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Fuksiohjaajan tervehdys
Tervetuloa joukkoomme iloiseen ja onnittelut opiskelupaikasta! Olet nyt ensimmäisen vuoden opiske-
lija, jota tuttavallisemmin fuksiksi kutsutaan. Voin heti iloksesi todeta, että yliopistoelämä ei ole, vastoin 
monien odotuksia, pelkkää ankaraa puurtamista ja luennoilla istumista. Tästä se hauska vasta alkaa! 
Viisi vuotta alkavia opintoja voi kuulostaa nyt pitkältä ajalta koulunpenkillä, mutta pian huomaat olevasi 
neljännen vuoden Teekkari ja toivovasi kunpa opiskeluaika menisi hitaammin.

Aluksi kaikki tämä varmasti jännittää ja tunnet hukkuvasi alun informaatiotulvaan, mutta et ole tässä 
tilanteessa yksin. Asioiden pureskelu on hyvä aloittaa pienissä palasissa osallistumalla aktiivisesti pien-
ryhmäohjaukseen. Tukiverkostonasi ovat pienryhmäohjaajasi eli PRO:n lisäksi kiltojen Fuksivastaavat- 
ja apurit sekä minä. Ensisijaisesti askarruttavissa asioissa kannattaa kääntyä kuitenkin oman PRO:n 
puoleen, koska todennäköisesti tavoitat hänet nopeimmin. Myös tämä Fuksiopas on tehty juuri sinua 
varten ja se on täynnä tiivistä tietoa tulevasta vuodesta, joten tämä kannattaakin lukea huolella läpi ja 
pitää tallessa.

Alkava fuksivuotesi tulee olemaan ainutlaatuinen. Vuoden aikana on paljon tapahtumia ja asioita, jotka 
on suunnattu pelkästään teille fukseille. Fuksivuosi on vain kerran, joten tartu siis hetkeen ja ota vuo-
desta kaikki irti, jottei myöhemmin harmittaisi.

Arvonimeä Teekkari ei saada, vaan se ansaitaan. Tätä arvonimeä ei kuitenkaan tule tavoitella ham-
paat irvessä vaan ilon kautta. Matkallasi fuksista Teekkariksi matkaoppaanasi toimii fuksipassi, johon 
tulet keräämään vuoden aikana fuksipisteitä, jotka ovat matkalippusi Teekkariuteen. Tätä matkaa sinun 
ei kuitenkaan tarvitse taittaa yksin, vaan matkaseuranasi on joukko muita fukseja, pienryhmäohjaajat 
sekä fuksijaoslaiset. Fuksivuotesi huipentuu TeekkariWappuun, jolloin sinulla on mahdollisuus hukuttaa 
fukseutesi ja viimein painaa hohtavan valkoinen Teekkarilakkisi päähän yhdessä muiden Teekkarien 
kanssa, ja oi se on hienoa.  Matkan varrelta löydät varmasti joukon uusia ystäviä ja mukaasi tarttuu, 
känkkyjen lisäksi, hauskoja tarinoita, joita muistelette yhdessä vielä vuosienkin päästä.

Teekkareiden keskuudessa vallitsee ainutlaatuinen yhteisöllisyys – kaveria ei jätetä eikä kaverin anneta 
tehdä mitään tyhmää, ainakaan yksin. Onkin syytä muistaa, että olemme kaikki samaa porukkaa ikään 
tai haalarinväriin katsomatta. Luentojen välissä on hyvää aikaa mennä kiltahuoneelle viettämään aikaa, 
tekemään koulujuttuja ja morjestamaan vanhempia opiskelijoita. Tekniikan ala on taas niin laaja, että 
tulet varmasti törmäämään työelämässä eri alojen Teekkareihin, joten miksipä et tutustuisi heihin jo nyt 
opiskeluaikana. 

Aktiivista opiskelijaelämää on mahdollista viettää opiskeluja unohtamatta. Itseasiassa nämä kaksi tasa-
painottavat mukavasti toisiaan ja ovat monille avain jaksamiseen. Suosittelen kaikille lämpimästi myös 
kilta- ja yhdistyshommiin lähtemistä. Minun mielestäni niistä saatava kokemus on puolet siitä, mitä voit 
täältä koulusta saada mukaasi elämääsi varten.

Tsemppiä fuksivuoteen!
Emilia Kaitala

Fuksiohjaaja, Oulun Teekkariyhdistys ry 
fuksiohjaaja(at)oty.fi 

puh. 0400 698 611 Kuva: Tatu Lappalainen
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Mikä ihimeen OTY ?
Oulun Teekkariyhdistys ry toimii kaikkien Teekkarikiltojen yhteistyöelimenä. OTY:n 
tehtävänä on järjestää Teekkareiden yhteisiä tapahtumia, pitää yllä yhteistyötä 
muihin Suomen Teekkariyhteisöihin, muiden alojen opiskelijoihin, tiedekuntiin sekä 
ammattijärjestöömme Teknikkan Akateemisiin eli TEKiin. 
Maksettuasi OTY:n ainaisjäsenmaksun saat monenlaisia hyötyjä jäsenyydestäsi. 
Merkiksi jäsenyydestä saat jäsentarran, jolla saat alennuksia muun muassa OTY:n 
järjestämien tapahtumien pääsymaksuista. Jäsenmaksuun sisältyy myös oululaisten 
Teekkareiden oma laulukirja, Laulukalu. Jäsenyyden myötä sinulla on mahdollisuus 
tilata myös oululainen Teekkarilakki.

Kaijonharjussa sijaitsee OTY:n 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 OTY:n alainen TeekkariLupi. Taloa vuokrataan myös ulkopuolisille, mutta 
sieltä löytyy aina tilaa opiskelijoiden illanvietolle, sitä vartenhan se on rakennettu. 
OTY:n toimisto sijaitsee Teekkaritalon yläkerrassa.

OTY:n tiedotuskanavina toimivat nettisivut, ilmoitustaulut ja sähköpostilistat. Liity siis 
kiltasi postituslistalle, sillä sitä kautta tieto kulkee sinulle varmimmin. Lisäksi OTY:lla 
on oma lehti, Teksuutimet, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lisäksi OTY löytyy 
somesta seuraavasti: FB OulunTeekkariyhdistys, Instagram @oulunteekkariyhdistys, 
YouTube Oulun Teekkariyhdistys ry., sekä Irkistä #OTY. Lisäksi OTY:n alumneille on 
ryhmä LinkedIn:ssä. 

OTYyn kuuluu seuraavalla sivulla esittelyssä olevan hallituksen lisäksi myös erilaisia 
toimikuntia, kuten fukseille suunnattuja tapahtumia organisoiva Fuksijaos ja Wappua 
valmisteleva WappuComitea, opintoasioista huolehtiva TeKoLupi sekä Tempaus- ja 
kulttuuritoimikunta TeKuToKu. Jos yhdistystoiminta kiinnostaa sinua, liity ihmeessä 
joukkoomme!

OTY päivystää lukukauden aikana Teekkaritalolla maanantaisin klo 11.00-14.00. Voit 
tehdä tällöin lakkitilauksen tai kysellä OTY:n Talotapahtumiin hukkuneita tavaroita.
Päivystysajoista ilmoitetaan tarkemmin OTY:n nettisivuilla.

OTY on
• Yli 4000 jäsentä käsittävä yhdistys
• Seitsemän Teekkarikillan kattojärjestö
OTY järjestää
• 10-päiväisen Wapun (± 2 päivää)
• Teekkarikulturellisia tapahtumia
• Vapaa-ajan toimintaa
Lisäksi OTY
• Omistaa Teekkaritalon
• Koordinoi haalari- ja lakkitilauksia
• Vaalii oululaisia Teekkariperinteitä
Lisää tietoa löytyy osoitteesta www.oty.fi

Opinahjosta seuraavaan, uusiin haas-
teisiin ja keskelle suurta hämmennys-
tä. Tätä se tarkoittaa monelle uudelle 
yliopiston opiskelijalle, mutta sitä ei 
pidä pelätä vaan siitä on minun syytä 
onnitella! Mahtavaa, että olet valinnut 
opiskella Oulun yliopistossa ja mitä 
hienoimman joukon kanssa. Mikä 
sitten intohimosi tarkalleen onkaan, 
olet tervetullut keskuuteemme!

Tuohon edellä mainitsemaani häm-
mennykseen löydät apua tämän jul-
kaisun välistä. Joillekin vastauksia löy-
tyy enemmän, joillekin vähemmän, 
mutta apu se on pienikin apu. Kannattaa siis lukea tämä opus kannesta kanteen ihan ajatuksen 
kanssa ja senkin jälkeen arkistoida jonnekin hyvään paikkaan myöhempää muistinvirkistystä varten. 
Informaation määrä laittaa aivan varmasti pään sekaisin opiskelujen alussa, mutta ei teidän odoteta 
oppivan kaikkea kerralla. Poimikaa itselle tärkeimmät tiedonjyväset ensin ja sitten sivistäkää itseänne 
opiskelijaelämän lomassa.

Opiskelu ja opiskeluelämä kannattaa ottaa rennolla otteella eikä suinkaa verenmaku suussa. Opinto-
jen suorittaminen vaatii toki työtä, mutta ei se lopulta mitään ydinfysiikkaa ole, pois lukien toki kurssit 
joilla käsitellään ydinfysiikkaa. Luentojen ja laskareiden välissä kannattaa sitten suunnata vapaalle 
tutustumaan tähän uuteen ympäristöön. Yliopiston aikana hankitut ystävät, suhteet ja tuttavuudet 
tulevat monilla seuraamaan aina eläkepäiville saakka, mutta vain jos niitä itse päättää hankkia. Välillä 
on ihan hyvä jäädä kämpille ja lukea tenttiä varten, mutta yliopiston toinen puoli kuuluu vapaa-ajalle 
ja siellä käytetty aktiivisuus on ihan yhtä tärkeää, kuin opiskeluun käytetty ahkeruus. Ne kävelevät 
rinnakkain ja tukevat toisiansa useammalla tavalla kuin monet huomaavatkaan.

Yliopistolle ensimmäistä kertaa taapertaessa monilla on monenlaisia mielikuvia, miten asiat ovat, mi-
ten ne tulevat toimimaan ja miten ne lopulta toteutuvat. Lisäksi monet vanhemmat opiskelijat voivat 
kertoa mielipiteitään lähes joka asiaan. Ennakkoluulot kannattaa kuitenkin heittää heti ensimmäisenä 
romukoppaan, voin helposti suositella tätä henkilökohtaisten kokemusten turvin. Akateeminen kriit-
tisyys kannattaa toki säilyttää sekä vanhempia kuunnella, kun he ohjeita antavat, mutta paras tapa 
yliopistossa löytää se “oma juttu” on itse kokea ja lähteä mukaan. Yliopisto on täynnä erilaisia ihmisiä 
ja jokaiselle varmasti löytyy mielekästä toimintaa, jos semmoista vain hakee.

Ja ennen kuin huomaatkaan, unohtumaton fuksivuotesi on lopuillaan, fuksipassi on täyttynyt lähes 
itsestään ja sinustakin voidaan alkaa käyttää ansaittua nimitystä Teekkari. Akateeminen vapautesi 
alkaa nyt, joten käytä se parhaimmalla katsomallasi tavalla hyödyksi ja nauti näistä tulevista vuosista!

Visa Seppänen
Puheenjohtaja
Oulun Teekkariyhdistys ry
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Harrastejärjestöt

Muut kattokillat ja ainejärjestöt

Finanssi
HuTK
OHLK
OLK

OLTO
OOLut

oOKoo
Terveystieteiden kilta

KK20
TeekkariLupi

Valopäät
WachCom

WesiBussiComitea

Oulun Teekkariyhdistys

Jaokset

Alumnijaos
Fuksijaos
TeKoLupi
TeKuToKu

UrJa
WWappuComitea

Teekkarikillat

Oulun Tietoteekkarit (OTiT)
Oulun yliopiston Ympäristörakentajakilta (YMP)

OPTIEM - Oulun Tuotantotalousteekkarit (Optiem)
Oulun yliopiston Prosessikilta (Prose)

Oulun Yliopiston Koneinsinöörikilta (Kone)
OOulun Arkkitehtikilta (ARK)

Sähköinsinöörikilta (SIK)

Oulun yliopiston 
ylioppilaskunta

Tiedekunnat

Arkkitehtuurin tiedekunta (ArkTK)
Kaivannaisalan Tiedekunta (KaTK)

Teknillinen Tiedekunta (TTK)
Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta (TST)

Biokemian ja molekyylilääketieteen tdk.
Humanistinen Humanistinen tdk.

Kasvatustieteiden tdk.
Luonnontieteellinen tdk.

Lääketieteellinen tdk.
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Oulun yliopisto

Pienryhmänohjaajat

Ammattiliitot
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Hei uusi arkkari!

Onneksi olkoon, Sinut on valittu maailman pohjoisim-
paan arkkitehtikouluun, Oulun yliopistoon Arkkitehtuu-
rin tiedekuntaan!

Tiedekuntamme tilat sijaitsevat aivan Oulun keskus-
tassa Torinrannassa, jossa idyllisen puutalokorttelin 
suojissa opiskelemme toistaiseksi ennen Linnanmaan 
kampukselle muuttoa, joka tapahtuu joulun jälkeen. 
Varsinkin fuksivuonna kotipesänänne toimii piirustus-
luokka, jonka läheisyydessä sijaitsevat myös 2. vuosi-
kurssin piirustustilat. 

Opiskelijajärjestömme on pieni mutta aktiivinen ja 
lämminhenkinen yhteisö. Eri vuosikurssien opiskelijat 
tulevat tutuiksi helposti ja tiivis yhteishenki luo kannus-
tavan opiskeluympäristön. Kiltamme järjestää toimintaa 
ja tapahtumia sekä arkkareille että kaikille opiskelijoille, 
esimerkiksi syksyn päräyttävimmät opiskelijabileet Bar-
baariset Bakkanaalit. Syksyn alussa kilta järjestää pal-
jon tapahtumia ja tekemistä, joissa voi helposti tutustua 
kanssaopiskelijoihin ja viettää aikaa myös eri alojen 
opiskelijoiden kanssa. Etenkin muiden Teekkarikiltojen 
opiskelijoihin on helppo tutustua lukuisissa yhteisissä 
fuksivuoden tapahtumissa.

Oman kiltamme puolesta tarjolla on monipuolisia ak-
tiviteettejä ja voit esimerkiksi tulla pelaamaan sählyä 
tai koripalloa killan omilla liikuntavuoroilla, osallistua 
kiltalehtemme Alkkarin toimitukseen, käydä lautapeli-
illoissa tai vaikkapa leffakerhossa. Kiltamme erikoisuus 
on ikioma, Pikisaaressa sijaitseva 1800-luvulla raken-
nettu hirsinen kiltatalo, jossa vietetään niin rentoja vii-
koittaisia saunailtoja kuin Wappuakin maalarinvalkoi-
sissa Teekkarihaalareissa juhlien. 

 
Perustamisvuosi: 1959
Aloituspaikkoja: 40+5
Kiltatalo: Pikisaari, Pursitie 8
Kiltahuone: Tutkijoiden talo, 
Aleksanterinkatu 6  
(muutos keväällä 2017)
Haalarin väri: Maalarinvalkoinen
Killan suurin tapahtuma: Barbaariset 
Bakkanaalit
Kiltalehti: Alkkari
Työvälineitä: Skaalatikku, skissipaperi, 
naruviivain, tietokone

fuksivastaava(at)oulunarkkitehtikilta.net

Erityinen kohokohta syksyllä on uusille 
arkkareille järjestettävä excursio Hailuo-
toon, jonne lähdemme viikonloppua 
viettämään ja toisiimme tutustumaan 
upeissa merimaisemissa. Me, fuksivas-
taava ja -apuri, yhdessä pienryhmäoh-
jaajien ja muiden kilta-aktiivien kanssa 
huolehdimme teistä syksyn ajan, an-
namme eväitä yliopistoelämän ja arkki-
tehtuurin opiskelun aloittamiseen sekä 
tietenkin puuhaamme kaikkea kivaa tei-
dän, uusien fuksiemme, kanssa!

 
Lisätietoja killasta löydät osoitteesta:

www.oulunarkkitehtikilta.net

O U L U N  A R K K I T E H T I K I L T A

Parasta fuksivuotta toivottavat:

Fuksivastaava
Leena Salo

050 405 4779

Fuksiapuri
Maija Pelkonen
040 756 0433
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Hei uusi fuksi!

Me, Santeri ja Antti, haluamme toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi opiskelemaan konetekniikkaa 
Oulun yliopistoon. Olet tehnyt erinomaisen valinnan! 
Me toimimme Oulun Yliopiston Koneinsinöörikillassa 
(tuttavallisemmin Konekilta) Fuksiohjaajana ja 
Fuksipaimenena, eli tulemme olemaan teidän fuksien 
kanssa tekemisissä kovasti pienryhmäohjaajien 
ohella ensimmäisen opiskeluvuotenne aikana.

Konekilta on Oulun yliopiston suurimpia ja näkyvimpiä 
ainejärjestöjä. Tekniikan aloista meillä aloittaa 
vuosittain eniten uusia opiskelijoita. Konekiltalaiset 
pukeutuvat punaisiin haalareihin, joten emme jää 
huomaamatta! Lisähuomiota killallemme tuovat lukuisat punaiset ajoneuvomme. Kiltamme vanhin 
ja arvokkain jäsen Ykä on vuosimallin -28 paloauto, jota tulet näkemään vuoden mittaan lukuisissa 
tapahtumissa. Ykän rinnalla neljällä renkaalla kulkevat myös maastoautomme Mellakka ja Korppu, sekä 
kahdella renkaalla moottoripyörämme Jawa. 

