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  Tervetuloa yliopistoon tekniikan alalle ja 
onnittelut opiskelupaikasta! 

Olet nyt ensimmäisen vuoden opiskelija, 
tuttavallisemmin fuksi. Voin heti iloksesi todeta, 
että yliopistoelämä ei ole pelkkää ankaraa 
puurtamista ja luennoilla istumista. Tästä se 
hauska vasta alkaa! Reilut viisi vuotta kestävät 
opinnot voivat kuulostaa pitkältä ajalta, mutta pian 
huomaatkin opiskelun ja opiskelijaelämän olevan 
elämäsi parasta aikaa, etkä haluaisi sen loppuvan 
ikinä.

  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 pienryhmäohjaukseen. 
Tukiverkostonasi ovat ensisijaisesti muut 
pienryhmäläisesi ja pienryhmäohjaajasi taikka 
ohjaajat eli PRO(t). Jokaisella killalla on myös 
fuksivastaava/fuksiohjaaja/työvoimaministeri ja 
hänen apulaisensa. He ovat kaikkitietäviä fuksien 
tukipilareita ja vastaavat PROista. Mikäli jossain 
välissä sinulla menee sormi suuhun etkä tiedä 
mitä tehdä, kannattaa ensimmäisenä kysyä 
kaverilta taikka PROlta. He tietävät vastauksen 
yleisimpiin ongelmiisi. 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 
ja ainakin omalla kohdallani paras opiskeluvuosi. 
Yksikään seuraavista vuosista ei tunnu enää 
samalta. Vuoden aikana on paljon tapahtumia 
ja asioita, jotka on suunnattu pelkästään teille 
fukseille. Fuksivuosi on vain kerran, joten tartu 
siis hetkeen ja ota vuodesta kaikki irti, jottei 
myöhemmin harmittaisi.

  Arvonimeä Teekkari ei saada, vaan se ansaitaan. 
Matkallasi fuksista Teekkariksi matkaoppaanasi 
toimii fuksipassi, johon tulet keräämään vuoden 
aikana fuksipisteitä. Ne ovat matkalippusi 
Teekkariuteen. Fuksivuotesi huipentuu 
TeekkariWappuun, jolloin sinulla on mahdollisuus 
hukuttaa fukseutesi Lasaretinväylässä ja viimein 
painaa hohtavan valkoinen Teekkarilakkisi päähän 
aamuyöstä toukokuun ensimmäisenä aamuna 
yhdessä muiden Teekkarien kanssa. Matkan 
varrelta löydät joukon uusia ystäviä ja hauskoja 
tarinoita, joita tullaan muistelemaan vielä pitkään.

  Teekkareiden keskuudessa vallitsee 
ainutlaatuinen ja aivan mahtava yhteisöllisyys 
– kaveria ei jätetä eikä kaverin anneta tehdä 
mitään tyhmää. Onkin syytä muistaa, että olemme 
kaikki samaa porukkaa ikään tai haalarinväriin 
katsomatta. Opiskelun välissä on hyvää aikaa 
mennä kiltahuoneelle viettämään aikaa, 
tekemään koulujuttuja ja morjestamaan sekä 
tutustumaan vanhempiin opiskelijoihin. Tekniikan 
ala on 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 sillä nämä kaksi 
tasapainottavat mukavasti toisiaan ja ovat monille 
avain jaksamiseen. Suosittelen kaikille lämpimästi 
myös kilta- ja yhdistyshommiin lähtemistä. Ne 
antavat mahtavan pohjan ja kokemuksen siitä, 
mitä voit täältä koulusta saada mukaasi elämääsi 
varten.

Aivan sikamahtavaa fuksivuotta!

Eetu Piukkula
Fuksiohjaaja
Oulun Teekkariyhdistys ry

Fuksiohjaajan tervehdys
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Heipähei uudet fuksit! 

Ja onnittelut loistavasta valinnasta ja tervetuloa 
opiskelemaan tekniikkaa Oulun yliopistoon! 

Syksy ja uudet kuviot ovat jälleen täällä, mutta 
teille se tarkoittaa paljon jotakin aivan uutta 
ja erityistä: Uusia paikkoja, uusia tuttavuuksia 
ja	jatkuvalta	tuntuvaa	tiedon	overflowta,	kun	
informaatiota puskee ovista ja ikkunoista. Ei 
kuitenkaan hätää, sillä olet saapunut paikkaan, 
jossa ei jätetä yksin rypemään epätietoisuuteen! 
Teekkareiden keskuudessa aina löytyy joku, jolta 
kysyä, mikäli jokin asia menee ohi tai on muuten 
hämärän peitossa. Vanhemmatkin opiskelijat 
vastailevat mielellään kaikkiin mieltä askarruttaviin 
kysymyksiin ja useimmiten ryhtyvät myös samalla 
muistelemaan omia fuksiaikojaan. 

Kalenteri on heti alussa täynnä monenlaista 
ohjelmaa ja tiedossa on paljon temmellystä niin 
oman pienryhmän kanssa, kuin laajemmallakin 
porukalla. Rientojakin siis on, eikä niitä 
kannata jättää väliin. Ne ovat useimmiten mitä 
parhaimpia paikkoja tutustua uusiin ihmisiin ja 
verkostoitua laajamittaisesti. Se henkilö, jonka 
kanssa aamuyöllä kerroit kilpaa uskomattomia 
kalajuttuja Teekkaritalolla, voi hyvinkin jonakin 
päivänä haastatella sinua unelmatyöhösi. Aina ei 
tietenkään tarvitse näin pitkälle ajatella, kunhan
on menossa mukana avoimin mielin!

Myöskin opinnot lähtevät käyntiin heti 
ensimmäisten viikkojen aikana, eikä niitäkään 
kannata täysin unohtaa, vaikka muutakin ohjelmaa 
varmasti riittää. Opinnot eivät kuitenkaan tule 
kaikkea aikaa viemään, joten iltaisin vapaa-
aikaakin kerkeää hyvin viettämään parhaaksi 
näkemällään tavalla, mm. opiskelijatapahtumien 
merkeissä. Vanha sananlaskukin kuuluu: ”ei mee 
päällekkäin”. Vaikka joskus luennolla väsyttäisi saa 
siihenkin aina lohdullista vertaistukea. 

Monet sanovat fuksivuotta koko opiskeluajan 
parhaaksi. Se on vuosi, jolloin oppii valtavan 
määrän asioita Teekkarikulttuurista, omasta 
opintosuunnasta ja myös jokseenkin omasta 
itsestään. Sen aikana löytää uusia ystäviä, 
joiden kanssa pidetään yhteyttä vuosikymmeniä 
opintojen jälkeenkin. Vuosi Teekkarifuksina on 
uskomaton mahdollisuus, jota jokaiselle ei ole 
suotu. Se on vain kerran elämässä, joten nauti siitä 
sydämesi kyllyydestä ja ota ilo irti koko hienosta 
matkasta kohti Teekkariutta!

Oula Virtanen
Puheenjohtaja
Oulun Teekkariyhdistys ry

Puheenjohtajan tervehdys
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Onneksi olkoon opiskelupaikasta, ja tervetuloa 
joukkoomme! Ole valmiina, sillä tästä vuodesta voi 
tulla yksi elämäsi parhaimpia! 

Olen Meea, vuoden 2017 superfuksi. Aloitin 
opintoni viime vuoden elokuussa, ja sen 
hetkiset ajatukset ovat vielä tuoreesti muistissa. 
Vuosi sitten olin juuri päässyt opiskelemaan 
arkkitehtuuria Oulun yliopistoon. Olin innoissani, 
mutta samaan aikaan myös epävarma tulevasta. 
Olen saanut kuitenkin huomata, että asiat 
tuppaavat aina järjestymään, joten fuksivuotta ei 
tarvitse turhaan jännittää. Mukaan vain!

En tiennyt mitään yliopistossa opiskelusta. Entä 
jos en osaakaan enkä ole riittävän hyvä? Opinnot 
mietityttivät paljon, mutta eniten pelkäsin, että 
jään yksin. Olen aina ollut jonkin verran ujo, ja 
pelännyt uusia tilanteita. Olen kuitenkin yrittänyt 
vuosien saatossa opetella pikku hiljaa pois 
ujoudestani, joten päätin haastaa itseni jälleen. 
Täysin tuntemattomassa kaupungissa täysin 
tuntemattomien ihmisten keskellä päättäväisyys 
nousi tärkeäksi piirteeksi. 

Fuksi-infossa juttelin mahdollisimman monelle 
killan jäsenelle. Vanhemmilta opiskelijoilta utelin 
kaikkea opiskelijaelämään liittyvää. Heidän 
neuvonsa tulivat todellakin tarpeen, joten 
vanhempia tieteenharjoittajia kannattaa kuunnella. 
Tuolloin fuksivastaavani kertoi minulle myös mikä 
on superfuksi. Vitsailin, kuinka minusta sitten 
tulee seuraava superfuksi. Asia ei kuitenkaan 
jäänyt pelkäksi vitsailuksi, vaan kunnianhimoisena 
ihmisenä aloin perehtymään asiaan. 

Tutustuin nopeasti omaan vuosikurssiini ja myös 
vanhempiin killan opiskelijoihin. Vuosikurssimme 
kasvatti nopeasti tiiviin ryhmähengen ja oma 
kilta alkoi tuntua kuin uudelta perheeltä. Samaan 
aikaan pyrin kuitenkin käymään jokaisessa 
fuksipassin tapahtumassa, joten törmäsin paljon 
myös muiden kiltojen jäseniin. Sain nopeasti 
kavereita myös muista killoista, aina fukseista 
vanhempiin tieteenharjoittajiin. 

Opinnotkin lähtivät sujumaan hyvin, eikä 
fuksipassin täyttäminen mennyt missään 
vaiheessa opintojen edelle. Halusin opiskella 
kunnolla, kun kerran onnistuin saamaan itselleni 
opiskelupaikan. Arkisen aherruksen keskellä 
jaksoi painaa töitä, kun tukena oli paljon samassa 
tilanteessa olevia kavereita, jotka kukin auttoivat ja 
neuvoivat. Myös eri tapahtumissa pystyi hetkeksi 
aikaa unohtamaan huolet opinnoista. Tasapaino 
opiskelun ja vapaa-ajan välillä on tärkeää!

Aika meni nopeasti, kun sain olla osallisena 
upeita tapahtumia ja hetkiä. Välillä vedettiin 
äärimmäisyyksiin, mutta mentiin eikä meinattu. 
Olen tutustunut ihaniin ihmisiin, päässyt 
vaikuttamaan, saanut auttaa, pitää hauskaa ja 
olla mukana monessa. Vuosi antoi minulle paljon, 
muutti paljon ihmisenä ja opetti paljon asioita. 

Arvoisa fuksi, nyt on sinun vuorosi! Se, millainen 
fuksivuotesi on, riippuu siitä, millaisen haluat siitä 
tehdä.  Haluan ehdottomasti rohkaista jokaista 
fuksia käymään tapahtumissa ja osallistumaan 
monenlaiseen, jottei opintojen keskelle väsähdä 
aivan täysin. Haluan myös rohkaista uusia fukseja 
tutustumaan uusiin ihmisiin, niin oman killan 
jäseniin kuin muidenkin kiltojen opiskelijoihin. 
Ystävät ovat tärkeitä, ja verkostoituminen saattaa 
poikia yllättäviäkin käänteitä! Fuksivuosi on yksi 
parhaita vuosia, mikäli siitä tekee sellaisen.

Opintoni yliopistolla jatkuvat, ja saatamme 
hyvinkin törmätä yliopiston käytävillä tai 
tapahtumissa yliopiston ulkopuolella. Myös 
minulta saa tulla kysymään tai pyytämään 
apua, jos jokin asia mietityttää. Autan mielelläni 
tekemään fuksivuodestasi mahtavan! 
Viettäkää unohtumaton fuksivuosi!

