna monta kokemusta rik-
kaampana. Matkasi kohti sitä hetkeä alkaa tästä!

Onnittelut vielä hyvästä valinnasta, eritoten konelaisille lukijoille! Muista rohkeasti vaivata oman 
kiltasi fuksivastaavaa ja omaa pienryhmäohjaajaasi mieltä askarruttavissa asioissa, he ovat olemas-
sa sinua ja sinun kysymyksiäsi varten. Myös meille voit tulla juttelemaan jos on jotain kysyttävää. 
Törmäillään tapahtumissa!
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Ari Lääkkölä
Fuksiohjaaja
0408223063
fuksiohjaaja@palkki .oulu .fi

Anttoni Jokinen
Fuksipaimen
0442847333
fuksipaimen@palkki .oulu .fi
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O U L U N  A R K K I T E H T I K I L T A
Onnea uusi Arkkari!

Olet valittu maailman pohjoisimpaan arkkteh-
tikouluun, Oulun yliopiston arkkitehtuurin  ti-
dekuntaan, tervetuloa! Tiedekuntamme tilat si-
jaitsevat aivan Oulun keskustassa Torinrannassa,  
jossa idyllisen puutalokorttelin suojissa opiske-
lemme ainakin toistaiseksi ennen Linnanmaan 
kampukselle muuttoa. Varsinkin fuksivuonna 
kotipesänänne toimii piirustusluokka, joka sijait-
see korttelin päässä muusta kampuksesta. Sama-
sa rakennuksessa sijaitsevat myös 2. vuosikurssin  
piirustustilat. 

Opiskelijajärjestömme Oulun Arkkitehtikilta on 
pieni mutta aktiivinen ja lämminhenkinen yhtei-
sö. Eri vuosikurssien opiskelijat tulevat tutuiksi 
helposti ja opiskeluympäristö on kannustava sekä 
yhteishenki tiivis. Kiltamme järjestää toimintaa 
ja tapahtumia sekä arkkareille että kaikille  opis-
kelijoille, kuten syksyn päräyttävimmät opiskeli-
jabileet Barbaariset Bakkanaalit. Voit osallistua 
esimerkiksi killan omiin liikuntavuoroihin, Alk-
kari-kiltalehden toimitukseen, lautapeli-iltaan 
tai käydä leffakerhossa. Kiltamme erikoisuus on 
ikioma, Pikisaaressa sijaitseva 1800-luvulla ra-
kennettu hirsinen kiltatalo, jossa vietetään niin 
rentoja viikoittaisia saunailtoja kuin Wappuakin 
valkoisissa teekkarihaalareissa juhlien. 

Syksyn alussa kilta ja yliopisto järjestävät paljon 
tapahtumia ja tekemistä, joissa voi helposti  tu-
tustua kanssaopiskelijoihin ja viettää aikaa myös 
eri alojen opiskelijoiden kanssa. Erityinen  koh 
kohta syksyllä on uusille arkkareille järjestettävä 
excursio Hailuotoon, jonne lähdemme  viikonlo-

Perustamisvuosi: 1959
Aloituspaikkoja: 45
Kiltatalo: Pikisaari, Pursitie 8 
Kiltahuone: Tutkijoiden talo, Aleksanterin-
katu 6 
Haalarin väri: maalarinvalkoinen
Killan suurin tapahtuma: Barbaariset Bak-
kanaalit
Kiltalehti: Alkkari
Työvälineitä: skaalatikku, naruviivain, tieto-
kone
Web-sivut: www .oulunarkkitehtikilta .net
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O U L U N  A R K K I T E H T I K I L T A
puksi tutustumaan ja leikkimään.

Me fuksivastaavat yhdessä pienryhmäohjaajien ja 
muiden kilta-aktiivien kanssa huolehdimme  teistä 
syksyn ajan, annamme eväitä yliopistoelämän ja ar-
kitehtuurin opiskelun aloittamiseen sekä  tietenkin 
puuhaamme kaikkea kivaa teidän, uusien fuksiemme, 
kanssa!

Käy rekisteröitymässä kiltamme foorumille osoittees-
sa www.oulunarkkitehtikilta.net, sieltä löytyy  myös 
lisää tietoa killastamme.
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Parasta fuksivuotta toivottaen fuksivastaavat
Julia ja Marjaana

fuksivastaava@oulunarkkitehtikilta .net
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Kas terve, uusi fuksi!

Oulun yliopiston Ympäristörakentajakilta ry, eli kavereiden kesken Ymppi on ympäristöteknii-
kan opiskelijoita edustava kilta. Ympäristöraken-
tajakilta nousi Rakentajakillan tuhkista ja on eräs 
Oulun yliopiston vanhimmista järjestöistä, vuon-
na 2014 lasiin tulee jo kunnioitettavat 55 vuotta! 
Tänä vuonna koulutusohjelmaamme hyväksyttiin 
53 uutta opiskelijaa, olemme siis Oulun Teekkari-
kiltojen pienemmästä päästä.

Meidät ymppiläiset tunnistaa helposti kirjavista 
haalareistamme (sini-puna-keltaiset) sekä sym-
paattisesta lihasvoimin liikkuvasta saunavanhuk-
sestamme, joka on sekin päässyt jo 32 vuoden 
ikään. Juuri asennetun uuden kiukaan voimin 
edessä on vielä vähintään toiset samanlaiset! Wappu ei ole Wappu jos Ympin saunassa ei käy läm-
mittelemässä! Kilta julkaisee myös Wapun alla ihanaakin ihanampaa tyttökalenteria jo yli kymm 
nen vuosikerran kokemuksella. Faktahan on, että Ympin tytöt on ne parhaimmat.

Ympin kiltahuone sijaitsee vihreiden naulakoiden vieressä. Kiltikseltä voit löytää kaikenkokoisia 
ja -ikäisiä ymppiläisiä nauttimassa herkullisesta kahvista ja toistensa seurasta. Kiltahuoneella on-
nistuu myös ahkera opiskelu sille pyhitetyssä takatilassa. Kiltahuoneelta voi myös käydä ostamassa 
suosittuja haalarimerkkejämme!

Killan hallitus ja toimihenkilöt joka piristää opiskelijoiden harmaata arkea järjestämällä useita 
erilaisia tapahtumia: bileitä, excursioita ja urheilumahdollisuuksia löytyy. Lukuvuoden käynnis-

Perustamisvuosi: 1959
Sisäänotto: 45
Tunnusmerkit: vedettävä sauna, tyttöka-
lenteri
Kiltahuoneen sijainti: Vihreiden naulakoi-
den vieressä, portaiden alapäässä
Haalareiden väri: sini-puna-keltainen
Kiltalehti: Nakertaja
Hauska tietää: Enemmän tyttöjä kuin muil-
la Teekkarikilloilla!

Y m p Ä R I S T Ö R A K E N T A j A K I L T A
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tävät Akateemiset Alkajaiset kilta järjestää yhdes-
sä Optiemin kanssa ja muitakin pippaloita löy-
tyy läpi vuoden. Kiltahuoneella pidetään tasaisin 
väliajoin pannukakku- ja peli-iltoja sekä uusien 
haalarien saavuttua haalarimerkkien ompeluilta-
ma. KotiMaan Pitkä -excursio suuntaa joka syksy 
kansallisille Ympäristöteekkaripäiville ja keväisin 
SRT-excu suunnistaa Rakentajateekkaripäiville. 
Poikkeuksina tietty Oulussa järjestettävät päivät!  
Tulevana lukuvuonna molemmat päivät sattuvat 
osumaan Tampereelle. Tammikuun lopussa on jo 
perinteeksi muodostuneiden ja pahamaineisten 
Raksasitsien aika. Näitä sitsejä et halua todella-
kaan missata! Killan jäsenten henkisen ja fyysisen 
hyvinvoinnin ylläpitämiseksi meillä on useita lii-
kuntavuoroja ja osallistumme aktiivisesti urheilu-
sarjoihin.

Killan kuulumisia voit seurata kiltalehdestämme 
Nakertajasta, nettisivuiltamme www.ymparistra-
kentajakilta.net tai killan Facebook-profiilista.

Hyppää sisään saunaan tai pyörähdä kiltahuo-
neella niin tutustutaan!

JES!

Y m p Ä R I S T Ö R A K E N T A j A K I L T A

Aleksi Hursti
Fuksivastaava
040 730 8625 
fuksivastaava@ymparis-
torakentajakilta .net

Sonja Riikonen
Fuksiapuri
050 309 2939 
fuksiapuri@ymparis-
torakentajakilta .net



” Työ on todella moni puolista, 
kahta samanlaista työpäivää 
ei ole ollut. Pääsen työssäni 
toteuttamaan itseäni ja saan 
vastuuta. Koska olen kilpailu-
henkinen, myös projektien 
tavoitteiden saavuttaminen 
motivoi.Ryhmässämme on 
saman henkistä porukkaa ja 
ilmapiiri on tosi hyvä.” 

Antti Kirssi, 
prosessitekniikan asiantuntija, 
Loviisan ydinvoimalaitos

Onnea 
ja menestystä 
opintoihin! 
fortum.com/urapolku
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Ystävällinen kaunohiihtoseura ry

Ystävällinen kaunohiihtoseura ry on perinteikäs harrastejärjestö, jonka tarkoituksena on 
ollut edistää alppihiihtoharrastusta Oulun yliopiston opiskelijoiden keskuudessa jo 70-lu-
vulta lähtien. Aluksi seura on toiminut Oulun Teekkariyhdistyksen alaisuudessa ja omaksi 
yhdistykseksi se rekisteröitiin vuonna 2004.

Seura on ollut yhdyssiteenä kaikille alamäkiurheilun ystäville ja järjestänyt kimppakyytejä, 
matkoja ja erilaisia tapahtumia jäsenistölleen. Ensimmäinen ulkomaanreissu tehtiin 1984 
Itävallan St. Antoniin, jonka jälkeen Alppimatka on kuulunut jokavuotiseen ohjelmistoon, 
muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

Nykyään legendaarisen Alppimatkan lisäksi mukaan tapahtumalistalle on tullut mm. tu-
hansien opiskelijoiden suosima Hemavan Student Ski, yliopiston omat kilpailut Avoimet 
Kansalliset, Oulun omalle Ruskotunturille sijoittuva Paskakukkulan Kuningas ja kesällä 
järjestettävä Ukkohalla WakeUP! Reissuilla keskitytään laskemisen lisäksi myös vahvasti 
paikalliseen AfterSki-kulttuuriin.

Seuran järjestämien matkojen lisäksi teemme yhteistyötä muiden lasketteluseurojen kans-
sa ja teemme parhaamme, että kaikki hiihtopummit pääsevät reissaamaan ahkerasti lu-
men perässä, niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Laskukausi avataan viimeistään Rukan 
kauden avajaisissa marraskuussa ja lopetetaan touko-kesäkuussa.

Seuran jäseniksi ovat tervetulleita kaikki laskettelusta kiinnostuneet, iästä, sukupuolesta, 
opinnoista tai laskutaidoista riippumatta. Valitsitpa välineiksesi sitten sukset, laudan, tellut 
tai pulkan, niin YKHS on oikea valinta kun haluat lähteä reissuun hyvässä seurassa.

Lisätietoja osoitteesta www.ykhs.fi

” Työ on todella moni puolista, 
kahta samanlaista työpäivää 
ei ole ollut. Pääsen työssäni 
toteuttamaan itseäni ja saan 
vastuuta. Koska olen kilpailu-
henkinen, myös projektien 
tavoitteiden saavuttaminen 
motivoi.Ryhmässämme on 
saman henkistä porukkaa ja 
ilmapiiri on tosi hyvä.” 

Antti Kirssi, 
prosessitekniikan asiantuntija, 
Loviisan ydinvoimalaitos

Onnea 
ja menestystä 
opintoihin! 
fortum.com/urapolku

Namnlöst-2   1 2014-07-14   15:52
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Oulun Teekkarikuoro TeeKu

Oletko joskus kuullut jonkun laulavan? Siedätkö huonoakin 
huumoria? Tykkäätkö laulaa? Jos vastasit myöntävästi yhteen-
kin kysymykseen, maailman paras oululainen Teekkarikuoro 
TeeKu haluaa riveihinsä juuri sinut!

TeeKu on vuonna 1993 perustettu sekakuoro, joka keskittyy 
pääasiassa perinteisiin Teekkari- ja juomalauluihin sekä muu-
hun kevyempään ohjelmistoon. Kuoroa johtaa Sini Koivisto.

