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Hei fuksi!
 
Liity Tekniikan akateemiset TEKin opiskelijajäseneksi! Jäsenyys ei maksa 
sinulle mitään. Saat mm. kesätyönhakuneuvoja, tekniikan alan ammattilehtiä, 
palkkatietoa, jäsenetuja ja alennuksia sekä pääset mukaan huippupuhujien 
webinaareihin.
 
TEK on 77 000 tekniikan alan yliopisto-opiskelijan sekä alalta valmistuneen 
yhteisö. Olemme osaltamme ratkomassa muun muassa aikamme suuria 
kysymyksiä ilmastonmuutoksesta luonnon resurssipulaan ja modernin  
työelämän haasteisiin.
 
Tutustu tarkemmin www.tek.fi/opiskelijat tai liity heti mukaan www.tek.fi/liity!
 
Terveisin,

Aleksi Pesonen
Opiskelijayhdyshenkilö, Oulu
+358 44 336 2550
aleksi.pesonen@tek.fi
Telegram: @pesonen
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Fuksiohjaajan terveiset
Hei Fuksi,
ensimmäisen vuoden opiskelĳa!
Tervetuloa Ouluun opiskelemaan Tekniikkaa!
Tästä se lähtee. Fuksivuosi on monelle se
ikimuistoisin: Kaikki on uutta ja jännää. Se on
ihan totta mitä vanhukset sanovat – aika
juoksee nopeaan. Pidä siis hatusta kiinni, kohta
mennään ja otetaan vuodesta kaikki irti.

Varsinainen opiskelu on tietysti tärkeää. Onhan
se pohjimmainen syy miksi täällä ollaan. On
kuitenkin myös tärkeää luoda kontakteja,
ystäviä, ottaa kokemuksia vastaan tapah-
tumista ja tempauksista. Rakentaa omaa hyvin-
(ja pahoin)-vointia. Kun ottaa kaiken irti, voittaa.
Tähän juttuun ovat kaikki tekniikkaa opiskelevat
tervetulleita mukaan.

Mitä sitten varsinaisesti teen ja miksi kuvani on
tässä? Yliopistoon otetaan suuri määrä
porukkaa sisään, ja toisin kuin tähän mennessä
elämässäsi – kukaan ei katso sinun perääsi.
Yliopisto ei soittele, jos opinnot menevät
huonosti, ei ole vaikeina aikoina tsemittämässä
sinua, tai ole neuvomassa kuinka uusintatenttiin
ilmottaudutaan. Siksi vapaaehtoisista vanhem-
mista alan opiskelĳoista - maailman parhaim-
mista tyypeistä on leivottu pienryhmäohjaajia
eli PRO:ita. Oma PRO:si on se, jolta kannattaa
lähtökohtaisesti kysyä kaikki kysyttävä mitä
tulee mieleen. Opiskeluvinkit, parhaat bileet,
miten kursseille ilmottaudutaan yms. PRO on
sinulle se lähin neuvonantaja ja suojelusenkeli.
He järjestävät ryhmäsi kesken kaikkea pientä
kivaa, esimerkiksi ohjauskertoja sekä
tutustuttavat yliopistoon ja kaupunniin.

Kaikki on kuitenkin organisoitua. Kiltasi PRO:ita
ohjaa kiltasi Fuksĳaospari, joista toinen on
varsinainen vastaava ja toinen hänen apurinsa.
He ovat vähän vielä vanhempia opiskelĳoita,
yleensä edellisvuoden PRO:ita, joilta sitten
kysytään yksityiskohtaiset vaikeat jutut mihin
edes PRO ei osannut vastata. He pyörittävät
kiltasi fuksitoimintaa. He järjestävät PRO:iden
kanssa kiltasi isot fuksitapahtumat kuten
fuksisitsit, fuksicursiot. Suuremmassa kuviossa
he vielä edustavat myös kiltaasi muiden kiltojen
edustajien kanssa tässä Fuksĳaoksessa, jossa
kaikkia kiltoja koskevat ison kaavan
fuksitoiminnan suunnitelmat ja päätökset
tehdään. Lisäksi Fuksĳaos järjestää kaikkia
Teekkarikiltoja koskevat yhteiset isot
fuksitapahtumat kuten fuksilakituksen syksyllä,
fuksikasteen keväällä.

Fuksĳaoslaiset tunnistaa haalarien oikeassa
reidessä olevasta nauhasta, jonka päällä on
kauniisti kirjailtu F-kirjain-haalarimerkki.
Nauhan väri muuttuu vuosittain, tänävuonna
jaoksen tunnusnauhan värinä on tuollainen
vaaleanpunaista muistuttava #FFA6C9.
Fuksipassi on vuosittain myös aina nauhan
värinen. Tämän aukeaman alapalkki muistuttaa
hiukan jaosnauhaa ja -merkkiä.

OTYn fuksiohjaaja johtaa fuksĳaosta ja samalla
tätä koko fuksisirkusta. Tänä vuonna se olen
minä, apurinani seuraavalla aukeamalla esitelty
Antti. Tässä vastaus alkuperäiseen esittämääni
kysymykseen muutama kappale taaksepäin.

Kakkua ei kerralla syödä, joten jätetään tällä
kertaa tähän. Nähdään, pärjäile – ja varmasti
kyllä pärjäätkin. Legendaarista fuksivuotta
toivotellen,

Anton Kostiainen “Töntsy”

Fuksiohjaaja, OulunTeekkariyhdistys ry
fuksiohjaaja@oty.fi
Telegram@tontsy

Oulun Teekkariyhdistyksen OTYn
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FOR INTERNATIONALSTUDENTS
Hello to all of you new engineering students! Hopefully your school year has started
well, and you have slowly begun to adapt to living in Oulu. Naturally, a lot of you may be
feeling quite anxious about your new living conditions. During my first year I felt a bit
overwhelmed and stressed; there was loads of new stuff to learn about academically and
familiarising myself with the ins and outs of Oulu took its own time as well. However,
slowly but surely, much of the anxiety I felt began to fade. A major factor that helped me
feel comfortable throughout this process was the existence of various student
organisations and clubs. The university has an excellent selection of different clubs you
can join, and student unions organise tons of events throughout the year. So don’t fret;
as soon as you acclimate to the Nordic life of Oulu, the school year will go by at lighting
speed.

Maailmanluokan onnittelut opiskelupaikasta ja tervetuloa opiskelemaan tekniikkaa Oulun
yliopistoon! Olet tehnyt loistavan päätöksen, kun olet valinnut juuri Oulun yliopiston. Sen lisäksi
että Oulu on kaunis kesäkaupunki (ja kevät- ja syksy- ja talvikaupunki), niin Oulu on myös
joidenkin erikoisista väitteistä huolimatta huippuluokan yliopistokaupunki.

Olet nyt ensimmäisen vuoden opiskelĳa, jota myös tuttavallisemmin fuksiksi kutsutaan. Se mitä
fuksius on ja mitä kaikkea fuksivuosi voikaan sisältää, selviää sinulle aivan varmasti edessä olevan
lukuvuoden aikana, kunhan vain annat sille mahdollisuuden. Näin ollen haluankin vilpittömästi
rohkaista jokaista uutta opiskelĳaa heittäytymään täysillä mukaan fuksivuoden pyörteisiin!
Riennot ja kaiken kirjavat tapahtumat tulevat varmasti antamaan sinulle enemmän, kuin mitä ne
ottavat. Näin kuudennen vuoden opiskelĳana voin todeta, että fuksivuosi on ollut oman

opiskeluaikani parhain vuosi, jota on hieno muistella myös jälkikäteen.
Silloin kun minä olin fuksi…

Useimmille uusille opiskelĳoille tämä on varmasti ensimmäinen kerta,
kun muuttaa omilleen ja ehkäpä vielä täysin vieraaseen kaupunkiin,
josta ei tunne ainuttakaan kuomaa entuudestaan. Tunne on varmasti
aluksi jännittävä ja ehkä jopa hieman ahdistava. Huoli kuitenkin pois,
nämä tuntemukset tulevat ensimmäisten päivien aikana ropisemaan

roimaa vauhtia pois, kun pääsee mukaan yliopistoelämän arkeen ja
saa uusia kavereita opiskelutovereista.

Aivan ensimmäisten päivien aikana tulet saamaan suuren
määrän uutta tietoa monesta eri tuutista. Tietomäärä voi
tuntua äkkiseltään todella suurelta, tätä kaikkea ei
tarvitse kuitenkaan heti alussa omaksua. Tärkeimpiä
asioita tullaan käymään vielä useaan kertaan läpi eri
yhteyksissä. Muista, että aina voi kysyä apua
esimerkiksi oman pienryhmäsi kavereilta, taikka omalta
pienryhmänohjaajalta, eli PROlta. PROt tietävät lähes
aina vastauksen yleisimpiin ongelmiin, joita kohtaat
opiskelujesi alussa. PROiden lisäksi opiskelun
alkutaipaleen tukipilareina toimivat myös kiltojen
fuksivastaavat sekä heidän apurinsa ja tietenkin minä
ja Anton. Älä epäröi kysyä apua!

Päivää että pätkähti!

Fuksiapurin terveiset
Oulun Teekkariyhdistyksen OTYn

Opiskelĳarälläyksen lisäksi Oulussa voi tehdä ja harrastaa monenlaista. Aktiviteettejä etsiessä ei
tarvitse välttämättä lähteä edes yliopistoa kauemmaksi, sillä Oulun yliopiston ylioppilaskunnan,
eli OYY:n alla toimii useita eri harrastejärjestöjä, joiden toimintaa pääsee kuka vain halukas
mukaan. Tällaisia järjestöjä ovat esimerkiksi Teekkarikuoro Teeku tai Oulun Akateeminen
Mölökky- ja Kyykkäseura, eli OAMK (ei se korkeakoulu :D). Liikunnasta tykkääville on tarjolla
kattava valikoima urheilua eri lajien parissa UniMoven, eli Oulun korkeakoululiikunnan
tarjonnasta. UniMoven tarjonnasta löytyy niin lajikursseja, kuin myös alennuksia
yhteistyökumppaneiden tarjontaan. Tästä kaupungista ei tekeminen lopu ja jokaiselle löytyy
aivan varmasti mielekästä tekemistä.

Lopuksi haluan toivottaa oikein railakasta fuksivuotta ja tsemppiä tuleviin koitoksiin!

Antti Johansson

Albert
Korpivaara

Fuksiapuri, OulunTeekkariyhdistys ry

fuksiapuri@oty.fi

Telegram@jhanssoni

Manager of international affairs
Technical student associationOulu

Mail kv@oty.fi
Telegram@AlbertKorp

A great place to start off is the international engineer
info event! A lot of useful and current information
about student life is presented succinctly. Once that’s
over, an incredible after party commences, open to all
engineering students! You can meet new people from
all walks of life in Oulu. As someone who has
attended and organised the event, I have always
found it to be a lot of fun, informative and most
importantly a great wat of meeting a lot of fellow
engineers. If you are free and ready for some action,
you can’t miss it!

Additionally, if you are interested in taking part or
getting involved in OTY (Technical Students
Association of Oulu) international affairs, feel free to
contact me on how you can help. The international
committee is always looking for volunteers and new
ideas!

I wish you all an excellent year and if you need to ask
anything, please feel free to come talk to me or
contact me electronically!

Can’t wait to meet you all! 7Fuksiopus 2022



Sananen Teekkariudesta

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

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

Siisti ulkoasu ja vaatetus: Suihkussa
käynti on plussaa aina silloin tällöin
(Laanaojassa uiminen ei vastaa suihkussa
käyntiä).

Raikas tuoksu saattaa jopa nostaa
onnistumisprosenttiasi soidinmenoissasi.
Jos joudut potkaisemaan haalariasi
tietääksesi onko joku sen sisällä,
kannattaa harkita pientä siistimistä.

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

Asiallinen ja kohtelias käytös kaikkia
ihmisiä (ja eläimiä) kohtaan: Proffa tai
assari harvemmin tahallaan kiusaa sinua.
Kannattaa katsoa peiliin olisiko asiat
voinut opetella paremmin. Kunnioita myös
työtään tekevää portsaria, joka raahaa
sinua niskavilloista pihalle.
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Mikäli aiemmasta tekstistä ei tullut jo selkeäksi, tiedoksi, että Teekkari
kirjoitetaan aina isolla alkukirjaimella.

Vaikka vanhempien tieteenharjoittajien meno näyttää monesti aika
rankalta ja hurjalta, se ei tarkoita sitä, että Teekkareilla olisi lupa tehdä ja
käyttäytyä ihan miten sattuu. Se tulisi myös fuksin painaa pienoiseen
päähänsä.

Teekkarina oleminen on jo sinänsä erikoisasema. Teekkarit mielletään
yleensä opiskelĳoiksi, jotka lauleskelevat mitä ihmeellisimpiä lauluja,
harrastavat Teekkarihuumoria, mm. jäynien muodossa, ovat ankaria
bailaajia ja pitävät joskus hieman älämölöä. Kolikon kääntöpuolihan on
jotain tähän suuntaan: Teekkarit kännäävät, laulavat rivoja lauluja,
sotkevat ja oksentelevat joka paikassa, harrastavat ilkivaltaa ja
varastavat liikennemerkkejä. Tällainen kuva ei ole mainostamisen
arvoinen, joten jo fuksin tulisi oppia kantamaan vastuuta omasta
käyttäytymisestään, ja tarvittaessa kaverinkin käyttäytymisestä. Varsinkin
ihmisten ilmoilla tupsulakit ja haalarit päällä tulisi miettiä millaista kuvaa
antaa edustamastaan laumasta. On periaatteessa aivan sama mitä kämmäät
ilman “virka-asua”, kunhan et mainosta olevasi Teekkari (älä silti kerro
esimerkiksi virkavallan edustajille olevasi matemaatikko).
Tässä muutamia kohtia, jotka olisi hyvä muistaa:

Lämpimästi tervetuloa opiskelemaan tekniikkaa Oulun yliopistoon! Ja erityisen lämpimästi
tervetuloa osaksi oululaista Teekkariyhteisöä!

Ensimmäisinä viikkoina tulette saamaan niin valtavan informaatiotulvan opinnoista ja
yliopistoon liittyvistä asioista jo muistakin lähteistä, joten minä en kirjoituksessani näihin
enää suuremmin paneudu. Keskitynkin ennemmin opiskeluaikojen yhteen hienoimpaan
asiaan, jota Teekkariudeksikin kutsutaan.