Meea Tikkanen
vuoden 2017 superfuksi

superfuksin tervehdys
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Hallitus 2017

Oulun teekkariyhdistys ry

Hallitus 2017Hallitus 2017

Puheenjohtaja
Oula Virtanen
+358 40 7693210
puheenjohtaja@oty.fi

Sihteeri
Elina Salo
+358 40 5413103
sihteeri@oty.fi

Isäntä 
Ville Savolainen
+358 45 1328926
isanta@oty.fi

Taloudenhoitaja 
Petri Lehtonen
+358 40 7031582
taloudenhoitaja@oty.fi

Fuksiohjaaja 
Eetu Piukkula
+358 43 2007080 
fuksiohjaaja@oty.fi

Kulttuurisika 
Markus Honkanen
+358 40 5468 765
kulttuurisika@oty.fi

Koulutuspoliittinen vastaava 
Joonas Tauriainen 
+358 45 1268994
kopo@oty.fi

Suhdevastaava
Zacharias Hellberg 
+358 50 4324719
suhdevastaava@oty.fi

Tiedotusvastaava
Tapio Immonen 
+358 45 6566809
tiedotusvastaava@oty.fi

Kalervontie 7, 90570 Oulu www.oty.fi
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TERVETULOA TEK-YHTEISÖÖN
 
Onneksi olkoon fuksi, olet valinnut loistavan alan! Edessäsi 
on todennäköisesti elämäsi hauskimmat vuodet. Ota kaikki 
irti opiskeluajoistasi ja teekkariyhteisöstä. 
 
Yhteisöllisyydestä ja yhteisten asioiden ajamisesta sai yli 120 vuotta 
sitten alkunsa myös TEK, teekkareiden, arkkitehtien ja diplomi- 
insinöörien oma järjestö. Nykyään meitä on noin 70 000. 

Opiskelijajäsenenä saat maksutta muun muassa ammattilehtiä,  
ura- ja palkkaneuvontaa, juristipalveluita sekä paljon jäsenetuja. 

Tutustu TEKin opiskelijoille tarjoamiin palveluihin ja etuihin sekä liity 
TEKin opiskelijajäseneksi:  

    www.tek.fi/opiskelijat
 

Terveisin,

Saara Moisanen
Teekkariyhdysmies
saara.moisanen@tek.fi
+358 40 532  1169

OPISKELIJAJÄSENYYS  
ON MAKSUTON!
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Fuksijaos  2017

Oulun TUOTANTOTALOUSTEEKKARIT

Oulun ARKKITEHTIKILTA

OULUN YLIOPISTON 
PROSESSIKILTA

Eetu Piukula

Ilmari Teperi

Laura Karjalainen

Noora Vesa

Oskari Kangas

Veera Mukkonen

Tatu Kerkelä
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Fuksijaos  2017

Oulun TIETOTEEKKARIT

OULUN KONEINSINÖÖRIKILTA

OULUN YLIOPISTON 
YMPÄRISTÖRAKENTAJAKILTA

SÄHKÖINSINÖÖRIKILTA

Joonas Soudunsaari

Niklas Riikonen

Samuli Korhonen

Antti Moilanen

Heikki Vuopio

Jaakko Taskinen

Aleksi Himanen

Hannele Taskinen
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Oulun Teekkariyhdistys ry
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.  Näin on myös tänä vuonna, sillä 
Kalervontiellä tehdään suurta remonttia jotta Talo 
olisi iskussa myös tulevina vuosina. Remontista ja 
kiinteistön hallinnoinnista yleensäkin vastaa sitä 
varten perustettu 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., Telegramista OTY perhe ja 
OTY Tiedotus 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 (remontin ajan 
yliopistolla). Voit tehdä tällöin lakkitilauksen 
tai kysellä OTY:n Talotapahtumiin hukkuneita 
tavaroita. Päivystysajoista ilmoitetaan tarkemmin 
OTY:n nettisivuilla. 
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OTY on
    Yli 4000 jäsentä 
    käsittävä yhdistys
    Seitsemän Teekkarikillan 
    kattojärjestö
OTY järjestää
    - 9-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



12

Hei uusi arkkari! Onneksi olkoon, sinut on valittu 
maailman pohjoisimpaan arkkitehtikouluun, 
Oulun yliopiston Arkkitehtuurin tiedekuntaan! 

Tiedekuntamme toimii tällä hetkellä 
väistötiloissa yliopistolla Telluksen takana. 
2T-ovien läheisyyteen tulevat uudet tilamme 
ovat käyttövalmiit tammikuussa 2018.

Opiskelijajärjestömme on pieni mutta 
aktiivinen, ja se toivottaa jokaisen uuden fuksin 
lämpimästi mukaan juuri sellaisena kuin on. 
Eri vuosikurssien opiskelijat tulevat tutuiksi 
helposti ja tiivis yhteishenki luo kannustavan 
opiskeluympäristön. 

Kiltamme järjestää toimintaa ja tapahtumia 
sekä arkkareille että kaikille opiskelijoille, 
kuten esimerkiksi syksyn karvaisimmat 
opiskelijabileet, Barbaariset Bakkanaalit. 
Syksyn alussa kilta järjestää paljon 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 aktiviteettejä ja voit esimerkiksi 
tulla pelaamaan sählyä tai koripalloa 
killan omilla liikuntavuoroilla, osallistua 
kiltalehtemme Alkkarin toimitukseen ja käydä 
leffakerhossa.	Kiltamme	erikoisuus	on	ikioma,	
Pikisaaressa sijaitseva 1800-luvulta peräisin 
oleva hirsinen kiltatalo, jossa vietetään niin 
rentoja viikoittaisia saunailtoja kuin Wappuakin 
maalarinvalkoisissa haalareissa juhlien.

Erityinen kohokohta syksyllä on uusille 
arkkareille järjestettävä excursio Hailuotoon, 
minne lähdemme viettämään viikonloppua 
ja tutustumaan toisiimme upeissa 
merimaisemissa. 
Me, fuksivastaava ja -paimen, yhdessä 
pienryhmäohjaajien ja muiden kilta-
aktiivien kanssa huolehdimme teistä syksyn 
ajan, annamme eväitä yliopistoelämän ja 
arkkitehtuurin opiskelun aloittamiseen, sekä 
tietenkin puuhaamme kaikkea kivaa teidän, 
uusien fuksiemme, kanssa! 

Parasta fuksivuotta toivottavat

Laura & Ilmari

Oulun arkkitehtikilta ry

Laura Karjalainen
Fuksivastaava
050 436711

Ilmari Teperi
Fuksioaimen
040 1803232
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Perustamisvuosi:   1959 
Aloituspaikkoja:   40
Kiltatalo:    Pikisaari, Pursitie 8 
Kiltahuone:    GM104 (Muutos 2018)
Haalarin väri:    Maalarinvalkoinen 
Killan suurin tapahtuma:  Barbaariset Bakkanaalit 
Kiltalehti:    Alkkari 
Työvälineitä:    Skaalatikku, skissipaperi,
    naruviivain, tietokone
Nettisivut:   www.oulunarkkitehtikilta.net
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koneinsinöörikilta ry
Me, Antti ja Samuli, haluamme toivottaa sinut 
lämpimästi tervetulleeksi opiskelemaan 
konetekniikkaa Oulun yliopistoon. Olet tehnyt 
loistavan valinnan! Me toimimme Oulun 
yliopiston Koneinsinöörikillassa Fuksiohjaajana ja 
Fuksipaimenena, eli tulemme olemaan paljon teidän 
fuksien kanssa tekemisissä pienryhmäohjaajien 
ohella ensimmäisen opiskeluvuotenne aikana. 
Konekilta on Oulun yliopiston suurimpia ja 
näkyvimpiä ainejärjestöjä. Konekiltalaiset käyttävät 
punaisia haalareita, joten meitä ei voi olla 
huomaamatta! Lisähuomiota killallemme tuovat 
lukuisat punaiset ajoneuvomme. Kiltamme vanhin 
ja arvokkain jäsen Ykä on vuosimallin -28 paloauto, 
jota tulet näkemään vuoden mittaan lukuisissa 
tapahtumissa, kuten Laskiaisena ja Wappuna. Ykän 
lisäksi killalla on kaksi maastoautoa Mellakka ja 
Korppu, sekä moottoripyörämme Jawa.

Kiltamme järjestää yhden opiskeluvuoden 
suosituimmasta tapahtumasta eli Laskiaisen ja 
tämän lisäksi bileitä, sitsejä, urheilutapahtumia, 
saunailtoja ja excursioita sekä jäsenistöllemme että 
yhdessä muiden ainejärjestöjen kanssa. Yliopiston 
tiloissa meillä on käytössä oma kiltahuone, jonne 
ovat tervetulleita kaikki killan jäsenet. Siellä voit 
kuluttaa aikaa vaikka luentojen välissä ja sieltä 
löytyy monenlaista tekemistä, kuten mm. pöytäfutis, 
pelikonsoleita, musavehkeet ja tietokoneita. Voit 

myös tulla vain nauttimaan kupposen kahvia hyvään 
seuraan!

Konetekniikan osastolla on kattava valikoima 
suuntautumisvaihtoehtoja ja täällä voitkin opiskella 
koneiden suunnittelua, materiaalien ominaisuuksia 
tai vaikkapa lujuuslaskentaa!
Edessäsi on hyvin ainutkertainen vuosi, jota moni 
vanhempi opiskelija muistelee lämmöllä. 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. Fuksivuoden 
huipentaa Wappu, jonka päätteeksi saat painaa 
päähäsi hohtavan valkoisen Teekkarilakin yhdessä 
opiskelutovereidesi kanssa monta kokemusta 
rikkaampana. Matkasi kohti tuota hetkeä alkaa nyt!

Käy myös tsekkaamassa kiltamme kotisivut, josta 
löydät tietoja killastamme, opiskelumateriaalia, 
yhteystietoja, tapahtumien ajankohtia ja 
kuvagalleriamme. Seuraa meitä myös somessa!

Onnittelut vielä erinoimaisesta valinnasta! Muista 
tulla vaivaamaan meitä mieltäsi askaruttavissa 
kysymyksissä. Olemme täällä teitä varten, jotta 
teillä olisi mahdollisimman ikimuistoinen ja 
tapahtumarikas fuksivuosi. Törmäillään!

Antti Moilanen
Fuksiohjaaja
fuksiohjaaja@konekilta.fi	

Samuli Korhonen
Fuksipaimen
fuksipaimen@konekilta.fi
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Väri:     Punainen
Perustettu:    1965
Tunnusmerkit:    Killan ajoneuvot
Aloituspaikat:    105
Kiltalehti:    Kampiakseli
Suurin tapahtuma:   Laskiainen
Nettisivut:   http://konekilta.oulu.fi
Fun fact:    Eniten fukseja 
    tekniikan aloista
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Oulun yliopiston 
Prosessikilta ry
Onnittelut Prosessikillalta uuden opiskelupaikan
johdosta!
Oulun yliopiston Prosessikilta ry, tuttavallisemmin 
Prose, on tänä vuonna jo 56 vuotias. Prosen 
kiltalaiset tunnistaa Teekkarilakissa olevasta 
nuolenmuotoisesta kokardista sekä puhtaan 
valkoisista haalareista. Tapahtumissa proselaiset 
voi tunnistaa myös äänen perusteella. 
Musiikkia seuraamalla ja keltaiseksi maalatun 
humppakärryn bongaamalla voi löytää suuriakin 
proselaiskeskittymiä.

Parhaiten proselaisia löytää opiskelujen tiimoilta 
kiltahuoneelta, joka sijaitsee Prosessinkadulla 
kellarikerroksessa. Kiltahuoneeltamme 
löytyy monenlaista ajanvietettä kuten 
konsoli- ja lautapelejä, pöytäjalkapallo sekä 
darts-taulu. Kiltahuoneelle eli kiltikselle 
kokoonnutaan luentotauoilla juomaan 
kahvia tai muuten sosialisoitumaan muiden 
kanssa. Myös kouluhommien tekeminen on 
suosittua kiltahuoneen takaosassa tai juuri 
käyttöönotetussa erillisessä opiskelutilassa.

Prosessikilta järjestää vuosittain erilaisia 

tapahtumia. Syksyllä järjestetään jo 
24. Mallasappro ja keväällä Oululaisen 
TeekkariWapun aloittavat Kirkkovenesoudut ja 
Jälkisoudut. Prose järjestää vuosittain excursioita, 
kuten KMP:n, Könsycursion sekä Fuksicursion. 
Excursioilla tutustumme alamme yrityksiin ja 
mahdollisesti toisten paikkakuntien Teekkareihin. 
Muutamia kertoja vuodessa julkaistava 
kiltalehtemme  Porle ilahduttaa lukijoitaan erilaisin 
teoksin ja kertomuksin. 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.Lähes kaikki 
ovat saaneet kesäksi oman alan töitä. Laajan 
yritysyhteistyön ansiostanäkymät työllistyä 
valmistumisenkin jälkeen ovat hyvät.