Kuoro pitää yleensä yhden oman konsertin lukukaudessa, min-
kä lisäksi TeeKu on suosittu esiintyjä kiltojen ja opiskelijoiden 
tilaisuuksissa ja myös yliopistomaailman ulkopuolella. TeeKu-
laisten ohjelmaan kuuluvat myös hulvattomat laululeirit, pikku-
joulut ja muut illanistujaiset. 

Koska ainoastaan lahjattomat reenaa, myös TeeKu harjoittelee 
yliopiston lukukausien aikana keskiviikkoisin kello 18-20 Lin-
nanmaalla luokassa TF104. Syksyn ja kevään aikana harjoituk-
siin voi saapua milloin vain aloittamaan, jatkamaan tai kokeile-
maan kuoroharrastusta. Laulukokeita ei järjestetä, vaan kuoro 
on avoin kaikille yliopiston opiskelijoille.

Lisätietoja löydät TeeKun www-sivuilta osoitteesta www.teeku.
fi.

Tervetuloa mukaan laulamaan!

Kuoron illanvietoissa meno saat-
taa äityä hyvinkin taiteelliseksi
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Pahki ry 

Pahki ry (Pyssäyttävän Autenttinen ja Häikäsevä Kulttuuri-Ilimiö) 
on Oulun yliopiston piirissä toimiva yhdistys, joka tuottaa vuosittain 
poikkitieteellisen PahkiSpeksin. Speksi on käsikirjoitettu näytelmä, 
jossa kohtaavat musiikki, tanssi, opiskelijahuumori ja improvisaatio. 
Yleisö voi osallistua mukaan näytelmään Omstart-huudoin ja näin 
tehdä jokaisesta näytöksestä ainutlaatuisen. Esimerkiksi jos edellisestä 
kohtauksesta saisi vielä hauskemman esittämällä sen toisella kotimai-

sella, joku yleisöstä voi huutaa ”Omstart, ruotsiksi!”. 

Pahki tarvitsee joukkoonsa paljon tekijöitä eri työryhmiin: näyttelijät, tanssijat, bändi, puvustus, 
lavastus, maskeeraus, sanoitus, sovitus, käsikirjoitus, tarpeisto, PR, webtiimi ja valokuvaus muiden 
muassa. Mikäli sinua kiinnostaa lähteä tekemään parasta oululaista poikkitieteellistä speksiä, pitä-
mään hauskaa ja saamaan roppakaupalla uusia ystäviä, niin ei muuta kuin rohkeasti mukaan vaan 
ja kaverit kanssa! Speksi-porukkaan rekrytoidaan uusia tekijöitä jatkuvasti, erityisesti syksyllä, jol-
loin uuden speksin tekeminen toden teolla alkaa. Esityskausi on keväällä ennen vappua. 

Lisää tietoa PahksiSpeksistä saat nettisivuiltamme osoitteesta www.pahki.fi sekä Facebook-si-
vultamme www.facebook.com/PahkiSpeksi. Ilmoittelemme toiminnastamme sähköpostilistoilla 
ja Facebookissa. Meihin voi ottaa yhteyttä myös sähköpostitse osoitteeseen tiedottaja@pahki.fi. 
Muista myös vierailla PahkiSpeksin ständillä Vulcanalian järjestömessuilla! 

Tervetuloa mukaan!
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Teekkaritorvet on oululaisten Teekkareiden vuonna 1970 perustama puhallinorkesteri. Nimestään 
huolimatta torvirivistöistä löytyy puhaltajia kaikilta tieteen- ja taiteenaloilta aina fukseista tohto-
reihin, ja muutama pakollinen rumpali. Aktiivisoittajia meillä on reilu parikymmentä. 

Oululaisen musiikkikulttuurin kivisydämen repertuaari vaihtelee humpasta poppiin ja marsseis-
ta jazziin. Soitamme myös funkit, diskot ja rokit sekä paheelliset swingit. Teekkaritorvet onkin 
haluttu ja tahottu viiheorkesteri, joka tekee vuosittain 30-50 keikkaa. Oulussa Torvet on totuttu 
näkemään erityisesti Wapunpäivän tunnelmanluojana Linnansaaressa ja Rotuaarilla.

Keikkalistalta löytyy omien konserttien lisäksi opiskelijabileitä, vuosijuhlia, yksityistilaisuuksia, 
julkisia tilaisuuksia sekä häitä, hautajaisia (tulevaisuudessa) ja kissanristiäisiä ympäri Suomea. 
Keikkameininkiin pääset tutustumaan paitsi livenä, myös Torvien FB-sivuilta löytyvien taltiointi-
en kautta. Huhu kertoo myös YouTubesta löytyvän keikkavideoita. Torvet ei vastaa sinne ladatusta 
aineistosta. 

Teekkaritorvet harjoittelee pientä kesälomaa lukuun ottamatta kerran viikossa torstaisin klo 18-20. 
Harjoitusleireillä käymme kaksi kertaa vuodessa. Parin vuoden välein teemme konserttimatkoja 
ulkomaille asti, kesällä 2012 valloitettiin Rodos ja tätä lukiessasi olemme ottaneet haltuun myös 
Turkin Alanyan. 

Orkesterimme tarjoaa mahdollisuuden päästellä ylimääräisiä arkihöyryjä rentouttavassa torviseu-
rassa muutenkin kuin soittamalla. Voimme sanoa olevamme yhtä suurta torviperhettä. Suositut 
after-reenit eräässä Kauppurienkadun ravintolassa ovat tuottaneet hyvää mieltä monille. Yhdis-
tyksemme tarjoaa myös vertaistukea pilkkikilpailuihin, tikanheittoon, karaokeen ja lentopalloon. 
Tanssitapaturmiin ja muihin urheiluvammoihin varaudumme omalla ensihoitohenkilökunnalla. 
Teekkaritorvissa voit opintojen ohessa profiloitua järjestöjyräksi, muutosjohtajaksi, keikkamyy-
jäksi, ravintolakriitikoksi, SOME- sisällöntuottajaksi, talousasiantuntijaksi ja kriittiseksi musiikin-
kuuntelijaksi. Orkesterimme musiikkimaku on absoluuttisen oikea. 

Teekkaritorvet ei turhia nirsoile, vaan toivottaa tervetulleeksi kaikki uudet soittajat oppilaitokseen, 
kansallisuuteen, työpaikkaan ja yli kahdeksantoista vuoden ikään katsomatta. Muutaman vuoden 
tauko soittoharrastuksessa ei ole este mukaan tulemiselle. Soittokokeita emme järjestä ja mukaan 
toimintaan voi hypätä mihin tahansa vuodenaikaan. Nuotinlukutaito ja käsitys oman instrumen-
tin soittamisesta helpottavat kovasti orkesteritoimintaan osallistumista. 

Törähtelevää lukuvuotta toivottaen:
Heikki Niemi
puheenjohtaja, Teekkaritorvet ry
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Omistatko järjestelmäkameran, jota haluaisit oppia käyttämään? Oletko haaveillut pääseväsi jos-
kus kokemaan aitoa pimiötunnelmaa ja vedostamaan omia valokuviasi? Kaipaatko muiden valo-
kuvausharrastajien seuraa?

Oulun ylioppilaskamerat tarjoaa monipuolista toimintaa kaikille valokuvauksesta kiinnostuneille. 
Tulemalla mukaan toimintaan pääset tutustumaan muihin valokuvausharrastajiin ja verkostoi-
tumaan valokuvauksen merkeissä. Kaikille avoimissa kuvailloissa pääset inspiroitumaan muiden 
teoksista ja esittelemään omiasi. Mikäli kamera ei vielä tunnu luontaiselta kädenjatkeelta, on lää-
kettä tarjolla: ylioppilaskamerat auttaa sinut alkuun valokuvauksen alkeiskurssin merkeissä. Vai 
tökkiikö kuvankäsittely? Järjestämme eri kuvankäsittelyohjelmia ja –tekniikoita käsitteleviä kurs-
seja tänäkin vuonna. Tarjontaa on myös edistyneemmille kuvaajille. Tämän lisäksi järjestämme 
erilaisia kilpailuja ja retkiä, ja syyskuun 20. järjestettävä Digirundi-kuvamaraton onkin vuodesta 
toiseen ollut suosituin tapahtumamme. Luvassa on upeita palkintoja ja afterpartyt Hietasaaren 
idyllisissä maisemissa!

Ylioppilaskameroiden käytössä on myös kaksi pimiötä, joissa onnistuu sekä filmin kehitys että 
vedosten tekeminen. Ylioppilaskamerat omistaa myös vuokrattavaa studiokuvauskalustoa.

Tule mukaan valokuvaamaan!
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TEK OPASTAA SINUT TYÖELÄMÄÄN JO OPISKELUAIKANA.

WWW.TEK.FI/OPISKELIJAT

Teekkariyhdysmiehesi Oulussa: 
Tero Marin - 040 755 5268 - tero.marin@tek.fi

Oulun Akateeminen Mölökky- ja Kyykkäseura ry

Syksyn pimetessä ja lumivaipan peittäessä routaista asvalttia humanisti-
pään parkkipaikoilta kantautuu yliopistokadun varrella kulkeville tutuksi 
tullut äänimaailma. Raskaiden puumailojen kolina, psyykkaushuutelun 
rivo kirjo ja tyhjenevien spraypullojen kilinä kielivät kyykkäkauden alka-
misesta. Tarkkaavaisimmat kuulevat kiltahuoneilla ja ruokatauolla käytäviä 
tiukkoja keskusteluja sarjatilanteista tai viikonlopun hassuttelupelien ku-
lusta. Mistä on kyse?

On kyse Kyykästä, vuosisatoja vanhasta ulkona pelattavasta pelistä, joka 
on kuluneen reilun vuosikymmenen aikana valloittanut opiskelijoiden sy-
dämet Oulussa. Kyykkää pelataan harrastuspohjalta ja se tunnetaan erin-
omaisena vapaa-ajanvietteenä. Oulussa lajissa myös kilpaillaan: sarjoja ja 

toimintaa ylläpitää Oulun Akateeminen Mölökky- ja Kyykkäseura ry, tutummin OAMK.

OAMK järjestää varsinaisen sarjamuotoisen Kyykkäliigan lisäksi jokavuotisia turnauksia ja opetus-
kertoja ja huolehtii jäsenistölleen peliin välineet. Viime kaudella kolmessa eri sarjassa aloitti ennätys-
mäiset 51 joukkuetta! Jo perinteeksi muodostuneita, vuosittaisia tapahtumia ovat mm. Pikkujoulu-
kyykkä, Fuksikyykkä, Parikyykkäliiga, Wappukyykkä ja MölökkyTour.

Kyykän alkeet jokainen voi oppia turvallisesti Sunnuntaikyykässä, jossa ammattitaitoinen Valmen-
nuspäällikkömme selventää pelin sääntöjä ja opastaa pelaajia turvallisen pelaamisen pariin. Näin jo-
kaiselle kyykkääjälle voidaan tasosta riippumatta tarjota onnistumisen kokemuksia aina perusteista 
kilpatasolle saakka.

Kyykkäkansalle vuoden kohokohta koittaa helmikuussa, kun OAMK järjestää maankuulun World 
Cup of Kyykkä –turnauksen. Turnaus on avoin koko päivän tapahtuma, jonka suosiosta vihjaa edel-
liskevään 64 joukkueen yleisen sarjan täyttyminen tunnissa ilmoittautumisen avauduttua. WCOK 
ei jätä ketään kylmäksi kentillä eikä yökerhossa järjestettävissä loppubileissä. Tämä elämyksellinen 
kyykkäjuhla jokaisen täytyy kokea paikan päällä!

Seuramme on yksi yliopistomme suurimmista harrastejärjestöistä. Jäseniä seurassa on pyöreästi 800 
ja pelattavaa riittääkin nykyään ympäri vuoden, kiitos uuden Kyykkästadionin. Kattavat määrät lisä-
tietoa seurasta, pelaamisesta ja muusta toiminnasta voit löytää seuran nettisivuilta www.oamk.oulu.
fi. Seuran kokeneimmilta konkareilta voi udella vinkkejä irkissä kanavalla #OAMK ja postituslistoil-
le pääsee näppärästi liittymällä seuran jäseneksi. Ja liittyminenhän on tietysti ilmaista, olemmehan 
opiskelijoita.