Konekilta järjestää vuosittain paljon tapahtumia, joista suurin ja perinteikkäin on Laskiainen. 
Laskiaistapahtuma koostuu hyväntekeväisyysmyyjäisistä, mäkiriehasta ja illan kruunaavista 
Laskiaisbileistä. Konekillan laskiainen täyttää tulevana vuonna 50 vuotta, joten luvassa on todellista 
juhlahumua! Laskiaisen lisäksi kiltamme järjestää bileitä, sitsejä, urheilutapahtumia, saunailtoja ja 
excursioita sekä jäsenistöllemme että yhdessä muiden ainejärjestöjen kanssa. 

Yliopiston tiloissa meillä on käytössä oma kiltahuone, jonne ovat tervetulleita kaikki opintosuunnasta, 
vuosikurssista, iästä ja kengännumerosta riippumatta. Kiltahuoneeltamme löydät mukavaa vaihtelua 
rankkaan opiskeluun lukuisien viihdykkeiden joukosta. Kiltikseltä löytyy esimerkiksi pöytäfutis, useita 
pelikonsoleita, musavehkeet ja tietokoneita. Voit myös tulla vain nauttimaan kupposen kahvia hyvään 
seuraan!

Antti Moilanen
Fuksipaimen

fuksipaimen(at)konekilta.oulu.fi
045 650 9269

Väri: Punainen
Perustettu: 1965
Tunnusmerkit: Killan ajoneuvot
Aloituspaikat: 105+25
Kiltalehti: Kampiakseli
Kiltahuone: 2S oven läheisyydessä, 
portaiden alapäässä

Santeri Sarste
Fuksiohjaaja
fuksiohjaaja(at)konekilta.oulu.fi
040 767 3547

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

Kuva: Timo Lehto

Konetekniikan osastolla on kattava 
valikoima suuntautumisvaihtoehtoja 
ja täällä voitkin opiskella koneiden 
suunnittelua,materiaalien 
ominaisuuksia tai vaikkapa 
talonrakennusta.

Edessäsi on hyvin ainutkertainen 
vuosi, johon moni vanhempi opiskelija 
palaa unissaan takaisin. Muista ottaa 
siitä kaikki ilo irti, sillä fuksivuosi 
eletään vain kerran! Lähde empimättä 
mukaan tapahtumiin, ole aktiivinen 
ja tutustu kanssaopiskelijoihisi. 
Opiskelujen aikana luodut kontaktit 
ovat tärkeitä myös tulevaisuutta 
ajatellen. Vuotesi huipentuu TeekkariWappuun, jolloin saat painaa päähäsi hohtavan valkoisen 
Teekkarilakin yhdessä opiskelutovereidesi kanssa. Tällöin myös huomaat haaveesi käyneen toteen: 
olet osa suurta ja iloista Teekkariperhettä!

Käy kurkkaamassa kiltamme kotisivu (http://konekilta.oulu.fi), josta löydät tietoja killastamme, 
opiskelumateriaalia, yhteystietoja, tapahtumien ajankohtia ja kuvagalleriamme. Seuraa meitä myös 
somessa!

Onnittelut vielä loistavasta valinnasta! Olemme täällä teitä varten, jotta teillä olisi mahdollisimman 
ikimuistoinen ja tapahtumarikas fuksivuosi. Kyselkää ja etenkin tulkaa tutustumaan!
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Hellurei uusi fuksi ja tervetuloa kiltamme Optiemin riveihin!
 
Pienen ja tiiviin kiltamme Optiemin 
fukseista pitävät huolta kiltamme 
Fuksivastaava Maija ja Fuksiapuri 
Sallamari. Meiltä voit tulla 
kysymään mitä vain milloin vain, jos 
jokin asia opintojen alkutaipaleella 
askarruttaa. 

Kiltamme  Optiem on pienin 
ja nuorin Teekkarikilloista, 
mutta sitäkin aktiivisempi 
Teekkariyhteisössä. Kiltamme 
meno on  hyvin tiivistä 
ja vauhdikasta. Optiemin 
jäsenet osallistuvat   aina 
Teekkaritapahtumiin hyvällä meiningillä. 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 niiden aikana. Kiltahuoneelle ovat tervetulleita optiemilaisten lisäksi myös 
muut Teekkarit ja fuksit kyselemään parhaita vinkkejä tuleviin TuTan tentteihin, tutkimaan tenttiarkistoa, 
kahvittelemaan, täydentämään haalarimerkkivarastoa ja muuten vain vaihtamaan kuulumisia. 

Kiltamme järjestää tapahtumia laidasta laitaan ja syyskauden bileputken aloittaa näyttävästi Akateemiset 
Alkajaiset, jotka kiltamme järjestää yhdessä Ympäristörakentajakillan kanssa. Näitä bileitä ei kannata 
missata! Lisäksi kiltamme järjestää jäsenille yritysvierailuja eli excursioita, saunailtoja, leffailtoja, laneja, 
sitsejä, urheiluvuoroja ja mitä ikinä kiltalaiset toivovatkin. 

Perustettu: 1991 
Jäseniä: 304 
Sisäänotto: 35+10 opiskelijaa 
Esimerkkiammatti: Projektijohtaja, ostajapäällikkö, 
laatupäällikkö…. 
Kiltahuoneen lokaatio: Oranssien naulakoiden läheisyydessä 
Prosessikäytävällä 
Haalariväri: Mintunvihreä 
Kiltalehti: Laatta 
TIESITKÖ? Kiltamme nimi Optiem tulee sanoista Oulu 
Presents The Industrial Engineering and Management. Nimi 
mukailee Euroopan tutalaisten kattojärjestön ESTIEMin 
nimeä. 

Tutalaiset ovat yleisesti 
innokkaita urheilemaan. 
Killan viikoittaiset 
urheiluvuorot ovat 
suosittuja ja kiltalaiset 
saavat itse päättää, mitä 
milläkin vuorolla pelataan. 
Otammekin mielellämme 
kisahaasteita muilta 
Teekkareilta vastaan, sillä 
kilpailuhenkeä killastamme 
löytyy! Tämän osoittavat 
myös killan sisäiset kilpailut 
Pooliem (biljardi), Sähliem 

(salibandy) ja Beachiem (rantalentopallo). Killassamme harrastetaan myös elektronista urheilua 
Laniemin muodossa.

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

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

Maija Niemi
Fuksivastaava

fuksivastaava(at)optiem.fi
040 736 8434

Sallamari Tolonen
Fuksiapuri 
sallamari.tolonen(at)student.oulu.fi
050 468 4191Ku
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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 
  

Hyvää kesänloppua uusi fuksi!

Me Oulun Tietoteekkarit (OTiT)  olemme ylpeitä valinnastasi ja toivotamme sinut tervetulleeksi. 
Mustahaalaristen Teekkareiden kiltahuone sijaitsee yliopiston X-oven käytävän varrella. Kiltahuoneelle on 
kätevä hypätä odottamaan seuraavaa luentoa tai muuten vaan hengaamaan. Hengaamisen virikkeeksi 
löytyy mm. kiltalehtiä, makeisia, kahvia sekä biljardipöytä. Kiltahuoneelta löytyy myös iso televisio, 
jota käytetään media-PC:n ja pelikoneiden näyttönä. Siinä on sitten kätevä pelata vaikka Mario Kartia 
pienryhmän kanssa. Jos ei miellä paeta opiskeluita, on kiltahuoneella toki pöytätilaa tehdä kurssitöitä 
ja sieltä saakin yleensä vinkkejä päätä raapiviin kursseihin vanhemmilta opiskelijoilta. Kiltahuone onkin 
jäsenille kuin toinen olohuone, siellä tulee toisinaan vietettyä enemmän aikaa kuin kotona. 

OTiT järjestää myös erinäisiä tapahtumia opiskelujen vastapainoksi. Syksyllä fuksit pääsevät kokemaan 
Fuksisitsit sekä Fuksicursion, joiden avulla osataan käyttäytyä myöhemmin kunnon tapahtumissa (ks. 
kevään tapahtumat). Jotteivat muut ainejärjestöt jäisi aivan oudoiksi, kilta järjestää Kiltahuonekierroksen 
(KHK). KHK:n jälkeen illalla pääsee tutustumaan Oulun keskustan eri baareihin CityTourin merkeissä. 
Syksyn kohokohtana järjestetään PikkuWappu, jonka mahtavuus lähentelee kevään TeekkariWapun 
kokemuksia.

Kevään tapahtumissa, kuten Humanöörisitseillä ja KotiMaanPitkällä, pääsee testaamaan syksyllä 
opittuja tapoja. Kevään kohokohtana toimiikin sitten Titeenien Taistot, jossa Suomen tietoteekkarikillat 
kokoontuvat Ouluun kilpailemaan parhaan tietoteekkarikillan tittelistä. Koska tämä palsta on liian 
lyhyt kertomaan kaikkia killan vuoden tapahtumia, kannattaa irkkiä ja/tai sähköpostia seurata tiiviisti 
saadakseni tarpeellisen informaation tuoreista tapahtumista.

Perustamisvuosi: 1988 
Haalareiden väri: Musta (lähes kaikilla Suomen 
tietoteekkarikilloilla on sama väri) 
Suurin tapahtuma: Kiltahuonekierros + Citytour 
Sisäänottomäärä: 50+20 
IRC-kanava: #otit @ IRCnet 
Nettisivut: www.otit.fi 
Kesän hot topic: Missä seuraava frisbeer-peli? http://
tinyurl.com/frisbeer

Niklas Riikonen
Työvoimaministeriön valmisteleva virkamies 
Sebu @ IRCnet 
niklas.riikonen(at)student.oulu.fi 
045 856 0344

Ennen vuoden vaihtumista saatat 
kuulla ihmisiä kyselemässä miltä 
tuntuisi olla hallituksessa. Tämä 
juontaa pohjaa talven alussa oleviin 
vaalikokouksiin. Siellä valitaan 
seuraavan vuoden hallitus sekä 
toimihenkilöt. Tiskin takana on 
parhaat bileet, joten ehkäpä jopa 
sinä innostut olemaan sihteeri 
2017??

Fuksivuodesta kannattaa ottaa kaikki 
irti. Vuoden uudenhohtoisuuden pääsee kokemaan vain kerran ja sen jälkeen nauratkin seuraaville 
fukseille vuoden päästä. 

Tervetuloa elämäntielle Teekkariuteen!

Taru Järvelä
Työvoimaministeri 

koops @ IRCnet 
tyovoimaministeri(at)otit.fi 

045 633 8122 

Ku
va

: U
ul

a 
Ra

nt
a 

20 21



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 tänä 
vuonna porskuttanut jo 55 vuo-
den ajan. Proselaiset tunnistaa 
Teekkarilakissa olevasta nuo-
lenmuotoisesta kokardista sekä 
puhtaan
valkoisista haalareista. Haalareil-
la on kuitenkin taipumusta vaih-
taa väriä opiskelujen edetessä.
Tapahtumissa proselaisporukan 
voi tunnistaa myös äänen perus-
teella. Musiikkia seuraamalla ja
keltaiseksi maalatun humppakärryn bongaamalla voi löytää suuriakin proselaiskeskittymiä.

Parhaiten proselaisia löytää opiskelujen tiimoilta kiltahuoneelta, joka sijaitsee
Prosessinkadulla kellarikerroksessa. Vastaremontoidulta kiltahuoneeltamme löytyy monenlaista ajan-
vietettä kuten konsoli- ja lautapelejä, pöytäjalkapallo sekä darts-nurkkaus. Kiltahuoneelle eli kiltikselle 
kokoonnutaan luentotauoilla juomaan kahvia tai muuten sosialisoitumaan muiden kiltalaisten kanssa. 
Myös kouluhommien tekeminen on suosittua siihen hyvin soveltuvassa kiltahuoneen
takaosassa.

Prosessikilta järjestää vuosittain erilaisia tapahtumia, jotka ovat suunnattuja myös muiden alojen opis-
kelijoille. Syksyllä järjestetään jo 23. Mallasappro ja keväällä Oululaisen TeekkariWapun aloittavat Kirk-
kovenesoudut ja Jälkisoudut. 

Prose järjestää vuosittain excursioita, kuten KMP:n eli KotiMaanPitkän, Könsycursion sekä Fuksicur-
sion. Joskus excursiot ovat suuntautuneet jopa Suomen rajojen ulkopuolelle. Excursioilla tutustumme 
alamme yrityksiin ja toisten paikkakuntien Teekkareihin mahdollisuuksien mukaan. Tämän vuoden 
syksyllä järjestetään myös suuret Turbulenssi 55 –vuosijuhlat, jossa juhlistetaan kiltamme 55-vuotista 
taivalta. Nelisen kertaa vuodessa julkaistava kiltalehtemme  Porle ilahduttaa lukijoitaan erilaisten teos-
ten ja kertomusten avulla. Järjestämme myös pienempiä tapahtumia kuten laskettelureissuja, peli- sekä 
leffailtoja. Kaiken tämän lisäksi proselaiset ovat innokkaita pelaamaan akateemista mahtilajia, kyykkää. 
Proselaisten työllistyminen on ollut jo jonkin aikaa oikein hyvällä mallilla. Fuksit mukaan lukien, lähes 
kaikki ovat saaneet kesäksi oman alan töitä. Laajan yritysyhteistyön ansiosta näkymät työllistyä valmis-
tumisenkin jälkeen ovat hyvät.

Vielä kerran onnittelut hyvästä valinnasta ja onnea opintoihin. Nauttikaa fuksivuodesta ja osal-
listukaa tapahtumiin, ettei koulunkäynnin taakka kävisi liian suureksi. Tällä tavoin saatte myös 
ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin.

Perustamisvuosi: 1961
Aloituspaikkoja: 75+20
Opintosuunnat: Automaatiotekniikka, biotuote- ja 
bioprosessitekniikka, kemian prosessitekniikka, 
prosessimetallurgia, teollisuuden energia- ja 
ympäristötekniikka sekä vesi- ja yhdyskuntatekniikka
Haalareiden väri: Puhtaan valkoinen
Kiltahuone: Prosessinkadulla kellarikerroksessa
Kiltalehti: Porle

Rasmus Isoaho
Fuksivastaava

fuksivastaava(at)prosessikilta.fi
050 402 8370              

Noora Vesa
Fuksiapuri
noora.vesa(at)student.oulu.fi
040 705 2494
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Hellurei ja hellät tunteet!

Onnittelut loistavasta opiskelupaikan valinnasta, olet nyt  sähköfuksi. Me olemme Oulun Sähköinsinöö-
rikilta eli tuttavallisemmin SIK, yksi seitsemästä Oulun yliopiston Teekkarikillasta. Aloitimme toimintam-
me vuonna 1965 ja viime vuonna täytimme pyöreät 50 vuotta. 

Meidät, sähkön opiskelijat, on helppo tunnistaa sähkönsinisistä haalareista, tupsulakista, jossa on maa-
doitetun salaman muotoinen kokardi sekä lastenrattaiksi naamioiduista möykkäwaunusta. Fukseina 
teille tärkeä toteemipaalu on Norjan lippu, jonka voi löytää fuksivastaavan tai fuksipaimenen kourasta.

Perustamisvuosi: 1965
Haalareiden väri: Sähkönsininen
Sisäänottomäärä: 50+20
Kiltahuoneen sijainti: Vihreiltä naulakoilta lähtevän 
Fysiikan kadun varrella J2 oven läheisyydessä 
Kiltalehti: Sinssi 
Tärkeimmät tapahtumat: Ympärihiihdot sekä OTiTin 
kanssa järjestettävä KotiMaanpitkä-excursio 
IRC-kanava: #SIK @ IRCnet 
Nettisivut: www.sik.fi 
Tunnusmerkit: Möykkäwaunut sekä NeverSki-sukset

Kiltana tarjoamme loistavat puitteet opis-
keluun, kuten motivoituneet opiskeli-
jat vertaisverkoksi sekä kiltamme tilat, 
ja tuletkin löytämään itsesi pelottavan 
usein kiltahuoneeltamme. Kiltahuo-
neemmekin on tuliterä kesäisen remon-
tin jäljiltä. Viikoittain järjestämme myös 
Elektroniikkakerhoa eli tuttavallisemmin 
elekerhoa. Elekerholla pääset toteut-
tamaan itseäsi kanssaopiskelijoiden 
kanssa sekä opastuksella omissa elekt-
roniikan projekteissa. Elekerho on täysin 
ilmainen! Kiltamme tarjoaa myös urhei-
lumahdollisuuksia killan urheiluvuorojen 
merkeissä sekä ajanvietettä mm. pöytälätkä-turnauksin. Vuoden suurimmat tapahtumat meillä on KMP 
OTiTn kanssa, Fuksicursio sekä Ympärihiihdot ja Kaamoksenkaatajaiset kevättalvella.

Opiskelun alussa tärkein tukipilarisi on PRO eli pienryhmäohjaaja sekä Fuksivastaava ja -paimen. En-
simmäisenä päivänä fuksit jaetaan pienryhmiin, joita ohjastaa PRO tai PRO-pari. PRO ohjaa ja opastaa 
fuksiryhmääsi koko ensimmäisen vuoden läpi. Ensimmäinen viikko on orientoitumisviikko, jonka aikana 
tutustutte toisiinne, yliopistoon ja kiltaan. Seuraavalla viikolla alkaakin sitten jo oikeat luennot ja loppu 
on historiaa. 