Nauttikaa fuksivuodesta ja osallistukaa 
tapahtumiin, ettei koulunkäynnin taakka 
kävisi liian suureksi. Tällä tavoin saatte myös 
mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin.

Noora Vesa
fuksivastaava
fuksivastaava@prosessikilta.fi

Oskari Kangas
fuksiapuri
oskari.kangas@student.oulu.fi
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Perustettu:    1951
Aloituspaikkoja:   75 
    + 15 kaivos- ja 
    rikastustekniikan 
    opiskelijoita
Haalareiden väri:   Puhtaan valkoinen
Kiltahuone:    Prosessinkadulla 
    kellarikerroksessa
Kiltalehti:    Porle
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Oulun tietoteekkarit ry
Tervetuloa opiskelemaan tietotekniikkaa ja 
onnittelut hyvästä valinnasta!
Tietotekniikan opiskelijana kiltasi on Oulun 
Tietoteekkarit ry, eli lyhyesti OTiT. OTiT on yksi 
Oulun seitsemästä Teekkarikillasta ja täyttää 
tänä vuonna jo 29 vuotta.

OTiT:n kiltahuoneen löytää yliopiston 
X-käytävän varrelta kellarikerroksesta, joka on 
paras paikka viettää aikaa luentojen välissä. 
Kiltahuoneella tapaa helpoiten muita fukseja ja 
vanhempia tieteenharjoittajia, joilta voikin saada 
rautaisia elämänohjeita tai vinkkejä kurssien 
läpäisyyn. (Hyvän) seuran lisäksi kiltahuoneelta 
löytyy muun muassa biljardipöytä, media-
pc sekä 55-tuumainen televisio. Kiltahuone 
soveltuu myös opiskeluun ja toisinaan 
takahuoneesta voikin löytää porukkaa 
pähkäilemästä saman kurssin parista.

Kilta järjestää vuoden aikana useita tapahtumia 
fukseille ja muillekin kiltalaisille. Fuksicursiolla 
ja fuksisitseillä saat ensi kosketuksen 
Teekkariperinteisiin ennen kevät puolen 
vastaavia tapahtumia. Kiltahuonekierroksella 

pääset näkemään muiden kiltojen 
kiltahuoneita ja ostamaan haalarimerkkejä. 
Kiltahuonekierroksen jälkeen tutustutaan 
paikallisiin pystäreihin Citytourin merkeissä. 
Puoli vuotta ennen Wappua OTiT järjestää 
PikkuWappu-baaribileet maistiaisena tulevasta 
Teekkariwapusta. Kevätpuolella lähdetään 
Sähköinsinöörikillan kanssa Kotimaanpitkä-
excursiolle lappeen Rantaan Titeenien 
Taistoihin, missä kisataan parhaimman 
tietoteekkarikillan tittelistä. Keväällä 
pidetään myös perinteiset Humanöörisitsit, 
jossa fuksisitseillä opittuja taitoja pääsee 
soveltamaan. Vuosi tietenkin huipentaa 
eeppisen Teekkariwappuun, jolloin vuoden 
aherrus palkitaan ja tekin pääsette vihdoin 
painamaan oman Teekkarilakkinne päähän.

Muistakaa nauttia fuksivuodesta ja lähtekää 
rohkeasti mukaan tapahtumiin. Fuksivuoden 
pääsette kokemaan ainoastaan kerran, 
mutta fuksina kartutetut kokemukset tulette 
muistamaan vielä pitkään.

Niklas Riikonen
Työvoimaministeri
tyovoimaministeri@otit.fi
045 856 0344
Sebu_ @IRCnet

Joonas Soudunsaari
Työvoimaministeriön valmisteleva virkamies
050 354 7106
kannadan @IRCnet
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Perustamisvuosi:   1988
Haalareiden väri:   musta    
Suurin tapahtuma:   Kiltahuonekierros + Citytour
Sisäänottomäärä:   50
IRC-kanava:    #otit @IRCnet
Nettisivut:    www.otit.fi
Paras window manager: i3
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Oulun tuotantotalous-
teekkarit ry - OPTIEM
Pienen ja tiiviin kiltamme Optiemin fukseista 
pitävät huolta kiltamme Fuksivastaava Veera
ja Fuksiapuri Tatu. Meiltä voit tulla kysymään 
milloin vain mitä vain, mikäli jokin asia askarruttaa.

Kiltamme Optiem on pienin ja nuorin 
Teekkarikilloista. Kiltamme meno on hyvin tiivistä 
ja vauhdikasta. Optiemin jäsenet osallistuvat 
Teekkaritapahtumiin aina hyvällä meiningillä. 
Optiemilaiset tunnistaa mintunvihreän värisistä 
haalareista sekä soikeasta logosta, joka kuvastaa 
sektoreita ja nousevaa käyrää sekä kellotaulua.

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, 
pelaamaan biljardia, kahvittelemaan, 
täydentämään haalarimerkkivarastoa ja muuten 
vain vaihtamaan kuulumisia.

Kiltamme järjestää tapahtumia laidasta laitaan 
ja syyskauden bileputken aloittaa räjähtävästi 

Akateemiset Alkajaiset, jotka kiltamme järjestää 
yhdessä Ympäristörakentajakillan kanssa. Näitä 
bileitä ei kannata missata! Lisäksi kiltamme 
jäsenille järjestetään yritysvierailuja eli excursioita, 
saunailtoja,	leffailtoja,	laneja,	sitsejä,	urheiluvuoroja	
ja mitä ikinä kiltalaiset vain toivovatkin.

Tutalaiset ovat yleisesti innokkaita urheilemaan. 
Killan viikoittaiset urheiluvuorot ovat suosittuja 
ja kiltalaiset saavat itse päättää, mitä milläkin 
vuorolla pelataan. Otammekin mielellämme 
kisahaasteita muilta Teekkareilta vastaan, sillä 
kilpailuhenkeä killastamme löytyy! Sitä osoittavat 
myös killan sisäiset kilpailut Pooliem (biljardi), 
Sähliem (salibandy) ja Beachiem (rantalentopallo). 
Killassamme harrastetaan myös elektronista 
urheilua lanien muodossa.

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

Veera Mukkonen
fuksivastaava
fuksivastaava@optiem.fi

Tatu Kerkelä
fuksiapuri
optiem.fi
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Perustettu:   1991
Jäseniä:    304
Sisäänotto:    35 opiskelijaa
Esimerkkiammatti:   Projektijohtaja, 
    ostajapäällikkö, 
    laatupäällikkö....
Kiltahuoneen lokaatio:  Oranssien naulakoiden 
    läheisyydessä 
    Prosessikäytävällä
Haalariväri:    Mintunvihreä
Kiltalehti:    Laatta
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Oulun yliopiston 
Ympäristörakentajakilta ry
Oulun yliopiston Ympäristörakentajakilta ry toivottaa 
sinut tervetulleeksi tekniikan opiskelijaksi sekä 
kiltamme jäseneksi. Tuttavallisemmin YMP tai Ymppi, 
on meidän ympäristötekniikan opiskelijoiden ikioma 
kilta. Kiltamme on perustettu entisen Rakentajakilta 
ry:n pohjalta ja se tekeekin killastamme Oulun 
yliopiston vanhimman Teekkarikillan. Tänä vuonna 
juhlimme kiltamme 58-vuotispäiviä! 

Meidän ymppiläiset on helppo tunnistaa värikkäistä, 
sini-puna-keltaisista haalareista, sekä myös 
ihmisvoimin liikkuvasta punaisesta saunasta, joka on 
ilahduttanut oululaisia jo vuodesta 1982. Saunaa tulette 
näkemään erilaisissa tapahtumissa, niin syksyllä kuin 
keväällä. Hypätkää rohkeasti saunan kyytiin ja kokekaa 
erilainen saunaelämys!  Wapun alla julkaistaan 
myös kiltamme oma Ympin tytöt -tyttökalenteri, joka 
kannattaa ehdottomasti käydä ostamassa. Lisäksi 
ymppiläiset tunnistaa Teekkarilakissa olevasta Ympin 
logon mukaisesta kokardista. 

Parhaiten löydät kanssaopiskelijasi kiltahuoneeltamme. 
Kiltahuone, eli kiltis, toimii kohtaamispaikkana 
kiltalaisten kesken, ja olet tervetullut sinne tapaamaan 
kavereitasi, opiskelemaan ahkerasti, tutustumaan 
muihin kiltalaisiin, nauttimaan kahvia tai viettämään 
muuten vain aikaa. Lisäksi ilmoitamme kaikista 
tulevista tapahtumista kiltahuoneemme seinällä olevan 

kalenterin avulla, joten sitä kannattaa seurata vuoden 
mittaan.

 Kiltalaistemme hyvinvoinnin ylläpitämiseksi kiltamme 
järjestää kaikenlaista aktiviteettia laidasta laitaaan. 
Tarjolla on liikuntavuoroja sekä mahdollisuus osallistua 
urheilusarjoihin. Lisäksi killan hallitus ja toimihenkilöt 
järjestävät vuoden mittaan erilaisia tapahtumia, kuten 
hippaloita, excursioita sekä mahdollisuuksia käydä 
tutustumassa erilaisiin urheilulajeihin.

 Lukuvuoden starttaa käyntiin perinteiset 
Akateemiset Alkajaiset, jotka ovat Ympin ja OPTIEMin 
yhdessä järjestämät bileet. Lisäksi järjestämme 
naapurikilta SIKin kanssa yhteisiä SIK-YMP-
päiviä, jolloin kiltahuoneiden välinen ovi avataan. 
Syksyllä järjestettävä KotiMaanPitkä -excursio 
suuntaa kohti Ympäristöteekkaripäiviä, jotka 
järjestetään tänä vuonna Otaniemssä ja  keväällä 
järjestettävä SRT-excursio suuntaa kohti Tamperetta 
ja  SuomenRakentajaTeekkari-päiviä. Kiltamme 
kuulumisia voi seurata kiltalehdestämme Nakertajasta, 
nettisivuiltamme www.ymparistorakentajakilta.net tai 
killan Facebook ja Instagram (@ymppikilta) -sivuilta. 
Hauskaa ja antoisaa fuksivuotta teille toivottaa 
Fuksivastaavanne Hannele ja Fuksiapurinne Aleksi. 

Hannele Taskinen
fuksivastaava
0400886755 
fuksivastaava@ymparistorakentajakilta.net

Aleksi Himanen
fuksiapuri
0405864420
fuksiapuri@ymparistorakentajakilta.net
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Perustamisvuosi:   1959 
Haalarit:    Sini-puna-keltainen 
Sisäänotto:    45 
Tunnusmerkit:    Vedettävä sauna 
    tyttökalenteri 
Kiltahuone:    Vihreiden naulakoiden 
    vieressä, portaiden 
    alapäässä 
Kiltalehti:    Nakertaja 
Tiesitkö?:    Killassamme on enemmän 
    tyttöjä kuin muissa 
    Teekkarikilloissa
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Sähköinsinöörikilta ry
Heipähei ja onneksi olkoon uusi fuksi! 
Olet päässyt opiskelemaan sähkötekniikkaa 
Oulun yliopistoon! 

Sähköinsinöörikilta eli SIK on yksi seitsemästä 
Teekkarikillasta ja yliopistossamme suuri 
ja aktiivinen ainejärjestö. Kiltamme täyttää 
tänä vuonna 52 vuotta ja edustajiemme 
tunnusmerkkeinä toimii sähkönsiniset haalarit 
sekä salamakokardi teekkarilakissa. Muita 
SIKin tunnusmerkkejä ovat neverski-sukset, 
lastenrattaiksi naamioidut möykkäwaunut sekä 
fukseille erityisen tärkeä norjanlippu.