Kyykkä on ennen kaikkea sosiaalinen peli kaikissa muodoissaan. Siksi toivommekin, että näemme 
tänäkin talvena lukuisia uusia tuttavuuksia ottamassa mittaa toisistaan ja pelineliöistään. Tervetuloa 
mukaan Kyykän intohimoiseen maailmaan!

Ukko-Pekka Yliranta
Puheenjohtaja
OAMK ry
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Teekkarilakki omaa Teekkareiden keskuudes-
sa samankaltaisen arvoaseman kuin siniristilip-
pu Suomessa. Tupsulakki on ollut Teekkareiden 
tunnuskuva jo yli 100 vuotta, joten sen käytöstä 
on määrättyjä sääntöjä: Lakkilaki ja -asetus, jot-
ka sinunkin tulee opetella tuntemaan ja noudat-
taa. Harjoittele Lakin käyttöön liittyviä perintei-
tä fuksilakkisi kanssa. Oululainen Teekkarilakki 
poikkeaa muiden Teekkaripaikkakuntien Lakeista 
- sen esikuvana on neljän tuulen hattu, jota yksin-
kertaistettiin ja lisättiin lippa ja tupsu. Lakkiin liit-
tyvät perinteet eroavat jonkin verran eri Teekka-
ripaikkakuntien välillä, tässä muutamia oululaisia 
Lakkia koskevia sääntöjä: joita sinunkin tulee 
noudattaa:

Lakin tupsunaruun solmitaan jokaisen Oulussa 
vietetyn TeekkariWapun kunniaksi solmu - näet 
siis tupsunarusta suoraan Teekkarin vuosikurssin. 
Tupsun naruun mahtuu peräkkäin vain 4 solmua, 
joten vuosikurssi n solmii tupsunaruunsa solmu-

jen tilalle lenkin. Teekkarin valmistuessa solmut 
avataan.

Jokaisella killalla on oma lakkikokardinsa, jota 
ilman Teekkarilakkia ei saa pitää. Siispä näet 
oululaisesta Teekkarilakista myös alan, jota Teek-
kari opiskelee. OTY:llä ja useimmilla killoilla on 
myös hallituskokardit, joita hallituksessa olevat tai 
joskus olleet saavat pitää tupsunarunsa juuressa, 
”tipan kärjessä”. Puheenjohtajat voivat laittaa hal-
lituskokardinsa kiltakokardin paikalle lipan ylä-
puolelle.

Teekkarilakkia saa pitää päässä Wappuaaton 
TeekkariWapun julistamisesta lähtien syyskuun 
viimeisen päivän Lakinlaskiaisiin saakka. Muu-
na aikana täytyy olla OTY:n hallituksen myöntä-
mä Lakkilupa.

Teekkarilakki
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Miten ja milloin sinä saat oman Teekka-
rilakkisi? 
Jotta saisit laittaa oman Teekkarilakin päähäsi-
Rauhalassa Wappuaamuna klo 5:00, sinun on 
tilattava Lakkisi jo syksyllä. Perinteisen oululai-
sen Teekkarilakin voit tilata vain ja ainoastaan 
Oulun Teekkariyhdistyksen kautta.Maksuoh-
jeet saat pienryhmäohjaajalta tai OTY:n sivuilta. 
Itse Teekkarilakki tilaus tehdään OTY:n toimis-
tolla Teekkaritalolla. Tilausta tehdessä mukana 
tulee olla tosite maksetusta Lakista (kokardi 
kuuluu hintaan) Teekkarilakki ja mahdollises-
ti OTY:n jäsenmaksusta. Lisäohjeita saat kiltasi 
fuksi-infossa, jossa myös tapahtuu Lakin sovit-
taminen. Lakkia voi toki myös sovittaa Teek-
karitalolla tilausta tehtäessä, mutta etukäteen 
sovittaminen nopeuttaa päivystystoimintaa 
huomattavasti. OTY:n jäseneksi liittyessäsi saat 
kaupanpäälle myös Laulukalun. 

Teekkarilakin saaminen Wappuna edel-
lyttää fuksilta seuraavia seikkoja:

•	 Fuksi on kerännyt rittävän määrän (väh. 
yht. 32p ja 4p/sarake, 8 ensimmäiseen sa-
rakkeeseen, 9. sarake on vapaaehtoinen) 
pisteitä fuksipassiinsa

•	 Fuksi on sekä maineeltaan että kunnialtaan 
kelvolliseksi tunnettu (Lakkilaki §2)

•	 Fuksi on pystynyt esittämään tiettyä hen-
kistä sekä muuta tasoa (Lakkiasetus)

•	 Fuksi on käynyt läpi perinteiset Wapunri-
tuaalikokeet mm. uinut hyisessä luonnon-
vedessä Wappuaattona.

•	 Fuksi on vastaanottamassa Teekkarilakki-
aan Wappuaamuna klo 04.00 Rauhalassa 
(Lakitlaitetaan OTY:n puheenjohtajan käs-
kystä yhtäaikaisesti päähän tasan klo 5.00)

Jos jokin edellä mainituista Lakin saamisen 
edellytyksistä jää fuksilta täyttämättä, saa fuksi 
lakkinsa vasta häpeällisessä äitienpäivän suru-
lakituksessa Teekkaritalolla. Lakin saa aina vii-
meistään toisen vuoden syksyllä, mikäli on vain 
maksanut vaaditun summan OTY:lle. Mikä 

tahansa muu ajankohta, kuin Wappuaamu, on 
lakin hakemiselle ns. ebin phail, jota ei voi suo-
sitella kenellekään kuin äärimmäisen pakon 
edessä. Jotta osaisit Wappuaamuna Teekkarila-
kin saadessasi käyttää Lakkia oikein ja tuntisit 
Lakkiin liittyvät perinteet, sinun tulee fuksina 
harjoitella Lakin käyttämistä, fuksilakilla! Vaik-
ka fuksilakkia ei suoranaisesti koskekaan samat 
lait ja asetukset kuin Teekkarilakkia, niin käy-
tä fuksilakkia samalla arvokkuudella kuin se 
olisi Teekkarilakki. Fuksilakkisi saat syyskuun 
lopussa järjestettävissä Lakinlaskiaisissa, jois-
sa lasketaan Teekkarilakit levolle talven ajaksi.  
Oululaisella fuksilakilla on jo pitkät perinteet - 
vuonna 1977 lakinvalmistaja Wahlmanin työn-
tekijöiden Wapun alle osunut lakko esti silloisia 
fukseja saamasta Teekkarilakkejaan Wappuaa-
muna, joten väliaikaisratkaisuna tuoreet Teek-
karit kantoivat Teekkarilakin sijasta valkoisia 
Miranol-lippiksiä, joihin oli kiinnitetty villa-
lankatupsu. Sen jälkeen seinäpinnoitevalmista-
jan mainoslippikset tai muut vastaavankaltaiset 
lätsät ovat toimineet fuksilakkeina. Nykyään 
fuksilakkien väri on muuttunut siniseksi, kos-
ka valkoisia maalarinlakkeja ei juurikaan enää 
tehdä. Fuksilakkiin on aikojen saatossa lisätty 
perinteitä, yksi tuoreimmista on fuksilakkien 
polttohautaus Teekkaritalolla Wappupäivän il-
tana. Samalla tuoreille Teekkareille on suotu 
yhteinen tilaisuus pitää puhtaanvalkoista Lakki-
aan vaikkapa saunassa. Jos aamulla shamppan-
jamatineassa on juonut Lakistaan shamppanjaa 
(tai kuohuviiniä) kuten perinteeseen kuuluu, 
on hyvä käydä Teekkaritalolla suihkussa Lakki 
päässään.
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Teekkarinhan tunnistaa rempseän ja vallatto-
man käytöksensä ohella tietysti tupsulakistaan. 
Lakkilain ja –asetuksen mukaan
arvonimi Teekkari tulee jokaisen tekniikan yli-
oppilaan ANSAITA.

Vaikka vanhempien tieteenharjoittajien meno näyt-
tää monesti aika rankalta ja hurjalta, se ei tarkoita 
sitä, että Teekkareilla olisi lupa tehdä ja käyttäytyä 
ihan miten sattuu. Se tulisi myös fuksin painaa pie-
noiseen päähänsä.

Teekkarina oleminen on jo sinänsä erikoisasema. 
Teekkarit mielletään yleensä opiskelijoiksi, jotka 
lauleskelevat mitä ihmeellisimpiä lauluja, harrasta-
vat Teekkarihuumoria, mm. jäynien muodossa, ovat 
ankaria bailaajia ja pitävät joskus hieman älämölöä. 
Kolikon kääntöpuolihan on jotain tähän suuntaan: 
Teekkarit kännäävät, laulavat rivoja lauluja, sotkevat 
ja oksentelevat joka paikassa, harrastavat ilkivaltaa ja 
varastavat liikennemerkkejä.

Tällainen kuva ei ole mainostamisen arvoinen, joten 
jo fuksin tulisi oppia kantamaan vastuuta omasta 
käyttäytymisestään, ja tarvittaessa kaverinkin käyt-
täytymisestä. Varsinkin ihmisten ilmoilla tupsulakit 
ja haalarit päällä tulisi miettiä millaista kuvaa antaa 
edustamastaan laumasta. On periaatteessa aivan 
sama mitä kämmäät ilman “virka-asua”, kunhan et 

mainosta olevasi Teekkari (älä silti kerro pamputta-
valle polliisisedälle olevasi matemaatikko).

Tässä muutamia kohtia, jotka olisi hyvä muis-
taa:

Kunnioitus Lakkia kohtaan: Teekkarilakista on 
annettu Lakkilaki ja –asetus, jotka jokaisen Teekka-
rin tuntea ja fuksin opetella. Fuksina voit harjoitella 
Lakin käyttämistä fuksilakin kanssa. Lisäksi tulisi 
oppia tuntemaan oululaisen Teekkarilakin historia,-
jotta osaisi vastata esimerkiksi kysymyksiin: “Miksi 
teillä on erilainen Lakki kuin muilla Teekkareilla?” 
“Miksi teillä on solmuja tupsunarussa?”

Ympäristön kunnioitus: On taloudellisestikin 
kannattavampaa viedä tyhjät pullot kauppaan kuin 
heitellä niillä liikennemerkkejä. Lisäksi avojaloin  
lähimmästä saunasta viuhahtelevat yksilöt voivat lo 
kata jalkansa lasinsiruihin. Jo leikki-ikäiset tietävät, 
että roskat viedään roskikseen, joten sen ei luulisi 
olevan liikaa vaadittu Teekkarilta / fuksiltakaan.

Omien rajojensa tunteminen: Teekkarin tulisi 
tuntea omat rajansa alkoholin suhteen, ja tietää mil-
loin ne voi rauhassa ylittää (jos muka haluaa). Yh-
deksän pitkän jälkeenkään et omista 60% kapakan 
naisista tai miehistä, ja tanssipartneri on tanssimista 
eikä kännistä nojailua varten.

Teekkariperinteet
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Asiallinen ja kohtelias käytös kaikkia ihmisiä (ja 
eläimiä) kohtaan (myös sitä portsaria, joka raahaa 
sinua niskavilloista pihalle).

Siisti ulkoasu ja vaatetus: Suihkussa käynti on 
plussaa aina silloin tällöin (Laanaojassa uiminen ei 
vastaa suihkussa käyntiä). Raikas tuoksu saattaa jopa 
nostaa onnistumisprosenttiasi vastakkaisen suku-
puolen kanssa. Jos joudut potkaisemaan haalariasi
tietääksesi onko joku sen sisällä, kannattaa harkita 
pientä siistimistä.

Teekkareilla on monia vanhoja ja hienoja perinte 
tä, jotka jokaisen Teekkarin tulisi tuntea. Lisäksi on 
mukava tietää mitä vanhemmat tieteenharjoittajat 
tarkoittavat puhuessaan esimerkiksi jäynistä ja tem-
pauksista. Totta kai myös saunominen kuuluu Teek-
karielämään, mutta sitä perinnettä Teekkarit eivät 
voi väittää keksineensä. Yleensä Teekkaripiireissä 
on sekasaunat, mutta ainakin fuksi-infossa tarjotaan 
mahdollisuus ”ujojen poikien saunaan”.

