
2021
FUKSIOPUS



Sisällysluettelo

2 3

JÄSENEDUT JA PALVELUT:
www.tek.fi/jasenedut

Terveisin opiskelijayhdyshenkilösi,

Johanna Sirviö
johanna.sirvio@tek.fi
040 4105026

www.tek.fi/liityopiskelija

TERVETULOA TEKNIIKAN
AKATEEMISTEN YHTEISÖÖN

Julkaisija:
Painopaikka:
Levikki:
Päätoimittaja:
Naamastojen kuvat:
Kannen kuva:

4
6
7
8

10
11
12
14
30
32
33
34
40
42
44
47
48

Fuksiohjaajan tervehdys
Puheenjohtajan terveiset
Superfuksi 2021 esittäytyy

Organisaatiokaavio
Teekkariudesta

OYY &TeTa
OulunTeekkariyhdistys

Kiltaesittelyt
Fuksijaos 2021
Teekkarilakki

Fuksilakki
Fuksipassi ja -pisteet

Fuksin vuosikello
OTYn jaokset
Teekkaritalo

Teekkaritarraedut
FuksinABC

Oulun Teekkariyhdistys ry
Monisto Oy
620 kpl
Santeri Siira
Olli Kärki
Juho Karjalainen

Fuksiopus 2021-Teksuutimien erikoisnumero

Onneksi olkoon fuksi, olet valinnut loistavan alan!
Edessäsi on todennäköisesti elämäsi parhaat vuodet.
Ota kaikki irti opiskeluajastasi jaTeekkariyhteisöstä.

Tekniikan Akateemiset TEK on sinun etu- ja palvelujärjestösi. Meitä on noin
20 000 Teekkaria ja matemaattis-luonnontieteellisen alan yliopisto-opiskelijaa
sekä noin 50 000 näiltä aloilta valmistunutta.

TEKin opiskelijajäsenenä saat maksutta lähes kaikki TEKin edut ja palvelut.
Tarjolla on muun muassa kesätyöpaikkoja, työnhakuohjeita, koulutuksia,
verkostoitumistapahtumia, palkkaneuvontaa, työsuhdeneuvontaa,
ammattilehtiä sekä paljon etuja ja alennuksia.

Liity jo nyt:
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Ella Palosaari
Fuksiohjaaja, Oulun Teekkariyhdistys ry
fuksiohjaaja@oty.fi
Telegram: ellapalos

Onni�elut opiskelupaikastasi ja tervetuloa
opiskelemaan tekniikkaa Ouluun! Matkasi koh�
Teekkariu�a alkaa tänä syksynä ensimmäisen
vuoden opiskelijana eli tu�avallisemmin fuksina.
Seuraavan lukuvuoden aikana tulet tutustumaan
niin uuteen ko�kaupunkiisi Ouluun kuin
mahtaviin tyyppeihin, jotka täällä jo innolla
odo�avat uusien tulokkaiden saapumista!
Tämän lehden on tarkoitus opastaa sinua alkuun
opintojesi alussa, jo�a �edät, millainen yhteisö
sinua on au�amassa ja ohjaamassa
ensimmäisen opiskeluvuotesi läpi. Tutustuhan
siis jo sen sisältöön niin syksyllä osa kasvoista ja
käytännöistä saa�aa olla jo valmiiksi tu�uja.

Eri tahot pitävät syksyn ja kevään aikana huolta
sopeutumisestasi uusiin opintoihin,
Teekkariyhteisöön ja yliopiston käytäntöihin.
Ensimmäisenä syksyllä sinua vastassa on
pienryhmäohjaajasi, joka on lähin henkilösi
kysyä mitä vain, mikä lii�yy opintojen
alkutaipaleeseen. Hän �etää niin Teekkariudesta
kuin tulos�mien toiminnasta ja parhaista
opiskelijaravintoloista. Ehkä jaa�e jopa saman
kokemuksen opintojen aloituksesta uudessa
kaupungissa. Pääset myös osaksi samaa alaa
opiskelevien yhteisöä eli kiltaa, jonka
tarkoituksena on ajaa opiskelijoiden etuja niin
vapaa-ajalla kuin opintojen parissa. Tekniikan
alan fukseista huoleh�vat kahdeksan killan
lisäksi Oulun Teekkariyhdistys sekä yliopisto.
Oulun Teekkariyhdistys eli OTY huoleh�i kaikkien
uusien Teekkarifuksien fuksikasvatuksesta
yhdessä Fuksijaoksen kanssa, johon kuuluu
OTYn fuksiohjaajan lisäksi hallituslainen ja
toimihenkilö kustakin Teekkarikillasta. OTYn
toiminta keski�yy melko pitkäl� vapaa-aikaan,
mu�a vaiku�aa myös �iviissä yhteistyössä
Oulun yliopiston kanssa muutoinkin.

Ensimmäisenä opiskeluvuotenasi et ole vielä
Teekkari, vaan Teekkariksi tullaan erinäisten
perinteiden kau�a. Fuksivuoden aikana kerätään
fuksipisteitä fuksipassiin, joka on avaimesi
Teekkariksi tulemiseksi. Pääset osaksi
vuosikymmeniä jatkuneita perinteitä ja pääset
kerry�ämään pisteitä niin kurssien
suori�amisesta, juhlista, jäynistä kuin muusta
vaiku�amisesta. Mikäli ennen oululaisten
Teekkarien juhlimaa Wappua on passiin

kerä�ynä tarpeeksi fuksipisteitä ja olet
osoi�anut soveltuvasi saamaan Teekkarin
arvonimen, pääset pulahtamaan Wappuaa�ona
Åströmin rannalla luonnonveteen ja
huku�amaan fuksiutesi. Teekkarilakin saat
Wappuaamuna lakituksessa, josta läh�en voit
käy�ää sitä opintojesi varrella. Nämä perinteet
yhdistävät kaikkia oululaisia Teekkareita, joten
pääset osaksi ainutlaatuista tupsuperhe�ä.

Tähän lukuvuoden mi�aiseen matkaan sisältyy
varmas� paljon muistoja, itsenäistymistä sekä
toivo�avas� myös opintoja. Toivon, e�ä matkan
varrella tykästyt myös valitsemaasi alaan.
Ak�ivista opiskelijaelämää on mahdollista
vie�ää myös opiskelujen ohessa. Tekniikan ala
on niin laaja, e�ä hyvin luultavas� eri alojen
opiskelutu�avuudet saa�avat tulla työelämässä
vastaan tai olla tulevia kollegoitasi. Oiva �laisuus
siis aloi�aa verkostoituminen ja tutustuminen
heihin jo nyt! Kanna�aa myös lähteä
testaamaan järjestö- ja harrastetoimintaa, jota
Oulun yliopiston alaisuudesta löytyy rutkas�.

Oulu on opiskelijakaupunkina eri�äin vilkas ja
poikki�eteellinen, joten varmas� tulet
tutustumaan ihmisiin myös oman alasi
ulkopuolelta. Jo�a saat eniten ir�
fuksivuodestasi, joka tapahtuu vain kerran ja
jota varmas� tulet muistelemaan vielä pitkään,
uskalla lähteä mukaan ja hei�äytyä kokeilemaan
uusia, jänni�äviäkin asioita. Tu�avuuksia ja
omalta tuntuvia ju�uja voi löytyä yllä�ävistäkin
paikoista. Vietä paljon aikaa kiltahuoneella,
mikäli se on mahdollista, sillä vanhimpien
jarrujen tarinat jaksavat naura�aa ja ihmety�ää
lopu�omiin. Apua saa ja pitää kysyä ja erityises�
Fuksijaoslaiset ovat nimenomaan sinua varten
olemassa. Älä siis epäröi nykiä hihasta, jos jokin
tuntuu ihmeelliselle tai epäselvälle. Alun
hek�syyden jälkeen opit varmas� pikkuhiljaa
suunnistamaan kampuksella oikeaan paikkaan ja
kulkemaan kaupungissa kuin palijasjalakane
oululaine.

Haluan toivo�aa mahtavaa fuksivuo�a juuri
sinulle ja toivo�avas� pääsemme tutustumaan
tapahtumien merkeissä mahdollisimman pian!
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Onneksi olkoon opiskelupaikasta ja
tervetuloa opiskelijaelämään!

Fuksivuosi on ainutlaatuinen kokemus ja siitä
kannattaa ottaa kaikki mahdollinen irti.
Yliopistoelämä eroaa suuresti toisen asteen
opinnoista ja täältä löydät varmasti paljon
samanhenkisiä ystäviä. Toisaalta voit saada
mahdollisuuden alkaa harrastamaan jotain
vanhaa harrastusta tai löytää jonkin uuden
lajin. Näistä esimerkkinä valokuvaus, näyt-
teleminen, laulaminen, soittaminen tai
vaikkapa kyykän peluu. Lisäksi voit tutustua
vaihto-oppilaisiin, kehittää omaa kielitaitoasi
ja saada mahdollisuuden lähteä vierailemaan
ulkomailla. Kannattaa siis olla avoin uusille
kokemuksille ja tehdä sitä, minkä kokee it-
selleen merkittäväksi.

Tärkein asia fuksivuodessa on kuitenkin se,
että saadaan uusia ystäviä, kokemuksia ja
etenkin muistoja. Sillä ei ole mitään merki-
tystä, kuinka sosiaalinen ihminen olet tai
kuinka hyvin pärjäät jossain pelissä vaan sillä,
että lähdet rohkeasti mukaan. Moni asia on
kiinni vain omasta asenteesta. Jos oma
uskallus ei kumminkaan riitä, mutta kiinnos-
tusta olisi, kannattaa kysyä jotain kaveria
mukaan tai vihjata vaikka omalle pienryh-
mäohjaajalle, että mentäisiinkö porukalla
kokeilemaan.

Henkilökohtaisesti fuksivuodesta parhaim-
mat muistot ovat fuksisuunnistuksesta, Wa-
pusta ja kavereiden kanssa vietetystä ajasta.
Sitsilaulut soivat jatkuvasti päässä ja naurusta
ei meinaa tulla loppua. Uudet tuttavuudet
antavat myös mahdollisuuden kuulla erilai-
sista työpaikoista ja luultavasti pääset
opiskelukavereidesi kanssa samaan työ-
paikkaan kesäksi. Lisäksi opiskelukavereiden
kanssa on helpompaa pähkäillä koulujuttuja
ja heiltä saa vertaistukea, kun elämä potkii
muuten vaan päähän.

Fuksivuosi on vain kerran, joten lähde
rohkeasti mukaan hauskanpitoon. Opiskella
kerkeää, mutta välillä pitää muistaa myös
nauttia nuoruudesta!

SofiaTirroniemi
vuoden 2021 Superfuksi

Superfuksiudesta ja
fuksipisteiden keräämisestä

lisää sivulla 32.

Tästä se lähtee!

Suuret onnittelut opiskelupaikasta, ja terve-
tuloa opiskelemaan tekniikkaa Oulun yliopis-
toon!

Olet luultavasti aivan uuden äärellä, ja tästä
alkaakin melkoinen seikkailu yliopistomaail-
massa! Uusia asioita, tehtävää ja opeteltavaa
on ensimmäisinä viikkoina paljon. Jopa niin
paljon, ettei kaikki asiat välttämättä jää
mieleen tai luonnistukaan heti. Ei kuitenkaan
hätää, sillä kaikki meistä on joskus ollut
samassa tilanteessa kuin sinä. Jos jokin asia
askarruttaa sinua, kysy rohkeasti pois vain.
Etenkin pienryhmäohjaajat ja Fuksijaoksen
jäsenet ovat oiva tietolähde, mutta moneen
kysymykseen löytyy vastaus myös tästä
lehdestä.

Opiskelu yliopistossa voi vaatia opettelua,
sillä opinnot ovat huomattavasti itsenäisem-
piä kuin aikaisemmilla asteilla. Olet vastuussa

opintojesi etenemisestä, joten kannattaakin
tarttua tuumasta toimeen ja ryhtyä luovi-
maan läpi uudenlaista tenttien ja laskareiden
viidakkoa. Seikkailun varrella uusista
opiskelukavereistasi on apua, sillä voitte
yhdessä pohtia matkan varrella löytyviä pul-
mia.Välillä pitää muistaa hiljentää vauhtia ja
ottaa lepoa, tällä matkalla ei mitata nopeutta.

Opintojen lisäksi tekniikan opiskelu Oulun
yliopistossa on niin paljon muuta.Tulet huo-
maamaan, että pääpolun varrella on useita
erilaisia tapahtumia ja sivupolkuja, joille kan-
nattaa eksyä.Tutustu omaan kiltaasi, hyppää
vaikka toimintaan mukaan.Ala keräämään
pisteitä fuksipassiin, ja nappaa vaikka ne
kaikki! Tällä matkalla opit, mitä on olla
Teekkari, ja saat muista Teekkareista itsellesi
kuin toisen perheen. Fuksivuoden lopussa
sinua odottaa Teekkarin arvonimi ja oma
Teekkarilakki.

Legenda kertoo, että fuksivuosi on opiskelu-
jen parasta aikaa. Lopulta vain sinulla on
voima ja valta päättää, millainen juuri sinun
fuksivuotesi on. Me kannustamme sinua osal-
listumaan täysillä tapahtumiin, tutustumaan
ennakkoluulottomasti uusiin ihmisiin ja ir-
roittelemaan opintojen ohella. Ole rohkea,
tästä se lähtee.

MeeaTikkanen
Puheenjohtaja eli PJ
Oulun Teekkariyhdistys ry
puheenjohtaja@oty.fi
Telegram: Pakkohiplaus
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WesiBussiComitea
TeekkariLupi Oy

WachCom
KK20

Muu OTYn
alainen toiminta

Pienryhmät
Pienryhmäohjaajat & Fuksit

Arkkitehtikilta
Ympäristörakentajakilta

Prosessikilta
Konekilta

Sähköinsinöörikilta
Oulun Tietoteekkarit

OPTIEM

OLuT
Kaski

Finanssi
Humanistinen Kilta

OLK
OHLK

Terveystieteiden Kilta

Ainejärjestöt & kattokillat

Alumnijaos
Fuksijaos

JoTKu
KV-jaos

TeKoLupi
TeKuToKu

TYrSK
Urheilujaos

Vapaa-ajan jaos
WappuComitea

OTYn jaokset

Tiedekunnat
Teknillinen tiedekunta (TTK)

Tieto- ja sähkötekniikan
tiedekunta (TST)

Biokemian ja molekyylilääketieteen tdk.
Humanistinen tdk.

Kasvatustieteiden tdk.
Luonnontieteellinen tdk.

Lääketieteellinen tdk.
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Harrastejärjestöt
oyy.fi/jarjestot/harrastejarjestot

Oulun Teekkariyhdistys

OLTO
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Oulun yliopiston ylioppilaskunta toimii opiskelijoiden edustajana niin yliopistolla kuin Oulun
kaupungissa. OYY nimi�ää hallopedit eli hallinnon opiskelijaedustajat Oulun yliopiston ja
�edekun�en eri hallintoelimiin. Hallopedit ovat yliopiston henkilökunnan ja johdon kanssa
tasavertaisia jäseniä ja hallintoelimissä he pystyvät tuomaan opiskelijoiden äänen osaksi yliopiston
päätöksiä. OYYllä on lisäksi opiskelijaedustajia mm. PSOASissa, YTHS:ssä ja Unirestassa. OYY edistää
myös Suomen ylioppilaskun�en liiton eli SYL:on kau�a koko Suomen opiskelijoiden asemaa.

OYYn jäsenet valitsevat vaaleilla kahden vuoden välein edustajansa edustajistoon eli
tu�avallisemmin edariin. Vaaleissa kuka tahansa OYYn jäsen voi ase�ua ehdokkaaksi ja tulla
valituksi. Edustajistossa on 37 jäsentä ja he pää�ävät muun muassa jäsenmaksun suuruudesta,
mihin OYYn varoja käytetään ja mitä asioita halutaan edistää. Lisäksi se valitsee vuosi�ain
hallituksen toteu�amaan edustajistossa tekemiään päätöksiä. Hallitus tapaa yliopiston johtoa ja
kaupungin vaiku�ajia tavoi�eenaan taata opiskelijoiden hyvä elämä niin kampuksilla, opinnoissa ja
koko Oulun kaupungissa.