Kiltamme tarjoaa monenlaisia viihdykkeitä 
opiskelun tueksi keventämään arkea. Viime 
talvena remontoidulta kiltahuoneelta löytyy 
tilaa niin opiskeluihin kuin rentoutumiseen 

ja se onkin hyvä paikka tutustua sekä uusiin 
että vanhempiin kanssaopiskelijoihin. Kerran 
viikossa pyörii kiltamme toimesta myös 
elektroniikkakerho, jossa voi päästää luovuutensa 
valloilleen elektroniikkaprojektien parissa. 
Kiltamme järjestämiä tapahtumia ovat mm. 
Ympärihiihdot sekä kaamoksen kaatajaiset. 
Tänä vuonna Oulussa järjestetään myös 
sähköpäivät, missä kaikilla on ainutlaatuinen 
mahdollisuus tutustua sisarkiltojemme, aallon, 
tampereen ja lappenrannan sähköteekkareihin. 
Toki matkustelemaan pääsee myös itsekin 
halutessaan fuksicursiolla sekä KMP:llä eli 
KotiMaan Pitkällä excursiolla.

Saavuttaaksesi mahdollisimman antoisan 
fuksivuoden ja koko opiskeluajan, suosittelemme 
aktiivisesti osallistumaan tapahtumiin ja 
tutustumaan teekkarikulttuuriin. Kaikille jaettava 
fuksipassi on hyvä opaste ja kysymyksiä 
vastaanottavat aina PROt eli pienryhmänohjaajat 
sekä me, Heikki ja Jaakko, fuksivastaavanne ja –
paimenenne. 

Jaakko Taskinen
Fuksipaimen
taskinen.jaakko0@gmail.com
040 4148058

Heikki Vuopio
Fuksivastaava
fuksivastaava@sik.fi
040 0533436

”…Ja fuxit tämän lipun 
nähdessään tietäköön; 

Että lipun luona
 tulee heidän parvehtia.”
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Perustamisvuosi:   1965
Haalareiden väri:   Sähkönsininen 
Sisäänottomäärä:   50+20 
Kiltahuoneen sijainti:   Vihreiltä naulakoilta 
    lähtevän Fysiikan kadun 
    varrella J2 oven 
    läheisyydessä 
Kiltalehti:    Sinssi
IRC-kanava:    #SIK @ IRCnet 
Nettisivut:   	www.sik.fi	
Tunnusmerkit:    Möykkäwaunut sekä 
    NeverSki-sukset
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Teekkarilakki
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.

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 syyskuun 
viimeisen päivän Lakinlaskijaisiin saakka. Muuna 
aikana täytyy olla OTY:n hallituksen myöntämä 
Lakkilupa.

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. 
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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.

Teekkarilakin saaminen Wappuna edellyttää 
fuksilta seuraavia seikkoja:

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

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

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

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

5. Fuksi on vastaanottamassa Teekkarilakkiaan 
Wappuaamuna klo 04.00 Rauhalassa (Lakit 
laitetaan OTY:n puheenjohtajan käskystä 
yhtäaikaisesti päähän tasan klo 5.00)

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. 
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Aktiivi
Killan tai muun järjestön esim. OYY:n toiminnassa 
aktiivisesti mukana oleva henkilö. Tekee paljon 
hommia, tuntee paljon ihmisiä, pitää hauskaa 
ja satunnaisesti onnistuu jopa vaikuttamaan 
asioihin. Marras-joulukuussa pidetään kiltojen ja 
OTY:n vaalikokoukset, joissa voit itsekin ruveta 
aktiiviksi ja pyrkiä kiltasi tai OTY:n hallitukseen tai 
toimihenkilöksi.
Alkoholi
Usein käytetty piristysaine tenttien ja luentojen 
aiheuttamaan moraaliseen krapulaan. Lievästi 
humalluttava ja suuresti janottava vaikutus.
Arkkari
Myös arkkitehtiopiskelijat ovat Teekkareita. Heillä 
on maalarinvalkoiset haalarit. Arkkitehtikillalla on 
oma saunallinen kiltatalo Pikisaaressa.
Assari
Assareita eli assistentteja tapaat harjoituksissa. 
Hänelle on käynyt hullusti, hän on ”joutunut” 
yliopiston henkilökunnaksi opiskelun lomassa. 
Osa jopa valmistuneita tai lähellä valmistumista.
Asunto
(ks. kämppä) Pidempiaikaiseen oleskeluun 
tarkoitettu paikka, joka ei kuitenkaan ole 
kiltahuone. Asunnon löytämistä helpottaa PSOAS.
Bumerangi
Harjoitustyö tai työselostus, joka pomppaa 
opiskelijalle takaisin korjattavaksi, vaikka siitä luuli 
päässeensä eroon. Tulevat tutuksi.
Etkot
Jatkojen negaatio.
Excursio
Opinto- tai tutustumismatka, joka voi olla 
pitempi tai lyhempi ja josta voi jäädä muistikuvia 
enemmän tai vähemmän. Fuksicursiolle 
osallistuminen on fuksille kunnia-asia.
Fuksi
Kaikki ensimmäisen vuosikurssin yliopisto-
opiskelijat alasta riippumatta. Katsohan peiliin.
Fuksijaos
Teekkarikiltojen fuksivastaavista ja -apureista sekä 
OTY:n fuksiohjaajasta koostuva OTY:n alainen 
jaos, joka opastaa fukseja Teekkariuteen sekä 
hauskanpitoon. Tunnistaa haalareiden oikeasta 
lahkeesta löytyvästä jaosnauhasta, nauhan väri 
vaihtelee vuosittain. Syksyllä 2016 roosa.
Fuksikisat
Jokaisen killan kolme ansioituneinta fuksia saavat 
kunniatehtäväkseen edustaa omaa kiltaansa 
näissä Waatonaaton kisoissa. Lopputuloksella 
on huomattava vaikutus kiltojen väliseen 
uintijärjestykseen Waattona. 
Fuksilakki

Teekkarilakin esiaste, jonka saat haltuusi 
syyskuun viimeisenä päivänä osallistumalla 
Fuksilakitukseen. Auttaa siirtymävaiheessa 
ylioppilaslakista Teekkarilakkiin. Kohtele 
fuksilakkia kuin Teekkarilakkia, jotta opit 
Teekkarilakin käyttöön liittyvät perinteet. Oman 
Teekkarilakkisi saat aikaisintaan Wappuaamuna 
1.5.2017
Fuksipassi
Lärpäke fuksipisteiden merkitsemistä varten. 
Fuksipassit kerätään ennen Wappua pisteiden 
laskemista varten. Älä hukkaa, äläkä pese 
pesukoneessa! Ilman passia ei saa lakkia.
Fuksipiste
Fuksipisteet ovat todisteena osasuorituksista, 
joita nuori tekniikan ylioppilas hankkii saadakseen 
Teekkarilakin ja oikeuden käyttää itsestään 
nimitystä Teekkari. Tarkoituksena on aktivoida 
fuksit mukaan Teekkaritoimintaan, jotta 
Teekkariperinteet ja -kulttuuri tulisivat tutuiksi.
Fuksisuunnistus
Pienryhmien välillä käytävä rastimuotoinen 
kilpailu, jonka tarkoitus 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 
suotavaa.
Fuksiuitot
Waaton se ykkösjuttu fuksille, jossa 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 
vapaammin: epäeksaktin tieteen opiskelija 
yliopiston uudella puolella, lähes poikkeuksetta 
nainen, yleensä kaunis, monesti loogiseen 
ajatteluun kykenemätön. Mutta kaunis.
IRC
Ohjeet irkkinoviiseille löytyvät seuraavasta 
Teksuutimien numerosta (ks. kohta katteeton 
lupaus). Nyt olisi korkea aika opetella irkkaamaan, 
sillä irkistä voit tarkistaa, mihin aikaan kaveri on 
selvinnyt baarista tietokoneen ääreen ja mitä 
kieltä se tällä kertaa puhuu.
Isännän viiri
Kun viiri on salossa, on OTY:n Isäntä kotona. Eli 

Fuksin ABC
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Isännän viiri kertoo, milloin Teekkaritalolla on 
OTY:n tapahtuma.
Jajatkot - jajajatkot
Tapahtuma tapahtuman jälkeen ja tapahtuma 
tapahtuman tapahtuman jälkeen.
Juvenes
Yliopiston pääasiallinen ruumiillisen ravinnon 
lähde.
Jäynä
Jäynät ovat harmittoman hauskoja 
Teekkarikulttuuriin kuuluvia kepposia. Jäynä 
tuottaa huvia jäynääjille, jäynättävälle ja muille 
asiasta kuuleville, eikä jätä kenellekään henkisiä, 
fyysisiä tai taloudellisia vahinkoja.
Jäynäkisat
Kilpailu, jonka voittaa se joukkue, joka on 
onnistunut tekemään mojovimmat jäynät ja 
saamaan julkisuutta tiedotusvälineissä. Fuksien 
omat jäynäkisat käydään Wapun alla ja niiden 
lopputuloksella on huomattava vaikutus kiltojen 
väliseen Waaton uintijärjestykseen.
Kalu
Ks. Laulukalu.
Katteeton lupaus
Ks. IRC.
Kilta
Eli ainejärjestö. Kaikkein opiskelijaystävällisin 
järjestö. Jokaisella koulutusohjelmalla on omansa. 
Järjestää vapaa-ajan aktiviteetteja ja helpotusta 
opiskeluun. Kaikki ovat tervetulleita mukaan 
toimintaan.
Kiltahuone
Kiltalaisten oma olohuone, jossa yleensä tarjolla 
edullista kahavia tai muita virvokkeita. Jos et 
millään jaksa mennä luennolle, kiltahuoneella 
sinun ei tarvitse jättää menemättä yksin. 
Loistava paikka viettää luentojen välisiä aikoja 
ja erinomainen paikka tutustua vanhempiin 
tieteenharjoittajiin.
Kirjasto
Ks. PEGASUS
Kokardi
Jokaisella killalla on oma lakkikokardinsa, jota 
ilman Teekkarilakkia ei saa pitää. Kokardista 
tunnistat luonnollisesti myös Lakin kantajan 
edustaman killan. 
Kone
Konetekniikkaa opiskelevien kilta. Nämä 
kaverit osaavat suunnitella paperikoneen, 
dieselmoottorin tai vaikkapa ihmisrodun 
tarvittaessa tuhoavan T-1000-sarjan 
robotin. Liikkuvat punaisissa haalareissa ja 
tykkäävät pärisevistä asioista. Konekillalla on omia 
punaisia ajoneuvoja. Niillä on jopa omat nimet. 
Käy kysymässä.
Kopiokone

Yliopiston nopein luennoitsija mahdollistaa 
opiskelun kiireellisille, krapulaisille tai muuten 
vaan väsyneille tai laiskoille. Myös skanneri on 
ystäväsi.
Koskilinjat
Oulun	entinen	bussifirma,	jonka	tehtäviä	Oulun	
Joukkoliikenne hoitaa nykyisin. Lähettää 
bussejaan satunnaisin väliajoin liikenteeseen. 
Bussiin ehtimisen todennäköisyyttä voi 
parantaa tarkastamalla aikataulut etukäteen 
joko Aaposta, Google Mapsista tai osoitteesta 
www.oulunliikenne.fi,	josta	voit	seurata	bussien	
saapumista myös reaaliajassa. Maksa matkasi 
Waltti-kortilla niin saatat säästää rahaa. 
Kotimaanpitkä (KMP)
Nimensä mukaisesti kotimaassa järjestettävä 
excursio, joka tavallisesti kestää muutamasta 
päivästä enintään viikkoon. Kierrellään ja 
tutustutaan tekniikan alan yrityksiin, muihin 
opiskelijapaikkakuntiin ja yleensä ollaan muiden 
Teekkareiden vieraina.
Kylteri
Taloustieteilijä. Liikkuvat laumoittain violetin 
värisissä haalareissaan.
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Kyykkä
Erityisesti Teekkareiden vaalima perinteikäs, 
etäisesti pesäpalloa ja keilaamista muistuttava 
joukkuelaji. Mailaa (karttua) heittämällä yritetään 
saada mahdollisimman monta kohdepalikkaa 
(kyykkää) ulos pelialueelta. (ks. OAMK sekä 
OAMKin esittely tästä lehdestä)
Kämppä
(Ks. myös asunto) Vain lyhytaikaiseen oleskeluun 
sisätiloissa. Sisustaminen ei paranna viihtyisyyttä, 
sen sijaan mukavaa seuraa saa raahattua vaikkapa 
kapakoista. Yleisin käymispöntön sijoituspaikka.
Känniääliö
Humaltunut henkilö, joka käyttäytyy muiden 
mielestä sopimattomasti. Tavataan varsinkin 
Wappuna tiheinä esiintyminä. Älä ole tällainen.
Lakinlaskijaiset
Teekkarit laskevat Lakkinsa lepäämään Wappua 
varten syyskuun viimeisenä päivänä. 
Laskarit
Eli laskuharjoitukset ovat assareiden pitämiä 
opetustilaisuuksia, jotka varsin usein muodostuvat 
perässäkirjoitustilaisuuksiksi. Muistuttavat lukion 
oppitunteja. Kysymyksiä saa esittää tai assari 
esittää.
Laskiainen
Kevätkauden liukkain juhla. Ensin lasketaan 
ja sitten juhlitaan. Seurauksena helposti 
raitisilmamyrkytys.
Lauluilta
OTY:n säännöllisen epäsäännöllisesti järjestämä 
varsin riemukas tilaisuus, johon osallistuminen 
ei vaadi nuottikorvaa, vaan kestävää ja kantavaa 
ääntä. Parhainta menoa ylläpitänyt ryhmä saa 
palkkioksi mainetta ja kunniaa.
Laulukalu
Teekkarin pyhä laulukirja, josta löytyy sanoitukset 
kiperimpiinkin elämäntilanteisiin.
Laulumarathon
Laulumarathonilla Laulukalu lauletaan kannesta 
kanteen. Samana iltana killat ottavat mittaa 
toisistaan laulunsanoitustaidoissa. Äänihuulesi 
eivät ole olleet ikinä näin hellänä.
Liikunta
Tarkoituksellista fyysistä aktiivisuutta. Tätä 
toimintaa voi halutessaan harjoittaa kiltojen 
urheiluvuoroilla. Hankkimalla Sporttipassin 
pääset hyötymään korkeakoululiikunnan laajasta 
tarjonnasta.
Mikroluokka
Nimestä huolimatta täältä ei löydy 
mikroaaltouuneja eineksien lämmittämistä varten 
vaan tietokoneita ja tulostimia, jotka ovat vapaassa 
käytössä. Usein hyvin varattuja.
Morkkis
Aamulla bileiltojen jälkeen ilmenevä olotila, 
joka johtuu yleensä siitä, että on tullut (yleensä 