Laulaminen: Teekkarit laulavat mieluummin kuin 
hyvin. Laulanta on Teekkarikulttuurin ehkä tärkein 
ja huomiota herättävin osa. Oululaisten Teekkarei-
den yhteisestä laulukirjasta, Laulukalusta, löytyy so-
piva laulu tilanteeseen kuin tilanteeseen. Laulantaa 
pääset harjoittelemaan lauluilloissa yms. tilaisuuk-
sissa, joista löytyy yksikin Teekkari. Teekkarihymni 
lauletaan aina puoliltaöin.

Tempaus: Suuren teekkarijoukon yhdessä teke-
miä voimannäyttöjä, joiden tarkoituksena on kerätä 
suuren yleisön huomio, edistää yleistä hyvinvointia 
tai olla muuten vaan hauska. Tempaus on yksi van-
himmista Teekkariperinteistä, ja perimätiedon mu-
kaan juuri Teekkarit ovat alunperin keksineet sanan 
‘tempaus’, joka on sittemmin jo vakiintunut suomen 
kieleen. Tempauksella otetaan kantaa yleismaailmal-
lisiin (joskus jopa poliittisiin) asioihin, kerätään va-
roja hyväntekeväisyyteen tai muuten vaan tehdään 
porukalla vaikkapa jokin maailmanennätys.

Jäynä: Teekkarihuumoria parhaimmillaan. Jäynät 
ovat yksittäisen Teekkarin tai pienen porukan te-
kemiä ilkikurisia, mutta hyväntahtoisia käytännön 
piloja, jotka eivät loukkaa ketään fyysisesti, eivätkä 
jätä pysyviä psyykkisiäkään traumoja. Jäynääminen 
on hauskaa sekä jäynääjistä, mahdollisesta yleisöstä, 
että jäynättävästä (ainakin jälkeenpäin). Kansalliset 
jäynäkisat järjestetään syksyllä, Oulun paikalliset 

keväällä ennen Wappua.

Speksi: (lat. spectaculum) Humoristinen kokoillan 
kestävä interaktiivinen musiikkinäytelmä. Yleisö 
pääsee vaikuttamaan näytelmän kulkuun huutamal-
la näyttelijöille ohjeita. Kohtaus esitetään uudestaan 
improvisoituna, kun yleisö huutaa ”omstart”, joten 
näyttelijöiltä vaaditaan laulutaidon lisäksi poikkeuk-
sellista improvisointikykyä. Perinteisesti Tampereen 
NääSpeksi tekee kiertueensa marraskuussa, Otanie-
men TeekkariSpeksi kiertää yleensä maaliskuussa ja 
oululainen PahkiSPeksi näyttäytyy loppukeväästä.

Sitsit: Teekkareiden illallistapahtuma, joihin liittyy 
läheisesti pitkä pöytä, laulanta, snapsit, kiertopuheet 
ja tottakai hyvää ruokaa ja juomaa. Sitseille pukeu-
dutaan yleensä tavallista hienommin, yleensä jopa 
pukuun/ iltapukuun. Ruokaillessa noudatetaan hy-
viä tapoja ja ollaan kohteliaita. Lähes kaikissa Teek-
kareiden vuosijuhlissa ohjelmaan kuuluu
sitsit.

Excursio: Opintomatka jollekin muulle paikkakun-
nalle Suomessa tai ulkomailla. Voi kestää päivän, vii-
kon tai jopa useita viikkoja. Excursiolla vieraillaan 
alan yrityksissä, tutustutaan muiden paikkakuntien 
opiskelijoihin ja muihin natiiveihin, sekä pidetään 
hauskaa yhdessä ja erikseen. Kotimaan excursiois-
sa matkustusväline on yleensä bussi. Parhaiten opit 
tuntemaan Teekkariperinteet olemalla aktiivises-
ti mukana kilta- ja muussa Teekkaritoiminnassa. 
Teekkarikulttuurilla on vahvat perinteet, joita meillä 
kaikilla on velvollisuus vaalia ja ylläpitää! Teekka-
rikulttuuri ei ole pelkästään juomakulttuuria, vaan 
osaamme (tarvittaessa) pitää hauskaa myös selvin 
päin.
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#YOLO!

Asenne ratkaisee. En ollut koskaan käynyt Oulussa 
ennen kuin muutin tänne viime syksynä. En myös-
kään tuntenut ketään täältä. Toisin sanoen, laitoin 
itseni tilanteeseen jossa joko hankin kavereita Ou-
lusta, tai elän hyvin yksinäistä elämää täysin tunte-
mattomassa kaupungissa.

Tilanne helpottui itsellä jo heti ensimmäisenä päi-
vänä, kun info-esittelyssä istuin erään Kiiminki-
läisen (Kiiminki on 20km päässä Oulusta) tyypin 
viereen, joka myös aikoo opiskella tietotekniikkaa. 
Hänestä tuli ensimmäinen kaverini täältä. Hän 
opasti minua ensimmäiset pari viikkoa, kertoi vä-
hän että missä on mitäkin Oulussa, ja esitteli use-
ampaa eri menomestaa keskustassa.

Hänen kanssaan alettiin kiertää kaikki lisätapahtu-
mat jotka yliopisto, tai joku teekkarikilloista, järjes-
ti. Näistä alussa suurin oli Vulcanalia (KANNAT-
TAA MENNÄ SINNE!). Hän myös esitteli minua 
hänen kavereilleen, ja sillain oma tuttavapiirini 
laajeni hyvin nopeasti.

 Tässä vaiheessa meille annettiin myös sellainen pieni oranssi vihko (toiselta nimeltään fuksipassi), 
josta itse en aluksi juurikaan välittänyt. Halusin vain käydä kaikissa tapahtumissa tutustumassa 
uusiin ihmisiin. Passi sinänsä myös alkoi täyttymään kuin itsestään siinä samalla. 

En välittänyt fuksipisteistä sen enempää kuin vasta pari kuukautta myöhemmin, kun aloin tajua-
maan että näitäkin voisi alkaa keräämään. Kiltani (OTiT) hallituksen jäsenet olivat myös huo-

Superfuksi 2014
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manneet minun aktiivisuuden, ja halusivat että liittyisin hallitukseen vuoden vaihteessa. Halusin 
opiskelun alusta asti lähteä myös hallitukseen, siitä syystä että siellä pääsee helposti tutustumaan 
uusiin ihmisiin. Ongelma itsellä oli että halusin lähteä vaihtoon jo ensimmäisen opiskeluvuoden 
jälkeen, jonka takia en koko vuotta voisi olla hallituksessa. Lopulta he kuitenkin suostuivat siihen, 
että lähden vain puoleksi vuodeksi hallitukseen (taisi olla koska eivät löytäneet ketään muuta), niin 
toimin OTiTin Sosiaali- ja Terveysministerinä kevään 2014. 

Wappuna olin sitten kerännyt yhtä pistettä vajaa täydet fuksipisteet. Oma asenteeni wappua, ja 
teekkarilakkia ajatellen, oli ”whatever”. Olin mukana kaikissa tapahtumissa pitääkseni hauskaa ja 
tutustuakseni uusiin ihmisiin. Etenkin lakki tuntui hyvin ylimääräiseltä, en välittänyt siitä juuri 
ollenkaan. Mielipiteeni lakista kuitenkin muuttui kun sain sen päähän. Yhteenkuuluvuuden tunne 
kasvoi huikeaksi, ja kruunasi koko vuoden.

Emme tule tapaamaan syksyn aikana, sillä olen Shanghaissa vaihdossa. Tarkoitukseni on kuitenkin 
ilmestyä paikalle ensi vappuna, ja odotan innolla että saan ojentaa superfuksin tittelin seuraavalle 
superfuksille. Voin omalta osaltani suositella sen tavoittelua lämpimästi. 

Tämä on minun tarinani lyhykäisyydessään. Tämä on vain esimerkki siitä että kannattaa suhtau-
tua uusiin asioihin avoimin mielin. Oma asenne ratkaisee miten hauskaa sinulla tulee olemaan 
opiskeluaikana. Oma vuoteni oli hyvin antoisa, sain paljon uusia ystäviä, ja tässä ohessa vielä sain 
tienattua lähes 70 opintopistettä. Haluan tällä vain painottaa sitä, että sinä itse päätät, mitä haluat 
opiskeluajaltasi.

Onnea ensimmäiselle opiskeluvuodelle!

Dan Åkerlund
Superfuksi 2014
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Fuksipassi on koottava pahvi-installaatio, todellinen insinööritaidon helmi, jonka yhdeksään eri 
kategoriaan kerätään fuksipisteitä mitä erilaisimmista tapahtumista, tehtävistä ja asioista. jokai-
nen fuksi saa passinsa pienryhmäohjaajaltaan, heti syksyn alussa. passi on koottava oikein ja pi-
dettävä ehjänä – älä pese passia pesukoneessa!

FUKSIPASSIN KOKOAMINEN
Leikkaa pitkin katkoviivoja niin saat 3 pahvinpalaa, joista suurimmassa on kahdeksan rakoa. Pu-
jota pala, jossa lukee ”1. Ansio”, isoimman palan rakojen toiseen reunaan vuorotellen liuskojen eri 
puolilta siten, että sivu 1 tulee sivun 3 päälle. Toinen paloista pujotetaan vastakkaiseen reunaan, 
pujottamien kuitenkin aloitetaan eri puolelta kuin edellinen, jolloin sivu 6 tulee sivun 4 alle. Nyt 
sinulla on oma 12-sivuinen fuksipassi!

MITÄ OVAT FUKSIPISTEET?
Fuksit keräävät passeihinsa tarvittavan määrän pisteitä saadakseen ensimmäisenä Wappunaan 
Teekkarilakin, edellyttäen tietenkin, että myös fuksikaste on suoritettu. Eri tapahtumista pisteitä 
saa eri määrän passin värikoodauksen mukaisesti. Tarkemmat ohjeet passin käytöstä, pisteiden an-
tajista, merkkaamisesta ja passin kohtien merkityksestä löydät seuraavalta aukeamalta. Pisteiden 
kerääminen aloitetaan heti syksyllä ja niitä ropiseekin vaivattomasti vuoden aikana. Mahdollisuu-
det pisteisiin kuitenkin vähenevät, kun tapahtumat valuvat ohi, joten on syytä olla aktiivinen heti 
alusta asti. Vasta Wapun alla havahtuva fuksi voi vielä viimeisenä oljenkortenaan hankkia pisteitä 
osallistumalla Wapun järjestelyihin tai muihin kiltojen tarjoamiin nakkihommiin.

VAATIMUKSET TEEKKARILAKIN SAAMISEKSI
Tekniikan ylioppilas olet heti, kun otat opiskelupaikan vastaan ja marssit yliopiston ulko- oves-
ta sisään, mutta Teekkarilakin, ja sen tuoman arvonimen Teekkari, saat aikaisintaan Wappuaa-
muna. Arvonimeen Teekkari kuuluu vastuu tuntea Teekkariperinteitä, ja tämän takia vaadimme 
fuksipassiin kerätyksi vähintään 32 fuksipistettä ja 4p / sarake, 8:aan ensimmäiseen sarakkeeseen. 
Yhdeksäs sarake on vapaaehtoinen. Fuksipisteiden kerääminen on helppoa, ja enimmäkseen mu-
kavaa, joten ole aktiivinen!

JOS PISTEITÄ EI KUITENKAAN OLE TARPEEKSI
Jos pisteet eivät kuitenkaan riitä tai uiminen jää suorittamatta, niin fuksi saa lakkinsa vasta häpeäl-
lisessä surulakituksessa äitienpäivänä. Näin voi myös käydä jos erehtyy syystä tai toisesta nukahta-
maan Wapunpäivän vastaisena yönä, eikä ole Rauhalan pihalla lakkiaan noutamassa Wapunpäivän 
aamuna klo 04:00. Muista kuitenkin, ettei fuksipisteitä, Teekkarilakkia ja oikeutta nimitykseen-
Teekkari ole tarkoitus tavoitella kulmat kurtussa vaan positiivisella asenteella ja iloisin mielin! 

Hauska on kivaa!

Fuksipassi – avain Teekkarilakkiin
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Fuksipassin 2014 täyttöohjeet

Pisteidenanto-oikeudet:
Maksimissaan 3 pisteen anto-oikeus OTY:n 
hallituksella (ei hallitusfukseilla), kaikkien 
Teekkarikiltojen sekä Teekun PJ:lla, Fuksijaok-
sella sekä TeekkariLupin hallituksella. Maksi-
missaan 2 pisteen anto-oikeus Teekkarikiltojen 
ja Teekun hallituksilla (ei hallituksiin kuuluvilla 
fukseilla) ja pienryhmäohjaajilla.

