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FUKSIOHJAAJA

Fuksiohjaajan tervehdys

Karoliina Markuksela
Fuksiohjaaja, Oulun Teekkariyhdistys ry
fuksiohjaaja@oty.fi
puh. 040 1522650
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Tervetuloa ja vielä kerran, onnittelut opiskelupaikasta! Olet nyt ensimmäisen vuoden opiskelija, jota tuttavallisemmin fuksiksi kutsutaan. Voin heti iloksesi todeta,
että yliopistoelämä ei ole pelkkää ankaraa
puurtamista ja luennoilla istumista. Toisin
kuin usein uskotaan, tästä se hauska vasta
alkaa! (Noin) viisi vuotta alkavia opintoja
voi kuulostaa nyt pitkältä ajalta koulunpenkillä, mutta pian huomaat olevasi viidennen vuoden Teekkari ja toivovasi kunpa opiskeluaika menisi hitaammin.
Aluksi kaikki tämä varmasti jännittää
ja tunnet hukkuvasi alun informaatiotulvaan, mutta onneksi et ole tässä tilanteessa yksin. Asioiden pureskelu on hyvä
aloittaa pienissä palasissa osallistumalla
aktiivisesti pienryhmäohjaukseen. Tukiverkostonasi ovat pienryhmäohjaajasi
eli PRO:n lisäksi kiltojen fuksivastaavat ja
-apurit sekä minä. Ensisijaisesti askarruttavissa asioissa kannattaa kääntyä oman
PRO:n puoleen, sillä todennäköisesti tavoitat hänet nopeimmin. Kannattaa myös
lukea kädessä pitelemäsi opus huolella
läpi, sillä tämä Fuksiopas on tehty juuri
sinua varten ja se on täynnä tiivistä tietoa
tulevasta vuodesta.
Alkava fuksivuotesi tulee olemaan ainutlaatuinen ja ainutkertainen, joten FO:n
neuvo: ota siitä kaikki irti! Vuoden aikana
on paljon tapahtumia ja asioita, jotka on
suunnattu pelkästään teille fukseille. Fuksivuosi on vain kerran, joten tartu siis hetkeen!
Arvonimeä Teekkari ei saada, vaan se
ansaitaan. Tätä arvonimeä ei kuitenkaan
tule tavoitella hampaat irvessä vaan ilon
kautta. Matkallasi fuksista Teekkariksi
matkaoppaanasi toimii fuksipassi, johon
tulet keräämään vuoden aikana fuksipis-

teitä. Tätä matkaa sinun ei kuitenkaan tarvitse taittaa yksin, vaan matkaseuranasi
on joukko muita fukseja, pienryhmäohjaajat sekä fuksijaoslaiset. Fuksivuotesi huipentuu TeekkariWappuun, jolloin sinulla
on mahdollisuus hukuttaa fukseutesi ja
viimein painaa hohtavan valkoinen Teekkarilakkisi päähän yhdessä muiden Teekkarien kanssa. Voin luvata, että se tulee
olemaan hieno ja ikimuistoinen tilaisuus.
Matkan varrelta löydät varmasti joukon
uusia ystäviä ja mukaasi tarttuu (majokänkkyjen lisäksi) hauskoja tarinoita ja ihania
muistoja, jotka muistaa vielä vuosienkin
päästä.
Teekkareiden keskuudessa vallitsee
ainutlaatuinen yhteisöllisyys – kaveria ei
jätetä eikä kaverin anneta tehdä mitään
tyhmää, ainakaan yksin. Onkin syytä muistaa, että olemme kaikki samaa porukkaa
ikään tai haalarinväriin katsomatta. Luentojen välissä on hyvää aikaa mennä kiltahuoneelle viettämään aikaa, tekemään
koulujuttuja ja morjestamaan vanhempia
opiskelijoita. Tekniikan ala on puolestaan
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.
Oikeastaan nämä kaksi tasapainottavat
mukavasti toisiaan ja ovat monille avain
jaksamiseen. Suosittelen kaikille lämpimästi myös kilta- ja yhdistyshommiin lähtemistä. Minun mielestäni niistä saatava
kokemus on puolet siitä, mitä voit täältä
koulusta saada mukaasi elämääsi varten.
Tsemppiä fuksivuoteen ja pitäkää
hauskaa!
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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

SUPERFUKSIN 2018 TERVEISET
Kirjoittaja on vuoden 2018 OTY:n superfuksi eli syksyllä 2017 aloittanut fuksi, joka keräsi
vuoden aikana eniten fuksipisteitä

Puheenjohtajan tervehdys
Heipä hei uusi fuksi ja onnittelut Oulun
yliopistoon pääsystä! Olet valinnut oikean
polun elämälläsi aloittamalla opinnot
tekniikan alalla ja samalla matkan kohti
Teekkariutta. Mitäkö se on? Se tulee kyllä
selviämään sinulle pian.
Heti ensimmäisinä viikkoina infoa
kaiken maailman seuroista, liitoista, kekkereistä, kissanristiäisistä, Ilkka Lusikasta
sekä muista härväilyistä tulee varmasti
enemmän kuin tarpeeksi. Älä huoli, vaikka
kaikki ei jää heti päähän. Tulet kyllä varmasti törmäämään kaikkiin edellä mainittuihin vielä monesti tässä vuosien aikana.
Tästä alkaa sinun fuksivuotesi ja luultavasti tulet kuulemaan tämän monelta
muultakin vanhemmalta tieteenharjoittajalta, mutta muista nauttia tästä vuodesta
täysin rinnoin! Ensimmäinen fuksivuosi on vain kerran elämässä ja se tarjoaa
unohtumattomia muistoja, kokemuksia
sekä tietenkin paljon uusia tuttavuuksia.

Muista opiskella ahkerasti, mutta älä liian
sata lasissa. Pidä pilke silmäkulmassa ja
lähde opintojen ohella mukaan opiskelijatapahtumiin sekä muuhun vapaa-ajan
toimintaan.
Tästä fuksiopuksesta saat varmasti näin
alkuun hyvin tietoa mm. niin omasta, kuin
muistakin Oululaisista Teekkarikilloista.
Lähin tukihenkilö on tietty sinun pienryhmänohjaajasi, johon kannattaa tukeutua,
jos jokin asia askarruttaa. Teekkarit ovat
kuitenkin kuin yhtä suurta perhettä.
Pitemmittä puheitta haluan toivottaa sinulle oikein hauskaa fuksivuotta sekä tietenkin antoisia hetkiä tekniikan opintojen
parissa!
Sami Kuoppamaa
Puheenjohtaja
Oulun Teekkariyhdistys ry

Kuva: Ville Mukka

Sami Kuoppamaa
Puheenjohtaja
OTY
puheenjohtaja@oty.fi
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Moikkelis moi!
Oon vuoden 2018 superfuksi Jenna ja
opiskelen tietotekniikkaa. Aloitin opinnot
tuossa viime syksynä aivan kuten sinäkin
nyt tänävuonna ja haluankin onnitella sinua tästä loistavasta päätöksestä!
Viime syksy oli itselle hyvin jännittävää ja samalla pelottavaa aikaa. Muutin
Ouluun etelästä (Nakkila!) ja tunsin Oulusta vain muutaman ihmisen. Pakkasin siis
muuttokuorman pieneen Cliooni ja jätin
koko vanhan elämän taakse.
Ensimmäiset päivät vieraassa ympäristössä tuntuivat hyvin oudolta. Olin
heti ekana päivänä täysin valmis lähtemään takaisin kotiin, sillä uskoin etten tulisi saamaan kavereita ja jäisin ihan yksin.
Näin ei kuitenkaan käynyt, tutustuin ensin
omaan pienryhmääni, jonka jälkeen muihinkin fukseihin ja aloin pikkuhiljaa tottumaan Oulussa asumiseen.
Oma veljeni opiskelee tuotantotaloutta ja hän minulle vitsillä heitti heti
syksyn alussa että rupea superfuksiksi ja
kerää kaikki pisteet niinkuin vuoden 2017
superfuksi eli Meea teki. Naurahdin ajatuk-

selle että miten ihmeessä saisin kerättyä
kaikki pisteet, mutta päätin lähteä kokeilemaan.
Tapahtumia kiertäessä tajusin,
että olin tutustunut moniin ihmisiin, sekä
omasta killasta että muistakin killoista aivan huomaamattani. Lähdin myös killan
hallitushommiin (suosittelen!) ja sen kautta aloin erityisesti tutustumaan vanhempiin opiskelijoihin.
Vielä viime syksynä en olisi uskonut, että elämäni paras vuosi oli juuri alkamassa ja näin jälkeenpäin mietittynä en
vaihtaisi vuodestani hetkeäkään, sillä se
oli aivan timanttinen.
Ehdoton suosikkini fuksipisteitä
kerätessäni oli työvoimana olemisesta
saadut pisteet. Vaikka puhutaankin työstä, niin siltä se ei todellakaan tunnu! Mikäs
sen parempaa kuin tutustua uusiin ihmisiin ja nauttia etuuksista kuten ilmaisesta
ruuasta ja hyvästä seurasta.
Itsellä meni jokeripisteet täyteen
jo tammikuussa, mutta jatkoin silti työvoimana olemista, sillä sen verran mukavaa

puuhaa etten voi muutakuin suositella!
Joten toivon että sinäkin otat fuksivuodesta kaiken ilon irti! Minun oli aina
tapana sanoa että “Tentit voi uusia, fuksivuotta ei” Muista kuitenkin pitää Kela tyytyväisenä!
Jos tai oikeastaan kun näet minua
tapahtumissa niin tuu ihmeessä juttelemaan! Kerron mielelläni lisää fuksivuodestani tai jos kiinnostaa tietää lisää jostain
asiasta ni ehdottomasti tuu kysymään! :-)
Jenna Onnela
vuoden 2018 superfuksi
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Fuksijaos 2018
Linnea Rinnevuori
Fuksivastaava, ARK

Anniina Bitter
Fuksiapuri, ARK

Lilja Jämsä
Fuksivastaava, YMP

Roope Miettunen
Fuksiapuri, YMP

Karoliina Markuksela
Fuksiohjaaja, OTY

Joonas Soudunsaari
Fuksiasiainministeri, OTiT

Arttu Pulkkinen
Fuksiasiainministeriön valmisteleva virkamies, OTiT

Janika Kanto
Fuksivastaava, KONE

Henri Remes
Fuksipaimen, KONE
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Ilmari Nousiainen
Fuksivastaava, SIK

Sini Pekki
Fuksivastaava, OPT

IEM

Linda Niinimäki
Fuksiapuri, OPTIE

M

Mika Petäjäjärvi
Fuksivastaava, Prose

Henri Rautio
Fuksipaimen, SIK

Ilpo Mäkelä
Fuksiapuri, Prose
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OULUN TEEKKARIYHDISTYS

Oulun Teekkariyhdistys
Oulun Teekkariyhdistys ry toimii kaikkien
Teekkarikiltojen yhteistyöelimenä. OTY:n
tehtävänä on järjestää Teekkareiden yhteisiä tapahtumia, pitää yllä yhteistyötä
muihin Teekkariyhteisöihin Suomessa,
muiden alojen opiskelijoihin, tiedekuntiin sekä ammattijärjestöömme Tekniikan
Akateemisiin, TEKiin.
Maksettuasi OTY:n ainaisjäsenmaksun saat monenlaisia hyötyjä jäsenyydestäsi. Merkiksi jäsenyydestä saat jäsentarran, jolla saat alennuksia muun muassa
OTY:n järjestämien tapahtumien pääsymaksuista. Jäsenmaksuun sisältyy myös
oululaisten Teekkareiden oma laulukirja, Laulukalu. Jäsenyyden myötä sinulla
on mahdollisuus tilata myös oululainen
Teekkarilakki.
Kaijonharjussa sijaitsee OTY:n taloprojektin tuloksena syntynyt Teekkaritalo. Talo on valmistunut vuonna 1993
useiden materiaali- ja rahalahjoitusten
myötä sekä luonnollisesti siihen on uhrattu myös mittaamaton määrä talkootyötunteja. Vaikka Talo onkin täydessä
käyttökunnossa, tarvitsee se silti aina
kunnossapitoa, josta vastaa OTY:n alainen

Teekkarilupi. Taloa vuokrataan myös ulkopuolisille, mutta sieltä löytyy aina tilaa
opiskelijoiden illanvietolle, sillä sitähän
vartenhan se on rakennettu. OTY:n toimisto sijaitsee Teekkaritalon yläkerrassa.
OTY:n tiedotuskanavina toimivat nettisivut, ilmoitustaulut ja sähköposti. Liity
siis kiltasi postituslistalle, sillä sitä kautta
tieto kulkee sinulle varmimmin. Lisäksi
OTY:lla on oma lehti, Teksuutimet, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
OTY:yn 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 11.0014.00. Päivystysajoista ilmoitetaan tarkemmin OTY:n nettisivuilla.
Tervetuloa käymään, Talolla nähdään!