Teekkareilla on yhdessä Kylterien eli
kauppa�eteen opiskelijoiden kanssa oma
ryhmä OYYn edustajistossa. TeTa eli
Tekniikan ja Talouden vaalirengas on
edustajiston ryhmistä kaikista suurin. Täten
Teekkareilla on ollut perinteises� paljon
sanavaltaa OYYn päätöksissä. TeTa on
puoluepolii�ses� sitoutumaton ja kukin
jäsen saa tehdä lopullisen
äänestyspäätöksensä itsenäises�. TeTassa
tutustuu muiden alojen Teekkareiden lisäksi
myös Kyltereihin. Vaalivuosina TeTa on usein
järjestänyt omat pikkujoulunsa tai kiitosillan
ehdolla vaaleissa olleille.

OYYn edustajistovaalit pidetään syksynä 2021. Jo�a TeTa säilyisi merki�ävänä tekijänä
ylioppilaskunnassamme, kanna�aa ase�ua ehdolle ja vähintään äänestää vaaleissa. Kummastakin
saa fuksipisteitä fuksipassin jokerikoh�in. Edustajiston kokouksia on vuoden aikana noin 5-7 kertaa.
Kokouksissa tutustuu muiden alojen opiskelijoihin, oppii kokouskäytäntöjä ja pääsee vaiku�amaan
meitä kaikkia koskeviin asioihin. Kokousten jälkeen kokoonnutaan usein vielä rennos� oluiden
äärelle esimerkiksi Kuu�oon. Useina vuosina on ollut myös edustajiston omat pikkujoulut sekä
Wappuna edaa�oreille omia simailuja ja Wesibussiajeluja. Lisä�etoa vaaleista saa esimerkiksi OTYn
TeTan vaalikoordinaa�orilta, Santeri Siiralta.

Teekkariudesta

Ohjeet kiusaamisesta ja häirinnästä ilmoi�amiseen:

1. Kerro kiusaajalle tai häiritsijälle, e�ä hänen toimintansa ei
ole mukavaa tai oikein.

2. Jos �lanne ei selviä tai et uskalla käydä keskustelua itse,
kerro asiasta esimerkiksi fuksijaoslaiselle tai kiltasi
puheenjohtajalle.

3. Killan ulkopuolista apua aina OYYn häirintäyhdyshenkilöltä
lai�amalla vies�ä osoi�eeseen hairinta@oyy.fi.
Häirintäyhdyshenkilö on koulute�u amma�lainen ja häntä
sitoo salassapitovelvollisuus.

4. Jos kyseessä on rikos tai epäily siitä, ole yhteydessä Poliisiin.
Rikoksen uhreille tukea antaa rikosuhripäivystys.

Teekkarius nau�i erikoisasemaa
opiskelijakul�uurissa - hyvässä ja
pahassa. Teekkareilta löytyy paljon
ryhmähenkeä ja runsaas� erilaisia
perinteitä. Kolikon kääntöpuoli on, e�ä
muiden silmissä saatamme päätyä
helpos� silmä�kuiksi. Kul�uuri, �ivis
ryhmähenki ja ero�uva Lakki saatetaan
yhdistää enemmänkin kännäilyyn,
rivoihin lauluihin, sotkemiseen,
oksenteluun ja liikennemerkkien
varasteluun. Näitä kieltämä�ä saa�aa
tapahtua, mu�a tällainen kuva ei ole
mainostamisen arvoinen.

Kun Teekkari sekoilee julkises�, niin
puhutaan ”Teekkari tör�öili”, mu�a kun
Teekkari tekee hyvää Teekkarius helpos�
unohtuu; ”Opiskelijat tekivät hyvää”.
Ihmisten ilmoilla, varsinkin tupsulakit ja
haalarit päällä, tulisikin mie�ä, millaista
kuvaa antaa edustamastaan yhteisöstä.
Tähän on hyvä opetella jo ennen
haalarien ja Lakkien saamista. Töppäilyjä
varmas� sa�uu ja niistä oppii.
Kiusaamiselle ja häirinnälle
Teekkarikul�uurissa on kumminkin
nollatoleranssi ja mikäli semmoista
todistaa, on siihen puutu�ava.

Teekkarit laulavat mieluummin kuin
hyvin. Oululaisten Teekkareiden
yhteisestä laulukirjasta, Laulukalusta,

löytyy sopiva laulu �lanteeseen kuin
�lanteeseen. Lisää lauluja löytyy
tuoreesta Kalunjatkeesta. Laulantaa
pääsee harjoi�elemaan lauluilloissa ja
sitseillä. Teekkarihymni lauletaan aina
vuorokauden vaihtuessa alkaen
täydellisestä hiljaisuudesta.

Tempaukset ovat Teekkarien yhdessä
tekemiä voimannäy�öjä, joiden
tarkoituksena on kerätä suuren yleisön
huomio, edistää yleistä hyvinvoin�a tai
olla muuten vaan hauskoja.
Tempauksella otetaan kantaa
yleismaailmallisiin asioihin, kerätään
varoja hyväntekeväisyyteen tai tehdään
porukalla vaikkapa jokin
maailmanennätys.

Jäynät ovat Teekkarihuumoria
parhaimmillaan. Ne ovat hyväntahtoisia
käytännön piloja, jotka eivät loukkaa
ketään fyysises�, eivätkä jätä pysyviä
psyykkisiäkään traumoja. Jäynääminen
on hauskaa sekä jäynääjistä,
mahdollisesta yleisöstä, e�ä
jäynä�ävästä (ainakin jälkeenpäin).

Sitsit ovat akateeminen pöytäjuhla,
joihin lii�yy laulanta, snapsit,
kiertopuheet ja to�akai hyvää ruokaa ja
juomaa. Usein sitseillä on oma teema,
jonka mukaan myös pukeudutaan.



1960 & 10.12. 1967 & 24.9. 1985

Noin 620 uutta jäsentä vuodessa

Teksuutimet

www.oty.fi

oulunteekkariyhdistys

Kalervontie 7

Perustettu:

Sisäänottomäärä

Jäsenlehti:

Killan nettisivut:

Instagram:

Teekkaritalon sijainti:
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Oulun Teekkariyhdistys ry on
Teekkarien oma ka�okilta. Sen

jäseneksi saa lii�yä kuka tahansa
Oulun yliopistossa diplomi-

insinööriksi tai arkkitehdiksi opiskeleva.
OTY toimii Teekkarikiltojen välisenä

yhteistyöelimenä, järjestää Teekkareiden
yhteisiä tapahtumia, pitää yllä yhteistyötä
muiden alojen opiskelijoihin, Teekkariyhteisöihin
Suomessa, �edekun�in sekä amma�jär-
jestöömme Tekniikan Akateemiset TEKiin. Mak-
se�uasi OTYn ainaisjäsenmaksun saat monen-
laisia hyötyjä jäsenyydestäsi. Teekkaritarralla
saat alennuksia paikallisten yritysten palveluista
ja OTYn järjestämien tapahtumien pääsymaksu-
ista. Jäsenmaksuun sisältyy myös oululaisten
Teekkarien oma laulukirja, Laulukalu. Jäsenyy-
den myötä voit �lata myös oululaisen Teekkari-
lakin.

OTY on yhdistyksenä nuorempi kuin mitä se
usein antaa ymmärtää, vaikka Teekkarien yhdis-
tystoimintaa on ollut Oulussa jo yliopiston alkua-
joilta as�. Alkuun OTYn toiminta oli epävirallista
ja sitä järjeste�in nimellä Tekniikan Ylioppilaat
(TY). Viralliseksi toiminta tuli, kun yhdistys kir-
ja�in yhdistysrekisteriin vuonna 1967 nimellä
Oulun Yliopiston Tekniikan Ylioppilaat ry. Sen
toiminta kes� vuoteen 1985. Yhdistys oli
mukana ravintolatoiminnassa, joka taloudellisiin

vaikeuksiin joutuessaan rampau� myös
yhdistyksen talouden. Yhdistys lakkaute�in,
mu�a toimintaa jatke�in perustamalla pian
samana vuonna uusi yhdistys, Oulun Teekkari-
yhdistys ry. Vuosijuhlillaan OTY laskee ikänsä
vuodesta 1960, jolloin Wappuna päihin laske�in
ensimmäiset oululaiset Teekkarilakit.

OTYn �edotuskanavina toimivat ne�sivut ja
sähköpos�. Lii�yessäsi OTYn jäseneksi, sinut
lisätään OTYn pos�tuslistalle. Lisäksi �edotusta
on esimerkiksi Telegramissa, missa �edotetaan
sekä OTYn e�ä Teekkarikiltojen tapahtumista.
Tilatessasi OTYn tapahtumakalenterin päivi�yvät
tapahtumat automaa�ses� henkilökohtaiseen
kalenteriisi. Linkit näihin kanaviin ja sosiaalisen
median �leillemme löydät takakannen QR-
koodin kau�a.

OTYn toimintaa johtaa hallitus, jonka vuoden
2021 jäsenet löytyvät viereiseltä sivulta. Lisäksi
toimintaa toteutetaan erilaisten jaosten kau�a,
joissa on vapaaehtoisia Teekkareita useista eri
killoista. Toimintaan voi lähteä helpos� jo
fuksina tutustumalla kul�uuriin keräten fuksipis-
teitä ja ase�umalla ehdolle hallitukseen tai
toimijaksi omassa killassa ja/tai OTYssä. Vuoden-
vaihteen jälkeen on haut pienryhmäohjaajiksi ja
OTYkin valitsee jäseniä jaoksiinsa ja alemmiksi
toimihenkilöiksi. Lähtekää innolla mukaan!

OULUN TEEKKARIYHDISTYS



Hei sinä uusi arkkari!

Suuret onnittelut ja tervetuloa maailman
pohjoisimpaan arkkitehtikouluun, Oulun
yliopiston arkkitehtuurin yksikköön.
Yksikkömme sijaitsee Linnanmaalla, Oulun
yliopiston pääkampuksella, yhdessä tekniikan
alojen kanssa. Olemme erittäin
etuoikeutettuja omista opetustiloistamme,
jotka mahdollistavat erityisjärjestelyitä
vaativat opintomme.

Ensimmäisenä opiskeluvuotena, fuksivuotena,
opiskelijoiden kotipesänä toimii piirustussali,
Studio. Sen vieressä sijaitsee 2. vuosikurssin
Studio sekä muut opiskelutilat. Jokainen
opiskelija saa valita Studiolta henkilökohtaisen
piirustuspöytänsä, minne voi jättää päivittäisiä
tavaroitaan. Piirustussalin parasta antia on
opiskelu muiden kurssikavereiden
läheisyydessä.Alamme on jatkuvaa sosiaalista
kanssakäymistä ja yhdessä oppimista, joten on
enemmän kuin kunnia päästä opiskelemaan ja
tekemään kurssitöitä muiden kanssa samassa
tilassa.

Opiskelijayhteisömme Oulussa on pieni,
mutta sitäkin aktiivisempi ja yhteisöllisempi.
Jokaisella vuosikurssilla on noin 45 opiskelijaa,
joten eri vuosikurssien arkkarit tulevat
tutuksi hetkessä. Opiskellessaan
arkkitehtuuria saa huomata kaikkien
puhaltavan yhteen hiileen toinen toistaan
auttaen ja tsempaten yli vuosikurssien rajojen.
Tiivis yhteishenki auttaa jaksamaan
vaativienkin kurssitöiden lomassa.

Oulun Arkkitehtikilta on perustettu vuonna
1959. Olemmekin Oulun Teekkarikilloista
vanhin. Kiltamme ensimmäinen vuosikymmen
oli täynnä monenmoista aktiivista toimintaa,
mistä syystä kiltamme tarkkaa
perustamispäivämäärää ei edes tiedetä. Sama
railakkaan aktiivinen meno on jatkunut näihin
päiviin asti ja tulee varmasti jatkumaan vielä
pitkän ikuisuuden.Teekkareina teemme
mieluusti yhteistyötä niin Teekkarikiltojen
kuin muiden kiltojen ja ainejärjestöjen kanssa.
Kiltamme virallisista asioista huolehtii hallitus
ja toimihenkilöt, mutta kaikkien aktiivinen
toiminta on hyväksi yhteishengellemme.

Pikisaaressa sijaitseva Oulun Arkkitehtikillan
Kiltatalo on 1800-luvulla rakennettu
hirsirakenteinen talo sekä yksi kiltamme
suurimmista ylpeyden aiheista. Pikisaareen se
on aikanaan siirretty pala palalta killan voimin
Oulun keskustasta. Kiltatalo toimii erilaisten
tapahtumien kotipaikkana niin rennoissa
saunailloissa kuin Wappuna haalareissa juhlien.
Emännät järjestävät siellä myös tiistaisin
kiltaillan, jossa pääsemme nauttimaan muun
muassa toisten kiltalaisten seurasta sekä
Kiltatalon upeasta saunasta.

Kiltamme järjestää toimintaa ja tapahtumia
sekä arkkareille kuin muillekin opiskelijoille.
Vuoden aikana pääsemme juhlimaan vuoden
karvaisimmissa bileissä Barbaarisissa
Bakkanaaleissa, herkuttelemaan suut makeaksi
Makia-approilla ja nauttimaan legendaarisista
Wappu-lehden Ööpisen julkaisubileistä
Wapun alla. Vuosittaisten tapahtumien ohella

kiltalaiset järjestävät aika ajoin kiltiskirppiksiä,
Drink & Draw -iltoja sekä sitsejä. Killan
liikuntavastaavat pitävät huolen arkkareiden
liikunnallisuudesta.

Lupaamme, että fuksivuotenne tulee olemaan
ikimuistoinen ja täynnä mahtavia tapahtumia.
Syksyn yksi suurimmista kohokohdista tulee
olemaan excursio Hailuotoon, jonne
lähdemme viettämään yhdessä viikonloppua
rennolla fiiliksellä.Toimintaa syksystä ei tule
puuttumaan, mutta siinä me killan
fuksijaoslaiset tulemme olemaan apunanne
pääsemään tutuiksi arkkitehtuurin opiskeluun
kuin myös Teekkariuteen!

Lähtekää rohkeasti mukaan eri tapahtumiin ja
aktiiviteetteihin! Mahtavaa fuksivuotta ja
tervetuloa kiltaamme, toivotamme me,
Sarianna ja Mimosa.

Sarianna Vuorinen
Fuksivastaava
TG: sariannav

Mimosa Aronen
Fuksipaimen

TG: mmimozzaa

Lokakuussa? 1959
Noin 45
Maalarinvalkoinen
Alkkari
www.oulunarkkitehtikilta.net
oulunarkkitehtikilta
Kiltatalotalkoot
Agorassa, Koneenkadun ja
Tekniikankadun välissä

Perustettu:
Sisäänottomäärä
Haalarien väri:
Kiltalehti:
Killan nettisivut:
Instagram:
Killan fuksipistekohta:
Kiltahuoneen sijainti:
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Morjens fuksi! Onnea opiskelupaikasta,
hyvä valinta!

Keitä nää nyt on?
Oulun yliopistonYmpäristörakentajakilta ry,
tuttavallisemminYRK, on ympäristö-,
rakennus- ja yhdyskuntatekniikan
opiskelijoiden kilta. Kiltamme on perustettu
Rakentajakilta ry:n pohjalta jo vuonna 1959,
joten olemme toiseksi vanhin Teekkarikilta
Oulussa. Nykyisin jatkamme tätä killan
matkaa kahden tutkinto-ohjelman kanssa.
Tänä vuonna fukseja aloittaa tutkinto-
ohjelmissamme ennätysmäärä: kandivaiheessa
yhteensä noin 120 ja maisterivaiheessa 45.

Opinnot
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan
diplomivaiheessa voi suuntautua
rakennesuunnitteluun tai
yhdyskuntatekniikkaan.Tulevaisuudessa
rakennus- ja yhdyskuntatekniikasta voi
erikoistua myös rakentamisterveyteen ja
elinkaarirakentamiseen.Vastaavasti
ympäristötekniikan opiskelija voi valita
opintosuunnakseen kestävät

energiajärjestelmät, teollisuuden
ympäristötekniikan tai vesi- ja
ympäristötekniikan. Kiltamme molemmat
tutkinto-ohjelmat ovat loistavia tulevaisuuden
aloja ja niiden työllisyysnäkymät ovat
erinomaiset.