Omana suolana suosittelemme kaikin mahdollisin tavoin olemaan aktiivinen ja tutustumaan 
Teekkarikulttuuriin!
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Sinisellä:

Eetu Piukkula
Fuksivastaava

fuksivastaava(at)sik.fi
043 200 7080

Punaisella:

Juuso Makkonen 
Fuksipaimen
juuso.mac(at)hotmail.com
040 4116 493

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

S Ä H K Ö I N S I N Ö Ö R I K I L T A  R Y 

Kuva: Poikkitieteelliset Haalaribileet
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Karoliina Markuksela 
Fuksivastaava

fuksivastaava(at)ympa-
ristorakentajakilta.net

040 152 2650

Pauli Pekuri
Fuksiapuri

fuksiapuri(at)ymparis-
torakentajakilta.net

040 961 3703

O U L U N  Y L I O P I S T O N  Y M P Ä R I S T Ö R A K E N T A J A K I L T A  R Y

Heipä hei uusi ympin fuksi!

Onneksi olkoon opiskelupaikan johdosta! Ympäristörakentajakilta toivottaa sinut tervetulleeksi tekniikan 
opiskelijaksi sekä kiltamme jäseneksi. Oulun yliopiston Ympäristörakentajakilta ry, tuttavallisemmin YMP 
tai Ymppi, on meidän ympäristötekniikan opiskelijoiden ikioma kilta, johon jokainen ympäristötekniikan 
opiskelija voi liittyä jäseneksi. Kiltamme on perustettu entisen Rakentajakilta ry:n pohjalta ja se tekeekin 
killastamme Oulun yliopiston vanhimman Teekkarikillan. Tänä vuonna juhlimme kiltamme 57-vuotis-
päiviä! 

Meidän ymppiläiset on helppo tunnistaa värikkäistä, sini-puna-keltaisista haalareista, jotka ovat yhtä 
uniikki osa kiltaamme kuin myös etenkin Wapun ajan tapahtumissa ihmisvoimin liikkuva ympin sauna! 
Ympin sauna on ilahduttanut oululaisia jo vuodesta 1982 ja sitä tulette näkemään erilaisissa tapahtu-
missa, niin syksyllä kuin keväällä. Kannattaa ottaakin tavoitteeksi, että käy ainakin kerran kokeilemassa 
ympin saunan löylyjä fuksivuoden aikana ja kokee erilaisen saunaelämyksen! Lisäksi ymppiläiset voi 
tunnistaa Teekkarilakissa olevasta Ympin logon mukaisesta kokardista.

Parhaiten löydät kanssaopiskelijasi niin uusista fukseista kuin vanhemmista tieteenharjoittajista kilta-
huoneeltamme, joka sijaitsee ihan vihreiden naulakoiden läheisyydessä. Kiltahuone eli kiltis toimii koh-
taamispaikkana kiltalaisten kesken, ja olet tervetullut sinne tapaamaan kavereitasi, opiskelemaan ahke-
rasti, kysymään apuja, tutustumaan muihin kiltalaisiin, ostamaan kiltamme haalarimerkkejä, nauttimaan 
kahvia ja kaikkea muuta jännää. Lisäksi ilmoitamme kaikista tulevista tapahtumista kiltahuoneemme 
seinällä olevan kalenterin avulla, joten sitä kannattaa seurata vuoden mittaan.

Kiltalaistemme niin henkisen kuin fyysisenkin hyvinvoinnin ylläpitämiseksi kiltamme järjestää kaiken-
laista aktiviteettia. Tarjolla on useita liikuntavuoroja sekä mahdollisuus osallistua urheilusarjoihin. Lisäksi 
killan hallitus ja toimihenkilöt järjestävät vuoden mittaan erilaisia tapahtumia, kuten hippaloita, excursioi-
ta sekä mahdollisuuksia käydä tutustumassa esimerkiksi keilaukseen ja megazoneen. 

Perustamisvuosi: 1959
Sisäänotto: 45+25
Tunnusmerkit: Vedettävä sauna ja tyttökalenteri
Kiltahuone: Vihreiden naulakoiden vieressä, portaiden ala-
päässä
Haalarit: Sini-puna-keltainen
Kiltalehti: Nakertaja
Tiesitkö?: Killassamme on enemmän tyttöjä kuin muissa 
Teekkarikilloissa

Lukuvuoden starttaa käyntiin perin-
teiset Akateemiset Alkajaiset, jotka 
ovat Ympin ja  OPTIEMin yhdessä 
järjestämät bileet. Lisäksi vuoden 
varrella tulee vastaan muitakin pip-
paloita, joten kannattaa pitää silmät 
ja korvat auki. Lisäksi järjestämme 
naapurikilta SIKin kanssa yhteisiä 
SIK-YMP-päiviä, jolloin kiltahuo-
neiden välinen ovi avataan. Tänä 
vuonna Ympäristöteekkaripäivät ts. 
YT-päivät järjestetään syksyllä Oulussa, 
joten sinne on hyvä mahdollisuus tulla tutustumaan myös sisarkiltojemme opiskelijoihin. Syksyllä 
järjestettävä KotiMaanPitkä -excursion suunta on vielä salainen, mutta huhujen mukaan lähdetään 
kohti pohjoista, ja keväällä järjestettävä SRT-excursio suuntaa kohti SuomenRakentajaTeekkari-päiviä. 

Kiltamme kuulumisia voi seurata kiltalehdestämme Nakertajasta, nettisivuiltamme www.ymparistora-
kentajakilta.net tai killan Facebook ja Instagram (@ymppikilta) -sivuilta.

Pian nähdään! Hauskaa ja antoisaa fuksivuotta teille toivottaa Fuksivastaavanne Karo ja Fuksia-
purinne Pauli. 

Kuva: Anssi Rauhala

Kuva: Tatu Lappalainen
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Fuksin FAQ - Yliopistossa opiskelu lyhyesti
Jotkut oppivat parhaiten, kun joku selittää asian 
(luennolla), toiset taas itsenäisesti opiskelemal-
la. Joillekin kursseille on itsenäiseen opiskeluun 
soveltuvaa materiaalia huonosti saatavilla, kun 
taas toisille kursseille on hyvät prujut tai kurssi-
kirjat. Jotkut kurssit ovat helpompia kuin toiset. 
Eräs yleinen moka on kuitenkin se, että kysyy 
kaverilta kritiikittömästi kannattaako kurssin luen-
noilla käydä. Hänellä voi olla esimerkiksi aivan eri 
opiskelutyyli 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. Li-
säksi kurssin kannalta keskeisimmät asiat selviä-
vät paremmin luennoilla kuin esimerkiksi kirjoista 
lukemalla. Kirjoissa on usein kurssin kannalta 
epäolennaista asiaa, ja niiden olennaisten asioi-
den löytäminen voi olla vaikeaa. 

Vaikka akateeminen vapaus vapaimmillaan hou-
kuttelisikin, ei siis kannata heti lopettaa luennoilla 
käymistä, vaan miettiä tarkoin, mikä opiskelu-
menetelmä itselle parhaiten sopii. Jos et kaikille 
luennoille pääse, muista että opiskelukaverit ja 
kopiokone auttavat. Jos luennoilla käyminen kui-
tenkin tuntuu turhalta, voi kurssin asiat varmasti 
opiskella muutenkin. Silloin pitää vain muistaa ja 
viitsiä opiskella itsenäisesti. On myös hyvä välil-
lä kuulostella, mitä luennoilla tapahtuu. Kurssin 
ensimmäisellä luennolla kannattaa aina käydä, 
koska siellä tiedotetaan kurssin suoritustavasta, 
opintomateriaalista, laskuharjoituksista, ilmoittau-
tumisesta laboratorioharjoituksiin jne. Myös väli-
koetta tai tenttiä edeltävällä luennolla kannattaa 
yleensä käydä, koska monet luennoitsijat antavat 
hyviä “tärppejä” tenttiä varten ja kertaavat muu-
tenkin keskeisimpiä asioita.

5. Kannattaako laskareissa käydä?
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 välikokeiden 
pistemääriin. 

6. Mistä hankin kurssimateriaalin?
Yleensä kurssimateriaalina käytetään luennoit-
sijoiden kokoamia monistenippuja, “prujuja”, joita 
myydään useimpia ensimmäisen ja toisen vuo-
den kursseja varten yliopiston Paperikaupassa. 
On syytä huomata, että usein prujut on tarkoitet-
tu luentorungoksi ja ne eivät välttämättä sovellu 
kovin hyvin itseopiskeluun. Nykyään prujut esiin-
tyvät monesti myös pdf-muodossa. Useimmille 
kursseille on olemassa myös kurssikirja, joskaan 
sen ostaminen ei yleensä ole mitenkään välttä-
mätöntä, varsinkaan silloin, jos käy luennoilla ja 
laskareissa. Kurssikirjoja voi lainata yliopiston kir-
jastosta, joskin usein juuri tentin alla kaikki kappa-
leet saattavat olla lainassa. Kurssikirjoja voi myös 
ostaa Paperikaupasta, mutta se käy äkkiä kalliiksi. 
Lukioon verrattuna kuitenkin kurssikirjojen osto 
tulee todennäköisesti olemaan vähäisempää, 
varsinkin mikäli sinulla on vaikkapa edellinen pai-
nos kurssikirjasta, tai vastaavat tiedot hankittuna 
muusta lähteestä.

1. Mihin olen oikein joutunut, mistä tietoa? 
Olet siis päätynyt yhteen Oulun yliopiston 
tiedekunnista suorittamaan diplomi-insinöörin 
tai arkkitehdin tutkintoa. 300 opintopisteen 
laajuisena se sisältää myös ensiksi suoritettavan 
tekniikan kandidaatin tutkinnon, eräänlaisena 
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 kuljettavaksi seuraavien, 
toivottavasti ikimuistoisten, opiskeluvuosiesi 
aikana. Älä kuitenkaan hätäile! Jos opintoasiat 
ja niiden paljous tuntuvat vielä tässä vaiheessa 
sekavilta, et varmastikaan ole ainoa. Lähimpänä 
apunasi toimivat pienryhmäohjaajasi omasta 
killastasi. Yliopistoelämää jo nähneinä he osaavat 
auttaa sinua kysymyksissäsi ja mikäli eivät, osaavat 
he ohjata paremmin tietävän luokse. Jokaisella 
koulutusohjelmalla on lisäksi oma opintoneuvoja 
sekä omaopettaja/omaopettajia, joiden puoleen 
voi aina kääntyä. Myös opinto-oppaasi (saat sen 
Opiskelijakeskuksesta) tarjoaa rautaisannoksen 
tärkeää asiaa opiskelun käytäntöihin liittyen, 
joten sen kimppuun käyminen on vähintäänkin 
suotavaa.

2. Pitääkö mihinkään ilmoittautua?
Kurssit suoritetaan yleensä joko välikokeilla tai 
lopputentillä. Tentteihin täytyy aina ilmoittautua! 
Ja se tulee tehdä viimeistään tenttiä edeltävän 
viikon maanantaina klo 12.00 mennessä. Jos 
osallistut tenttiin ilman ilmoittautumista, tenttiäsi 
ei arvostella. Älä myöskään turhaa saavu yleiseen 
tenttitilaisuuteen, sillä tenttipapereita on salissa 
vain ilmoittautuneiden verran. Kurssin välikokeisiin 
ei kuitenkaan yleensä tarvitse ilmoittautua, jos 
ne pidetään luentojen aikana eikä yleisissä 
tenttitilaisuuksissa. Ilmoittautumiskäytäntö 
selviää kuitenkin kurssin ensimmäisellä luennolla, 
jotka ovat juuri sen takia käymisen arvoisia. 
Kursseille tulee taas ilmoittautua, jos aiot käydä 

luennoilla, haluat osallistua kurssin välikokeisiin 
ja kotitehtävien palautuksiin sekä haluat päästä 
kurssin oppimisympäristöön, josta löytyy kaikki 
luentomateriaali. Kielten kursseille on syytä 
ilmoittautua turhia viivyttelemättä, johtuen 
ryhmien nopeasta täyttymisestä. Syyslukukauden 
englannin kursseille ilmoittaudutaan yleensä heti 
syyskuun alussa ja kevätlukukauden kursseille 
aikaisimmillaan joulukuun tienoilla. Kielikeskus 
(viralliselta nimeltään Kieli- ja viestintäkoulutus) 
on täydentävien opintojen keskuksen osa, 
joka vastaa mm. teknillisen tiedekunnan kielten 
opetuksesta. Kaikki ilmoittautumiset tapahtuvat 
aina WebOodin kautta. 

3. Onko luennoilla pakko käydä?
Akateemisen vapauden mukaisesti vastuu 
opiskeluistasi on sinulla. Opettaja, opinto-ohjaaja 
sen enempää kuin äitikään ei tee sitä puolestasi. 
Luennoilla tai laskuharjoituksissa käyminen ei siis 
yleensä ole pakollista. Lue kuitenkin myös loput 
kysymykset ennen kuin päätät jättää menemättä 
kaikille luennoille. Joihinkin kursseihin kuuluu 
harjoituksia tai laboratoriotöitä, 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 
käymisestä hyötyä. 
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Ystävällinen Kaunohiihtoseura ry 

Tuttavallisemmin YKHS on kesällä 2004 pe-
rustettu rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituk-
sena on edistää alppihiihtoharrastusta Oulun 
yliopiston opiskelijoiden keskuudessa. Seura 
jatkaa Oulun Teekkariyhdistyksen alla toimi-
neen YKHS:n pitkiä ja kunniakkaita perinteitä 
alamäkiurheilun saralla. 

Näkyvin ja mieleenpainuvin osa seuran toi-
mintaa ovat jäsenille vuosttain järjestettävät 
matkat ja tapahtumat. Ensimmäinen 
ulkomaanreissu tehtiin 1984 Itävallan St. 
Antoniin, jonka jälkeen Alppimatka on pyrit-
ty järjestämään joka vuonna eri kohteeseen. 
Tulevana talvena seura suuntaa taas katseensa jonnekin päin Alppeja 4.-12.3.2017. Reissuun ilmoittau-
tuminen avataan jo alkusyksyllä!

Legendaarisen Alppimatkan lisäksi tapahtumalistalla on mm. tuhansien opiskelijoiden suosima He-
mavan Student Ski 1.-5.2., yliopiston omat Avoimet Kansalliset-kilpailut, Oulun omalle Ruskotunturille 
sijoittuva Paskakukkulan Kuningas ja kesällä järjestettävä Ukkohalla WakeUP! Reissuilla tutustutaan 
laskemisen lisäksi myös paikalliseen AfterSki-kuttuuriin.

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 löydät osoitteesta www.ykhs.fi

Oulu on viimeinkin valkoinen lumesta, toppapukuiset hahmot 
pyörivät pulkkien kanssa pitkin humanistipäädyn parkkipaik-
kaa ja spraymaalaavat maata. Pian alkaakin jo puupalikoiden 
kalahtelu kaikua. Välistä kuuluu pitkä litania kirouksia, ei haittaa 
–lausahduksia ja hurraa-huutoja. Kiltahuoneilla ja yliopiston 
käytävillä kuuluu puhetta OKAsta ja haukiprosenteista. Mitä 
tämä kaikki tarkoittaa?

Kyse on kyykästä. Kyykkä on vanha karjalainen laji, jossa py-
ritään puisella mailalla, kartulla, poistamaan puisia pieniä pa-
likoita, kyykkiä, pelineliöstä. Tämä vanha peli on ihastuttanut 
Oulun opiskelijoita jo reilun vuosikymmenen ajan. Kyykkää 
pelataan huvin vuoksi, mutta myös kilpailumielessä eri sarjois-
sa. Oulussa kyykkätoiminnasta vastaa Oulun Akateeminen 
Mölökky- ja Kyykkäseura, tuttavallisemmin OAMK.

OAMK huolehtii jäsenilleen pelivälineet, sekä järjestää kilpa-
sarjojen lisäksi turnauksia, ja muita tapahtumia ympäri vuoden. 

Laajaan tapahtumakirjoon kuuluvat muun muassa Pikkujoulukyykkä, Parikyykkäliiga, Wappukyykkä 
ja Mölökky-kilpailut. Kyykkästadion mahdollistaa ympärivuotiset kyykän pelailut!

Kyykän alkeet on helppo oppia vaikkapa Sunnuntaikyykässä, jolloin Kyykkästadionilla on valmen-
nuspäällikkö paikalla. Kyykän harrastajia on lähes joka ainejärjestössä, joten kiltahuoneilla vanhem-
mat tieteenharjoittajat varmasti kysyttäessä opastavat uusia pelaajia kyykän ihmeelliseen maailmaan. 
Myös oman killan järjestämä Kyykkäintro on hyvä mahdollisuus kokeilla kyykkää. OAMK järjestää taas 
ensi talvena jo perinteeksi muodostuneen Fuksikyykän, josta voi myös hakea ensimmäisen kyykkä-
kokemuksen.

Kauden suurin kyykkätapahtuma World Cup of Kyykkä, tutummin WCOK, on koko päivän kestävä 
kyykkäturnaus. WCOK ei jätä ketään kylmäksi, ja turnauspäivän kruunaavat jatkobileet yökerhossa. 
WCOK on tunnettu turnaus myös muualla, ja Ouluun saapuu jopa lappeen Rannasta asti kilpailijoita 
tavoittelemaan vuoden halutuinta kyykkäpalkintoa! 

OAMK on yksi suurimpia harrastejärjestöjä ylioppilaskunnassamme, jäseniä on yli 900. Valtavan ka-
san lisätietoja seurastamme ja toiminnastamme löytyy nettisivuiltamme, osoitteesta: www.oamk.
oulu.fi Myös vapaata keskustelua kyykästä ja välillä vähän muustakin käydään irkissä #oamk. Oulun 
Akateeminen Mölökky- ja Kyykkäseura ry löytyy myös Facebookista, jonka kautta voi myös seurata 
tiedotusta. Postituslistalle pääsee kätevästi täyttämällä jäsenhakemuksen. Jäsenyys ei luonnollisesti 
maksa mitään.