humaltuneessa tilassa) tehtyä jotakin omasta 
mielestä vähemmän sosiaalisesti hyväksyttävää.
Naulakot
Linnanmaan yleiset kohtauspaikat ja maamerkit. 
Oranssit naulakot löytyvät keskusaulan L1 ja 
L4 puoleisesta päädystä ja vihreät naulakot 
puolestaan L2 ja L3 päädystä. Vihreiden 
naulakoiden luona harjoitetaan usein 
tapahtumalippujen ja haalarimerkkien myyntiä.
Noppa
A.k.a opintopiste, mutta myös yksi yliopiston 
oppimisympäristöistä.
O365
Yliopiston opiskelijoille tarjoama 
sähköpostipalvelu. Halpa, nopea ja tehokas. 
Sähköpostia on käytetty yliopistoissa pimeältä 
keskiajalta lähtien, joten opettele HETI tämä 
viestintämuoto niin et jää pulaan. 
OAMK
Oulun Akateeminen Mölökky- ja Kyykkäseura 
pyörittää Oulun Kyykkäliigaa, mutta järjestää myös 
kaikille avoimia kyykkä- ja mölökkyharjoituksia 
aina sunnuntaisin yliopiston parkkipaikalla. 
Vuosittain pelattava World Cup of Kyykkä (WCOK) 
eli maailman 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 WebOodista.
OPM ja OPMX2
“Oma pullo mukaan” ja “oma pullo mukaan ja oma 
pyyhe mukaan”.
OPTIEM
Tuotantotaloutta opiskelevien kilta. Tutalaiset 
ovat ahkeria niin opiskelussa kuin bilettämisessä. 
Erityisen lahjakkaita käsienheiluttelussa. 
Mintunvihreät haalarit.
OPTIMA
Toinen oppimisympäristö (ks. Noppa), josta löytyy 
useiden kurssien materiaalit. Yleensä oppimista 
aiheuttaa eniten itse Optiman käyttö sekä 
lehtoreille että opiskelijoille.
OTiT
Tietotekniikkaa opiskelevien kilta. OTiTlaiset 
ovat keskimäärin miehiä mustissa haalareissa, 
osaavat yleensä käyttää paremmin tieto- kuin 
partakonetta.
OTY
Oulun Teekkariyhdistys. Oululaisten Teekkareiden 
kattokilta ja Teekkariperinteiden vaalija.
OTY:n lenkki
OTY:n lenkillä niin vanha paatunut Teekkari 
kuin tuliterä fuksikin vetreytyy. OTY:n järjestämä 
Teekkarin iltalenkki lähtee Teekkaritalolta ja 
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keskustan asukkaille Arkkarien lenkki Arkkarien 
kiltatalolta. Sauna lämpenee yleensä lenkin 
jälkeen.
Pegasus
Täältä löydät luettavaa kurssikirjoista Aku 
Ankkaan sekä ryhmätyötiloja.
Pienryhmäohjaus
Pienryhmässä on tarkoitus suorittaa 
pienryhmäohjaajan johdolla pehmeä sukellus 
yliopistomaailmaan, porukalla ratkoa 
vastaantulevia ongelmia ja tutustua muihin 
fukseihin.
PRO
Pienryhmäohjaaja. Arvostettu vanhempi 
tieteenharjoittaja, jolta voit kysyä mitä tahansa, ja 
joka kääntää fuksin pään oikeaan suuntaan.
Professori
Osaston ylimmät opetushenkilöt, joita voi häiritä 
opintoasioissa ilman epäröintiä.
Prose
Prosessitekniikkaa opiskelevien ainejärjestö. 
Prosessiteekkari laittaa tehtaassa koneet 
järjestykseen ja aineet virtaamaan. 
Prosessiteekkari pukeutuu puhtaanvalkoisiin 
(vanhemmat tieteenharjoittajat yleensä 
likaisemman sävyisiin) haalareihin joita ei tule 
sekoittaa arkkitehtien haalareihin.

Pruju
Opiskelumateriaalia paperisena tai 

digitaalisena. Voi olla joko kurssin virallinen 
ja luennoitsijan tekemä tai opiskelijoiden 
keskenänsä kasaan rustaama epävirallisempi 
teos, joka usein myös turboprujuna tunnetaan.  
Vanhoja prujuja kannattaa kysellä vanhemmilta 
tieteenharjoittajilta.
PSOAS
Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö. Vuokraa 
opiskelija-asuntoja (ks. KÄMPPÄ) kohtuulliseen 
hintaan. Tarjolla on useita eritasoisia vaihtoehtoja. 
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 kulkuvälineen anastukselta 
ja suhtaudu pyöräteiden varsille ripoteltuihin 
tienviittoihin terveen epäilevästi.
Rattoradio
Oululaisten opiskelijoiden tekemän Wappuradio 
Wappuhenkiselle kansalle.
Ruoka
Aine, jota ihminen syö ja käyttää ravinnokseen. 
Pääasiallisesti opiskelijan ruokailusta vastaa 
Juvenes (ks. Juvenes). OTY järjestää syksyisin 
fukseille Kotiruokakurssin, joka mahdollistaa myös 

omatoimisen ravinnonvalmistamisen.
SIK
Sähkötekniikkaa opiskelevien kilta. Keskimäärin 
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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 yleensä pukuun. Myös 
poikkitieteellisiä sekä erinäisillä teemoilla ladattuja 
sitsejä järjestetään pitkin vuotta.
Speksi
Interaktiivinen laulunäytelmä, jonka kulkuun 
yleisö voi vaikuttaa. Otaniemen TeekkariSpeksi 
käy speksiturneella lumien sulamisen aikaan, 
Tampereen NääSpeksi marraskuussa. Kolme 
vuotta sitten lanseerattiin Oulun oma PahkiSpeksi. 
Lääkisläisillä on myös oma TerwaSpeksinsä. 
Asusteena yleensä ykköset eli puku. 
Kokemuksena erittäin suositeltava.
Superfuksi
OTY:n korkeasti arvostetuksi superfuksiksi valitaan 

joka vuosi eniten fuksipisteitä kerännyt fuksi.
Teekkari
Tekniikan opiskelija sen jälkeen, kun hän on 
osoittanut olevansa arvonimensä mukainen ja 
vastaanottanut Teekkarilakin.
Teekkarilakki
”Läpikäytyään Wapun rituaalikokeet ja 
pystyttyään fuksina esittämään tiettyä henkistä 
ja muuta tasoa, fuksi on kelvollinen käyttämään 
tupsulakkia ja muodostuu hänestä näin Teekkari 
märillä korvantaustoilla.” Teekkarilakinkäytöstä 
määräävät Lakkilaki ja Lakkiasetus.
Teekkarilupi
Teekkaritalosta vastaava organisaatio, joka vastaa 
Talon ylläpidosta. Eräänlaisia talonmiehiä. Jos 
Talo-toiminta kiinnostaa, kyllä tekijöille ja osaajille 
aina töitä löytyy.
Teekkaritalo
Kalervontie 7:ssä sijaitseva talkoovoimin hartaasti 
rakennettu Oulun Teekkareiden oma talo.   
Omalaatuisuudessa vertaansa vailla. Soveltuu 
saunailtojen ja pienehköjen bileiden pitopaikaksi. 
Sauna lämpenee taatusti, joten muista ottaa 
pyyhe mukaan.
Teekkaritarra
Oulun Teekkariyhdistyksen jäsenyydestä saatava 
tarra opiskelijakorttiin, jolla saa alennuksia mm. 
bilelipuista. Maksaa itsensä takaisin moneen 
kertaan.
Teekkaritorvet
Epämääräinen opiskelijoiden torvisoittokunta, 
jonka soittotaito ei yleensä vedä vertoja 
esiintymiselle. Näkyy ja erityisesti kuuluu 
useimmiten Wapun tienoilla.
Teeku
Maailman paras oululainen Teekkarikuoro 
(TeeKu). Kaikki lauluhaluiset ovat tervetulleita, 
sillä nuotin vieressä on aina tilaa ja Teekkari laulaa 
mieluummin kuin hyvin!
Tekniikan akateemiset
TEK on diplomi-insinöörien, arkkitehtien ja 
vastaavan yliopistokoulutuksen saaneiden 
etu- ja palvelujärjestö. Pitää jäsentensä puolia 
työmarkkinoilla. TEKin kautta voit liittyä IAET- 
kassaan, joka turvaa toimeentulon työttömyyden 
sattuessa. TEKin opiskelijajäsenyys on maksuton!
Tekolupi
Teekkareiden Koulutuspoliittisessa Lupissa 
(TeKoLupi) opintovastaavat huolehtivat OTY:n 
koulutuspoliittisenvastaavan johdolla tekniikan 
opiskelijoiden opintoihin liittyvistä oikeuksista ja 
eduista.
Teksuutimet
OTY:n julkaisema laadukas julkaisu.  Ilmestyy 
neljä kertaa vuodessa niin painettuna, kuin myös 
verkkoversiona OTY:n nettisivuilla.
TeKuToKu
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Tempaus- ja kulttuuritoimikunnassa (TeKuToKu) 
Kulttuurisian johdolla kulttuurivastaavat edistävät 
Oululaista Teekkarikulttuuria tempauksin ja 
tapahtumin.
Telegram
Hyvin näppärä pikaviestinsovellus älypuhelimelle 
(löytyy myös työpöytäsovelluksena), jossa on OTY 
perhe ja OTY Tiedotus –keskusteluryhmät. Hyvin 
lähelle WhatsAppin kaltainen.
Tellus
Oli sitten tarkoituksenasi rentoutua säkkituolin 
syleilyssä tai tehdä kouluhommia yksin tai 
yhdessä, täältä löydät siihen sopivan tilan.
Tempaus
Opiskelijoiden suorittama teko tai tapahtuma, 
jolla pyritään tuomaan esille jokin ajankohtainen 
asia   ja   julkisuuden    kautta    edistämään    
sen yleishyödyllistä toteutumista. Esim. 
äänestystempaukset vaaleissa tai kaksi kertaa 
vuodessa järjestettävä renkaanvaihtotempaus, 
jonka tuotto lahjoitetaan lyhentämättömänä 
hyvätekeväisyyteen.
Tenttiarkistot
Osastot ja killat pitävät vaihtelevan laajuisia 
tenttiarkistoja, joista on apua tenttiin 
valmistautuessa. Kysy pienryhmäohjaajaltasi 
oman kiltasi käytännöistä.
Tenttitulokset
Lista, josta katsotaan ensin oma nimi tai 
opiskelijanumero ja arvosana (jos löytyi), ja lopuksi 
katsotaan saivatko kaverit paremman. Löytyy 
aina kurssin oppimisympäristöstä ja osa tulee 
myös sähköpostina, sekä suoritusilmoituksena 
Weboodiin.
TUUDO
Älykäs älypuhelimen älysovellus. Tekee 
lukujärjestyksen puolestasi WebOodi-
ilmoittautumistesi pohjalta. Osaa vastata 
kysymyksiin: Mikä luento? Missä? Mitä ruokaa? 
Millä bussilla ja mihin aikaan?
Uniresta
Nykyisin Saalastinsalin vieressä ravintola Kastari. 
Aiemmin huolehti koko Linnanmaan kampuksen 
opiskelijoiden riittävästä beetakaroteenin 
saannista aina lukuvuoteen 2015-2016 asti. 
Unirestasta jäi jäljelle vain Kastari. 
Valmistuminen
Asia, joka keskeyttää hyvin alkaneet opinnot.
Wappu
Teekkarin joulu ja juhannus. Se on koettava 
itse. Wapun suuri kunnioitus ilmenee myös 
kirjoitusasusta. Wapun odottelu alkaa heti 
edellisen päätyttyä.
Wappukomitea
OTY:n isännän vetämä porukka, joka järjestää 
TeekkariWapun suurimmat tapahtumat.
WALTTI