Jokerikohtiin merkatut suositukset ovat vain 
ehdotuksia pisteiden ansaitsemiseen edellytet-
tävistä tehtävistä. Pyritään kuitenkin merkit-
semään ylimääräisistä nakkihommista ansaitut 
jokeripisteet pisteidenantajan harkintakyvyn 
mukaan sopivimpaan kategoriaan. Jokerikohtia 
saa täydentää useammalla tapahtumalla yhteen-
sä 3 pisteeseen asti. Jokeripisteitä ei voi merka-
ta muihin kuin jokeriksi merkattuihin kohtiin. 
Selitys tulee aina olla näkyvissä Jokeripisteistä.

Fuksipisteet jaetaan joko itse tapahtumapai-
kalla tai jälkikäteen niin, että suorituksesta 
on Teekkaritodistaja. Niin sanottuja ”hyvä 
tyyppi” – pisteitä ei myönnetä.

Epäselvyyksissä ota yhteyttä fuksijaokseen 
(fuksijaos@oty.fi/fuksiohjaaja@oty.fi)

1. Ansiot
(3p) PK1 / RAKFYS: Matematiikan peruskurs-
si I:n suorittaminen välikokeilla syyslukukau-
della. Arkkareilla vastaava Rakennusfysiikan 
perusteet.
(2p) 15 opintopistettä: Suoritettu 15 opinto-
pistettä arkkitehtuurin tiedekunnassa, teknilli-
sessä tiedekunnassa tai tieto- ja sähkötekniikan 
tiedekunnassa
(2p) Fuksilauluilta: Osallistuminen OTY:n jär-
jestämään erityisesti fukseille suunnattuun lau-
luiltaan (syksyllä).
(1p) Teekkarikulttuurikoulutus: Osallistumi-
nen OTY:n järjestämään Teekkarikulttuurikou-
lutukseen.

(1p) Teekkarihaalarit: Oman kiltahaalarin lu-
nastaminen ja käyttö.
(1p) Pienryhmäohjaus: Osallistuminen vähin-
tään kahdeksaan pienryhmäohjauskertaan.
(1p) Oikein koottu passi: Fuksipassi on oikein 
koottu (sisältää killan oman kohdan täyttämi-
sen) .
(max 3p) Jokerisuositus: Hyväntekeväisyys, 
esim. verenluovutus.

2. Teekkarikulttuuri
(3p) Sitsit: Osallistuminen jonkin Teekkarijär-
jestön sitsitilaisuuteen sitsaajana, ei henkilö-
kuntana.
(2p) Jäynä: Jäynän tunnusmerkit täyttävän toi-
minnan suorittaminen esimerkiksi osallistu-
malla jäynäkisoihin.
(2p) Speksi: NääsPeksin, TeekkariSpeksin tai 
PahkiSpeksin seuraaminen/työskentely speksin 
hyväksi. Piste per speksi.
(1p) Laulumarathon: Aktiivinen osallistumi-
nen laulutapahtumaan (syksyllä)
(1p) Laulukoe: Ulkomuistista laulettu Teekka-
rihymni, Laulukalusta oman killan kiltalaulu ja 
kolmas vapaavalintainen viisu vähintään kah-
den Teekkarin läsnäollessa, joista toisella täytyy 
olla oikeus myöntää 3 pistettä. Laulukokeen voi 
suorittaa pareittain.
(1p) Fuksilakki: Lakinlaskiaisissa fuksikasteen 
yhteydessä vastaanotettu lakki.
(1p) Fuksitanssitapahtuma: Syksyllä fukseille 
tarkoitettuun tanssitapahtumaan osallistumi-
nen.
(max 3p) Jokerisuositus: Osallistuminen valta-
kunnalliseen tai paikalliseen Teekkaritempauk-
seen tai -jäynään
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3. Yhdistystoiminta
(3p) Teekkarilakkitilaus: Lakkitilauksen jättä-
minen OTY:n toimistoon.
(2p) Kilta-aktiivi: Mukaan lähtö oman killan 
tai Oulun Teekkariyhdistyksen
hallitukseen/toimihenkilöksi.
(2p) OTY:n kokous: Läsnäolo alusta loppuun 
OTY:n kokouksessa.
(1p) Teekkaritarra: Teekkaritarran (OTY:n jä-
sentarra) käyttäminen (esim. lipunostossa).
(1p) TEK:n jäsen: Liittyminen Tekniikan Aka-
teemiset -liiton jäseneksi.
(1p) Edustajiston kokous: Läsnäolo OYY:n 
edustajiston kokouksessa alusta loppuun.
(1p) Muu järjestötoiminta: Osallistuminen 
OYY:n harrastejärjestöjen toimintaan (http://
www.oyy.fi/jarjestoille/jarjestotoiminta/harras-
tejarjestot/)

4. Kiltatoiminta
(3p) Fuksilakin käyttö: Fuksilakin tarkoitukse-
na on harjoitella tulevaa varten eli oppia kan-
tamaan sitä samanlaisella arvostuksella kuten 
Teekkarilakkia. Fuksilakkia saa pitää tapahtu-
missa, joihin on myönnetty lakkilupa. Kohtaan 
saa siis pisteen per käytetty tapahtuma, max 
3pistettä. Ensimmäisen pisteen saa fuksilaki-
tuksessa. Todistettu lakinkäyttö kuitataan to-
distajan nimikirjaimilla. Todistajaksi kelpaavat 
kaikki pisteenanto-oikeutetut.
(2p) Vaalikokous: Läsnäolo alusta loppuun 
oman killan vaalikokouksessa.
(2p) Killan oma: Oman killan määräämä fuk-
sipistekohta.
(1p) Wappuinfo: Osallistuminen oman killan 
järjestämään Wappuinfoon. Pakottavassa ta-
pauksessa myös toisen killan info käy.
(1p) Fuksi-info: Osallistuminen oman killan 
järjestämään, fukseille tarkoitettuun tiedonja-
kotilaisuuteen / saunailtaan. Pakottavassa ta-
pauksessa myös toisen killan info käy.
(1p) Kiltissiivous: Kiltahuoneen siivoukseen 
osallistuminen kahdesti. Arkkareilla kiltatalon 
siivous.
(1p) Hallituksen kokous: Läsnäolo alusta lop-
puun killan hallituksen kokouksessa.

5. Pippalot
(3p) Fuksisuunnistus: Osallistuminen pien-
ryhmäsi mukana syyskuussa järjestettävään 
rastimuotoiseen hauskanpitoon.
(2p) Lakinlaskiaiset: Osallistuminen OTY:n 
järjestämiin lakinlaskiaispippaloihin.
(2p) Picojoule: OTY:n järjestämät pikkujoulu-
bileet.
(1p) PikkuWappu: OTiT:n järjestämät pippa-
lot.
(1p) Laskiaisbileet: Konekillan järjestämät bi-
leet laskiaisena.
(1p) Kaamoksen Kaatajaiset: SIK:n järjestä-
mät pippalot maaliskuussa.
(1p) ValeWappu: Optiemin ja Ympin järjestä-
mät pippalot keväällä.

6. Urheilu
(3p) Lumenveistokisat: Mukana toteuttamassa 
lumiveistosta.
(2p) Fuksiurheilukisat: Osallistuminen syksyl-
lä järjestettävään urheilukilpailuun.
(2p) Laskiaismäki: Osallistuminen laskiais-
mäkijoukkueeseen standard-sarjassa tai modi-
fied-luokan laskuvälineen tekemiseen.
(1p) Kyykkä: Osallistuminen kyykkäkisoihin 
esim. Fuksikyykkä, WCOK, killan mestaruus-
kyykkä, Wappukyykkä. Vaihtoehtoisesti osal-
listuminen jonakin sunnuntaina OAMK:n sun-
nuntaikyykkään.
(1p) Lenkki: Osallistuminen Teekkarien ilta-
lenkkiin (Teekkaritalolta maanantaisin). Vaih-
toehtoisesti osallistuminen Arkkareiden lenk-
kiin (Arkkaritalolta tiistaisin).
(1p) OTYmpialaiset: Osallistuminen OTY:n 
järjestämään moniotteluun.
(1p) Ympärihiihdot: Osallistuminen hiihto-
joukkueeseen.
(max 3p) Jokerisuositus: Osallistuminen jo-
honkin muuhun urheilutapahtumaan esim. 
Tervahiihto, Ratikan mestarikisat.

7. Verkostoituminen
(3p) Fuksicursio: Killan fuksicursiolle osallis-
tuminen. Arkkareilla Hailuodon reissu.
(2p) Muu yritysvierailu: Yritysvierailu muun 
kuin fuksicursion yhteydessä. Esim. killan jär-
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jestämä vierailu tai muulla ekscursiolla.
(2p) Kiltis- ja kaupunkikierros: Osallistumi-
nen tutustumiskierrokselle kiltahuoneisiin ja/
tai kaupunkiin keskustan ravitsemusliikkeiden 
muodossa. 1p per tapahtuma.
(1p) Avajaispäivä: Osallistuminen Oulun Yli-
opiston avajaispäivän tapahtumaan.
(1p) KV-toiminta: Osallistuminen johonkin 
kansainvälistymistä tukevan järjestön toimin-
taan tai kokoukseen (esim. Erasmus, AIESEC, 
Cafe Lingua).
(1p) Oton päivä: Osallistuminen Oton päivän 
tapahtumaan.
(1p) Kotiruokakurssi: Osallistuminen OTY:n 
järjestämälle kotiruokakurssille.
(max 3p) Jokerisuositus: Osallistuminen Ystä-
vällisen KaunoHiihtoSeuran järjestämälle hiih-
toreissulle

8. Yhteinenhyvä
(3p) Teekkaritalotalkoot: Osallistuminen 
Teekkaritalon kunnostus- /siivoustalkoisiin.
(2p) PESTI-päivien järjestely: Mukana jär-
jestämässä PESTI-päiviä tai Oulun Arkkiteh-
tiopiskelijoiden yrityspäivää.
(2p) Tempaus: Tempauksen tunnusmerkit täyt-
tävää toimintaa. Esim. renkaanvaihtotempaus.
(1p) Juttu kiltalehteen: Omakätisesti kirjoitet-
tu juttu tai piirretty kuva oman killan kiltaleh-
teen tai OTY:n Teksuutimiin.

(1p) Abipäivien järjestely: Oman killan esitte-
leminen tai muuten järjestämiseen osallistumi-
nen.
(1p) Pippalon järjestely: Pippaloiden järjeste-
lyissä mukanaolo (esim. lipunmyynti).
(1p) Edustustehtävä: Osakseen koituneen 
edustustehtävän kunniakas suorittaminen opis-
kelijana, ei juhlijana. Esim. lukiovierailu tai 
opiskelijamessut (muu kuin Abipäivät).

9. Hippalot
(3p) Vuosijuhlat: Osallistuminen jonkin Teek-
karijärjestön vuosijuhliin.
(2p) Vulcanalia: Ylioppilaskunnan järjestämät 
lukuvuodenavajaisbileet.
(2p) Killan pikkujoulut: Killan omiin pikku-
jouluihin osallistuminen.
(1p) Barbaariset Bakkanaalit: Arkkareiden 
järjestämät bileet.
(1p) MallasAppro: Arvosanan suorittaminen 
ja bileisiin osallistuminen Prosen järjestämässä 
MallasApprossa.
(1p) Akateemiset Alkajaiset: Ympin ja Optie-
min järjestämät syksyn ensimmäiset Teekkari-
bileet.
(1p) Epäteekkaribileet: Osallistuminen bilei-
siin, joiden järjestäjänä toimii Oulun Yliopiston 
muu ainejärjestö kuin Teekkarikilta.
(max 3p) Jokerisuoritus: Lähde vaikka GOO-
Mille!
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1. Mihin olen oikein joutunut, mistä tietoa?
Olet siis päätynyt yhteen Oulun yliopiston tie-
dekunnista suorittamaan diplomi-insinöörin 
tai arkkitehdin tutkintoa. 300 opintopisteen 
laajuisena se sisältää myös ensiksi suoritetta-
van tekniikan kandidaatin tutkinnon, erään-
laisena välietappina. Koska yksi opintopiste 
on määritelty vastaamaan (ainakin teoriassa) 
noin 27 tunnin työpanosta, voidaan todeta että 
veipä opintiesi sitten määrittelyä vähemmän 
tai enemmän aikaa, sitä kuitenkin riittää kul-
jettavaksi seuraavien, toivottavasti ikimuistois-
ten, opiskeluvuosiesi aikana. Älä kuitenkaan 
hätäile! Jos opintoasiat ja niiden paljous tun-
tuvat vielä tässä vaiheessa sekavilta, et varmas-
tikaan ole ainoa. Lähimpänä apunasi toimivat 
pienryhmäohjaajasi omasta killastasi. Yliopis-
toelämää jo nähneinä he osaavat auttaa sinua 
kysymyksissäsi ja mikäli eivät, osaavat ohjata 
paremmin tietävän luokse. Jokaisella koulutus-
ohjelmalla on oma opintoneuvoja sekä oma-
opettaja/omaopettajia, joiden puoleen kääntyä. 
Myös opinto-oppaasi tarjoaa rautaisannoksen 
tärkeää asiaa opiskelun käytäntöihin liittyen, 
joten sen kimppuun käyminen on vähintään-
kin suotavaa.