YK
HS
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Sinä puhallinsoittaja tai rumpali, tervetuloa mukaan -
luvassa unohtumattomia kokemuksia ja soittamisen iloa!

Teekkaritorvet on Oulun viihteellisin puhallinorkesteri, jonka rivistöissä soittaa puhaltajia ja rumpaleita 
kaikilta tieteen- ja taiteenaloilta aina fukseista tohtoreihin. Orkesteri on perustettu vuonna 1970. Teek-
karitorvissa on aktiivisoittajia reilu parikymmentä ja kirjavaan joukkoomme mahtuu aina lisää uusia 
torvimusiikista kiinnostuneita. 

Teekkaritorvet tekee vuosittain noin nelisenkymmentä keikkaa esimerkiksi vuosijuhlilla, opiskelijabileis-
sä sekä muissa yksityisissä ja julkisissa tilaisuuksissa. Ohjelmistoomme kuuluu musiikkia laidasta lai-
taan, aina humpasta poppiin ja marsseista jazziin. Orkesterin jokavuotinen kohokohta on Wappu, jolloin 
Torvet on totuttu näkemään muun muassa Wappukulkueessa ja konsertoimassa vapunpäivänä sekä 
Linnansaaressa että Rotuaarilla.

Toivotamme tervetulleiksi kaikki uudet soittajat ja fuksit oppilaitokseen, kansallisuuteen, työpaikkaan 
ja yli kahdeksantoista vuoden ikään katsomatta! Yhdistyksemme tarjoaa soittotoiminnan lisäksi muun 
muassa after-reenejä ja vertaistukea pilkkikilpailuihin, tikanheittoon, karaokeen ja lentopalloon. Toimin-
taan kuuluvat myös harjoitusleirit kaksi kertaa vuodessa ja parin vuoden välein olemme käyneet kon-
sertoimassa ulkomailla asti. 

Muutaman vuoden tauko soittoharrastuksessa ei ole este mukaan tulemiselle. Soittokokeita emme jär-
jestä, mutta nuotinlukutaito on välttämätön edellytys orkesteritoimintaan osallistumiselle. Aivan aloitte-
levalle soittajalle ohjelmistomme on melko vaativa.

Teekkaritorvet harjoittelee torstaisin klo 18-20 Välivainiolla, Tukikohdassa, osoitteessa Sorvarintie 5. Mu-
kaan pääsee ilmestymällä suoraan reeneihin tai ottamalla yhteyttä etukäteen sähköpostitse.
   

www.teekkaritorvet.com

Tykkäätkö laulaa? Siedätkö huonoakin huumoria? Oletko joskus kuullut jonkun laulavan? Jos vastasit 
myöntävästi yhteenkin kysymykseen, maailman paras oululainen Teekkarikuoro TeeKu haluaa ri-
veihinsä juuri sinut! 
 
TeeKu on vuonna 1993 perustettu sekakuoro, joka keskittyy pääasiassa perinteisiin Teekkari- ja juo-
malauluihin sekä muuhun kevyempään ohjelmistoon.
 
Kuoro pitää yleensä yhden oman konsertin lukukaudessa, minkä lisäksi TeeKu on suosittu esiin-
tyjä kiltojen ja opiskelijoiden tilaisuuksissa sekä myös yliopistomaailman ulkopuolella. Tee-
Kulaisten ohjelmaan kuuluvat myös hulvattomat laululeirit, pikkujoulut ja muut illanistujaiset. 
 
Koska ainoastaan lahjattomat reenaa, myös TeeKu harjoittelee yliopiston lukukausien aikana keski-
viikkoisin kello 18-20 Linnanmaalla luokassa PR174. Syksyn ja kevään aikana harjoituksiin voi saapua 
milloin vain aloittamaan, jatkamaan tai kokeilemaan kuoroharrastusta. Laulukokeita ei järjestetä, vaan 
kuoro on avoin kaikille yliopiston opiskelijoille.
Tervetuloa mukaan laulamaan!

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

Te
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Teekkaritorvet

Oulun Teekkarikuoro TeeKu
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Ei enää pankkitunnusten  
yliviivaamista – lataa tunnuslukusovellus

Tunnuslukusovellus on avaimesi kaikkiin Nordean palveluihin. Tunnuslu-
kusovelluksella hoidat pankkiasioiden lisäksi kätevästi myös verkko-ostokset 

tai asioit esimerkiksi viranomaispalveluissa.

Lataa Nordea Tunnusluvut -sovellus mobiililaitteesi sovelluskaupasta jo 
tänään.

 
Lue lisää nordea.fi/tunnuslukusovellus

nordea oulu, 0200 3000 (pvm/mpm),  nordea.FI
Nordea Pankki Suomi Oyj 



PAHKI ry (Pyssäyttävän Autenttinen ja Häikäsevä 
Kulttuuri-Ilimiö) on Oulun yliopiston piirissä toimi-
va yhdistys, joka tuottaa vuosittain poikkitieteelli-
sen PahkiSpeksin. Speksi on käsikirjoitettu näytel-
mä, joka sisältää runsaasti musiikkia, huumoria ja 
tanssia. Näiden lisäksi yleisö pystyy vaikuttamaan 
näytelmän kulkuun suoltamalla OMSTART-huu-
toja, joiden mukaan näyttelijät, tanssijat, bändi, 
sekä lavan takana olevat speksaajat improvisoivat 
näytelmän maailmassa. Jos katsoja kokee, että 
edellisiin tapahtumiin voisi saada esimerkiksi lisää 
huumoriarvoa taikka toimintaa, voi hän huutaa 
esimerkiksi ”Omstart: ruotsiksi!”, johon speksaajat 
reagoivat improvisoimalla. 

Haemme joukkoomme speksaajia ympäri vuoden. 
Casting ja haku tiimeihin alkavat syksyllä, mutta 
vielä jopa maaliskuussa voi päästä mukaan teki-
jätiimiin! Esityskausi on keväällä ennen Wappua, ja tiimistä riippuen harjoituskausi kestää syksyn alusta 
viimeiseen näytökseen saakka. Lavalle voit nousta näyttelijänä, tanssijana tai bändiläisenä, lavan takana 
voit toimia lavakätenä, lavastajana, maskeeraajana, puvustajana, ääni- tai valohenkilönä, sanoittajana, so-
vittajana, koreografina, käsikirjoittajana, mainosmyyjänä, graafisena suunnittelijana, taltioijana, ruokkijana, 
traumatiimiläisenä...

Mikäli sinua kiinnostaa olla mukana tekemässä speksiä, pitää hauskaa ja saada suuret määrät uusia 
kavereita (joista ei helposti eroon pääse!), niin ei muuta kuin rohkeasti mukaan vaan ja kaverit kanssa! 
Ilmoittelemme toiminnastamme sähköpostilistoilla sekä Facebookissa. Meihin voi ottaa yhteyttä sähkö-
postitse osoitteeseen hallitus(at)pahki.fi. Muista myös vierailla PahkiSpeksin ständillä Vulcanalian järjes-
tömessuilla tai nettisivuillamme osoitteessa www.pahki.fi ! 
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Erasmus Student Network (ESN) is the largest non-profit student organisation in Europe. We are in 
38 countries supporting and developing student exchange. Our mission is to provide opportunities 
for cultural understanding and self-development under the principle of Students Helping Students.

ESN Oulu focuses on organizing free time activities for international students in Oulu. 
Our goal is to bring international students closer to the Finnish life and make their stay in 
Oulu as fun and memorable as possible. Our umbrella organisations are ESN Finlandan-
dESN International and we associate us closely with student unions OYY and OSAKO.

So, what do we actually do? We visit interesting places, party, cook, do sports and organize so-
cial and cultural events. Or to put it even simpler: we have fun together! The main events of eve-
ry semester include trips to Russia, Sweden, Norway and Lapland, a huge number of local events 
here in Oulu, and the high point of Finnish student life: the traditional student dinner party, Sitsit!

In addition to the activities focusing on exchange students, ESN Oulu encourages it’s actives to 
join the network events also on national and international level. Every year we send represen-
tatives to network conferences in Finland and in Europe. ESN actives are mobile, open-minded 
young leaders and in ESN you gain skills in international team work, project management, com-
munications, languages...you name it! Check out our website to join our international team :)

ESN Oulu 
@esnoulu 
@esnoulu 
info(at)esnoulu.org 

Website: web.esnoulu.org
Office: HK204, Linnanmaa campus #ESNOulu

ESN
 O

ulu
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Kiinnostaako ulkopolitiikka? Tai kansainvälinen ura maailmalla?
Tule mukaan YK-yhdistykseen! Järjestämme mm.  seminaareja,

elokuvailtoja ja ekskursioita joiden kautta perehdymme
kansainvälisiin suhteisiin ja alan uranäkymiin. Tarjoamme

mahdollisuuden verkostoitua ja syventyä aiheeseen jolle ei ole
Oulussa pääainetta. Globaalien haasteiden ratkomiseen tarvitaan

kuitenkin kaikkien alojen asiantuntijoita!

Oulun seudun
YK-yhdistys

OSYKY on Oulun yliopiston ylioppilaskunnan jäsenjärjestö. Muita
katto-organisaatioita ovat Suomen YK-nuoret ja Suomen YK-liitto.

#osyky |  www.osyky.com | osyky-hallitus@googlegroups.com

Ulkoministeriössä
Eduskunnassa

USA:n lähetystössä

Cassiopeia   on   Oulun   yliopiston   ylioppilas-
kunnan   maineikas   ja   riemukas   sekakuoro.   
Kuoro perustettiin  vuonna  1978,  ja  siihen  kuu-
luu  tällä  hetkellä  viitisen  kymmentä  aktiivista  
laulajaa. Kuoroa   johtaa   Kristian   Heberg,   joka   
toimii    kuoronjohtamisen   lisäksi   musiikkikasva-
tuksen opettajana Oulun yliopistossa.  Cassiopeia 
on 38 vuotensa aikana tullut Oulun seudulla tun-
netuksi monipuolisuudestaan.  Kuoron  ohjelmis-
toon  kuuluu  niin  akateemiseen  perinteeseen  
kuuluvat juomalaulut,  nykymusiikki,  kansanlau-
lut  kuin  pop  ja  jazz.  Lisäksi  kuoro  on  ol-
lut  usein  yhteistyössä eri orkestereiden kanssa 
toteuttamassa klassisen musiikin suurteoksia 
Beethovenin yhdeksännestä sinfoniasta  Carl  
Orffin  Carmina  Buranaan.  Cassiopeia  keikkai-
lee  mielellään  myös pienemmillä kokoonpanoilla 
esimerkiksi häissä tai vuosijuhlilla. Cassiopeian  
vuotta  rytmittävät  perinteiset  esiintymiset  Ou-
lun  kaupungintalon  portailla  itsenäisyyspäivänä 
ja wappuna. Näiden lisäksi kuoro järjestää vaih-
televan määrän konsertteja vuodessa. Syksyn  
2016  merkittävimpiin  esiintymisiin  kuuluvat  
pop-konsertti  lokakuussa,  sekä  joulukonsertit, 
joissa  Cassiopeia  esittää  muun  muassa  viime  

vuonna  julkaistun  levynsä  materiaalia  Oulussa  
ja  lähiseuduilla.  Mikäli   tykkäät   laulaa   ja   haluat   
viettää   keskiviikkoiltasi   hyvässä   seurassa,   tule   
ihmeessä kuoroomme!   Meidän   porukassam-
me   viihtyvät kaikki   Teekkarista   humanistiin. Jär-
jestämme koetilaisuuden aina syksyisin yliopiston 
lukukauden alussa. Tässä tilaisuudessa testailem-
me hiukan äänialaasi ja sävelkorvaasi. Pelko pois, 
ei se ole niin vakavaa! Lopuksi pyydämme laula-
maan pikku pätkän  nuoteista  ja  jonkin  omava-
lintaisen  laulun.   Mikäli  kiinnostuit,  kysele  lisää  
pienryhmänohjaajaltasi sekä tarkkaile yliopiston 
ilmoitustauluja sekä sähköpostiasi. 

Tervetuloa!
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Oulun Teekkarien Radiokerho OH8TA

Radioamatööritoiminta on paljon muutakin kuin 
mystistä suhinaa ja piipitystä. Harrastuksena 
se on yhtä vanha kuin radio keksintönä, siis jo 
yli sata vuotta. Ensimmäiset radiotekniikan ke-
hittäjät olivat samalla myös radioamatöörejä.  
Radioamatööriharrastuksen toiminta on moni-
muotoista. Jollekin se on kaukaisten asemien 
metsästystä, toiselle kilpailuihin, kontesteihin, 
osallistumista, kolmas taas on kiinnostunut en-
nen kaikkea rakentelemaan radiolaitteistoja. Tä-
hän harrastus tarjoaakin hyvät puitteet, koska 
radioamatööri saa rakennella käyttöönsä itse 
tarvitsemaansa laitteistoa, ostettujen laitteiden 
varaan ei ole pakko jäädä. Radioamatöörit ovat 
vieneet viestintätekniikan kehitystä eteenpäin 
kokeillen uusia, outoja tapoja siirtää tietoa. Esim. 
Euroopan ensimmäinen väritelevisiolähetys pi-

dettiin espoolaisten Teekkari-amatöörien toimes-
ta. Lisäksi ensimmäinen radioaaltojen heijastus-
ta kuusta käyttänyt yhteys pidettiin suomalaisen 
ja USA:laisen radioamatöörin välillä vain muuta-
ma kuukausi sen jälkeen, kun tiedemiehet olivat 
todistaneet menetelmän mahdottomaksi.  Oulun 
Teekkarien Radiokerho on saanut alkunsa jo 
vuonna 1969. Jos tunsit pientäkään kiinnostusta 
radioamatööritoimintaa kohtaan ylläolevan luet-
tuasi, tule ihmeessä tutustumaan toimintaam-
me tiistaisin klo 18 alkaen. Kokoonnumme joka 
viikko kerhotiloissamme Yliopistokatu 40:n ala-
kerrassa (talon katolla on suuri antennimasto). 
Ulko-ovi on lukossa, mutta soita 040 753 3486 
tai koputtele rohkeasti ikkunoihin, niin tulemme 
avaamaan.§
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Oulun ylioppilaskamerat ry on yhdistys, joka pyrkii ylläpitä-
mään ja kasvattamaan valokuvausharrastusta Oulun yliopistos-
sa opiskelevien keskuudessa. Jäsenillemme tarjoamme kursseja, 
kokemuksia, kuvailtoja, retkiä ym. tekemistä, joiden yhteydessä 
tapaat samanhenkistä porukkaa. Sinun ei tarvitse omistaa ka-
meraa, ei välttämättä edes valokuvata, jotta voisit osallistua 
kerhomme toimintaan. Pelkkä kiinnostus valokuvaukseen riit-
tää. Ylläpidämme kahta pimiötä, joten yhdistyksen piirissä saat 
hyvän mahdollisuuden harjoittaa filmikuvausta ihan kunnolla. 
Jäsenenä pääset lainaamaan yhdistyksemme kalustoa, kuten 
studiosalamalaitteistoa ja GoProta. Välitämme ajoittain myös ku-
vauspyyntöjä erilaisiin tapahtumiin jäsenillemme, voit siis tarttua 
tällaisiinkin mahdollisuuksiin. Liity mukaan valokuvauksen mo-
nipuoliseen maailmaan!

Nettisivut: www.yokamerat.org

Facebook: yokamerat
Flickr: www.flickr.com/groups/yokame-
rat/ 

SOOPA  on  oululainen  opiskelijapartiolaisten  lippukunta  niille,  
jotka  kokevat luonnon   kutsuvan   kutinan   kankuissaan.   SOO-
PAssa   pääsee   tosi   helposti kokemaan  partion  semmoisena  
kuin  itse   haluaa,  partiotaustasta  tai  sen puutteesta huolimatta. 
SOOPAn  suurimmat  vuosittaiset  tapahtumat  ovat  Syys-,  Kaa-
mos-  ja  Pääsiäisvaellus,   jotka   ovat   yleensä   suuntautuneet   
ympäri   Suomen,   Ruotsin   ja Norjan  komeita  mäkimaisemia.  
Näiden  lisäksi  SOOPA  järjestää  pienempiä retkiä,  koulutuk-
sia  ja  muita  tapahtumia,  joihin  aloittelijoidenkin  on hyvin 
helppo    lähteä    mukaan,    sekä    tukee    jäsentensä    osal-
listumista    muihin partiotapahtumiin  ja   -kursseille.  Kaiken  
kukkuraksi  SOOPA  järjestää   joka viides vuosi juhlavaelluksen 
johonkin kaukokohteeseen. Kesällä 2015 olimme kuukauden   
vaeltamassa   Boliviassa,   sitä   ennen   Perussa,   Grönlannis-
sa   ja Huippuvuorilla.  Kiinnostaisiko  sinua  seuraavaksi  Japa-
ni?  Uusi-Seelanti?  Etelämanner? Vatikaani? SOOPAn   löydät   
Oulun   yliopiston   opiskelijajärjestömessuilta   7.9.,   tuleppa 
moikkaamaan!   