Nettisivut
oty.fi
Facebook
@OulunTeekkariyhdistys
Instagram
@oulunteekkariyhdistys
Telegram
t.me/OTYtiedotus
IRC
#oty @ IRCnet

OTY on
- Yli 4000 jäsentä käsittävä yhdistys
- Seitsemän Teekkarikillan kattojärjestö
OTY järjestää
- 10 päiväisen Wapun (± 2 päivää)
- Teekkarikulturellisia tapahtumia
- Vapaa-ajan toimintaa
Lisäksi OTY
- Omistaa Teekkaritalon
- Koordinoi haalari- ja lakkitilauksia
- Vaalii oululaisia Teekkariperinteitä
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OULUN ARKKITEHTIKILTA

Hei uusi arkkari ja paljon onnea! Sinut on
valittu opiskelemaan maailman pohjoisimpaan arkkitehtikouluun, Oulun yliopistoon Arkkitehtuurin yksikköön!
Arkkitehtuurin yksikkömme sijaitsee
Oulun Yliopiston pääkampuksella Linnanmaalla. Pääsimme muuttamaan nimenomaan meille tehtyihin uusiin ja edistyksellisiin tiloihin maaliskuussa 2018.

Olemme erittäin etuoikeutettuja laitoksellamme omista tiloista, jossa eritysjärjestelyitä vaativat opintojemme opetustilat
sijaitsevat. Ensimmäisenä opiskeluvuotena eli fuksivuotena opiskelijoiden kotipesänä toimii piirustussali, studio, jonka
vieressä sijaitsee 2. vuosikurssin Studio
sekä muut opiskelutilat. Jokainen opiskelija saa valita Studiolta henkilökohtaisen piirustuspöytänsä, minne saa jättää
päivittäisiä tavaroitaan ja, missä on hyvä
opiskella muiden läheisyydessä. Alamme
on jatkuvaa sosiaalista kanssakäymistä
ja yhdessä oppimista, joten on enemmän
kuin kunnia päästä opiskelemaan ja tekemään kurssitöitä muiden kanssa samassa
tilassa.
Opiskelijayhteisömme Oulussa on
pieni, mutta sitäkin aktiivisempi sekä
lämminhenkisempi. Jokaisella vuosikurssilla noin 45 opiskelijaa, joten eri
vuosikurssien arkkarit tulevat tutuksi
hetkessä. Opiskellessaan arkkitehtuuria
saa huomata, että kaikkien puhaltavan
yhteen hiileen toinen toistaan auttaen ja
tsempaten. Tiivis yhteishenki luo kannustavan ja rempseän ilmapiirin ympärillemme. Päästessään opiskelemaan Ouluun
arkkitehtuuria, onkin enemmän kuin
etuoikeutettu kuulumaan Oulun Arkkitehtikiltaan.
Oulun Arkkitehtikilta on perustettu
Fuksivastaava (alhaalla)
Linnea Rinnevuori
fuksivastaava@oulunarkkitehtikilta.net
Fuksipaimen (ylhäällä)
Anniina Bitter
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vuonna 1959 ja pääsemmekin viettämään
vuonna 2019 60-vuotissyntymäpäiviämme suurien vuosijuhlien merkeissä! Olemmekin Oulun seitsemästä teekkarikillasta
vanhin kilta. Teekkareina teemme yhteistyötä mielellämme teekkarikiltojen kuin
muiden kiltojen kanssa. Kiltamme virallisista asioista huolehtii hallitus ja toimihenkilöt, mutta kaikki aktiivinen toiminta
on tervetullutta ja kaikki kiltamme jäsenet
ovat haluttuja kiltahuoneellamme järjestettävän viikoittaiseen hallituksen kokoukseen.
Kiltamme järjestää toimintaa ja tapahtumia sekä arkkareille, että muille
opiskelijoille läpi vuoden. Vuoden aikana
pääsemme kiltamme puolesta tutustumaan eri kaupunkeihin KotiMaanPitkä
-excursiolla, juhlimaan vuoden karvaisimmissa bileissä Barbaarisissa Bakkanaaleissa, herkuttelemaan suun makeaksi
Makia-approilla ja nauttimaan legendaarisista opiskelijalehden Ööpisen julkaisubileistä Wapun aikaan. Lisäksi kiltamme
järjestää akateemisia pöytäjuhlia eli sitsejä muiden opiskelijakiltojen kanssa, Kiltiskirppistä ja ravintolapäiväänkin olemme
osallistuneet useaan otteeseen.
Kiltamme puolesta on myös tarjolla
monipuolisia aktiviteetteja vuoden jokaisella viikolla. Killan liikuntavastaavat pitävät huolen arkkareiden liikunnallisuudesta muun muassa koripallon, sählyn, lenkin
ja erilaisten lajikokeilujen avulla. Tarjolla on myös leffakerhoa, kiltalehtemme

Alkkarin toimitukseen osallistumista ja
mahdollista on myös osallistua lautapeliiltoihin. Emännät puolestaan järjestävät
saunaillan viikon jokaisena tiistaina Kiltatalollamme, joka onkin ylpeydenaihe.
Pikisaaressa sijaitseva Oulun Arkkitehtikillan Kiltatalo on 1800-luvulla rakennettu hirsirakenteinen talo. Tämä pitkän
historian omistava keltamultainen arkkarikeskittymä toimii erilaisten tapahtumien
kotipaikkana niin rennoissa saunailloissa
kuin Wappuna maalarinvalkoisissa haalareissa juhlien. Kiltatalo on rakas meille
kaikille ja siitä huolehditaan yhdessä erilaisten talkoiden voimin.
Fuksivuosi tulee olemaan yksi opiskeluajan parhaimmista ja ikimuistoisimmista. Koko ensimmäinen vuosi on täynnä aktiviteetteja ja tapahtumia, mistä saa
mielettömimmät muistot. Erityinen kohokohta lähes heti opiskeluiden alettua
on excursio Hailuotoon, jonne lähdemme
viettämään viikonloppua ja tutustumaan
toisiimme. Me Oulun Arkkitehtikillan
fuksivastaava ja -paimen yhdessä pienryhmäohjaajien ja kilta-aktiivien kanssa
haluamme mahdollistaa uusille fukseille
parhaimman mahdollisen ensimmäisen
opiskeluvuoden. Kuluvan vuoden aikana
tulemme touhuamaan kaikenlaista yhdessä. Haluamme antaa teille eväitä yliopistoelämän ja arkkitehtuurin opiskelun
aloittamiseen sekä tietenkin Teekkariuteen! Tervetuloa!

Perustamisvuosi: 1959
Aloituspaikkoja: 40+5
Kiltatalo: Pikisaari, Pursitie 8
Kiltahuone: Oulun Yliopisto, Linnanmaan Kampus, Pentti Kaiteran katu 1
Haalareiden väri: Maalarinvalkoinen
Killan suurin tapahtuma: Barbaariset Bakkanaalit, Makia-appro
Kiltalehti: Alkkari
Työvälineitä: Skaalatikku, skissipaperi, naruviivain, tietokone
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OULUN YLIOPISTON YMPÄRISTÖRAKENTAJAKILTA

Oulun yliopiston Ympäristörakentajakilta ry
Heipähei uudet fuksit ja tervetuloa opiskelemaan ympäristötekniikkaa Oulun
yliopistoon! Ympäristörakentajakilta, tuttavallisemmin Ymppi, on meidän ympäristötekniikan opiskelijoiden ikioma kilta.
Kiltamme on perustettu vanhan Rakentajakillan seuraajaksi, ja perustusvuosi 1959
tekee killastamme toiseksi vanhimman
teekkarikillan Oulussa. Ensi vuonna onkin
tiedossa 60-vuotisjuhlat! Kiltahuoneemme eli kiltis sijaitsee keskeisellä paikalla

yliopistolla vihreiden naulakoiden takana.
Siellä voitte opiskella, juoda kahvia, jutustella muiden ymppiläisten kanssa, pelata pleikkarilla tai muuten vain hengailla.
Onpa kiltistämme käytetty myös Euroviisu-katsomona.
Ymppiläiset tunnistaa värikkäistä sini-puna-keltaisista haalareista sekä punaisesta ihmisvoimin liikkuvasta saunasta. Saunamme on vuodelta 1982, ja siitä
lähtien se on lämmennyt ja ilahduttanut
ihmisiä niin wapun riennoissa kuin myös
useissa muissa tapahtumissa. Kaikki vain
mukaan kokemaan erilainen saunaelämys omassa renkailla liikkuvassa saunassamme! Kiltamme julkaisee myös joka
wappu oman tyttökalenterinsa, jossa
esiintyvät ihanat ympin tytöt.
Kiltamme järjestää vuoden mittaan
kaikenlaista mukavaa tapahtumaa. Heti
lukuvuoden alussa ovat YMPin ja OPTIEMin yhdessä järjestämät Akateemiset
Alkajaiset. Syksyllä suuntaamme myös
KMP:lle eli KotiMaanPitkä-excursiolle.
Lisäksi osallistumme myös YmpäristöTeekkariPäiville elikkä lyhyesti YTP:lle.
Loppuvuodesta juhlitaan kiltaamme vuosijuhlien merkeissä. Vuoden vaihteen jälkeen luvassa ovat raksasitsit sekä tällä
Fuksivastaava (oikealla)
Lilja Jämsä
fuksivastaava@ymparistorakentajakilta.net
Fuksiapuri (vasemmalla)
Roope Miettunen
fuksiapuri@ymparistorakentajakilta.net
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Perustamisvuosi: 1959
Haalarit: Sini-puna-keltainen
Sisäänotto: 45
Tunnusmerkit: Vedettävä punainen sauna sekä tyttökalenteri
Kiltahuoneen sijainti: Vihreiden naulakoiden vieressä portaat alas
Kiltalehti: Nakertaja

kertaa Oulussa järjestettävät SRT-päivät
eli SuomenRakentajaTeekkaripäivät. Lukuvuosi huipentuu wappuun, joka on varsinkin fukseille ikimuistoinen. Erilaisten
pippaloiden ja hippaloiden lisäksi killallamme on oma liikuntavuoro, jolla voidaan pelata esimerkiksi futsalia, sählyä
tai lentopalloa. Keväällä on myös YMPin
ja OPTIEMin yhteinen laskettelureissu Rukalle.
Teille fukseille järjestetään kaikenlaista kivaa tapahtumaa, joista pyritään
tiedottamaan eri kanavien kautta. Kilta-

huoneen ilmoitustaululta löydätte tapahtumakalenterin, ja lisäksi teille tehdään
oma Facebook- ja Whatsapp-ryhmä. Ajankohtaisia asioita ja muuta löydätte lisäksi
kiltalehdestämme Nakertajasta. Löydätte
kiltamme myös Facebookista (Oulun yliopiston Ympäristörakentajakilta ry) sekä
Instagramista (ymppikilta). Killan nettisivut löytyvät osoitteesta www.ymparistorakentajakilta.net.
Mukavaa fuksivuotta teille toivottavat
fuksivastaavanne Lilja ja fuksiapurinne
Roope.
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OULUN YLIOPISTON PROSESSIKILTA