Walttikortilla voit maksaa bussimatkasi. 
Katso tarkemmat tiedot http://www.
oulunjoukkoliikenne.fi/liput-ja-hinnat.
Weboodi
Yliopiston nettipalvelu, josta voit seurata 
opintojesi kehittymistä. Kursseille ja tentteihin 
ilmoittaudutaan tämän kautta. WebOodin avulla 
voit myös suunnitella opintojasi tekemällä 
HOPSin. Kannattaa opetella ohjelman käyttö heti, 
sillä ilman sitä et tule toimeen.
Wesibussi
Bussilinja nro 69 on paras tapa siirtyä Wappuna 
bileistä toisiin keskeyttämättä bileitä. Heiluessasi 
Linnanmaalta keskustaan tai toisinpäin tuet 
samalla myös hyväntekeväisyyttä. Kaikki sai 
alkunsa tempauksesta vuonna 1999. Viime 
vuosina Wesibussi on kuljettanut juhlakansaa 
myös syksyn avajaisbileissä, Vulcanaliassa.
YKHS
Ystävällinen kaunohiihtoseura on OTY:n 
alaisuudesta omaksi järjestöksi kimmonnut 
lasketteluseura, joka järjestää laskettelureissuja, 
sekä tuntee after-, before-, ja toisinaan jopa 
during-skiin salaisuudet.
Ylioppilaskunta/OYY
Kaikki yliopiston opiskelijat. Pakollinen 
vuosittainen jäsenmaksu suoritetaan 
ilmoittautumisen yhteydessä. Ylintä 
päätäntävaltaa käyttää edustajisto (37 jäsentä), 
joka valitsee ylioppilaskunnan hallituksen.
YMP
Ympäristötekniikkaa opiskelevien kilta. 
Ehdottomasti energisin, ekologisin ja naisvaltaisin 
Teekkarikilta. Haalareista löytyy sinistä, punaista ja 
keltaista.
YTHS
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö. Vastaa 
edulliseen hintaan jokaisen ylioppilaskuntaan 
kuuluvan terveydentilasta. Esimerkiksi hampaat 
kannattaa hoidattaa kuntoon opiskeluaikana, jonot 
ovat pitkät, mutta hinnat sitäkin halvemmat!
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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, 
harrastavat Teekkarihuumoria, mm. jäynien 
muodossa, ovat ankaria bailaajia ja pitävät joskus 
hieman älämölöä. Kolikon kääntöpuolihan on 
jotain tähän suuntaan: Teekkarit kännäävät, 
laulavat rivoja lauluja, sotkevat ja oksentelevat 
joka paikassa, harrastavat ilkivaltaa ja 
varastavat liikennemerkkejä. Tällainen kuva 
ei ole mainostamisen arvoinen, joten jo fuksin 
tulisi oppia kantamaan vastuuta omasta 
käyttäytymisestään, ja tarvittaessa kaverinkin 
käyttäytymisestä. Varsinkin ihmisten ilmoilla 
tupsulakit ja haalarit päällä tulisi miettiä millaista 
kuvaa antaa edustamastaan laumasta. On 
periaatteessa aivan sama mitä kämmäät ilman 
“virka-asua”, kunhan et mainosta olevasi Teekkari 
(älä silti kerro pamputtavalle polliisisedälle olevasi 
matemaatikko).
Tässä muutamia kohtia, jotka olisi hyvä muistaa:

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

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

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

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

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

Teekkareilla on monia vanhoja ja hienoja 
perinteitä, jotka jokaisen Teekkarin tulisi tuntea. 
Lisäksi on mukava tietää mitä vanhemmat 
tieteenharjoittajat tarkoittavat puhuessaan 
esimerkiksi 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 ”ujojen poikien saunaan”.

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

Tempaus: 
Suuren Teekkarijoukon yhdessä tekemiä 
voimannäyttöjä, joiden tarkoituksena on kerätä 
suuren yleisön huomio, edistää yleistä hyvinvointia 
tai olla muuten vaan hauska. Tempaus on yksi 
vanhimmista Teekkariperinteistä, ja perimätiedon 
mukaan juuri Teekkarit ovat alun perin keksineet 
sanan ”tempaus”, joka on sittemmin jo vakiintunut 
suomen kieleen. Tempauksella otetaan kantaa 
yleismaailmallisiin (joskus jopa poliittisiin) 
asioihin, kerätään varoja hyväntekeväisyyteen tai 
muuten vaan tehdään porukalla vaikkapa jokin 
maailmanennätys.

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

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

Sitsit: 
Teekkareiden illallistapahtuma, joihin liittyy 
läheisesti pitkä pöytä, laulanta, snapsit, 
kiertopuheet ja totta kai hyvää ruokaa ja 
juomaa. Sitseille pukeudutaan yleensä tavallista 
hienommin, yleensä pukuun/ iltapukuun. 
Ruokaillessa noudatetaan hyviä tapoja ja 
ollaan kohteliaita.  Lähes kaikissa Teekkareiden 
vuosijuhlissa ohjelmaan kuuluu sitsit.

Excursio: 
Opintomatka jollekin muulle paikkakunnalle 
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. Kotimaan 
excursioissa matkustusväline on yleensä bussi.

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 
pitää hauskaa myös selvin päin.
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Saavuttuanne yliopistolle ensimmäistä kertaa, 
olette kaikki fukseja. Wappuna fukseista syntyy 
Teekkareita, mikäli fuksiaikananne olette 
osoittaneet soveliaisuutenne Teekkarielämää 
kohtaan. Tämä tapahtuu keräämällä tietynlaisia 
suorituksia passiinne. Kerätyiden pisteiden 
määrällä on myös suora vaikutus killan 
sisäiseen uimajärjestykseen Waattona. Kaikkien 
Teekkarikiltojen kesken kilpaillaan myös siitä 
kuka kerää eniten fuksipisteitä eli kuka tulee 
Wappuna lunastamaan itsellensä maineikkaan 
Superfuksin tittelin.

Pisteidenanto-oikeudet

Maksimissaan 3 pisteen anto-oikeus:
OTY:n hallitus, Fuksijaos, kaikkien Teekkarikiltojen 
PJ:t, Teekun PJ ja TeekkariLupin hallitus

Vuosijuhlilta voi antaa myös 4, 5 tai 6 pistettä, 
koska pisteet koostuvat maksimissaan 3p:een 
tehtävistä

Maksimissaan 2 pisteen anto-oikeus
Pienryhmäohjaajat, Teekkarikiltojen hallitukset ja 
TeeKun hallituksen Teekkarijäsenet 
HUOM! Hallituksiin kuuluvilla fukseilla ei ole 
pisteenanto-oikeutta!

Kuinka paljon pisteitä täytyy kerätä ja miksi?

Fuksipassiin sarakkeisiin 1-8 (9. sarake on 
vapaaehtoinen) on kerättävä vähintään 4p per 
sarake, jotta voit osoittaa riittävän tuntemuksesi 
Teekkariperinteistä. Kun olet kerännyt tarpeeksi 
pisteitä, pääset uimaan Wappuna eli hukuttamaan 
fukseutesi, jonka jälkeen olet oikeutettu saamaan 
Teekkarilakkisi Wappuaamuna. Arvonimen 
Teekkari saat lopullisesti vasta, kun painat 
Wappuaamuna päähäsi Teekkarilakin.

Pisteiden antaminen

Fuksipisteet jaetaan joko itse tapahtumapaikalla 
tai jälkikäteen niin, että suorituksesta on 
Teekkaritodistaja tai raskauttavaa todisteaineistoa 
(esim. kuva tai video). Niin sanottuja ”hyvä tyyppi 
pisteitä” ei myönnetä. Pisteenantaja kuittaa 
annetut pisteet aina omalla nimellään.
Jokeripisteet. Jokerikohtiin merkatut 
suositukset ovat vain ehdotuksia pisteiden 
ansaitsemiseen edellytettävistä tehtävistä ja 
ne ovat lähtökohtaisesti yhden pisteen arvoisia. 
Jokeripisteet voidaan merkitä mihin tahansa 
sarakkeeseen. Jokerikohtia saa täydentää 

useammalla tapahtumalla yhteensä 3 pisteeseen 
asti. Jokeripisteitä ei voi merkata muihin kuin 
jokeriksi merkattuihin kohtiin. Selitys tulee aina 
olla näkyvissä jokeripisteistä.
• Lipunmyynti 
o 1p per myyntikerta (oli myyntivuoro sitten 
baarin ovella tai yliopistolla)
• Sitsityövoima (max 3p per sitsit) 
o 1p valmistelut
o 1p pöytäjuhla
o 1p tiskivuoro (2h)
o 1p loppusiivous
• Vuosijuhlatyövoima (max 6p per 
vuosijuhlat) 
o Max. 3 pistettä: Coctail-tilaisuus ja 
pääjuhlat
o Max. 3 pistettä: Jatkot
o Max. 2 pistettä: Erillinen sillis/siivouspäivä
Eli vaikka tekisi kokonaisuudessaan coctail-
tilaisuuden ja pääjuhlan, jatkojen ja silliksen ja 
siivousvuoron voi yhteensä saada max. 6 pistettä, 
vaikka niiden yhteenlaskettu summa onkin 
erillisistä osioista enemmän, riippuen työmäärästä.