2. Pitääkö mihinkään ilmoittautua? 
Kurssit suoritetaan yleensä joko tenttimällä tai 
välikokeilla. Tentteihin täytyy aina ilmoittau-
tua, kurssin väli- ja päätekokeisiin ei yleensä 
tarvitse. Kursseihin saattaa kuitenkin kuulua 
pakollisia laboratorio- tai muita harjoituksia, 
joihin on ilmoittauduttava. Joillekin kursseille 
ei tarvitse ilmoittautua lainkaan, joillekin taa-
sen pitää Weboodissa, joillakin saatetaan vielä 
käyttää kaavake- tai nimilistamuotoista me-
nettelyä. Ilmoittautumiskäytäntö selviää kui-
tenkin kurssin ensimmäisellä luennolla, jotka 
ovat juuri sen takia käymisen arvoisia. Kun on 
ilmoittautunut opintojaksolle, ei opintojakson 
väli- ja päätekokeisiin enää tarvitse ilmoittau-
tua erikseen. Kielikeskuksen järjestämille kurs-
seille on aina ilmoittauduttava, mielellään tur-
hia viivyttelemättä, johtuen yleensä ryhmien 

nopeasta täyttymisestä. Kielikeskus (viralliselta 
nimeltään nykyään Kieli- ja viestintäkoulutus) 
on Täydentävien opintojen keskuksen osa, joka 
vastaa mm. teknillisen tiedekunnan kielten 
opetuksesta. Syyslukukauden englannin kurs-
seille ilmoittaudutaan yleensä heti syyskuun 
alussa ja kevätlukukauden kursseille aikaisim-
millaan joulukuun tienoilla. Ilmoittautuminen 
tapahtuu kielikeskuksen ilmoitustaululla ole-
viin listoihin tai Weboodin kautta. 

3. Onko luennoilla pakko käydä? 
Akateemisen vapauden mukaisesti vastuu opis-
keluistasi on sinulla. Opettaja, opinto- ohjaaja 
sen enempää kuin äitikään ei tee sitä puoles-
tasi. Luennoilla tai laskuharjoituksissa käymi-
nen ei siis yleensä ole pakollista. Lue kuiten-
kin myös loput kysymykset ennen kuin päätät 
jättää menemättä kaikille luennoille. Joihinkin 
kursseihin kuuluu harjoituksia tai laboratorio-
töitä, joissa on pakko käydä. Kielten kursseilla 
opetus muistuttaa paljon lukio-opetusta, joten 
läsnäolo kursseilla on pakollista. 

4. Entä kannattaako luennoilla käydä? 
Yksiselitteisen vastauksen antaminen tähän 
kysymykseen on vaikeaa. Riippuu hyvin paljon 
kurssista, luennoitsijasta ja opiskelijan omista 
opiskelumenetelmistä, onko luennoilla käy-
misestä hyötyä. Jotkut oppivat parhaiten, kun 
joku selittää asian (luennolla), toiset taas itse-
näisesti opiskelemalla. Joillekin kursseille on 
itsenäiseen opiskeluun soveltuvaa materiaalia 
huonosti saa tavilla, kun taas toisille kursseille 
on hyvät prujut tai kurssikirjat. Jotkut kurssit 
ovat helpompia kuin toiset. Eräs yleinen moka 
on kuitenkin se, että kysyy kaverilta kritiikit-
tömästi kannattaako kurssin luennoilla käydä. 
Hänellä voi olla esimerkiksi aivan eri opiske-
lutyyli tai ennen yliopistoa hankittua tietoa 
jostain kurssista, jota sinulla ei välttämättä ole. 
Suurimmalle osalle opiskelijoista luennoista on 
todellista hyötyä, sillä osalla heistä, jotka eivät 
luennoilla käy, ei tule opiskeltua muutenkaan. 
Lisäksi kurssin kannalta keskeisimmät asiat 

Yliopistossa opiskelu lyhyesti
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selviävät paremmin luennoilla kuin esimerkiksi 
kirjoista lukemalla; kirjoissa on usein kurssin 
kannalta epäolennaista asiaa, ja niiden olen-
naisten asioiden löytäminen voi olla vaikeaa. 
Vaikka akateeminen vapaus vapaimmillaan 
houkuttelisikin, ei siis kannata heti lopettaa 
luennoilla käymistä, vaan miettiä tarkoin, mikä 
opiskelumenetelmä itselle parhaiten sopii. Jos 
et kaikille luennoille pääse, muista, että opiske-
lukaverit ja kopiokone auttavat. Jos luennoilla 
käyminen kuitenkin tuntuu turhalta, voi kurs-
sin asiat varmasti opiskell muutenkin. Silloin 
pitää vain muistaa ja viitsiä opiskella itsenäi-
sesti. On myös hyvä välillä kuulostella, mitä 
luennoilla tapahtuu. Kurssin ensimmäisellä 
luennolla kannattaa aina käydä, koska siellä tie-
dotetaan kurssin suoritustavasta, opintomateri-
aalista, laskuharjoituksista, ilmoittautumisesta 
laboratorioharjoituksiin jne. Myös välikoetta tai 
tenttiä edeltävällä luennolla kannattaa yleensä 
käydä, koska monet luennoitsijat antavat hyviä 
“tärppejä” tenttiä varten ja kertaavat muutenkin 
keskeisimpiä asioita. 

5. Entä laskareissa?
Laskuharjoituksissa eli laskareissa kannattaa 
yleensä käydä silloinkin, vaikka ei luennoilla 
viihtyisikään. Siinä missä luennot ovat usein 
luennoitsijan yksinpuhelua, laskarit muistutta-
vat enemmän esimerkiksi lukion matematiikan 
tunteja (positiivisessa mielessä). Laskareissa 

käydään läpi esimerkkejä, ja laskuja pääsee las-
kemaan myös itse. Lisäksi laskareiden pitäjä 
neuvoo ongelmatilanteissa. Joidenkin kurssien 
laskareista saa myös niin sanottuja laskaripistei-
tä, jotka lasketaan mukaan tentin tai välikokei-
den pistemääriin. 

6. Mistä hankin kurssimateriaalin? 
Yleensä kurssimateriaalina käytetään luennoit-
sijoiden kokoamia monistenippuja, “prujuja”, 
joita myydään useimpia ensimmäisen ja toisen 
vuoden kursseja varten yliopiston paperikau-
pan monistemyymälässä. On syytä huomata, 
että usein prujut on tarkoitettu luentorungok-
si ja ne eivät välttämättä sovellu kovin hyvin 
itseopiskeluun. Nykyään prujut voivat esiintyä 
myös pdf-muodossa. Useimmille kursseille on 
olemassa myös kurssikirja, joskaan sen ostami-
nen ei yleensä ole mitenkään välttämätöntä var-
sinkaan, jos käy luennoilla ja laskareissa. Kurs-
sikirjoja voi lainata yliopiston kirjastosta, joskin 
usein juuri tentin alla kaikki kappaleet saattavat 
olla lainassa. Kurssikirjoja voi myös ostaa pa-
perikaupasta, mutta se käy äkkiä kalliiksi. Lu-
kioon verrattuna kuitenkin kurssikirjojen osto 
tulee todennäköisesti olemaan vähäisempää, 
varsinkin mikäli sinulla on vaikkapa edellinen 
painos kurssikirjasta, tai vastaavat tiedot han-
kittuna muusta lähteestä.
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1 AKTIIVI
Killan tai muun järjestön esim. OYYn tominnas-
sa aktiivisesti mukana oleva henkilö. Tekee paljon 
hommia, tuntee paljon ihmisiä, pitää hauskaa ja 
satunnaisesti onnistuu jopa vaikuttamaan asioihin. 
Marras-joulukuussa pidetään kiltojen ja OTYn vaa-
likokoukset, joissa voit itsekin ruveta aktiiviksi ja 
pyrkiä kiltasi tai OTYn hallitukseen tai toimihenki-
löksi.

2 ALKOHOLI
Usein käytetty piristysaine tenttien ja luentojen ai-
heuttamaan moraaliseen krapulaan. Lievästi huma-
loittava ja suuresti janottava vaikutus.

3 ARKKARIT
Myös arkkitehtiopiskelijat ovat Teekkareita. Ark-
kitehtiosasto sijaitsee erillään muusta yliopistosta 
Torinrannassa, keskustassa. Valkoiset haalarit. Ark-
kitehtikillalla on oma saunallinen kiltatalo Pikisaa-
ressa.

4 ASSISTENTTI
Assareita tapaat harjoituksissa. Hänelle on käynyt 
hullusti, hän on ”joutunut” yliopiston henkilökun-
naksi opiskelun lomassa. Osa jopa valmistuneita tai 
lähellä valmistumista.

5 ASUNTO
Ks. kämppä. Pidempiaikaiseen oleskeluun tarkoitet-
tu paikka, joka ei kuitenkaan ole kiltahuone. Omaan 
asuntoosi voit viedä vieraita miehiä ja naisia. Asun-
non löytämistä helpottaa PSOAS.

6 BUMERANGI
Harjoitustyö tai työselostus, joka pomppaa opiske-
lijalle takaisin korjattavaksi, vaikka siitä luuli pääs-
seensä eroon. Tulevat tutuksi.

7 ETKOT
Jatkojen negaatio.

8 EXCURSIO
Opinto- tai tutustumismatka, joka voi olla pitempi 
tai lyhyempi ja josta voi jäädä muistikuvia enemmän 
tai vähemmän. Fuksicursiolle osallistuminen on 
fuksille kunnia-asia.

9 FUKSI
Kaikki ensimmäisen vuosikurssin yliopisto-opiskeli-
jat alasta riippumatta. Katso peiliin.

10 FUKSIJAOS
Teekkarikiltojen Fuksivastaavista ja -apureista koos-
tuva OTY:n alainen jaos, joka opastaa fukseja Teek-
kariuteen sekä hauskanpitoon. Tunnistaa haalareista 
löytyvästä jaosnauhasta.

11 FUKSILAKKI
Teekkarilakin esiaste, jonka saat haltuusi syyskuun 
viimeisenä päivänä osallistumalla Lakinlaskiaisiin. 
Auttaa siirtymävaiheessa ylioppilaslakista Teekka-
rilakkiin. Kohtele fuksilakkia kuin Teekkarilakkia, 
jotta opit Teekkarilakin käyttöön liittyvät perinteet. 
Oman Teekkarilakkisi saat aikaisintaan Wappuna.

12 FUKSIPASSI
Lärpäke fuksipisteiden merkitsemistä varten. Fuksi-
passit kerätään ennen Wappua pisteiden laskemista 
varten. Älä hukkaa, äläkä pese pesukoneessa! Ilman 
passia ei saa lakkia.

13 FUKSIPISTE
Fuksipisteet ovat todisteena osasuorituksista, joita 
nuori tekniikan ylioppilas hankkii saadakseen Teek-
karilakin ja oikeuden käyttää itsestään nimitystä 
Teekkari. Tarkoituksena aktivoida fuksit mukaan 
Teekkaritoimintaan, jotta Teekkariperinteet ja -kult-
tuuri tulisivat tutuiksi.