Heipä hei fuksi ja onnittelut Prosessikillalta mahtavasta alanvalinnasta!
Oulun yliopiston Prosessikilta ry, kavereiden kesken Prose, on prosessitekniikan opiskelijoiden kilta. Tänä vuonna
kiltamme täytti jo 57 vuotta! Olemme siis
jo vanha, mutta silti erittäin nuorekas ja
vauhdikkaasti eteenpäin porskuttava kilta. Tavanomaisen proselaisen voi tunnistaa ihmismassasta jo vähän tummuneista
”valkoisista” haalareista, sekä Teekkarilakista löytyvästä nuolenmuotoisesta kokardista. Lisäksi proselaisia voi tapahtumissa
bongata pyörimässä killan humppakärryn
ympärillä. Humppakärry on keväällä remontoitu, polkupyörän perässä vedettävä suurehko äänentoistolaite, jota killan
humpparit kuljettavat eri tapahtumiin.
Opiskelupäivinä proselaisia löytää
sankoin joukoin kiltahuoneeltamme hengailemassa, juomassa kahvia, pelaamassa konsoli- ja lautapelejä, sekä tottakai
opiskelemassa. Kiltahuoneeltamme löytyy myös pöytäjalkapallo- ja darts-pelit,
joiden mestaruudestakin kilpaillaan lu-

kuvuoden aikana. Kiltahuoneemme sijaitsee yliopiston prosessikadun kellarikerroksessa. Kiltahuoneelle kannattaa tulla
luentojen välissä tutustumaan muihin
alan opiskelijoihin! (Lisäksi talvisaikaan
kiltahuoneelta voi kuulla todella arvokkaita neuvoja kesätöitä silmällä pitäen)
Kiltamme järjestää joka lokakuussa
Mallasappron, joka on Oulun yksi suurimmista opiskelijatapahtumista koko lukuvuonna. Kyseisenä päivänä keskustassa näkee haalarikansaa laidasta laitaan.
Tänä vuonna Mallasappro järjestetään jo
25. kerran, joten tulossa on siis eeppinen
juhlavuosi! Lisäksi Prose järjestää keväällä Wapun aikaan Tuiran rannalla Kirkkovenesoudut, johon suurin osa yliopiston
killoista ja ainejärjestöistä osallistuu. Tänä
vuonna poikkeuksellisesti jäätilanteen
vuoksi emme päässeet Wappuna soutamaan, joten syksyllä tulossa on myös
Syyssoudut!
Kiltalaisillemme Prose järjestää excursioita, eli yritysvierailuita. Tästä esimerkkinä on KMP, eli KotiMaanPitkä -ex-

Fuksivastaava
Mika Petäjäjärvi
fuksivastaava@prosessikilta.fi

Fuksiapuri
Ilpo Mäkelä
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Perustamisvuosi: 1961
Sisäänottomäärä: 70
Haalareiden väri: (Alussa) puhtaan valkoinen
Suurin tapahtuma: Mallasappro
Kiltalehti: Porle
Kiltahuoneen sijainti: Oranssien naulakoiden lähellä Prosessikadun
kellarikerroksessa

cursio, jossa bussilastillinen proselaisia
kiertää tehtaita ja yöpyy pari yötä eri Teekkarikaupungeissa ympäri Suomea. Lisäksi
tänä syksynä proselaisia lähtee ulkomaan
excursiolle Keski-Eurooppaan! Lisäksi
Prose järjestää teille, kiltamme fukseille,
oman excursion nimeltä fuksicursio. Excursioiden lisäksi kilta järjestää vuoden
mittaan mm. yhteissitsejä muiden kiltojen
kanssa, urheilutapahtumia, peli- ja hengailuiltoja, laskettelureissun, sekä kaikkia
muita huippuja tapahtumia!
Kirsikkana kakun päälle: kovan ky-

synnän vuoksi valtaosa proselaisista on
päässyt jo usean vuoden ajan oman alan
kesätöihin heti ensimmäisestä kesästä
lähtien. Joten vielä kerran onnittelut hienosta saavutuksesta! Ottakaa kaikki ilo irti
fuksivuodestanne ja lähtekää avoimesti
kaikkiin tapahtumiin mukaan. Opiskelijatapahtumat ovat hyvää vastapainoa
opiskelulle. Lisäksi olemalla aktiivinen tutustuu valtavaan määrään uusia ihmisiä ja
luo elinikäisiä ystävyyssuhteita. Viettäkää
tähän mennessä elämänne paras vuosi!
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OULUN YLIOPISTON KONEINSINÖÖRIKILTA

Oulun Yliopiston
Koneinsinöörikilta ry
Hei uusi konelainen! Me, Janika ja Henri,
haluamme toivottaa sinut tervetulleeksi
opiskelemaan konetekniikkaa Oulun yliopistoon. Huippua, että olet valinnut juuri
konetekniikan opiskeluvaihtoehdoksi. Me
toimimme Oulun yliopiston Koneinsinöörikillassa, tuttavallisemmin Konekillassa,
fuksiohjaajana sekä fuksipaimenena, ja
meidän tehtävämme on auttaa teidät läpi
fuksivuodestanne, sekä järjestää teille
kaikkea kivaa vuoden aikana. Meidän lisäksi teitä auttavat teidän omat pienryhmäohjaajat, sekä tietenkin tarvittaessa
muut vanhemmat tieteenharjoittajat.
Konekilta on Oulun yliopiston näkyvimpiä kiltoja, ja konelaiset tunnistaa helposti meidän kirkkaanpunaisista haalareista. Meitä ei siis voi olla huomaamatta,
sillä olemme myös yksi yliopiston suurimmista killoista. Kiltaamme kuuluu lisäksi
myös meidän rakkaat ajoneuvomme, jotka herättävät huomiota monessa tapahtu-

massa vuoden aikana. Kiltamme vanhin jäsen on vuosimallia -28 oleva paloauto Ykä,
joka täyttää tänä vuonna 90 vuotta! Lisäksi
meillä on kaksi maastoautoa, Mellakka ja
Korppu, sekä moottoripyörä Jawa. Kaikki
ajoneuvot tulevat teille varmasti tutuiksi
vuoden aikana.
Konekilta järjestää yhden vuoden suurimmista ja suosituimmista tapahtumista,
eli Laskiaisen. Laskiaisen lisäksi järjestämme monia bileitä, urheilutapahtumia, sitsejä, excursioita ja saunailtoja kiltalaisille,
ja myös yhdessä muiden ainejärjestöjen
kanssa. Killalla on käytössä kiltahuone,
joka sijaitsee Tekniikankadulla kellarikerroksen pommisuojassa. Kiltahuoneella voi
kuluttaa aikaa pelikonsolien, kahvikupposen tai rennon jutustelun äärellä, eikä tekeminen varmasti lopu kesken!
Konetekniikalla on monenlaisia suuntautumisvaihtoehtoja, meillä voit opiskella esimerkiksi koneensuunnittelua, me-

katroniikkaa, auto- ja työkonetekniikkaa,
teknillistä mekaniikkaa tai vaikkapa materiaalitekniikkaa. Vaihtoehtoja on monia,
ja jokaiselle löytyy varmasti jotakin.
Fuksivuosi tulee olemaan opiskeluajan ikimuistoisin vuosi, ja tämän takia
kannattaa lähteä rohkeasti mukaan kaikkiin tapahtumiin. Tapahtumissa voi löytää
uusia kavereita, saada ihania muistoja, ja
kerätä arvokkaita fuksipisteitä. Fuksivuosi huipentuu Wappuun, jonka päätteeksi
fuksit saavat painaa tuliterän teekkarilakin ensimmäistä, mutta ei todellakaan
viimeistä kertaa päähänsä. Fuksivuodesta

kannattaa ottaa kaikki ilo irti, sillä fuksivuoden elää vain kerran!
Kiltamme kotisivuilta voit löytää lisää
tietoa killastamme, opiskelumateriaalia,
yhteystietoja, tapahtumia sekä kuvagalleriamme. Meidät löytää myös Facebookista
sekä Instagramista.
Mikäli jokin askarruttaa, ottakaa yhteyttä tai repikää hihasta käytävällä, me
kyllä autamme kaikenlaisissa pulmissa.
Me olemme täällä teitä varten, ja teemme
parhaamme, että teillä kaikilla olisi huikea
fuksivuosi! Törmäillään!!

Väri: Punainen
Perustettu: 1965
Tunnusmerkit: Killan ajoneuvot
Aloituspaikat: 105
Kiltalehti: Kampiakseli
Suurin tapahtuma: Laskiainen
Nettisivut: www.konekilta.fi
an aloista
Fun fact: Eniten fukseja tekniik

Fuksivastaava
Janika Kanto
fuksiohjaaja@konekilta.fi

Fuksipaimen
Henri Remes
fuksipaimen@konekilta.fi
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SÄHKÖINSINÖÖRIKILTA

Sähköinsinöörikilta ry
Terveppä terve uudet fuksit ja lämpimät
onnittelut opiskelupaikasta sähkötekniikalle Oulun yliopistoon!
Sähköinsinöörikilta, toisin sanoen
SIK, on yksi Oulun teekkarikilloista. Killallamme tulee täyteen 53 vuotta tänä
syksynä. Meidät tunnistaa sähkön sinisistä haalareista ja salamakokardista teekkarilakissa! Muita tunnusmerkkejä ovat
muun muassa lastenvaunuiksi naamioidut möykkäwaunut, NeverSki-sukset ja
fukseille erityisen tärkeä Norjan lippu.