Kiltamme tunnusmerkit
Yrkkiläiset tunnistaa sinipunakeltaisista
haalareista ja ihmisvoimalla vedettävästä
saunastamme. Sauna on kiertänyt monet
tapahtumat jo vuodesta 1982. Huhujen
mukaan parempia löylyjä saa etsiä. Wappuisin
kiltamme julkaiseeYmpin Tytöt -
tyttökalenterin. Ensi vuonna kalenteri täyttää
pyöreitä, nimittäin 20 vuotta! Kiltamme
fuksijaoslaiset, eli fuksivastaavan ja fuksiapurin,
tunnistaa viitasta ja liivistä.

YRKin kiltahuone
Kiltahuoneemme sijaitsee aivan yliopiston
sydämessä eli vihreiden naulakoiden takana.
Kiltahuoneella voit esimerkiksi edistää
opintojasi, ottaa päiväunet, hörppiä kahvia tai
ylipäätään hengata. Kiltahuoneen kalenteriin
ilmestyy myös tulevat tapahtumat, mutta

näistä tiedotamme myös omissa
viestikanavissamme.

Röikamppeista iltapukuihin
Lukuvuoden alussa järjestämme Akateemiset
Alkajaiset yhdessä Optiemin kanssa. Lisäksi
kiltamme järjestää SIKin kanssa
Pultsariapprot, jossa pääsee approilemaan
ulkona omien eväiden kanssa. Raksasitseillä
pääsee vetämään röikamppeet naulasta ylleen.
Kiltamme on myös mukana järjestämässä mm.
ValeWappua sekäViini- ja lauluiltaa.Vietämme
muutaman kerran vuodessa kiltisnaapurimme
SIKin kanssaYRK-SIK-päivää tarjoiluineen,
jolloin kiltahuoneiden välinen ovi avataan.
Lisäksi kiltamme järjestää jäsenilleen
esimerkiksi sitsejä, excursioita, yritysvierailuja
sekä vapaa-ajan aktiviteetteja. KotiMaanPitkä-
eli KMP-excursiolla tyypillisesti suunnataan
YmpäristöTeekkariPäiville, jotka tänä vuonna
järjestetään arktisessa Oulussa. Kiltamme

toimii siis tapahtuman isäntänä.Tämän takia
lähdemme KMP:llä tänä vuonna vielä
tuntemattomaan kohteeseen.Talvella
lähdemme SRT- eli Suomen RakennusTeekkari
-päiville mustanmakkaran luvattuun maahan
eli Tampereelle.

Fuksivuosi tulee olemaan NEVER FORGET,
joten ota siitä kaikki irti! Syksy on täynnä
tapahtumia. Niihin kannattaa osallistua, sillä
niissä odottavat tulevat, mahtavat muistot,
ihkauudet kaverit ja himoitut fuksipisteet.
Fuksijaoksen lisäksi teitä opastaa oma
pienryhmäohjaaja eli pro. Meitä on täällä
paljon ja me tehdään tätä teille! Älä epäröi
kysyä, jos jokin ihmetyttää!

Seikkailullista ja ikimuistoista fuksivuotta
kaikille! Nähdään syksyn tapahtumissa!

Elle Niemistö
Fuksivastaava

TG: elleniemisto

Sanni Ahlqvist
Fuksiapuri

TG: sanniahlq

4.12. 1959
Noin 120
Sini-puna-keltainen
Nakertaja
www.ymparistorakentajakilta.net
ymparistorakentajakilta
Fuksijalis
Katakombeissa vihreiden
naulakoiden takana

Perustettu:
Sisäänottomäärä
Haalarien väri:
Kiltalehti:
Killan nettisivut:
Instagram:
Killan fuksipistekohta:
Kiltahuoneen sijainti:
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Tervehdys fuksi ja onnittelut Prosessikillalta
mahtavasta alanvalinnasta!

Oulun yliopiston Prosessikilta ry, tutummin
Prose, on prosessitekniikan ja kaivos- ja
rikastustekniikan opiskelijoiden ainejärjestö.
Prosessikilta onkin Oulun Teekkarikilloista
kolmanneksi vanhin ja juhlimmekin tänä
vuonna huimaa 60-vuoden taivalta.
Poikkeuksellisten aikojen takia suuria
vuosijuhlia emme tänä vuonna pääse
juhlimaan, mutta toivon mukaan keväällä 2022
sitten.Vaikka killallamme on jo hyvin ikää, se
on erittäin nuorekas ja vauhdikkaasti
eteenpäin porskuttava.

Proselaisen tunnistat ihmismassasta jo hieman
tummuneista ”puhtaanvalkoisista” haalareista
ja ”KaikkiVirtaa”-nuolesta, joka kokardina
koristaa jokaisen proselaisen Teekkarilakkia.
Lisäksi proselaisia voi bongata killan
humppakärryn luota. Humppakärry on pyörän
perässä vedettävä äänentoistolaite, jota
kuljetamme moniin eri tapahtumiin.

Kiltahuone
Proselaisia on helppo löytää sankoin joukoin
arkisin kiltahuoneeltamme, joka löytyy
Prosessikäytävän varreltaV1-portaikon
kellarikerroksesta. Kiltahuoneeltamme löytää
juttuseuran lisäksi Teekkarikiltojen suurimman
ehjän TV:n, tietokoneita, useita lautapelejä,
jalkapallopöydän, keittiön ja niin mukavat
sohvat, että on hankala välillä nousta niiltä
ylös.Takahuoneen puolelta löytyy myös
tikkataulu ja opiskelua varten isompi pöytä ja
tuoleja. Kiltahuoneelle kannattaa tulla
luentojen välissä tutustumaan muihin
opiskelijoihin ja juomaan kahvia kupillinen jos
toinenkin.

Suurimmat tapahtumat
Kiltamme järjestää vuoden aikana kaksi
suurta tapahtumaa - MallasAppron ja
Kirkkovenesoudut. MallasAppro, jota joskus
kuulee myös kutsuttavan Mapproiksi, on yksi
Oulun suurimmista opiskelijatapahtumista. Se
kerää opiskelijoita ympäri Suomea
kiertelemään keskustan kapakoissa.
MallasAppro järjestetään syksyllä, jolloin
Oulun keskusta täyttyy haalarikansasta.

Kirkkovenesoudut järjestetään normaalisti
Wappuna. Poikkeusolojen takia tapahtuma
järjestettiin viime vuonna syyskuun alussa
SyysSoutuina ja sama tapahtuu tänäkin
vuonna. Kirkkovenesoutuihin osallistuu suurin
osa yliopiston ainejärjestöistä, jotka kilpailevat
Oulujoen herruudesta.

Mitä muuta?
MallasAppron ja Kirkkovenesoutujen lisäksi
kiltamme järjestää vuoden aikana useita
muitakin tapahtumia ja tekemistä, esimerkiksi
sitsejä, urheilutapahtumia, laskettelureissun,
excursioita, bileitä, yritysiltoja ja paljon muuta.
Teemme myös monesti yhteistyötä muiden
kiltojen kanssa järjestäessä tapahtumia. Näissä
tapahtumissa on loistava mahdollisuus päästä
tutustumaan muidenkin kiltojen opiskelijoihin.
Killassamme tapahtuu paljon, joten kannattaa
ottaa jo heti alkuvaiheessa seurantaan meidän
some- ja tiedotuskanavamme.

Vielä mainitsemisen arvoista on se, että kovan
kysynnän vuoksi valtaosa proselaisista
pääsevät jo ensimmäisen opiskeluvuoden
jälkeen oman alan kesätöihin. Kesätöistä
kannattaakin jututtaa vanhempia opiskelijoita,
koska he kertovat niistä mieluusti.Talvisaikaan
kiltahuoneella onkin hyvää pöhinää kesätöihin
liittyen ja samalla voit kuulla todella
arvokkaita neuvoja ja vinkkejä kesätöitä
silmällä pitäen.

Fuksivuosi on ainutlaatuinen vuosi ja
rohkaisemme teitä ottamaan kaikki ilo irti
siitä. Opiskelijatapahtumat tarjoavat hyvää
vastapainoa opinnoille ja lisäksi tutustut
moniin uusiin ihmisiin ja voit luoda elinikäisiä
ystävyyssuhteita.Viettäkää elämänne paras ja
ikimuistoisin vuosi!

Hauskaa ja tapahtumarikasta fuksivuotta
toivottaa Meri ja Samu!

Meri Pekki
Fuksivastaava

TG: meripekki

Samu Anttila
Fuksikätyri

TG: samuanttila

13.3. 1961
Noin 90
Puhtaanvalkoinen
Porle
www.prosessikilta.fi
prosessikilta
Kiltistalkoot
Prosessikadun varrella VI-
portaikoista katakombeihin

Perustettu:
Sisäänottomäärä
Haalarien väri:
Kiltalehti:
Killan nettisivut:
Instagram:
Killan fuksipistekohta:
Kiltahuoneen sijainti:
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Hei uusi konelainen tai muu utelias lukija!

Fuksiohjaaja Anton ja fuksipaimen Vili toivo�avat
sinut tervetulleeksi Koneen aukeamalle. Konekilta
on Oulun yliopiston näkyvimpiä kiltoja, ja
konelaiset tunnistaakin helpos� meidän
koneenpunaisista haalareista. Meitä ei siis voi olla
huomaama�a, sillä olemme myös yksi yliopiston
suurimmista killoista. Konelaiset puhaltavat
yhteen hiileen ja meitä tapaa usein enemmänkin
suurena �iminä kuin yksilöinä. Tästä asiasta voi
allekirjoi�anut olla vain ylpeä ja tämä yhteispeli
heijastuu myös saavutuksiimme. Esimerkiksi
koneen fuksit uivat ensimmäisenä kiltana
Wappuina 2019 ja 2021.

Ajoneuvot
Kiltaamme kuuluu opiskelijoiden lisäksi meidän
rakkaat ajoneuvomme, jotka herä�ävät huomiota
monessa tapahtumassa vuoden aikana. Kiltamme
vanhin jäsen on vuosimallia -28 oleva paloauto,
Ykä. Lisäksi meillä on kaksi maastoautoa,
Mellakka ja Korppu sekä moo�oripyörä Jawa.
Moo�oroituihin ajoneuvoihin tarvitsee omat
pätevyytensä, mu�a jos kor� puu�uu, meillä on
myös paljon punaisia potkulautoja yliopistolla
kulkemista varten sekä yksi isompikin potkulauta

– Lauri. Kaikki ajoneuvot tulevat teille varmas�
tutuiksi vuoden aikana.

Tapahtumat
Konekilta järjestää yhden vuoden suurimmista ja
suosituimmista tapahtumista eli Laskiaisen.
Laskiaisen järjestelystä saavat Konekillan fuksit
fuksipassiinsa merkin. Laskiaisen lisäksi
järjestämme monia bileitä, urheilutapahtumia,
sitsejä, excursioita ja saunailtoja kiltalaisille, ja
myös yhdessä muiden ainejärjestöjen kanssa.
Tästä esimerkkinä Orien�eerinki, syksyn suuri
poikki�eteellinen ras�suunnistus OAMKin
tekniikan opiskelijoiden kanssa, johon kaikki ovat
tervetulleita!

Tapahtumista löytää uusia kavereita, saa huikeita
muistoja ja arvokkaita fuksipisteitä. Aamulla
kelpaa kuomien kanssa istua luennoilla ja
naureskella eilisen illan jutuille. Nämä samat
kaverit voivat vieläpä tulevaisuudessa olla viisaita
asiantun�joita tai istua isojen firmojen
hallituksissa. Verkostoituminen on alkanut.

Kil�s
Killalla on käytössä kiltahuone, joka sijaitsee
Tekniikankadun perällä, kellarikerroksen

pommisuojassa. Kiltahuoneella voi kulu�aa aikaa
pelikonsolien, kahvikupposen tai rennon
jutustelun äärellä, eikä tekeminen varmas� lopu
kesken. Lisäksi fuksiohjaaja tarjoaa kylmän
juoman, jos voitat hänet Kil�ksellä
pöytäfu�ksessa.

Opiskelu
Autot ja moo�orit ovat vain pieni osa
konetekniikkaa. Englanninkielinenmechanical
engineering -termi kuvastaa tekniikan alaamme
paremmin. Konetekniikka on laaja ala, johon
kuuluvat kaikki mekaaniseen työhön tarkoitetut
koneet ja lai�eet.

Konetekniikalla on monenlaisia
suuntautumisvaihtoehtoja. Meillä voit opiskella
esimerkiksi koneensuunni�elua, mekatroniikkaa,
auto- ja työkonetekniikkaa, teknillistä
mekaniikkaa, tuotantotekniikkaa tai vaikkapa
materiaalitekniikkaa. Vaihtoehtoja on monia ja

jokaiselle löytyy varmas� jotakin. Mu�a eipäs
hoppuilla. Fuksivuonna käydään ensin perusteita
läpi, kuten matema�ikkaa ja sta�ikkaa. Toisena
vuonna vasta syvennytään.

Onnea matkaan!
Fuksivuosi tulee olemaan opiskeluajan
ikimuistoisin vuosi, ja tämän takia kanna�aa
lähteä rohkeas� mukaan kaikkiin tapahtumiin.
Fuksivuosi huipentuu Wappuun, jonka pää�eeksi
fuksit saavat painaa tuliterän Teekkarilakin
ensimmäistä, mu�a ei todellakaan viimeistä
kertaa päähänsä. Fuksivuodesta kanna�aa o�aa
kaikki ilo ir�, sillä fuksivuoden elää vain kerran!

Kiltamme ko�sivuilta voit löytää lisää �etoa
killastamme, opiskelumateriaalia sekä
kuvagalleriamme. Mikäli jokin askarru�aa,
o�akaa yhtey�ä tai repikää hihasta. Me olemme
täällä teitä varten, ja teemme parhaamme, e�ä
teillä kaikilla olisi huikea fuksivuosi! Törmäillään!

Anton Kostiainen
Fuksiohjaaja
TG: Tontsy

Vili Keckman
Fuksipaimen

TG: Vuliii

27.9. 1965
Noin 105
Punainen
Kampiakseli
www.konekilta.fi
konekilta
Laskiaisen järjestely
Tekniikankadun varrella
katakombeissa 2S-oven lähellä

Perustettu:
Sisäänottomäärä
Haalarien väri:
Kiltalehti:
Killan nettisivut:
Instagram:
Killan fuksipistekohta:
Kiltahuoneen sijainti:
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Tervehdys fuksi ja onnittelut opiskelupaikasta
Oulun yliopiston Elektroniikan ja
tietoliikennetekniikan (ETT) tutkinto-
ohjelmassa, joka vielä muutamia vuosia sitten
tunnettiin sähkötekniikan tutkinto-ohjelmana!

Sähkön fuksina sinun kiltasi on
Sähköinsinöörikilta eli lyhyemmin SIK, joka
tänä vuonna täyttää 56 vuotta.
Koronapandemian seurauksena vuosien
täyttämistä päästäänkin tänä vuonna juhlimaan
kahden vuoden puolesta.

Kiltamme tunnusmerkkeinä toimii yleisimmin
sähkönsiniset haalarit ja killan
salamakokardilla varustetut Teekkarilakit,
joiden avulla tunnistat kiltamme opiskelijat
tapahtumissa. Monesti varsinkin tapahtumien
etkoilla saatatte nähdä ja kuulla älämölön
nousevan lastenrattaista. Nämä ovat killan
möykkävaunut, joiden kanssa voidaan
solusointujen säestämänä lähteä kohti
tapahtumapaikkaa. Muita kiltakalleuksia ovat
Neverski-sukset ja Norjan lippu. Edellä
mainituista Norjan lippu on fukseille erityisen
tärkeä sillä “...fuksit tämän lipun nähdessään
tietäköön; että lipun luona tulee heidän

parvehtia.” Eli muistakaahan Norjan lipun
heiluessa viiveettä kerääntyä lipun äärelle, sillä
fuksivastaavalla taikka -paimenella on tärkeää
asiaa tai kysyttävää.

