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Oulun Teekkariyhdistys ry
Pohjolan Palvelut Oy
500 kpl
Nita Lindfelt
Julius Kittilä
Nita Lindfelt ja Julius Kittilä
Jo vain se toimii! Voinko nyt mennä nukkumaan?
Nita Lindfelt
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Fuksiohjaaja
Nita Lindfelt
Fuksiohjaaja, Oulun Teekkariyhdistys ry
fuksiohjaaja@oty.fi

Kuva: Joni Lustig

Onnittelut opiskelupaikasta ja tervetuloa
tekniikan alalle!

A

loitat opinnot monen muun ensimmäisen vuoden opiskelijan eli fuksin kanssa ja tulevat vuodet saat viettää iloisessa, yhteisöllisessä ja rakkaassa joukossa. Meitä Teekkareita yhdistää upean tupsulakin lisäksi se, että fuksivuosi on huikea ja liian lyhyt.
Alku voi olla hektistä, etenkin, jos takana on muutto tuntemattomaan ja edessä aivan uusi
ympäristö ja ihmiset, opinnoista puhumattakaan, mutta pelko pois! Mikä tahansa mieltäsi askarruttaa, tukijoukot ovat lähellä. Käytännön asioissa pienryhmäohjaaja on lähin tukesi, killan fuksivastaava- ja apuri ovat apuna killan sisäisissä asioissa ja allekirjoittanut eli
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OTY:n fuksiohjaaja yhdessä fuksijaoksen
kanssa suunnittelee ja järjestää juuri
sinulle tapahtumia koko ensimmäisen
opiskeluvuotesi ajan. Tämä tietopankki on
koottu sinun tueksesi ja turvaksesi, ja se
kannattaa lukea ajan kanssa läpi. Löydät
tästä paljon tietoa niin harrastejärjestöistä
kuin oudommistakin opiskeluun liittyvistä
sanoista. Kaikki ei varmasti jää heti ensilukemalla mieleen, joten laita opus talteen
niin voit myöhemmin palata lukemaan
vaikkapa Teekkariperinteistä ja fuksipisteistä.
Teekkari on arvonimi, jota ei saada automaattisesti, vaan se ansaitaan. Kasvu Teekkariksi alkaa heti syksyllä, kun opiskelun
ohella käyt tapahtumissa ja tutustut opiskelutovereihisi sekä Teekkarikulttuuriin.
Teekkarikulttuuriin kuuluu paljon perinteitä; tempaukset, speksit, jäynät, juhlat
ja urheilut, ja tärkeä pohja toimijuudellesi
tässä kaikessa rakennetaan juurikin fuksivuonna. Samalla saat kerättyä fuksipisteitä
saamaasi fuksipassiin, lähde siis ehdottomasti mukaan! Mikäli Wappuun mennessä
olet kerännyt tarvittavat 32 pistettä ja
käyttäytynyt Teekkarille sopivalla tavalla,
huipentuu TeekkariWappusi fukseutesi hukuttamiseen ja Teekkarilakitukseen, jossa
saat vihdoin painaa uutukaisena hohtavan
valkoisen Teekkarilakkisi päähän yhdessä
muiden Teekkareiden kanssa.
Tupsulakkiset teekkarit saavat usein mediassa symboloida kaikkia opiskelijoita, mikä
kertoo Teekkareiden ainutlaatuisesta yhteisöllisyydestä. Yhteisöllisyyttä kannattaa
vaalia, ja muistaa, että haalareiden väristä

tai iästä riippumatta olemme kaikki samaa
porukkaa. Kaveria ei jätetä ja yhdessä
hoituvat hankalatkin pulmat helpommin.
Käy siis luentojen välissä omalla kiltahuoneella tutustumassa muihin kiltalaisiin ja
rohkaistu tutkimusretkelle muiden kiltojen
ja ainejärjestöjen kiltiksille.
Vaikka Oulun Teekkariyhdistyksen toiminnasta iso osa keskittyy vapaa-aikaan,
toivon ennen kaikkea, että pidät opinnoistasi. Kaiken innostavan vapaa-ajanvietteen
ja mahdollisuuksien keskellä on tärkeää
muistaa keskittyä myös opintoihin ja pitää
huolta omasta jaksamisesta. Toivonkin,
että löydät itsellesi sopivan tavan sovittaa
yhteen opiskelu ja aktiivinen opiskelijaelämä, sillä niiden tasapaino on voimavara,
jolla jaksaa tulevaisuudessa häämöttävään
valmistumisen maaliin asti.
Suosittelen lämpimästi myös kilta- ja yhdistyshommiin mukaan lähtemistä, niistä
saatavat opit ja kokemus ovat mielestäni
äärimmäisen arvokkaita ja hyvää mukaan
vietävää opiskeluajoilta. Viimeisenä vinkkinä sinulle, ja kolmen vuoden takaiselle
itselleni, haluaisin rohkaista uskaltamaan.
Uskalla lähteä mukaan, tutustua uusiin
ihmisiin, ystävystyä toisten fuksien ja vanhempien opiskelijoiden kanssa, yli kilta- ja
tiedekuntarajojen. Moni on opiskeluiden
alkaessa hiukan pihalla ja aloitus on hyppy
tuntemattomaan: uskaltakaa siis kysyä,
tiimiytykää ja muistakaa hihkaista muutkin
mukaan. Fuksivuosi on ainutlaatuinen,
ota siitä siis kaikki irti! On sitten hymysuin
muisteltavia tarinoita vanhempana.
Tsemppiä ja upeaa fuksivuotta!
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Puheenjohtajan terveiset

Onneksi olkoon,
olet päässyt
opiskelemaan
tekniikkaa Oulun
yliopistoon!

T

uleva fuksivuosi ja opinnot voivat
vielä hieman jännittää, mutta se
häviää nopeasti kun tietoa monista erilaisista asioista, kuten esimerkiksi
Teekkariudesta, tulee niin paljon, ettei
ehdi ihan kaikkea sisäistämäänkään. Ei
huolta, vaikka kaikkea ei jäisikään päähän,
sillä esimerkiksi tästä opuksesta löydät
tärkeimmät asiat alkuun ja loput tulevat
varmasti tutuksi vuosien varrella. Parhaiten kuitenkin oppii pienryhmäohjaajilta,
uusilta kavereilta ja vanhemmilta opiskelijoilta, jotka vastaavat mielellään kaikkiin
mieleen tuleviin kysymyksiin.
Teekkariyhdistys ja killat ovat suunnitelleet syksyksi erilaisia tapahtumia, joissa
pääsee tutustumaan teekkarikulttuuriin
sekä uusiin ystäviin. Kannattaa ehdottomasti käydä ennakkoluulottomasti katsomassa mitä kaikkea on järjestetty. Kaikille
varmasti löytyy omanlaista toimintaa ja

Superfuksit 2019 esittäytyvät
seuraa, kunhan osaa etsiä. Verkostoituminen on tekniikan alalla päivän sana,
jota tulee huomaamattaan harrastettua
erilaisissa illanvietoissa ja mahdollisesti se
henkilö, jonka kanssa olet saunonut Teekkaritalolla on tuleva työkaverisi. Kannattaa
siis heittäytyä rohkeasti mukaan!

Kirjoittajat ovat vuoden 2019 OTY:n superfukseja eli syksyllä 2018 aloittaneita fukseja,
jotka ovat keränneet vuoden aikana eniten fuksipisteitä (tänä vuonna tuli tasapeli!)

Hei!

Olen Antero, toinen vuoden 2019 superfukseista.
Opiskelen Konetekniikkaa. Fuksivuoteni oli mukava ja
täynnä kaikennäköistä. Muutamat mainitakseni olin
WCOK:ssa työvoimana, Teekun toiminnassa, YKHS:n
Alppireissulla ja Kiltatoiminnassa mukana. Kaikki mainitut olivat mukavia ja voin lämpimästi suositella kaikille.
Lisäksi suosittelen fuksivuotena koittamaan kaikkea ja
vetämään täysillä. Se menee harmittavan nopeasti.

Ensimmäisenä vuonna kannattaa ottaa
myös opinnot kunnolla haltuun, ettei rästikursseja tule mahdottomasti ja pääsee
kärryille asioista. Kavereiden kanssa on
hauskaakin tehdä koulutöitä ja ratkoa
laskuja kiltahuoneilla ja opiskelutiloissa.
Kun opinnot rullaavat niin oma ala alkaa
innostamaan vielä enemmän ja opinnot
sujuvat mukavammin. Yliopisto-opiskelu
vaatii työtä, mutta ylitsepääsemätöntä se
ei ole. Opinnoissa auttamaan löytyy valtava määrä erilaisia resursseja, jotka pitää
osata etsiä ja hyödyntää.
Saatat kuulla monen vanhemman opiskelijan sanovan, että fuksivuosi on opiskelujen parasta aikaa. En itse ylläpidä rankingia, mutta itselleni fuksivuodesta kertyi
valtavasti hienoja muistoja. Silloin pääsee
oppimaan valtavasti uutta tekniikan alalta
ja saa uusia ystäviä ja tuttavuuksia. Ja
tietenkin fuksivuonna on todella hauskaa!
Toivottavasti sinäkin nautit matkastasi
Teekkariksi!