Sitsit, Teekkarilakki, Lakkilupa, jäynät, tempaukset… Niin monia vielä uusia asioita, joista
Teekkarikulttuuri muodostuu. Nämä kaikki ja niin monet muut asiat tulevat teillekin
tutuiksi fuksivuoden, eli ensimmäisen opiskeluvuoden, aikana. Tarkkaan valikoitujen
pienryhmäohjaajien, fuksivastaavien sekä -apureiden innostavassa opissa ei mene
kauaakaan ennen kuin teistäkin on taottu Teekkariperinteiden taitajia! Parhaitenhan tavat
ja traditiot oppii tietysti lähtemällä reippahasti toimintaan ja tapahtumiin mukaan. Killat ja
Oulun Teekkariyhdistys ry, tuttavallisemmin OTY, järjestävät vuoden mittaan runsaasti
tapahtumia, hippaloita ja urheilutilaisuuksia, joista useat ovat vielä erityisesti fukseille
suunnattuja. OTYn toiminta keskittyy pitkälti vapaa-aikaan mutta vaikutamme tuoden
Teekkareiden ääntä kuuluviin myös esimerkiksi Oulun yliopiston koulutuspoliittisissa
asioissa.

Teekkarit, ja etenkin oululaiset sellaiset, ovat harvinaisen hieno joukko. Ei väliä, oletko
kiinnostunut biteistä, teräksestä vai ympäristölainsäädännöstä, kaikkia kuitenkin yhdistää
kiinnostus tekniikkaa kohtaan. Näin ollen Teekkarit muodostavatkin oman yhteisön, kuin
perheen, johon tekin pääsette nyt osaksi. Ensimmäisen opiskeluvuoden olette kuitenkin
Teekkarifukseja, sillä Teekkarin arvonimi - se ansaitaan. Mutta miten, se selviää esimerkiksi
tämän opuksen kansien välistä. Haluankin kehottaa kaikkia tutustumaan tähän opukseen
tarkasti sekä säilömään sen hyvin muistin virkistämistä varten.

Tulette kuluvan vuoden aikana kuulemaan varmasti
lukemattomia kertoja vanhempien opiskelĳoiden suusta,
että fuksivuosi on opintojen - ja jopa koko elämän - parasta
aikaa. Nauttikaa siis täysillä, tutustukaa uusiin ihmisiin ja
kerätkää uusia kokemuksia! Vaikka välillä kurssien deadlinet
saattavat hieman painaa, niin…

… Koittakaa vaan jaksaa!

Veera Hiltunen
Puheenjohtaja, OulunTeekkariyhdistys ry

puheenjohtaja@oty.fi
Telegram@veerahilt

Tervehdys kaikki uudet tekniikan opiskelĳat!

Puheenjohtajan palsta
Oulun Teekkariyhdistyksen OTYn
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Teekkareilla on monia vanhoja ja hienoja
perinteitä, jotka jokaisen Teekkarin tulisi
tuntea. Lisäksi on mukava tietää mitä
vanhemmat tieteenharjoittajat tarkoittavat
puhuessaan esimerkiksi jäynistä ja
tempauksista. Totta kai myös saunominen
kuuluu Teekkarielämään, mutta sitä
perinnettä Teekkarit eivät voi väittää
keksineensä. Useimmiten Teekkaripiireissä
on sekasaunat.

Laulaminen: Teekkarit laulavat
mieluummin kuin hyvin. Laulanta on
Teekkarikulttuurin ehkä tärkein ja
huomiota herättävin osa. Oululaisten
Teekkareiden yhteisestä laulukirjasta,
Laulukalusta, löytyy sopiva laulu
tilanteeseen kuin tilanteeseen. Laulantaa
pääset harjoittelemaan lauluilloissa yms.
tilaisuuksissa, joista löytyy yksikin
Teekkari. Teekkarihymni lauletaan aina
puoliltaöin.

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

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

Speksi: (lat. spectaculum) Humoristinen
kokoillan kestävä interaktiivinen
musiikkinäytelmä. Yleisö pääsee
vaikuttamaan näytelmän kulkuun
huutamalla näyttelĳöille ohjeita. Kohtaus
esitetään uudestaan improvisoituna, kun
yleisö huutaa ”omstart”, joten näyttelĳöiltä
vaaditaan laulutaidon lisäksi
poikkeuksellista improvisointikykyä.
Perinteisesti oululainen Pahkispeksi
näyttäytyy loppukeväästä.

Sitsit: Teekkareiden illallistapahtuma,
joihin liittyy läheisesti pitkä pöytä,
laulanta, snapsit, kiertopuheet ja tottakai
hyvää ruokaa ja juomaa. Sitseille
pukeudutaan yleensä tavallista
hienommin, monesti pukukoodina on
cocktail tai toisinaan jopa jopa tumma
puku/ iltapuku. Ruokaillessa noudatetaan
hyviä tapoja ja ollaan kohteliaita. Usein
Teekkareiden vuosĳuhlissa ohjelmaan
kuuluu sitsit.

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

Parhaiten opit tuntemaan
Teekkariperinteet olemalla aktiivisesti
mukana kilta- ja muussa
Teekkaritoiminnassa. Teekkarikulttuurilla
on vahvat perinteet, joita meillä kaikilla on
velvollisuus vaalia ja ylläpitää!
Teekkarikulttuuri ei ole pelkästään
juomakulttuuria, vaan osaamme
(tarvittaessa) pitää hauskaa myös selvin
päin.

Oulun

Oulun Teekkariyhdistys ry toimii kaikkien
Teekkarikiltojen yhteistyöelimenä, nk.
”kattokiltana”. OTYn tehtävänä on järjestää
Teekkareiden yhteisiä tapahtumia, pitää
yllä yhteistyötä muihin Teekkariyhteisöihin
Suomessa, muiden alojen opiskelĳoihin,
muihin tiedekuntiin sekä
ammattĳärjestöömme Tekniikan
Akateemisiin, TEKiin.

Maksettuasi OTYn ainaisjäsenmaksun saat
monenlaisia hyötyjä jäsenyydestäsi.
Merkiksi jäsenyydestä saat jäsentarran, jolla
saat alennuksia muun muassa OTYn
järjestämien tapahtumien pääsymaksuista.
Jäsenmaksuun sisältyy myös oululaisten
Teekkarien oma laulukirja, Laulukalu.
Jäsenyyden myötä sinulla on mahdollisuus
tilata myös oululainen Teekkarilakki.

Kaĳonharjussa sĳaitsee OTYn taloprojektin
tuloksena syntynyt Teekkaritalo. Talo on
valmistunut vuonna 1993 useiden
materiaali- ja rahalahjoitusten myötä sekä
luonnollisesti siihen on uhrattu myös
mittaamaton määrä talkootyötunteja.

Vaikka Talo onkin täydessä
käyttökunnossa, tarvitsee se silti aina
kunnossapitoa, josta vastaa OTYn alla
toimiva Teekkarilupi. Taloa vuokrataan
myös ulkopuolisille, mutta sieltä löytyy aina
tilaa opiskelĳoiden illanvietolle, sillä sitähän
varten se on rakennettu. OTYn toimisto
sĳaitsee Teekkaritalon yläkerrassa.

OTYn tiedotuskanavina toimivat nettisivut,
Telegramkanava ja sähköposti. Liity siis
kiltasi postituslistalle, sillä sitä kautta tieto
kulkee sinulle varmimmin. Lisäksi OTYllä on
oma lehti, Teksuutimet, joka ilmestyy neljä
kertaa vuodessa.

OTYn hallituksen lisäksi OTYssä toimii
erilaisia toimikuntia, kuten fukseille
suunnattuja tapahtumia organisoiva
Fuksĳaos, Wappua valmisteleva
WappuComitea, opintoasioista huolehtiva
TeKoLupi ja Tempaus- ja
kulttuuritoimikunta TeKuToKu. Jos
yhdistystoiminta kiinnostaa sinua, liity
ihmeessä joukkoomme!

Verkkosivut
www.oty.fi

Telegram
t.me/OTYtiedotus

Instagram
oulunteekkariyhdistys

Facebook
Oulun Teekkariyhdistys

Jäsenlehti
Teksuutimet

OTY on

OTY järjestää

Lisäksi OTY

- Yli 4000 jäsentä käsittävä yhdistys
- Seitsemän Teekkarikillan sekä OLTOn kattojärjestö

- Oululaisen TeekkariWapun
- Teekkarikultturelleja tapahtumia
- Vapaa-ajan toimintaa

- Omistaa Teekkaritalon
- Koordinoi haalari- ja Teekkarilakkitilauksia
- Vaalii Oululaista Teekkariperinnettä

Teekkariyhdistys
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Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Humanistinen kilta
Humanististen kattokilta

Finanssi
Kauppatieteteellisen kilta

Kaski
Kasvatustieteellisten kattokilta

OLuT
Luonnontieteellisten kattokilta

Lääketieteet
OHLK - Hammaslääketieteellinen kilta
OLK - Lääketieteellinen kilta
Terveystieteiden kilta
OLTO - Lääketieteen tekniikan
opiskelĳat

Oulun Teekkariyhdistys - OTY
Teekkareiden kattokilta

Arkkitehtikilta - ARK

Prosessikilta -
Prose

Ympäristörakentaja-
kilta - YRK

Alumnĳaos
Fuksĳaos
JoTKu
KV-jaos
TeKoLuPi
TYrSK
TeKuToKu

OTYmpiakomitea
Vapaa-ajan jaos
LauluKaluKomitea
Vuosĳuhlatoimikunta
WappuComitea

Kaikkien jaosten tarkemmat
kuvaukset sivulla 46.

OTYn ja Teekkarikiltojen
muodostamat jaokset:

WesiBussiComitea WBC

TeekkariLupi OY

Teekkarilupista, KK20:sta ja
Teekkaritalosta on kokonaan oma
nelisivuinen osionsa alkaen sivulta

42.

WachCom

Lisätietoa sivulla 48 OTYn alaisten
jaosten jatkeena, vaikka nämä eivät
muodostakaan varsinaisesti omaa

jaosta.

Muu OTYn alainen
toiminta:

Koneinsinöörikilta -
Kone

Sähköinsinöörikilta
- SIK

Tuotantotalous-
teekkarit - OPTIEM

Oulun Tietoteekkarit
- OTiT

Lääketieteen Tekniikan
opiskelĳat - OLTO

Teknillinen tiedekunta (TTK)
Tieto- ja sähkötekniikan

tiedekunta (TST)
Biokemian ja molekyylilääketieteen

tdk.
Humanistinen tdk.
Kasvatustieteiden tdk.
Luonnontieteellinen tdk.
Lääketieteellinen tdk.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tiedekunnat

Harrastejärjestöt

FS Oulu
Ylioppilaskamerat

Kaikki harrastejärjestöt:

www.oyy.fi/jarjestot

Jne.

Oulun yliopiston partiolippukunta SOOPA

Ystävällinen Kaunohiihtoseura YKHS

Oulun Akateeminen Mölökky- ja
Kyykkäseura OAMK

Pelkistetty organisaatiokaavio
Teekkarin näkökulmasta
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OULUNARKKITEHTIKILTA

Hei sinä uusi Teekkarifuksi!
Paljon onnea opiskelupaikasta ja
tervetuloa Ouluun!

Arkkitehtuurin opiskelu Arkkitehtuurin
yksikkö sĳaitsee yhdessä muiden tekniikan
alojen kanssa Linnanmaalla, Oulun
yliopiston pääkampuksella. Ensimmäisen
vuoden opiskelĳoilla on oma
piirustussalinsa, jonka vierestä löytyy
toisen vuosikurssin sali. Piirustussalissa
saatte valita oman henkilökohtaisen
pöydän, jolla voitte säilyttää tavaroitanne
ja töitänne. Arkkitehtuurin yksiköstä löytyy
myös muita opiskelutiloja, kuten
tietokoneluokkia ja taideluokka. Samassa
tilassa työskentely muiden fuksien kanssa
on antoisaa ja aina löytyy taukokaveri tai
joku jolta kysyä apua.

Oulun arkkariyhteisö on melko pieni,
mutta erittäin aktiivinen ja yhteisöllinen.
Meillä on oma Kiltatalo, ja joka viikko
järjestettävissä kiltailloissa pääsee
tutustumaan vanhempien vuosikurssien
opiskelĳoihin. Heitä voi bongata myös
yliopistolla kiltahuoneelta keittämässä
kahvia. Vanhempia opiskelĳoita voi
vapaasti tulla vetämään hihasta, sillä he
auttavat mielellään ja tsemppaavat läpi
kurssien!

Kilta
Oulun Arkkitehtikilta on perustettu
vuonna 1959, olemme siis vanhin kilta
Oulun Teekkarikilloista! Teemme paljon
yhteistyötä muiden Teekkarikiltojen
kanssa ja teekkareilla on paljon
tapahtumia pitkin vuotta.

Toimintaa löytyy myös poikkitieteellisesti,
eli eri tiedekuntien ja ainejärjestöjen
välillä, joten tylsää ei ainakaan
tapahtumien osalta tule olemaan. Oma
kiltamme järjestää myös paljon
ajanvietettä.

Oulun Arkkitehtikillan Kiltatalo sĳaitsee
Pikisaaressa keskustan läheisyydessä.
Hirsirakenteinen talo on rakennettu alun
perin 1800-luvulla keskustaan, josta se on
siirretty killan voimin nykyiselle paikalleen.
Kiltatalolle on tervetulleita kaikki killan
jäsenet ja toisinaan, esim. Wappuna kaikki
opiskelĳat.

Tapahtumat
Kiltamme poikkitieteellisiä tapahtumia
ovat Barbaariset Bakkanaalit, Makia-
approt sekä Wappulehti Ööpisen
julkaisubileet. Killan sisällä järjestetään
aika ajoin kiltiskirppiksiä, sitsejä, sekä
excursioita eli vierailuja erilaisiin
kohteisiin. Joka kuukausi on myös
kiltaviikonloppu, jolloin Kiltatalon ovet
ovat auki koko viikonlopun kiltalaisille.
Killalla on myös liikuntavuorot kaksi
kertaa viikossa.