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

1. Ansiot

(3p) PK1 / RAKFYS: 
Matematiikan peruskurssi I:n suorittaminen 
välikokeilla syyslukukaudella. Arkkareilla 
vastaava Rakennusfysiikan perusteet. 
Hyväksilukutilanteessa mikä tahansa 
matematiikan kurssi käy
(2p) 20 opintopistettä: Suoritettu 20 opintopistettä 
teknillisessä tiedekunnassa, tieto- ja 
sähkötekniikan tiedekunnassa, arkkitehtuurin 
tiedekunnassa tai kaivannaisalan tiedekunnassa
(2p) Fuksilauluilta: Osallistuminen OTY:n 
järjestämään erityisesti fukseille suunnattuun 
lauluiltaan
(1p) Teekkarikulttuurikoulutus: Osallistuminen 
OTY:n järjestämään Teekkarikulttuurikoulutukseen 
Teekkariperinnepäivänä
(1p) Teekkarihaalarit: Oman kiltahaalarin 
lunastaminen ja käyttö
(1p) Pienryhmäohjaus: Osallistuminen vähintään 
kahdeksaan pienryhmäohjauskertaan
(1p) Oikein koottu passi: Fuksipassi on oikein 
koottu (sisältää killan oman kohdan täyttämisen)
(Max 3p) Jokerikohta: Hyväntekeväisyys (esim. 
verenluovutus)

Fuksipassi
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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: Speksin seuraaminen tai 
osallistuminen PahkiSpeksin toimintaan
(1p) Laulukoe: Ulkomuistista laulettu 
Teekkarihymni ja oman killan kiltalaulu sekä 
Laulukalusta laulettu 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

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 etusivulta)
(1p) Teekkaritarra: Teekkaritarran (OTY:n 
jäsentarra) käyttäminen (esim. lipunostossa)
•	 http://www.oty.fi/cms/index.php/fi/
jaesentoiminta/teekkaritarraedut
(1p) TEK:n jäsen: Liittyminen Tekniikan 
Akateemiset -liiton jäseneksi
(1p) Kähmintätilaisuus: Osallistuminen killan tai 
OTY:n kähmintätilaisuuteen
(1p) Muu järjestötoiminta: Osallistuminen OYY:n 
harrastejärjestöjen toimintaan 
•	 http://www.oyy.fi/opiskelijalle/
jarjestotoiminta/harrastejarjestot/
(Max 3p) Jokerikohta: Läsnäolo alusta loppuun 
OYY:n edustajiston kokouksessa

4. Kiltatoiminta
(3p) Fuksilakin käyttö: Fuksilakin tarkoituksena on 
harjoitella tulevaa varten eli oppia kantamaan sitä 
samanlaisella arvostuksella kuin Teekkarilakkia. 
Fuksilakkia saa pitää tapahtumissa, joihin on 

myönnetty Lakkilupa. Kohtaan saa pisteen per 
käytetty tapahtuma, max 3pistettä. 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)
• Arkkitehtikilta: Kiltatalotalkoot
• Koneinsinöörikilta: Laskiaisen järjestely
• Optiem: Tutan palautepäivä 
(osallistuminen ja palautteen antaminen)
• Oulun Tietoteekkarit: Irkkaus (irkkaa 
aktiivisesti 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 & Ympin järjestämä)
(Max 3p) Jokerikohta: Työvoimana toiminen

6. Urheilu
(3p) Lumenveistokisat: Aktiivinen osallistuminen 
killan lumiveistoksen toteuttamiseen
(2p) Fuksiurheilukisat: Osallistuminen syksyllä 
järjestettävään urheilukilpailuun
(2p) Laskiaismäki: Osallistuminen 
laskiaismäkijoukkueeseen standard-sarjassa tai 
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modified-luokan	laskuvälineen	tekemiseen
(1p) Kyykkä: Osallistuminen kyykkäkisoihin (esim. 
Fuksikyykkä, WCOK, killan mestaruuskyykkä, 
Wappukyykkä). Vaihtoehtoisesti osallistuminen 
jonakin sunnuntaina OAMK:n sunnuntaikyykkään
(1p) Lenkki: Osallistuminen Teekkarien iltalenkkiin 
(Teekkaritalolta maanantaisin). Vaihtoehtoisesti 
osallistuminen Arkkareiden lenkkiin (Arkkaritalolta 
tiistaisin)
(1p) OTYmpialaiset: Osallistuminen OTY:n 
järjestämään moniotteluun
(1p) Ympärihiihdot: Osallistuminen 
hiihtojoukkueeseen
(Max 3p) Jokerikohta: Osallistuminen johonkin 
muuhun urheilutapahtumaan (esim. Tervahiihto, 
Ratikan mestarikisat)

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 järjestämälle hiihtoreissulle

8. Yhteinen hyvä
(3p) Teekkaritalotalkoot: Osallistuminen 
Teekkaritalon kunnostus-/siivoustalkoisiin
(2p) PESTI-päivien järjestely: Mukana 
järjestämässä PESTI-päiviä 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 
toimimisen ottanut
(2p) Vulcanalia: Osallistuminen OYY:n järjestämiin 
lukuvuodenavajaisbileisiin
(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 & Optiemin järjestämät syksyn 
ensimmäiset Teekkaribileet)
(1p) Epäteekkaribileet: Osallistuminen bileisiin, 
joiden järjestäjänä toimii Oulun Yliopiston 
muu ainejärjestö kuin Teekkarikilta (esim. 
Poikkitieteelliset haalaribileet)
(Max 3p) Jokerikohta: Lähde vaikka GOOMille
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1Mihin 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) 

Opiskelu yliopistossa - FAQ
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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. Jotkut oppivat parhaiten, 
kun joku selittää asian (luennolla), toiset taas 
itsenäisesti opiskelemalla. Joillekin kursseille on 
itsenäiseen opiskeluun soveltuvaa materiaalia 
huonosti saatavilla, kun taas toisille kursseille on 
hyvät prujut tai kurssikirjat. Jotkut kurssit ovat 
helpompia kuin toiset. 

Eräs yleinen moka on kuitenkin se, että kysyy 
kaverilta kritiikittömästi kannattaako kurssin 
luennoilla 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. 
Lisäksi kurssin kannalta keskeisimmät asiat 
selviävät paremmin luennoilla kuin esimerkiksi 
kirjoista lukemalla. Kirjoissa on usein kurssin 
kannalta epäolennaista asiaa, ja niiden 
olennaisten asioiden löytäminen voi olla vaikeaa. 

Vaikka akateeminen vapaus vapaimmillaan 
houkuttelisikin, ei siis kannata heti lopettaa 
luennoilla käymistä, vaan miettiä tarkoin, mikä 
opiskelumenetelmä itselle parhaiten sopii. 
Jos et kaikille luennoille pääse, muista että 
opiskelukaverit ja kopiokone auttavat. Jos 
luennoilla käyminen kuitenkin tuntuu turhalta, voi 
kurssin asiat varmasti opiskella muutenkin. Silloin 
pitää vain muistaa ja viitsiä opiskella itsenäisesti. 

On myös hyvä välillä kuulostella, mitä luennoilla 
tapahtuu. Kurssin ensimmäisellä luennolla 
kannattaa aina käydä, koska siellä tiedotetaan 
kurssin suoritustavasta, opintomateriaalista, 
laskuharjoituksista, ilmoittautumisesta 
laboratorioharjoituksiin jne. Myös välikoetta tai 
tenttiä edeltävällä luennolla kannattaa 
yleensä käydä, koska monet luennoitsijat antavat 
hyviä “tärppejä” tenttiä varten ja kertaavat 
muutenkin keskeisimpiä asioita

5. Kannattaako laskareissa käydä?

Laskuharjoituksissa eli laskareissa kannattaa 
yleensä käydä silloinkin, vaikka ei luennoilla 
viihtyisikään. Siinä missä luennot ovat usein 
luennoitsijan yksinpuhelua, laskarit muistuttavat 
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 laskaripisteitä, 
jotka lasketaan mukaan tentin tai välikokeiden 
pistemääriin. 

6. Mistä hankin kurssimateriaalin?

Yleensä kurssimateriaalina käytetään 
luennoitsijoiden kokoamia monistenippuja, 
“prujuja”. On syytä huomata, että usein prujut on 
tarkoitettu luentorungoksi ja ne eivät välttämättä 
sovellu kovin hyvin itseopiskeluun. Nykyään 
prujut esiintyvät monesti myös pdf-muodossa. 
Useimmille kursseille on olemassa myös 
kurssikirja, joskaan sen ostaminen ei yleensä 
ole mitenkään välttämätöntä, varsinkaan silloin, 
jos käy luennoilla ja laskareissa. Kurssikirjoja 
voi lainata yliopiston kirjastosta, joskin usein 
juuri tentin alla kaikki kappaleet saattavat olla 
lainassa. Kurssikirjoja voi myös ostaa, mutta se 
käy äkkiä kalliiksi. Lukioon verrattuna kuitenkin 
kurssikirjojen osto tulee todennäköisesti olemaan 
vähäisempää, varsinkin mikäli sinulla on vaikkapa 
edellinen painos kurssikirjasta, tai vastaavat tiedot 
hankittuna muusta lähteestä.
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Ystävällinen 
kaunohiihtoseura ry

YKHS on kesällä 2004 perustettu yhdistys, jonka 
tarkoituksena on edistää alppihiihtoharrastusta Oulun 
yliopiston opiskelijoiden keskuudessa. Seura jatkaa 
Oulun Teekkariyhdistyksen alla toimineen YKHS:n 
pitkiä ja kunniakkaita perinteitä alamäkiurheilun saralla.

Näkyvin osa seuran toimintaa on jäsenille vuosittain 
järjestettävät matkat: Hemavan Student Ski, 
Alppimatka, Ukkohalla WakeUP, Freeking Ride, 
Paskakukkulan Kuningas ja Avoimet Kansalliset.

Seuran järjestämien matkojen lisäksi jäsenet, 
erityisesti seuran hallitus, yrittävät parhaansa 
mukaan välttää valmistumista ja reissaavat ahkerasti 
lumen perässä Suomessa ja ulkomailla. Laskukausi 
aloitetaan perinteisesti viimeistään Rukan avajaisissa 
marraskuussa ja lopetetaan touko-kesäkuussa Rukalla 
tai länsinaapureiden lumilla. Kesällä seuran jäsenet 
harrastavat mm. kiipeilyä ja pyöräilyä. Osa vaipuu 
horrokseen.

Seuran jäseniksi ovat tervetulleita kaikki opiskelijat ja 
opiskelemattomat ikään ja sukupuoleen katsomatta. 
Laskitpa sitten suksilla, laudalla, telluilla tai pulkalla, 
YKHS on oikea valinta, kun haluat lähteä reissuun 
hyvässä seurassa.

 YKHS

	 	www.ykhs.fi
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formula student Oulu
Formula Student kilpasarjan tarkoituksena on 
rakentaa opiskelijaporukalla pieni formula-mallinen 
kilpa-auto, jolla sitten kilpaillaan toisia talleja vastaan 
niin suunnittelussa, kuin ajamisessakin. 

Vuonna 2013 kourallinen konetekniikan opiskelijoita 
kiinnostui sarjasta ja pian he päättivätkin koittaa 
onneaan kilpailun parissa. Pikkuhiljaa muitakin 
opiskelijoita kiinnostui projektista, ryhmän koko 
kasvoi ja ensimmäinen auto alkoi muuttua papereista 
todeksi. Pian metsän keskeltä kaikui 600 kuutioisen 
moottorin jyly pienen sinivalkoisen Formulan kiitäessä 
OuluZonen asfalttia pitkin – Formula Student Oulu Ry 
oli syntynyt! 

Pienen kaveriporukan puuhastelusta on sittemmin 
kasvanut poikkitieteellinen yli 40 jäsenen yhdistys ja 
tiimin väriä edustavat violetit hupparit ovat alkaneet 
yleistyä yliopiston käytävillä. Vaikka suurin osa 
jäsenistä on edelleen koneteekkareita, on mukana 
opiskelijoita myös sähköltä, tutalta ja proselta 
– mahtuupa mukaan muutama kylterikin! Myös 
ikähaarukka on hyvin laaja, jos kaikki tiimin jäsenet 
lasketaan päästään tulokseen 1-n, kaikkia kuitenkin 
yhdistää kiinnostus bensan hajuun ja moottorin 
pärinään. Vapaa-aikaansa porukka viettää niin pajalla, 
koneilla suunnittelemassa kuin yhteisissä saunailloissa 
- Teekkareille ominaista toimintaakaan ei siis ole 
unohdettu.

 formula student oulu

 fsoulu.wordpress.com

syksyllä järjestettään rekrytilaisuus! 
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Oulun Akateeminen 
Mölökky- ja Kyykkäseura ry

Oulu on viimeinkin valkoinen lumesta, toppapukuiset 
hahmot pyörivät pulkkien kanssa pitkin humanistipäädyn 
parkkipaikkaa ja spraymaalaavat maata. Pian alkaakin jo 
puupalikoiden kalahtelu kaikua.  Kiltahuoneilla ja yliopiston 
käytävillä kuuluu puhetta okasta ja haukiprosenteista. Mitä 
tämä kaikki tarkoittaa?

Kyse on kyykästä, joka on vanha karjalainen laji, jossa puisella 
mailalla -kartulla- poistetaan puisia pieniä palikoita -kyykkiä- 
pelineliöstä. Kyykkää pelataan huvin vuoksi, mutta myös 
kilpamielessä. Oulussa kyykkätoiminnasta vastaa Oulun 
Akateeminen Mölökky- ja Kyykkäseura, tuttavallisemmin 
OAMK.