Petteri Hollanti
Puheenjohtaja, Oulun Teekkariyhdistys ry
puheenjohtaja@oty.fi

Antero Mettiäinen
vuoden 2019 ½-superfuksi

Hei!

Olen vuoden 2019 ½ superfuksi Nikita ja opiskelen
kaivos- ja rikastustekniikkaa. Onnittelut uudesta
opiskelupaikasta ja toivon että otat kaiken irti fuksivuodesta. Fuksivuoden alku voi olla (on) hieman erikoista aikaa, sillä vietät aikaa uudessa ympäristössä
tuntemattomien ihmisten keskellä, mutta kannattaa
lähteä aktiivisesti mukaan kaikkeen toimintaan.
Omana fuksivuotena en tuntenut ketään lipastolla,
mutta kävin tapahtumissa pienryhmän kanssa, tutustuin uusiin ihmisiin ja eihän siinä mennyt montaa
kuukautta kun kaikkialla alkoi näkyä tuttuja kasvoja.
Suosittelen myös lähtemään mukaan kiltahommiin.
Minä menin oman killan hallitukseen, sillä järjestötoiminta on kivaa. Mikäli sinulla herää kysymyksiä
tai nousee esille ongelmia, minua voi vetää hihasta
ja avautua.
Nikita Konovets
vuoden 2019 ½-superfuksi
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OULUN YLIOPISTON
YLIOPPILASKUNTA
Kattokillat ja ainejärjestöt

Tiedekunnat
Teknillinen tiedekunta (TTK)
Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta (TST)
Biokemian ja molekyylilääketieteen tdk.
Humanistinen tdk.
Kasvatustieteiden tdk.
Luonnontieteellinen tdk.
Lääketieteellinen tdk.
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Osastot/laitokset
Esim. Sähkötekniikan osasto

OULUN TEEKKARIYHDISTYS RY
Arkkitehtikilta
Ympäristörakentajakilta
Prosessikilta
Koneinsinöörikilta
Sähköinsinöörikilta
Oulun Tietoteekkarit
OPTIEM

Pienryhmät
Pienryhmänohjaajat ja

fuksit

OTY:n ja Teekkarikiltojen
muodostamat jaokset
WappuComitea
Alumnijaos
TeKuToKu
TeKoLupi
TiSuVaKo

Fuksijaos

Muu OTY:n alainen
toiminta
WesiBussiComitea
TeekkariLupi Oy
WachCom
Valopäät
KK20

OLuT
Kaski
Finanssi
Humanistinen kilta
Oulun lääketieteellinen kilta

Harrastejärjestöt
Oulun Akateeminen Mölökkyja Kyykkäseura OAMK
Ystävällinen Kaunohiihtoseura YKHS
Oulun Teekkarikuoro TeeKu
TeekkariTorvet
FS Oulu
Elektroniikkakerho
OH8TA
Ylioppilaskamerat
jne.

Ammatti- ja palvelujärjestö

ORGANISAATIOKAAVIO
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Fuksijaos 2019

UKSIJAOS 2019
Nita Lindfelt
Fuksiohjaaja OTY
Joonas Siilanen
Fuksivastaava OPTIEM

Annika Taipale
Fuksivastaava ARK

Anna-Kaisa Isolahti
Fuksivastaava YMP
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Emmi Santamäki
Fuksipaimen ARK

Riina Annunen
Fuksiasiainministeri
OTIT

Markus Nikupeteri
Fuksivastaava PROSE

Taru Järvelä
Aikuismaisen sieluton,
typerille fukseille gospelia
laulava virkamies OTIT

Janne Kilponen
Fuksivastaava SIK

Tiia Kanto
Fuksiapuri YMP

Jasmin Rojola
Fuksiapuri PROSE

Henri Remes
Fuksiohjaaja KONE

Milla Holappa
Fuksiapuri OPTIEM

Aleksanteri Heikkinen
Fuksipaimen KONE

Toni Alakastari
Fuksipaimen SIK
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KOULUTUSPOLIITTINEN VASTAAVA
REETTA LEHTIRANTA
kopo@oty.fi

ISÄNTÄ
ERNO OIKARINEN
isanta@oty.fi

TIEDOTUSVASTAAVA
JULIUS KITTILÄ
tiedotusvastaava@oty.fi

hallitus@oty.fi

www.oty.fi

Kalervontie 7
90570 Oulu

OULUN
TEEKKARIYHDISTYS ry

PUHEENJOHTAJA
PETTERI HOLLANTI
puheenjohtaja@oty.fi

SUHDEVASTAAVA
ALEKSI HARLIN
suhdevastaava@oty.fi

FUKSIOHJAAJA
NITA LINDFELT
fuksiohjaaja@oty.fi

OTY on
- Yli 4000 jäsentä käsittävä yhdistys
- Seitsemän Teekkarikillan kattojärjestö
OTY järjestää
- 10 päivää pitkän Wapun (±2 päivää)
- Teekkarikultturelleja tapahtumia
- Vapaa-ajantoimintaa
Lisäksi OTY
- Omistaa Teekkaritalon
- Koordinoi haalari- ja lakkitilauksia
- Vaalii oululaisia Teekkariperinteitä
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KULTTUURISIKA
HEIKKI KAARLELA
kulttuurisika@oty.fi

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

pi. Taloa vuokrataan myös ulkopuolisille,
mutta sieltä löytyy aina tilaa opiskelijoiden
illanvietolle, sillä sitähän varten 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:llä on oma lehti, Teksuutimet, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
OTY:een kuuluu myös seuraavalla
sivulla esittelyssä olevan hallituksen lisäksi
myös erilaisia toimikuntia, kuten fukseille
suunnattuja tapahtumia organisoiva Fuksijaos, Wappua valmisteleva WappuComitea, opintoasioista huolehtiva TeKoLupi ja
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 verkkosivuilla.
Tervetuloa käymään, Talolla tavataan!

TALOUDENHOITAJA
ANNI KARJALAINEN
taloudenhoitaja@oty.fi

Oulun Teekkariyhdistys ry toimii kaikkien
Teekkarikiltojen yhteistyöelimenä, nk. ”kattokiltana”. OTY:n tehtävänä on järjestää
Teekkareiden yhteisiä tapahtumia, pitää
yllä yhteistyötä muihin Teekkariyhteisöihin Suomessa, muiden alojen opiskelijoihin, muihin 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 Teekkarien 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 alla toimiva Teekkarilu-

SIHTEERI
ELENA MÄNNIKKÖ
sihteeri@oty.fi

Oulun Teekkariyhdistys

OULUN TEEKKARIYHDISTYS RY, HALLITUS 2019

Oulun Teekkariyhdistys

Oulun Arkkitehtikilta

Hei uusi arkkari ja paljon onnea!

Sinut on valittu opiskelemaan maailman
pohjoisimpaan arkkitehtikouluun, Oulun
yliopistoon Arkkitehtuurin yksikköön!
Arkkitehtuurin laitoksemme sijaitsee Oulun Yliopiston pääkampuksella
Linnanmaalla, yhdessä muiden teekkarikiltojen kanssa. Olemme nyt reilun vuoden saaneet nauttia uusista, hienoista
sekä meitä varten suunnitelluista tiloista.
Ensimmäisenä ja toisena opiskeluvuotena opiskelijoiden kotipesänä toimii studio
sekä muut yksikön opiskelutilat. Jokainen
opiskelija saa valita studiolta henkilökohtaisen piirustuspöytänsä, jonne saa jättää
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päivittäisiä tavaroitaan ja missä on hyvä
opiskella yhdessä muiden kanssa.
Ensimmäisen opiskeluvuotenne,
eli fuksivuotenne aikana pääsette tutustumaan arkkitehtuurin perusteisiin niin
luovan, käytännön kuin myös teoreettisen
opiskelun myötä. Vuoden aikana termit kuten ”rytmi, jännite ja tasapaino” sekä ”massa, detalji ja transparentti”, tulevat tutuiksi.
Alamme on jatkuvaa sosiaalista kanssakäymistä ja yhdessä oppimista, joten etenkin
oma vuosikurssi tulee nopeasti tutuksi.
Vuosittain Oulun arkkitehtuurin
yksikköön valitaan vain reilu 40 uutta opiskelijaa. Pieni opiskelijamäärä, aktiivinen
kiltatoiminta sekä sosiaaliset opinnot muodostavat lämminhenkisen sekä tiiviin opiskelijayhteisön. Oman vuosikurssin lisäksi
myös vanhemmat opiskelijat tulevat varmasti tutuiksi ja heidän puoleensa voi aina
kääntyä mieltä askarruttavissa asioissa.
Tämä vuosi on erittäin merkittävä
kiltamme historiassa, sillä pääsemme juhlistamaan pyöreitä vuosia täyttävää ainejärjestöämme. 60-vuotias kiltamme onkin
Oulun teekkarikilloista vanhin ja yksi Oulun
Teekkariyhdistyksen
perustajajäsenistä.
Tänä vuonna kiltamme vuosijuhlien lisäksi
järjestämme myös vuosittaiset opiskelijatapahtumat Barbaariset Bakkanaalit sekä
Makia-appron. Vuosittaisten tapahtumien
ohella kiltalaiset järjestävät uusia tapahtumia kuten Kiltiskirppiksiä, Drink & Draw -iltoja sekä sitsejä, eli akateemisia pöytäjuhlia.
Kuvassa vasemmalla fuksipaimen Emmi Santamäki
ja oikealla fuksivastaava Annika Taipale