Fysiikankadun katakombien notkoista löytyy
rakas kiltahuoneemme, yleisimmin tunnettuna,
kiltis. Kiltiksellä voit rentoutua Genelecien
sulosointujen lauluun, tutustua muihin
tieteenharjoittajiin vuosikurssirajoja rikkoen
ja tottahan toki opiskella. Mikäli raskaan
opiskelun takia tulee nälkä, jano taikka väsy,
suuntaa osoitteesi kiltahuoneen keittiöön,
josta löytyy kylmiä juomia, kahvia ja pientä
purtavaa.Tietenkin torkahtaminen killan
yltiöpehmeille sohville antaa aina lisätehoja
uuteen nousuun. Kiltahuoneelta löytyy myös
muita ajanviettotapoja kuten darts-taulu,
pöytäjääkiekkopelit, lukuisat lehdet lähes
jokaiselta lähivuosikymmeneltä sekä killan
yhteiset tietokoneet pöydillä ja sohvalla.
Takahuoneesta löytyy myös allashuoneen ovi
YRKin kiltahuoneelle, joka aukeaa SIK-YRK-
päivien aikoihin ja pääsemme tällöin
tutustumaan naapureihimme.

Viikoittain joka maanantai luentojen jälkeen
kokoontuu FabLabin tilohin killan pyörittämä
Elektroniikkakerho AKA Elekerho, jossa
pääsette toteuttamaan kaikenlaisia ohjattuja
sekä itsenäisiä elektroniikkaprojekteja.

Elekerhon projekteista pääsee lukemaan
silloin tällöin kiltalehdestämme Sinssistä.
Tämä noin neljä kertaa vuodessa ilmestyvä
informaatio- ja disinformaatiopläjäys
sähköläisille ja muille sitä lukeville, sisältää
kaikenlaista maasta käyttöjännitteeseen asti.
Jos jotain puuttuu, niin voit sen itse kirjoittaa
ja julkaista seuraavassa Sinssissä.

Vuosittain SIK järjestää useita eri
fuksitapahtumia, joista fukseille tärkeimpinä
ovat fuksiexcursio mysteerikohteeseen ja
fuksisitsit, jotka perinteisesti järjestetään
yhdessä Arkkitehtikillan kanssa. Muita killan
omia tai muiden Teekkarikiltojen kanssa
yhteistyössä järjestettäviä tapahtumia ovat

muun muassaYmpärihiihdot ja Pultsariapprot.
Myös poikkitieteellisissä tapahtumissa, kuin
myös muiden Teekkarikiltojen tapahtumissa
törmäät varmasti sähköläisiin.

Excursioita järjestetään vuosittain useampia,
joista suurimmat ovat mainittu fuksicursio,
kotimaan pitkä (KMP) ja Sähköpäivät, joka
järjestetään yhdessä Aallon,Tampereen ja
lappeen Rannan sisarkiltojen kanssa. KMP:lle
ja Sähköpäiville lähdetään koko killan voimin
vuosikurssiin katsomatta, jolloin takuu
hauskanpidosta on taattu.

Fuksivuodesta kannattaa ottaa kaikki ilo ja
oppi irti, ja tämä onnistuu parhaiten
fuksipassia seuraamalla, mutta myös
kyselemällä rakkailta PROiltanne sekä killan
fuksijaoslaisilta. Fuksivuotena pääsette
jännittävälle seikkailulle Teekkarikulttuurin
saloihin ja saatte uusia ystäviä myös yli kilta-
sekä vuosikurssirajojen.

Waltteri Alatalo
Fuksivastaava

TG: KrampusWA

Pietari Jokela
Fuksipaimen

TG: Pieffu

7.10. 1965
Noin 85
Sähkönsininen
Sinssi
www.sik.fi
sik_oulu
Kiltistalkoot
Fysiikankadun varrella
katakombeissa J2-oven lähellä
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SÄHKÖINSINÖÖRIKILTA



Onnittelut opiskelupaikasta ja loistavasta
valinnastasi tulla opiskelemaan tietotekniikkaa.
Meillä riittää hommaa ja uuden opiskelua niin
kauan kuin tietokoneita on.

Kiltahuone
Tietotekniikan opiskelijoita yhdistää alan
lisäksi kiltamme Oulun Tietoteekkarit ry,
kavereiden kesken OTiT. Kiltahuoneemme on
jäsenillemme yhteinen tukikohta, jonne
pääsee kulkemalla X-käytävää pitkin kunnes
logollamme varustettu kyltti tulee vastaan,
ovesta sisään ja oikealla olevista portaista alas.
Oranssista ovesta täynnä julisteita ja tarroja ei
voi erehtyä. Kiltahuone toimii viihtyisänä
paikkana kiltalaisille, jossa voi opiskella
yhdessä porukalla ja tarvittaessa kysellä
vanhemmilta tieteenharjoittajilta neuvoa.
Kiltahuoneella on myös tarjolla viihdykkeitä
kuten useita pelikonsoleja, biljardipöytä ja
media-pc. Pientä syötävääkin tarvittaessa
löytyy ja kahvittelulle on aina aikaa luentojen
välissä.

Tapahtumat
Kiltamme yksi jäsenistölle näkyvimmistä
tehtävistä on järjestää tapahtumia ja
aktiviteetteja. Suurimpia tapahtumia, joita kilta
järjestää ovat muun muassa Pikkuwappu ja
Kiltahuonekierros. Fukseille järjestetään
fuksisitsit ja fuksicursio, joissa päästään
tutustumaan Teekkarikulttuurin saloihin ja
ihanuuksiin. Muu iso tapahtuma, joissa kilta on
mukana, on esimerkiksi kotimaan pitkä
excursio, joka on excursio fuksicursion tavoin,
mutta isomassa mittakaavassa. Lisäksi vuoden
mittaa järjestään pienempää aktiviteettia,
kuten pc-peliliiga, konsolipeliliiga, 8-pallo- ja 9-
palloturnaukset. Kilta järjestää myös
aktiivisesti tapahtumia muidenkin kuin
Teekkarikiltojen kanssa kuten humanööri-
sitsit ja pikkujoulut.Tällaiset tapahtumat ovat
oiva keino päästä tutustumaan muidenkin
kuin Teekkarikiltojen edustajiin ja jäsenistöön
ja verkostoitumaan sitä kautta.

IRC
Killalla on pitkä historia irkin eli internet relay
chatin käytöstä ja sitä käytetään vielä tänä
päivänäkin killan tiedotuksessa ja
kommunikaatiossa tietenkin modernimpien
alustojen kuten Telegramin ohella. Irkkaus on
myös killan fuksipistekohta fuksipassissa, sen
opiskelu siis kannattaa esimerkiksi
orientaatioviikolla järjestettävässä
perehdytyksessä. Irkkaus on myös hyvä tapa
oppia komentorivi työskentelyä, johon tullaan
törmäämään opintojen ohessa ennemmin tai
myöhemmin. Entä jos osaan jo käyttää irkkiä?
Siinä tapauksessa kannattaa liittyä ainakin
seuraaville kanaville @IRCnet #otit ja
#otit.2021. Muita hyödyllisiä irc-kanavia löytyy
killan nettisivuilta.

Mukaan toimintaan!
Kiltamme pitää vuosittain vaalikokouksen,
jonka kautta killan toimintaan voi lähteä
mukaan toimihenkilöksi tai jopa
hallituslaiseksi. Fukseille sopivia hommia
riittää ja jäsenistökin ottaa mielellään vastaan
uusia aktiivisia tekijöitä. Kilta-aktiivi hommissa
voi löytää myös paljon uusia ystäviä ja
verkostoitua ympäri yliopistoa, joten eikö vain
rohkeasti mukaan hakemaan.

Tärkeintä on kuitenkin muistaa, että jokainen
fuksivuosi on ainutlaatuinen ja tärkeä, joten
kannattaa ottaa kaikki irti fuksivuodesta.
Osallistukaa aktiivisesti ja rohkeasti killan
tapahtumiin ja toimintaan mukaan opiskelun
ohella.Wappu saapuu erittäin nopeasti, vaikka
se nyt tuntuukin vielä kaukaiselta ajatukselta.
Näillä sanoilla onnea ja menestystä tuleviin
opintoihin!

Santeri Hyvärinen
Työvoimaministeri

TG: syomasa

Mariel Kurki
Työvoimaministeriön

valmisteleva virkamies
TG: k0kkeli

26.9. 1988
Noin 100
Mustat
Terminaali
www.otit.fi
otit_kilta
Irkkaus
Kauppakadun varrella
katakombeissa
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OULUN TIETOTEEKKARIT



Hei uusi fuksi!
Optiem on tuotantotalouden opiskelijoiden
eli Tutalaisten kilta. Optiem tulee sanoista
Oulu Presents The Industrial Engineering and
Management. Kiltamme Optiem on pienin ja
nuorin Teekkarikilloista, mutta myös meillä on
pitkä taival takana Teekkariyhteisössä.
Killassamme vallitsee hyvä yhteishenki ja
kiltalaisemme osallistuvat aktiivisesti erilaisiin
Teekkaritapahtumiin iloisella mielellä!
Optiemlaiset tunnistaa mintunvihreän
värisistä haalareista sekä soikeasta logosta,
joka kuvastaa sektoreita, nousevaa käyrää ja
kellotaulua.

Kiltahuone
Kiltalaisten toisena kotina toimii kiltahuone,
jossa aikaa voi viettää haluamallaan tavalla
joko luentojen välissä tai niiden aikana.
Kiltahuoneelle ovat tervetulleita kiltalaisten
lisäksi kaikki Teekkarit ja fuksit kyselemään
päivän polttavimmista pöhinöistä, ostamaan
haalarimerkkejä tai pelaamaan. Luultavasti

kiltahuoneeseemme saapuessasi, siellä onkin
Älypää-pelit käynnissä, joten tervetuloa
mukaan visailemaan!

Tapahtumat
Kiltamme järjestää tapahtumia laidasta laitaan
ja syyskauden bileputken aloittaa räjähtävästi
Akateemiset Alkajaiset, jotka kiltamme
järjestää yhdessäYmpäristörakentajakillan
kanssa. Näitä bileitä ei kannata missata! Myös
kevätlukukaudella järjestämme yhdessäYrkin
kanssa suositunValeWappu-tapahtuman.
Lisäksi kiltamme jäsenille järjestetään
yritysvierailuja (excuja), saunailtoja, leffailtoja,
laneja, sitsejä, urheiluvuoroja ja mitä ikinä
kiltalaiset vain toivovatkin. Kiltamme järjestää
myös vuosittain proffasitsit, joissa opiskelijat
ja tuotantotalouden henkilökunta pääsevät
yhdessä sitsaamaan.

Urheilu
Optiemlaiset ovat yleisesti innokkaita
urheilemaan. Killan viikoittaiset urheiluvuorot

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

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

Opinnot
Mitä tuotantotalouden puolella sitten oikein
edes opiskellaan?Voidaan yksinkertaistetusti
sanoa, että tuotantotalouden opinnoissa
yhdistyy kaupallinen ja teknillinen puoli.
Esimerkiksi projektinhallinnan peruskurssi ja
tuotantotalouden peruskurssi ovat suosittuja
myös muiden opiskelijoiden keskuudessa ja
niistä saa hyvän käsityksen tuotantotalouden
opintojen perusjutuista. Projektinhallinnan
peruskurssilla pääsee myös suorittamaan
projektinhallinnan sertifikaatin.

Pienen ja tiiviin kiltamme fukseista pitää
huolta Fuksivastaava Moona ja hänen oikea
kätensä Fuksiapuri Ossi. Meiltä voit tulla
kysymään milloin vain, mitä vain, missä vain,
kun jokin mietityttää. Suurimmat onnittelut
jokaiselle Teekkarinalulle! Nähdään syksyn
riennoissa!

Moona Kiistala
Fuksivastaava

TG: mookii

Ossi Loponen
Fuksiapuri

TG: ossiloponen

20.5. 1991
Noin 45
Mintunvihreät
Laatta
www.optiem.fi
optiemry
Tutan palautepäivä
Prosessinkadun varrella VI-
portaikosta katakombeihin
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Hei uusi OLTOlainen!

Oulun lääketieteen tekniikan opiskelijat ry eli
OLTO on vuonna 1993 perustettu
ainejärjestö, jonka tehtävänä on toimia
lääketieteen tekniikasta kiinnostuneiden
opiskelijoiden yhdyslinkkinä Oulun
yliopistossa. Kiltaan kuuluu noin 400 jäsentä,
jotka edustavat poikkeuksellisen laajaa kirjoa
opiskelijoita ja valmistuneita lähes kaikista
Oulun yliopiston tiedekunnista. Killan jäseniä
yhdistää kiinnostus käyttää osaamistaan
lääketieteen tekniikan sovelluskohteisiin ja
syventyä jo opinnoissaan lääketieteen
tekniikkaan.

OLTO eroaa muista killoista, sillä jäseneksi voi
liittyä kuka tahansa Oulun yliopiston
opiskelija. Liittyminen on ilmaista ja se
tapahtuu OLTOn nettisivuilla. Killassamme
opiskelee siis Teekkarien lisäksi muitakin,
mutta lääketieteen tekniikan DI-opiskelijat
tunnistaa joukosta, sillä heillä on oikeus

kantaa OLTOn kokardilla varustettua
Teekkarilakkia OTYyn liityttyään.

OLTO järjestää jäsenilleen monia mahtavia
tapahtumia, kuten baaribileitä, sitsejä ja
pikkujoulut. Lisäksi vuoden aikana järjestetään
excursioita, kuten RekomBIOnaatio, johon
kokoontuu biotekniikan alojen opiskelijat
ympäri Suomen verkostoitumaan toisiinsa.

Lääketieteen tekniikalla ei ole kandivaihetta,
vaan ainoastaan maisterivaihe, jossa on kaksi
linjaa (DI- ja maisterilinja). DI-linjalla
opiskelevat valmistuvat lääketieteen tekniikan
diplomi-insinööreiksi ja maisterilinjalla
opiskelevat valmistuvat terveystieteiden
maistereiksi. Diplomi-insinöörin tutkintoon
johtavassa koulutuksessa keskitytään
lääketieteelliseen signaalin- ja
kuvankäsittelyyn, koneoppimiseen ja
lääketieteellisen datan mittaukseen ja
analysointiin.Terveystieteiden maisterin
tutkintoon johtava koulutus taas painottuu

biomekaniikkaan, lääketieteelliseen
kuvantamiseen ja terveysteknologian
sovelluksiin.

Maisterilinjoille voi hakea, kun on suorittanut
alalle soveltuvan alemman
korkeakoulututkinnon tai
ammattikorkeakoulututkinnon. Lähes
kaikkien tekniikan alojen kandidaatin
tutkinnot ovat soveltuvia pohjakoulutuksia
lääketieteen tekniikalle. Lääketieteen
tekniikkaa on mahdollista opiskella
sivuaineena monella alalla. Oulussa on paljon
lääketieteen tekniikan alan yrityksiä, näistä
tunnetuimpia ovat esimerkiksi Oura Health ja
Polar. Lisäksi Oulussa tehdään myös paljon
alan tutkimusta.

Alkusyksyllä järjestetään OLTO-info, jossa
kerrotaan killan toiminnasta ja lääketieteen
tekniikan opinnoista tarkemmin. Infoon ovat
tervetulleita kaikki Lääketieteen tekniikasta

kiinnostuneet opiskelijat. Nähdään siellä!

Olemme Markus ja Antti, OLTOn edustajat
OTYn Fuksijaoksessa. Huolehdimme
Lääketieteen tekniikan DI-vaiheen
opiskelijoiden fuksikasvatuksesta, järjestämme
fuksitapahtumia ja pidämme huolta, että
viihdytte Lääketieteen tekniikan opintojen
parissa. Vinkkinämme tulevaan vuoteen:
Tutustukaa uusiin ihmisiin ja lähtekää
rohkeasti tapahtumiin mukaan.Viettäkää paras
fuksivuosi!