OAMK huolehtii jäsenilleen peliin välineet ja järjestää 
kilpasarjojen lisäksi muitakin tapahtumia, kuten 
Pikkujoulukyykkä, Wappukyykkä ja Mölökky -kilpailut. 
Kyykkästadion mahdollistaa ympärivuotiset kyykän pelailut!
Kyykän alkeet on helppo oppia vaikkapa Sunnuntaikyykässä, 
jolloin Kyykkästadionilla on valmennuspäällikkö paikalla. 
Kyykän harrastajia on lähes joka ainejärjestössä, joten 
vanhemmat tieteenharjoittajat varmasti kysyttäessä 
opastavat uusia pelaajia tähän ihmeelliseen maailmaan. Myös 
Kyykkäintro ja perinteeksi muodostunut Fuksikyykkä ovat 
hyviä mahdollisuuksia kokeilla lajia.

Kyykkää pelataan myös sen sosiaalisen luonteen vuoksi, 
mikä voisikaan olla mukavampi tapa viettää perjantai-iltaa 
kuin kavereiden kanssa kyykkäkentällä. Toivottavasti tänäkin 
vuonna nähdään paljon uusia tuttavuuksia. Tervetuloa 
mukaan!

 Oulun Akateeminen Mölökky- 
 ja Kyykkäseura ry

  www.oamk.oulu.fi

IRC:ssä vapaata keskustelua #oamk 
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Oulun teekkarikuoro teeku
Tykkäätkö laulaa? Siedätkö huonoakin huumoria? 
Oletko joskus kuullut jonkun laulavan? Jos vastasit 
myöntävästi yhteenkin kysymykseen, maailman paras 
oululainen Teekkarikuoro TeeKu haluaa riveihinsä juuri 
sinut!

TeeKu on vuonna 1993 perustettu sekakuoro, 
joka keskittyy pääasiassa perinteisiin Teekkari- 
ja juomalauluihin sekä muuhun kevyempään 
ohjelmistoon.

Kuoro pitää yleensä yhden oman konsertin 
lukukaudessa, minkä lisäksi TeeKu on suosittu 
esiintyjä kiltojen ja opiskelijoiden tilaisuuksissa sekä 
myös yliopistomaailman ulkopuolella. TeeKulaisten 
ohjelmaan kuuluvat myös hulvattomat laululeirit, 
pikkujoulut ja muut illanistujaiset.

Koska ainoastaan lahjattomat reenaa, myös 
TeeKu harjoittelee yliopiston lukukausien aikana 
keskiviikkoisin 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.

Lisätietoja löydät TeeKun www-sivuilta osoitteesta 
www.teeku.fi	ja	mikäli	jokin	jäi	vielä	askarruttamaan,	ota	
yhteyttä! Tervetuloa mukaan laulamaan!

 Teeku

	 www.teeku.fi

	 puheenjohtaja@teeku.fi

Harjotukset keskiviikkoisin klo 18-20
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Teekkaritorvet
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.Teekkaritorvissa on 
aktiivisoittajia reilu parikymmentä ja kirjavaan 
joukkoomme mahtuu aina lisää uusia torvimusiikista 
kiinnostuneita. 

Teekkaritorvet tekee vuosittain noin 
nelisenkymmentä keikkaa esimerkiksi vuosijuhlissa, 
opiskelijabileissä sekä muissa yksityisissä ja 
julkisissa tilaisuuksissa. Ohjelmistoomme kuuluu 
musiikkia laidasta laitaan 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 fuksit ja uudet 
soittajat oppilaitokseen, kansallisuuteen, 
työpaikkaan ja yli kahdeksantoista vuoden ikään 
katsomatta! Yhdistyksemme tarjoaa soittotoiminnan 
lisäksi muun muassa after-reenejä ja vertaistukea 
pilkkikilpailuihin, karaokeen ja lentopalloon. 
Toimintaan kuuluvat myös harjoitusleirit kaksi 
kertaa vuodessa ja parin vuoden välein olemme 

käyneet konsertoimassa ulkomailla asti. 
Teemme yhteistyötä myös muiden suomalaisten 
opiskelijaorkestereiden kanssa. 

Muutaman vuoden tauko soittoharrastuksessa 
ei ole este mukaan tulemiselle. Soittokokeita 
emme järjestä, mutta nuotinlukutaito on 
välttämätön edellytys. Aivan aloittelevalle 
soittajalle ohjelmistomme on melko vaativa. 
Mikäli haluat, voit soittamisen lisäksi erikoistua 
Teekkaritorvissa organisoinnin ammattilaiseksi, 
markkinointivastaavaksi tai vaikka keikkamyyjäksi. 
Teekkaritorvissa voit helposti harjoitella näitä 
työelämän tärkeitä taitoja, joista on hyötyä 
tulevaisuudessa.

 Teekkaritorvet

 @Teekkaritorvet 
 
 Teekkaritorvet - viihdeorkesteri

 www.teekkaritorvet.com
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Pahki ry
(Pyssäyttävän Autenttinen ja Häikäsevä Kulttuuri-
Ilimiö) on Oulun yliopiston piirissä toimiva yhdistys, 
joka tuottaa vuosittain poikkitieteellisen PahkiSpeksin. 
Speksi on käsikirjoitettu näytelmä, joka sisältää 
runsaasti musiikkia, huumoria ja tanssia. Näiden 
lisäksi yleisö pystyy vaikuttamaan näytelmän kulkuun 
suoltamalla OMSTART-huutoja, joiden mukaan 
näyttelijät, tanssijat, bändi, sekä lavan takana olevat 
speksaajat improvisoivat näytelmän maailmassa. 

Haemme joukkoomme speksaajia ympäri vuoden. 
Casting ja haku tiimeihin alkavat syksyllä, mutta vielä 
jopa maaliskuussa voi päästä mukaan tekijätiimiin! 
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, sovittajana, 
koreografina,	käsikirjoittajana,	mainosmyyjänä,	
graafisena	suunnittelijana,	taltioijana,	ruokkijana,	
traumatiimiläisenä...

Mikäli sinua kiinnostaa olla mukana tekemässä 
speksiä, pitää hauskaa ja saada suuret määrät uusia 
kavereita niin ei muuta kuin rohkeasti mukaan vaan 
ja kaverit kanssa! Ilmoittelemme toiminnastamme 
sähköpostilistoilla sekä Facebookissa. 

 PahkiSpeksi

	 www.pahki.fi

	 hallitus@pahki.fi
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Erasmus Student Network
Erasmus	Student	Network	(ESN)	is	a	non-profit	
international student organisation. ESN consists 
of 500 local sections in 38 countries and supports 
and develops student exchange. Our mission is 
to represent international students, thus 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. 
We serve students at both universities, Oulu 
University of Applied Sciences and University of 
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 Finland and ESN 
International and we associate us closely with 
student unions OYY and OSAKO.

ESN is run by students working on a voluntary 
basis. We visit interesting places, party, cook, do 
sports and organize social and cultural events. Or 
to put it even simpler: we have fun together! ESN 
wants to make sure that everyone enjoys their 
stay in Finland!

 ESN Oulu

 @esnoulu
 
 @esnoulu

 info@esnoulu.org

 web.esnoulu.org

Hastag: # #ESNOulu
Office:	HK204,	Linnanmaa	campus



49

yokamerat
Ylioppilaskamerat on yhdistys, joka pyrkii ylläpitämään 
ja kasvattamaan valokuvausharrastusta Oulun 
yliopistossa opiskelevien keskuudessa. Jäsenillemme 
tarjoamme kursseja, kokemuksia, kuvailtoja, retkiä ym. 
tekemistä, joiden yhteydessä tapaat samanhenkistä 
porukkaa. 

Sinun ei tarvitse omistaa kameraa, ei välttämättä edes 
valokuvata, jotta voisit osallistua kerhomme toimintaan. 
Pelkkä kiinnostus valokuvaukseen riittää. 

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 kuvauspyyntöjä 
erilaisiin tapahtumiin jäsenillemme, voit siis tarttua 
tällaisiinkin mahdollisuuksiin. 

Liity mukaan valokuvauksen monipuoliseen 
maailmaan!

 PahkiSpeksi

	 www.pahki.fi

	 hallitus@pahki.fi

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 kehittäjät 
olivat samalla myös radioamatöörejä. 
Radioamatööriharrastuksen toiminta on 
monimuotoista. Jollekin se on kaukaisten asemien 
metsästystä, toiselle kilpailuihin, kontesteihin, 
osallistumista, kolmas taas on kiinnostunut 
ennen kaikkea rakentelemaan radiolaitteistoja. 
Tähän 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 
pidettiin espoolaisten Teekkari-amatöörien 
toimesta. Lisäksi ensimmäinen radioaaltojen 
heijastusta kuusta käyttänyt yhteys pidettiin 
suomalaisen ja USA:laisen radioamatöörin 
välillä vain muutama 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 
luettuasi, tule ihmeessä tutustumaan 

toimintaamme tiistaisin klo 18 alkaen. 
Kokoonnumme joka viikko kerhotiloissamme 
Yliopistokatu 40:n alakerrassa (talon katolla 
on suuri antennimasto). Ulko-ovi on lukossa, 
mutta soita 040 753 3486 tai koputtele rohkeasti 
ikkunoihin, niin tulemme avaamaan.

 Oulun Teekkarien Radiokerho ry - 
 OH8TA, OH8T

	 oh8ta.oulu.fi

	 oh8ta@oulu.fi	



50

CRYO RY
Oulun yliopiston roolipelikerho CRYO ry:n 
perustehtävä on hyvin yksinkertainen: saattaa 
pelaajatja pelit yhteen. CRYO on lauta- ja 
roolipelaamiseen omistautunut järjestö, jonka 
toiminta on pääosin alkoholitonta. Järjestämme 
erinäisiä roolipelihenkisiä ihmisiä yhdistävää 
toimintaa, kuten viikoittaisia peli-iltoja, pelirekry-
tapahtumia, bussi-excursioita sekä neljä kertaa 
vuodessa viikonlopun mittaisen Maracon-
pelitapahtuman. 

Näiden kaikille avoimien tapahtumien 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 

 CRYO ry

	 www.cryo.fi

	 hallitus	@	cryo.fi

Ilmoitustaulu:  lähellä luentosali L6:tta

-järjestelmään. 

CRYO pyrkii edistämään pelikulttuuria monin eri keinoin ja monella eri taholla. Levitämme pelaamisen 
ilosanomaa yhteistyössä paikallisten organisaatioiden ja alan vaikuttajien kanssa, osallistumalla 
sekä valtakunnallisiin että kansainvälisiin peliaiheisiin tapahtumiin, järjestämällä peliaiheisia 
nuorisotapahtumia sekä tukemalla kerronnallisiin peleihin liittyvää tutkimustyötä. 

Tapahtumien	tarkemmista	ajankohdista	tiedotetaan	www.cryo.fi	-sivustolla,	postituslistallamme	sekä	
Facebookissa CRYORY. 
Toimintaamme tutustuu helpoiten vierailemalla peli-illassamme, joita järjestetään tiistai iltaisin 
yliopiston Cafe Hubissa. 

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 säännöt ovat helppo 
oppia, mutta tarjoaa mahdollisuuden kehittyä käytännössä 
loputtomasti. Pelaajalta vaaditaan sekä teräviä hoksottimia että 
luovaa silmää, mutta tietoteekkari sinun ei välttämättä tarvitse olla, 
vaikka suuri osa oululaisista goonpelaajista sitä onkin. Jos kuitenkin 
kuulut edellä mainittuun joukkoon peli on saattanut tulla viimeaikoina 
tutuksi Googlen AlphaGo -nimisen tekoälyn myötä. Peli nimittäin sai 
vasta hiljattain tarpeeksi vahvan tietokonevastustajan, joka pystyy 
voittamaan vahvimmatkin pelaajat. Syynä tähän on pelin uskomaton 
syvyys: mahdollisia muodostelmia laudalla on enemmän kuin atomeja 
maailmankaikkeudessa! 

Oulun Goonpellaajat kokoontuu pelaamaan maanantaisin klo 17-20 
yliopistolla Cafe Hubissa ja keskiviikkoisin klo 20 
eteenpäin keskustan ravintola St. Michaelissa. 
Kaikki pelistä kiinnostuneet ovat lämpimästi 
tervetulleita tutustumaan!

 OulunGoonpellaajat 

 www.suomigo.net 

 ogp-hallitus@papupata.org
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Yö kuin kaamos pohjoisen on pimiä,

Takajoukko nukkuu vain,

nukkuu vain,

Tarhapöllön ääni Kimiä,

kuuluu pappilasta päin, 

kuuluu päin,

ja taas, 

ja siis, 

ja yks,

kaks,

kolme,

 neljä,

 viis