14 FUKSISUUNNISTUS
Pienryhmien välillä käytävä rastimuotoinen kilpailu, 
jonka tarkoitus on kohottaa pienryhmän yhteishen-
keä. Kilpailun ohessa tutustutaan muihin fukseihin 
ja Oulun kaupunkiin.Kisa päättyy yhteisiin bileisiin. 
Rastinpitäjien lahjonta on moraalitonta, mutta sallit-
tua, ja yleensä jopa suotavaa.

15 FUKSIUITOT
Wapunaaton se ykkösjuttu fuksille, jossa vuoden ai-
kana syntynyt fuksi vihdoin kuolee laskiessaan liu-
kumäellä Laanaojaan.

16 HAALARIT
Käytännöllisin asu bileissä. Värin ja selän tekstin pe-
rusteella erotat eri alojen opiskelijat toisistaan. Lähes 

100 FAKTAA FUKSEILLE
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pakollinen opiskeluväline, varsinkin Wappuna.

17 HOPS
Opintosuunnitelma, jonka toteat n:ntenä vuotena 
unohtaneesi täysin, HUPS! ks. WebOodi

18 HUMANISTI
Tarkkaan ottaen humanistisen tiedekunnan opis-
kelija, mutta voidaan määritellä myös vapaammin: 
epäeksaktin tieteen opiskelija yliopiston uudella 
puolella, lähes poikkeuksetta nainen, yleensä kaunis, 
monesti loogiseen ajatteluun kykenemätön. Mutta 
kaunis.

19 ILMOITUSTAULUT
Sieltä löytyvät yliopiston aamu-, keskipäivä-, ilta- ja 
yöuutiset. Niitä on käytävillä melkein joka seinällä: 
joka osastolla, killalla ja laitoksella on omansa. Opet-
tele käyttämään niitä internet-sivujen lisäksi, sillä 
niistä saa tiedon kaikesta tapahtuvasta.

20 INFO-TV
Luento on, mutta missä ja milloin. Kun on eniten 
hukassa, niin yliopiston info-tv:t kertovat, missä se 
luento olikaan. Tai aina voi tarttua virastomestaria 
hihasta kiinni.

21 IRC
Ohjeet irkkinoviiseille löytyvät seuraavasta Teksuu-
timien numerosta (ks. kohta katteeton lupaus). Nyt 
olisi korkea aika opetella irkkaamaan, sillä irkistä 
voit tarkistaa, mihin aikaan kaveri on selvinnyt baa-
rista tietokoneen ääreen ja mitä kieltä se tällä kertaa 
puhuu.

22 ISÄNNÄN VIIRI
Kun viiri on salossa, on OTYn Isäntä kotona. Eli 
Isännän viiri kertoo, milloin Teekkaritalolla on 
OTYn tapahtuma.

23 JAJATKOT - JAJAJATKOT
Tapahtuma tapahtuman jälkeen ja tapahtuma tapah-
tuman tapahtuman jälkeen.

24 JÄYNÄ
Jäynät ovat harmittomia Teekkarikulttuuriin kuulu-
via kepposia. Jäynä tuottaa huvia jäynääjille, jäynät-
tävälle ja muille asiasta kuuleville, eikä jätä kenelle-
kään henkisiä, fyysisiä tai taloudellisia vahinkoja.

25 JÄYNÄKISAT
Kilpailu, jonka voittaa se joukkue, joka on onnistu-
nut tekemään mojovimmat jäynät ja saamaan julki-
suutta tiedotusvälineissä. Fuksien omat jäynäkisat 
käydään Wapun alla ja niiden lopputuloksella on 
huomattava vaikutus Wapun uintijärjestykseen.

26 KALU
Ks. Laulukalu.

27 KATTEETON LUPAUS
Ks. IRC.

28 KILTA
Eli ainejärjestö. Kaikkein opiskelijaystävällisin jär-
jestö. Jokaisella koulutusohjelmalla on omansa. Jär-
jestää vapaa-ajan aktiviteetteja ja helpotusta opiske-
luun. Kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaan.

29 KILTAHUONE
Kiltalaisten oma olohuone, jossa yleensä tarjolla-
edullista kahavia tai muita virvokkeita. Jos et millään 
jaksa mennä luennolle, kiltahuoneella sinun ei tar-
vitse jättää menemättä yksin. Loistava paikka viettää 
luentojen välisiä aikoja ja erinomainen paikka tutus-
tua vanhempiin tieteenharjoittajiin.

30 KIRJASTOT
Mukavia lueskelupaikkoja, lukipa sitten Aku Ank-
kaa tai kurssikirjallisuutta. Soveltuu myös tiedon-
hankintaan. Pegasus yliopiston uudella puolella ja 
Tellus vanhalla.

31 KIRKKOVENESOUDUT
Prosessikillan järjestämä kiltojen välinen taistelu 
Oulujoen herruudesta. Kilpailuvälineenä käytetään 
perinteisiä kirkkoveneitä. Soudut järjestetäänperin-
teisesti Wappuna.

32 KOKARDI
Jokaisella killalla on oma lakkikokardi, jota ilman 
Teekkarilakkia ei saa pitää.

33 KONE
Konetekniikkaa opiskelevien kilta. Nämä kaverit 
osaavat suunnitella paperikoneen, diesel-mootto-
rin tai vaikkapa ihmisrodun tarvittaessa tuhoavan 
T-1000-sarjan robotin. Liikkuvat punaisissa haala-
reissa.
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34 KOPIOKONE
Yliopiston nopein luennoitsija mahdollistaa opiske-
lun kiireellisille, krapulaisille tai muuten vaan väsy-
neille tai laiskoille. Myös skanneri on ystäväsi.

35 KOSKILINJAT
Oulun oma bussifirma, joka satunnaisin ajoin lä-
hettää bussejansa liikenteeseen. Bussiinehtimisen 
todennäköisyyttä voi parantaa tarkastamalla aika-
taulut osoitteesta www.oulunjoukkoliikenne.fi. Yö-
aikaan tuhottoman kallis ja harvaan kulkeva bussi 
kannattaa vaihtaa suosiolla pyörään tai kimppatak-
siin.

36 KOTIMAANPITKÄ (KMP)
Nimensä mukaisesti kotimaassa järjestettävä ex-
cursio, joka tavallisesti kestää muutamasta päivästä 
enintään viikkoon. Kierrellään ja tutustutaan teknii-
kan alan yrityksiin, muihin opiskelijapaikkakuntiin 
ja yleensä ollaan muiden Teekkareiden vieraina.

37 KYLTERI
Taloustieteilijä. Liikkuvat laumoittain violetin väri-
sissä haalareissaan.

38 KYYKKÄ
Erityisesti Teekkareiden vaalima perinteikäs, etäi-
sesti pesäpalloa ja keilaamista muistuttava jouk-
kuelaji. Mailaa (karttua) heittämällä yritetään saada 
mahdollisimman monta kohdepalikkaa (kyykkää) 
ulos pelialueelta. Ks. OAMK

39 KÄMPPÄ
(Katso myös asunto) Vain lyhytaikaiseen oleskeluun 
sisätiloissa. Sisustaminen ei paranna viihtyisyyttä, 
sen sijaan mukavaa seuraa saa raahattua vaikkapa 
kapakoista. Yleisin käymispöntön sijoituspaikka.

40 KÄNNIÄÄLIÖ
Humaltunut henkilö, joka käyttäytyy muiden mie-
lestä sopimattomasti. Tavataan varsinkin Wappuna 
tiheinä esiintyminä.

41 LAKINLASKIJAISET
Teekkarit laskevat Lakkinsa lepäämään Wappua var-
ten syyskuun viimeisenä päivänä. Ks. fuksilakki

42 LASKARIT
(Laskuharjoitukset) Assistentin pitämiä opetustilai-
suuksia, jotka varsin usein muodostuvat perässäkir-
joitustilaisuuksiksi. Muistuttavat

lukion oppitunteja. Kysymyksiä saa esittää tai assari 
esittää. Ks. Lusikka

43 LASKIAINEN
Kevätkauden liukkain juhla. Ensin lasketaan ja sitten 
juhlitaan. Seurauksena helposti raitisilmamyrkytys.

44 LAULUILTA
OTYn säännöllisen epäsäännöllisesti järjestämä var-
sin riemukas tilaisuus, johon osallistuminen ei vaadi 
nuottikorvaa, vaan kestävää ja kantavaa ääntä. Par-
hainta menoa ylläpitänyt ryhmä saa palkkioksi mai-
netta ja kunniaa.

45 LAULUKALU
Teekkarin pyhä laulukirja, josta löytyy sanoitukset 
kiperimpiinkin elämäntilanteisiin. Uusi valmistui 
viime Wapuksi.

46 LAULUMARATHON
Laulumarathonilla Laulukalu lauletaan kannesta 
kanteen. Samana iltana killat ottavat mittaa toisis-
taan laulunsanoitustaidoissa. Jos ei muuta, niin ai-
nakin Rosvolaulu tulee tutuksi.

47 LIIKUNTA
Tarkoituksellista fyysistä aktiivisuutta. Tätä toimin-
taa voi halutessaan harjoittaa kiltojen urheiluvuo-
roilla. Hankkimalla Sporttipassin pääset hyötymään 
korkeakoululiikunnan laajasta tarjonnasta.

48 LUKKARI
Oulun yliopiston opiskelijoiden lukujärjestys, johon 
kirjaudutaan paju-tunnuksilla. Lukkarissa on mah-
dollisuus siirtää WebOodista opetukseen ja tenttei-
hin liittyvät aikataulut ja paikat omaan kalenteriin.

49 LUSIKKA
Matikan laskareita ja luentoja pitävä opetushenki-
lö. Pommittaa fuksityttöjä kiperillä kysymyksillä ja 
nasevilla välihuomautuksillaan. Kun tunnet Lusikan 
säännön, olet oppinut ainakin jotain.

50 MELLAKKA
Konekillan isoilla punahaalarisilla miehillä lastat-
tu maastoauto, jonka saapuminen mellakkapaikal-
le rauhoittaa äreimmänkin räyhäviinaa nauttineen 
Wappujuhlijan.

51 MORKKIS
Aamulla bileiltojen jälkeen ilmenevä olotila, joka 
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johtuu yleensä siitä, että on tullut (yleensä humal-
tuneessa tilassa) tehtyä jotakin omasta mielestä vä-
hemmän sosiaalisesti hyväksyttävää.

52 NAULAKOT
Linnanmaan yleiset kohtauspaikat ja maamerkit. 
Oranssit naulakot löytyvät keskusaulan L1 ja L4 
puoleisesta päädystä ja vihreät naulakot puolestaan 
L2 ja L3 päädystä. Vihreiden naulakoiden luona har-
joitetaan usein tapahtumalippujen ja haalarimerkki-
en myyntiä.

53 OAMK
Oulun Akateeminen Mölökky- ja Kyykkäseura pyö-
rittää Oulun Kyykkäliigaa, mutta järjestää myös 
kaikille avoimia kyykkä- ja mölkkyharjoituksia aina 
sunnuntaisin yliopistonparkkipaikalla. Vuosittain 
pelattava World Cup of Kyykkä (WCOK) eli maa-
ilman pohjoisin akateemisenkyykän mestaruustur-
naus on OAMKin järjestämä.

54 OPINTO-OPAS
Ystäväsi, joka muistuttaa sinua opiskelun 
laajuudesta. Lue se tarkasti läpi, äläkä revi, syö tai 
pistä sitä paperinkeräykseen. Tästä Maon Punaiseksi 
Kirjaksikin kutsutusta oppaasta näet myös mitä 
kursseja sinun tulisi suorittaa. Löytyy myös kätevästi 
WebOodista.

55 OPM ja OPMX2
“Oma pullo mukaan” ja “oma pullo ja pyyhe mu-
kaan”.

56 OPTIEM
Tuotantotaloutta opiskelevien kilta. Tutalaiset ovat 
ahkeria niin opiskelussa kuin bilettämisessä. Erityi-
sen lahjakkaita käsienheiluttelussa. Mintunvihreät 
haalarit.

57 OPTIMA
Oppimisympäristö, josta löytyy useiden kurssien 
materiaalit. Yleensä oppimista aiheuttaa eniten itse 
Optiman käyttö sekä lehtoreille että opiskelijoille.

58 OTiT
Tietotekniikkaa opiskelevien kilta. Opiskelijamää-
rältään toiseksi suurin kilta. OTiTlaiset ovat keski-
määrin miehiä mustissa haalareissa, osaavat yleensä 
käyttää paremmin tieto- kuin partakonetta.