Markus Nikupeteri
DI-fuksivastaava

TG: mmakee

Antti Johansson
DI-fuksiapuri

TG: jhanssoni

17.11. 1993
DI-linja 25 / Maisteri 25
Valkoiset
www.olto.fi
oltokilta
Kiltissiivous
Kemiankadun päädyssä
yläkerrassa Kiltakommuunissa
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OULUN LÄÄKETIETEEN
TEKNIIKAN OPISKELIJAT
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Teekkarilakki
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Teekkarilakki omaa Teekkareiden keskuudessa
samankaltaisen arvoaseman kuin siniris�lippu
Suomessa. Tupsulakit ovat toimineet
Teekkareiden tunnuskuvana jo vuodesta 1893
alkaen. Oululainen Teekkarilakki poikkeaa
huoma�avan paljon muiden
Teekkaripaikkakun�en Lakeista, sillä sen
esikuvana toimii neljän tuulen ha�u. Täten
oululaisessa Teekkarilakissa on muista
paikkakunnista poiketen Lakissaan �ppa, josta
myös tupsunaru alkaa. Myös Lakkiin lii�yvät
perinteet eroavat eri Teekkaripaikkakun�en
välillä. Lakkia kuuluu pitää oman paikkakuntansa
sääntöjen mukaan. Oululaisen Teekkarilakin
käytöstä kirjataan OTYn Lakkilaissa ja -
asetuksessa, jotka löytyvät OTYn verkkosivuilta.
Avataanpa kumminkin tässä tärkeimpiä
Lakkimme käy�öön lii�yviä asioita.

Lakin tupsunaruun solmitaan jokaisen Oulussa
vietetyn TeekkariWapun kunniaksi solmu. Pystyt
siis pää�elemään tupsunarusta Teekkarin
vuosikurssin. Tupsun naruun mahtuu peräkkäin
vain 4 solmua, joten viidentenä Wappuna
solmitaan vetosolmu N. vuoden merkiksi.
Teekkarin valmistuessa diplomi-insinööriksi tai
arkkitehdiksi solmut avataan publiikissa.
Solmuton Lakki on siis merkki
valmistumisesta.

Jokaisella killalla on oma Lakin otsassa
pide�ävä lakkikokardinsa, jota ilman
Teekkarilakkia ei saa pitää. Näet siis
oululaisesta Teekkarilakista myös, minkä
killan jäsen Teekkari on. Sekä OTYllä e�ä
useimmilla tekniikan alan killoilla on myös
omat hallituskokardinsa, joita hallituksessa
olevat tai hallituksessa olleet saavat pitää
Lakkinsa �passa. Istuvat puheenjohtajat
voivat lai�aa hallituskokardinsa kiltakokardin
paikalle. Teekkarilakkia saa pitää päässä

Wappuaaton
TeekkariWapun
julistamisesta läh�en syyskuun viimeisen
päivän Lakinlaskijaisiin saakka. Muuna aikana
täytyy olla OTYn hallituksen myöntämä
Lakkilupa, jota täytyy anoa erikseen.
Teekkarilakkilupa-anomuksen ohjeet löytyvät
OTYn verkkosivuilta.

Miten ja millon sinä saat oman Teekkarilakkisi?
Jo�a saisit lai�aa oman Teekkarilakin päähäsi
Rauhalassa Wappuaamuna 1.5. klo 5.00,
sinun on �la�ava Lakkisi jo syksyllä.
Perinteisen oululaisen Teekkarilakin voit �lata
vain ja ainoastaan Oulun Teekkariyhdistyksen
kau�a. Maksuohjeet saat
pienryhmäohjaajaltasi, Fuksijaokselta tai OTYn
sivuilta. Itse Teekkarilakki�laus tehdään OTYn
toimistolla Teekkaritalolla. Tilauksen voi tehdä
OTYn toimistotun�en aikaan pääsääntöises�

maanantaisin klo 11-14 välillä. Tilausta
tehdessä mukana tulee olla tosite
maksetusta Lakista (kokardi kuuluu
hintaan) ja OTYn jäsenmaksusta. OTY
valmistelee myös sähköistä
Teekkarilakki�laus- ja
jäsenhakulomake�a, joten toivon
mukaan jäseneksi lii�yminen ja Lakin
�laaminen onnistuu jatkossa myös
ko�sohvalta käsin. Lisäohjeita saat
kiltasi fuksi-infossa. OTYn jäseneksi
lii�yessäsi saat kaupanpäälle myös
Laulukalun sekä Teekkaritarran.

Jo�a osaisit Wappuaamuna Teekkarilakin
saatuasi käy�ää Lakkia oikein ja tun�sit Lakkiin
lii�yvät perinteet, sinun tulee fuksina harjoitella
Lakin käy�ämistä fuksilakilla! Fuksilakki on
Teekkarilakin esiaste, jota tulee kantaa
samanlaisella arvokkuudella kuin se olisi
Teekkarilakki. Fuksilakkia saa käy�ää vain
tapahtumissa, joissa on Lakkilupa.

Toisin kuin Teekkarilakin, fuksilakin voi saada
ainoastaan vain yhtenä päivänä. Fuksilakit
jaetaan syyskuun lopussa järjeste�ävässä
Fuksilakituksessa, joka edeltää Lakinlaskijaisia.
Jos aloi�t opintosi tammikuussa, on fuksilakki
kumminkin mahdollista vielä hankkia o�amalla
yhtey�ä fuksijaoslaiseen. Kanna�aa olla
tarkkana, sillä fuksilakin hankkimisella
mahdollistaa usean fuksipisteen keräämisen.

Oululaisella fuksilakilla on jo pitkät perinteet.
Vuonna 1977 Teekkarilakkeja valmistavan
Wahlmanin työntekijöiden Wapun alle osunut
lakko es� silloisia fukseja saamasta
Teekkarilakkejaan Wappuaamuna, joten
väliaikaisratkaisuna tuoreet Teekkarit kantoivat
Teekkarilakin sijasta valkoisia Miranol-lippiksiä,
joihin oli kiinnite�y villalankatupsu. Sen jälkeen
vastaavanlaiset maalarinlakit ovat toimineet
fuksilakkeina. Nykyään fuksilakkien väri on
muu�unut siniseksi, koska valkoisia
maalarinlakkeja ei enää juurikaan valmisteta.

Fuksilakkiin on aikojen saatossa kiertynyt
perinteitä. Yksi tuoreimmista on fuksilakkien
pol�ohautaus Teekkaritalolla Wappupäivän
iltana. Tuhkat kerätään ja kaadetaan
Kuivasjärven syleilyyn OTYn Superfuksin
toimesta Wapun pääty�yä. Fuksilakissa ei ole
erillistä kokardia, vaan killan tunnus on piirre�y
lakin otsaan. Vastaavas� killan hallituksessa
toimiessaan saa hallitustunnuksen piirtää

fuksilakin oikealle puolelle, missä Teekkarilakin
�passa olisi hallituskokardi.

Teekkarilakin saaminen Wappuna edelly�ää
fuksilta seuraavia seikkoja:

1. Fuksi on kerännyt fuksipassiinsa rii�ävän
määrän pisteitä.

2. Fuksi on sekä maineeltaan e�ä kunnialtaan
kelvolliseksi tunne�u (Lakkilaki §2).

3. Fuksi on pystynyt esi�ämään �e�yä henkistä
sekä muuta tasoa (Lakkiasetus).

4. Fuksi on uinut hyisessä luonnonvedessä
Wappuaa�ona 30.4. eli osallistunut
Fuksiui�oihin.

5. Fuksi on vastaano�amassa Teekkarilakkiaan
Wappuaamuna klo 04.00 Rauhalassa

Jos jokin edellä mainituista Lakin saamisen
edellytyksistä jää fuksilta täy�ämä�ä, saa fuksi
Lakkinsa vasta 8.5.2022 äi�enpäivän lakituksessa
Teekkaritalolla. Lakin saa aina viimeistään toisen
vuoden syksyllä, mikäli on vain maksanut
vaaditun summan OTYlle. Vaikka Lakin voi
noutaa muinakin ajankoh�na, Wappuaamu on
�laisuuksista kaikista aikaisimpana ja
seremoniakkain. Lakin noutamista Wappuaamun
lakituksessa suositellaan kaikille fukseille!

Fuksilakki



Fuksipassi
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Fuksipassi on koo�ava pahvi-installaa�o,
todellinen insinööritaidon helmi, jonka
yhdeksään eri kategoriaan kerätään fuksipisteitä
mitä erilaisimmista tapahtumista, tehtävistä ja
asioista. Jokainen fuksi saa passinsa
pienryhmäohjaajaltaan he� syksyn alussa. Passi
on koo�ava oikein ja pide�ävä ehjänä – älä siis
pese passia pesukoneessa! Pyri myös väl�ämään
passin hukkaamista eli rientoihin läh�essä
kanna�aa passi jä�ää ko�in tai lai�aa vaikka
talteen lompakkoon.

Fuksipassin kokoaminen

Leikkaa pitkin katkoviivoja niin saat 3
pahvinpalaa, joista suurimmassa on kahdeksan
rakoa. Varo leikkaamasta viivojen yli tai niitä
koh�a, joita ei ole merka�u katkoviivalla! Pujota
pala, jossa lukee ”1. Ansio”, isoimman palan
rakojen toiseen reunaan vuorotellen liuskojen
eri puolilta siten, e�ä sivu 1 tulee ns. sivun 3
päälle. Toinen paloista pujotetaan vastakkaiseen
reunaan, pujo�aen kuitenkin aloitetaan eri
puolelta kuin edellinen, jolloin sivu 6 tulee ns.
sivun 4 alle. Kokeile vielä, e�ä saathan kaikki
sivut auki näkyviin oikein ja jos sait, voíla! Sinulla
on oma fuksipassi!

Mitä ovat fuksipisteet?

Fuksit keräävät passeihinsa tarvi�avan määrän
pisteitä saadakseen ensimmäisenä Wappunaan
Teekkarilakin. Tätä varten tulee kuitenkin kerätä
32 fuksipiste�ä sekä osallistua fuksiui�oihin. Eri
tapahtumista saa eri määrän pisteitä passiin
värikoodauksen mukaises�: ylimmästä 3,
kahdesta seuraavasta 2 ja lopuista 1,
poikkeuksena jokeri-kohta, johon voi saada
maksimissaan 3.

Pisteiden kerääminen aloitetaan he� syksyllä ja
niitä saa kerätä Wapun alkuun as�, jolloin passi
palautetaan Fuksijaokselle sovi�uun
ajankohtaan mennessä. Passiin kerä�yjä �etoja
käytetään vain fuksikisan osallistujien,
ui�okelpoisuuden ja uin�järjestyksen
määri�ämiseen. Wapun jälkeen �edot
hävitetään.

Mahdollisuudet pisteisiin vähenevät, kun
tapahtumat valuvat ohi, joten on syytä olla
ak�ivinen he� alusta läh�en. Vasta Wapun alla
havahtuva fuksi voi vielä viimeisenä
oljenkortenaan hankkia pisteitä osallistumalla
Wapun järjestelyihin tai muihin kiltojen
tarjoamiin nakkihommiin, mu�a niiden varaan ei
kannata pisteiden hankintaansa täysin laskea.
Kerä�yjen pisteiden määrällä on suora vaikutus
killan sisäiseen uin�järjestykseen Waa�ona.
Kaikkien Teekkarikiltojen kesken kilpaillaan myös
siitä, kuka kerää eniten fuksipisteitä eli kuka
tulee Wappuna lunastamaan itsellensä
maineikkaan Superfuksin ��elin.

Vaa�mukset Teekkarilakin saamiseksi

Tekniikan ylioppilas olet he�, kun otat
opiskelupaikan vastaan ja marssit yliopiston
ulko-ovesta sisään, mu�a Teekkarilakin, ja sen
tuoman arvonimen Teekkari saat aikaisintaan
Wappuaamuna. Arvonimeen Teekkari kuuluu
vastuu tuntea Teekkariperinteitä, ja tämän takia
vaadimme fuksipassiin kerätyksi vähintään 32
fuksipiste�ä ja 4p / sarake 8:aan ensimmäiseen
sarakkeeseen. Yhdeksäs sarake on
vapaaehtoinen. Fuksipisteiden kerääminen on
helppoa ja mukavaa, joten kanna�aa olla
ak�ivinen!

Jos pisteitä ei kuitenkaan ole tarpeeksi

Jos pisteet eivät kuitenkaan riitä tai uiminen jää
suori�ama�a, niin Teekkarilakin saa äi�enpäivän
lakituksessa. Näin voi myös käydä, jos erehtyy
syystä tai toisesta nukahtamaan Wapunpäivän
vastaisena yönä eikä ole Rauhalan pihalla
noutamassa Lakkiaan Wapunpäivän aamuna klo
04.00. Muista kuitenkin, e�ei fuksipisteitä,
Teekkarilakkia ja oikeu�a nimitykseen Teekkari
ole tarkoitus tavoitella kulmat kurtussa vaan
hyvässä seurassa hauskaa pitäen!

Fuksipisteet jaetaan joko itse tapahtumapaikalla
tai jälkikäteen niin e�ä suorituksesta on
Teekkaritodistaja tai raskau�avaa
todisteaineistoa (esim. video tai kuva). Niin
sano�uja ”hyvä tyyppi -pisteitä” ei myönnetä.

Jokeripisteet

Jokerikohtaan merkatut suoritukset ovat vain
ehdotuksia pisteiden ansaitsemiseen
edellyte�ävistä tehtävistä. Suorituksen eteen on
merki�y suluissa tehtävästä saatava pistemäärä.
Jokerikoh�a saa täydentää useammalla
tapahtumalla yhteensä 3 pisteeseen as�.
Jokeripisteitä ei voi merkata muihin kuin
jokeriksi merka�uihin koh�in.

Kuinka paljon täytyy kerätä pisteitä?

Fuksipassin sarakkeisiin 1-8 tulee kerätä
vähintään 4 fuksipiste�ä per sarake eli yhteensä
32 piste�ä. Sarake 9 on vapaaehtoinen.
Kerä�yäsi tarpeeksi fuksipisteitä, pääset uimaan
Waa�ona eli Wapun aa�ona ja huku�amaan
fukseutesi, jonka jälkeen olet oikeute�u
saamaan Teekkarilakkisi Wappuaamuna.
Epäselvyyksissä ota yhtey�ä Fuksijaokseen tai
fuksiohjaajaan.

Pisteitä passiin voivat antaa vain �etyt henkilöt.
Fuksit eivät pysty antamaan pisteitä fuksipassiin.

1-3p pisteenanto-oikeus:

• OTYn hallitus

• Fuksijaos

• Kiltanne puheenjohtaja

• TeeKun puheenjohtaja

• OAMK ry:n puheenjohtaja

• TeekkariLupin hallitus

1-2p pisteenanto-oikeus:

• Pienryhmäohjaajat

• Teekkarikiltojen hallitukset

• OLTOn Teekkarihallituslaiset

• TeeKun hallituksen Teekkarijäsenet

• OAMK ry:n hallituksen Teekkarijäsenet

Fuksipisteet
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1. Ansiot 2. Teekkarikul�uuri 3. Yhdistystoiminta 4. Kiltatoiminta 5. Pippalot 6. Urheilu

3p - PK1 / PlasSom
Matema�ikan peruskurssi I:n tai

Plas�sen sommi�elun
suori�aminen syyslukukauden

aikana.

3p - Sitsit
Osallistuminen jonkin

Teekkarijärjestön sitseille
sitsaajana.

3p - Teekkarilakki�laus
Lakki�lauksen tekeminen OTYn
toimistotunneilla tai sähköises�.

3p - Fuksilakin käy�ö
Fuksilakin käy�ö Lakkiluvan

aikana. Kohtaan saa pisteen per
käyte�y tapahtuma, max. 3

piste�ä.

3p - Fuksisuunnistus
Osallistuminen syyskuussa OTYn
ras�muotoiseen leikkimieliseen

kilpailuun.

3p - Lumenveistokisat
Ak�ivinen osallistuminen kiltasi
lumiveistoksen toteu�amiseen.

2p - 20 opintopiste�ä
Suorite�u 20 opintopiste�ä

TTKssa tai TSTllä.

2p - Jäynä
Jäynän suori�aminen esimerkiksi

osallistumalla paikallisiin
jäynäkisoihin.