Nettisivut: www.soopa.fi/

Facebook: SoopaRy

Nettisivut: www.keskus-
taopiskelijat.fi
Facebook: oulunkeskus-
taopiskelijat
Lisätietoa:  
PJ Kimmo Mäkelä (kimmo.
makela@student.oulu.)
VPJ: Julius Norrena (julius.
norrena@student.oulu.fi)

Oulun Keskustaopiskelijoilla mielekästä harrastetoimintaa politiikanteon rin-
nalla. Oulun Keskustaopiskelijat, OKO, on virkeä aatteellinen harrasteyhdistys, 
joka järjestää lähes mitä tahansa toimintaa jäsenistön innokkuuden mukaisesti. 
Toimintaa on grilli-illoista yritysvierailuihin sekä kaikkea siltä väliltä. OKO on osa 
Keskustaopiskelijoiden liittoa, joka järjestää valtakunnallisia tapahtumia. Liiton 
tapahtumiin osallistuminen on OKOn jäsenille ilmaista sen osalta mitä nor-
maalisti järjestetään. Helsingissä onkin usein menoa, jonne okolaisetkin ovat 
osallistuneet sankoin joukoin. Tämän lisäksi muiden kaupunkien Keskustaopis-
kelijoiden tapahtumiin on osallistuttu ahkerasti. OKO on aktiivinen oululaisessa 
opiskelijapolitiikassa. Esimerkiksi OYY:n edustajistoryhmämme toimii ahkerasti 
ja näkyvästi osana ylioppilaskuntaa. Jäseniämme on myös mukana ainejärjestö-
jen edustajistoryhmissä. OKO vaikuttaa myös paikallis- ja valtakunnanpolitiikas-
sa. Syksyllä Oulun Keskustaopiskelijat järjestävät Uusien illan heti syyskuun ai-
kana. Sitä kautta on helppo tulla tutustumaan toimintaan. Tervetuloa mukaan!
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perustehtävä on hyvin yksinkertainen: saat-
taa pelaajat ja pelit yhteen. CRYO on lauta- ja 
roolipelaamiseen omistautunut järjestö, jonka 
toiminta on pääosin alkoholitonta. Järjestäm-
me erinäisiä roolipelihenkisiä ihmisiä yhdis-
tävää toimintaa, kuten viikoittaisia peli-iltoja, 
pelirekry-tapahtumia, bussi-excursioita sekä 

neljä kertaa vuodessa viikonlopun mittaisen Maracon-pelitapahtuman. Näiden kaikille avoimien ta-
pahtumien lisäksi CRYOn jäsenet pääsevät nauttimaan mm. saunailloista, pikkujouluista, vuosijuhlista 
ja Fantsu-excusta. Kaiken kukkuraksi yliopiston kirjastosta löytyy CRYOlaisten lahjoituksista koostuva 
roolipelihylly, jota tutkiskelemalla voi tutustua monenlaiseen pelimaailmaan ja -järjestelmään. CRYO 
pyrkii edistämään pelikulttuuria monin eri keinoin ja monella eri taholla. Levitämme pelaamisen ilo-
sanomaa yhteistyössä paikallisten organisaatioiden ja alan vaikuttajien kanssa, osallistumalla sekä 
valtakunnallisiin että kansainvälisiin peliaiheisiin tapahtumiin, järjestämällä peliaiheisia nuorisotapah-
tumia sekä tukemalla kerronnallisiin peleihin liittyvää tutkimustyötä.Tapahtumien tarkemmista ajan-
kohdista tiedotetaan www.cryo.fi -sivustolla, postituslistallamme sekä Facebookissa CRYORY. Toi-
mintaamme tutustuu helpoiten vierailemalla peli-illassamme, joita järjestetään tiistai iltaisin yliopiston 
Central Cafessa. 

Oulun Goonpellaajat: Jos opiskelut eivät anna 
mielestäsi tarpeeksi älyllistä haastetta tai luovaa 
ajattelua, voit pistääntyä pelaamaan Go-lautapeliä. 
Go on tuhansia vuosia vanha lautapeli, jonka sään-
nöt ovat helppo oppia, mutta tarjoaa mahdollisuu-
den kehittyä käytännössä loputtomasti. Pelaajalta 
vaaditaan sekä teräviä hoksottimia että luovaa sil-
mää, mutta tietoteekkari sinun ei välttämättä tarvit-
se olla, vaikka suuri osa oululaisista goonpelaajista 
sitä onkin. Jos kuitenkin kuulut edellä mainittuun 
joukkoon peli on saattanut tulla viimeaikoina tu-
tuksi Googlen AlphaGo -nimisen tekoälyn myötä. 
Peli nimittäin sai vasta hiljattain tarpeeksi vahvan 
tietokonevastustajan, joka pystyy voittamaan vah-
vimmatkin pelaajat. Syynä tähän on pelin usko-
maton syvyys: mahdollisia muodostelmia laudalla 
on enemmän kuin atomeja maailmankaikkeudes-
sa! Oulun Goonpellaajat kokoontuu pelaamaan 
maanantaisin klo 17-20 yliopistolla Central Caféssa 
ja keskiviikkoisin klo 20 eteenpäin keskustan ra-
vintola St. Michaelissa. Kaikki pelistä kiinnostu-
neet ovat lämpimästi tervetulleita tutustumaan!
 Lisätietoa toiminnasta löydät täältä:

Website:  www.suomigo.net  
FB:   OulunGoonpellaajat 
email:   ogp-hallitus(at)papupata.org
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Fuksivuosi on raskas, päivät täynnä kursseja, illat  täynnä rientoja. Välillä tulee 
mietittyä millä sitä voi jaksaa kaiken tämän? 

Hyvä neuvo jaksamiseen on fyysisen kunnon ylläpito, eikä tällä tarkoiteta päi-
vittäistä rääkkäystä, vaan pientä hikoilua kerran tai pari viikossa. Liikkumisen 
voi myös hoitaa kätevästi päivittäisen yliopistomatkan ohessa.

Monelle teistä, jotka jo harrastavat liikuntaa, korkeakouluopiskelujen alun yh-
teydessä tapahtuvat elämäntilanteen muutokset tarkoittavat myös muutosta 
tuttuihin liikuntarutiineihin. Tutut, rakkaat, urheilumuodot jäävät pois kuin it-
sestään. Aluksi tauko on lyhyt, mutta siitä se huomaamatta kasvaa kuukau-
den, lukuvuoden ja kandivaiheen mittaiseksi. Tämä on todellinen uhka ja sitä 
kannattaa oikeasti varoa pitämällä kiinni jonkinlaisista liikuntarutiineista. Näi-
den rutiineiden ei tarvitse olla yhtä suuria esiintymistiheydeltään kuin ennen 
opiskelujen alkua, mutta niiden on tärkeitä olla säännöllisiä.

Pieni urheiluopas 

Pyöräily

Uusille Oululaisille ensimmäiseksi asiaksi suosittelen pol-
kupyörän ostoa. Koska Oulu on polkupyöräilyn kannalta 
mukavan tasainen ja pyöräteiden auraus toimii, ei polku-
pyörän tarvitse olla erikoinen, vaan yksivaihteisella mum-
mopyörällä pärjää ympäri vuoden.

Lisäksi polkupyörä on kustannustehokkain vaihtoehto 
siirtymiseen, niin päiväsaikaan, ja varsinkin riennoista 
palatessa, kun ainut palveleva joukkoliikenne on kimppa-
taksit.

Mites ne pyörätiet sitten? Sikäli mikäli jos googlen tai mi-
crosoftin karttapalvelut pettävät, niin Oulun kaupungilla 
on hyvin kattava karttapalvelu: http://kartta.ouka.fi, joka 
sisältää myös kaikki mahdolliset kevyenliikenteenväylät.

Oulun Korkeakoululiikunta

Oulun korkeakoululiikunta on Oulun korkeakoulujen yhteinen liikuntapalvelu, 
jonka tärkeintä antia on sporttipassi. Sporttipassi maksaa lukuvuodelta n. 
44€ (hinnat tarkentuvat syksyllä), 
ja sillä saa alennusta melkein kai-
kista Oulun liikuntapaikoista sekä 
melkein kaikkien urheiluseurojen 
kursseista. Moni yhdistys myös tar-
joaa ilmaisia kokeilukertoja Sportti-
passilla. Sporttipassin voit hankkia 
Opiskelijakeskuksesta.

Kiltojen liikuntavuorot

Jokaisella Teekkarikillallla on järjestettyä viikottaista yhteis-
liikuntaa. Kiltasi liikuntavuoroista vastaa kiltasi urheiluvas-
taava tai vastaava. Vastaava tarjoaa myös luonnollisesti 
lisätietoa kiltasi muusta liikuntatarjonnasta.

OTY:n liikuntatapahtumat

Oulun Teekkariyhdistyksen urheilujaos järjestää vuodenmittaan erilaisia ja 
erityylisiä liikuntatapahtumia. Tapahtumista tiedotetaan aina OTY:n Faceboo-
kissa sekä kiltojen sähköpostilistoilla.

OTY:llä on urheilua varten oma avoin Facebook-ryhmä. Ryhmästä saat tie-
toa OTY:n liikuntatapahtumista ja voit myös vapaasti hakea seuraa liikkumaan 
kanssasi. Ryhmän löydät lyhyturlin takaa: http://yx.fi/9pp

Joka maanantai juostaan Teekkarilenkki, lenkki on tunnin mittainen ja lähtee 
Teekkaritalolta. Lenkistä tulee aina lisätietoja sähköpostilistoille sekä urheilun 
Facebook-ryhmään. Teekkarilenkki on myös hyvä tapa aloittaa juoksuharras-
tus, eri reitit tulevat tutuiksi ja seuraa löytyy.

Lukuvuoden ensimmäinen urheilutapahtuma on puolimaraton (ja varttima-
raton). Tämä järjestetään Syyskuun puolivälin tienoilla. Lisätietoja tulee OTY:n 
Facebook-sivuille sekä kiltojen sähköpostilistoille.

OTY:n puoli 
marathon 23.9.2015. 

Kuva: Uula Ranta
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Fuksipassi – Menolippusi Teekkariuteen
Fuksipassi on koottava pahvi-installaatio, 
todellinen insinööritaidon helmi, jonka 
yhdeksään eri kategoriaan kerätään fuksipisteitä 
mitä erilaisimmista tapahtumista, tehtävistä 
ja asioista. Jokainen fuksi saa passinsa 
pienryhmäohjaajaltaan, heti syksyn alussa. Passi 
on koottava oikein ja pidettävä ehjänä – älä pese 
passia pesukoneessa!

FUKSIPASSIN KOKOAMINEN
Leikkaa pitkin katkoviivoja niin saat 3 pahvinpalaa, 
joista suurimmassa on kahdeksan rakoa. Pujota 
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 osallistumalla 
Fuksiuittoihin. Eri tapahtumista pisteitä saa eri 
määrän passin värikoodauksen mukaisesti. 
Tarkemmat ohjeet passin käytöstä, pisteiden 
antajista, merkkaamisesta ja passin kohtien 
merkityksestä löydät Fuksipisteet osiosta. 
Pisteiden kerääminen aloitetaan heti syksyllä ja 
niitä ropiseekin vaivattomasti vuoden aikana.  
Mahdollisuudet 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-ovesta sisään, mutta Teekkarilakin, ja sen 
tuoman arvonimen Teekkari, saat aikaisintaan 
Wappuaamuna. Arvonimeen Teekkari kuuluu 
vastuu tuntea Teekkariperinteitä, ja tämän takia 
vaadimme fuksipassiin kerätyksi vähintään 32 
fuksipistettä, 4p / sarake, 8:aan ensimmäiseen 
sarakkeeseen.
Yhdeksäs sarake on vapaaehtoinen.

Fuksipisteiden kerääminen on helppoa, ja 
enimmäkseen mukavaa, joten ole aktiivinen!

JOS PISTEITÄ EI KUITENKAAN OLE TARPEEK-
SI
Jos pisteet eivät kuitenkaan riitä tai uiminen 
jää suorittamatta, niin fuksi saa lakkinsa vasta 
surulakituksessa äitienpäivänä. Näin voi myös 
käydä, jos erehtyy syystä tai toisesta nukahtamaan 
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!
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Fuksipisteet jaetaan joko itse tapahtumapaikalla 
tai jälkikäteen niin, että suorituksesta on 
Teekkaritodistaja tai raskauttavaa todisteaineistoa 
(esim. video tai kuva).

Pisteidenanto-oikeudet:

Maksimissaan 3 pisteenanto-oikeus: 
• OTY:n hallitus, Fuksijaos, kaikkien 

Teekkarikiltojen PJ:t, TeeKu:n PJ sekä 
TeekkariLupin hallitus

Maksimissaan 2 pisteenanto-oikeus: 
• Pienryhmäohjaajat, Teekkarikiltojen 

hallitukset sekä TeeKun hallituksen 
Teekkarijäsenet

HUOM! Hallituksiin kuuluvilla fukseilla ei ole 
pisteidenanto-oikeutta.

Jokeripisteet. Jokerikohtiin merkatut suositukset 
ovat vain ehdotuksia pisteiden ansaitsemiseen 
edellytettävistä tehtävistä ja ne ovat lähtökohtaisesti 
yhden pisteen arvoisia. Jokerikohtia saa täydentää 
useammalla tapahtumalla yhteensä 3 pisteeseen 
asti. Jokeripisteitä ei voi merkata muihin kuin 
jokeriksi merkattuihin kohtiin. 

Epäselvyyksissä kysy fuksijaoslaisilta tai ota 
yhteyttä Fuksiohjaajaan (fuksiohjaaja(at)oty.fi)

1. Ansiot
(3p) PK1/RAKFYS: Matematiikan peruskurssi 
I:n suorittaminen välikokeilla syyslukukaudella. 
Arkkareilla vastaava Rakennusfysiikan perusteet. 
Hyväksilukutilanteessa mikä tahansa muu mate-
matiikan kurssi käy. 
(2p) 20 opintopistettä: Suoritettu 20 opinto-
pistettä teknillisessä tiedekunnassa, tieto- ja 
sähkötekniikan tiedekunnassa, arkkitehtuurin tie-
dekunnassa tai kaivannaisalan tiedekunnassa.
(2p) Fuksilauluilta: Osallistuminen OTY:n järjestä-
mään erityisesti fukseille suunnattuun lauluiltaan.
(1p) Teekkarikulttuurikoulutus: Osallistuminen 
OTY:n järjestämään Teekkarikulttuurikoulutuk-
seen Teekkariperinnepäivänä.

(1p) Teekkarihaalarit: Oman kiltahaalarin lunasta-
minen ja käyttö.
(1p) Pienryhmäohjaus: Osallistuminen vähintään 
kahdeksaan pienryhmäohjauskertaan.
(1p) Oikein koottu fuksipassi: Fuksipassi on oi-
kein koottu (sisältää killan oman kohdan täyttämi-
sen)
(Max 3p) Jokerikohta: Hyväntekeväisyys (esim. 
verenluovutus)

2. Teekkarikulttuuri 
(3p) Sitsit: Osallistuminen jonkin Teekkarijärjestön 
sitsitilaisuuteen sitsaajana, ei henkilökuntana 
Toista osallistumista ei saa jokeriin.
(2p) Jäynä: Jäynän tunnusmerkit täyttävän 
toiminnan suorittaminen esimerkiksi osallistumalla 
jäynäkisoihin
(1-2p) Laulumarathon: Osallistuminen 
laulutapahtumaan ja/tai osallistuminen biisien 
speksailuun ja niiden esittämiseen. 1p per suoritus
(1p) Speksi: jonkin Speksin seuraaminen tai 
osallistuminen PahkiSpeksin toimintaan
(1p) Laulukoe: Ulkomuistista laulettu 
Teekkarihymni ja oman killan kiltalaulu sekä 
Laulukalusta kolmas vapaavalintainen viisu. 
Tällöin läsnä on oltava ainakin kaksi Teekkaria, 
joista toisella täytyy olla oikeus myöntää 3 pistettä. 
Laulukokeen voi suorittaa pareittain.
(1p) Fuksilakki: Fuksilakituksen yhteydessä 
vastaanotettu lakki
(1p) Oton päivä: Osallistuminen Oton päivän 
rastikilpailuun
(Max. 3p) Jokerikohta: Osallistuminen 
valtakunnalliseen tai paikalliseen 
Teekkaritempaukseen tai –jäynään

Kuva: Ville Mukka
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3. Yhdistystoiminta
(3p) Teekkarilakkitilaus: Lakkitilauksen 
jättäminen OTY:n toimistoon.
(2p) Kilta-aktiivi: Mukaan lähtö oman killan 
tai Oulun Teekkariyhdistyksen hallitukseen/
toimihenkilöksi.
(2p)  OTY:n kokous: Läsnäolo alusta 
loppuun OTY:n hallituksen kokouksessa tai 
vaalikokouksessa (kokousajankohdat löytyvät 
OTY:n nettisivujen kalenterista).
(1p) Teekkaritarra: Teekkaritarran (OTY:n 
jäsentarra) käyttäminen (esim. lipunostossa). 
(1p) TEK:n jäsen: Liittyminen Tekniikan 
Akateemiset -liiton jäseneksi.
(1p) Kähmintätilaisuus: Osallistuminen killan tai 
OTY:n kähmintätilaisuuteen.
(1p) Muu järjestötoiminta: Osallistuminen OYY:n 
harrastejärjestön toimintaan (esim. OAMK).
(Max 3p) Jokerikohta: Läsnäolo alusta loppuun 
OYY:n edustajiston kokouksessa.

4. Kiltatoiminta
(3p) Fuksilakin käyttö: Fuksilakkia, kuten 
Teekkarilakkiakin, saa pitää tapahtumissa, joihin 
on myönnetty Lakkilupa. Kohtaan saa pisteen per 
käytetty tapahtuma, max 3 pistettä.  Pisteen saa, 
kun fuksilakkia pitää koko tapahtumassa vietetyn 
ajan. Pisteenantajiksi kelpaavat kaikki pisteenanto-
oikeutetut.
(2p) Vaalikokous: Läsnäolo alusta loppuun oman 
killan vaalikokouksessa.
(2p) Killan oma: Oman killan määräämä 
fuksipistekohta (tulee täyttää passiin kokoamisen 
yhteydessä).