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
Fuksiopus 2019 | 15

Oulun yliopiston Ympäristörakentajakilta

Oulun yliopiston Ympäristörakentajakilta ry
Hei uusi Ymppiläinen!
Oulun yliopiston Ympäristörakentajakilta
ry toivottaa kaikki ympäristö- ja rakennustekniikan fuksit tervetulleiksi Oulun
yliopistoon tekniikan opiskelijoiksi ja
kiltamme jäseniksi. Rakas kiltamme toimii
kotina niin ympäristötekniikan, kuin myös
syksyllä uudelleen alkavan rakennustekniikan opiskelijoille. Kiltamme tarina
alkaa vuodesta 1959, jolloin edeltäjämme
Rakentajakilta ry perustettiin. Tänä vuonna mittariin kilahtaa siis jo 60 vuotta, ja tämän kunniaksi järjestämme suuret juhlat.
Meidät ymppiläiset tunnistaa iloisen
kirjavista sini-puna-keltaisista haalareista
ja ihmisvoimalla liikkuvasta punaisesta
saunasta. Saunamme on kiertänyt tapahtumia ja tarjoillut hyvät löylyt jo vuodesta
1982. Joka Wappu kiltamme julkaisee
myös tyttökalenterin, jossa esiintyvät
ympin tytöt.
Kiltahuoneemme sijaitsee vihreiden
naulakkojen vieressä aivan yliopiston
keskusaulan välittömässä läheisyydessä.
Kiltiksellä onkin mukava käydä luentojen
välissä rentoutumassa ja juomassa vaikka
kahvia. Kiltikseltä löytyy myös opiskelutilaa, ja pelinurkkauksessa voit pelata
esimerkiksi änäriä.
Kiltamme pitää huolen jäsenistönsä hyvinvoinnista järjestämällä lukuisia virkistys- ja
urheilutapahtumia vuoden mittaan; lukuvuoden ensimmäisenä päivänä järjes16 | Fuksiopus 2019

tämme perinteiset Akateemiset Alkajaiset
yhdessä tuotantotalouden opiskelijoiden
killan eli Optiem ry:n kanssa. Lisäksi kilta
järjestää joka keskiviikko liikuntavuoron
yhdessä prosessitekniikan opiskelijoiden
kanssa, killan kautta voi osallistua yliopiston urheilusarjoihin. Syksyllä suuntaamme myös KotiMaanPitkä-excursiolle eli
KMP:lle, jolloin otamme osaa YmpäristöTeekkariPäiville eli YTP:lle. Keskitalvella
matkaamme Suomen RakentajaTeekkaripäiville, eli tutummin SRT:lle. Perinteisesti on myös järjestetty päivän mittainen
laskettelureissu Rukalle yhdessä OPTIEMin
kanssa. Naapurimme Sähköinsinöörikillan kanssa vietämme muutaman kerran
vuodessa YMP-SIK-päivää, jolloin kiltahuoneiden välinen ovi avataan, ja tarjolla on
pientä purtavaa.
Teille fukseille järjestetään kaikenlaista
kivaa tapahtumaa, joista pyritään tiedottamaan eri kanavien kautta: kiltahuoneen
ilmoitustaululta löydätte tapahtumakalenterin ja lisäksi teille tehdään oma Facebook- ja WhatsApp-ryhmä. Ajankohtaisia
asioita ja muuta löydätte lisäksi kiltalehdestämme Nakertajasta. Killalla on myös
omat Facebook-sivut (Oulun yliopiston
Ympäristörakentajakilta ry) ja Instagram
(ymppikilta). Killan nettisivut löytyvät
osoitteesta
www.ymparistorakentajakilta.net.
Mukavaa fuksivuotta teille toivottaa fuksivastaava Anna-Kaisa sekä fuksiapuri Tiia!

Perustamisvuosi: 1959
Sisäänottomäärä: Ympäristötekniikka 40 ja rakennustekniikka 45
Haalareiden väri: Sini-puna-keltainen
Killan tunnusmerkki: Punainen vedettävä sauna
Kiltalehti: Nakertaja
Kiltahuoneen sijainti: Vihreiden naulakoiden vierestä portaat alas

Fuksivastaava►
Anna-Kaisa Isolahti
fuksivastaava@
ympäristörakentajakilta.net

◄ Fuksiapuri

Tiia Kanto
fuksiapuri@
ympäristörakentajakilta.net
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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. Vuonna 1961 perustettu kiltamme on kolmanneksi vanhin
Oulun Teekkarikilloista, ja perustamisvuodestaan vuoteen 1973 asti kiltamme tunnettiin Teollisuusinsinöörikillan nimellä.
Tänä vuonna kiltamme täytti jo 58 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 polkupyörän
perässä vedettävä suurehko äänentoistoFuksivastaava Markus Nikupeteri
fuksivastaava@prosessikilta.fi ↓
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laite, 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 lukuvuoden 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 26. kerran.
Lisäksi Prose järjestää keväällä Wapun aikaan Tuiran rannalla Kirkkovenesoudut,

↓ Fuksiapuri Jasmin Rojola

Perustamisvuosi: 1961
Sisäänottomäärä: 70
Haalareiden väri: (Alussa) puhtaanvalkoinen
Suurin tapahtuma: MallasAppro
Kiltalehti: Porle
Kiltahuoneen sijainti: Oranssien naulakoiden lähellä Prosessikadun kellarikerroksessa
johon suurin osa yliopiston killoista ja ainejärjestöistä osallistuu. Kiltalaisillemme
Prose järjestää excursioita, eli yritysvierailuita. Tästä esimerkkinä on KMP, eli KotiMaanPitkä -excursio, jossa bussilastillinen
proselaisia kiertää tehtaita ja yöpyy pari
yötä eri Teekkarikaupungeissa ympäri Suomea. 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 kysynnän
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
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Oulun Yliopiston Koneinsinöörikilta ry

Hei uusi konelainen!
Me molemmat, Henri ja Aleksanteri, haluamme toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi opiskelemaan konetekniikkaa
Oulun yliopistoon. Mahtavaa, 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 mahdollista kivaa vuoden
aikana. Meidän lisäksi teitä auttamassa
ovat teidän omat pienryhmäohjaajanne,
sekä tietenkin tarvittaessa muut vanhemmat tieteenharjoittajat.
Konekilta on Oulun yliopiston näkyvimpiä
kiltoja, ja konelaiset tunnistaakin helposti
meidän kirkkaanpunaisista haalareistamme. Meitä ei siis voi olla huomaamatta, sillä
olemme myös yksi yliopiston suurimmista
killoista. Kiltaamme kuuluvat lisäksi myös
meidän rakkaat ajoneuvomme, jotka herättävät huomiota monessa tapahtumassa
vuoden aikana. Kiltamme vanhin jäsen on
vuosimallia -28 oleva paloauto Ykä, joka
täytti vuonna 2018 juhlalliset 90 vuotta!
Lisäksi meillä on kaksi maastoautoa, Mellakka ja Korppu sekä moottoripyörä Jawa.
Kaikki ajoneuvot tulevat teille varmasti
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tutuiksi vuoden aikana, koska pääsette niitä ajamaan itsekin, mikäli sopiva ajokortti
löytyy taskustanne!
Konekilta järjestää yhden vuoden suurimmista ja suosituimmista tapahtumista, eli
Laskiaisen. Laskiaisen lisäksi järjestämme
vuoden aikana monia bileitä, urheilutapahtumia, sitsejä, excursioita ja saunailtoja kiltalaisille, ja myös yhdessä muiden yliopiston ainejärjestöjen kanssa. Killalla on
käytössään kiltahuone, joka sijaitsee Koneen käytävällä kellarikerroksen väestönsuojassa. Kiltahuoneella voi kuluttaa aikaa
pelikonsolien, kahvikupposen tai rennon
jutustelun äärellä, eikä tekeminen varmasti lopu kesken! Olette kaikki aina tervetulleita viettämään aikaa kiltahuoneelle ja se
onkin mainio tapa tutustua vanhempiin
kiltalaisiin!
Konetekniikalla on monenlaisia suuntautumisvaihtoehtoja, meillä voit opiskella
esimerkiksi koneensuunnittelua, mekatroniikkaa, konediagnostiikkaa, auto- ja
työkonetekniikkaa, teknillistä mekaniikkaa,
tuotantotekniikkaa tai vaikkapa materiaalitekniikkaa. Mahdollisuuksia on monia, ja
jokaiselle löytyy varmasti itseään kiinnostava vaihtoehto. Fuksivuosi tulee olemaan
opiskeluaikanne ikimuistoisin vuosi, ja tämän takia suosittelemme molemmat, että
lähdette rohkeasti mukaan kaikkiin tapahtumiin. Tapahtumissa voi löytää uusia ka-