”…Ja fuksit tämän lipun
nähdessään tietäköön;
Että sen ympärillä tulee
heidän parvehtia...”
Killaltamme löytyy monenlaista aktiviteettia mihin osallistua ja kiltahuoneemme tilat on viimevuonna rempattu. Kiltahuoneella on loistavat mahdollisuudet
Fuksivastaava
Ilmari Nousiainen
fuksivastaava@sik.fi

sisi tapahtumia. Aktiivinen osallistuminen
tapahtumiin ja teekkarikulttuuriin tutustuminen kannattaa, sillä yhtä lämminhenkistä ja hauskaa yhteisöä on vaikea etsiä.
Fuksivuonna kerätty hyvä meno jatkuu

tuleville vuosille! Teekkarikulttuuriin teitä opastavat omat pienryhmäohjaajanne,
sekä me, Ilmari ja Henri, fuksivastaavanne
ja fuksipaimenenne. Toivotamme teille antoisaa ja hauskaa fuksivuotta!

opiskella taikka rentoutua. Kahvia saa
halvalla kiltahuoneelta, mitä voi nautiskella pöytälätkän tunnelmissa, pleikkaria
pelatessa taikka sitten darts-tauluun tikkoja heittelemässä. Loistava paikka tutustua vanhempiin killan opiskelijoihin, joilta
voi myös kysyä neuvoa kouluhommissa.
Kiltamme myös pyörittää elektroniikkakerhoa kerran viikossa, jossa voit suunnitella ja rakentaa omia projektejasi. Järjestämme tunnettuja opiskelijatapahtumia
vuoden aikana, muun muassa Ympärihiihdot, sekä kaamoksen kaatajaiset. Excursio
mahdollisuuksia löytyy useita kuten fuksiexcursio, sähköpäivät ja KMP kotiMaan
Pitkä excursio. Fuksiexcursio, kuten nimi
sanoo, on fukseille suunnattu reissu. Sähköpäivillä on loisto mahdollisuus tutustua sisarkiltojemme Aallon, Tampereen ja
Lappeenrannan sähköteekkareihin. KotiMaan Pitkällä excursiolla lähdemme reissuun koko killan voimin.
Jotta saisitkin fuksivuodestasi mahdollisimman paljon irti, seuraa fuksipasFuksipaimen
Henri Rautio
fuksipaimen@sik.fi

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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OULUN TIETOTEEKKARIT

OULUN TIETOTEEKKARIT RY
Heipä hei ja tervetuloa opiskelemaan tietotekniikkaa, tuota kaikkein tulevaisuus
turvallisinta alaa aina skynetin nousuun
asti.
Tietotekniikan opiskelijoita yhdistää
alan lisäksi kiltamme Oulun Tietoteekkarit Ry, kavereiden kesken OTiT. Kiltamme
tukikohta elikkäs kiltahuone löytyy X-käytävän varrelta katakombin suojista. Kiltahuone toimii opiskelijan turvapaikkana
kun luennot alkavat ahdistamaan liikaa,
taikka ihan vain leppoisana oleskelutilana
luentojen jälkeen/välissä/aikana. Kiltikseltä löytyy naposteltavaa, sohvia, pelejä,
jarruja, opiskelijoita ja ehkä kaappien kätköistä jopa vanhoja prujuja. Vanhemmilta
opiskelijoilta sataa elämänohjeita jotka
opastavat jonnekkin ja opiskelu sujuu rattoisammin porukassa kiltiksen hiljaisemmassa takahuoneessa. Bonuksena meillä
on myös wifi jos opiskelusta kaipaa taukoa.
Fuksit, olette tehneet hyvän valinnan
aloitus vuotenne suhteen sillä OTiT täyttää tänä vuonna 30, ja tätä juhlavuotta
tullaan syksyn aikana juhlistamaan vähän
normivuotta mittavammin. Mutta ei tässä
suinkaan kaikki. Kiltamme yksi tehtävistä on järjestää ajankulua jäsenistölle, ja
Fuksiasiainministeri (oikealla)
Joonas Soudunsaari
fuksiasiainministeri@otit.fi
Fuksiasiainministeriön valmisteleva virkamies (vasemmalla)
Arttu Pulkkinen
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fukseille ehkä tärkeimpänä mainittakoon
fuksicursio ja fuksisitsit, joilla teille tarjotaan perehdytys teekkarikulttuuriin.
Kiltahuonekierroksella taaskin pääsee
näkemään vähän muiden kiltojen menoa
ja illemmalla jatketaan teeman piirissä city-tourilla, jolla katsellaan vähän kaupungin merkittävimpiä nähtävyyksiä (baareja). Yksi killan isoimmista syyslukukauden
tapahtumista onkin sitten pikkuWappu
jolla pääsette vähän kokemaan esimakua
oikeasta Wapusta. Keväästä mainittakoon
vielä humanöörisitsit, joilla pääsette testaamaan fuksisitsien oppeja, sekä Koti-

MaanPitkä exursio, jolla tehdäänkin vähän
pidempi reissu otaniemeen TiTeenien taistoihin.
Mikäli innostutte killan toiminnasta
niin vuodenvaihteen vaalikokouksessa voi
lähteä toimihenkilöksi tai jopa hallitukseen. Näissä hommissa pääsee mukavasti
tutustumaan ihmisiin ja oppii tärkeitä taitoja tulevaisuutta varten.

Fuksivuosi on ainutlaatuinen joten
ottakaa siitä kaikki irti mitä saatte. Muistakaa verkostoitua, kokeilla uusia asioita ja
ennen kaikkea pitää hauskaa. Välillä ehkä
kannattaa opiskellakkin. Vuosi on kuitenkin yllättävän lyhyt aika ja ennenkuin huomaattekaan on teilläkin nupin koristeena
mustavalkoinen tupsulakki.

Perustamisvuosi: 1988
Haalareiden väri: musta (lähes kaikilla suomen tietoteekkareilla sama)
Kiltalehti: Terminaali
Suurin tapahtuma: Kiltahuonekierros + Citytour
Sisäänottomäärä: 50
IRC-kanava: #otit @ IRCnet
Nettisivut: www.otit.fi
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OULUN TUOTANTOTALOUSTEEKKRIT

OPTIEM
Heipä hei uusi fuksi! Pienen ja tiiviin kiltamme Optiemin fukseista pitävät huolta
kiltamme Fuksivastaava Sini ja Fuksiapuri
Linda. Meiltä voit tulla kysymään milloin
vain mitä vain, mikäli jokin asia askarruttaa.
Kiltamme Optiem on pienin ja nuorin
Teekkarikilloista, mutta myös meillä on
pitkä taival takana Teekkariyhteisössä.
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 Teek-

karit 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 kil-

taamme 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.
Lopuksi vielä onnittelut jokaiselle
Teekkarinalulle, nähdään syksyn riennoissa!

Perustettu: 1991
Jäseniä: 350
Sisäänotto: 40 opiskelijaa
Esimerkkiammatti: Projektijohtaja, osta
japäällikkö, laatupäällikkö...
Kiltahuoneen lokaatio: Oranssien nau
lakoiden läheisyydessä Prosessikäytävällä
Haalariväri: Mintunvihreä
Kiltalehti: Laatta
Tiesitkö?
Kiltamme nimi Optiem tulee sanoista Oulu
Presents The Industrial Engineering and
Management. Nimi mukailee Euroopan tuta
laisten kattojärjestön ESTIEMin nimeä.

Fuksivastaava
Sini Pekki
fuksivastaava@optiem.fi

Fuksiapuri
Linda Niinimäki
fuksiapuri@optiem.fi
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FUKSIPASSI JA FUKSIPISTEET

Fuksipassi - menolippu teekkariuteen
Fuksipassi on koottava pahvi-installaatio,
todellinen insinööritaidon helmi, jonka
yhdeksään eri kategoriaan kerätään fuksipisteitä mitä erilaisimmista tapahtumista, tehtävistä ja asioista. Jokainen fuksi
saa passinsa pienryhmäohjaajaltaan heti
syksyn alussa. Passi on koottava oikein ja
pidettävä ehjänä – älä siis pese passia pesukoneessa! Pyri myös välttämään passin
hukkaamista eli rintoihin lähtiessä kannattaa passi jättää kotia turvaan.
Fuksipassin kokoaminen
Leikkaa pitkin katkoviivoja niin saat 3 pahvinpalaa, joista suurimmassa on kahdeksan rakoa. Varo leikkaamasta viivojen yli
tai niitä kohtia, joita ei ole merkattu katkoviivalla! Pujota pala, jossa lukee ”1. Ansio”,
isoimman palan rakojen toiseen reunaan
vuorotellen liuskojen eri puolilta siten,
että sivu 1 tulee ns. sivun 3 päälle. Toinen
paloista pujotetaan vastakkaiseen reunaan, pujottaen kuitenkin aloitetaan eri
puolelta kuin edellinen, jolloin sivu 6 tulee
ns. sivun 4 alle. Kokeile vielä, että saathan
kaikki sivut auki näkyviin oikein ja jos sait,
voíla! Sinulla on oma fuksipassi!
Mitä ovat fuksipisteet
Fuksit keräävät passeihinsa tarvittavan
määrän pisteitä saadakseen ensimmäisenä Wappunaan Teekkarilakin. Tätä varten tulee kuitenkin kerätä 32 fuksipistettä
sekä osallistua fuksiuittoihin. Eri tapahtumista saa eri määrän pisteitä passiin
värikoodauksen mukaisesti: ylimmästä 3,
kahdesta seuraavasta 2 ja lopuista 1, poikkeuksena jokeri-kohta, johon voi saada
maksimissaan 3. Pisteiden kerääminen
aloitetaan heti syksyllä ihan uittoihin asti.
Mahdollisuudet pisteisiin kuitenkin vähenevät, kun tapahtumat valuvat ohi, joten
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on syytä olla aktiivinen heti alusta asti.
Vasta Wapun alla havahtuva fuksi voi vielä
viimeisenä oljenkortenaan hankkia pisteitä osallistumalla Wapun järjestelyihin tai
muihin kiltojen tarjoamiin nakkihommiin.
Vaatimukset teekkarilakin saamiseksi
Tekniikan ylioppilas olet heti, kun otat
opiskelupaikan vastaan ja marssit yliopiston ulko-ovesta sisään, mutta Teekkarilakin, ja sen tuoman arvonimen Teekkari
saat aikaisintaan Wappuaamuna. Arvonimeen Teekkari kuuluu vastuu tuntea Teekkariperinteitä, ja tämän takia vaadimme
fuksipassiin kerätyksi vähintään 32 fuksipistettä ja 4p / sarake 8:aan ensimmäiseen
sarakkeeseen.
Yhdeksäs sarake on vapaaehtoinen. Fuksipisteiden kerääminen on helppoa ja mukavaa, joten kannattaa olla aktiivinen!
Jos pisteitä ei kuitenkaan ole tarpeeksi
Jos pisteet eivät kuitenkaan riitä tai uiminen jää suorittamatta, niin Teekkarilakin
saa äitienpäivän lakituksessa. Näin voi
myös käydä, jos erehtyy syystä tai toisesta nukahtamaan Wapunpäivän vastaisena
yönä eikä ole Rauhalan pihalla lakkiaan
noutamassa Wapunpäivän aamuna klo
04.00. Muista kuitenkin, ettei fuksipisteitä, Teekkarilakkia ja oikeutta nimitykseen
Teekkari ole tarkoitus tavoitella kulmat
kurtussa vaan hauskaa pitäen hyvässä
seurassa!

Fuksipisteet
Fuksipisteet jaetaan joko itse tapahtumapaikalla tai jälkikäteen niin että suorituksesta on Teekkaritodistaja tai raskauttavaa
todisteaineistoa (esim. video tai kuva).
Jokeripisteet
Jokerikohtaan merkatut suoritukset ovat
vain ehdotuksia pisteiden ansaitsemiseen
edellytettävistä tehtävistä ja suorituksen
eteen suluissa on merkitty saatava pistemäärä. Jokerikohtia saa täydentää useammalla tapahtumalla yhteensä 3 pisteeseen
asti. Jokeripisteitä ei voi merkata muihin
kuin jokeriksi merkattuihin kohtiin.
Kuinka paljon täytyy kerätä pisteitä
Fuksipassin sarakkeisiin 1-8 (9. sarake on
vapaaehtoinen) tulee kerätä vähintään 4
fuksipistettä per sarake eli yhteensä 32
pistettä. Kerättyäsi tarpeeksi fuksipisteitä,
pääset uimaan Waattona (eli Wapunaattona) ja hukuttamaan fukseutesi, jonka
jälkeen olet oikeutettu saamaan Teekkarilakkisi Wappuaamuna.