Fuksivuotenne tulee taatusti olemaan
ikimuistoinen ja tapahtumarikas!

Tervetuloa <3

Telegram
@emmakukkola

Perustettu:
Sisäänottomäärä:

Haalarien väri:
Kiltalehti:

Killan nettisivut:
Instagram:

Killan fuksipistekohta:
Kiltahuoneen sĳainti:

Lokakuussa 1959
Noin 45
Maalarinvalkoinen
Alkkari
www.oulunarkkitehtikilta.net
oulunarkkitehtikilta
Kiltatalotalkoot

Emma Kukkola
Fuksivastaava

Telegram
@roopemustonen

Roope Mustonen
Fuksipaimen

Agorassa, Konekadun ja
Tekniikankadun välissä
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OULUN YLIOPISTON
YMPÄRISTÖRAKENTAJAKILTA

Moikka fuksi,
onnea opiskelupaikasta ja tervetuloa
oululaiseen Teekkariperheeseen!

Keitä nää nyt on?
Oulun yliopiston Ympäristörakentajakilta
ry, tuttavallisemmin YRK, on ympäristö-,
rakennus- ja yhdyskuntatekniikan
opiskelĳoiden kilta. Kiltamme on
perustettu Rakentajakilta ry:n pohjalta jo
vuonna 1959, joten olemme toiseksi
vanhin Teekkarikilta Oulussa. Tänä vuonna
fukseja aloittaa tutkinto-ohjelmissamme
ennätysmäärä: kandivaiheessa yhteensä
noin 110, maisterivaiheessa 45 sekä
englanninkielisessä ohjelmassa 20.

Opinnot
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan
diplomivaiheessa voi suuntautua
rakennesuunnitteluun,
yhdyskuntatekniikkaan tai täysin uuteen
rakennusterveyden opintosuuntaan.
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. Tänä keväänä sauna
uusittiin kokonaan ja uusi upea sauna on
valmiina syksyn koetuksiin, edellinen
ehtikin kiertää monet tapahtumat
vuodesta 1982 alkaen. Wappuisin
kiltamme julkaisee Ympin Tytöt -
tyttökalenterin, joka parhaillaan

viettää 20-vuotisjuhlavuottaan! Kiltamme
fuksĳaoksen, eli fuksivastaavan ja
fuksiapurit, tunnistaa viitasta ja liivistä.

YRK:in kiltahuone
Kiltahuoneemme sĳaitsee aivan yliopiston
sydämessä eli vihreiden naulakoiden
takana (lähellä keskusaulaa).
Kiltahuoneella voit esimerkiksi edistää
opintojasi, ottaa päiväunet, hörppiä
kahvia tai hengata hyvässä seurassa.
Kiltahuoneen kalenteriin ilmestyy kaikki
tulevat tapahtumat, mutta näistä
tiedotamme myös omissa
viestikanavissamme.

Röikamppeista iltapukuihin
Lukuvuoden alussa järjestämme
Akateemiset Alkajaiset yhdessä Optiemin
kanssa sekä hieman myöhemmin syksyllä
Pultsariapprot Sikin kanssa. Raksahenkiset

voivat suunnata Raksasitseille, jossa
pääsee vetämään röikamppeet naulasta
ylleen. Kiltamme on myös mukana
järjestämässä mm. ValeWappua sekä
Viini- ja lauluiltaa. Vietämme muutaman
kerran vuodessa naapurimme
Sähköinsinöörikillan kanssa YRK-SIK-
päivä, jolloin kiltahuoneiden välinen ovi
avataan. Näiden tapahtumien lisäksi
kiltamme järjestää jäsenilleen esimerkiksi
sitsejä, excursioita, yritysvierailuja sekä
vapaa-ajan aktiviteetteja.

Mistä saan tietää lisää???!!
Käy ihmeessä kurkkaamassa kiltamme
laadukkaat Instagram-julkaisut sekä
nettisivut. Kotisivultamme löytää kuvien
lisäksi lisää tietoa killastamme,
yhteystietoja sekä opiskelumateriaaleja.

Fuksivuotesi tulee olemaan ikimuistoinen
ja lopulta liian lyhyt, joten ota siitä kaikki

irti! Syksy on täynnä tapahtumia, joihin
todellakin kannattaa osallistua, sillä niissä
odottavat tulevat, mahtavat muistot,
uudet kaverit ja himoitut fuksipisteet.
Fuksĳaoksen lisäksi teitä innokkaasti
odottaa ja opastaa oma
pienryhmäohjaaja. Meitä on täällä paljon
ja me ollaan täällä teitä varten, älä siis
epäröi kysyä, jos jokin ihmetyttää!

Parasta fuksivuotta kaikille, nähdään
syksyn tapahtumissa!

Telegram @ainokki

Perustettu:
Sisäänottomäärä:

Haalarien väri:
Kiltalehti:

Killan nettisivut:
Instagram:

Killan fuksipistekohta:
Kiltahuoneen sĳainti:

4.12.1959
110 + 65 (maisteri)
Sinipunakeltainen
Nakertaja
www.ymparistorakentajakilta.net
ymparistorakentajakilta
Fuksĳalis
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Aino Koivisto
Fuksivastaava

Telegram @helmiauroraa

Helmi Toikka
Fuksiapuri

Katakombeissa vihreiden
naulakoiden takana
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OULUN YLIOPISTON
PROSESSIKILTA RY

Tervehdys ja onnittelut fukseille
opiskelupaikoista!

Oulun yliopiston Prosessikilta ry, tutummin
Prose, on prosessitekniikan ja kaivos- ja
rikastustekniikan opiskelĳoiden
ainejärjestö. Prosessikilta on Oulun
Teekkarikilloista kolmanneksi vanhin ja
juhlimmekin viime syksynä kiltamme
huimaa 60-vuoden taivalta.
Poikkeuksellisten aikojen takia
vuosĳuhlamme on pariin kertaan siirretty,
mutta vihdoin pääsemme juhlimaan niitä
yhdessä!

Proselaisen tunnistat ihmismassasta jo
hieman tummuneista ”puhtaan-valkoisista”
haalareista ja ”Kaikki Virtaa”-nuolesta, joka
kokardina koristaa jokaisen proselaisen
Teekkarilakkia. Lisäksi proselaisia voi
bongata killan humppakärryn luota.

Kiltahuone
Proselaisia on helppo löytää sankoin
joukoin arkisin kiltahuoneeltamme, joka
löytyy Prosessikäytävän varrelta V1-
portaikon kellarikerroksesta.
Kiltahuoneeltamme löytää juttuseuran
lisäksi Teekkarikiltojen suurimman ehjän
TV:n, tietokoneita, useita lautapelejä,
jalkapallopöydän, keittiön ja niin mukavat
sohvat, että niiltä on välillä vaikea nousta
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 lokakuussa,
jolloin Oulun keskusta täyttyy
haalarikansasta. Kirkkovenesoudut
järjestetään osana oululaista Teekkari-
Wappua. 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 eli
yritysvierailuita , 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.

Telegram @eliasvaltteri

Elias Nissilä
Fuksivastaava

Telegram @embbz

Emilia Koiranen
Fuksikätyri

Perustettu:
Sisäänottomäärä:

Haalarien väri:
Kiltalehti:

Killan nettisivut:
Instagram:

Killan fuksipistekohta:
Kiltahuoneen sĳainti:

13.3.1961
Noin 80
Puhtaanvalkoinen
Porle
www.prosessikilta.fi
prosessikilta
Kiltistalkoot
Prosessikadun varrella,
V1-portaikosta katakombeihin

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 Elias ja Emppu!
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OULUN YLIOPISTON
KONEINSINÖÖRIKILTA

Terveppä terve tuleva Teekkari!

Fuksiohjaaja Vili ja fuksipaimen Lauri
toivottavat sinut tervetulleeksi Koneen
aukeamalle. Konekilta on Oulun yliopiston
näkyvimpiä kiltoja, ja konelaiset
tunnistaakin helposti meidän koneen-
punaisista haalareista. Meitä ei siis voi olla
huomaamatta, sillä olemme myös yksi
yliopiston suurimmista killoista. Konelaiset
puhaltavat yhteen hiileen ja meitä tapaa
usein enemmänkin suurena tiiminä kuin
yksilöinä. Tästä asiasta voi allekirjoittanut
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
herättävät huomiota monessa
tapahtumassa vuoden aikana. Kiltamme
vanhin jäsen on vuosimallia -28 oleva
paloauto, Ykä. Lisäksi meillä on kaksi
maastoautoa, Mellakka ja Korppu sekä
moottoripyörä Jawa. Moottoroituihin
ajoneuvoihin tarvitsee omat pätevyytensä,
mutta jos kortti puuttuu, meillä on myös
paljon punaisia potkulautoja yliopistolla
kulkemista varten sekä yksi isompikin

potkulauta – Lauri. Kaikki ajoneuvot tulevat
teille varmasti 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, urheilu-
tapahtumia, sitsejä, excursioita ja
saunailtoja kiltalaisille, ja myös yhdessä
muiden ainejärjestöjen kanssa. Tästä
esimerkkinä Orienteerinki, syksyn suuri
poikkitieteellinen rastisuunnistus 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 asiantuntĳoita
tai istua isojen firmojen hallituksissa.
Verkostoituminen on alkanut.

Kiltis
Killalla on käytössä kiltahuone, joka
sĳaitsee Tekniikankadun päässä,
katakombeissa. Kiltahuoneella voi kuluttaa
aikaa pelikonsolien, kahvikupposen

tai rennon jutustelun äärellä, eikä
tekeminen varmasti lopu kesken. Lisäksi
fuksiohjaaja tarjoaa kylmän juoman, jos
voitat hänet Kiltiksellä SSX Trickyssä!

Opiskelu
Autot ja moottorit ovat vain pieni osa
konetekniikkaa. Englanninkielinen
mechanical engineering -termi kuvastaa
tekniikan alaamme paremmin.
Konetekniikalla on monenlaisia
suuntautumisvaihtoehtoja. Meillä voit
opiskella esimerkiksi koneensuunnittelua,
mekatroniikkaa, auto- ja työkone-
tekniikkaa, teknillistä mekaniikkaa,
tuotantotekniikkaa tai vaikkapa
materiaalitekniikkaa. Vaihtoehtoja on
monia ja jokaiselle löytyy varmasti jotakin.
Mutta eipäs hoppuilla. Fuksivuonna
käydään ensin perusteita läpi, kuten
matematiikkaa ja statiikkaa.

Perustettu:
Sisäänottomäärä:

Haalarien väri:
Kiltalehti:

Killan nettisivut:
Instagram:

Killan fuksipistekohta:
Kiltahuoneen sĳainti:

27.9.1965
110
Punainen
Kampiakseli
www.konekilta.fi
konekilta
Laskiaisen järjestely
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Tekniikankadun varrella
katakombeissa 2S-oven lähellä

Telegram
@Flippinflops

Lauri Lassila
Fuksipaimen

Telegram
@Vuliii

Vili Keckman
Fuksiohjaaja

Onnea matkaan!
Fuksivuosi tulee olemaan opiskeluajan
ikimuistoisin vuosi, ja tämän takia
kannattaa lähteä rohkeasti mukaan
kaikkiin tapahtumiin. Fuksivuosi
huipentuu Wappuun, jonka päätteeksi
fuksit saavat painaa tuliterän Teekkarilakin
ensimmäistä, mutta ei todellakaan
viimeistä kertaa päähänsä. Fuksivuodesta
kannattaa ottaa kaikki ilo irti, sillä
fuksivuoden elää vain kerran! Kiltamme
kotisivuilta voit löytää lisää tietoa
killastamme, opiskelumateriaalia sekä
kuvagalleriamme. Mikäli jokin askarruttaa,
ottakaa yhteyttä tai repikää hihasta. Me
olemme täällä teitä varten, ja teemme
parhaamme, että teillä kaikilla olisi huikea
fuksivuosi!

Törmäillään!
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Hei uusi fuksi!
Onnittelut opiskelupaikasta Oulun
yliopistossa!

Oulun yliopiston Sähköinsinöörikilta ry eli
tutummin SIK on elektroniikan ja
tietoliikennetekniikan opiskelĳoiden
ainejärjestö, jonka opiskelĳat voi tunnistaa
sähkönsinisistä haalareista ja Teekkarilakkia
koristavasta salamakokardista.
Ainejärjestömme vahvistusta voi monesti
bongata tapahtumissa lastenrattaiden
kanssa, joista kuuluu Master Blasterin
ohella joskus muutakin hyvää jytää. Nämä
lastenrattaat, tutummin Möykkävaunut,
ovat eräs kiltamme perintökalleuksista.
Toinen erityisesti sähkön fukseille tärkeä
kapistus on Norjan lippu: “...fuksit tämän
lipun nähdessään tietäköön; että lipun
luona tulee heidän parvehtia.” Eli
muistakaahan SIKin fuksit Norjan lipun
heiluessa viiveettä kerääntyä lipun
lähettyville, sillä fuksivastaavalla taikka -
paimenella on tärkeää asiaa tai kysyttävää.
Killaltamme löytyy myös Neverski-sukset,
joihin pääset tutustumaan muun muassa
rastisuunnistustapahtumissa ja
Ympärihiihdoissa.

Sinssi
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.

Tapahtumat ja excursiot
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 muassa Ympärihiihdot ja
Pultsariapprot. Lisäksi tänä vuonna
pääsemme juhlistamaan rakasta 57-vuotta
täyttävää kiltaamme vuosĳuhlilla. Excursioita

Perustettu:
Sisäänottomäärä:

Haalarien väri:
Kiltalehti:

Killan nettisivut:
Instagram:

Killan fuksipistekohta:
Kiltahuoneen sĳainti:

7.10.1965
Noin 85
Sähkönsininen
Sinssi
www.sik.fi
sik_oulu
Kiltistalkoot
Fysiikankadun varrella
katakombeissa J2-oven lähellä

Telegram
@isopropanoli

Santeri Levänen
Fuksivastaava

Telegram
@pikkupropanoli

Tiia Tyystälä
Fuksipaimen

järjestetään vuosittain useampia, joista
suurimmat ovat fuksicursio, kotimaan pitkä
(KMP) ja Sähköpäivät, joka järjestetään
yhdessä Aallon, Tampereen ja lappeen
Rannan sisarkiltojen kanssa.