Väri: Punainen
Perustettu: 1965
Tunnusmerkit: Killan ajoneuvot
Aloituspaikat: 90
Kiltalehti: Kampiakseli
Suurin tapahtuma: Laskiainen
Nettisivut: www.konekilta.fi
Fun fact: Eniten fukseja tekniikan aloista
vereita, saada mahtavia 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 mielellämme. Me olemme täällä teitä varten, ja
teemme parhaamme, että teillä kaikilla tulisi olemaan ikimuistoinen fuksivuosi, jota
voitte kaiholla muistella myöhemmin! Lopuksi tahdomme molemmat toivottaa teidät vielä kerran oikein paljon tervetulleeksi
koneelle ja toivottavasti törmäillään usein
erinäisissä tapahtumissa!!
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Sähköinsinöörikilta

Sähköinsinöörikilta ry
Heipähei ja onneksi
olkoon uusi fuksi!
Olet päässyt opiskelemaan sähkötekniikkaa Oulun yliopistoon!
Sähköinsinöörikilta eli lyhyesti SIK on yksi
seitsemästä Teekkarikillasta ja yliopistossamme suuri ja aktiivinen ainejärjestö.
Kiltamme täyttää tänä vuonna 54 vuotta
ja edustajiemme tunnusmerkkeinä toimii
sähkönsiniset haalarit sekä salaman muotoinen kokardi teekkarilakissa. Muita SIKin
tunnusmerkkejä ovat NeverSki-sukset,
lastenrattaiksi naamioidut Möykkäwaunut sekä fukseille erityisen tärkeä Norjan
lippu.
”…Ja fuksit tämän lipun
nähdessään tietäköön;
Että sen ympärillä
tulee heidän parvehtia.”

Kiltamme tarjoaa monenlaisia viihdykkeitä opiskelun tueksi keventämään arkea.
Pari vuotta sitten 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 voit päästää luovuutesi
valloilleen elektroniikkaprojektien parissa.
Kiltamme järjestämiä tapahtumia ovat
mm. Ympärihiihdot sekä kaamoksen kaatajaiset. Excursio mahdollisuuksia löytyy
useita, kuten fuksiexcursio, sähköpäivät
ja KMP eli 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.

Fuksivastaava
Janne Kilponen
(oikealla)
ja fuksipaimen
Toni Alakastari
(vasemmalla)
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Saavuttaaksesi mahdollisimman antoisan fuksivuoden ja koko opiskeluajan, suosittelemme aktiivisesti osallistumaan tapahtumiin ja tutustumaan teekkarikulttuuriin, johon
teitä opastavat omat pienryhmäohjaajanne, sekä me, Janne ja Toni, fuksivastaavanne ja
fuksipaimenenne. Toivotamme teille antoisaa ja hauskaa fuksivuotta!

Perustamisvuosi: 1965
Haalareiden väri: Sähkönsininen
Sisäänottomäärä: 60+20
Kiltahuoneen sijainti: Vihreiltä naulakoilta lähtevän Fysiikankadun 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
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.

verkostoitua, kokeilla uusia asioita ja
ennen kaikkea pitää hauskaa. Välillä ehkä
kannattaa opiskellakin. Vuosi on kuitenkin
yllättävän lyhyt aika ja ennenkuin huomaattekaan on teilläkin nupin koristeena
mustavalkoinen tupsulakki.

Fuksivuosi on ainutlaatuinen, joten ottakaa siitä kaikki irti mitä saatte. Muistakaa

Heissun keissun ja tervetuloa opiskelemaan
tietotekniikkaa!

rattoisammin porukassa kiltiksen hiljaisemmassa takahuoneessa. Bonuksena
meillä on myös wifi, jos opiskelusta kaipaa
taukoa.

Voin sanoa, että olette tehneet loistavan
valinnan, sillä tällä alalla ei tekeminen
hevillä lopu.

Kiltamme yksi tehtävistä on järjestää
ajankulua jäsenistölle, ja 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 KotiMaanPitkä excursio,
jolla tehdäänkin vähän pidempi reissu
Tampereelle TiTeenien taistoihin.

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 ahdistaa liikaa, taikka ihan
vain leppoisana oleskelutilana luentojen
jälkeen/välissä/aikana. Kiltikseltä löytyy
naposteltavaa, sohvia, pelejä, bilispöytä,
opiskelijoita ja ehkä kaappien kätköistä jopa vanhoja prujuja. Vanhemmilta
opiskelijoilta sataa elämänohjeita, jotka
opastavat jonnekkin ja opiskelu sujuu

Riina Annunen
Fuksiasiainministeri
<
Taru Järvelä
Aikuismaisen sieluton,
typerille fukseille gospelia laulava virkamies
>
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Perustamisvuosi: 1988
Haalareiden väri: musta (lähes kaikilla suomen tietoteekkareilla sama, paitsi lappeen
Rannoilla punaiset)
Kiltalehti: Terminaali
Suurin tapahtuma: Kiltahuonekierros + Citytour
Sisäänottomäärä: 60
IRC-kanava: #otit @ IRCnet
Nettisivut: www.otit.fi
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Oulun Tuotantotalousteekkarit OPTIEM

OPTIEM
Hiiohoi uusi fuksi!
Tervetuloa meidän pieneen, mutta mahtavaan kiltaamme Optiemiin. Optiem tulee
sanoista Oulu Presents The Industrial
Engineering and Management. Kiltamme
fuksivastaavana toimii Joonas Siilanen
ja hänen oikeana jalkanaan Fuksiapuri
Milla Holappa. Meiltä voit tulla kysymään
milloin vain, mitä vain, missä vain, mikäli
jokin mietityttää.
Optiem on pienin kaikista Teekkarikilloista,
mutta meillä on silti pitkä taival Teekkariyhteisössä. Yhteishenki killassa on mitä
parhain. Tutalaiset osallistuvatkin aktiivisesti erilaisiin Teekkaritapahtumiin hyvällä mielellä! Optiemin jäsenet tunnistaa
mintunvihreistä haalareista sekä soikeasta
logosta, joka kuvaa sektoreita, nousevaa
käyrää ja kellotaulua.
Kiltalaiset viettävät suurimman osan
ajastaan kiltahuoneella opiskellen, kahvia
ryystäen, kuulumisia kertoen ja biljardia
pelaten. Kiltahuoneelle ovat tervetulleita kiltalaisten lisäksi kaikki Teekkarit ja
fuksit kyselemään päivän polttavimmista
pöhinöistä, ostamaan haalarimerkkejä tai
pelaamaan vaikka Älypeliä.
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Kiltamme on myös aktiivinen järjestämään
erilaisia tapahtumia. Esimerkiksi syksyllä
lukukauden aloittaa tajunnanräjäyttävät
Akateemiset Alkajaiset, jotka järjestetään
yhdessä Ympäristörakentajakillan kanssa.
Näitä bileitä ei missään nimessä kannata
missata! Tämän lisäksi järjestämme kiltalaisille aktiivisesti yritysvierailuita (excuja),
saunailtoja, leffailtoja, laneja, sitsejä, urheiluvuoroja ja melkein mitä vain kiltalaiset toivovat.
Tutalaiset ovat yleisesti innokkaita urheilemaan. Killalla on viikottain oma urheiluvuoro, missä
pelataan mitä
ikinä kiltalaiset
haluavatkaan,
esimerkiksi
salibandysta
kuplafutikseen.
Osallistumme
mielellämme
erilaisiin urheilukilpailuihin
muita kiltoja
vastaan, koska
killastamme
löytyy paljon

►

Fuksivastaava Joonas Siilanen
(reppuselässä)
ja fuksiapuri Milla Holappa

Perustettu: 1991
Jäseniä: 380
Sisäänotto: 40 opiskelijaa
Esimerkkiammatti: Projektijohtaja, ostajapäällikkö, laatupäällikkö...
Kiltahuoneen lokaatio: Oranssien naulakoiden läheisyydessä Prosessikäytävällä
Haalariväri: Mintunvihreä
Kiltalehti: Laatta
kilpailuhenkeä. Olemmekin pärjänneet
erilaisissa tapahtumissa vaihtelevalla menestyksellä. Esimerkiksi kaksinkertainen
Kirkkovenesoutujen voitto. Järjestämme
myös killan sisäisiä turnauksia, kuten rantalentisturnaus Beachiem, sählyturnaus
Sähliem, biljarditurnaus Pooliem ja uutuutena kuplafutisturnaus Bubliem.
Meillä on myös oma kiltalehti, Laatta, joka
ilmestyy vähintään neljä kertaa vuodessa. Siitä tuleekin sanonta ’’Laatta lentää

vähintään neljä kertaa vuodessa!’’. Jokaisesta Laatasta löytyy varmasti jokaiselle
lukijalle jotain hymyn, ellei jopa naurun
aihetta.
Lopuksi vielä onnittelut joka ikiselle Teekkarinalulle, nähdään syksyn riennoissa!