Pisteidenanto-oikeudet

Maksimissaan 3p pisteenanto-oikeus:
- OTY:n hallitus
- Fuksijaos
- Teekkarikiltojen PJ:t
- TeeKu:n PJ
- TeekkariLupin hallitus

Maksimissaan 2p pisteenanto-oikeus:
- Pienryhmäohjaajat
- Teekkarikiltojen hallitukset
- TeeKun hallituksen Teekkarijäsenet
HUOM! Hallituksiin kuuluvilla fukseilla ei
ole pisteidenanto-oikeutta!

Epäselvyyksissä ota yhteyttä fuksijaokseen tai fuksiohjaajaan (fuksiohjaaja@oty.
fi).
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Mistä saa fuksipisteitä?
1. Ansiot

(3p) PK1 / PlasSom: Matematiikan peruskurssi I:n suorittaminen välikokeilla tai
loppukokeella syyslukukauden aikana.
Arkkareilla vastaava on Plastinen sommittelu. Hyväksilukutilanteessa käy mikä tahansa matematiikan kurssi.
(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.

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 paikallisiin jäynäkisoihin.
(1-2p) Laulumarathon: Osallistuminen
laulutapahtumaan ja/tai osallistuminen
biisien suunnitteluun ja niiden esittämiseen (1p per suoritus).
(1p) Speksi: Speksin seuraaminen tai
osallistuminen PahkiSpeksin toimintaan.

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).
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(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

(1p) Laulukoe: Ulkomuistista laulettu
Teekkarihymni, oman killan kiltalaulu ja
Laulukalusta laulettu kolmas vapaavalintainen kappale. Tällöin läsnä on oltava ainakin kaksi Teekkaria, joista toisella täytyy
olla oikeus myöntää 3 pistettä. Laulukokeen voi suorittaa myös kaveri(e)n kanssa.
(1p) Fuksilakki: Fuksilakituksen yhteydessä vastaanotettu lakki.
(1p) Oton päivä: Osallistuminen Oton päivän rastikilpailuun.
(Max. 3p) Jokerikohta

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. 3 pistettä.
Pisteen saa, kun fuksilakkia pitää koko tapahtumassa vietetyn ajan. Pisteenantajiksi kelpaavat kaikki pisteenanto-oikeutetut.
(2p) Vaalikokous: Läsnäolo alusta loppuun oman killan vaalikokouksessa.
(2p) Killan oma: Oman killan määräämä
fuksipistekohta (tulee täyttää passiin)
• Arkkitehtikilta: Kiltatalotalkoot
• Koneinsinöörikilta: Laskiaisen järjestely
• Optiem: Tutan palautepäivä (osallistuminen ja palautteen antaminen)
• Oulun Tietoteekkarit: Irkkaus (irkkaa aktii-

5. Pippalot

(3p) Fuksisuunnistus: Osallistuminen
syyskuussa järjestettävään rastimuotoiseen hauskanpitoon.
(2p) Lakinlaskijaiset: Osallistuminen OTY:n
järjestämiin Lakinlaskijaispippaloihin.
(2p) Pikkujoulubileet: Osallistuminen
OTY:n järjestämiin pikkujoulubileisiin.
(1p) PikkuWappu: Osallistuminen PikkuWappuun (OTiT:n järjestämä).

6. Urheilu
• 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 jonkun linkissä listatun harrastejärjestöjen toimintaan.
• http://www.oyy.fi/opiskelijalle/jarjestotoiminta/harrastejarjestot/
(Max. 3p) Jokerikohta

(3p) Lumenveistokisat: Aktiivinen osallistuminen killan lumiveistoksen toteuttamiseen.
(2p) Fuksiurheilukisat: Osallistuminen
syksyllä järjestettävään urheilukilpailuun.
(2p) Laskiaismäki: Osallistuminen laskiaismäkijoukkueeseen standard-sarjassa
tai modified-luokan laskuvälineen tekemiseen.
(1p) Kyykkä: Osallistuminen kyykkäkisoihin (esim. Fuksikyykkä, WCOK, killan
mestaruuskyykkä, Wappukyykkä), osal-

visesti OTiT:in kanavilla)
• Prosessikilta: Kiltistalkoot
• Sähköinsinöörikilta: Kiltistalkoot
• Ympäristörakentajakilta: Fuksijalis
(1p) Wappuinfo: Osallistuminen oman
killan järjestämään Wappuinfoon. Pakottavassa tapauksessa myös toisen killan
info käy.
(1p) Fuksi-info: Osallistuminen oman killan järjestämään, fukseille tarkoitettuun
tiedonjakotilaisuuteen. 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

(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

listuminen jonakin sunnuntaina OAMK:n
sunnuntaikyykkään tai esimerkiksi kyykkä-introon.
(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
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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
OYY:n järjestömessuille Linnanmaan kam-

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.
Kuva: Ella Pitkäkoski

puksella. Tarkoittaa ständeillä kiertämistä
sekä passin täyteen keräämistä haalarimerkin saamiseksi.
(1p) KV-toiminta: Osallistuminen johonkin kansainvälistymistä tukevan järjestön
toimintaan tai kokoukseen (esim. Erasmus, AIESEC, Cafe Lingua, Estiem).
(1p) Slumber party: Fukseille tarkoitettuun rentoon illanviettoon osallistuminen.
(1p) Kotiruokakurssi: Osallistuminen TTK:n ja OTY:n järjestämälle kotiruokakurssille.
(Max. 3p) Jokerikohta

(1p) Abipäivien järjestely: Oman killan
esitteleminen tai muuten järjestämiseen
osallistuminen.
(1p) Pippalon järjestely: Pippaloiden järjestelyissä mukanaolo (esim. lipunmyynti,
tiskivuoro).
(1p) Uraorientaatio: Osallistuminen
workshoppiin, työpajaan tai koulutukseen, jonka tarkoitus on edistää työnhakua (esim. LinkedIn-koulutus, CV:n tarkastuttaminen tai työhaastattelu-koulutus,
Oulu ES:n tapahtumat).
(Max. 3p) Jokerikohta

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 (Ark-

kareiden 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

Jokeripisteitä voi saada muun muassa seuraavista:
(2p) Läsnäolo alusta loppuun OYY:n edustajiston kokouksessa
(1p) Osallistuminen OTYn pilkkikisoihin
(2p) toinen osallistuminen tempaukseen
(2p) verenluovutus
(1p) osallistuminen johonkin muuhun
kuin yllämainittuihin urheilutapahtumiin,
kuten Ratikan tapahtumiin
(2p) Osallistuminen Ystävällisen KaunoHiihtoSeuran (YKHS) järjestämälle hiihto-/
laskettelureissulle
(1p) OTYn jäsenilta
(2p) Käynti Teekkarimuseossa/Arkkitehtimuseossa

• Muissa mahdollisissa jokerikohdissa ota
yhteyttä fuksijaokseen tai Fuksiohjaajaan
• Lipunmyynti
- 1 piste per myyntikerta (koskee kaikkea lipunmyyntiä paikasta huolimatta)
• Sitsit- ja vuosijuhlatyövoima
- Työvuoro ≤ 4h => 1p
- 4h < Työvuoro ≤ 7h =>2p
- 7h < Työvuoro => 3p
- Yötuntien (klo 00.00 – 06.00) aikana
pisteet tienaa tuplana eli 2h vuoro/1
piste, 3h vuoro/2 pistettä ja 4h/3 pistettä.

Esimerkki

Fanni Fuksi lähti vuosijuhlien jatkoille työvoimaksi. Hänen vuoronsa alkoi 20.00 ja sovittiin päättyväksi, sitten kun jatkot päättyvät. Jatkot päättyivät noin klo 4.00, joten Fanni sai
pisteitä jatkoista 1 pisteet 20.00 – 00.00 välisestä ajasta ja 3 pistettä 00.00 – 4.00 välisestä
ajasta.
Kaikki työvuorot ovat keskenään samanarvoisia (esim. pääjuhla, jatkot), ainoastaan työvuoron pituus määrittää pistemäärään.
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OPISKELU YLIOPISTOSSA

Opiskelu yliopistossa FAQ
Mihin olen oikein joutunut, mistä tietoa?
Olet siis päätynyt yhteen Oulun yliopiston
tiedekunnista suorittamaan diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkintoa. 300
opintopisteen laajuisena se sisältää ensiksi suoritettavan tekniikan kandidaatin
tutkinnon, eräänlaisen välietapin, jonka
jälkeen diplomi-insinöörin tutkinnon. Teoriassa yksi opintopiste (op) on määritelty
vastaamaan noin 27 tunnin työpanosta eli käytännössä 5 op kurssi vastaa 135
tuntia, ainakin melkein aina. Joten veipä
opintiesi sitten määrittelyä vähemmän
tai enemmän aikaa, sitä kuitenkin riittää
kuljettavaksi seuraavien opiskeluvuosiesi
aikana toivottavasti ikimuistoisten muistojen kera. Mutta älä kuitenkaan hätäile! Jos
opintoasiat ja niiden paljous tuntuvat vielä tässä vaiheessa sekavilta, et ole ainoa.
Lähimpänä apunasi toimivat pienryhmäohjaajasi omasta killastasi. Yliopistoelämää jo nähneinä he osaavat auttaa sinua
kysymyksissäsi ja mikäli eivät, osaavat ohjata paremmin tietävän luokse. Jokaisella
koulutusohjelmalla on oma opintoneuvoja sekä omaopettaja/omaopettajia, joiden
puoleen kääntyä. Myös opinto-oppaasi
(http://www.oulu.fi/ttk/opinnot) tarjoaa
mojovan annoksen tärkeää asiaa opiskelun käytäntöihin liittyen, joten kannattaa
paneutua oman alasi opinto-oppaaseen!
Pitääkö mihinkään ilmoittautua?
Kurssit suoritetaan yleensä joko välikokeilla tai lopputentillä. Tentteihin täytyy aina
ilmoittautua, viimeistään 7 päivää ennen
tenttiä klo 23:59 mennessä! Jos osallistut
tenttiin ilman ilmoittautumista, tenttiäsi ei
arvostella. Älä myöskään turhaa yritä saapua yleiseen tenttitilaisuuteen, sillä tenttipapereitakin on salissa vain ilmoittautuneiden verran. Kurssin välikokeisiin ei
kuitenkaan yleensä tarvitse ilmoittautua,
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mutta asia kannattaa varmistaa, mikäli
et ole varma asiasta. 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, kotitehtävien palautuksiin sekä haluat päästä
kurssin oppimisympäristöön, josta löytyy
kaikki luentomateriaali. Kielten kursseille
on syytä ilmoittautua turhia viivyttelemättä, sillä ryhmät tuppaavat täyttyä nopeaa.
Kielikeskus (viralliselta nimeltään Kieli- ja
viestintäkoulutus) on täydentävien opintojen keskuksen osa, joka vastaa mm teknillisen tiedekunnan kielten opetuksesta.
Kaikki ilmoittautumiset tapahtuvat aina
WebOodin kautta tai kännykkäsovelluksen Tuudon kautta.
Onko luennoilla pakko käydä?
Akateemisen vapauden mukaisesti vastuu
opinnoistasi on sinulla. Opettaja, opinto-ohjaaja eikä äitisikään 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 on yleensä
läsnäolopakko.
Entä kannattaako luennoilla käydä?
Yksiselitteisen vastauksen antaminen
tähän kysymykseen on vaikeaa. Se, kannattaako luennoilla käydä, riippuu hyvin
paljon kurssista, luennoitsijasta ja omista
opiskelumenetelmistäsi. Jotkut oppivat
parhaiten, kun joku selittää asian (luennolla), toiset taas itsenäisesti opiskelemalla. Yleensä kaikilla kursseilla saa luentodiat luennon jälkeen, mutta joillakin

kursseilla osa tehtävistä saatetaan käydä
vain ja ainoastaan luennolla läpi. Jotkut
kurssit ovat helpompia kuin toiset. Eräs
yleinen moka on kuitenkin se, että kysyy
kaverilta, 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. Luennoilla tulee opiskeltua aihe, mitä ei välttämättä tulisi muuten vapaa-ajalla opiskeltua.
Lisäksi kurssin kannalta keskeisimmät
asiat selviävät paremmin luennoilla kuin
esimerkiksi kirjoista lukemalla. Kannattaa
kuitenkin itse kokeilemalla etsiä itselle se
paras tapa oppia niin, että asian muistaa
vielä huomennakin.
Vaikka akateeminen vapaus vapaimmillaan houkuttelisikin, ei siis kannata
heti lopettaa luennoilla käymistä, vaikka
se ei alkuun tuntuisikaan omalta jutulta.
Jos et kaikille luennoille pääse, muista
että opiskelukaverit ja kopiokone auttavat. Jos luennoilla käyminen kuitenkin
tuntuu turhalta, voi kurssin asiat opiskella muutenkin. Silloin pitää vain muistaa
ja jaksaa 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.