Fuksivuodesta kannattaa ottaa kaikki ilo ja
oppi irti, sillä tämä vuosi tulee olemaan teille
ikimuistoinen. Tämä onnistuu parhaiten
fuksipassia seuraamalla, mutta myös
kyselemällä rakkailta PROiltanne sekä
fuksĳaoslaisilta. Fuksivuotena pääsette
jännittävälle seikkailulle Teekkarikulttuurin
saloihin ja saatte uusia ystäviä myös yli kilta-
sekä vuosikurssirajojen. Suoritettuanne
fuksivuoden ansiokkaasti, pääsette Wappuna
painamaan sametinpehmeät Teekkarilakit
päähänne.

Sähköinsinöörikilta toivottaa kaikille iloista
fuksivuotta!

SÄHKÖINSINÖÖRIKILTA
Kiltahuone
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-YRKpäivien aikoihin ja pääsemme
tällöin tutustumaan naapureihimme.

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

23Fuksiopus 202222 Fuksiopus 2022



Terveppä terve ja tervetuloa OTiTin
puolen nanometrin metsään!

Meistä tietotekniikan opiskelĳoista huolta
pitävä järjestö on ikioma Oulun
tietoteekkarit ry eli tuttavallisemmin OTiT.
OTiT tarjoaa opiskelĳoilleen muun muassa
Oulun parhaan kiltahuone-elämyksen,
parhaat tapahtumat, hulppeimmat ihmiset
ja pyöreimmät bitit!

Kiltahuone löytyy Kauppakatu-nimisen
käytävän varrelta, kun suuntaa kyltin
osoittamasta ovesta sisään ja portaat alas.
Oranssista ovesta täynnä julisteita ja
tarroja ei voi erehtyä. Pommisuojalta
ulkoapäin näyttävä luksus
rentoutumiskeskus tarjoaa kävĳöille
virvokkeita, pientä purtavaa ja mahtavat
fasiliteetit Mario Kartin peluuseen

(saa siellä muitaki pelejä pelata, löytyy
useampaa erilaista pelikonsolia :D ).
Luentojen välissä aikaa saa kulutettua
pelaamalla biljardia tai vaikkapa
lautapelejä. Löytyypä kiltiksen
takahuoneesta myös rauhallisempaa tilaa
opiskeluun. Parin viime vuoden aikana
kiltistä on rempattu uudempaan kuntoon
ja viihtyisyyttä parannetaan jatkuvasti.

OTiT järjestää tapahtumia ja tekemistä
ympäri vuoden. Niistä suurimpia ovat
pikkuWappu ja Kiltahuonekierros (KHK).
Kiltahuonekierroksella pääsette
näkemään, missä ja miten muut killat
asustavat ja pikkuWapusta saatte
esimakua oikeaan Wappuun. Fukseille
järjestetään fuksisitsit sekä fuksicursio,
jotka molemmat perehdyttävät
teekkarikulttuurin saloihin.

Keväällä tehdäänkin killan voimin
KotiMaanPitkä excursio TiTeenien
taistoille, joissa Suomen tietotekniikan
killat ottavat mittaa toisistaan. Näiden
isompien tapahtumien ohelle mahtuu
myös pienempää aktiviteettia, kuten pc-
peliliiga, konsolipeliliiga, 8-pallo- ja 9-
palloturnaukset! Koska on kivaa päästä
tutustumaan muihinkin kuin omiin
kiltalaisiin, OTiT tykkää järjestää
tapahtumia myös muiden kiltojen ja
ainejärjestöjen kanssa. Näistä
mainittakoon esimerkiksi pikkujoulut ja
humanöörisitsit.

Jos killan toiminta kiinnostaa, mukaan
pääsee vuodenvaihteessa pidettävässä
vaalikokouksessa. Fukseille sopivia
hommia riittää, ja aktiivisia tekĳöitä
tarvitaan aina. Näissä hommissa pääsee
mukavasti tutustumaan ihmisiin ja oppii
tärkeitä taitoja tulevaisuutta varten!

Telegram @liianiso

Petra Heikkinen
Työvoimaministeri

Telegram @Napa1mi

Verneri Pudas
Työsihteeri

Perustettu:
Sisäänottomäärä:

Haalarien väri:
Kiltalehti:

Killan nettisivut:
Instagram:

Killan fuksipistekohta:
Kiltahuoneen sĳainti:

26.9.1988
100
Musta
Terminaali
www.otit.fi
otit_kilta
Irkkaus
Kauppakadun varrella,
Katakombeissa

OULUNTIETOTEEKKARIT

Tärkeintä on kuitenkin muistaa, että
fuksivuosi on ainutlaatuinen, mahdollisesti
once-in-a-lifetime -kokemus, joten
ottakaa siitä kaikki irti! Lähtekää rohkeasti
mukaan ja kokeilkaa uusia asioita ja
pitäkää hauskaa, kuitenkaan opiskelua
unohtamatta. Ja ennen kuin
huomaatkaan, vuosi on vilahtanut ohi,
Wappu tullut, ja päässäsi komeilee
mustavalkoinen tupsulakki.
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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 Teekkari-
killoista, mutta myös meillä on pitkä taival
takana Teekkariyhteisössä. Killassamme
vallitsee hyvä yhteishenki ja kiltalaiset
osallistuvat aktiivisesti erilaisiin Teekkari-
tapahtumiin iloisella mielellä! Optiemlaiset
tunnistaa mintunvihreän värisistä haala-
reista 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- tai Jetpunk
pelit käynnissä, joten tervetuloa mukaan
visailemaan!

Tapahtumat
Optiem järjestää tapahtumia laidasta
laitaan ja syyskauden bileputken aloittaa
räjähtävästi Akateemiset Alkajaiset, jotka
kiltamme järjestää yhdessä
Ympäristörakentajakillan kanssa. Näitä
bileitä ei kannata missata! Myös
kevätlukukaudella järjestämme yhdessä
Yrkin kanssa suositun ValeWappu-
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 pohjustusta

Telegram @venlarutanen

Venla Rutanen
Fuksiapuri

Telegram @katrihu

Katri Hurskainen
Fuksivastaava

Perustettu:
Sisäänottomäärä:

Haalarien väri:
Kiltalehti:

Killan nettisivut:
Instagram:

Killan fuksipistekohta:
Kiltahuoneen sĳainti:

20.5.1991
45
Mintunvihreä
Laatta
www.optiem.fi
optiemry
Tutan palautepäivä
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Prosessikadun varrella V1-
portaikosta katakombeihin

tuotantotalouteen liittyviin termeihin ja
malleihin. Projektinhallinnan peruskurssilla
pääsee myös suorittamaan
projektinhallinnan sertifikaatin.

Pienen ja tiiviin kiltamme fukseista pitää
huolta Fuksivastaava Katri ja hänen oikea
(ja välillä vasenkin) kätensä Fuksiapuri
Venla. Meiltä voit tulla kysymään mitä,
milloin ja missä vain riippumatta siitä
oletko kiltalainen tai muu apua kaipaava
Teekkarifuksi. Suurimmat onnittelut
jokaiselle Teekkarinalulle, nähdään syksyn
riennoissa!

OPTIEM -OULUN
TUOTANTOTALOUSTEEKKARIT
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OULUN LÄÄKETIETEEN
TEKNIIKANOPISKELIJAT RY

Hei kaikki fuksit!

Oulun lääketieteen tekniikan opiskelĳat ry
eli OLTO on vuonna 1993 perustettu aine-
järjestö, jonka tehtävänä on toimia lääke-
tieteen tekniikasta kiinnostuneiden
opiskelĳoiden yhdyslinkkinä Oulun
yliopistossa. Kiltaan kuuluu noin 500
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. Terveys-
tieteiden 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 Suvi ja Riina, 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: Kannattaa
rohkeasti lähteä mukaan tapahtumiin ja
heittäytyä. Hyvää fuksivuotta kaikille!

Telegram @suvĳasmin

Perustettu:
Sisäänottomäärä:

Haalarien väri:
Killan nettisivut:

Instagram:
Killan fuksipistekohta:
Kiltahuoneen sĳainti:

17.11.1993
25 (DI-linja / maisteri)
Valkoinen
www.olto.fi
oltokilta
Kiltissiivous
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Suvi Kivikko
DI-Fuksivastaava

Telegram @pirtuloe

Riina Annunen
DI-fuksiapuri

Kemiankadun päädyssä
yläkerrassa Kiltakommuunissa
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PROt auttavat niin opiskeluun- kuin
vapaa-ajan rientoihin liittyvissä
asioissa. Heiltä saat
parhaat vinkit.

PROlta voit kysyä aivan
mitä tahansa

t.me/OTYtiedotus

OTYn kootut vinkit fuksille

24h-kortti on avaimesi yliopiston
tiloihin iltaisin ja viikonloppuisin
ovien ollessa lukossa. Kortti
tilataan yliopiston verkkokaupasta
ja sen hinta on 20eur (25.7.2022)

Liittymällä TEKiin opiskelĳana
pääset osaksi vahvaa tekniikan alan
ammatillista yhteisöä ja saat
käyttöösi arvokkaita etuja ja
palveluita. Opiskelĳajäsenyys on
maksuton!
tek.fi/liitySuurin osa ryhmistä ja aktiiveista

löytyy keskitetysti tätä kautta.
Tulet todennäköisesti kuitenkin
lataamaan Telegramin ns. pakon
edessä jossain vaiheessa, joten
sen käyttö kannattaa opetella jo
fuksina.

Näin pysyt perillä
tapahtumista ja menoista.
Telegrammin tiedotuskanava
on aika hyvä.

Ota haltuun OTYn
tiedotuskanavat

Tämä OTYn opus sekä kiltasi
oma opus on täytetty
nimenomaan fukseja
toivottavasti kiinnostavilla
asioilla. Tämä ei ole yliopiston
propagandalehti.

Tästä opuksesta sekä
Teksuutimet-lehdestä on aina
saatavilla digiversio OTYn
verkkosivuilla.

Kätevää?!

• Puheenjohtaja - Veera
• Sihteeri - Sofia
• Rahastonhoitaja - Nikita
• Fuksiohjaaja - Anton
• Isäntä - Henri P
• Emäntä - Samu
• Kulttuurisika - Inka
• Yrityssuhdevastaava - Henri H
• Tiedotusvastaava - Tuukka
• Koulutuspoliittinen vastaava - Olli
• Kansainvälisyysvastaava - Albert

OTYllä ja useimmilla killoilla on
kuvagalleria. OTYn galleria on
kaikille avoin ja se löytyy
osoitteesta:

Tutustu kuvagalleriaan

Lue OTYn sekä kiltasi
fuksiopus kannesta kanteen

Opuksesta on digiversio

OTYn hallitus 2022

Hanki kulkukortti

TEK opiskelĳajäsenyys
kannattaa

ict.oulu.fi/15922/

Kiltatoiminnan ja OTYn kulisseihin on
hyvä kurkata seuraamalla hallituksen
kokousta. Seuraamisesta palkitaan
myös fuksipisteillä.

Kiinnostaako
järjestötoiminta?

Lataa Telegram

oty.kuvat.fi
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Mikäli kursseihin tai opiskeluun liittyvät asiat mietityttävät, neuvoa voi kysyä
kurssin vastuuopettajan lisäksi omalta koulutussuunnittelĳalta tai killan
opintovastaavalta.

OTYn KoPo, eli koulutuspoliittinen vastaava, vastaa koulutus- ja
korkeakoulupolitiikkaan liittyvistä asioista mm. organisoimalla
preppaustilaisuuksia tekniikan alojen kursseille sekä osallistumalla
koulutustoimikuntien kokouksiin. Killoissa vastaavia tehtäviä hoitavat yleensä
opintovastaavat. Opintovastaavilta ja KoPolta saa vastauksia mahdollisiin
kursseihin liittyviin kysymyksiin yliopisto-organisaation ulkopuolisesta
näkökulmasta.

Kurssin käytännöissä jotain ongelmallista?

Hyvin harvalla kurssilla on läsnä-
olopakkoa eikä kukaan kysele
perään jos et käy kaikilla luennoilla.
Hae itse sopiva tasapaino opiskelun
sekä vapaa-ajan välille.

Akateeminen
vapaus ja vastuu
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Teekkarilakki omaa Teekkareiden
keskuudessa samankaltaisen
arvoaseman kuin siniristilippu
Suomessa. Tupsulakit ovat toimineet
Teekkareiden tunnuskuvana jo
vuodesta 1893 alkaen. Oululainen
Teekkarilakki poikkeaa huomattavan
paljon muiden Teekkaripaikkakuntien
Lakeista, sillä sen esikuvana toimii
neljän tuulen hattu. Täten
oululaisessa Teekkarilakissa on
muista paikkakunnista poiketen
Lakissaan tippa, josta myös
tupsunaru alkaa. Myös Lakkiin
liittyvät perinteet eroavat eri
Teekkaripaikkakuntien välillä. Lakkia
kuuluu pitää oman paikkakuntansa
sääntöjen mukaan. Oululaisen
Teekkarilakin käytöstä kirjataan OTYn
Lakkilaissa ja -asetuksessa, joka
löytyy OTYn verkkosivuilta.
Avataanpa kumminkin tässä
tärkeimpiä Lakkimme käyttöön
liittyviä asioita.

Lakin tupsunaruun solmitaan jokaisen
Oulussa vietetyn TeekkariWapun
kunniaksi solmu. Pystyt siis
päättelemään tupsunarusta suoraan
Teekkarin vuosikurssin. Tupsun
naruun mahtuu peräkkäin vain 4
solmua, joten viidentenä Wappuna
solmitaan lenkillinen 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 pidettävä
lakkikokardinsa. Näet siis
oululaisesta Teekkarilakista
myös, minkä killan jäsen
Teekkari on, eli mitä hän
opiskelee. Lakkia ei saa pitää
ilman otsakokardia, ja lakissa
tulee pitää vain yhtä
otsakokardia siltä killalta, jonka
jäsenenä opiskelee.

Lakit yksilöityvät
solmujen, kokardin sekä patinoitumisen
myötä, mutta kaikki muu “tuunaaminen”
on kielletty. Poikkeus vahvistaa säännön,
sillä useimmilla tekniikan alan killoilla, sekä
OTYllä on käytössään erikseen
hyväksyttyjä hallitus- ja pestikokardeja.
Näiden kokardien paikka on lakin tipassa
narun yläpuolella tai otsassa korvaten
tavallisen kiltakokardin.