Fuksiopus 2019 | 27

Teekkarilakki

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 publiikissa.

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.

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 Kuva: Julius Kittilä
olleet, saavat pitää tupsunarunsa juuressa, ”tipan kärjessä”. Puheenjohtajat voivat
laittaa hallituskokardinsa kiltakokardin
paikalle lipan yläpuolelle. Teekkarilakkia
saa pitää päässä Wappuaaton TeekkaJotta osaisit Wappuaamuna Teekkarilakin
riWapun julistamisesta lähtien syyskuun
saadessasi käyttää Lakkia oikein ja tuntisit
viimeisen päivän Lakinlaskijaisiin saakka.
Lakkiin liittyvät perinteet, sinun tulee fukMuuna aikana täytyy olla OTY:n hallituksen myöntämä Lakkilupa, joka täytyy anoa sina harjoitella Lakin käyttämistä, fuksilakilla! Fuksilakki on Teekkarilakin esiaste,
erikseen.

Mikä on fuksilakki?
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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 Teekkarilakkeja
valmistavan 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
lakituksessa 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.
toissijainen vaihtoehto, jota ei voi suositella kenellekään kuin äärimmäisen pakon
edessä.
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Teekkariudesta

V

Teekkarius

aikka 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 esimerkiksi virkavallan edustajille 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 histo30 | Fuksiopus 2019

ria, 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.
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 van-

hemmat 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.
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 alunperin 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 järjeste-

tään 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 oululainen Pahkispeksi näyttäytyy loppukeväästä.
Sitsit: Teekkareiden illallistapahtuma, joihin liittyy läheisesti pitkä pöytä, laulanta,
snapsit, kiertopuheet ja tottakai hyvää
ruokaa ja juomaa. Sitseille pukeudutaan
yleensä tavallista hienommin, monesti pukukoodina on cocktail tai toisinaan jopa
jopa tumma puku/ iltapuku. Ruokaillessa
noudatetaan hyviä tapoja ja ollaan kohteliaita. Usein 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 (tarvittaessa) pitää hauskaa myös selvin päin.
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Fuksipassi ja fuksipisteet

Fuksipassi - menolippu teekkariuteen

F

uksipassi 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 rientoihin lähtiessä
kannattaa passi jättää kotiin.
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.
32 | Fuksiopus 2019

Fuksipisteet
Pisteiden kerääminen aloitetaan heti syksyllä ja niitä saa kerätä ihan uittoihin asti.
Mahdollisuudet pisteisiin kuitenkin vähenevät, kun tapahtumat valuvat ohi, joten
on syytä olla aktiivinen heti alusta lähtien.
Vasta Wapun alla havahtuva fuksi voi vielä
viimeisenä oljenkortenaan hankkia pisteitä osallistumalla Wapun järjestelyihin tai
muihin kiltojen tarjoamiin nakkihommiin,
mutta niiden varaan ei kannata pisteiden
hankintaansa täysin laskea. Kerättyjen pisteiden määrällä on suora vaikutus killan sisäiseen uintijärjestykseen Waattona. Kaikkien Teekkarikiltojen kesken kilpaillaan
myös siitä, kuka kerää eniten fuksipisteitä
eli kuka tulee Wappuna lunastamaan itsellensä maineikkaan Superfuksin tittelin.
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!

tä, Teekkarilakkia ja oikeutta nimitykseen
Teekkari ole tarkoitus tavoitella kulmat
kurtussa vaan hyvässä seurassa hauskaa
pitäen!

F

Fuksipisteet

uksipisteet jaetaan joko itse tapahtumapaikalla tai jälkikäteen niin että
suorituksesta on Teekkaritodistaja tai
raskauttavaa todisteaineistoa (esim. video
tai kuva). Niin sanottuja ”hyvä tyyppi -pisteitä” ei myönnetä.
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. Epäselvyyksissä ota yhteyttä
fuksijaokseen tai fuksiohjaajaan (fuksiohjaaja@oty. fi).
Maksimissaan 3p pisteenanto-oikeus:
- OTY:n hallitus
- Fuksijaos
- Teekkarikiltojen PJ:t
- TeeKu:n PJ
- OAMK ry:n PJ
- TeekkariLupin hallitus
Maksimissaan 2p pisteenanto-oikeus:
- Pienryhmäohjaajat
- Teekkarikiltojen hallitukset
- TeeKun hallituksen Teekkarijäsenet
- OAMK ry:n hallituksen Teekkarijäsenet
HUOM! Hallituksiin kuuluvilla fukseilla
ei ole pisteidenanto-oikeutta!

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
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Mistä saa fuksipisteitä?

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 tai
tieto- ja sähkötekniikan 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

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 esittämi34 | Fuksiopus 2019

seen (1p per suoritus).
(1p) Speksi: Speksin seuraaminen tai osallistuminen PahkiSpeksin toimintaan.
(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

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 jonkun linkissä listatun harrastejärjestöjen toimintaan. • http://www.oyy.fi/
opiskelijalle/jarjestotoiminta/harrastejarjestot/
(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
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. 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

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

6. Urheilu
(3p) Lumenveistokisat: Aktiivinen osallistuminen killan lumiveistoksen toteuttamiseen.
(2p) Fuksiurheilukisat: Osallistuminen
syksyllä järjestettävään urheilukilpailuun.
(2p) Laskiaismäki: Osallistuminen laskiaismäkijoukkueeseen standard-sarjassa
tai modified-luokan laskuvälineen tekemiseen.
(1p) Kyykkä: Osallistuminen kyykkäkisoihin (esim. Fuksikyykkä, WCOK, killan
mestaruuskyykkä, Wappukyykkä), osallistuminen jonakin sunnuntaina OAMK:n
sunnuntaikyykkään tai esimerkiksi kyykkäintroon.
(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).
(2p) Kiltiskierros: Osallistuminen tutustumiskierrokselle kiltahuoneisiin
(1p) Järjestömessut: Osallistuminen OYY:n
järjestömessuille Linnanmaan kampuksella. 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

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.
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(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 (Arkkareiden järjestämä).
(1p) MallasAppro/MakiaAppro: Arvosanan suorittaminen tai osallistuminen
MallasAppro bileisiin (MallasAppro Prosen
järjestämä, MakiaAppro Arkkitehtikillan).
(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:
(3p) Osallistuminen YKHS:n järjestämälle Hemavanille tai Alppireissulle
(3p) Osallistuminen Soopa ry:n syys- tai talvivaellukselle
(2p) Läsnäolo alusta loppuun OYY:n edustajiston kokouksessa
(2p) Toinen osallistuminen tempaukseen
(2p) Verenluovutus
(2p) Käynti Teekkarimuseossa/Arkkitehtimuseossa
(2p) Osallistuminen Ystävällisen KaunoHiihtoSeuran (YKHS) järjestämälle hiihto-/ laskettelureissulle
(1p) Kaupunkikierros
(1p) Osallistuminen OTY:n pilkkikisoihin
(1p) Osallistuminen johonkin muuhun kuin yllämainittuihin urheilutapahtumiin, kuten
Ratikan tapahtumiin
(1p) OTY:n jäsenilta
(1p) Äänestäminen OYY:n edustajiston vaaleissa
(1p) Teekun toimintaan osallistuminen
(1p) Teekkaritorvien toimintaan osallistuminen
• 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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Pieni opas opiskeluun

Pieni opas
opiskeluun

opintotahtia joka vuosi. Muista kuitenkin,
että tärkeintä on edetä itselleen sopivaan
tahtiin.

let siis päätynyt Oulun yliopistoon
Teknillisen tai Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaan opiskelemaan
itsestäsi arkkitehtia tai diplomi-insinööriä.
Tervetuloa! Itse olen opintojeni loppupuolella, mutta vielä sitä muistaa kuinka
jännittävältä ensimmäiset kuukaudet
tuntuivat.
Ei kuitenkaan hätää, kaiken kyllä ehtii
oppia. Sinulla on monta vuotta aikaa ja
yhteisö, joka varmasti auttaa sinua asiassa
kuin asiassa.