tuttavat enemmän esimerkiksi lukion matematiikan tunteja (positiivisessa mielessä). Laskareissa käydään läpi esimerkkejä
ja laskuja pääsee laskemaan myös itse. Lisäksi laskareiden pitäjä neuvoo ongelmatilanteissa. Joidenkin kurssien laskareista
saa myös niin sanottuja laskaripisteitä,
jotka auttavat pääsemään kurssin läpi ja/
tai korottavat kurssin arvosanaa. Joten
näitä pisteitä kannattaa ehdottomasti kerätä!
Mistä hankin kurssimateriaalin?
Yleensä kurssimateriaalina käytetään
luennoitsijoiden kokoamia diasarjoja tai
monistenippuja eli “prujuja”. Joillakin
kursseilla on vielä paperin pruju, mutta
niitä on lähinnä enää matematiikan kursseilla. On syytä huomata, että usein prujut
on tarkoitettu luentorungoksi, joita voi
käyttää itseopiskeluun. Jotkut tykkäävät
lukea prujuja koneelta tai tabletilta, toiset
puolestaan tulostavat prujuja ja tekevät
paperiin suoraan omat merkinnät tärkeistä asioista kun taas toiset kirjoittavat muistiinpanot prujujen pohjalta. Eli on olemassa monenlaisia opiskelutyylejä, pitää vain
löytää se mikä sopii itselle! Useimmille
kursseille on olemassa myös kurssikirja,
joskaan sen ostaminen ei yleensä ole mitenkään välttämätöntä, varsinkaan jos käy
luennoilla ja laskareissa. Kurssikirjoja voi
myös lainata yliopiston kirjastosta, mutta
varaus kirjasta kannattaa tehdä hyvissä
ajoin ennen tenttiä.

Kannattaako laskareissa käydä?
Laskuharjoituksissa eli laskareissa kannattaa yleensä käydä, vaikka ei kävisikään
luennoilla. Siinä missä luennot ovat usein
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HARRASTEJÄRJESTÖT ESITTÄYTYVÄT

Teekkaritorvet
Sinä puhallinsoittaja tai rumpali, tervetuloa mukaan luvassa unohtumattomia kokemuksia ja soittamisen iloa!

TeeKu
Oletko joskus kuullut jonkun laulavan?
Siedätkö huonoakin huumoria? Tykkäätkö laulaa?
Jos vastasit myöntävästi yhteenkin kysymykseen, maailman paras oululainen
Teekkarikuoro TeeKu haluaa riveihinsä
juuri sinut! Tänä vuonna 25 vuotta täyttävä TeeKu on sekakuoro, joka keskittyy
pääasiassa perinteisiin Teekkari- ja juomalauluihin sekä muuhun kevyempään
ohjelmistoon. Kuorossa pääsee laulamaan mm. swahiliksi, ruotsiksi, suomeksi
ja englanniksi. Kuoroa johtaa Sofia Riippi.
Kuoro pitää yleensä yhden oman konsertin lukukaudessa, minkä lisäksi TeeKu on
suosittu esiintyjä kiltojen ja opiskelijoiden tilaisuuksissa sekä yliopistomaailman
ulkopuolella. TeeKulaisten ohjelmaan
kuuluvat myös hulvattomat laululeirit,
pikkujoulut ja muut illanistujaiset. Kos34 | Fuksiopus 2018

ka ainoastaan lahjattomat reenaa, myös
TeeKu harjoittelee yliopiston lukukausien
aikana keskiviikkoisin kello 18-20 Linnanmaalla Saalastinsalissa. 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. Tervetuloa mukaan laulamaan!

Lisätietoja: www.teeku.fi

Teekkaritorvet on Oulun viihteellisin puhallinorkesteri, jonka rivistöissä soittaa
puhaltajia ja rumpaleita kaikilta tieteenja taiteenaloilta aina fukseista tohtoreihin. Orkesteri on perustettu vuonna 1970.
Teekkaritorvissa on aktiivisoittajia reilu
parikymmentä ja kirjavaan joukkoomme
mahtuu aina lisää uusia torvimusiikista
kiinnostuneita.
Teekkaritorvet tekevät 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.
Löydät Teekkaritorvet youtubesta, facebookista ja instagramista, joten käyhän
tykkäämässä meistä ja samalla näet mitä
on Teekkaritorvet!
Toivotamme tervetulleiksi kaikki fuksit ja
uudet soittajat oppilaitokseen, kansallisuuteen, työpaikkaan ja yli kahdeksantoista vuoden ikään katsomatta! Yhdistyksem-

me 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 orkesteritoimintaan osallistumiselle. 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 harjoittelevat torstaisin klo
18-20 Välivainiolla Tukikohdassa, osoitteessa Sorvarintie 5. Mukaan pääsee ilmestymällä suoraan reeneihin, tulemalla
avoimiin harjoituksiin tai ottamalla yhteyttä etukäteen sähköpostitse.
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Ystävällinen kaunohiihtoseura
Ystävällinen Kaunohiihtoseura ry on kesällä 2004 perustettu rekisteröity 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, opiskelijoiden keskuudessa legendaarisen maineen
saavuttaneet, matkat: Hemavan Student
Ski, Alppireissu, Iso-Syöte Freeride Open,
Avoimet Kansalliset ja Wake Up Ukkohalla.
Lisäksi seura juhlii ensi keväänä 15-vuotisjuhlia.
Seuran järjestämien matkojen lisäksi
jäsenet, erityisesti seuran hallitus, yrittä-
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vät 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. laskuvideoiden katselua, wakeboardausta, kiipeilyä, pyöräilyä ja muita
hiihtoa tukevia harrastuksia. 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!

SOOPA ry
Etsitkö uusia kokemuksia tai yhteisöllistä
porukkaa johon kuulua? Pidätkö ulkoilusta, retkeilystä tai rennoista illoista lautapelejä pelaten? Tätä ja kaikkea muuta taivaan ja maan väliltä tarjoaa SOOPA ry, eli
Oulun yliopiston partiolippukunta.
Kaikki ovat tervetulleita tutustumaan
SOOPAn toimintaan. Riittää vain, että uskallat tulla sinua kiinnostavaan tapahtumaan. Sinun ei siis tarvitse olla partiolainen tai kokenut vaeltaja, riittää että haluat
viettää hyvää aikaa mukavassa seurassa.
Voit osallistua toimintaan niin paljon kuin
itse tunnet sopivaksi. Lähde kokeilemaan
taitojasi vaelluksille tai tule yöpymään pariksi yöksi autiotupaan. SOOPA järjestää
myös muun muassa leffailtoja, peli-iltoja,
lauluiltoja ja muita jollakin verukkeella
keksittyjä illanviettoja. Toiminta muokkautuu jäsenten mukaan, eli uudet ideat
ovat aina tervetulleita.
SOOPAn toimintaa rytmittävät kolme
isompaa vaellusta, jotka ovat syys-, kaamos- ja pääsiäisvaellus. Taukoa arkeen
saa kuitenkin myös lyhyemmillä reissuilla.

Vastapainona muuhun opiskelijatoimintaan, SOOPAn toiminta on päihteetöntä.
SOOPAn illat ovat täydellinen todiste siitä,
että ilman viinaa on paljon hauskempaa!
Tarjolla on aina hauskaa seuraa, musiikkia ja kasapäin ruokaa. SOOPAlla on Linnanmaan kampuksella oma kerhohuone,
”kolo”, jossa osa tapahtumista pidetään.
Viralliseksi jäseneksi ei ole pakko
liittyä, joten tule rohkeasti kokeilemaan,
yksin tai yhdessä. SOOPAn löydät internetistä, Facebookista ja Instagramista.
Tapahtumista tiedotamme myös sähköpostilistan kautta. SOOPA vuokraa myös
erilaisia retkeilytarvikkeita, joista saat
enemmän informaatiota nettisivuilta. Jäsenmaksu on vain 7€ vuodessa! Tervetuloa mukaan!
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Oulun ylioppilaskamerat ry

Formula Student Oulu
Formula Student on Euroopan arvostetuin
insinööritaitokilpailu, missä opiskelijoilla
on ainutlaatuinen mahdollisuus kehittää
taitojaan monimutkaisen ja vaativan tuotteen valmistuksessa ja suunnittelussa.
Projektissa painottuvat erityisesti projektinhallinnan sekä tiimityöskentelyn taidot.
Myös Formula Student Oulu on edustanut
useasti Euroopan kilpailuissa, missä on
mukana merkittäviä autoteollisuuden ja
moottoriurheilun ammattilaisia. FSO:n jäsenet työllistyvät lähes poikkeuksetta jo
opiskeluaikana ja projektissa opitut taidot
ovat erittäin korkeasti arvostettuja työnantajien keskuudessa.
Käytännössä Formula Student Oulu
rakentaa lukukauden aikana FSG-sääntöjen mukaisen kilpa-auton, jota lähdetään
kesällä testaamaan OuluZonen moottoriradalle ennen kilpailuja. Rakentaessa tärkein vaihe on suunnittelu, jossa kehittyvät
lujuuslaskennan, tuotekehityksen, mallintamisen ja kahvinkeiton taidot. Myös
konepajan puolella pääsee oppimaan
erilaisia taitoja kuten esimerkiksi hitsausta, koneistusta, sorvausta, laser- ja vesileikkausta sekä monia muita käytännön
valmistusmenetelmiä. Koko projektissa
kuitenkin ehdottomasti tärkeintä on kommunikaatio ja tiimien välinen yhteistyö.
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ja suunnittelussa, valmistuksessa, markkinoinnissa ja viestinnässä FSO:lla on rekry
aina syksyisin. Ilmoitamme rekrytilaisuudesta Syyskuun aikana Facebookissa ja
Instagramissa!
Katso lisää
www.facebook.com/fsoulu
www.instagram.com/fsoulu
fsoulu.wordpress.com
Ota yhteyttä
fsoulu@gmail.com