•	 Arkkitehtikilta: Kiltatalotalkoot

•	 Koneinsinöörikilta: Laskiaisen järjestely

•	 Optiem: Tutan palautepäivä (Osallistumi-
nen ja palautteen antaminen)

•	 Oulun Tietoteekkarit: Irkkaus (irkkaa aktii-
visesti OTiT:in kanavilla)

•	 Prosessikilta: Kiltistalkoot

•	 Sähköinsinöörikilta: Kiltistalkoot

•	 Ympäristörakentajakilta: Fuksijalis

(1p) Wappuinfo: Osallistuminen oman killan 

järjestämään Wappuinfoon. Pakottavassa 
tapauksessa myös toisen killan info käy.
(1p) Fuksi-info: Osallistuminen oman 
killan järjestämään, fukseille tarkoitettuun 
tiedonjakotilaisuuteen/saunailtaan. Pakottavassa 
tapauksessa myös toisen killan info käy.
(1p) Kiltissiivous: Kiltahuoneen siivoukseen 
osallistuminen kahdesti. Arkkareilla kiltatalon 
siivous.
(1p) Hallituksen kokous: Läsnäolo alusta loppuun 
killan hallituksen kokouksessa.
(Max 3p) Jokerikohta: Työvoimana toimiminen.

5. Pippalot
(3p) Fuksisuunnistus: Osallistuminen syyskuussa 
järjestettävään rastimuotoiseen hauskanpitoon.
(2p) Lakinlaskijaiset: Osallistuminen OTY:n 
järjestämiin lakinlaskijaispippaloihin.
(2p) Picojoule: Osallistuminen OTY:n järjestämiin 
pikkujoulubileisiin.
(1p) PikkuWappu: Osallistuminen PikkuWappuun 
(OTiT:n järjestämä).
(1p) Laskiaisbileet: Osallistuminen laskiaismäen 
jälkeisiin bileisiin (Koneen järjestämä).
(1p) Kaamoksen Kaatajaiset: Osallistuminen 
Kaamoksen Kaatajaisiin (SIK:n järjestämä).
(1p) ValeWappu: Osallistuminen ValeWappuun 
(Optiemin ja Ympin järjestämä).
(Max 3p) Jokerikohta: Työvoimana toimiminen. 

6. Urheilu
(3p) Lumenveistokisat: Aktiivinen osallistuminen 
killan lumiveistoksen toteuttamiseen.
(2p) Fuksiurheilukisat: Osallistuminen syksyllä 
järjestettävään urheilukilpailuun.
(2p) Laskiaismäki: Osallistuminen 
laskiaismäkijoukkueeseen standard-sarjassa tai 
modified-luokan laskuvälineen tekemiseen.
(1p) Kyykkä: Osallistuminen kyykkäkisoihin 
esim. Fuksikyykkä, WCOK, MM-kyykkä, 
killan mestaruuskyykkä tai Wappukyykkä. 
Vaihtoehtoisesti osallistuminen kyykkäintroon tai 
jonakin sunnuntaina OAMK:n sunnuntaikyykkään.
(1p) Lenkki: Osallistuminen Teekkarien iltalenkkiin 
(Teekkaritalolta maanantaisin). Vaihtoehtoisesti 
osallistuminen Arkkareiden lenkkiin (Arkkaritalolta 
tiistaisin).

7. Verkostoituminen
(3p) Fuksicursio: Killan fuksicursiolle 
osallistuminen. Arkkareilla Hailuodon reissu.
(2p) Muu yritysvierailu: Yritysvierailu muun kuin 
fuksicursion yhteydessä (esim. killan järjestämä 
vierailu tai muulla excursiolla).
(1-2p) Kiltis- ja kaupunkikierros: Osallistuminen 
tutustumiskierrokselle kiltahuoneisiin ja/tai 
kaupunkiin keskustan ravitsemusliikkeiden 
muodossa. 1p per tapahtuma.
(1p) Järjestömessut: Osallistuminen 
järjestömessuille Linnanmaan kampuksella. 
Tarkoittaa ständeillä kiertämistä ja tutustumista 
niiden tarjontaan (esim. PESTI-päivä).
(1p) KV-toiminta: Osallistuminen johonkin 
kansainvälistymistä tukevan järjestön toimintaan 
tai kokoukseen (esim. Erasmus, AIESEC, Cafe 
Lingua).
(1p) Slumber party: Fukseille tarkoitettuun 
rentoon illanviettoon osallistuminen.
(1p) Kotiruokakurssi: Osallistuminen TTK:n ja 
OTY:n järjestämälle kotiruokakurssille.
(Max 3p) Jokerikohta: Osallistuminen Ystävällisen 
KaunoHiihtoSeuran (YKHS) järjestämälle 
hiihtoreissulle.

8. Yhteinen hyvä
(3p) Teekkaritalotalkoot: Osallistuminen 
Teekkaritalon kunnostus-/siivoustalkoisiin.
(2p) PESTI-päivien järjestely: Mukana 
järjestämässä PESTI-päivää tai Oulun 
Arkkitehtiopiskelijoiden yrityspäivää.
(2p) Tempaus: Tempauksen tunnusmerkit 
täyttävää toimintaa (esim. Renkaanvaihtotempaus).
(1p) Juttu kiltalehteen: Omakätisesti kirjoitettu 
juttu tai piirretty kuva oman killan kiltalehteen, 
OTY:n Teksuutimiin tai Wappulehti Ööpiseen.
(1p) Abipäivien järjestely: Oman killan 

esitteleminen tai muuten järjestämiseen 
osallistuminen.
(1p) Pippalon järjestely: Pippaloiden järjestelyissä 
mukanaolo (esim. lipunmyynti, tiskivuoro).
(1p) Edustustehtävä: Osakseen koituneen 
edustustehtävän kunniakas suorittaminen 
opiskelijana, ei juhlijana (esim. lukiovierailu tai 
opiskelijamessut, muu kuin Abipäivät).
(Max 3p) Jokerikohta: Työvoimana toimiminen.

9. Hippalot
(3p) Vuosijuhlat: Osallistuminen jonkin 
Teekkarijärjestön vuosijuhliin joko vieraana tai 
työvoimana. Osallistumisesta voi saada vain 
kerran ja vain tähän kohtaan pisteet eli toista 
osallistumista ei saa jokeriksi tai osallistumista 
ei saa jokeriksi, jos tähän on jo työvoimana 
toimimisesta ottanut 3 pistettä.
(2p) Vulcanalia: OYY:n järjestämät 
lukuvuodenavajaisbileet.
(2p) Killan pikkujoulut: Killan omiin pikkujouluihin 
osallistuminen.
(1p) Barbaariset Bakkanaalit: Osallistuminen 
Barbaarisiin Bakkanaaleihin (Arkkareiden 
järjestämä).
(1p) MallasAppro: Arvosanan suorittaminen 
tai osallistuminen Mallasappro bileisiin (Prosen 
järjestämä).
(1p) Akateemiset Alkajaiset: Osallistuminen 
AA:han (Ympin ja Optiemin järjestämät syksyn 
ensimmäiset Teekkaribileet).
(1p) Epäteekkaribileet: Osallistuminen bileisiin, 
joiden järjestäjänä toimii jokin muu Oulun yliopiston 
ainejärjestö kuin Teekkarikilta (esim. Finanssin 
järjestämät Poikkitieteelliset haalaribileet).
(Max 3p) Jokerikohta: Lähde vaikka GOOMille!
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Teekkarilakki
Teekkarilakin saaminen Wappuna edellyttää 
fuksilta seuraavia seikkoja:

•	 Fuksi on kerännyt fuksipassiinsa riittävän 
määrän pisteitä (4p/sarake sarakkeisiin 
1-8 eli yht. 32 pistettä, 9. sarake on 
vapaaehtoinen) 

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

•	 Fuksi on pystynyt esittämään tiettyä 
henkistä sekä muuta tasoa (Lakkiasetus)

•	 Fuksi on uinut hyisessä luonnonvedessä 
Wappuaattona 30.4. eli osallistunut 
Fuksiuittoihin

•	 Fuksi on vastaanottamassa 
Teekkarilakkiaan Wappuaamuna klo 
04.00 Rauhalassa 

Jos jokin edellä mainituista Lakin saamisen 
edellytyksistä jää fuksilta täyttämättä, saa fuksi 
lakkinsa vasta äitienpäivän surulakituksessa 
Teekkaritalolla. Lakin saa aina viimeistään toisen 
vuoden syksyllä, mikäli on vain maksanut 
vaaditun summan OTY:lle. Mikä tahansa muu 
ajankohta, kuin Wappuaamu, on lakin hakemiselle 
ns. epic fail, jota ei voi suositella kenellekään kuin 
äärimmäisen pakon edessä. 

Mikä on fuksilakki?
Jotta osaisit Wappuaamuna Teekkarilakin 

saadessasi käyttää Lakkia oikein ja tuntisit 
Lakkiin liittyvät perinteet, sinun tulee fuksina 
harjoitella Lakin käyttämistä fuksilakilla.
Fuksilakki on Teekkarilakin esiaste, jota tulee 
kantaa samanlaisella arvokkuudella kuin se 
olisi Teekkarilakki. Fuksilakkia saa käyttää 
tapahtumissa, joissa on Lakkilupa. Fuksilakkisi 
saat vain ja ainoastaan syyskuun lopussa 
järjestettävästä Fuksilakituksessa, joka edeltää 
Lakinlaskijaisia. 

Oululaisella fuksilakilla on jo pitkät perinteet 
– vuonna 1977 lakinvalmista Wahlmanin 
työntekijöiden Wapun alle osunut lakko esti 
silloisia fukseja saamasta Teekkarilakkejaan 
Wappuaamuna, joten väliaikaisratkaisuna 
tuoreet Teekkarit kantoivat Teekkarilakin sijasta 
valkoisia Miranol-lippiksiä, joihin oli kiinnitetty 
villalankatupsu. Sen jälkeen vastaavanlaiset 
maalarinlakit ovat toimineet fuksilakkeina. 
Nykyään fuksilakkien väri on muuttunut siniseksi, 
koska valkoisia maalarinlakkeja ei enää juurikaan 
valmisteta.

Fuksilakkiin on aikojen saatossa lisätty perinteitä, 
yksi tuoreimmista on fuksilakkien polttohautaus 
Teekkaritalolla Wappupäivän iltana. Tuhkat 
kerätään ja kaadetaan Kuivasjärven syleilyyn 
OTY:n Superfuksin toimesta Wapun päätyttyä.

Teekkarilakki omaa Teekkareiden keskuudessa 
samankaltaisen arvoaseman kuin siniristilippu 
Suomessa. Tupsulakki on ollut Teekkareiden 
tunnuskuva jo 123 vuotta, joten sen käytöstä on 
määrättyjä sääntöjä: Lakkilaki ja -asetus, jotka 
sinunkin tulee opetella ja noudattaa sen käskyjä.
Oululainen Teekkarilakki poikkeaa muiden 
Teekkaripaikkakuntien Lakeista - sen esikuvana 
on neljän tuulen hattu, jota yksinkertaistettiin ja 
lisättiin lippa ja tupsu. Lakkiin liittyvät perinteet 
eroavat jonkin verran eri Teekkaripaikkakuntien 
välillä, tässä muutamia oululaista 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 
solmujen tilalle lenkin. Teekkarin valmistuessa 
solmut avataan publiikissa.

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

Teekkarilakkia saa pitää päässä Wappuaaton 
TeekkariWapun julistamisesta lähtien syys-
kuun viimeisen päivän Lakinlaskijaisiin saak-
ka. Muuna aikana täytyy olla OTY:n hallituksen 
myöntämä Lakkilupa, joka täytyy anoa erikseen. 

Miten ja millon sinä saat oman Teekkarilakkisi?
Jotta saisit laittaa oman Teekkarilakin päähäsi 
Rauhalassa Wappuaamuna 1.5. klo 5.00, sinun on 
tilattava Lakkisi jo syksyllä. Perinteisen oululaisen 
Teekkarilakin voit tilata vain ja ainoastaan Oulun 
Teekkariyhdistyksen kautta. Maksuohjeet saat 
pienryhmäohjaajalta tai OTY:n sivuilta. Itse 
Teekkarilakkitilaus tehdään OTY:n toimistolla 
Teekkaritalolla. Tilauksen voi tehdä maanantain 
talopäivystyksessä klo 11-14 välillä. Tilausta 
tehdessä mukana tulee olla tosite maksetusta 
Lakista (kokardi kuuluu hintaan) ja OTY:n 
jäsenmaksusta. Lisäohjeita saat kiltasi fuksi-
infossa, jossa myös tapahtuu Lakin sovittaminen. 
Lakkia voi toki myös sovittaa Teekkaritalolla 
tilausta tehtäessä, mutta etukäteen sovittaminen 
nopeuttaa päivystystoimintaa huomattavasti. 
OTY:n jäseneksi liittyessäsi saat kaupanpäälle 
myös Laulukalun. 

Kuva: Tuomas Heikkinen

Kuva: Matias Lakovaara

48 49



Teekkareilla on monia vanhoja ja hienoja pe-
rinteitä, jotka jokaisen Teekkarin tulisi tuntea. 
Lisäksi on mukava tietää mitä vanhemmat tie-
teenharjoittajat tarkoittavat puhuessaan esimer-
kiksi jäynistä ja tempauksista. Totta kai myös 
saunominen kuuluu Teekkarielämään, mutta sitä 
perinnettä Teekkarit eivät voi väittää keksineensä. 
Yleensä Teekkaripiireissä on sekasaunat, mutta 
ainakin fuksi-infossa tarjotaan mahdollisuus ”ujo-
jen poikien saunaan”.

Laulaminen: Teekkarit laulavat mieluummin kuin 
hyvin. Laulanta on Teekkarikulttuurin ehkä tärkein 
ja huomiota herättävin osa. Oululaisten Teekka-
reiden yhteisestä laulukirjasta, Laulukalusta, löy-
tyy sopiva laulu tilanteeseen kuin tilanteeseen. 
Laulantaa pääset harjoittelemaan lauluilloissa 
yms. tilaisuuksissa, joista löytyy yksikin Teek-
kari. Teekkarihymni lauletaan aina puoliltaöin. 
Välittömästi Teekkarihymnin perään on tapana 
laulaa myös oman killan kiltalaulu, muita kiltoja 
kovaäänisemmin. 

Tempaus: Suuren Teekkarijoukon yhdessä te-
kemiä voimannäyttöjä, joiden tarkoituksena on 
kerätä suuren yleisön huomio, edistää yleistä 
hyvinvointia tai olla muuten vaan hauska. Tem-
paus on yksi vanhimmista Teekkariperinteistä, ja 
perimätiedon mukaan juuri Teekkarit ovat alun 
perin keksineet sanan ”tempaus”, joka on sittem-
min jo vakiintunut suomen kieleen. Tempauksel-
la otetaan kantaa yleismaailmallisiin (joskus jopa 
poliittisiin) asioihin, kerätään varoja hyväntekeväi-
syyteen tai muuten vaan tehdään porukalla vaik-
kapa 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. Jäynäämi-
nen on hauskaa sekä jäynääjistä, mahdollisesta 
yleisöstä, että jäynättävästä (ainakin jälkeenpäin). 
Kansalliset jäynäkisat järjestetään syksyllä, Oulun 
paikalliset keväällä ennen Wappua.
Speksi: (lat. spectaculum) Humoristinen kokoi-

llan kestävä interaktiivinen musiikkinäytelmä. 
Yleisö pääsee vaikuttamaan näytelmän kulkuun 
huutamalla näyttelijöille ohjeita. Kohtaus esite-
tään uudestaan improvisoituna, kun yleisö huu-
taa ”omstart ”, joten näyttelijöiltä vaaditaan laulu-
taidon lisäksi poikkeuksellista improvisointikykyä. 
Perinteisesti Tampereen NääSpeksi tekee kiertu-
eensa marraskuussa, Otaniemen TeekkariSpeksi 
kiertää yleensä maaliskuussa ja oululainen Pah-
kiSPeksi näyttäytyy loppukeväästä.

Sitsit: Teekkareiden illallistapahtuma, joihin liittyy 
läheisesti pitkä pöytä, laulanta, snapsit, kiertopu-
heet ja totta kai hyvää ruokaa ja juomaa. Sitseil-
le pukeudutaan yleensä tavallista hienommin, 
perinteisesti pukuun/ iltapukuun. Ruokaillessa 
noudatetaan hyviä tapoja ja ollaan kohteliaita.  
Lähes kaikissa Teekkareiden vuosijuhlissa ohjel-
maan kuuluu sitsit.

Excursio: Opintomatka jollekin muulle paikka-
kunnalle Suomessa tai ulkomailla. Voi kestää 
päivän, viikon tai jopa useita viikkoja. Excursiolla 
vieraillaan alan yrityksissä, tutustutaan muiden 
paikkakuntien opiskelijoihin ja muihin natiiveihin, 
sekä pidetään hauskaa yhdessä ja erikseen. Ko-
timaan excursioissa matkustusväline on yleensä 
bussi.

Vaikka vanhempien 
tieteenharjoittajien 

meno näyttää monesti 
aika rankalta ja hurjalta, 

se ei tarkoita sitä, että 
Teekkareilla olisi lupa 

tehdä ja käyttäytyä ihan 
miten sattuu. Se tulisi myös 

fuksin painaa pienoiseen 
päähänsä.