Tarkempaa tietoa juuri sinun opintosuuntasi kandidaatintyöstä, maisteriopinnoista
tai diplomityöstä saat yksikkösi nettisivuilta, omalta pienryhmäohjaajalta, tai oman
koulutusohjelmasi opintoneuvojalta.
Jokaisella koulutusalalla on oma opintoneuvoja ja omaopettajia. Aloittaville
opiskelijoille nimetään opintojen alussa
omaopettaja, joka toimii opiskelijan tukena ainakin kandidaatin tutkinnon ajan.
Omaopettaja ohjaa myös HOPS:n kanssa!

Tässä kuitenkin pieni opas opinnoista näin
alkuun. Tekstissä on paksunnettu tärkeät
termit, jotta voit tarkistaa ne helposti.

HOPS eli Henkilökohtainen OpintoSuunnitelma on opiskelijan itse itselleen tekemä
suunnitelma opintojen sisällöstä, laajuudesta ja kestosta. HOPS:in pystyy tekemään WebOodissa ja ajatuksena on, että
se tehdään opintojen alkupuolella. HOPS
ei ole sataprosenttisesti sitova vaan enemmänkin työkalu, jolla voit miettiä omia
haaveitasi ja oppimistavoitteitasi. Voit siis
suorittaa ja ilmoittautua myös kursseille,
jotka eivät ole mukana suunnitelmassasi.
Pidä kuitenkin huoli, että saat kaikki pakolliset kurssit kokoon!

O

Diplomi-insinöörin ja arkkitehdin opinnot
ovat kaksiosainen prosessi. Ensimmäisenä
osana voidaan pitää Kandidaatin tutkintoa. Kandidaatin tutkinto on yhteensä 180
opintopisteen (op) laajuinen kokonaisuus.
Niin sanotut kandiopinnot loppuvat kandidaatintyöhön eli kandiin. Kandityön voi
tehdä annetusta tai itse valitusta aiheesta
ja se on 8 opintopisteen kokoinen osa
kandidaatin tutkintoa. Saatuasi kandin
tutkinnon valmiiksi, valmistut tekniikan
kandidaatiksi! Kandin jälkeen voit aloittaa Maisterivaiheen opinnot, joka on
120 opintopisteen laajuinen kokonaisuus.
Maisterivaihe huipentuu diplomityöhön,
joka on 30 opintopisteen eli noin puolen
vuoden työ opintojen lopussa. Se on opinnäyte, jolla osoitat oppineesi tarvittavat
tiedot tutkintoasi varten! Ajatuksena on,
että kandidaatin tutkintoon menee kolme
vuotta ja maisterivaiheen opintoihin kaksi
vuotta. Tämä tarkoittaa 60 opintopisteen
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Yliopistossa vallitsee akateeminen vapaus, jonka mukaisesti vastuu opinnoistasi on sinulla. Opettaja, opinto-ohjaaja
eikä kukaan muukaan voi tehdä opintoja
puolestasi, vaikka kaikki parhaansa mukaan tukevat sinua. Luennoilla tai laskuharjoituksissa käyminen ei normaalisti ole
pakollista, mutta on myös kursseja, joihin
kuuluu pakollisia harjoituksia tai laboratoriotöitä. Lisäksi kielten kursseilla on lähes
aina pakollinen läsnäolo.

Kannattaa kuitenkin miettiä tarkkaan,
jättääkö luennoilla käymisen tai laskuharjoitukset väliin. Jokaisella on oma tapansa
oppia, joten toiselle luennolla istuminen
voi olla paras mahdollinen tapa oppia,
kun taas toiselle ei jää luennoista mitään
päähän. Henkilökohtaisesti suosittelen
luennoilla käymistä, sillä luennoilla kaikki
kurssin tärkeät aiheet käsitellään ja pääset
helposti kärryille kurssin asiasta. Lisäksi
luennolla on helppo kysyä asiaan liittyviä
kysymyksiä, joiden googlaamisessa voisi
muuten mennä enemmän aikaa! Kurssin kannalta keskeisimmät asiat myöskin
selviävät paremmin luennoilla kuin esimerkiksi kirjoista lukemalla. Kannattaa
kuitenkin itse kokeilemalla etsiä itselle se
paras tapa oppia niin, että asian muistaa
vielä huomennakin.
Kuitenkin 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.
Laskuharjoituksissa eli laskareissa kannattaa yleensä käydä, vaikka ei kävisikään luennoilla. Siinä missä luennot ovat
usein luennoitsijan yksinpuhelua, laskarit
muistuttavat 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!
Kurssit suoritetaan yleensä joko harjoitustöillä, välikokeilla tai lopputentillä. Muita
tapoja ovat esimerkiksi ryhmätentti, suullinen tentti sekä Examinarium (TL102)-tilassa järjestettävä sähköinen tentti.
Sähköisestä tentistä pitää sopia erikseen
opettajan kanssa, ja hän sitten huolehtii
tenttisi järjestelmään.
Tentteihin täytyy aina ilmoittautua, viimeistään 7 päivää ennen tenttiä klo 23:59
mennessä!
Poikkeuksena arkkitehtuurin tiedekunnassa ei tarvitse aina ilmoittautua tenttiin, kannattaa tarkistaa tämän hetkinen
tilanne kuitenkin vielä omalta pienryhmäohjaajalta. Jos osallistut tenttiin ilman
ilmoittautumista, tenttiäsi ei arvostella.
Yleiseen tenttitilaisuuteen ilmestyminen
ilman ilmoittautumista ei auta, sillä tenttipapereita varataan vain ilmoittautuneiden
verran.
Kurssin välikokeisiin ei kuitenkaan yleensä
tarvitse ilmoittautua, 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 ja kurssitöiden
palautuksiin sekä haluat päästä kurssin
oppimisympäristöön, josta löytyy kaikki
luentomateriaali. Kielten kursseille on
syytä ilmoittautua turhia viivyttelemättä,
sillä ryhmät täyttyvät nopeasti. Kielikeskus (viralliselta nimeltään Kieli- ja viestintäkoulutus) on täydentävien opintojen
keskuksen osa, joka vastaa mm. teknillisen
tiedekunnan kielten opetuksesta. Kaikki
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ilmoittautumiset tapahtuvat aina WebOodin kautta tai Tuudon kautta.

Toivotan teille kaikille onnea omaan opintomatkaanne! <3

Yleensä kurssimateriaalina käytetään
luennoitsijoiden kokoamia diasarjoja tai
monistenippuja eli “prujuja”. Joillakin
kursseilla on vielä paperilliset prujut,
mutta niitä on lähinnä enää matematiikan
kursseilla. Muuten kurssimateriaalit löytyvät kurssin oppimisympäristöstä. 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.

OTYn koulutuspoliittinen vastaava
Reetta Lehtiranta
Tässä vielä tärkeitä sovelluksia ja linkkejä:
Opinto-oppaat: http://www.oulu.fi/ttk/
opinnot
Weboodi:
weboodi.oulu.fi
Tuudo:
Tuudo on mobiilisovellus,
jonka löydät kännykkäsi sovelluskaupasta.
Tuudosta löytyy niin opiskelijakorttisi,
ruokalistat, Ylliopiston kartta kuin
lukujärjestyksesi ilmoittautumisiesi mukaan!
Tekstini pohjautuu edellisten vuosien fuksiopusten teksteihin. Lähteenä on käytetty
lisäksi yliopiston nettisivuja, sekä melkein
valmiin opiskelijan muisteloita.
Reetta Lehtiranta
Koulutuspoliittinen vastaava,
Oulun Teekkariyhdistys ry
kopo@oty.fi

Kursseista, suoritetuista tutkinnoista ja
monesta muustakin asiasta kerätään
yliopistossa palautetta. Palaute toimii tärkeänä osana kurssien kehittämistä, sekä
yksikköjen ja tiedekuntien apuna tutkinto-ohjelmia kehittäessä. Lisäksi palautteiden pohjalta jaetaan osa tiedekuntien rahoituksesta, joten on tärkeää niin sinulle
kuin koko tiedekunnallesi antaa palautetta
saamastasi opetuksesta!
Tsemppiä vielä kerran opintoihisi! Muista, että opinnot etenevät parhaiten, kun
pidät myös itsestäsi huolta! Kannattaa siis
levätä, syödä ja nauttia elämästä! Unohtamatta uusia seikkailuja ja kavereita!
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Harrastejärjestöjen esittelysivut