2p - Kilta-ak�ivi
Toimiminen esimerkiksi kiltasi tai

OTYn hallituksessa tai
toimihenkilönä.

2p - Ju�u kiltalehteen
Omakä�ses� kirjoite�u ju�u tai
piirre�y kuva kiltasi lehteen,

OTYn Teksuu�miin tai
Wappuleh� Ööpiseen.

2p - Lakinlaskijaiset
Osallistuminen syyskuun lopulla

OTYn järjestämiin
Lakinlaskijaisiin.

2p - Fuksiurheilukisat
Osallistuminen syksyllä
järjeste�ävään OTYn
urheilukilpailuun.

2p - Fuksilauluilta
Osallistuminen OTYn

järjestämään erityises� fukseille
suunna�uun lauluiltaan.

1-2p Laulumarathon
1p Osallistuminen tapahtumaan,

1p osallistuminen
sanoituskilpailuun.

2p - OTYn kokous
Läsnäolo alusta loppuun OTYn
hallituksen tai yhdistyksen

kokouksessa.

2p - Killan oma
Oman kiltasi määräämä

fuksipistekohta. (Katso oman
kiltasi aukeama).

2p - Picojoule
Osallistuminen OTYn järjestämiin

pikkujoulubileisiin.

2p - Laskiaismäki
Osallistuminen mäenlaskuun
standard-sarjassa tai modified-

luokan laskuvälineen
rakentamiseen.

1p - Teekkarikul�uurikoulutus
Osallistuminen OTYn

Teekkarikul�uurikoulutukseen
Teekkariperinnepäivänä.

1p - Speksi
Speksin seuraaminen tai

osallistuminen PahkiSpeksin
toimintaan.

1p - Teekkaritarra
Teekkaritarran eli OTYn
jäsentarran käy�äminen.

1p - Wappuinfo
Osallistuminen oman kiltasi
järjestämään Wappuinfoon.

Pako�avassa tapauksessa myös
toisen killan info käy.

1p - PikkuWappu
Osallistuminen joulukuussa

OTiTin järjestämään
PikkuWappuun.

1p - Kyykkä
Osallistuminen johonkin OAMK
ry:n kyykkäkisoihin tai MM-

Kyykkään.

1p - Teekkarihaalarit
Oman kiltahaalarin lunastaminen

ja käy�ö.

1p - Laulukoe
Ulkomuis�sta laule�u

Teekkarihymni, kiltasi kiltalaulu
ja Laulukalusta tai Kalunjatkeesta
laule�u valitsemasi kappale.

1p - TEKin jäsen
Lii�yminen Tekniikan

Akateemiset -liiton jäseneksi.

1p - Fuksi-info
Osallistuminen kiltasi fuksi-

infoon. Pako�avassa tapauksessa
myös toisen killan info käy.

1p - Laskiaisbileet
Osallistuminen Konekillan
Laskiaisen A�erski-bileisiin.

1p - Lenkki
Osallistuminen Teekkari- tai

Arkkarien Kiltatalolta lähtevälle
lenkille tai sen korvaavaan

lajikokeiluun.

1p - Pienryhmäohjaus
Osallistuminen vähintään

kahdeksaan
pienryhmäohjauskertaan.

1p - Fuksilakki
Fuksilakituksen yhteydessä

vastaanote�u lakki.

1p - Kähmintä�laisuus
Osallistuminen killan, OTYn tai
TeTan kähmintä�laisuuteen.

1p - Kil�ssiivous
Kiltahuoneen siivoukseen
osallistuminen kahdes�.

Arkkareilla kiltatalon siivous.

1p - Kaamoksen Kaatajaiset
Osallistuminen SIKin järjestämiin

Kaamoksen Kaatajaisiin.

1p - OTYmpialaiset
Osallistuminen OTYn

järjestämään monio�eluun.

1p - Oikein koo�u passi
Fuksipassi on oikein koo�u ja
oman killan kohta täyte�y.

1p - Oton päivä
Osallistuminen Oton päivän

ras�kilpailuun.

1p - Muu järjestötoiminta
Osallistuminen OYYn piirissä
toimivan harrastejärjestön

toimintaan.

1p - Hallituksen kokous
Läsnäolo alusta loppuun kiltasi
hallituksen kokouksessa.

1p - ValeWappu
Osallistuminen keväällä

OPTIEMin ja YRKin järjestämään
ValeWappuun.

1p - Ympärihiihdot
Hiihtäminen SIKin
Ympärihiihdoissa.

1-3p Jokerikohta 1-3p Jokerikohta 1-3p Jokerikohta 1-3p Jokerikohta 1-3p Jokerikohta 1-3p Jokerikohta
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7. Verkostoituminen 8. Yhteinen hyvä 9. Hippalot

3p - Fuksicursio
Killan Fuksicursiolle osallistuminen,

Arkkareilla Hailuodon reissu.

3p Vaalikokous
Läsnäolo alusta loppuun oman

kiltasi vaalikokouksessa.

3p - Vuosijuhlat
Osallistuminen jonkin

Teekkarijärjestön (etä)vuosijuhliin
joko vieraana tai työvoimana.

2p - Muu yritysvierailu
Yritysvierailu muun kuin
fuksicursion yhteydessä.

2p Teekkaritalo-talkoot
Osallistuminen Teekkaritalon
kunnostus- tai siivoustalkoisiin.

2p - Fuksipiknik
Osallistuminen fukseille
järjeste�ävälle piknikille.

2p - Kil�skierros
Osallistuminen OTiTin

järjestämään kiltahuoneisiin
tutustumistapahtumaan

2p Tempaus
Tempauksen tunnusmerkit
täy�ävää toimintaa, kuten
Renkaanvaihtotempaus.

2p - Killan pikkujoulut
Kiltasi omiin pikkujouluihin

osallistuminen.

1p - OTYn jäsenilta
Osallistuminen OTYn järjestämään

jäseniltaan.

1p PESTI-päivien järjestely
Osallistuminen PESTI-päivien tai
Oulun Arkkiteh�opiskelijoiden
yrityspäivän järjestämiseen.

1p - Barbaariset Bakkanaalit
Osallistuminen Arkkareiden
järjestämiin Barbaarisiin

Bakkanaaleihin.

1p - KV-toiminta
Osallistuminen johonkin

kansainvälistymistä tukevaan
tapahtumaan.

1p Abipäivien järjestely
Oman kiltasi esi�eleminen tai

muuten järjestämiseen
osallistuminen.

1p - Appro
Arvosanan suori�aminen Mallas-

tai Makia-approssa tai
osallistuminen MallasAppron

jatkoille.

1p - Slumber party
Fukseille tarkoite�uun rentoon
illanvie�oon osallistuminen.

1p Pippalon järjestely
Pippaloiden järjestelyissä

mukanaolo esimerkiksi lippuja
myymällä tai �skin takana.

1p - Akateemiset Alkajaiset
Osallistuminen YRKin ja OPTIEMin
järjestämään AA:han syksyn alussa.

1p - Ko�ruokakurssi
Osallistuminen TTK:n ja OTYn
järjestämälle ko�ruokakurssille.

1p Uraorientaa�o
Osallistuminen workshoppiin,

työpajaan tai koulutukseen, jonka
tarkoitus on edistää työnhakua.

1p - Epäteekkaribileet
Osallistuminen muun järjestön
kuin tekniikan alan järjestön

bileisiin.

1-3p Jokerikohta 1-3p Jokerikohta 1-3p Jokerikohta

Jokeripisteet

1p
• Kaupunkikierros

• Pilkkikisat

• OTY somessa
Seuraa vähintään kolmea
OTYn sosiaalisen median
�liä

• Ra�kka
Osallistuminen Ra�kan
�kka- tai peli-iltaan

• OYYn edustajistovaalit
Äänestä OYYn
edustajistovaaleissa
syksyllä 2021.

• TeeKu & Teekkaritorvet
toimintaan
osallistuminen

• Järjestömessut
Osallistuminen 10.9.
Hurmoksen päiväosioon

2p
• Edustajiston kokous

Läsnäolo OYYn
edustajiston kokouksessa
alusta loppuun.

• Toinen osallistuminen
tempaukseen

• Verenluovutus

• Käyn� Teekkari- tai
Arkkiteh�museossa

• YKHS
Osallistuminen YKHS:n
laske�elureissulle.

• Hurmos
Osallistuminen OYYn ja
OSAKOn yhteisen
lukuvuoden
avajaistapahtuman
iltaosioon 10.9.

3p
• Hemavan

Osallistuminen YKHS:n
järjestämälle Hemavan-
reissulle.

• Soopa
Osallistuminen Soopan
syys- tai talvivaellukselle.

• Edustajistovaalit
Ehdolle ase�uminen OYYn
edustajistovaaleissa.

Muissa mahdollisissa jokerikohdissa ota yhtey�ä Fuksijaokseen. Sitseillä ja vuosijuhlilla työvoimana
toimisesta saa fuksipisteitä työvuorojen pituuden mukaan. Yötun�en eli klo 00-06 aikana
työvuoroista �enaa fuksipisteet tuplana. Vaikka vaaditut työtunnit olisivat tulleet jo täyteen, vuoro
tulee tehdä loppuun. Lisäksi on hyvä ilmoi�aa työvoimasta vastuussa olevalle vuoron lope�aessaan.

Tällä sivulla on esimerkkejä, millä tavoin hankkia jokeripisteitä fuksipassiisi. Lisäksi on
muitakin mahdollisia tapoja jokeripisteiden saan�in. Mikäli mielessäsi on jotain, mistä
mielestäsi voisit ansaita fuksipisteen, kysy Fuksijaokselta. He linjaavat perusteista
pisteiden antamiseen.

Yötunneilla:

• 2h vuoro = 1p

• 3h vuoro = 2p

• 4h vuoro = 3p

Pisteet työvuoroista:

• 1-4h työvuoro = 1p

• 4-7h työvuoro = 2p

• Yli 7h työvuoro = 3p
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Äitienpäivän lakitus 8.5.
Kiltasi ja OTYn kesätapaamisia

OTYn fuksisuunnistus 16.9.

Haalarien tilaus

Fuksilakitus & Lakin Laskĳaiset 30.9.

Abipäivien järjestelyKesätöiden hakua

2021 - 2022

PESTI-päivien järjestely

OTYn fuksipiknik 13.9.

Kiltasi fuksi-info

8 pienryhmäohjauskertaa täyteen

PK1 / PlasSom läpi

Kiltasi ja OTYn vaalikokoukset

1. Teekkarilakin tilaus deadline
2. Teekkarilakin tilaus deadline

3. Teekkarilakin tilaus deadline

Kähmintätilaisuuksia

OYYn edustajistovaalit
28.10.-3.11.

Akateemiset Alkajaiset 1.9.

Hurmos 10.9.

Laulumarathon

Mallas-Appro 14.10.

Makia-Appro

(Tapahtumien ajankohdat voivat muuttua)

Lakitus 1.5.

ParasWappu
Fuksiuitot 30.4.

Vale-Wappu

Paikalliset jäynäkisat

Oton päivä 17.4.

Pikku-Wappu

PicoJoule / OTYn pikkujoulut 9.12.
Kiltasi pikkujoulut

Laskiainen 16.2.

Lumenveistokisat
OTYmpialaiset

Pienryhmäohjaajahaut

OTYn haut jaoksiin ja alempiin toimareihin

Fuksin
VUOSIKELLO
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• AlumniJaos
Alumnijaos on OTYn jaos, joka Alumnivastaavan johdolla pitää huolta siitä, että
myös alumnit eli jo valmistuneet opiskelijat sekä OTYn ja kiltojen entiset
hallituslaiset ja toimihenkilöt pysyvät mukana Teekkariyhteisössä.Alumnijaoksessa
on edustaja jokaisesta killasta. Jaoksessa jaetaan toimivia ideoita ja pöhinöidään
uutta liittyen siihen, millaista toimintaa ja viestintää alumneille kohdennetaan.
Vaikka alumnijaoksessa toimiminen saattaa ehkä kuulostaa vanhojen jarrujen
viimeiseltä hommalta ennen valmistumista, niin sitä se ei ole. Jaoksen
pyrkimyksenä on myös yhdistää nykyisiä ja jo valmistuneita tekniikan alan
opiskelijoita.Alumnivastaavaksi ja täten jaokseen lähtemiseen riittää, että on
innokas ja haluaa olla kehittämässä Teekkariyhteisöä entistä yhtenäisemmäksi.

• Fuksijaos
Fuksijaos on 17-henkinen OTYn alainen jaosto. Jaostoa johtaa OTYn Fuksiohjaaja.

Lisäksi jaostoon kuuluu kaksi edustajaa kustakin tekniikan alan killasta.Yleensä
edustajat ovat ovat kiltojen fuksikasvatuksesta vastaavat hallituslainen ja

toimihenkilö. Fuksijaos järjestää fuksivuotenne tärkeimmät tapahtumat
fuksisuunnistuksesta Wappu-uittoihin. Fuksijaoksen tunnistaa haalareiden oikean

reiden ympäri menevästä jaosnauhasta, jonka päälle on ommeltu Fuksijaos-
haalarimerkki. Jaosnauhan ja fuksipassin väri vaihtuu vuosittain ja vuonna 2021 niiden

väri on kultainen. Koko Fuksijaoksen tavoittaa sähköpostilistalta fuksijaos@oty.fi.

• KV-jaos
KV- eli Kansainvälisyysjaos kehittää toimintaa kansainvälisille tekniikan alan
opiskelijoille Oulun yliopistossa. Jaosto käyttää itsestään myös kv-opiskelijoille

tutumpaa nimeä IA Committee. Jaostoon kuulu kunkin Teekkarikillan KV-vastaava
ja sitä johtaa OTYn KV-vastaava. Jaos on järjestänyt esimerkiksi englanninkielisiä
sitsejä kv-opiskelijoille ja OTYn jäsenistölle, yhteisiä etkoja OTYn bileisiin sekä

Teekkarikulttuuri-infoja, joissa tutustutetaan kv-opiskelijoita opiskelija- ja eri toten
Teekkarikulttuuriin. Jaoksen tunnuksena toimii IA Committee -haalarimerkki.

• TeKoLupi
Teekkareiden Koulutuspoliittinen Lupi on OTYn alaisuudessa toimiva jaos, jonka
tehtävänä on yhdistää kiltojen opintoasioista kiinnostuneiden voimat ja ennen
kaikkea ideat sekä vaihtaa kiltatason kopo-kuulumisia.Tämän lisäksi jaos ajaa
tekniikan opiskelijoiden koulutukseen liittyviä asioita sekä tekee yhteistyötä
muiden opintoasioihin liittyvien toimijoiden kanssa. Lupia johtaa OTYn
koulutuspoliittinen vastaava ja sen jäseniä ovat kiltojen opintovastaavat ja
yliopiston Teekkarihallopedit sekä heidän varaedustajansa.TeKoLupin jäsenet
tunnistaa haalarin hihaan ommellusta kultaisesta jaosnauhasta.

• TeKuToKu
Tempaus- ja Kulttuuritoimikunta vastaa nimensä mukaisesti OTYn
kulttuuritoiminnasta. Kullakin killalla on edustajansa ja lisäksi mukana on paljon
vapaaehtoisia. Jaostoa johtaa OTYn Kulttuurisika.

• JoTKu
Journalismitoimikunta kokoontuu aika ajoin suunnittelemaan yhdessä sisältöä OTYn
jäsenlehteen,Teksuutimiin. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. JoTKua johtaa lehden
päätoimittaja eli OTYn Tiedotusvastaava. Lisäksi mukana on vapaaehtoisia OTYn jäseniä
ideoimassa, kirjoittamassa juttuja ja luomassa grafiikkaa. Jaostoon voi liittyä ottamalla
yhteyttä Tiedotusvastaavaan. Omakätisesti kirjoitetulla jutulla tai piirretyllä kuvalla
Teksuutimiin tienaa itselleen fuksipisteen.

• TYrSK
TeekkareidenYrityssuhdekomitea kehittää OTYn yrityssuhdetoimintaa ja hankkii
sponsoreja. Jäseninä ovat kiltojen yrityssuhdetoiminnasta vastaavat ja kaikki
halukkaat.Tunnuksena on toiminut haalarimerkki, mutta tunnusta ollaan
vaihtamassa.