Yleisin pestikokardi on hallituskokardi,
joka on killan logon mallinen tipassa
pidettävä pinssi. Tätä kantavat killan
nykyiset sekä entiset hallituslaiset.

Teekkarilakkia saa käyttää kesäkaudella
Wappuaaton TeekkariWapun
julistamisesta lähtien syyskuun viimeiseen
päivään asti jolloin lakin käyttölupa eli
lakkilupa päättyy Lakinlaskĳaisissa. Lakin
käyttöä varten talvikaudella on anottava
erillinen lakkilupa. Tämä lupa on anottu

useimpiin tapahtumiin järjestäjän
puolesta, mutta lupaa voi anoa myös
itse. Ohjeet anomukseen löytyvät
OTYn verkkosivuilta, ja luvan myöntää
OTYn hallitus.

Mutta miten saa Teekkarilakin?
Jotta saisit painaa upouuden
Teekkarilakkisi päähäsi Rauhalassa
Wappuaamuna 1.5. klo 5.00 sinun on
suoritettava tarvittavat askeleet Lakin
saamiseksi. Askeleet on esitetty
tarkemmin seuraavan sivun
grafiikassa, mutta Lakin saa miltei
automaattisesti osallistumalla vuoden
mittaan toimintaan, eli olemalla osa
Teekkariyhteisöä käymällä
tapahtumissa ja tuntien tärkeimmät
kulturellit asiat.

Jotta osaisit Wappuaamuna Teekkarilakin
saatuasi käyttää Lakkia oikein ja tuntisit
Lakkiin liittyvät perinteet, sinun tulee
fuksina harjoitella Lakin käyttämistä
fuksilakilla! Fuksilakki on Teekkarilakin
esiaste, jota tulee kantaa samanlaisella
arvokkuudella kuin Teekkarilakkia.
Kyseessä ei ole häpeä- tai simputuslakki,
vaan rehellinen harjoituslakki jolla kaikki
harjoittelevat Teekkarilakin käyttöä.
Fuksilakkia saa käyttää vain tapahtumissa,
joissa on Lakkilupa ja siihen pätee
todellakin kaikki samat säännöt kuin itse
Teekkarilakkiin. Kannattaakin siis varoa,
ettei Lakin naruun pääse esimerkiksi
syntymään solmuja.

Toisin kuin Teekkarilakin, fuksilakin voi
saada vain yhtenä päivänä. Tästä
jouduttiin lipsumaan koronavuosina,
mutta näillä näkymin syksy mennään aivan
normaalisti. Fuksilakit jaetaan syyskuun
lopussa järjestettävässä Fuksilakituksessa,
joka edeltää Lakinlaskĳaisia. Jos aloitit
opintosi tammikuussa, on fuksilakki
kumminkin mahdollista vielä hankkia
ottamalla yhteyttä fuksĳaoslaiseen.
Kannattaa olla tarkkana, sillä fuksilakin
hankkimisella mahdollistat usean
fuksipisteen keräämisen. Niin mitä?
Fuksipisteistä tulee myöhemmin oma
kappale.

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

Fuksilakkiin on aikojen saatossa kiertynyt
perinteitä. Yksi tuoreimmista on
fuksilakkien polttohautaus Teekkaritalolla

Teekkarilakki Fuksilakki

Fuksilakitus

Wappupäivän iltana. Tuhkat kerätään ja
upotetaan Kuivasjärven syleilyyn OTYn
Superfuksin toimesta Wapun päätyttyä.
Fuksilakissa ei ole erillistä kokardia, vaan
killan tunnus on piirretty lakin otsaan.
Vastaavasti killan hallituksessa
toimiessaan saa hallitustunnuksen piirtää
fuksilakin oikealle puolelle, missä
Teekkarilakin tipassa olisi hallituskokardi.

Erillinen fuksilakki on nimenomaan
Oululainen perinne. Muilla
Teekkaripaikkakunnilla fuksit kulkevat
ensimmäisen vuoden joko ilman lakkia, tai
tuunatussa YO-lakissa. Itse Fuksilakitus on
perinteikäs tapahtuma.

Järjestetään 30.9.
Saat täältä fuksilakkisi.

--> Saavu paikalle!
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Mikäli suunnittelet
esimerkiksi alanvaihtoa,
voi tilausta venyttää jopa

helmikuuhun asti.

Lakin hinta nousee vuoden
edetessä, eli säästät tilaamalla
Lakin mahdollisimman aikaisin.

Pienryhmäohjaajat pitävät
huolen, että ryhmänne käy

tekemässä tilauksen yhdessä
ensimmäisen ja halvimman

hinnan aikana.

1. Lähtö

4. Teekkarikaste

2. Hanki fuksipassi

2. Maksa Lakkitilaus
sekä OTYn jäsenmaksu

3. Tilaa Teekkarilakkisi ja
liity OTYn jäseneksi

3. Kerää riittävästi
fuksipisteitä

Olet tässä ruudussa
automaattisesti mikäli käsissäsi

on OTYn fuksiopus.

Tällä aukeamalla esitetty tapa on
ainoa tapa saada oululainen

Teekkarilakki.

Osallistu Waattona 30.4.
järjestettävään Teekkari-

kasteeseen, joka tunnetaan myös
nimellä fuksiuitot. Tarvittavat
fuksipisteet tulee olla tähän

mennessä kasassa.

Lakitus
Selviä paikalle Wappuaamuna 1.5. klo
5.00 järjestettävään lakitukseen. Tässä
vaiheessa tiedät jo täysin kuinka Lakin

kanssa toimitaan.

Oman Lakkisi saat kokardin kera
paikanpäällä juuri ennen lakitusta.

Mikäli et pääse paikalle Wappuna,
äitienpäivänä järjestetään toinen lakitus.

Mikäli et pääse tännekään, ota yhteys
OTYn fuksiohjaajaan

fuksiohjaaja@oty.fi

Hanki itsellesi fuksipassi. Passin
saa omalta PROlta ja sitä

tyrkytetään varsin kovasti. Tätä on
vaikea olla huomaamatta.

Teekkarilakkia ei valitettavasti saa
ilmaiseksi, ja Lakit teetetään

tilauksesta. Maksa Lakkitilauksesi
sekä OTYn ainaisjäsenmaksu

OTYlle.
Tilausohjeet löytyvät osoitteesta

oty.fi/tilaaminen.

Käytte pienryhmänne kanssa ainakin kerran OTYn
toimistotunnilla. Lakkitilaus, sovitus sekä OTYyn liittyminen

tapahtuu täällä. Valmiiksi maksettu Lakkitilaus sekä jäsenmaksu
nopeuttavat asiointia huomattavasti.

Pisteitä kirjaavat vain nykyiset, eli
istuvat kauden -22 toimĳat.

kaikki pienryhmäohjaajat, eli PROt sekä
Teekkarihallituksien jäsenet.

Fuksĳaoslaiset, Teekkarikiltojen
puheenjohtajat sekä OTYn hallitus.

Pisteidenkirjausoikeudet
fuksipassiin:
1-2p kohdat

3p kohdat

Fuksipassi ja -pisteet on esitelty
tarkemmin seuraavilla sivulla.

Tarvitset minimissään 8 x 4 = 36
pistettä saadaksesi Lakin Wappuna.
Mikäli pisteesi eivät riitä, voi Lakin

kuitenkin noutaa äitienpäivän
lakituksesta vajailla pisteillä.
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Liittyessäsi OTYyn saat myös mm. Teekkaritarran ja
Laulukalun. Näistä lisää myöhemmin tässä opuksessa

sivulla 49.

Miten saan Teekkarilakkini?

4. Harjoittele fuksilakilla
Fuksilakilla harjoittelu ei ole aivan

välttämätöntä, mutta sitäkin suotavampaa.
Fuksilakilla ja sen käytöllä saat

roppakaupalla fuksipisteitä sekä
kokemusta.

oty.fi/tilaaminen



Tiskin takana on parhaat bileet,
mutta kuitenkin max 3 pistettä per

työvoimailu.

1. Ansiot 2. Teekkarikulttuuri 3. Yhdistystoiminta

3p – PK1 / PlasSom
Matematiikan peruskurssi

I:n tai Plastisen sommittelun
suorittaminen hyväksytysti

läpi.

3p – Sitsit
Osallistuminen jonkin

Teekkarĳärjestön sitseille
sitsaajana.

3p – Teekkarilakkitilaus
Lakkitilauksen jättäminen

OTYn toimistoon.

2p – 20 opintopistettä
Suoritettu 20 opintopistettä
teknillisessä tiedekunnassa
tai tieto- ja sähkötekniikan

tiedekunnassa.

2p – Jäynä
Jäynän suorittaminen

esimerkiksi osallistumalla
paikallisiin jäynäkisoihin.

2p – Kilta-aktiivi
Toimiminen esimerkiksi

kiltasi tai OTYn hallituksessa
tai toimihenkilönä.

2p – Fuksilauluilta
Osallistuminen OTYn

järjestämään erityisesti
fukseille suunnattuun

lauluiltaan.

1-2p Laulumarathon
1p Osallistuminen
tapahtumaan ja

1p osallistuminen
sanoituskilpailuun.

2p – OTYn kokous
Läsnäolo alusta loppuun

OTYn hallituksen tai
yhdistyksen kokouksessa.

1p
Teekkarikulttuurikoulutus

Osallistuminen OTYn
järjestämään koulutukseen
Teekkariperinnepäivänä.

1p – Speksi
Speksin seuraaminen tai

osallistuminen PahkiSpeksin
toimintaan.

1p – Teekkaritarra
Teekkaritarran eli OTYn
jäsentarran käyttäminen.

1p – Teekkarihaalarit
Oman kiltahaalarin

lunastaminen ja käyttö.

1p – Laulunäyte
Ulkomuistista laulettu

Teekkarihymni, oman killan
kiltalaulu ja Laulukalusta tai

Kalunjatkeesta laulettu
vapaavalintainen kappale.

1p – TEKin jäsen
Liittyminen Tekniikan
Akateemiset -liiton

jäseneksi. Jäsenyys on
opiskelĳoille ilmaista.

1p – Pienryhmäohjaus
Osallistuminen aktiivisesti
pienryhmän toimintaan

PROn johdolla.

1p – Fuksilakki
Fuksilakituksen yhteydessä

vastaanotettu lakki.

1p – Kähmintätilaisuus
Osallistuminen killan tai

OTYn kähmintätilaisuuteen.

1p – Oikein koottu passi
Fuksipassi on oikein

koottu ja nimikoitu sekä
oman killan kohta täytetty.

1p – Oton päivä
Osallistuminen Oton päivän

rastikilpailuun.

1p – Muu järjestötoiminta
Osallistuminen OYYn piirissä
toimivan harrastejärjestön

toimintaan.

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

Seuraavilla sivuilla on esitettynä tämänvuotisen fuksipassin pistekohdat selityksineen. On
huomattava, että passi ei ole suoraan tämän näköinen vaan se tulee koota ensin, jotta
oikeat sarakkeet ovat oikean alaotsikon alla.

Teekkarilakin saamiseksi Wappuna on sarakkeista 1-8 saatava kustakin kasattua
kokoon neljä (4) pistettä, eli yhteensä 36 pistettä. Sarake 9 ei ole pakollinen Lakin
saamiseksi mutta täyttämällä tätä saraketta voit kasvattaa kokonaispistemäärääsi.
Jokeripisteitä voi olla yhdessä sarakkeeessa enintään 3p edestä ja ne lasketaan pisteiksi
samalla tavalla kuin varsinaistenkin kohtien pisteet.

Passia kannattaa pitää mukana esimerkiksi lompakossa, ja pisteet hankkia heti paikan päällä
ne ansaittuasi. Pisteidenanto-oikeudet on listattuna edellisellä sivulla. Pidäthän passistasi
hyvää huolta, ettei se katoa - se on avaimesi Teekkarilakkiin. Todellisuudessa joitakin
passeja kuitenkin katoaa tai esimerkiksi vettyy pilalle vuoden mittaan, joten kannattaa ottaa
esimerkiksi valokuva passista säännöllisin väliajoin. Tämä helpottaa huomattavasti, jos
passisi judutaan uusimaan. Pyritään kuitenkin siihen, ettei yhtään passia tarvitsisi uusia.

Fuksipassi ja -pisteet

Jokeripisteet
Jokeripisteitä voi saada useilla eri tavoilla
vuoden mittaan. Omalta PROlta tai
Fuksĳaoslaiselta saa lisätietoa siitä mistä
pisteitä voi saada. Alla on listattuna
muutamia esimerkkejä mistä jokeripisteitä
voi saada:

1 - np - Työvoimana toiminen Selitetty
vieressä laatikossa

3p – Soopa Osallistuminen Soopan syys- tai
talvivaellukselle.

2p – Edustajiston kokous Läsnäolo OYYn
edustajiston kokouksessa alusta loppuun.

2p – Toinen tempaukseen osallistuminen

2p – Verenluovutus

2p – YKHS Osallistuminen johonkin YKHS:n
laskettelureissulle.

2p – Hurmos Osallistuminen lukuvuoden
avajaistapahtuman iltaosioon.

1p – OTY somessa Seuraa vähintään
kolmea OTYn sosiaalisen median tiliä.

Sitseillä ja vuosĳuhlilla työvoimana
toimisesta saa fuksipisteitä
työvuorojen pituuden mukaan.
Yötuntien eli klo 00-06 aikana
työvuoroista tienaa fuksipisteet
tuplana. Vaikka vaaditut työtunnit
olisivat tulleet jo täyteen, vuoro
tulee tehdä loppuun. Lisäksi on
hyvä ilmoittaa työvoimasta
vastuussa olevalle vuoron
lopettaessaan.

Pisteet työvuoroista:

1-4h työvuoro = 1p

4-7h työvuoro = 2p

Yli 7h työvuoro = 3p

Yötunneilla:

2h vuoro = 1p

3h vuoro = 2p

4h vuoro = 3p

Työvoimapisteet
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4. Kiltatoiminta 5. Pippalot 6. Urheilu

3p – Fuksilakin käyttö
Fuksilakin käyttö Lakkiluvan
aikana. Kohtaan saa pisteen

per käytetty tapahtuma,
max. 3 pistettä.