Oulun ylioppilaskamerat ry on Oulun yliopiston piirissä toimiva valokuvauksen
harrastajien oma järjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on pitää yllä valokuvaukseen
liittyvää harrastustoimintaa ja järjestää
kaikille valokuvausta harrastaville tai siitä kiinnostuneille yhteisöllistä toimintaa.
Yhdistyksen perinteistä toimintaa ovat
esimerkiksi kuvaillat, joissa kokoonnumme yhteen katselemaan osallistujien kuvia
erilaisten teemojen kautta. Suosittua toimintaa on myös photowalkit, eli kävelyretket erilaisiin ympäristöihin kameroiden
kera. Yhdistys järjestää koulutustoimintaa,
kuten studiovalaisukursseja ja pimiökursseja.
Yhdistys vuokraa myös erilaista valokuvauskalustoa edulliseen hintaan. Kalustoon
kuuluu muun muassa täysimittainen ja
mukana kuljetettava studiovalaisukalusto
taustakankaineen. Yhdistyksen uusimpia
vuokrattavia välineitä ovat GoPro kaikkine
lisävarusteineen ja UV-lamput esimerkiksi

bileiden valaisuun. Yokamerat hallinoivat
myös kahta pimiötä, jotka sijaitsevat Linnanmaalla ja Välkkylässä. Pimiöt ovat jäsenistön vapaassa omatoimisessa käytössä. Yhdistys hankkii kemikaalit pimiöihin.
Yokameroiden toimintaan mukaan lähtemiseen riittää pelkkä kiinnostus valokuvaamista kohtaan, eikä paineita kalliiden
kameroiden omistamisesta kannata ottaa!
Jäsenistössämme on valokuvaajia laidasta laitaan, aina filmiuskollisista kuvaajista
leluvalokuvaajien kautta älypuhelinkuvaajiin. Yo-kameroiden jäsenyys kustantaa vaivaiset kymmenen euroa vuodessa.
Jäsenedut esimerkiksi vuokrattavan kaluston osalta ovat huomattavat puhumattakaan lämpimästä yhteisöstä ja mahtavista tapahtumista. Liittyä voit täyttämällä
liittymislomakkeen Yokameroiden nettisivuilta tai lähettämällä sähköpostia hallituksen sähköpostiin. Tervetuloa mukaan!
Katso lisää: yokamerat.org

Kuva: Antti Hoivala
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Oulun Goonpellaajat
Jos kaipaat lisää älyllisiä haasteita opiskelun oheen, voit pistäytyä pelaamaan
Go-lautapeliä. Go on tuhansia vuosia
vanha kahden pelaajaan välinen lautapeli, jossa tavoitteena on siirto vuorotellen pelaamalla ympäröidä pelilaudasta
enemmän aluetta kuin vastustaja. Pelissä
kehittää luovaa ajattelua, keskittymistä ja
kykyä sopeutua uusiin tilanteisiin.
Viime vuosina Go on ollut puheenaiheena mm. siksi, että se on ollut viimeisimpiä ihmisyyden linnakkeita, jossa tietokonetekoäly ei ole kyennyt pelaamaan
ammattilaistasolla ihmisten kanssa, mutta viime vuosina tämäkin laji on joutunut
taipumaan. Syy siihen miksi tähän meni n.
20v kauemmin kuin shakin tapauksessa ei
johtune yrityksen puutteesta, sillä Go on
uskomattoman syvä strategiapeli, jonka
hienouksien totaaliseen selvittämiseen
ehkä ei koko aika maailmankaikkeudessa
riitä.
Ei kuitenkaan kannata huolestua, koska OGP silti toivottaa tervetulleeksi kaikki
pelistä kiinnostuneet. Parhaimmillaan Go
on aloitettuna toisen aloittelijan kanssa
samanaikaisesti, mutta vaikka olisitkin
kiinnostunut ihan itseksesi, tule ihmeessä
silti kyselemään vaikka karkinomaisista

CRYO

CRYO on Oulun yliopiston roolipeliharrastejärjestö, jonka tehtävänä on harrastaa ja
edistää pöytäpelaamiskulttuuria ja löytää
peliseuraa sitä kaipaaville. CRYO järjestää yliopiston aulakahvilassa tiistaisin viikottaisia kaikille avoimia lautapeli-iltoja,
joissa pääsee tutustumaan harrastukseen
ja järjestön pelivalikoimaan. Jos rooli -ja
lautapelaaminen kiinnostavat, CRYO antaa mahdollisuuden löytää peliseuraa -ja
mahdollisuuksia! Noin kahdesti vuodessa
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Pahkispeksi ry

nappuloista jos ei muuta. Peli-iltoja järjestetään kaksi kertaa viikossa: tiistaisin
yliopiston Central Caféssa klo 16 ja keskiviikkoisin keskustassa pub St.Michaelissa
klo 20:sta eteenpäin.
Nettisivut:
https://www.suomigo.net/wiki/OulunGoonpellaajat
Facebook:
https://www.facebook.com/OulunGoonpellaajat
Sähköposti:
ogp-hallitus@googlegroups.com

PahkiSpeksi on poikkitieteellinen oululainen speksi. Speksi taas on komediallinen
musiikkinäytelmä, johon sisältyy runsaasti
improvisaatiota. Itse näytelmää esitetään
vuosittain maalis-huhtikuussa, ja sillä on
yli tuhat katsojaa joka vuosi. Pahkispeksin tekemiseen osallistuu vuosittain noin
100 ihmistä mukaan lukien näyttelijöitä,
tanssijoita, lavakäsiä sekä suuren määrän
ihmisiä lavan ulkopuolella lavastuksessa, puvustuksessa, mainosmyynnissä ja
monissa muissa jännittävissä tehtävissä.
Suuresta tuotannosta löytyy tekemistä
ihan kaikille taitoihin katsomatta. Tekeminen tapahtuu tiimien kesken arki-iltaisin
syyskuusta huhtikuuhun sekä 3-4 tehoviikonloppuna, jolloin koko speksin tekijät
kokoontuvat viikonlopuksi ahkeroimaan
speksiä ja syömään pullaa. Pahkin toimintaan pääsee mukaan alhaisella, n. 10
euron vuosittaisella jäsenmaksulla, joka
sisältää ruoat tehoviikonloppuihin sekä lipun itse näytöksiin.

Seuraa Pahkin tiedotusta ja tule mukaan toimintaamme, kaikille löytyy
paikka suuresta speksiperheestä!
Yhteystiedot:
Facebook: PahkiSpeksi
Instagram: @pahkispeksi
pahkiry@gmail.com
www.pahki.fi

järjestettävien Maracon-pelitapahtumien
aikana voit pelata pidempiä pelejä ja nauttia yleisestä conitunnelmasta.
Pelaamisharrastuksen lisäksi jäsenemme saavat nauttia järjestöstä vertaisapuna esimerkiksi pelisuunnitteluprojekteissa, kyytien järjestämisissä tapahtumiin
toisilla paikkakunnilla, ja muusta yhteisöllisestä toiminnasta kuten Discord-serveristä. Mukaanlukien pikkujoulut, kesäjuhlat
ja säiden salliessa ulkoilmagrillaukset.
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FUKSIN ABC

Oulun akateeminen mölökky ja kyykkäseura
Oulun Akateeminen Mölökky- ja Kyykkäseura ry (est. 2002) on teekkarijäynästä
alkunsa saanut urheiluseura. Seura järjestää ympäri vuoden kyykkä- ja mölökkytapahtumia yliopistolla ja Oulun seudulla.
Karjalaisen perinnelajin ympärille muodostuneessa yhteisössä tutustuu nopeasti
kaikenikäisiin akateemikkoihin Oulussa,
Tampereella ja Lappeenrannassa.
OAMK ry järjestää muun muassa alkuvuodesta Suomen kovatasoisimman ja
kiimaisimman kyykkäturnauksen World
Cup of Kyykän sekä useammasta osakilpailusta koostuvan MölökkyTourin. Joulukuusta maaliskuuhun asti pyörivä supersuosittu ja timanginen Oulun kyykkäliiga
OKL tarjoaa sopivia sarjatasoja kokeneille
kilpapelaajille, rennommin harrastaville ja
vasta-alkajille. Talvikausi huipentuu maaliskuussa Teekkaritalolla pidettävässä legendaarisessa Kyykkägaalassa.
Kesällä ja syksyllä innokkaimmat
pelaajat voivat osallistua Suomen kyykkäliiton alaisiin kisoihin täällä Oulussa,
tai sitten ympäri maata viikonloppuisin
järjestettävissä kilpailuissa. Kyykässä voi
kisata yksin, parin kanssa tai sitten suosi-

tussa neljän pelaajan joukkuepelissä.
Lajiin tutustua haluavat pääsevät nopeasti perille lajin saloista ainejärjestöille
kohdistetuissa kyykkäintroissa tai viikoittain pidettävässä Sunnuntaikyykässä.
Seuran jäseneksi voi hakea heti opintojen
alettua täyttämällä nettisivuilta löytyvän
jäsenhakemuksen ja toimittamalla sen
OAMK ry:n postilaatikkoon vahtimestarien
toimiston viereen, tai toimittamalla hakemuksen jollekin hallituksen jäsenelle. Jäsenyys ei maksa mitään.
Seuran ajankohtaisiin asioihin voi tutustua facebookissa ja seuran kotisivuilla.
Rohkeimmat voivat kysyä harrastuksesta
tarkemmin sähköpostitse hallitukselta, tai
sitten ihan vain tarttumalla helposti lähestyttävien toimijoidemme OAMK-paitojen
hihoihin yliopistolla tai sen läheisyydessä.

Katso lisää: oamkry.fi

Fuksin ABC

AKTIIVI
Killan, OTY:n 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.
ARKKARIT
Myös arkkitehtiopiskelijat ovat Teekkareita. Heillä on maalarin valkoiset haalarit
ja nykyään heidätkin näkee Linnanmaan
kampuksella. 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. Asunnosta yleensä löytyy
mm sänky, jääkaappi ja vessa. Asunnon
löytämistä helpottaa PSOAS.
BUMERANGI
Harjoitustyö tai työselostus, joka pomppaa opiskelijalle takaisin korjattavaksi,
vaikka siitä luuli päässeensä eroon. Toivottavasti vältät bumerangin.
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ETKOT
Jatkojen negaatio.
EXCURSIO
Opinto- tai yritysmatka, 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. Vuonna 2018 väri on
hopeanharmaa.
FUKSIKISAT
Jokaisen killan kolme ansioituneinta fuksia saavat kunniatehtäväkseen edustaa
omaa kiltaansa näissä Waatonaatton kisoissa. Lopputuloksella on huomattava
vaikutus kiltojen väliseen Waaton uintijärjestykseen.
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.
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FUKSIPASSI
Lärpäke fuksipisteiden merkitsemistä varten. Fuksipassit kerätään ennen Wappua
pisteiden laskemista varten. Älä hukkaa,
äläkä pese pesukoneessa!

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

FUKSIPISTE
Fuksipisteet ovat todisteena osasuorituksista, joita nuori tekniikan ylioppilas hankkii saadakseen Teekkarilakin ja oikeuden
käyttää itsestään nimitystä Teekkari. Tarkoituksena aktivoida fuksit mukaan Teekkaritoimintaan, jotta Teekkariperinteet ja
-kulttuuri tulisivat tutuiksi. Ilman fuksipisteitä, joita on kerätty fuksipassiin (ks. fuksipassi), ei saa lakkia.

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

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 mahdollisesti joskus
jopa suotavaa.

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

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

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

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.