Oulun
Teekkarikuoro
TeeKu
Kaikkihan tykkäävät laulaa. Oletko sinä
joskus laulanut? Ei väliä. Kaikki ovat tervetulleita maailman parhaaseen oululaiseen
Teekkarikuoro TeeKuun. Ai et muka osaa
laulaa tai lukea nuotteja? Täällä kyllä oppii
vahingossakin.
TeeKu on vuonna 1993 perustettu sekakuoro, jonka ohjelmistoon kuuluu perinteisiä
Teekkari- ja juomalauluja sekä muuta monipuolista, kevyttä ja epäperinteikkäämpää materiaalia.
Kuoro pitää yleensä yhden oman konsertin lukukaudessa, minkä lisäksi TeeKu on
suosittu esiintyjä kiltojen ja opiskelijoiden
tilaisuuksissa sekä myös yliopistomaailman
ulkopuolella. TeeKun toimintaan kuuluvat
myös hulvattomat laululeirit, pikkujoulut
ja muut illanistujaiset.
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No kerro jo miten liitytään! Liittyä voit saapumalla TeeKun harjoituksiin, pidetään
keskiviikkoisin kello 18-20 Saalastinsalissa
(yliopiston eteläpäädyssä). Erityisesti uusille laulajille suunnatut harjoitukset pidetään keskiviikkona 25.9., mutta kaikki
ovat tervetulleita milloin vain. Minkäänlaisia laulukokeita tai lähtötasovaatimuksia
ei ole, vaan kuoro on avoin kaikille opiskelijoille.
Tervetuloa! Lisätietoja nettisivuilta teeku.
kapsi.fi

Sinä puhallinsoittaja tai rumpali, tervetuloa mukaan luvassa unohtumattomia kokemuksia ja soittamisen iloa!
Teekkaritorvet on Oulun viihteellisin puhallinorkesteri, jonka rivistöissä soittaa puhaltajia
ja rumpaleita kaikilta tieteen- ja taiteenaloilta aina fukseista tohtoreihin. Orkesteri on perustettu vuonna 1970. 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! 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.
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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.
Löydä meidät:
www.teekkaritorvet.com
YHTEYSTIEDOT
Aleksi Postila						
puheenjohtaja						
puheenjohtaja@teekkaritorvet.com			
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Tatu Palo
kapellimestari
kapellimestari@teekkaritorvet.com

Ystävällinen Kaunohiihtoseura YKHS
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.
Alppireissumme suuntaa tänä lukuvuonna
Itävallan Ischgeliin!
Seuran järjestämien matkojen lisäksi
jäsenet, erityisesti seuran hallitus, yrit-

tävät 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!
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Oulun Akateeminen
Mölökky- ja Kyykkäseura

OAMK ry

Hei Fuksi!

Onnittelut uudesta opiskelupaikastasi!
PahkiSpeksillä olisi tarjota vastapainoa opiskelulle taiteen tekemisen muodossa. Speksi
on improvisaatiota hyödyntävää musiikkiteatteria ja tuotamme joka vuosi yhden produktion yhdessä yli 100 speksiläisen voimin. Produktio esitetään keväällä yleisölle.
Produktiossamme löytyy tekemistä kaikenlaisille osaajille. Tarvitsemme näyttelijöitä,
tanssijoita, soittajia, stage-handeja, lavastajia, maskeeraajia, puvustajia ja ihan kaikkea
mitä voit ja et voi kuvitella.
Rekryt pidetään syys-lokakuun vaiheessa ja tietoa järjestön toiminnasta löydät lisää
Facebookista ja Instagramista @PahkiSpeksi sekä nettisivuilta www.pahki.fi
Antoisaa fuksivuotta!

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 lappeen Rannassa.
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 suositussa 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.
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Oulun Akateeminen Mölökky- ja Kyykkäseura
www.oamkry.fi
oamk@oamkry.fi
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Oulun Teekkarien radiokerho

O H 8 TA

Oletko aina ihmetellyt mikä häkkyrä Yliopistokatu 40:n ja viereisen talon välissä
on? Se on yksi meidän radioantenneistamme. Olet tervetullut kiipeilemään
mastoomme ja rakentamaan kanssamme
lisää häkkyröitä. Kerhollamme on myös
mahdollisuus saada yhteyksiä maapallon
toiselle puolelle puheella, sähkötyksellä
tai tietokoneen avustamana digitaalisesti.
Vähän niin kuin kännykällä, mutta paljon
vaikeammin. Radiokelit vaihtelevat ja toisinaan yhteys syntyy kuin itsestään, mutta
joskus pitää tahkota tosissaan. Toisinaan
pidämme radioamatööriyhteyksiä myös ilman verkkosähköä metsän siimeksessä tai
Hailuodon luonnonkauniissa maisemissa.
Jos kuulet meidät radioaalloilla, käytämme
kutsumerkkiä OH8TA tai OH8T.
Kerhomme on perustettu helmikuussa pari
päivää karkauspäivän jälkeen vuonna 1969,
joten tänä vuonna vietämme 50-vuotisjuhlaamme. Joka viikko rakentelemme ja puramme radioita, antenneja, kodinkoneita,
kuljetusvälineitä ja muuta elektroniikkaa
tai juomme kahvia kerhoilloissa Yliopistokatu 40:n alakerran kerhotiloissa tiistaisin
klo 18 alkaen, jolloin ikkunaan koputtavalle ovi avataan. Toisinaan saamme on-
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nistumisen elämyksiä ja toisinaan täräyttäviä kokemuksia, joissa suojalasit olisivat
olleet tarpeen.
Radioamatööreillä on harvinainen oikeus lähetellä melkein mitä vain ja minne
vain, ammattilaisella ei tällaisia oikeuksia
olekaan. Radioamatööriksi pääsemiseksi
tarvitsee suorittaa vain tenteistä helpoin,
radioamatööritutkinto. Ilman tutkinnon
suorittamistakin toki voi toimia kerhossamme ja pitää myös valvottuja yhteyksiä
kerhoasemalta. Radiokerholla pääset käyttämään radioita ja mittalaitteita siihen mihin ne on tarkoitettu, eikä vain harjoitustöiden tekemiseen.

CRYO ry

Oulun Yliopiston roolipelikerho CRYO ry
on lauta- ja roolipelaamiselle omistautunut järjestö, jonka tarkoitus on saattaa
pelit ja pelaajat yhteen sekä edistää oululaista pöytäpelikulttuuria. Uusille opiskelijoille CRYO on mukava ympäristö saada
uusia ystäviä ja tutustua uuteen harrastukseen, tai jatkaa vanhaa. CRYOn näkyvintä toimintaa ovat joka tiistaiset peli-illat
Café Hubissa klo 16 eteenpäin, sekä n. 3-4
kertaa vuodessa järjestettävät viikonlopun
mittaiset Maracon-pöytäpelitapahtumat.
Maraconit ovat maksuttomia, kaikille
avoimia ja päihteettömiä, sekä oiva paikka
tulla tutustumaan lauta- sekä roolipelien
maailmaan. CRYOlla on laaja lautapelivalikoima (n. 100 peliä) joka tuodaan tapahtumiin vapaasti pelattavaksi. Tapahtumiin
voi tulla pelaamaan vaikkei osaisi sääntöjäkään. Yleensä riittää että yksi pelaaja
osaa säännöt joka opettaa ne toisille. Voisi
sanoa, että uusien sääntöjen opettelu on
oikeastaan osa harrastusta!
Tämän lisäksi järjestämme myös muuta
roolipelihenkisiä ihmisiä yhdistävää toimintaa, kuten niin nyypille kuin konkareille tarkoitettuja roolipelirekry-tapahtumia
kahdesti vuodessa (keväisin ja syksyisin),
jossa pelinjohtajat ja pelaajat löytäisivät
toisensa. Muuta toimintaa on mm. pelinjohtaja-työpajat, kaikenkarvaiset grilli-il-

lat, vuosittainen
Ropecon-bussi
ja muuta mitä
satumme keksimään, kaikille
avoimena. Jäsenille tarkoitettuun
toimintaan lukeutuu syksyinen Fantasiapelit-ekskursio (tuttavallisemmin Fantsu-excu), jossa jäsenet
saavat tavallista suuremman alennuksen
fantasiapeleistä ja vietetään yhdessä
aikaa, sekä vuosijuhlat ja pikkujoulut.
Vuosijäsenyys on 5 €, ja ainaisjäsenyys 20
€. Jäsenetuihin kuuluu mm. 10 % alennus
Fantasiapelien pelivalikoimasta.
Kysy jäsenyydestä ja jäseneduista lisää
hallitukselta! CRYOn toiminta on pääosin
kaikille avointa ja päihteetöntä.
Lisää tietoa saatte nettisivuiltamme, osallistumalla tapahtumiimme ja liittymällä
jäseneksi. Keskustelua voi käydä cryolaisten kesken
samannimisessä Facebook-ryhmässämme tai voit chattailla aktiivisesti käytössä
olevalla Discord-kanavallamme, sekä
viikottaisia
tiedotteita CRYOn toiminnasta saat sähköpostiisi liittymällä postituslistallemme.
Tervetuloa pelaamaan kanssamme!
Nettisivut: www.cryo.fi
Sähköposti: hallitus (at) cryo.fi, pj (at)
cryo.fi
Facebook: CRYO ry
Postituslista: http://lists.oulu.fi/mailman/
listinfo/cryo
Discord: Aktiivinen kutsulinkki nettisivuilla
yhteystiedot-välilehden alta
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Formula Student Oulu FSO
Formula Student on Euroopan arvostetuin
insinööritaitokilpailu, missä opiskelijoilla
on ainutlaatuinen mahdollisuus kehittää
taitojaan monimutkaisen ja vaativan tuotteen valmistuksessa ja suunnittelussa. Formula Student Oulu on edustanut useasti
Euroopan kilpailuissa, missä on mukana
merkittäviä teollisuusyrityksiä ja autoalan
toimijoita. FSO:n jäsenet työllistyvät lähes
poikkeuksetta jo opiskeluaikana ja projektissa opitut taidot ovat erittäin korkeasti
arvostettuja työelämässä.
Formula Student Oulu suunnittelee ja rakentaa lukukauden aikana FSG-sääntöjen
mukaisen kilpa-auton. Projektissa 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 myös lasi- ja
hiilikuitumateriaalien kanssa. Tärkeässä
osassa ovat myös auton sähköjärjestelmän, pneumatiikan, telemetrian ja ohjelmoidun mittariston suunnittelu ja
valmistaminen.
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Uusia jäseniä otetaan mukaan joka syksy
ja ilmoitamme rekrytilaisuudesta syyskuun aikana Facebookissa ja Instagramissa. Toimintaan mukaan lähteminen ei
vaadi aikaisempaa osaamista, vaan
ainoastaan innokkuutta ja oma-aloitteisuutta!
http://www.fsoulu.fi
http://www.facebook.com/fsoulu
http://www.instagram.com/fsoulu
fsoulu@gmail.com