3p – Fuksisuunnistus
Osallistuminen syyskuussa

OTYn rastimuotoiseen
leikkimieliseen kilpailuun.

3p – Lumenveistokisat
Aktiivinen osallistuminen

kiltasi lumiveistoksen
toteuttamiseen.

2p – Juttu kiltalehteen
Omakätisesti kirjoitettu juttu

tai piirretty kuva kiltasi
lehteen, OTYn Teksuutimiin
tai Wappulehti Ööpiseen.
(Toimitus kiittää nyt jo etukäteen <3 )

2p – Lakinlaskĳaiset
Osallistuminen syyskuun
lopulla OTYn järjestämiin

Lakinlaskĳaisiin.

2p – Fuksiurheilukisat
Osallistuminen syksyllä
järjestettävään OTYn

urheilukilpailuun.

2p – Killan oma kohta
Oman kiltasi määräämä
fuksipistekohta. Kohta

määritellään passin
kokoamisen yhteydessä

2p – Picojoule
Osallistuminen OTYn

järjestämiin
pikkujoulubileisiin.

2p – Laskiaismäki
Osallistuminen

mäenlaskuun standard-
sarjassa tai modified-luokan

laskuvälineen
rakentamiseen.

1p – Wappuinfo
Osallistuminen oman kiltasi
järjestämään Wappuinfoon.
Pakottavassa tapauksessa
myös toisen killan info käy.

1p – PikkuWappu
Osallistuminen OTiT:n

järjestämään
PikkuWappuun.

1p – Kyykkä
Osallistuminen johonkin

OAMK ry:n kyykkäkisoihin
tai MM-kyykkään. Vähintään
yksi kyykkäpeli on myös itse

pelattava.

1p – Fuksi-info
Osallistuminen oman kiltasi
järjestämään fuksi-infoon.
Pakottavassa tapauksessa
myös toisen killan info käy.

1p – Laskiaisbileet
Osallistuminen Konekillan

Laskiaisen Afterski-bileisiin.

1p – Lenkki
Osallistuminen Teekkarien

tai Arkkarien Lenkille tai sen
korvaavaan lajikokeiluun.

1p – Kiltissiivous
Kiltahuoneen siivoukseen
osallistuminen kahdesti.

Arkkareilla kiltatalon siivous.

1p
Kaamoksen Kaatajaiset

Osallistuminen SIK:n
järjestämiin Kaamoksen

Kaatajaisiin.

1p – OTYmpialaiset
Osallistuminen OTYn

järjestämään moniotteluun.

1p – Hallituksen kokous
Läsnäolo alusta loppuun

kiltasi hallituksen
kokouksessa.

1p – ValeWappu
Osallistuminen keväällä

OPTIEMin ja
Ympäristörakentajakillan

järjestämään ValeWappuun.

1p – Ympärihiihdot
Hiihtäminen

Sähköinsinöörikillan
Ympärihiihdoissa.

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

7. Verkostoituminen 8. Yhteinen hyvä 9. Hippalot

3p – Excursio
Excursiolle osallistuminen.
Esimerkiksi fuksicursio tai

killan muu excursio.

3p – Vaalikokous
Läsnäolo alusta loppuun

oman kiltasi
vaalikokouksessa.

3p – Vuosĳuhlat
Osallistuminen jonkin

Teekkarĳärjestön vuosĳuhliin
joko vieraana tai

työvoimana.

2p – Muu yritysvierailu
Yritysvierailu muun kuin
fuksicursion yhteydessä.

2p – Teekkaritalotalkoot
Osallistuminen Teekkaritalon
kunnostus-/siivoustalkoisiin.

2p – OTYn Fuksipiknik
Osallistuminen OTYn

fukseilleen järjestämälle
piknikille.

2p – Kiltiskierros
Osallistuminen OTiT:n

järjestämään kiltahuoneisiin
tutustumistapahtumaan.

2p – Tempaus
Tempauksen tunnusmerkit
täyttävää 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 Arkkitehti-

opiskelĳoiden yrityspäivän
järjestämiseen.

1p
Barbaariset Bakkanaalit

Osallistuminen Arkkareiden
järjestämiin Barbaarisiin

Bakkanaaleihin.

1p – KV-toiminta
Osallistuminen johonkin

kansainvälistymistä tukevaan
tapahtumaan. Esimerkiksi

KV-sitsit tai OTYn KV-infon
jatkot.

1p – Korkeakoulupäivien
järjestely

Oman kiltasi esitteleminen
tai muuten järjestämiseen

osallistuminen.

1p – Appro
Osallistuminen Teekkarien
järjestämämille approille.

1p – Slumber party
Fukseille tarkoitettuun
rentoon illanviettoon

osallistuminen.

1p – Pippalon järjestely
Pippaloiden järjestelyissä
mukanaolo esimerkiksi

lippuja myymällä tai tiskin
takana.

1p
Akateemiset Alkajaiset

Osallistuminen
Ympäristörakentajakillan ja

OPTIEMin järjestämään
AA:iin syksyn alussa.

1p – Kotiruokakurssi
Osallistuminen OTYn

järjestämälle
kotiruokakurssille.

1p – Uraorientaatio
Osallistuminen work-

shoppiin, työpajaan tai
koulutukseen, jonka
tarkoitus on edistää

työnhakua.

1p – Epäteekkaribileet
Osallistuminen bileisiin,
joiden järjestäjänä toimii

Oulun yliopiston muu
ainejärjestö kuin tekniikan

alan kilta.

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



Vaikka kaikki sitä sanoo ja muistuttaa, niin
fuksivuonna kannattaa lähteä mukaan kaikkeen
mahdolliseen oman jaksamisen mukaan. Suurin
osa teistä hyppää ensimmäistä kertaa yliopisto/
opiskelĳamaailmaan, joka eroaa lukiosta/
ammattikoulusta suuresti. Näistä esimerkkinä
erilaiset tapahtumat ja aktiviteetit, harrastus- ja
kiltatoiminta sekä akateeminen vapaus ja vastuu.

Vaikka opiskelemaan tänne on tultu, on hyvä
muistaa pitää hauskaa, rentoutua ja heittää
koulutehtävät nurkkaan uupumisen välttämiseksi.
Opiskelulle on varmasti riittävästi aikaa
tapahtumien ohella, vaikka välillä tuntuisi, että
hukkuu kouluhommiin. Hyvä tapa rentoutumiselle
ja hauskanpidolle on erilaiset tapahtumat ja
tempaukset. Omina lemppareina nostaisin
fuksisuunnistuksen, jäynäkilpailut sekä Wapun.

Irtioton koulutehtävistä sekä hauskanpidon lisäksi
tapahtumissa tutustuu moniin uusiin ihmisiin ja
tuleviin ystäviin sekä kerättyä fuksipisteitä
fuksipassiin, jolla saa esimerkiksi Wapun päätteeksi
lunastettua Teekkarilakin :)

Fuksivuosi on vain kerran ja siitä kannattaa tehdä
ikimuistoinen lähtemällä aktiivisesti mukaan
tapahtumiin, tempauksiin ja muihin menoihin.
Nähdään tapahtumissa!

- Ilari, superfuksi

Tältä näyttää 124
fuksipistettä.

Onnittelut!

Onnea opiskelupaikasta, tästä se opiskelĳaelämä lähtee!

Superfuksin terveiset
Viimevuosikurssin -21 OTYn

Superfuksi

Eniten vuoden aikana fuksipisteitä kerännyt fuksi palkitaan
Wappuna. OTYn superfuksi on fuksi, joka on kerännyt kaikista
killoista eniten fuksipisteitä. OTYn superfuksi saa uida aina
ensimmäisenä fuksiuitoissa ja hänelle on luvassa kiertopalkinto
sekä paljon kunniaa. 41Fuksiopus 202240 Fuksiopus 2022

Teekkarilakki & Fuksipisteet
TL;DR:

• Teekkarista sekä Teekkarilakista puhuttaessa Lakki
kirjoitetaan aina isolla alkukirjaimella.

• Oululaisen Teekkarilakin voi tilata vain ja
ainoastaan OTYn kautta.

• Jokainen on itse vastuussa oman Lakkinsa
tilaamisesta, sitä ei tilata puolestasi.

• Lakin saamiseksi Wappuaattona tulee sinulla olla
riittävästi fuksipisteitä.

• Lakin käyttöön liittyy paljon perinteitä ja
sääntöjä.

• Lakin käyttöä on suotavaa harjoitella ensin
fuksilakilla.

• Fuksilakin saat osallistumalla fuksilakitukseen
30.9.

• Fuksilakkia ei tarvitse tilata ennakkoon, riittää
että saavut paikalle 30.9.



eekkaritalo, tuttavallisemmin Talo, on nimensä
mukaisesti Teekkareiden yhteisillä ponnisteluilla

rakennettu Oululaisten Teekkareiden oma
rakennus, Talo.
Idea tilasta jossa Teekkarit voisivat kokoontua ja viettää yhdessä
aikaa, syntyi saunan lauteilla joskus 80- ja 90- lukujen taitteessa.
Tuumasta ryhdyttiin toimeen ja talo olikin valmis jo Wappuna
1993. Mikään ei kuitenkaan olisi toteutunut, eikä toteutuisi tänä
päivänäkään, ilman vapaaehtoisten pyyteetöntä työtä ja halua tehdä
töitä yhteisen hyvän eteen. Teekkaritalo on yksi Teekkarihengen parhaista
ilmentymistä. Se on meidän Teekkareiden yhteinen koti, mutta siitä
nauttivat ja sinne ovat tervetulleita kaikkien alojen opiskelĳat. Talolla
järjestetäänkin vuoden mittaan valtava määrä erilaisia tapahtumia ja
tilaisuuksia.

Teekkaritalo sĳaitsee Kaĳonharjussa hiukan yli kilometrin päässä
yliopistolta. Talon käyntiosoite on Kalervontie 7, ja sen löytää myös useista
karttapalveluista. Teekkaritalolle kuljetaan talon sisäpihan puoleisesta
ovesta, eli saapuessasi paikalle kannattaa vaan rohkeasti kiertää rakennuksen

kulma konttaavan Teekkarin liikennemerkin kohdalta ja seurata
vasemmalle jäävää seinää aina sisäpihan kulmassa olevalle ovelle
asti. Muita ulko-ovien käyttöä pyritään välttämään melusaasteen
pitämiseksi mahdollisimman pienenä.

Teekkaritalolle ensimmäisenä tilana silmään pistää korkea juhlasali, jota
käytetään hyvin vaihteleviin tarkoituksiin tapahtumasta riippuen. Juhlasali
voidaan muuntaa niin pöytäjuhliin sopivaksi, kuin myös parhaaksi tanssilattiaksi.

Ensimmäisestä kerroksesta löytyy myös hyvin varusteltu keittiö,
joka toimii työvoiman pääasiallisena tukikohtana tapahtumissa

ja palvelee vieraita illan aikana.

Alakerrasta voit löytää myös toisen talon kahdesta
saunasta. Alakerran sauna on huomattavasti suurempi
kuin yläkerran sauna, mistä johtuen se on hiukan
yläkerran saunaa kovemmassa käytössä. Molemmista
saunoista on suora kulku ulos, alakerrasta katseilta
suojassa olevaan jäähytilaan ja yläkerrasta suoraan

kattoterassille. Alakerran saunasta on myös suora kulku talon
ulkoporealtaaseen, joka on tapahtumasta vaihdellen kovassa ja hiukan vielä kovemmassa
käytössä. Talon yläkerrasta löytyy parvi jossa on muutamia sohvia, joilla on helpompi
jutustella ystävien tai uusien tuttavuuksien kanssa. Parvelta löytyy myös varastotilaa sekä
käynti OTYn toimistoon. Toimistosta ja toimistotunneista lisätietoa seuraavalla
aukeamalla laatikossa.

Talon sisäpihalta löytyy nuotiokatos ja Ikuisen Teekkarin hauta. On hyvä muistaa, että
Talon nuotiokatos kuuluu normaaliin varaukseen, jolloin ei ole soveliasta mennä
grillailemaan nuotiokatokseen varauksen ulkopuolella. Jollain muulla saattaa olla tällöin
talo sekä katos varattuna omaan käyttöönsä. Talon pääsalista näkee suoraan katokseen ja
toisinpäin.

Teekkaritalo
Kalervontie 7, 90570 Oulu

Teekkaritalo

Sisäänkäynti

T
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OTYn Isäntä ja Emäntä

Lisätietoja saa omalta PROlta
tai kysymällä suoraan OTYn
sihteeriltä Sofialta. Jotkut asiat
voidaan hoitaa myös viestin
välityksellä sihteerin kanssa.

OTYn hallituksessa istuvien tapahtumanjärjestäjien
Isännän ja Emännän sana on Talolla laki
tapahtumassa kuin tapahtumassa. Heidät voi
tunnistaa seksikkäistä saunatakeista, joiden selässä
lukee pestit isäntä tai emäntä sekä vuosiluku.
Oheisessa kuvassa tämänvuotinen IE-pari
sitsitunnelmissa Teekkaritalolla. Nää tyypit tietää
kaiken Talosta eli kannattaa kysyä heiltä jos jokin
mietityttää tai ilmoittaa heille, jos esimerkiksi
löylykauha sulaa vahingossa kiuaskiville.

Ikuisen Teekkarin hauta on tärkeässä osassa Teekkarikulttuuria, etenkin laulettaessa
ikuisen Teekkarin laulua. PROt ja muut vanhemmat tieteenharjoittajat opastavat hymnin
sekä siihen liittyvät käytänteet jotka tulevat varmasti vuoden mittaan tutuksi.

Talolla järjestettävistä tapahtumista on aina vastuussa tapahtuman järjestäjä, jonka
vuoksi myös käytännöt ovat aina hiukan erilaiset eri tapahtumissa. Hyvänä
peruskäytäntönä on toimia Teekkarimaisesti, aivan kuin omassa kodissaan olisi. Sikailut,
tahalliset sotkemiset ja muut epäteekkarimaiset käytökset voi hoitaa muualla, mielellään
myös ilman lakkia tai haalareita. Löytötavarat ovat myös tapahtuman järjestäjän vastuulla.