JUVENES
Yliopiston pääasiallinen ruumiillisen ravinnon lähde.

koski

Kuva: Ella Pitkä

JÄYNÄ
Jäynät ovat harmittomia 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.
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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
KIRKKOVENESOUDUT
Prosessikillan järjestämä kiltojen välinen
taistelu Oulujoen
herruudesta. Kilpailuvälineenä käytetään perinteisiä kirkkoveneitä. Soudut järjestetään perinteisesti Wappuna, mutta sään sen estäessä
järjestetään syyssoudut.
KOKARDI
Jokaisella killalla on oma lakkikokardi,
jota ilman Teekkarilakkia ei saa pitää.
KONE
Konetekniikkaa opiskelevien kilta. Nämä
kaverit osaavat suunnitella paperikoneen,
dieselmoottorin tai vaikkapa ihmisrodun
tarvittaessa tuhoavan T-1000-sarjan
robotin. Liikkuvat punaisissa haalareissa.
KOPIOKONE
Yliopiston nopein luennoitsija mahdollistaa opiskelun kiireellisille, krapulaisille tai
muuten vaan väsyneille tai laiskoille. Myös
skanneri on ystäväsi.
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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.
KYYKKÄ
Erityisesti Teekkareiden vaalima perinteikäs, etäisesti pesäpalloa ja keilaamista
muistuttava joukkuelaji. Mailaa (karttua)
heittämällä yritetään saada mahdollisimman monta kohdepalikkaa (kyykkää) ulos
pelialueelta. (ks. OAMK)
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.
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. (ks.
Lusikka)
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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. Nuotin vieressä on aina
tilaa ja Teekkari laulaa mieluummin kuin
hyvin.
LAULUKALU
Teekkarin pyhä laulukirja, josta löytyy sanoitukset kiperimpiinkin elämäntilanteisiin.
LAULUMARATHON
Laulumarathonilla Laulukalu lauletaan
kannesta kanteen. Samana iltana killat
ottavat mittaa toisistaan laulunsanoitustaidoissa. Jos ei muuta, niin ainakin Rosvolaulu tulee tutuksi.
LIIKUNTA
Tarkoituksellista fyysistä aktiivisuutta.
Tätä toimintaa voi halutessaan harjoittaa
kiltojen urheiluvuoroilla. Hankkimalla
Sporttipassin pääset hyötymään korkeakoululiikunnan laajasta tarjonnasta.
LUSIKKA
Matikan laskareita ja luentoja pitävä opetushenkilö. Pommittaa fukseja kiperillä
kysymyksillä ja nasevilla välihuomautuksillaan. Kun tunnet Lusikan säännön, olet
oppinut ainakin jotain.
MELLAKKA
Konekillan isoilla punahaalarisilla miehillä lastattu maastoauto, jonka saapuminen
mellakkapaikalle rauhoittaa äreimmänkin
räyhäviinaa nauttineen Wappujuhlijan.

MIKROLUOKKA
Nimestä huolimatta täältä ei löydy mikroaaltouuneja eineksien lämmittämistä
varten vaan tietokoneita ja tulostimia, jotka ovat vapaassa käytössä.
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
Opintopiste. Palkinto, jonka opiskelija saa
aherrettuaan noin 27 tuntia. Kela kyselee
perään, jos näitä ei saa tarpeeksi. Noppa
on myös yksi yliopiston oppimisympäristöistä.
O365
Yliopiston opiskelijoille tarjoama sähköpostipalvelu.
OAMK
Oulun Akateeminen Mölökky- ja Kyykkäseura pyörittää Oulun Kyykkäliigaa, mutta

järjestää myös kaikille avoimia kyykkä- ja
mölkkyharjoituksia 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 ja etsi
se valmiiksi jonnekin talteen. Tästä 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
Oppimisympäristö, 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.

Kuva: Tatu Lappalainen
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OTY
Oulun Teekkariyhdistys. Oululaisten Teekkarien kattokilta.

PEGASUS
Täältä löydät luettavaa kurssikirjoista Aku
Ankkaan sekä ryhmätyötiloja.

OTY:N LENKKI
OTY:n lenkillä niin vanha paatunut Teekkari kuin tuliterä fuksikin vetreytyy. OTY:n
järjestämä Teekkarin iltalenkki lähtee
Teekkaritalolta ja keskustan asukkaille
Arkkarien lenkki Arkkarien kiltatalolta.
Sauna lämpenee yleensä lenkin jälkeen.

PIENRYHMÄOHJAUS
Pienryhmässä on tarkoitus suorittaa
pienryhmäohjaajan johdolla pehmeä sukellus yliopistomaailmaan, porukalla ratkoa vastaantulevia ongelmia ja tutustua
muihin fukseihin.

OULUN JOUKKOLIIKENNE
Oulun kaupungin järjestämä bussikuljetussysteemi, joka satunnaisin ajoin lähettää bussejansa liikenteeseen. Bussiin
ehtimisen todennäköisyyttä voi parantaa
tarkastamalla aikataulut etukäteen joko
Tuudosta, Google Mapsista tai osoitteesta
https://www.oulunjoukkoliikenne.fi/, josta voit seurata bussien saapumista myös
reaaliajassa. Yöaikaan tuhottoman kallis,
paitsi jos omistat Waltti-kortin (ks. Waltti-kortti), mutta harvaan kulkeva bussi
kannattaa vaihtaa suosiolla pyörään tai
kimppataksiin.

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 haalareihin, joita ei tule sekoittaa arkkitehtien haalareihin.
Kuva: Tatu Lappalainen

PRUJU
Opiskelumateriaalia paperisena tai digitaalisena. Voi olla joko kurssin virallinen
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 ovat yleensä kiven alla, solukämppiä yleensä tarjolla.
Vapaita asuntoja voi yrittää kärkkyä kuun
lopulla, kun vapaat asunnot laitetaan yleiseen jakoon.
PYÖRÄILY
Ainoa 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 aka elektroniikkaajatietoliikennettä opiskelevien kilta. Keskimäärin SIKkiläinen on sinihaalarinen mies.
Heiltä kannattaa kysyä, minkä väristä sähkö on ja sattuuko sininen sähkö.
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SITSIT
Aka akateemiset pöytäjuhlat. Teekkariperinne, johon kuuluu läheisesti ruoka, juoma, laulu, pitkä pöytä ja hyvät käytöstavat.
Sitseille pukeudutaan yleensä teemasta
riippuvaan pukuun.
SPEKSI
Interaktiivinen näytelmä, jonka kulkuun
yleisö voi vaikuttaa. Otaniemen Teekkarit
käyvät speksiturneella lumien sulamisen
aikaan ja Tampereen NääSpeksi marraskuussa. Viisi vuotta sitten lanseerattiin
Oulun oma PahkiSpeksi ja 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.
SÄHKÖPOSTI
(Ks. O365) Viestien ja kirjeiden välitystä
tietokoneenavustuksella. Halpa, nopea ja
tehokas. Sähköpostia on käytetty yliopistoissa pimeältä keskiajalta lähtien, joten
opettele HETI tämä viestintämuoto niin et
jää pulaan.
TEEKKARI
Tekniikan opiskelija sen jälkeen, kun on
saanut 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.
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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 bileidenpitopaikaksi. 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!
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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.

tuolin syleilyssä tai tehdä kouluhommia
yksin tai yhdessä, täältä löydät siihen sopivan tilan.

Osaa vastata kysymyksiin: Mikä luento?
Missä? Mitä ruokaa? Millä bussilla ja mihin
aikaan? Millä mallilla opintoni ovat?

TEMPAUS
Opiskelijoiden suorittama teko tai tapahtuma, jolla pyritään tuomaan esille jokin
ajankohtainen asia ja julkisuuden kautta edistämään sen yleishyödyllistä toteutumista. Esim. äänestystempaukset
vaaleissa, verenluovutustempaus sekä
kaksi kertaa vuodessa järjestettävä renkaanvaihtotempaus, jonka tuotto lahjoitetaan lyhentämättömänä hyvätekeväisyyteen.

UNIRESTA
Huolehti Linnanmaan kampuksen opiskelijoiden riittävästä beetakaroteenin
saannista aina vuoden 2016 loppuun asti,
jonka jälkeen ensin Amica ja sitten Juvenes viimeisimpänä vei alfauroksen paikan
kampuksella ja Unirestasta jäi jäljelle ravintola Kastari. Sotakirveitä ei kuitenkaan
vielä ole haudattu..

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 ja voit myös
ilmoittautua kursseille puhelimen kautta!

VALMISTUMINEN
Asia, joka keskeyttää hyvin alkaneet opinnot.
WAATONAATTO
Wapunaatonaatto eli 29.4.
WAATTO
Wapunaatto eli 30.4.
WAPPU
Teekkarin joulu ja juhannus. Se on koettava itse. Wapun suuri kunnioitus ilmenee
myös kirjoitusasusta. Wapun odottelu alkaa jo juhannuksen tienoilla.
WAPPUCOMITEA
OTY:n isännän vetämä porukka, joka järjestää TeekkariWapun suurimmat tapahtumat.

Kuva: Ville Mukka

TEKUTOKU
Tempaus- ja kulttuuritoimikunnassa (TeKuToKu) Kulttuurisian johdolla kulttuuri-ihmiset edistävät Oululaista Teekkarikulttuuria tempauksin ja tapahtumin.
TELLUS
Oli sitten tarkoituksenasi rentoutua säkkiFuksiopus 2018 | 51

WEBOODI
Yliopiston nettipalvelu, josta voit seurata opintojesi kehittymistä. Kursseille ja
tentteihin ilmoittaudutaan tämän kautta.
WebOodin avulla voit myös suunnitella
opintojasi tekemällä. 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.

YKÄ
Konekillan ylläpitämä 90 vuotta vanha paloauto. Käytetään varsinkin Wappuna.

Teekkarihymni

YLIOPPILASKUNTA/OYY
Kaikki yliopiston opiskelijat. Pakollinen
vuosittainen jäsenmaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Ylintä päätäntävaltaa käyttää edustajisto (37 jäsentä), joka valitsee ylioppilaskunnan
hallituksen.

Yö kuin kaamos pohjoisen on pimiä,
takajoukko nukkuu vain, nukkuu vain.

YMP
Ympäristötekniikkaa opiskelevien kilta. Ehdottomasti energisin ja ekologisin
Teekkarikilta. Haalareista löytyy sinistä,
punaista ja keltaista.

Tarhapöllön ääni kimiä,
kuuluu pappilasta päin, kuuluu päin.
Ja taas ja siis ja

YTHS
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö. Vastaa edulliseen hintaan jokaisen ylioppilaskuntaan kuuluvan terveydentilasta.
Esimerkiksi hampaat kannattaa hoidattaa
kuntoon opiskeluaikana, jonot ovat pitkät, mutta hinnat sitäkin halvemmat!

yks, kaks, kolme, neljä, viis.
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4 - Linnanmaan kampus
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7 - Arkkitehtikillan kiltatalo
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1 - Pegasus
2 -OYY:n toimisto
3 - TellUs Innovation Arena
4. Opiskelijakeskus
R1 - Mara
R2 - Subway
R3 - Foodoo
R4 - Café hub
R5 - Napa
R6 - Foobar
R7 - Kylymä
R8 - Kastari
K1 - OTiT
K2 - Prose / Optiem
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K4 - Kone
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www.oty.fi

IRC
#oty @ IRCnet
Facebook
@OulunTeekkariyhdistys
Instagram
@oulunteekkariyhdistys
Telegram
t.me/OTYtiedotus