Teekkarina oleminen on jo sinänsä erikoisasema. 
Teekkarit mielletään yleensä opiskelijoiksi, jotka 
lauleskelevat mitä ihmeellisimpiä lauluja, harras-
tavat Teekkarihuumoria, mm. jäynien muodossa, 
ovat ankaria bailaajia ja pitävät joskus hieman 
älämölöä. Kolikon kääntöpuolihan on jotain tähän 
suuntaan: Teekkarit kännäävät, laulavat rivoja lau-
luja, sotkevat ja oksentelevat joka paikassa, har-
rastavat ilkivaltaa ja varastavat liikennemerkkejä. 
Tällainen kuva ei ole mainostamisen arvoinen, 
joten jo fuksin tulisi oppia kantamaan vastuuta 
omasta käyttäytymisestään, ja tarvittaessa kave-
rinkin käyttäytymisestä. Varsinkin ihmisten ilmoilla 
tupsulakit ja haalarit päällä tulisi miettiä millaista 
kuvaa antaa edustamastaan laumasta. On peri-
aatteessa aivan sama mitä kämmäät ilman “vir-
ka-asua”, kunhan et mainosta olevasi Teekkari 
(älä silti kerro pamputtavalle polliisisedälle olevasi 
matemaatikko).

Tässä muutamia kohtia, jotka olisi hyvä muis-
taa:

Kunnioitus Lakkia kohtaan: Teekkarilakista on 
annettu Lakkilaki ja -asetus, jotka jokaisen Teek-
karin tulee tuntea ja fuksin opetella.  Fuksina voit 
harjoitella Lakin käyttämistä fuksilakin kanssa.   Li-
säksi tulisi oppia tuntemaan oululaisen Teekkari-
lakin historia, jotta osaisi vastata esimerkiksi kysy-
myksiin: Miksi teillä on erilainen Lakki kuin muilla 

Teekkareilla? Miksi teillä on solmuja tupsunarus-
sa?

Ympäristön kunnioitus: On taloudellisestikin 
kannattavampaa viedä tyhjät pullot kauppaan 
kuin heitellä niillä liikennemerkkejä. Lisäksi avo-
jaloin lähimmästä saunasta viuhahtelevat yksilöt 
voivat loukata jalkansa lasinsiruihin.  Jo leikki-ikäi-
set tietävät, että roskat viedään roskikseen, joten 
sen ei luulisi olevan liikaa vaadittu Teekkarilta/fuk-
siltakaan.

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

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 saat-
taa jopa nostaa onnistumisprosenttiasi vastakkai-
sen sukupuolen kanssa. Jos joudut potkaisemaan 
haalariasi tietääksesi onko joku sen sisällä, kan-
nattaa harkita pientä siistimistä.

Teekkarius

Parhaiten opit tuntemaan Teekkariperinteet 
olemalla aktiivisesti mukana kilta- 
ja muussa Teekkaritoiminnassa. 

Teekkarikulttuurilla on vahvat perinteet, 
joita meillä kaikilla on velvollisuus 

vaalia ja ylläpitää! Teekkarikulttuuri ei 
ole pelkästään juomakulttuuria, vaan 

osaamme (tarvittaessa) pitää hauskaa 
myös selvin päin.

Kuva: Ville Mukka
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IRC
Ohjeet irkkinoviiseille löytyvät 
seuraavasta Teksuutimien nu-
merosta (ks. kohta katteeton lu-
paus). Nyt olisi korkea aika ope-
tella irkkaamaan, sillä irkistä voit 
tarkistaa, mihin aikaan kaveri on 
selvinnyt baarista tietokoneen 
ääreen ja mitä kieltä se tällä ker-
taa puhuu.

ISÄNNÄN VIIRI
Kun viiri on salossa, on OTY:n 
Isäntä kotona. Eli Isännän viiri 
kertoo, milloin Teekkaritalolla on 
OTY:n tapahtuma.

JAJATKOT - JAJAJATKOT
Tapahtuma tapahtuman jälkeen 
ja tapahtuma tapahtuman ta-
pahtuman jälkeen.

JÄYNÄ
Jäynät ovat harmittoman haus-
koja Teekkarikulttuuriin kuuluvia 
kepposia. Jäynä tuottaa huvia 
jäynääjille, jäynättävälle ja muille 
asiasta kuuleville, eikä jätä ke-
nellekään henkisiä, fyysisiä tai 
taloudellisia vahinkoja.

JÄYNÄKISAT
Kilpailu, jonka voittaa se jouk-
kue, joka on onnistunut teke-
mään mojovimmat jäynät ja 
saamaan julkisuutta tiedotusvä-
lineissä. Fuksien omat jäynäkisat 
käydään Wapun alla ja niiden 
lopputuloksella on huomattava 
vaikutus kiltojen väliseen Waa-
ton uintijärjestykseen.

KALU
Ks. Laulukalu.

KATTEETON LUPAUS 
Ks. IRC.

KILTA
Eli ainejärjestö. Kaikkein opiske-
lijaystävällisin järjestö. Jokaisella 
koulutusohjelmalla on omansa. 
Järjestää vapaa-ajan aktiviteet-
teja ja helpotusta opiskeluun. 
Kaikki ovat tervetulleita mukaan 
toimintaan.

KILTAHUONE
Kiltalaisten oma olohuone, jossa 
yleensä tarjolla edullista kaha-
via tai muita virvokkeita. Jos et 
millään jaksa mennä luennolle, 
kiltahuoneella sinun ei tarvitse 
jättää menemättä yksin. Loista-
va paikka viettää luentojen väli-
siä aikoja ja erinomainen paikka 
tutustua vanhempiin tieteenhar-
joittajiin.

KIRJASTO
Ks. PEGASUS

KIRKKOVENESOUDUT
Prosessikillan järjestämä kiltojen 
välinen taistelu Oulujoen h e r -
ruudesta. Kilpailuvälineenä käy-
tetään perinteisiä kirkkoveneitä. 
Soudut järjestetään perinteisesti 
Wappuna.

KOKARDI
Jokaisella killalla on oma lakkiko-
kardinsa, jota ilman Teekkarilak-
kia ei saa pitää. Kokardista tun-
nistat luonnollisesti myös Lakin 
kantajan edustaman killan. 

KONE
Konetekniikkaa opiskelevien 
kilta. Nämä kaverit osaavat 
suunnitella paperikoneen, di-
eselmoottorin tai vaikkapa ih-
misrodun tarvittaessa tuhoavan 
T-1000-sarjan robotin. Liik-
kuvat punaisissa haalareissa ja 
tykkäävät pärisevistä asioista.

KOPIOKONE
Yliopiston nopein luennoitsi-
ja mahdollistaa opiskelun kii-
reellisille, krapulaisille tai muu-
ten vaan väsyneille tai laiskoille. 
Myös skanneri on ystäväsi.

KOTIMAANPITKÄ (KMP)
Nimensä mukaisesti kotimaas-
sa järjestettävä excursio, joka 
tavallisesti kestää muutamasta 
päivästä enintään viikkoon. Kier-
rellään ja tutustutaan tekniikan 
alan yrityksiin, muihin opiskeli-
japaikkakuntiin ja yleensä ollaan 
muiden Teekkareiden vieraina.

KYLTERI
Taloustieteilijä. Liikkuvat laumoit-
tain violetin värisissä haalareis-
saan.

KYYKKÄ
Erityisesti Teekkareiden vaalima 
perinteikäs, etäisesti pesäpalloa 
ja keilaamista muistuttava jouk-
kuelaji. Mailaa (karttua) heittä-
mällä yritetään saada mahdol-
lisimman monta kohdepalikkaa 
(kyykkää) ulos pelialueelta. (ks. 
OAMK sekä OAMKin esittely 
tästä lehdestä)

KÄMPPÄ
(Ks. myös asunto) Vain lyhytai-
kaiseen oleskeluun sisätiloissa. 
Sisustaminen ei paranna viihtyi-
syyttä, sen sijaan mukavaa seu-
raa saa raahattua vaikkapa ka-
pakoista. Yleisin käymispöntön 
sijoituspaikka.

KÄNNIÄÄLIÖ
Humaltunut henkilö, joka käyt-
täytyy muiden mielestä sopi-
mattomasti. Tavataan varsinkin 
Wappuna tiheinä esiintyminä. 
Älä ole tällainen.

LAKINLASKIJAISET
Teekkarit laskevat Lakkinsa le-
päämään Wappua varten syys-
kuun viimeisenä päivänä. 

LASKARIT
Eli laskuharjoitukset ovat as-
sareiden pitämiä opetusti-
laisuuksia, jotka varsin usein 
muodostuvat perässäkirjoitus-
tilaisuuksiksi. Muistuttavat luki-
on oppitunteja. Kysymyksiä saa 
esittää tai assari esittää. (ks. Lu-
sikka)

AAPO
Älykäs älypuhelimen älyso-
vellus. Tekee lukujärjestyksen 
puolestasi WebOodi-ilmoittau-
tumistesi pohjalta. Osaa vastata 
kysymyksiin: Mikä luento? Mis-
sä? Mitä ruokaa? Millä bussilla ja 
mihin aikaan?

AKTIIVI
Killan tai muun järjestön esim. 
OYY:n toiminnassa aktiivises-
ti mukana oleva henkilö. Tekee 
paljon hommia, tuntee paljon 
ihmisiä, pitää hauskaa ja satun-
naisesti onnistuu jopa vaikut-
tamaan asioihin. Marras-jou-
lukuussa pidetään kiltojen ja 
OTY:n vaalikokoukset, joissa voit 
itsekin ruveta aktiiviksi ja pyrkiä 
kiltasi tai OTY:n hallitukseen tai 
toimihenkilöksi.

ALKOHOLI
Usein käytetty piristysaine tent-
tien ja luentojen aiheuttamaan 
moraaliseen krapulaan. Lievästi 
humalluttava ja suuresti janotta-
va vaikutus.

AMICA
Yliopiston pääasiallinen ruumiil-
lisen ravinnon lähde

ARKKARIT
Myös arkkitehtiopiskelijat ovat 
Teekkareita. Heillä on maalarin-
valkoiset haalarit. Arkkitehtikillal-
la on oma saunallinen Kiltatalo 
Pikisaaressa.

ASSARI
Assareita eli assistentteja tapaat 
harjoituksissa. Hänelle on käy-
nyt hullusti, hän on ”joutunut” 
yliopiston henkilökunnaksi opis-
kelun lomassa. Osa jopa valmis-
tuneita tai lähellä valmistumista.

ASUNTO
(ks. kämppä) Pidempiaikaiseen 
oleskeluun tarkoitettu paik-
ka, joka ei kuitenkaan ole kilta-
huone. Omaan asuntoosi voit 
viedä vieraita miehiä ja naisia. 
Asunnon löytämistä helpottaa 
PSOAS.

BUMERANGI
Harjoitustyö tai työselostus, joka 
pomppaa opiskelijalle takaisin 
korjattavaksi, vaikka siitä luuli 
päässeensä eroon. Tulevat tu-
tuksi.

ETKOT
Jatkojen negaatio.

EXCURSIO
Opinto- tai tutustumismatka, 
joka voi olla pitempi tai lyhem-
pi ja josta voi jäädä muistikuvia 
enemmän tai vähemmän. Fuk-
sicursiolle osallistuminen on 
fuksille kunnia-asia.

FUKSI
Kaikki ensimmäisen vuosikurs-
sin yliopisto-opiskelijat alasta 
riippumatta. Katsohan peiliin.

FUKSIJAOS
Teekkarikiltojen Fuksivastaavista 
ja -apureista sekä OTY:n Fuksi-
ohjaajasta koostuva OTY:n alai-
nen jaos, joka opastaa fukseja 
Teekkariuteen sekä hauskan-
pitoon. Tunnistaa haalareiden 
oikeasta lahkeesta löytyvästä 
jaosnauhasta, nauhan väri vaih-
telee vuosittain. Syksyllä 2016 
roosa.

FUKSIKISAT
Jokaisen killan kolme ansioi-
tuneinta fuksia saavat kunnia-
tehtäväkseen edustaa omaa 
kiltaansa näissä Waatonaaton 
kisoissa. Lopputuloksella on 
huomattava vaikutus kiltojen vä-
liseen uintijärjestykseen Waat-
tona. 

FUKSILAKKI
Teekkarilakin esiaste, jonka saat 
haltuusi syyskuun viimeisenä 
päivänä osallistumalla Fuksila-
kitukseen. Auttaa siirtymävai-
heessa ylioppilaslakista Teek-
karilakkiin. Kohtele fuksilakkia 
kuin Teekkarilakkia, jotta opit 
Teekkarilakin käyttöön liittyvät 
perinteet. Oman Teekkarilakkisi 
saat aikaisintaan Wappuaamu-
na 1.5.2017

FUKSIPASSI
Lärpäke fuksipisteiden merkit-
semistä varten. Fuksipassit ke-
rätään ennen Wappua pisteiden 
laskemista varten. Älä hukkaa, 
äläkä pese pesukoneessa! Il-
man passia ei saa lakkia.

FUKSIPISTE
Fuksipisteet ovat todisteena 
osasuorituksista, joita nuori tek-
niikan ylioppilas hankkii saa-
dakseen Teekkarilakin ja oikeu-
den käyttää itsestään nimitystä 
Teekkari. Tarkoituksena on akti-
voida fuksit mukaan Teekkaritoi-
mintaan, jotta Teekkariperinteet 
ja -kulttuuri tulisivat tutuiksi.

FUKSISUUNNISTUS
Pienryhmien välillä käytävä ras-
timuotoinen kilpailu, jonka tar-
koitus on kohottaa pienryhmän 
yhteishenkeä. Kilpailun ohessa 
tutustutaan muihin fukseihin ja 
Oulun kaupunkiin. Kisa päättyy 
yhteisiin bileisiin. Rastinpitäjien 
lahjonta on moraalitonta, mutta 
sallittua, ja yleensä jopa suota-
vaa.

FUKSIUITOT
Waaton se ykkösjuttu fuksille, 
missä vuoden aikana syntynyt 
fuksi vihdoin kuolee laskiessaan 
liukumäkeä pitkin Laanaojaan.

HAALARIT
Käytännöllisin asu bileissä. Värin 
ja selän tekstin perusteella erotat 
eri alojen opiskelijat toisistaan. 

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

HUMANISTI
Tarkkaan ottaen humanistisen 
tiedekunnan opiskelija, mutta 
voidaan määritellä myös va-
paammin: epäeksaktin tieteen 
opiskelija yliopiston uudella 
puolella, lähes poikkeuksetta 
nainen, yleensä kaunis, monesti 
loogiseen ajatteluun kykenemä-
tön. Mutta kaunis.
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LASKIAINEN
Kevätkauden liukkain juhla. En-
sin lasketaan ja sitten juhlitaan. 
Seurauksena helposti raitisilma-
myrkytys.

LAULUILTA
OTY:n säännöllisen epäsään-
nöllisesti järjestämä varsin rie-
mukas tilaisuus, johon osallis-
tuminen ei vaadi nuottikorvaa, 
vaan kestävää ja kantavaa ään-
tä. Parhainta menoa ylläpitänyt 
ryhmä saa palkkioksi mainetta 
ja kunniaa.

LAULUKALU
Teekkarin pyhä laulukirja, josta 
löytyy sanoitukset kiperimpiin-
kin elämäntilanteisiin. 

LAULUMARATHON
Laulumarathonilla Laulukalu 
lauletaan kannesta kanteen. Sa-
mana iltana killat ottavat mittaa 
toisistaan laulunsanoitustaidois-
sa. Äänihuulesi eivät ole olleet 
ikinä näin hellänä.

LIIKUNTA
Tarkoituksellista fyysistä ak-
tiivisuutta. Tätä toimintaa voi 
halutessaan harjoittaa kiltojen 
urheiluvuoroilla. Hankkimal-
la Sporttipassin pääset hyöty-
mään korkeakoululiikunnan laa-
jasta tarjonnasta.

LUKKARI
Oulun yliopiston opiskelijoiden 
lukujärjestys-palvelu. Lukkaris-
sa on mahdollisuus siirtää We-
bOodista opetukseen ja tenttei-
hin liittyvät aikataulut ja paikat 
omaan kalenteriin kalenterin 
viennillä.

LUSIKKA
Matikan laskareita ja luentoja pi-
tävä opetushenkilö. Pommittaa 
fuksityttöjä kiperillä kysymyksil-
lä ja nasevilla välihuomautuksil-
laan. Kun tunnet Lusikan sään-
nön, olet oppinut ainakin jotain.

MELLAKKA
Konekillan isoilla punahaalarisil-
la miehillä lastattu maastoauto, 
jonka saapuminen mellakka-
paikalle rauhoittaa äreimmänkin 
räyhäviinaa nauttineen Wappu-
juhlijan.

MIKROLUOKKA
Nimestä huolimatta täältä ei löy-
dy mikroaaltouuneja eineksien 
lämmittämistä varten vaan tie-
tokoneita ja tulostimia, jotka ovat 
vapaassa käytössä. Usein hyvin 
varattuja.

MORKKIS
Aamulla bileiltojen jälkeen ilme-
nevä olotila, joka johtuu yleensä 
siitä, että on tullut (yleensä hu-
maltuneessa tilassa) tehtyä jota-
kin omasta mielestä vähemmän 
sosiaalisesti hyväksyttävää.

NAULAKOT
Linnanmaan yleiset kohtauspai-
kat ja maamerkit. Oranssit nau-
lakot löytyvät keskusaulan L1 ja 
L4 puoleisesta päädystä ja vih-
reät naulakot puolestaan L2 ja 
L3 päädystä. Vihreiden naula-
koiden luona harjoitetaan usein 
tapahtumalippujen ja haalari-
merkkien myyntiä.

NOPPA
A.k.a opintopiste, mutta myös 
yksi yliopiston oppimisympäris-
töistä.

O365
Yliopiston opiskelijoille tarjoama 
sähköpostipalvelu.

OAMK
Oulun Akateeminen Mölökky- 
ja Kyykkäseura pyörittää Oulun 
Kyykkäliigaa, mutta järjestää 
myös kaikille avoimia kyykkä- ja 
mölökkyharjoituksia aina sun-
nuntaisin yliopiston parkkipai-
kalla. Vuosittain pelattava World 
Cup of Kyykkä (WCOK) eli maa-
ilman pohjoisin akateemisen 
kyykän mestaruusturnaus on 
OAMKin järjestämä.