• Urheilujaos
Urheilujaos koostuu OTYn Urheiluvastaavasta sekä Teekkarikiltojen edustajista.
Jaos vastaa yhdistyksen urheilutoiminnasta.Viikottaiset OTY-lenkit sekä pitkin
vuotta järjestettävät erilaiset urheilutapahtumat, kuten fuksiurheilukisat ja
pilkkikisat, ovat jaoksen tärkeimpiä tehtäviä. Urheilujaos ottaa myös mielellään
vastaan jäsenistön toiveita ja ideoita uusista tapahtumista.

• Vapaa-ajan jaos
Vapaa-ajan jaos tarjoaa OTYn jäsenille bileiden ja juhlien ohelle ratkiriemukasta
vapaa-ajan tekemistä ja tutustumismahdollisuuksia erilaisiin harrastuksiin. Vapaa-
ajan jaoksen puheenjohtajana toimii OTYn vapaa-ajan vastaava ja jaoksen
toimintaan voi osallistua kuka tahansa jaoksesta kiinnostunut OTYn jäsen. Vapaa-
ajan jaoksen järjestämiin tapahtumiin kuuluu mm. vuosittainen fuksien
kotiruokakurssi, lautapeli-illat sekä erinäiset tutustumiset erilaisiin
harrastusmahdollisuuksiin Oulussa.

• Vuosijuhlatoimikunta
Vuosijuhlatoimikunta on OTYn vuotisjuhlien järjestämisestä vastaava toimikunta, jota johtaa
OTYnVuosijuhlavastaava. Koska suurempia vuosijuhlia juhlitaan yleensä viiden vuoden
välein, ei toimikuntaa perusteta joka vuosi.Toimikuntaan kuuluu Teekkarikilloista jäseniä,
jotka ovat halunneet lähteä mukaan järjestämään isoja vuosijuhlia. Jos haluat mukaan
toimintaan tai sinulla on vuosijuhliin liittyviä kysymyksiä, vuosijuhlavastaavan ja sitä kautta
muun toimikunnan tavoittaa sähköpostilla vujuvastaava@oty.fi.

• WappuComitea
WappuComitea on Teekkareista koostuva OTYn alainen jaos. OTYn Isäntä kokoaa
Comitean ja toimii sen puheenjohtajana. Comiteassa on edustettuna muun muassa OTYn
Emäntä, sekä kaksi Teekkariedustajaa jokaisesta Teekkarikillasta.WappuComitean
ensisijainen ja ainoa tehtävänä on nimensä mukaisesti suunnitella ja järjestää Oulun
TeekkariWappu.Vaikka WappuComitealla ei ole kuin yksi tehtävä, on jaos yksi OTYn
toiminnan kannalta merkittävimpiä. Ilman Comiteaa ei Wappu tule!
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Kaijonharjussa, Kalervontie 7:ssä sijaitsee OTYn taloprojektin tuloksena
syntynyt Teekkaritalo.Talo on valmistunut vuonna 1993 useiden
materiaali- ja rahalahjoitusten myötä ja luonnollisesti siihen on uhrattu
myös mittaamaton määrä talkootyötunteja.Talon omistaa Kiinteistö Oy
Kaijonharju 20, joka kantaa tuttavallisempaa nimeä KK20.Tontti on
kaupungilta vuokralla.

Osakeyhtiön osakkeet ovat jaettu neljän eri organisaation kesken.Tällä
ollaan pyritty varmistamaan, että pahimmassakin tilanteessa, kuten
yhdistyksen purkautuessa,Talo pystytään pitämään yhteisön
omistuksessa. Oulun Teekkariyhdistys omistaa valtaosan osakkeista.

Vaikka Talo onkin täydessä käyttökunnossa, tarvitsee se silti aina
kunnossapitoa.Tästä ja Talon vuokraamisesta vastaa Teekkarilupi Oy.
Lisäksi KK20:n osaomistajina toimii kaksi ammattiliittoa,Tekniikan
Akateemiset sekä Suomen Rakennusinsinöörien Liitto.

OTYn toimisto sijaitsee Teekkaritalon yläkerrassa. Sieltä voi
toimistotuntien aikaan ostaa OTYn tuotteita kuten haalarimerkkejä,
Kalunjatkeita ja OTY-vöitä sekä sovittaa Teekkarilakkia tilausta
varten.

OTY järjestää toimistotuntinsa
pääsääntöisesti maanantaisin klo
11-14 Teekkaritalolla. Ajat voi
tarkistaa OTYn nettisivuilta tai
takakannen QR-koodin kautta
löytyvästä kalenterista.
Toimistotunteihin liittyvissä
kysymyksissä kannattaa olla
yhteydessä OTYn sihteeriin. Käynti
Teekkaritalolle tapahtuu sisäpihan
ovesta.

TeekkariLupin päivystäjien
tehtävänä on tarkistaa Talon kunto
ennen ja jälkeen tapahtumien.

Teekkaritalon löytötavaroista
vastaavat itse tapahtumien
järjestäjät.

KK20:n omistavat
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TEEKKARITARRA
Pukujen pesua
-10% kaikista palveluista

Huoltoa älylai�eisiin
-5€ kännyköiden suojalasit
-10% iPad-suojalaseista

-1€ isoista hanajuomista
-50snt pienistä hanajuomista
-1€ Titanikki-maistelulautasesta

-20% vaihtuvista erikoishanaoluista
-20% hanalonkeroista ja -siidereistä

-10% kaikista tuo�eista
Ei koske sesonkiaikoja

Hierontaa & fysioterapiaa
-5€ klo 8-16 aikana

-1€ hanajuomista ja seinän drinkeistä
-2€ su-ma samoista tuo�eista
Lökö, Söpö, Fisu, Salmari 3€
Pääsy kanta-asiakasiltoihin
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A
AKATEEMISET ALKAJAISET

AA on YRKin ja OPTIEMin järjestämä
tapahtuma syksyn alussa. Se on yksi
lukuvuoden ensimmäisistä
Teekkaribileistä ja fuksipistekohdista.

AKTIIVI

Killan, OTYn tai muun järjestön
esimerkiksi OYY:n toiminnassa ak�ivises�
mukana oleva henkilö. Tekee paljon
hommia, tuntee paljon ihmisiä, pitää
hauskaa ja satunnaises� onnistuu jopa
vaiku�amaan asioihin. Marras-
joulukuussa pidetään kiltojen ja OTYn
vaalikokoukset, joissa voit itsekin ruveta
ak�iviksi ja pyrkiä kiltasi tai OTYn
hallitukseen tai toimihenkilöksi.

APPRO

Tapahtuma, jossa kierretään ennalta
määrä�yjä baareja, kahviloita tai muita
suorituspaikkoja ja kerätään
suoritusmerkintöjä appropassiin.
Kerä�yään vaaditun määrän
suoritusmerkintöjä osallistuja ansaitsee
määrää vastaavan tutkinnon.

ARKKARIT

Arkkitehtuurin opiskelijat. Heillä on
maalarinvalkoiset haalarit ja nykyään
heidätkin näkee Linnanmaan
kampuksella. Arkkiteh�killalla on oma
saunallinen kiltatalo Pikisaaressa.

ASSARI

Assareita eli assisten�eja tapaat
harjoituksissa. Hänelle on käynyt hullus�,
hän on ”joutunut” yliopiston
henkilökunnaksi opiskelun lomassa. Osa
jopa valmistuneita tai lähellä
valmistumista.

ASUNTO

Pidempiaikaiseen oleskeluun tarkoite�u
paikka, joka ei kuitenkaan ole kiltahuone.
Asunnosta yleensä löytyy mm. sänky,
jääkaappi ja vessa. Asunnon löytämistä
helpo�aa PSOAS.

B
BUMERANGI

Harjoitustyö tai työselostus, joka
pomppaa opiskelijalle takaisin
korja�avaksi, vaikka siitä luuli päässeensä
eroon. Toivo�avas� vältät bumerangin.

E
ETKOT

Jatkojen negaa�o.

EXCURSIO

Opinto- tai yritysmatka, joka voi olla
pitempi tai lyhempi ja josta voi jäädä
muis�kuvia enemmän tai vähemmän.
Fuksicursiolle osallistuminen on fuksille
kunnia-asia.

F
FUKSI

Kaikki ensimmäisen vuosikurssin
yliopisto-opiskelijat alasta riippuma�a.
Katsohan peiliin.

FUKSIJAOS

Teekkarikiltojen fuksivastaavista ja
-apureista sekä OTYn fuksiohjaajasta
koostuva OTYn alainen jaos, joka opastaa
fukseja Teekkariuteen sekä
hauskanpitoon. Tunnistaa haalareiden
oikeasta lahkeesta löytyvästä
jaosnauhasta ja Fuksijaos-merkistä.

FUKSIKISAT

Jokaisen killan kolme ansioituneinta
fuksia saavat kunniatehtäväkseen
edustaa omaa kiltaansa näissä
Waatonaa�on kisoissa. Lopputuloksella
on huoma�ava vaikutus kiltojen väliseen
Waaton uin�järjestykseen.

FUKSILAKKI

Teekkarilakin esiaste, jonka saat haltuusi
syyskuun viimeisenä päivänä
osallistumalla Fuksilakitukseen. Au�aa
siirtymävaiheessa ylioppilaslakista
Teekkarilakkiin. Kohtele fuksilakkia kuin
Teekkarilakkia, jo�a opit Teekkarilakin
käy�öön lii�yvät perinteet. Oman
Teekkarilakkisi saat aikaisintaan
Wappuaamuna 1.5.

FUKSIOPUS

Vilkaisepa tämän lehden kan�a.

FUKSIPASSI

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

FUKSIPISTE

Fuksipisteet ovat todisteena
suorituksista, joita fuksi hankkii
saadakseen Teekkarilakin Wappuna ja
oikeuden käy�ää itsestään nimitystä
Teekkari. Tarkoituksena ak�voida fuksit
mukaan Teekkaritoimintaan, jo�a
Teekkariperinteet ja -kul�uuri tulisivat
tutuiksi.

FUKSISUUNNISTUS

Pienryhmien välillä käytävä
ras�muotoinen kilpailu, jonka tarkoitus
on koho�aa pienryhmän yhteishenkeä.
Kilpailun ohessa tutustutaan muihin
fukseihin ja Oulun kaupunniin. Kisa
pää�yy yhteisiin bileisiin. Ras�npitäjien
lahjonta on moraalitonta, mu�a salli�ua,
ja mahdollises� joskus jopa suotavaa.

FUKSIUITOT

Waaton se ykkösju�u fuksille, jossa
vuoden aikana syntynyt fuksi vihdoin
kuolee laskiessaan liukumäkeä pitkin
Lasare�nväylään.

H
HAALARIT

Käytännöllisin asu useissa bileissä. Värin
ja selän teks�n perusteella erotat eri
alojen opiskelijat toisistaan.

HALLOPED

Hallinnon opiskelijaedustaja. He
edustavat opiskelijoita esimerkiksi Oulun
yliopiston hallintoelimissä, PSOASissa,
YTHS:ssä ja Tekniikan Akateemisissa.
Oulun yliopiston hallopedina
toimimisesta saa kokouspalkkiota.

HOPS

Henkilökohtainen opintosuunnitelma,
jonka toteat N. vuotena unohtaneesi
täysin, HUPS! (ks. WebOodi)

HUMANISTI

Humanis�sen �edekunnan opiskelija.

I
IRC

Internet Relay Chat, puhekielessä irkki,
on oululaisten kehi�ämä Interne�n
pikavies�ntäpalvelu. Ohjeita käy�öön
löytyy täältä: o�t.fi/�etopankki/irc-opas
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ISÄNNÄN VIIRI

Kun viiri on lippusalossa, on OTYn Isäntä
kotona. Eli Isännän viiri kertoo, milloin
Teekkaritalolla on OTYn tapahtuma.

J
JAJATKOT - JAJAJATKOT

Tapahtuma tapahtuman jälkeen ja
tapahtuma tapahtuman tapahtuman
jälkeen.

JUVENES

Yliopiston pääasiallinen ruumiillisen
ravinnon lähde.

JÄYNÄ

Jäynät ovat harmi�omia
Teekkarikul�uuriin kuuluvia kepposia.
Jäynä tuo�aa huvia jäynääjille,
jäynä�ävälle ja muille asiasta kuuleville,
eikä jätä kenellekään henkisiä, fyysisiä tai
taloudellisia vahinkoja.

JÄYNÄKISAT

Kilpailu, jossa kisataan hauskimmista
jäynistä. Fuksien omat jäynäkisat käydään
Wapun alla ja niiden lopputuloksella on
huoma�ava vaikutus kiltojen väliseen
Waaton uin�järjestykseen.

K
KALU

(ks. Laulukalu.)

KALUNJATKE

Laulukalun lisäosa, joka sisältää hiukan
tuoreempia sanoituksia.

KATAKOMBI

Oulun yliopiston kellari�loja kutsutaan
usein katakombeiksi. Siellä sijaitsevat
myös usean järjestön kiltahuoneet.

KATTOKILTA

Yhdistyksiä tai eri yhdistysten jäseniä
yhteenkokoava yhdistys. OTYn jäseneksi
voi lii�yä kuka tahansa Oulun yliopistossa
DI:ksi tai Arkkitehdiksi opiskeleva.

KILTA

Opiskelija-ainejärjestö, jonka jäseninä
toimivat usein �etyn tai �e�yjen
tutkinto-ohjelmien opiskelijat. Killat
tukevat opinnoissa ja järjestävät
tapahtumia opintojen vastapainoksi.

KILTAHUONE

Kil�s tuo kiltalaisten oma olohuone, jossa
yleensä on tarjolla edullista kahavia tai
muita virvokkeita. Jos et millään jaksa
mennä luennolle, kiltahuoneella sinun ei
tarvitse jä�ää menemä�ä yksin. Loistava
paikka vie�ää luentojen välisiä aikoja ja
erinomainen paikka tutustua muihin
kiltalaisiisi.

KIRKKOVENESOUDUT

Prosessikillan järjestämä kiltojen välinen
taistelu Oulujoen herruudesta.
Kilpailuvälineenä käytetään perinteisiä
kirkkoveneitä. Soudut järjestetään
perinteises� Wappuna, mu�a sään (tai
pandemian) sen estäessä järjestetään
Syyssoudut.

KK20

Kiinteistö Oy Kaijonharju 20 on
osakeyh�ö, joka omistaa Teekkaritalon.

KOKARDI

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

KONE

Konetekniikkaa opiskelevien kilta. Nämä
kaverit osaavat suunnitella paperikoneen,
dieselmoo�orin tai vaikkapa ihmisrodun
tarvi�aessa tuhoavan T-1000-sarjan
robo�n. Liikkuvat punaisissa haalareissa.

KMP

Ko�Maan Pitkä on nimensä mukaises�
ko�maassa järjeste�ävä excursio, joka
tavallises� kestää muutamasta päivästä
viikkoon. Matkalla tutustutaan yrityksiin
ja usein muihin Teekkareihin.

KYLTERI

Talous�eteiden opiskelija. Kiltana Oulussa
heillä Finanssi. Liikkuvat viole�n värisissä
haalareissa.

KYYKKÄ

Erityises� Teekkareiden vaalima
perinteikäs, etäises� pesäpalloa ja
keilaamista muistu�ava joukkuelaji.
Kar�ua (lajissa käyte�ävä maila)
hei�ämällä yritetään saada
mahdollisimman monta kyykkää
(kohdepalikka) ulos pelialueelta (ks.
OAMK).

L
LAKINLASKIJAISET

Teekkarit laskevat Lakkinsa lepäämään
Wappua varten syyskuun viimeisenä
päivänä.

LASKARIT

Laskuharjoitukset ovat assareiden
pitämiä opetus�laisuuksia, jotka varsin
usein muodostuvat
perässäkirjoitus�laisuuksiksi.
Muistu�avat lukion oppitunteja.
Kysymyksiä saa esi�ää tai assari esi�ää.

LASKIAINEN

Konekillan jo yli 50 vuo�a järjestämä
koko päivän kestävä tapahtuma.

Hyväntekeväisyysmyyjäiset,
mäenlaskua, sitsit ja
A�erSki-jatkot.