59 OTY
Oulun Teekkariyhdistys. Oululaisten Teekkarien 
kattokilta.

60 OTYn LENKKI
OTYn lenkillä niin vanha paatunut Teekkari kuin 
tuliterä fuksikin vetreytyy. OTYn järjestämä Teek-
karin iltalenkki lähtee Teekkaritalolta ja keskustan 
asukkaille Arkkarien lenkki Arkkarien kiltatalolta. 
Sauna lämpenee yleensä lenkin jälkeen.

61 PIENRYHMÄOHJAAJA
Arvostettu vanhempi tieteenharjoittaja, jolta voit 
kysyä mitä tahansa, ja joka kääntää fuksin pään oi-
keaan suuntaan.

62 PIENRYHMÄOHJAUS
Pienryhmässä on tarkoitus suorittaa pienryhmä-
ohjaajan johdolla pehmeä sukellus yliopistomaail-
maan, porukalla ratkoa vastaantulevia ongelmia ja 
tutustua muihin fukseihin.

63 PROFESSORI
Osaston ylimmät opetushenkilöt, joita voi häiritä 
opintoasioissa ilman epäröintiä.

64 PROSE
Prosessitekniikkaa opiskelevien ainejärjestö. Pro-
sessiteekkari laittaa tehtaassa koneet järjestykseen 
ja aineet virtaamaan. Prosessiteekkari pukeutuu 
puhtaanvalkoisiin (vanhemmat tieteenharjoittajat 
yleensä likaisemman sävyisiin) haalareihin joita ei 
tule sekoittaa arkkitehtien haalareihin.

65 PRUJU
Opiskelumateriaalia paperisena tai digitaalisena.Voi 
olla joko kurssin virallinen ja luennoitsijan tekemä 
tai opiskelijoiden keskenänsä kasaan rustaama epä-
virallisempi laitos, joka usein myös turboprujuna 
tunnetaan. Vanhoja prujuja kannattaa kysellä van-
hemmilta tieteenharjoittajilta.

66 PSOAS
Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö. Vuokraa 
opiskelija-asuntoja (ks. kämppä) kohtuulliseen hin-
taan. Tarjolla on useita eritasoisia vaihtoehtoja. Yk-
siöt kiven alla, solukämppiä yleensä tarjolla. Vapaita 
asuntoja voi yrittää kärkkyä kuun lopulla, kun va-
paat asunnot laitetaan yleiseen jakoon.
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67 PYÖRÄILY
Ainut pätevä liikkumistapa yli kilometrin matkoilla 
Oulussa. Muista kuitenkin kahlita pyöräsi tukevasti 
välttyäksesi kulkuvälineen anastukselta ja suhtaudu 
pyöräteiden varsille ripoteltuihin tienviittoihin ter-
veen epäilevästi.

68 RATTORADIO
Oululaisten opiskelijoiden tekemän Wappuradio 
Wappuhenkiselle kansalle.

69 RUOKA
Aine, jota ihminen syö ja käyttää ravinnokseen.Pää-
asiallisesti opiskelijan ruokailusta vastaa Uniresta 
(ks. Uniresta). OTY järjestää syksyisin fukseille Ko-
tiruokakurssin, joka mahdollistaa myös omatoimi-
sen ravinnonvalmistamisen.

70 SIK
Sähkötekniikkaa, elektroniikkaa ja tietoliikennettä 
opiskelevien kilta. Keskimäärin SIKkiläinen on sini-
haalarinen mies, joka tietää, että sähkö on sinistä ja 
sattuu.

71 SITSIT
Teekkariperinne, johon kuuluu läheisesti ruoka, juo-
ma, laulu, pitkä pöytä ja hyvät käytöstavat. Sitseille 
pukeudutaan pukuun.

72 SPEKSI
Interaktiivinen näytelmä, jonka kulkuun yleisö voi 
vaikuttaa. Otaniemen Teekkarit käyvät speksitur-
neella lumien sulamisen aikaan, Tampereen NääS-
peksi marraskuussa. Kaksi vuotta sitten lanseerat-
tiin Oulun oma PahkiSpeksi. Lääkisläisillä on myös 
oma TerwaSpeksinsä. Asusteena yleensä ykköset eli 
puku. Kokemuksena erittäin suositeltava.

73 SUPERFUKSI
OTYn korkeasti arvostetuksi superfuksiksi valitaan 
joka vuosi eniten fuksipisteitä kerännyt fuksi.

74 SÄHKÖPOSTI
Viestien ja kirjeiden välitystä tietokoneenavustuk-
sella. Halpa, nopea ja tehokas. Sähköpostia on käy-
tetty yliopistoissa pimeältä keskiajalta lähtien, joten 
opettele HETI tämä viestintämuoto niin et jää pu-
laan.

75 TEEKKARI
Teknillisen tiedekunnan opiskelija sen jälkeen, kun 
on saanut Teekkarilakin.

76 TEEKKARILAKKI
”Läpikäytyään Wapun rituaalikokeet ja pystyttyään 
fuksina esittämään tiettyä henkistä ja muuta tasoa, 
fuksi on kelvollinen käyttämään tupsulakkia ja muo-
dostuu hänestä näin Teekkari märillä korvantaus-
toilla.” Teekkarilakinkäytöstä määräävät lakkilaki ja 
lakkiasetus.

77 TEEKKARILUPI
Teekkaritalosta vastaava organisaatio, joka vastaa 
Talon ylläpidosta. Eräänlaisia talonmiehiä. Jos Ta-
lo-toiminta kiinnostaa, kyllä tekijöille ja osaajille 
aina töitä löytyy.

78 TEEKKARITALO
Kalervontie 7:ssä sijaitseva talkoovoimin hartaasti-
rakennettu Oulun Teekkareiden omatalo. Omalaa-
tuisuudessa vertaansa vailla. Soveltuu saunailtojen ja 
pienehköjen bileidenpitopaikaksi. Sauna lämpenee 
taatusti, joten muista ottaa pyyhe mukaan.

79 TEEKKARITARRA
Oulun Teekkariyhdistyksen jäsenyydestäsaatava tar-
ra opiskelijakorttiin, jolla saa alennuksia mm. bileli-
puista. Maksaa itsensä takaisin moneen kertaan.

80 TEEKKARITORVET
Epämääräinen opiskelijoiden torvisoittokunta,jon-
ka soittotaito ei yleensä vedä vertoja esiintymiselle. 
Näkyy ja erityisesti kuuluu useimmiten Wapun tie-
noilla.

81 TEEKU
Maailman paras oululainen Teekkarikuoro. Kaikki 
lauluhaluiset ovat tervetulleita, sillä nuotin vieressä 
on aina tilaa ja Teekkari laulaa mieluummin kuin 
hyvin!

82 Tekniikan akateemiset TEK
Diplomi-insinöörien, arkkitehtien ja vastaavan yli-
opistokoulutuksen saaneiden etu- ja palvelujärjes-
tö. Pitää jäsentensä puolia työmarkkinoilla. TEKin 
kautta voit liittyä IAET-kassaan, joka turvaa toi-
meentulon työttömyyden sattuessa. TEKin opiskeli-
jajäsenyys on maksuton!

83 TeKoLupi
TeekkariKOPOLupissa opintovastaavat huolehtivat 
OTYn koulutuspoliittisen vastaavanjohdolla teknii-
kan opiskelijoiden opintoihin liittyvistä oikeuksista 
ja eduista.
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84 TEKSUUTIMET
OTYn julkaisema laadukas julkaisu. Ilmestyy neljä 
kertaa vuodessa niin painettuna, kuinmyös verkko-
versiona OTYn sivuilla.

85 TeKuToKu
Tempaus- ja kulttuuritoimikunnassa Kulttuuri-
sianjohdolla kulttuurivastaavat edistävät Oululaista 
Teekkarikulttuuria tempauksinja tapahtumin.

86 TEMPAUS
Opiskelijoiden suorittama teko tai tapahtuma,jolla 
pyritään tuomaan esille jokin ajankohtainen asia ja 
julkisuuden kautta edistämään sen yleishyödyllistä 
toteutumista. Esim. äänestystempaukset vaaleissa tai 
kaksi kertaa vuodessa järjestettävä renkaanvaihto-
tempaus, jonka tuotto lahjoitetaan lyhentämättömä-
nä hyvätekeväisyyteen.

87 TENTTIARKISTOT
Osastot ja killat pitävät vaihtelevan laajuisia tenttiar-
kistoja, joista on apua tenttiin valmistautuessa. Kysy 
pienryhmäohjaajaltasi oman kiltasi käytännöistä.

88 TENTTITULOKSET
Lista, josta katsotaan ensin oma nimi tai opiskelija-
numero ja arvosana (jos löytyi), ja lopuksi katsotaan 
saivatko kaverit paremman. Löytyy aina ilmoitus-
tauluilta ja osa tulee myös sähköpostina, sekä suori-
tusilmoituksena Weboodiin.

89 TTK
Teknillinen tiedekunta. Jaettiin vuoden 2014 alussa 
arkkitehtuurin tiedekuntaan, teknilliseen tiedekun-
taan ja tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaan.

90 UNIRESTA
Yliopiston ruumiillisen ravinnon lähde. Erilaisia ja 
eritasoisia ruokailupaikkoja on tarjolla useita, myös 
keskustassa. Ruokalajin nimi ei välttämättä vastaa 
sisältöä. Torstaisin humanistipuolelle uskaltautuvat 
saavat lautaselleen pizzan puolikkaan.

91 VALMISTUMINEN
Asia, joka keskeyttää hyvin alkaneet opinnot.

92 WAPPU
Teekkarin joulu ja juhannus. Se on koettava itse. Wa-
pun suuri kunnioitus ilmenee myös kirjoitusasusta. 
Wapun odottelu alkaa jo juhannuksen tienoilla.

93 WAPPUCOMITEA
OTY:n isännän vetämä porukka, joka järjestääTeek-
kariWapun suurimmat tapahtumat.

94 WEBOODI
Yliopiston www-palvelu, josta voit seurata opinto-
jesi kehittymistä. Kursseille ja tentteihin ilmoittau-
dutaan tämän kautta. WebOodin avulla voit myös 
suunnitella opintojasi tekemällä HOPSin ja tiedot 
menevät myös kätevästi lukkariin (ks. lukkari). Kan-
nattaa opetella ohjelman käyttö heti, sillä ilman sitä 
et tule toimeen.

95 WESIBUSSI
Bussilinja nro 69 on paras tapa siirtyä Wappunabi-
leistä toisiin keskeyttämättä bileitä. Heiluessas iLin-
nanmaalta keskustaan tai toisinpäin tuet samalla 
myös hyväntekeväisyyttä. Kaikki sai alkunsa tempa-
uksesta vuonna 1999. Viime vuosina Wesibussi on 
kuljettanut juhlakansaa myös syksyn avajaisbileissä,-
Vulcanaliassa.

96 YKHS
Ystävällinen kaunohiihtoseura on OTY:n alaisuu-
desta omaksi järjestöksi kimmonnut lasketteluseura, 
joka järjestää laskettelureissuja, sekä tuntee after-, 
before-, ja toisinaan jopa during-skiin salaisuudet.

97 YKÄ
Konekillan ylläpitämä yli 85 vuotta vanha paloauto. 
Käytetään varsinkin Wappuna.

98 YLIOPPILASKUNTA/OYY
Kaikki yliopiston opiskelijat. Pakollinen, vuosittai-
nen jäsenmaksu suoritetaan ilmoittautumisen yh-
teydessä. Ylintä päätäntävaltaa käyttää edustajisto 
(37 jäsentä), joka valitsee ylioppilaskunnan hallituk-
sen.

99 YMP
Ympäristötekniikkaa opiskelevien kilta. Ehdotto-
masti energisin, ekologisin ja naisvaltaisin Teekkari-
kilta. Haalareista löytyy sinistä, punaista ja keltaista.

100 YTHS
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö. Vastaa edulli-
seen hintaan jokaisen ylioppilaskuntaan kuuluvan 
terveydentilasta. Esimerkiksi hampaat kannattaa 
hoidattaa kuntoon opiskeluaikana, jonot ovat pitkät, 
mutta hinnat sitäkin halvemmat!
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OUR CREW!
Every third ship sailing the oceans is powered by us.  

Every second ship is serviced by us.  
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