OPINTO-OPAS
Ystäväsi, joka muistuttaa sinua 
opiskelun laajuudesta. Lue se 
tarkasti läpi, äläkä revi, syö tai 
pistä sitä paperinkeräykseen. 
Tästä kirjasesta näet myös mitä 
kursseja sinun tulisi suorittaa. 
Löytyy myös kätevästi WebOo-
dista.

OPM ja OPMX2
“Oma pullo mukaan” ja “oma 
pullo & oma pyyhe mukaan”.

OPTIEM
Tuotantotaloutta opiskelevien 
kilta. Tutalaiset ovat ahkeria niin 
opiskelussa kuin bilettämisessä. 
Erityisen lahjakkaita käsienhei-
luttelussa. Mintunvihreät haala-
rit.

OPTIMA
Toinen oppimisympäristö (ks. 
Noppa), josta löytyy useiden 
kurssien materiaalit. Yleensä 
oppimista aiheuttaa eniten itse 
Optiman käyttö sekä lehtoreille 
että opiskelijoille.

OTiT
Tietotekniikkaa opiskelevien kil-
ta. OTiTlaiset ovat keskimäärin 
miehiä mustissa haalareissa, 
osaavat yleensä käyttää parem-
min tieto- kuin partakonetta.

OTY
Oulun Teekkariyhdistys. Oulu-
laisten Teekkareiden kattokilta ja 
Teekkariperinteiden vaalija.

OTY:N LENKKI
OTY:n lenkillä niin vanha paa-
tunut Teekkari kuin tuliterä fuk-
sikin vetreytyy. OTY:n järjestämä 
Teekkarin iltalenkki lähtee Teek-
karitalolta ja keskustan asuk-
kaille Arkkarien lenkki Arkkarien 
kiltatalolta. Sauna lämpenee 
yleensä lenkin jälkeen.

OULUN JOUKKOLIIKENNE
Lähettää bussejaan satunnai-
sin väliajoin liikenteeseen. Bus-
siin ehtimisen todennäköisyyttä 
voi parantaa tarkastamalla aika-
taulut etukäteen joko Aaposta, 
Google Mapsista tai osoittees-
ta www.oulunliikenne.fi, josta 
voit seurata bussien saapumis-
ta myös reaaliajassa. Maksa 
matkasi Waltti-kortilla niin saa-
tat säästää rahaa. Ks. WALTTI-
KORTTI.

PEGASUS
Täältä löydät luettavaa kurssikir-
joista Aku Ankkaan sekä ryhmä-
työtiloja.

PIENRYHMÄOHJAUS
Pienryhmässä on tarkoitus 
suorittaa pienryhmäohjaajan 
johdolla pehmeä sukellus yli-
opistomaailmaan, porukalla rat-
koa vastaantulevia ongelmia ja 
tutustua muihin fukseihin.

PRO
Pienryhmäohjaaja. Arvostettu 
vanhempi tieteenharjoittaja, jolta 
voit kysyä mitä tahansa.

PROFESSORI
Osaston ylimmät opetushenki-
löt, joita voi häiritä opintoasiois-
sa ilman epäröintiä.

PROSE
Prosessitekniikkaa opiskelevien 
ainejärjestö. Prosessiteekkari 
laittaa tehtaassa koneet järjes-
tykseen ja aineet virtaamaan. 
Prosessiteekkari pukeutuu 
puhtaanvalkoisiin (vanhemmat 
tieteenharjoittajat yleensä likai-
semman sävyisiin) haalareihin, 
joita ei tule sekoittaa arkkitehtien 
haalareihin.

PRUJU
Opiskelumateriaalia paperise-
na tai digitaalisena. Voi olla joko 
kurssin virallinen ja luennoitsijan 
tekemä tai opiskelijoiden keske-
nään kasaan rustaama epävi-
rallisempi teos, joka usein myös 
turboprujuna tunnetaan.  Van-
hoja prujuja kannattaa kysellä 
vanhemmilta tieteenharjoittajilta.

PSOAS
Pohjois-Suomen opiskeli-
ja-asuntosäätiö. Vuokraa opis-
kelija-asuntoja (ks. KÄMPPÄ) 
kohtuulliseen hintaan. Tarjolla 
on useita eritasoisia vaihtoehto-
ja. Yksiöt kiven alla, solukämppiä 
yleensä tarjolla. Vapaita asuntoja 
voi yrittää kärkkyä kuun lopulla, 
kun vapaat asunnot laitetaan 
yleiseen jakoon.

PYÖRÄILY
Ainut pätevä liikkumistapa yli 
kilometrin matkoilla Oulussa. 
Muista kuitenkin kahlita pyöräsi 
tukevasti välttyäksesi kulkuväli-
neen anastukselta ja suhtaudu 
pyöräteiden varsille ripoteltuihin 
tienviittoihin terveen epäilevästi.

RATTORADIO
Oululaisten opiskelijoiden teke-
män Wappuradio Wappuhenki-
selle kansalle.

RUOKA
Aine, jota ihminen syö ja käyt-
tää ravinnokseen. Pääasiallises-
ti opiskelijan ruokailusta vastaa 
Amica (ks. Amica). OTY järjes-
tää syksyisin fukseille Kotiruoka-
kurssin, joka mahdollistaa myös 
omatoimisen ravinnonvalmista-
misen.

SIK
Sähkötekniikkaa opiskelevien 
kilta. Keskimäärin SIKkiläinen on 
sinihaalarinen mies, joka tietää, 
että sähkö on sinistä ja sattuu.

SITSIT
Teekkariperinne, johon kuuluu 
läheisesti ruoka, juoma, laulu, 
pitkä pöytä ja hyvät käytöstavat. 
Sitseille pukeudutaan perintei-
sesti pukuun. Myös poikkitie-
teellisiä sekä erinäisillä teemoilla 
ladattuja sitsejä järjestetään pit-
kin vuotta.

SPEKSI
Interaktiivinen laulunäytelmä, 
jonka kulkuun yleisö voi vaikut-
taa. Otaniemen TeekkariSpek-
si käy speksiturneella lumien 
sulamisen aikaan, Tampereen 
NääSpeksi marraskuussa. Kol-
me vuotta sitten lanseerattiin 
Oulun oma PahkiSpeksi. Lää-
kisläisillä on myös oma TerwaS-
peksinsä. Asusteena yleensä 
ykköset eli puku. Kokemuksena 
erittäin suositeltava.

SUPERFUKSI
OTY:n korkeasti arvostetuksi su-
perfuksiksi julistetaan joka vuosi 
eniten fuksipisteitä kerännyt fuk-
si.

SÄHKÖPOSTI
(Ks. O365) Viestien ja kirjeiden 
välitystä tietokoneenavustuk-
sella. Halpa, nopea ja tehokas. 
Sähköpostia on käytetty yliopis-
toissa pimeältä keskiajalta läh-
tien, joten opettele HETI tämä 
viestintämuoto niin et jää pulaan. 

TEEKKARI
Tekniikan opiskelija sen jälkeen, 
kun hän on osoittanut olevansa 
arvonimensä mukainen ja vas-
taanottanut Teekkarilakin.

TEEKKARILAKKI
”Läpikäytyään Wapun rituaa-
likokeet ja pystyttyään fuksina 
esittämään tiettyä henkistä ja 
muuta tasoa, fuksi on kelvollinen 
käyttämään tupsulakkia ja muo-
dostuu hänestä näin Teekkari 
märillä korvantaustoilla.” Teekka-
rilakinkäytöstä määräävät Lakki-
laki ja Lakkiasetus.

TEEKKARILUPI
Teekkaritalosta vastaava orga-
nisaatio, joka vastaa Talon yllä-
pidosta. Eräänlaisia talonmiehiä. 
Jos Talo-toiminta kiinnostaa, kyl-
lä tekijöille ja osaajille aina töitä 
löytyy.

TEEKKARITALO
Kalervontie 7:ssä sijaitseva tal-
koovoimin hartaasti rakennettu 
Oulun Teekkareiden oma talo.   
Omalaatuisuudessa vertaansa 
vailla. Soveltuu saunailtojen ja 
pienehköjen bileiden pitopai-
kaksi. Sauna lämpenee taatusti, 
joten muista ottaa pyyhe mu-
kaan.

TEEKKARITARRA
Oulun Teekkariyhdistyksen jä-
senyydestä saatava tarra opis-
kelijakorttiin, jolla saa alennuksia 
mm. bilelipuista. Maksaa itsensä 
takaisin moneen kertaan.

TEEKKARITORVET
Epämääräinen opiskelijoiden 
torvisoittokunta, jonka soittotaito 
ei yleensä vedä vertoja esiinty-
miselle. Näkyy ja erityisesti kuu-
luu useimmiten Wapun tienoilla.

TEEKU
Maailman paras oululainen 
Teekkarikuoro. Kaikki lauluhalui-
set ovat tervetulleita, sillä nuotin 
vieressä on aina tilaa ja Teekkari 
laulaa mieluummin kuin hyvin!
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TEKNIIKAN AKATEEMISET 
TEK on diplomi-insinöörien, 
arkkitehtien ja vastaavan yliopis-
tokoulutuksen saaneiden etu- ja 
palvelujärjestö. Pitää jäsentensä 
puolia työmarkkinoilla. TEKin 
kautta voit liittyä IAET- kassaan, 
joka turvaa toimeentulon työttö-
myyden sattuessa. TEKin opis-
kelijajäsenyys on maksuton!

TEKOLUPI
Teekkareiden Koulutuspoliitti-
sessa Lupissa (TeKoLupi) opin-
tovastaavat huolehtivat OTY:n 
koulutuspoliit t isenvastaavan 
johdolla tekniikan opiskelijoiden 
opintoihin liittyvistä oikeuksista 
ja eduista.

TEKSUUTIMET
OTY:n julkaisema laadukas jul-
kaisu.  Ilmestyy neljä kertaa 
vuodessa niin painettuna, kuin 
myös verkkoversiona OTY:n 
nettisivuilla.

TEKUTOKU
Tempaus- ja kulttuuritoimikun-
nassa Kulttuurisian johdolla 
kulttuurivastaavat edistävät Ou-
lulaista Teekkarikulttuuria tem-
pauksin ja tapahtumin.

TELLUS
Oli sitten tarkoituksenasi ren-
toutua säkkituolin syleilyssä tai 
tehdä kouluhommia yksin tai 
yhdessä, täältä löydät siihen so-
pivan tilan.

TEMPAUS
Opiskelijoiden suorittama teko 
tai tapahtuma, jolla pyritään tuo-
maan esille jokin ajankohtainen 
asia   ja   julkisuuden    kautta    
edistämään    sen yleishyödyllis-
tä toteutumista. Esim. äänestys-
tempaukset vaaleissa tai kaksi 
kertaa vuodessa järjestettävä 
Renkaanvaihtotempaus, jonka 
tuotto lahjoitetaan lyhentämät-
tömänä hyvätekeväisyyteen.

TENTTIARKISTOT
Osastot ja killat pitävät vaihtele-
van laajuisia tenttiarkistoja, joista 
on apua tenttiin valmistautues-
sa. Kysy pienryhmäohjaajaltasi 
oman kiltasi käytännöistä.

TENTTITULOKSET
Lista, josta katsotaan ensin oma 
nimi tai opiskelijanumero ja ar-
vosana (jos löytyi), ja lopuksi 
katsotaan saivatko kaverit pa-
remman. Löytyy aina kurssin 
oppimisympäristöstä ja osa tu-
lee myös sähköpostina, sekä 
suoritusilmoituksena Weboo-
diin.

UNIRESTA
Huolehti Linnanmaan kampuk-
sen opiskelijoiden riittävästä 
beetakaroteenin saannista aina 
viime syksyyn asti, jolloin ravin-
tolaketju Amica vei alfauroksen 
paikan kampuksella ja Unires-
tasta jäi jäljelle ravintola Kastari. 
Sotakirveitä ei kuitenkaan vielä 
ole haudattu..

VALMISTUMINEN
Asia, joka keskeyttää hyvin alka-
neet opinnot.

WAATONAATTO
Wapunaatonaatto eli 29.4.

WAATTO
Wapunaatto eli 30.4.

WAPPU
Teekkarin joulu ja juhannus. Se 
on koettava itse. Wapun suuri 
kunnioitus ilmenee myös kirjoi-
tusasusta. Wapun odottelu al-
kaa heti edellisen päätyttyä.

WAPPUCOMITEA
OTY:n isännän vetämä porukka, 
joka järjestää TeekkariWapun 
suurimmat tapahtumat.

WALTTI
Walttikortilla voit maksaa bussi-
matkasi. Saat kertalipun halvem-
malla ja yötaksan aikaan säästyt 
tuplahinnalta. Ks. oulunjoukkolii-
kenne.fi/liput-ja-hinnat

WEBOODI
Yliopiston nettipalvelu, josta voit 
seurata opintojesi kehittymistä. 
Kursseille ja tentteihin ilmoittau-
dutaan tämän kautta. WebOo-
din avulla voit myös suunnitella 
opintojasi tekemällä HOPSin ja 
tiedot menevät myös käteväs-
ti Lukkariin. Kannattaa opetella 
ohjelman käyttö heti, sillä ilman 
sitä et tule toimeen.

WESIBUSSI
Bussilinja nro 69 on paras tapa 
siirtyä Wappuna bileistä toisiin 
keskeyttämättä bileitä. Heilues-
sasi Linnanmaalta keskustaan 
tai toisinpäin tuet samalla myös 
hyväntekeväisyyttä. Kaikki sai 
alkunsa tempauksesta vuonna 
1999. Viime vuosina Wesibussi 
on kuljettanut juhlakansaa myös 
syksyn avajaisbileissä, Vulcana-
liassa.

YKHS
Ystävällinen kaunohiihtoseura 
on OTY:n alaisuudesta omaksi 
järjestöksi kimmonnut lasket-
teluseura, joka järjestää lasket-
telureissuja, sekä tuntee after-, 
before-, ja toisinaan jopa du-
ring-skiin salaisuudet.

YKÄ
Konekillan ylläpitämä yli 85 
vuotta vanha paloauto. Näkyy 
erityisesti Wappuna.

YLIOPPILASKUNTA/OYY
Kaikki yliopiston opiskelijat. Pa-
kollinen vuosittainen jäsenmak-
su suoritetaan ilmoittautumisen 
yhteydessä. Ylintä päätäntäval-
taa käyttää edustajisto (37 jä-
sentä), joka valitsee ylioppilas-
kunnan hallituksen.

YMP
Ympäristötekniikkaa opiskele-
vien kilta. Ehdottomasti ener-
gisin, ekologisin ja naisvaltaisin 
Teekkarikilta. Haalareista löytyy 
sinistä, punaista ja keltaista.

YTHS
Ylioppilaiden terveydenhoito-
säätiö. Vastaa edulliseen hin-
taan jokaisen ylioppilaskuntaan 
kuuluvan terveydentilasta. Esi-
merkiksi hampaat kannattaa 
hoidattaa kuntoon opiskeluaika-
na, jonot ovat pitkät, mutta hin-
nat sitäkin halvemmat!

Heipä hei kaikki syksyn 2016 fuksi-
pallerot! Olen Janne Kilponen ja olin 
keväällä 2016 superfuksi. Minua ette 
tule paljoa yliopistolla näkemään en-
simmäisenä vuotenanne, koska olen 
valtion täyshoitolassa (eli intissä jos 
joku ei tajunnut). Käyn toki silloin täl-
löin tapahtumissa jos saan lomaa ja 
Wappua en mistään hinnasta jätä vä-
liin. Jos jossain tapahtumassa näette 
minua, niin nykikää toki haalareista/
hihasta jos on kysyttävää/asiaa. 

Kun aloitin sähköllä syksyllä 2015, 
oli kaikki uutta ja vierasta. Nopeasti 
keräsin kuitenkin ympärilleni kave-
riporukan, joka on kestänyt tähän 
asti. Tapahtumia tuli kierrettyä ja 
tällä porukalla olimme varmista-
massa Sähköinsinöörikillan voittoa 
Jäynäkisoissa ja toiseksi sijoittumista 
Fuksikisoissa, kaikkien muiden ta-
pahtumien ohella. Muistakaa tutus-
tua myös vanhempiin opiskelijoihin, 
sillä heidän kauttaan voitte saada 
hyviä vinkkejä opiskeluun, apua teh-
tävissä ja uusia kontakteja työelämää varten opiskelun jälkeen.

Minulle fuksipisteiden kerääminen tuli vähän vahingossa. Aluksi oli tarkoitus vain kerätä pisteitä ta-
pahtumista, mihin satun lähtemään, mutta parien vuosijuhlien ja sitsien jälkeen huomasin, kuinka 
helposti pisteitä kertyy. Helmikuussa jokeri-kohdat olivatkin jo täynnä. Jos ette superfuksiksi halua, 
muistakaa kuitenkin kerätä tarvittava määrä, jotta pääsette pulahtamaan jokeen Waattona ja sitten 
Wappuaamuna saatte ikioman oululaisen Teekkarilakkinne päähän. Ja ennen kaikkea muistakaa käy-
dä tekemässä Teekkarilakin tilaus ajoissa, jotta saatte sen halvimmalla.

Superfuksi 2016

Janne Kilponen
Superfuksi 2016

Sähköinsinöörikilta 

Muistakaa pitää ikimuistoinen fuksivuosi, 
minulla se ainakin oli sellainen. Ja muistakaa 
välillä opiskellakin niin Kela ei peri 

opintotukia takaisin.
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1. Tiedekirjasto Pegasus
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