LAULUILTA

OTYn säännöllisen epäsäännöllises�
järjestämä varsin riemukas �laisuus,
johon osallistuminen ei vaadi
nuo�korvaa, vaan kestävää ja kantavaa
ääntä. Parhainta menoa ylläpitänyt
ryhmä saa palkkioksi maine�a ja kunniaa.
Nuo�n vieressä on aina �laa ja Teekkari
laulaa mieluummin kuin hyvin.

LAULUKALU

Oululaisten Teekkarien oma laulukirja,
josta löytyvät sanoitukset kiperimpiinkin
elämän�lanteisiin.

LAULUMARATHON

Laulumarathonissa lauletaan Laulukalu
ja/tai Kalunjatke kannesta kanteen.
Samana iltana killat o�avat mi�aa
toisistaan sanoituskilpailussa tuo�aen
samalla uusia lauluja.

LIPASTO

Oulun yliopiston Linnanmaan kampus...
Linnanmaan yliopistokampus...
Linnanmaan yliopisto... Linnanmaa
opisto... Linnamaaopisto... Linnaopisto...
Lipasto.

M
MELLAKKA

Yksi Konekillan autoista, vuoden 1958
mallia oleva Land-Rover avomaasturi.
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N
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 myyn�ä.

NEVERSKI

SIKin puiset tandemsukset, joita pystyy
hiihtämään kolme yhtäaikaa. Käytössä
esimerkiksi Ympärihiihdoissa.

NOPPA

Opintopiste. Palkinto, jonka opiskelija saa
aherre�uaan noin 27 tun�a. Kela kyselee
perään, jos näitä ei saa tarpeeksi.

O
O365

Yliopiston opiskelijoille tarjoama
sähköpos�palvelu.

OAMK

Oulun Akateeminen Mölökky- ja
Kyykkäseura järjestää Kyykkätapahtumia
kuten World Cup of Kyykän (WCOK).

OLTO

Lääke�eteen tekniikan opiskelijoiden
kilta. Lääke�eteen Teekkarit kääntävät
taidokkaas� kehon signaalit lue�avaksi
dataksi. Killalla on valkoiset haalarit,
mu�a myös monia jäseniä eri kiltojen
haalareissa.

ORIENTTEERINKI

Konekillan yhdessä OAMKin tekniikan
opiskelijoiden kanssa järjestämä
poikki�eteellinen
ras�suunnistustapahtuma syksyn alussa.

OPINTO-OPAS

Ystäväsi, joka muistu�aa sinua opiskelun
laajuudesta. Lue se tarkas� läpi ja etsi se
valmiiksi jonnekin talteen. Tästä näet
myös mitä kursseja sinun tulisi suori�aa.
Löytyy myös käteväs� WebOodista.

OPM ja OPMX2

“Oma pullo mukaan” ja “oma pullo
mukaan ja oma pyyhe mukaan”.

OPTIEM

Tuotantotalou�a opiskelevien kilta.
Tutalaiset ovat ahkeria niin opiskelussa
kuin bile�ämisessä. Erityisen lahjakkaita
käsienheilu�elussa. Mintunvihreät
haalarit.

OTIT

Tietotekniikkaa opiskelevien kilta.

OTY

Oulun Teekkariyhdistys. Oululaisten
Teekkarien ka�okilta.

OTYn LENKKI

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

Oulun yliopiston ylioppilaskunta. Toimii
jäsentensä yhdyssiteenä ja tekee
edunvalvontatyötä opiskelijoiden
hyväksi. OYYn jäsenistö koostuu yli 11
000 Oulun yliopiston perustutkinto-
opiskelijasta sekä muista yliopisto-
opintoja suori�avista opiskelijoista.
OYYn toimisto löytyy vihreiden
naulakoiden takaa.

P
PEGASUS

Täältä löydät lue�avaa kurssikirjoista
Aku Ankkaan sekä ryhmätyö�loja.

PEPPI

Weboodin seuraaja. (ks. Weboodi)

PIENRYHMÄOHJAUS

Pienryhmässä suoritetaan
pienryhmäohjaajan johdolla pehmeä
sukellus yliopistomaailmaan, ratkotaan
porukalla vastaantulevia ongelmia ja
tutustutaan muihin fukseihin.

PIKKUWAPPU

OTiTin järjestämä tapahtuma, joka
juhlii enää puolen vuoden päässä
olevaa Wappua.

PRO

Pienryhmäohjaaja. Arvoste�u
vanhempi �eteenharjoi�aja, jolta voit
kysyä mitä tahansa ja joka kääntää
fuksin pään oikeaan suuntaan.

PROSE

Prosessitekniikan sekä kaivos- ja
rikastustekniikan opiskelijoiden
ainejärjestö. Prosessiteekkari lai�aa
tehtaassa koneet järjestykseen ja aineet
virtaamaan. Prosessiteekkari pukeutuu
puhtaanvalkoisiin haalareihin, joita ei tule
sekoi�aa arkkiteh�en 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
kanna�aa kysellä vanhemmilta
�eteenharjoi�ajilta.

PSOAS

Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosää�ö.
Vuokraa opiskelija-asuntoja kohtuulliseen
hintaan. Tarjolla on useita eritasoisia
vaihtoehtoja. Yksiöt ovat yleensä kiven alla,
solukämppiä yleensä tarjolla. Vapaita
asuntoja voi yri�ää kärkkyä kuun lopulla,
kun vapaat asunnot laitetaan yleiseen
jakoon.

PYÖRÄILY

Ainoa pätevä liikkumistapa yli kilometrin
matkoilla Oulussa. Muista kuitenkin kahlita
pyöräsi tukevas� väl�yäksesi kulkuvälineen
anastukselta ja suhtaudu pyöräteiden
varsille ripoteltuihin �envii�oihin terveen
epäileväs�.

R
RATTORADIO

Oululaisten opiskelijoiden tekemä
Wappuradio Wappuhenkiselle kansalle.
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S
SIK

Sähkötekniikkaa eli elektroniikkaa ja
�etoliikenne�ä opiskelevien kilta. Heillä
on siniset haalarit. Kanna�aa kysyä,
minkä väristä sähkö on ja sa�uuko
sininen sähkö.

SITSIT

Akateemiset pöytäjuhlat.
Teekkariperinne, johon kuuluu läheises�
ruoka, juoma, laulu, pitkä pöytä ja hyvät
käytöstavat. Sitseille pukeudutaan
yleensä teemasta riippuvaan pukuun.

SPEKSI

Interak�ivinen näytelmä, jonka kulkuun
yleisö voi vaiku�aa. Otaniemen Teekkarit
käyvät speksiturneella lumien sulamisen
aikaan ja Tampereen NääSpeksi
marraskuussa. PahkiSpeksi on oululainen
poikki�eteellinen speksi ja Lääkisläisillä
on myös oma TerwaSpeksinsä. Asusteena
yleensä ykköset eli puku. Kokemuksena
eri�äin suositeltava.

SUPERFUKSI

OTYn korkeas� arvostetuksi superfuksiksi
valitaan joka vuosi eniten fuksipisteitä
kerännyt fuksi.

T
TEEKKARI

Tekniikan opiskelija sen jälkeen, kun hän
on saanut Teekkarilakin.

TEEKKARILAKKI

”Läpikäytyään Wapun rituaalikokeet ja
pysty�yään fuksina esi�ämään �e�yä
henkistä ja muuta tasoa, fuksi on
kelvollinen käy�ämään tupsulakkia ja
muodostuu hänestä näin Teekkari märillä
korvantaustoilla.” Teekkarilakin käytöstä
määräävät Lakkilaki ja Lakkiasetus.

TEEKKARILUPI

Teekkaritalosta vastaava organisaa�o,
joka vastaa Talon ylläpidosta. Eräänlaisia
talonmiehiä. Jos Talo-toiminta kiinnostaa,
tekijöille ja osaajille löytyy kyllä aina
hommaa.

TEEKKARITALO

Kalervon�e 7:ssä sijaitseva talkoovoimin
hartaas� rakenne�u Oulun Teekkareiden
oma talo. Omalaatuisuudessa vertaansa
vailla. Soveltuu saunailtojen ja
pienehköjen bileiden pitopaikaksi. Sauna
lämpenee taatus�, joten muista OPMx2.

TEEKKARITARRA

Oulun Teekkariyhdistyksen jäsenyydestä
saatava tarra opiskelijakor�in, jolla saa
alennuksia mm. bilelipuista. Maksaa
itsensä takaisin moneen kertaan.

TEEKKARITORVET

Epämääräinen opiskelijoiden
torvisoi�okunta, jonka soi�otaito ei
yleensä vedä vertoja esiintymiselle.
Näkyy ja erityises� kuuluu useimmiten
Wapun �enoilla.

TEEKU

Maailman paras oululainen
Teekkarikuoro (TeeKu). Kaikki
lauluhaluiset ovat tervetulleita, sillä
nuo�n vieressä on aina �laa ja Teekkari
laulaa mieluummin kuin hyvin!

TEKNIIKAN AKATEEMISET

TEK on diplomi-insinöörien, arkkiteh�en
ja vastaavan yliopistokoulutuksen
saaneiden etu- ja palvelujärjestö. Pitää
jäsentensä puolia työmarkkinoilla. TEKin
kau�a voit lii�yä KOKO-kassaan, joka
turvaa toimeentulon työ�ömyyden
sa�uessa. TEKin opiskelijajäsenyys on
maksuton!

TEKOLUPI

Teekkareiden Koulutuspolii�sessa
Lupissa (TeKoLupi) opintovastaavat ja
Teekkarihallopedit huoleh�vat OTYn
koulutuspolii�sen vastaavan johdolla
tekniikan opiskelijoiden opintoihin
lii�yvistä oikeuksista ja eduista.

TEKSUUTIMET

OTYn julkaisema laadukas julkaisu.
Ilmestyy neljä kertaa vuodessa niin
paine�una kuin myös verkkoversiona
OTYn ne�sivuilla.

TEKUTOKU

Tempaus- ja kul�uuritoimikunnassa
(TeKuToKu) Kul�uurisian johdolla
kul�uuri-ihmiset edistävät
Oululaista Teekkarikul�uuria
tempauksin ja tapahtumin.

TELEGRAM

WhatsAppin kaltainen
sovellus, josta löytyvät OTYn
�edotuskanava ja jäsenistön
yhteinen ryhmäkeskustelu. Linkit ryhmiin
löydät takakannesta.

TELLUS

Oli si�en tarkoituksenasi rentoutua
säkkituolin syleilyssä tai opiskella yksin tai
yhdessä, täältä löydät siihen sopivan
�lan.

TEMPAUS

Yhdessä järjeste�y teko tai tapahtuma,
jolla pyritään tuomaan esille jokin
ajankohtainen asia ja julkisuuden kau�a
edistämään sen yleishyödyllistä
toteutumista. Esim. äänestystempaukset
vaaleissa, verenluovutustempaus sekä
kaksi kertaa vuodessa järjeste�ävä
renkaanvaihtotempaus, jonka tuo�o
lahjoitetaan lyhentämä�ömänä
hyvätekeväisyyteen.

TENTTIARKISTOT

Osastot ja killat pitävät vaihtelevan
laajuisia ten�arkistoja, joista on apua
ten�in valmistautuessa. Kysy
pienryhmäohjaajaltasi oman kiltasi
käytännöistä.

TETA

Tekniikka ja Talous on OYYn edustajiston
suurin ryhmä, joka koostuu Teekkareista
ja Kyltereistä. TeTa on puoluepolii�ses�
sitoutumaton ja ryhmässä kukin jäsen saa
äänestää kuten parhaaksi näkee.

TST

Tieto- ja sähkötekniikan �edekunta.
Täällä opiskelevat mm. OLTOn DI-linjan,
OTiT:n ja SIK:n opiskelijat.

TTK

Teknillinen �edekunta. Täällä opiskelevat
mm. Arkkarit, OPTIEMin ja
Ympäristörakentaja-, Prosessi- sekä
Konekillan opiskelijat.

TUUDO

Älykäs älypuhelimen älysovellus. Tekee
lukujärjestyksen puolestasi ja voit myös
ilmoi�autua kursseille puhelimen kau�a!
Osaa vastata kysymyksiin: Mikä luento?
Missä? Mitä ruokaa? Millä bussilla ja
mihin aikaan? Millä mallilla opintoni
ovat?



U
UNIRESTA

Oululainen opiskelijoiden omistama
yritys, joka tarjoaa ravintolapalveluita ja
opiskelijahintaista ruokaa. Uniresta
omistaa yliopistolla toimivat Kastarin ja
H20:n.

V
VALEWAPPU

YRKin ja OPTIEMin järjestämä tapahtuma,
joka juhlii enää yhden kuukauden päässä
olevaa Wappua.

VALMISTUMINEN

Asia, joka keskey�ää hyvin alkaneet
opinnot.

W
WAATONAATTO

Wapunaatonaa�o eli 29.4.

WAATTO

Wapunaa�o eli 30.4.

WAPPU

Teekkarin joulu ja juhannus. Se on
koe�ava itse. Wapun suuri kunnioitus
ilmenee myös kirjoitusasusta. Wapun
odo�elu alkaa jo juhannuksen �enoilla.

WAPPUCOMITEA

OTYn isännän johtama jaos, joka järjestää
TeekkariWapun suurimmat tapahtumat.

WEBOODI

Yliopiston ne�palvelu, josta voit seurata
opintojesi kehi�ymistä ja ilmoi�autua
kursseille ja ten�eihin. WebOodin avulla
voit myös suunnitella opintojasi
tekemällä HOPSin. Kanna�aa opetella
ohjelman käy�ö he�, sillä ilman sitä et
tule toimeen. Korvataan
lähitulevaisuudessa kokonaisuudessaan
Peppi-palvelulla.

WESIBUSSI

Vuonna 1999 tempauksesta alkanut
bussilinja nro 69 on paras tapa siirtyä
Wappuna bileistä toisiin keskey�ämä�ä
bileitä. Heiluessasi Linnanmaalta
keskustaan tai toisinpäin tuet samalla
myös hyväntekeväisyy�ä.

Y
YKHS

Ystävällinen kaunohiihtoseura on OTYn
alaisuudesta omaksi järjestöksi
kimmonnut laske�eluseura, joka järjestää
laske�elureissuja, sekä tuntee a�er-,
before-, ja toisinaan jopa during-skiin
salaisuudet.

YKÄ

Konekillan vanhin ja arvostetuin jäsen on
vuonna 1928 valmiste�u paloauto.
Ajossa usein Wappuna, Laskiaisena ja
viiden vuoden välein järjeste�ävillä Ykän
vuosijuhlilla.

YRK

Ympäristötekniikkaa sekä rakennus- ja
yhdyskuntatekniikkaa opiskelevien kilta.
Ehdo�omas� energisin, ekologisin ja
perustuksiltaan lujin Teekkarikilta.
Haalareista löytyy sinistä, punaista ja
keltaista.

YTHS

Ylioppilaiden terveydenhoitosää�ö.
Vastaa edulliseen hintaan jokaisen
ylioppilaskuntaan kuuluvan
terveyden�lasta. Esimerkiksi hampaat
kanna�aa hoida�aa kuntoon
opiskeluaikana, jonot ovat pitkät, mu�a
hinnat sitäkin halvemmat!

Ä
ÄITIENPÄIVÄN LAKITUS

Mikäli ei pääse Lakitukseen Wappuna
1.5. Klo 5.00, voi Teekkarilakin noutaa
vaihtoehtoises� äi�enpäivänä
Teekkaritalolta, joka on vuonna 2022 8.
toukokuuta. Lakkinsa saa noude�ua
viimeistään kesän jälkeen syksyllä OTYn
päivystyksestä.

Ö
ÖRINÄT

Ashematunnelin Örinät järjestetään
perinteises� Wappuna 1.5. Klo 3.33.33
Oulun rauta�easeman ali�avassa
kevyenliikenteen väylän tunnelissa.

ÖÖPINEN

Arkkiteh�killan Wappuleh�, jolla
kerätään rahaa 4. vuosikurssin
excursiolle. Tavoi�eena aina ali�aa
edellisen lehden taso ju�ujen laadussa.

Fuksin ABC

56 57