Virallisesti talon omistaa Kiinteistö Oy Kaĳonharju 20, tuttujen kesken KK20. Yhtiön
osakkeet on jaettu neljän yhteisön kesken. Tällä pyritään turvaamaan, että Talo säilyy
Teekkariyhteisön omistuksessa, vaikka yksi omistajista esimerkiksi ajautuisi konkurssiin.
Oulun Teekkariyhdistys (OTY) on neljästä yhteisöstä suurin osakkeenomistaja 70%
osuudellaan.

Talotoiminnan lisäksi Lupi järjestää yliopistolla vuosittain Pesti Career Dayn, joka on
Pohjois-Suomen suurin rekrytointitapahtuma. Pestipäivistä tulee lisätietoa tapahtuman
ollessa ajankohtaisempi tammikuun loppupuolella, mutta näin jo ennakkoon tiedoksi
että tätä kautta on aidosti hyvät mahdollisuudet saada se oman alan kesätyöpaikka.

Talolle ei ole vapaata pääsyä koska vain, vaan se toimii etukäteen varattavana
tapahtumapaikkana. Kavereiden näkemiseen, tehtävien tekemiseen ja muuta oleilua
varten jokaisella killalla on suoraan yliopistolla oma kiltahuone josta löytää varmasti myös
vanhempia saman alan opiskelĳoita joilta voi kysellä apua esimerkiksi tehtävien
tekemiseen. Talo on enemmän koulutehtävistä vapaata aluetta, jossa keskitytään enempi
hauskanpitoon iltatunneilla järjestetyn ohjelman tai saunomisen merkeissä.

Aiemmin mainitussa Talon yläkerrassa sĳaitsevassa OTYn toimistossa pidetään kerran
viikkoon toimistotunti, jolla voi liittyä OTYn jäseneksi ja hoitaa muita ns. toimistoasioita.
PROt kertovat tästä varmasti tarkemmin, ja jokainen pienryhmä käy toimistotunnilla
PROn johdolla ainakin kerran, jolloin konsepti tulee tutuksi mahdollisia myöhempiä omia
asiointeja varten.

Teekkaritalolla, käynti sisäpihan puoleisesta
lukitsemattomasta ovesta. Rohkeasti sisälle,
jonka jälkeen portaat ylös toiseen kerrokseen.

Maanantaisin viikottain klo 11-14

Toimistotunneilla voit mm:
- Liittyä OTYn jäseneksi & tilata Teekkarilakin
- Ostaa OTYn tuotteita kuten haalarimerkkejä
- Noutaa OTYn tapahtumien löytötavaroita

OTYn toimistotunnit:

Sofia Viinamäki
OTYn Sihteeri
sihteeri@oty.fi
Telegram @sofiavii

Omistajat
OTY Lupi TEK RIL

Kaikesta Talon ylläpidosta ja vuokraustoiminnasta vastaa OTYn omistama Teekkarilupi
Oy, tuttujen kesken Lupi, joka myös omistaa osan KK20 osakkeista. Kaksi muuta omistajaa
ovat Tekniikan akateemiset TEK sekä rakennusinsinöörien liitto RIL.

Vaikka Lupi ja KK20 ovat yhtiöitä, nekin toimivat OTYn tavoin vapaaehtoisvoimin. Lupilla
on myös palkattuja Talopäivystäjiä, jotka tarkistavat ja huoltavat Talon käytön jälkeen.
Asianmukainen omien sotkujen siivoaminen kuuluu kuitenkin tapahtumanjärjestäjälle.

Teekkaritaloa ylläpidetään ja huolletaan satunnaisesti ympäri vuoden, sekä järjestetään
talkoopäiviä, jonne kaikki ovat tervetulleita. Fukseille järjestetään omat talkoopäivät
yleensä keväisin ja syksyisin. Mahdollisista avoimista paikoista sekä talotalkoista
tiedotetaan OTYn kanavien kautta vuoden mittaan ja niihin on erillinen ilmottautuminen.
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OTYn jaokset 2022
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.

Teekkareiden Yrityssuhdekomitea kehittää OTYn Yrityssuhdevastaavan
johdolla yhdistyksen ja koko Oulun Teekkariyhteisön yritys-
suhdetoimintaa ja hankkii sponsoreja. Jäseninä ovat kiltojen
yrityssuhdetoiminnasta vastaavat hallituslaiset, suhdeapurit sekä kaikki
muut halukkaat. Komitealla on ollut myös vanha merkki ja nimi, mutta
tämä on pitkälti jo jäänyt pois tuoreesta muistista. Ehkä joku vanha jäärä

saattaa muistella tätä paljussa kuinka ennen kaikki oli paremmin.

Suunnittelee ja kokoaa Laulukalun uuden painoksen ja järjestää OTYn sanoitusiltoja.
Mukaan kutsutaan Teekkarikiltojen ja OLTOn edustajat sekä vapaaehtoisia OTYn jäseniä.
Puheenjohtajana toimii OTYn Kultakurkku.

Tempaus- ja Kulttuuritoimikunta vastaa nimensä mukaisesti OTYn
kulttuuritoiminnasta sekä tempauksista. Teekkarikulttuuri kehittyy jatkuvasti
adaptoituen nykypäivään vaalien samalla vanhoja perinteitä. Kullakin killalla on
edustajansa ja lisäksi mukana on paljon vapaaehtoisia. Jaostoa johtaa OTYn
Kulttuurisika. TeKuToKu järjestää mm. suositun renkaanvaihtotempauksen joka
on ilahduttanut ja auttanut jo useampana vuotena.

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

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.

18-henkinen OTYn alainen jaosto. Jaostoa johtaa OTYn Fuksiohjaaja ja
hänen oikeana kätenään toimii OTYn fuksiapuri. 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, tänä vuonna väriksi valittiin vaaleanpunaista muistuttava #FFA6C9.
Fuksĳaokselta voi aina kysyä neuvoja liittyen opintoihin, Teekkariuteen, Ouluun tai vaikka
maailmaan. Koko Fuksĳaoksen tavoittaa sähköpostilistalta fuksĳaos@oty.fi.

Kokoontuu aika ajoin suunnittelemaan yhdessä sisältöä OTYn
jäsenlehteen, Teksuutimiin. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa, jonka
lisäksi syksyn alussa ilmestyy lehden erikoispainos Fuksiopus.
Toimikuntaa 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. ”Kuka tekee Teksun?

JoTKu sen tekee!” JoTKussa olleet tunnistat oikeaan hihaan kiinnitetystä haalarimerkistä.

Alumnijaos

TYrSK -TeekkareidenYritysSuhdeKomitea

LauluKaluKomitea

TeKuToKu -Tempaus- ja KulttuuriToimiKunta

OTYmpiakomitea

Vapaa-ajan jaos

Fuksijaos

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
englannin kielisiä sitsejä kv-opiskelĳoille ja OTYn jäsenistölle, yhteisiä

etkoja OTYn bileisiin sekä Teekkarikulttuuri-infoja, joissa tutustutetaan
kv- ja vaihto-opiskelĳoitamme Teekkarikulttuuriin. Jaoksen tunnuksena

toimii IA Committee -haalarimerkki.

KV-jaos eliKansainvälisyysjaos

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.

TeKoLupi -Teekkareiden Koulutuspoliittinen Lupi

JoTKu - JournalismiToimiKunta
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Vuosĳuhlatoimikunta on OTYn vuotisjuhlien järjestämisestä vastaava toimikunta, jota
johtaa OTYn Vuosĳuhlavastaava. Koska suurempi 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 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 ja suurimpia. Ilman Comiteaa ei Wappu tule!

Wappuisat saavutukset eli wachit ovat WachComin käsialaa. Wachit ovat osa Wapun
ohjelmaa, josta tarkemmin wappuinfossa keväällä ohjelman varmentuessa. Comitea
rekrytoi yleensä keväällä. Fuksiwapuksi ei yleensä kannata hankkia turhaan nakkihommia,
mutta jos kiinnostaa, kannattaa tällöin seurata keväällä tiedotuskanavia herästi. Jos on
polttavaa asiaa comitealle kannattaa olla yhteydessä OTYn hallitukseen joka välittää viestin
eteenpäin.

WesiBussiComitea eli lyhennettynä WBC järjestää kaiken Wesibussiin liittyvän. Toimintaa
esitellään enemmän Wappuinfossa keväällä kun kuviot ovat selvät. Comitean saat kiinni
sähköpostilla staff@wesibussi.fi.

Vuosijuhlatoimikunta

WappuComitea

WachCom -WappuachievementComitea

WesiBussiComitea

Teekkaritarra
&Opiskelĳa-alennukset

Teekkaritarra on osa oululaista Teekkarikulttuuria. Tarran tarkoituksena on rikastuttaa
Oulun yliopiston tekniikan aloilla opiskelevien elämää ja tuoda Oulun palveluita
opiskelĳoiden käyttöön. Monella yrityksellä on myös heidän omat opiskelĳa-
alennuksensa, joita pääset hyödyntämään opiskelĳakortilla. Teekkaritarran alennukset
ovat erikseen OTYn sopimia lisäetuja jäsenistölleen, jotka saat käyttöösi näyttämällä
Teekkaritarraa. OTYn ja Teekkarikiltojen tapahtumien lipuista saa usein myös alennusta
Teekkaritarralla.

Teekkaritarran saat lakkitilauksen yhteydessä maksaessasi OTYn ainaisjäsenmaksun.
Allekirjoittanut suosittelee tarran liimaamista heti saamishetkellä esimerkiksi muovisen
opiskelĳakortin tai 24h – kulkukortin taakse. Näin tarraedut ovat käytettävissäsi aina
tarvittaessa. Voimassa olevat tarraedut löytyvät OTYn verkkosivuilta.

Muista opiskelĳa-alennuksista saat lisätietoa omalta PRO:ltasi. Hän osaa selittää erilaiset
kortit ja alennuspalvelut. Lopuksi neljä muistettavaa sanaa, joista kysyä proltasi:
Teekkaritarra, Tuudo, Frank ja Oulu10.

1. Kerro kiusaajalle tai häiritsĳälle, että hänen
toimintansa ei ole mukavaa tai oikein.

2. Jos tilanne ei selviä tai et uskalla käydä keskustelua
itse, kerro asiasta esimerkiksi fuksĳaoslaiselle, kiltasi
puheenjohtajalle tai muulle luotettavalle aktiiville.

3. Opiskelĳajärjestön ulkopuolista apua saa OYYn
häirintäyhdyshenkilöltä. Heidät tavoittaa
sähköpostilla osoitteesta hairinta@oyy.fi.
Häirintäyhdyshenkilö on koulutettu ammattilainen
ja häntä sitoo salassapitovelvollisuus.

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

Kiusaamis- tai häirintätilanteessa:
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TEEKKARITORVET
- Oulun viihteellisin puhallinorkesteri

Ketäs me ollaan?
Teekkaritorvet on oululainen
opiskelĳapuhallinorkesteri, joka on
elävöittänyt oululaista opiskelĳakulttuuria
jo yli viidenkymmenen vuoden ajan.
Teekkaritorvet koostuu n. 40
aktiivĳäsenestä ja instrumentteina
orkesterissa toimii tavanomaisimmat
puhallinorkesterisoittimet, kuten
puupuhaltimet, vaskisoittimet sekä
rummut ja perkkasoittimet. Torvet voi
tunnistaa Oulun (ja joskus muidenkin
kaupunkien) katukuvasta
puhtaanvalkoisista torvitakeista ja torvia
usein pyöriikin kekkereissä joko soittajina
tai muuten vain tunnelman nostattajina
esimerkiksi karaokessa tai tanssilattiallat

Mitä torvissa soitetaan?
Torvissa soitetaan pääasiallisesti musiikkia.
Torvien ohjelmistoa voisi peräti kutsua
monipuoliseksi. Ohjelmistostamme löytyy
paljon 70- ja 80-luvun jyystöbiisejä,
modernimpaa musiikkia, kuten Britney
Spearsia ja peräti 2020-luvun musiikkia
sekä iki-ihania tanssittavia valsseja ja
tangoja.

minkä lisäksi TeeKulaisten ohjelmaan
kuuluvat myös mm. hulvattomat
laululeirit, yhteiskonsertit sekä pikkujoulut.

Koska ainoastaan lahjattomat reenaa,
myös TeeKu harjoittelee keskiviikkoisin
kello 18-20 Linnanmaalla Saalastinsalissa.
Harjoituksiin voi osallistua vapaasti eikä
laulukokeita järjestetä, vaan kuoro on
avoin kaikille yliopiston opiskelĳoille.

Lisätietoja löytää osoitteesta www.teeku.fi,
instassa teekkarikuoro.teeku ja mikäli
jokin jäi vielä askarruttamaan, ota yhteyttä
sähköpostitse (puheenjohtaja@teeku.fi)

Tervetuloa mukaan laulamaan!

Tykkääkkö nää laulaa? Tiiäkkö mitä
tapahtuu Saalastinsalissa
keskiviikkoiltaisin? Ookko kuullu joskus
jonkun laulavan? Mikäli vastasit
myöntävästi yhteenkin kysymykseen,
maailman paras oululainen Teekkarikuoro
TeeKu haluaa riveihinsä juuri sinut!

Mikä?
TeeKu on vuonna 1993 perustettu
sekakuoro, joka keskittyy pääasiassa
perinteisiin Teekkari- ja juomalauluihin
sekä muuhun kevyempään ohjelmistoon.
Kuoro pitää yleensä yhden oman
konsertin lukukaudessa ja keikkailee
monenlaisissa tilaisuuksissa,
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TeeKu
Ohjelmistosta
löytyy haastavampia ja
helpompia stemmoja lähes jokaisesta
instrumentista, joten orkesteriin voivat
tulla niin aloittelevat tuuttaajat kuin
kokeneemmatkin nuuttaajaat.

Kuinka pääsen mukaan?
Teekkaritorviin pääsee mukaan oikein
vaivattomasti! Teekkaritorvet treenaa
Välivainiolla Tukikohdalla (Sorvarintie 5)
joka torstai klo 17:45-20:00. Mukaan
pääsee tulemalla treeneihin tuohon aikaan
Tukikohdalle. Teekkaritorvilta löytyy myös
jonkin verran lainasoittimia, joten jos
sinulta puuttuu oma instrumentti,
lainasoittimista voi tiedustella esimerkiksi
puheenjohtaja@teekkaritorvet.com
sähköpostista.

Tykittelemisiin!