Fuksin ABC

Fuksin ABC

(Teksuutimien OTY-Suomi sanakirja, viimeisin painos)

A

B

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.

BUMERANGI
Harjoitustyö tai työselostus, joka pomppaa opiskelijalle takaisin korjattavaksi,
vaikka siitä luuli päässeensä eroon. Toivottavasti vältät bumerangin.

ALKOHOLI
Usein käytetty piristysaine tenttien ja
luentojen aiheuttamaan moraaliseen krapulaan. Lievästi humalluttava ja suuresti
janottava vaikutus.
ARKKARIT
Arkkitehtuuria opiskelevat. Heillä on maalarinvalkoiset 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
Pidempiaikaiseen oleskeluun tarkoitettu
paikka, joka ei kuitenkaan ole kiltahuone. Asunnosta yleensä löytyy mm sänky,
jääkaappi ja vessa. Asunnon löytämistä
helpottaa PSOAS (ks. kämppä).

E
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.

F
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 2019 väri on
viininpunainen.
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Fuksikisat-Humanisti

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.
FUKSIPASSI
Lärpäke fuksipisteiden merkitsemistä varten. Fuksipassit kerätään ennen Wappua
pisteiden laskemista varten. Älä hukkaa,
äläkä pese pesukoneessa!

fuksipisteitä, joita on kerätty fuksipassiin
(ks. fuksipassi), ei saa lakkia Wappuaamuna.
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.
FUKSIUITOT
Waaton se ykkösjuttu fuksille, jossa vuoden aikana syntynyt fuksi vihdoin kuolee
laskiessaan liukumäkeä pitkin Lasaretinväylään.

H
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)

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
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HUMANISTI
Tarkkaan ottaen humanistisen tiedekunnan opiskelija, mutta voidaan määritellä
myös vapaammin: epäeksaktin tieteen
opiskelija yliopiston uudella puolella.

I
IRC
Ohjeet irkkinoviiseille löytyvät seuraavasta Teksuutimien numerosta (ks. 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.

J
JAJATKOT - JAJAJATKOT
Tapahtuma tapahtuman jälkeen ja tapahtuma tapahtuman tapahtuman jälkeen.
JUVENES
Yliopiston pääasiallinen ruumiillisen ravinnon lähde.
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.

K

IRC-Kokardi

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.)
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.
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Kone-Laulukalu

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

Laulumarathon-Noppa

KÄNNIÄÄLIÖ
Humaltunut henkilö, joka käyttäytyy muiden mielestä sopimattomasti. Tavataan
varsinkin Wappuna tiheinä esiintyminä.

MIKROLUOKKA
Nimestä huolimatta täältä ei löydy mikroaaltouuneja eineksien lämmittämistä
varten vaan tietokoneita ja tulostimia,
jotka ovat vapaassa käytössä.

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

Laulukalu.

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.

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.

LUSIKKA
Matikan laskareita ja luentoja pitävä opetushenkilö. Pommittaa fukseja kiperillä
kysymyksillä ja nasevilla välihuomautuksillaan. Kun tunnet Lusikan säännön, olet
oppinut ainakin jotain.

LAULUKALU
Teekkarin pyhä laulukirja, josta löytyy
sanoitukset kiperimpiinkin elämäntilanteisiin.

MELLAKKA
Konekillan isoilla punahaalarisilla miehillä
lastattu maastoauto, jonka saapuminen
mellakkapaikalle rauhoittaa äreimmänkin
räyhäviinaa nauttineen Wappujuhlijan.

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.

N
NOPPA
Opintopiste. Palkinto, jonka opiskelija saa
aherrettuaan noin 27 tuntia. Kela kyselee
perään, jos näitä ei saa tarpeeksi. Noppa
on myös yksi yliopiston oppimisympäristöistä.

M

Kyykkiä. Kuva: Tatu Lappalainen
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O365-Pienryhmäohjaus

O

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
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Pro-Speksi

haalareissa, osaavat yleensä käyttää paremmin tieto- kuin partakonetta.
OTY
Oulun Teekkariyhdistys. Oululaisten Teekkarien kattokilta.
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.
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.

P
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.

rin matkoilla Oulussa. Muista kuitenkin
kahlita pyöräsi tukevasti välttyäksesi
kulkuvälineen anastukselta ja suhtaudu
pyöräteiden varsille ripoteltuihin tienviittoihin terveen epäilevästi.

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

R

PROSE
Prosessitekniikkaa opiskelevien ainejärjestö. Prosessiteekkari laittaa tehtaassa
koneet järjestykseen ja aineet virtaamaan. Prosessiteekkari pukeutuu puhtaanvalkoisiin haalareihin, joita ei tule
sekoittaa arkkitehtien haalareihin.
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 kilomet-

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.

S
SIK
Sähkötekniikkaa aka elektroniikkaajatietoliikennettä opiskelevien kilta. Keskimäärin SIKkiläinen on sinihaalarinen
mies. Heiltä kannattaa kysyä, minkä väristä sähkö on ja sattuuko sininen sähkö.
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 sulamiFuksiopus 2019 | 57

Superfuksi-Tekniikan akateemiset

sen 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
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 (ks. O365).

T
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.” Teekkarilakin käytöstä
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.
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TeKolupi-Waatonaatto

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.

meentulon 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.

Teekkaritalo. Kuva: Ville Mukka

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 toi-

TEKUTOKU
Tempaus- ja kulttuuritoimikunnassa (TeKuToKu) Kulttuurisian johdolla kulttuuri-ihmiset edistävät Oululaista Teekkarikulttuuria
tempauksin ja tapahtumin.
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, verenluovutustempaus sekä kaksi
kertaa vuodessa järjestettävä renkaanvaihtotempaus, jonka tuotto lahjoitetaan
lyhentämättömänä hyvätekeväisyyteen.
TENTTIARKISTOT
Osastot ja killat pitävät vaihtelevan laajuisia tenttiarkistoja, joista on apua tenttiin
valmistautuessa. Kysy pienryhmäohjaajal-

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

U
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...

V
VALMISTUMINEN
Asia, joka keskeyttää hyvin alkaneet opinnot.

W
WAATONAATTO
Wapunaatonaatto eli 29.4.
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Waatto-YTHS

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.

telureissuja, sekä tuntee after-, before-, ja
toisinaan jopa during-skiin salaisuudet.
YKÄ
Konekillan ylläpitämä 90 vuotta vanha
paloauto. Käytetään varsinkin Wappuna.

WAPPUCOMITEA
OTY:n isännän vetämä porukka, joka järjestää TeekkariWapun suurimmat tapahtumat.
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 eli tänä
vuonna Wesibussi täyttää jo 20 vuotta.
Viime vuosina Wesibussi on kuljettanut
juhlakansaa myös syksyn avajaisbileissä,
Vulcanaliassa.

Y
YKHS
Ystävällinen kaunohiihtoseura on OTY:n
alaisuudesta omaksi järjestöksi kimmonnut lasketteluseura, joka järjestää lasket60 | Fuksiopus 2019

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

Ykä. Kuva: Tatu Lappalainen

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

Tarhapöllön ääni kimiä
kuuluu pappilasta päin, kuuluu päin.
Ja taas ja siis ja
yks, kaks, kolme, neljä, viis.

YMP
Ympäristötekniikkaa opiskelevien kilta. Ehdottomasti energisin ja ekologisin 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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Verkkosivut
www.oty.fi
Facebook
@OulunTeekkariyhdistys
Instagram
@oulunteekkariyhdistys
Telegram
t.me/OTYtiedotus
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