AKATEEMISETALKAJAISET
Akateemiset Alkajaiset on YRKin ja OPTIEMin
järjestämä tapahtuma syksyn alussa. Se on
yksi lukuvuoden ensimmäisistä
Teekkaribileistä ja fuksipistekohdista. Välillä
kuulee puhuttavan termistä AA.

AKTIIVI
Killan, OTYn tai muun järjestön esimerkiksi
OYY:n toiminnassa aktiivisesti mukana oleva
henkilö. Tekee paljon hommia, tuntee paljon
ihmisiä, pitää hauskaa ja satunnaisesti
onnistuu jopa vaikuttamaan asioihin. Marras-
joulukuussa pidetään kiltojen ja OTYn
vaalikokoukset, joissa voit itsekin ruveta
aktiiviksi ja pyrkiä kiltasi tai OTYn hallitukseen
tai toimihenkilöksi.

APPRO
Tapahtuma, jossa kierretään ennalta
määrättyjä rasteja kuten baareja, kahviloita tai
muita suorituspaikkoja ja kerätään
suoritusmerkintöjä appropassiin. Kerättyään
vaaditun määrän suoritusmerkintöjä
osallistuja ansaitsee määrää vastaavan
tutkinnon.

ARKKARIT
Arkkitehtuurin opiskelĳat. Heillä on
maalarinvalkoiset haalarit ja nykyään
heidätkin näkee Linnanmaan kampuksella.
Arkkitehtikillalla on oma saunallinen kiltatalo
Pikisaaressa.

ASSARI
Assareita eli assistentteja tapaat
harjoituksissa. Hänelle on käynyt hullusti, hän
on ”joutunut” yliopiston henkilökunnaksi
opiskelun lomassa. Osa jopa valmistuneita tai
lähellä valmistumista.

FUKSILAKKI
Teekkarilakin esiaste, jonka saat haltuusi
syyskuun viimeisenä päivänä osallistumalla
Fuksilakitukseen. Auttaa siirtymävaiheessa
ylioppilaslakista Teekkarilakkiin. Kohtele
fuksilakkia kuin Teekkarilakkia, jotta opit
Teekkarilakin käyttöön liittyvät perinteet.
Oman Teekkarilakkisi saat aikaisintaan
Wappuaamuna 1.5.

FUKSIOPUS
Luet erästä fuksiopusta parhaillaan. Suurin osa
järjestöistä taittaa uusille fukseilleen
fuksiopuksen.

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

FUKSIPISTE
Fuksipisteet ovat todisteena suorituksista, joita
fuksi hankkii saadakseen Teekkarilakin
Wappuna ja oikeuden käyttää itsestään
nimitystä Teekkari. Tarkoituksena aktivoida
fuksit mukaan Teekkaritoimintaan, jotta
Teekkariperinteet ja -kulttuuri tulisivat tutuiksi.

FUKSISUUNNISTUS
Vuoden alussa OTYn järjestämä
rastimuotoinen kilpailu, jonka tarkoitus on
kohottaa yhteishenkeä. Kilpailun ohessa
tutustutaan muihin fukseihin ja Oulun
kaupunniin. Kisa päättyy yhteisiin jatkobileisiin.
Rastinpitäjien lahjonta on moraalitonta, mutta
sallittua, ja mahdollisesti joskus jopa suotavaa.

FUKSIUITOT
Wapun se ykkösjuttu fuksille, jossa vuoden
aikana syntynyt fuksi vihdoin “kuolee”
laskiessaan liukumäkeä pitkin
Lasaretinväylään.

HAALARIT
Käytännöllisin asu useissa bileissä. Värin ja
selän tekstin 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!

HUMANISTI
Humanistisen tiedekunnan opiskelĳa.

IRC
Internet Relay Chat, puhekielessä irkki, on
nykyisen historiantutkimuksen mukaan
todennäköisesti kampakeraamisella kaudella
käytetty reaaliaikaisen viestinnän muoto, jota
nykyiset sukupolvet ovat yrittäneet tulkita
riimukirjoituksista ja kalliomaalauksista. Tästä
huolimatta IRC-kulttuuri on yhä voimissaan
Oulussa. Ohjeita käyttöön löytyy täältä:
otit.fi/tietopankki/irc-opas

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

JUVENES
Yliopiston tiloissa toimiva usean opiskelĳan
pääasiallinen ruumiillisen ravinnon lähde.

JÄYNÄ
Jäynät ovat harmittomia Teekkarikulttuuriin
kuuluvia kepposia. Jäynä tuottaa huvia
jäynääjille, jäynättävälle ja muille asiasta
kuuleville, eikä jätä kenellekään henkisiä,
fyysisiä tai taloudellisia vahinkoja.
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ASUNTO
Pidempiaikaiseen oleskeluun tarkoitettu
paikka, joka ei kuitenkaan ole kiltahuone.
Asunnosta yleensä löytyy mm. sänky,
jääkaappi ja vessa. Asunnon löytämistä
helpottaa PSOAS.

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

ETKOT
Jatkojen negaatio.

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

FUKSI
Kaikki ensimmäisen vuosikurssin yliopisto-
opiskelĳat alasta riippumatta. Katsohan
peiliin.

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

FUKSIKISAT
Jokaisen killan kolme ansioituneinta fuksia
saavat kunniatehtäväkseen edustaa omaa
kiltaansa näissä Waatonaaton kisoissa.
Lopputuloksella on huomattava vaikutus
kiltojen väliseen Waaton uintĳärjestykseen.
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JÄYNÄKISAT
Kilpailu, jossa kisataan hauskimmista jäynistä.
Fuksien omat jäynäkisat käydään Wapun alla
ja niiden lopputuloksella on huomattava
vaikutus kiltojen väliseen Waaton
uintĳärjestykseen.

KALU
Tuttavallisempi nimi laulukalulle.
(ks. Laulukalu)

KALUNJATKE
Nimensä mukaisesti Laulukalun erikseen
myytävä jatko-osa. Näitä saa ostettua OTYn
toimistotunneilta sekä joistain tapahtumista.

KATAKOMBI
Oulun yliopiston kellaritiloja kutsutaan usein
katakombeiksi. Siellä sĳaitsevat myös usean
järjestön kiltahuoneet.

KATTOKILTA
Yhdistyksiä tai eri yhdistysten jäseniä
yhteenkokoava yhdistys. OTY on tällaisesta
esimerkki. OTYn jäseneksi voi liittyä kuka
tahansa Oulun yliopistossa DI:ksi tai
Arkkitehdiksi opiskeleva.

KILTA
Opiskelĳa-ainejärjestö, jonka jäseninä toimivat
usein tietyn tai tiettyjen tutkinto-ohjelmien
opiskelĳat. Killat tukevat opinnoissa ja
järjestävät tapahtumia opintojen
vastapainoksi.

KILTAHUONE
Kiltis, tuo kiltalaisten oma olohuone, jossa
yleensä on tarjolla edullista kahavia tai muita
virvokkeita. Jos et millään jaksa mennä
luennolle, kiltahuoneella sinun ei tarvitse
jättää menemättä yksin. Loistava paikka
viettää luentojen välisiä aikoja ja erinomainen
paikka tutustua muihin kiltalaisiisi. Eri kiltojen
kiltahuoneet poikkeavat paljon toisistaan ja
tilaisuuden tullessa kannattaakin tutustua
myös muiden kiltojen kiltahuoneisiin.
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KIRKKOVENESOUDUT
Prosessikillan järjestämä kiltojen välinen
taistelu Oulujoen herruudesta.
Kilpailuvälineenä käytetään perinteisiä
kirkkoveneitä. Soudut järjestetään
perinteisesti Wappuna, mutta sään (tai
pandemian) sen estäessä järjestetään
Syyssoudut.

KK20
Kiinteistö Oy Kaĳonharju 20 on osakeyhtiö,
joka omistaa Teekkaritalon.

KOKARDI
Lakkiin kiinnitettävä metallinen pinssiä
muistuttava härpäke. Jokaisella killalla on oma
otsaan kiinnitettävä lakkikokardi, jota ilman
Teekkarilakkia ei saa pitää.

KONE
Lempinimi Oulun yliopiston
Koneinsinöörikillalle. Nämä kaverit osaavat
suunnitella paperikoneen, liukuoven tai
vaikkapa ihmisrodun tarvittaessa tuhoavan
T-1000-sarjan robotin. Liikkuvat punaisissa
haalareissa.

KMP
KotiMaan Pitkä on nimensä mukaisesti
kotimaassa järjestettävä excursio, joka
tavallisesti kestää muutamasta päivästä
viikkoon. Matkalla tutustutaan yrityksiin ja
usein muihin Teekkareihin.

KYLTERI
Taloustieteiden opiskelĳa. Kiltana Oulussa
heillä Finanssi. Liikkuvat violetin värisissä
haalareissa.

KYYKKÄ
Erityisesti Teekkareiden vaalima perinteikäs,
etäisesti mölkkyä muistuttava joukkuelaji.
Karttua (lajissa käytettävä maila) heittämällä
yritetään saada mahdollisimman monta
kyykkää (kohdepalikka) ulos pelialueelta.
Kyykästä järjestetään erillinen Kyykkäinfo
jossa lajia pääsee kokeilemaan.

LAKINLASKIJAISET
Teekkarit laskevat Lakkinsa lepäämään
Wappua varten syyskuun viimeisenä päivänä
Lakinlaskĳaisissa. Tätä edeltää fuksilakitus.

LASKARIT
Laskuharjoitukset ovat assareiden pitämiä
opetustilaisuuksia, jotka varsin usein
muodostuvat perässäkirjoitustilaisuuksiksi.
Muistuttavat lukion oppitunteja. Kysymyksiä
saa ja kannattaa esittää.

LASKIAINEN
Konekillan jo yli 50 vuotta järjestämä koko
päivän kestävä tapahtuma.
Hyväntekeväisyysmyyjäiset, mäenlaskua, sitsit
ja AfterSki-jatkot. Kiinnostavin osuus
modified-sarja, jossa lasketaan joukkueena
teeman mukaisilla itse rakennetuilla kelkoilla.

LAULUILTA
OTYn säännöllisen epäsäännöllisesti
järjestämä varsin riemukas tilaisuus, johon
osallistuminen ei vaadi nuottikorvaa, vaan
kestävää ja kantavaa ääntä. Parhainta menoa
ylläpitänyt ryhmä saa palkkioksi mainetta ja
kunniaa. Nuotin vieressä on aina tilaa ja
Teekkari laulaa mieluummin kuin hyvin.

LAULUKALU
Oululaisten Teekkarien oma laulukirja, josta
löytyvät sanoitukset kiperimpiinkin
elämäntilanteisiin. Sitsien vakiovaruste.

LAULUMARATHON
Laulumarathonissa lauletaan Laulukalu ja/tai
Kalunjatke kannesta kanteen. Samana iltana
killat ottavat mittaa toisistaan
sanoituskilpailussa tuottaen samalla uusia
lauluja.

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

NAULAKOT
Linnanmaan yleiset kohtauspaikat ja
maamerkit. Oranssit naulakot löytyvät
keskusaulan L1 ja L4 puoleisesta päädystä
ja vihreät naulakot puolestaan L2 ja L3
päädystä. Vihreiden naulakoiden luona
harjoitetaan usein tapahtumalippujen ja
haalarimerkkien myyntiä.

NEVERSKI
SIKin puiset tandemsukset, joita pystyy
hiihtämään kolme yhtäaikaa. Käytössä
esimerkiksi Ympärihiihdoissa. Nimi kertonee
siitä kuinka helppoa näillä on edetä.

NOPPA
Opintopiste. Palkinto, jonka opiskelĳa saa
aherrettuaan noin 27 tuntia. Kela kyselee
perään, jos näitä ei saa tarpeeksi. 27 tuntia
tuntuu olevan hyvin viitteellinen työmäärä.

O365
Eli Office 365. Yliopiston opiskelĳoille
tarjoama sähköpostipalvelu.

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

Saattaa tarkoittaa jossain yhteydessä myös
Oulun ammattikorkeakoulua OAMKkia, mutta
tämän erottaa kontekstista.

OLTO
Lääketieteen tekniikan opiskelĳoiden kilta.
Lääketieteen Teekkarit kääntävät taidokkaasti
kehon signaalit luettavaksi dataksi. Killalla on
valkoiset haalarit, mutta monia jäseniä on
myös eri kiltojen haalareissa lääketieteen
tekniikan ovien auetessa vasta
maisterivaiheessa.
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ORIENTTEERINKI
Konekillan yhdessä OAMKin tekniikan
opiskelĳoiden kanssa järjestämä
poikkitieteellinen rastisuunnistus-tapahtuma
syksyn alussa.

OPINTO-OPAS
Ystäväsi, joka muistuttaa sinua opiskelun
laajuudesta. Tästä näet mitä kursseja sinun
tulisi suorittaa.

OPM taiOPMX2
Tapahtumiin liittyvä lyhenne “Oma pullo
mukaan” tai “oma pullo mukaan ja oma pyyhe
mukaan”.

OPTIEM
Tuotantotaloutta opiskelevien kilta. Tutalaiset
ovat ahkeria niin opiskelussa kuin
bilettämisessä. Legandan mukaan erityisen
lahjakkaita käsienheiluttelussa. Mintunvihreät
haalarit.

OTiT
Oulun Tietoteekkarit eli tietotekniikkaa
opiskelevien kilta. Otitlaisen tunnistaa
mustista haalareista ja sanastosta josta
tavallinen tallaaja ei osaa puoliakaan.

OTY
Oulun Teekkariyhdistys. Oululaisten
Teekkarien kattokilta.

OTYnLENKKI
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.

OYY
Oulun yliopiston ylioppilaskunta. Toimii
jäsentensä yhdyssiteenä ja tekee
edunvalvontatyötä opiskelĳoiden hyväksi.
11000 opiskelĳan vahvuisen OYYn toimisto
löytyy vihreiden naulakoiden takaa.

PEGASUS
Yliopiston kirjasto. Täältä löydät luettavaa
kurssikirjoista Aku Ankkaan sekä
ryhmätyötiloja

PEPPI
Vasta käyttöönotettu järjestelmä joka yhdistää
opiskeluoikeudet, HOPSin, suoritukset,
ilmoittautumiset, palautteen, hyväksiluvut ja
raporttien tulostamisen.

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. Arvostettu vanhempi
tieteenharjoittaja, jolta voit kysyä mitä
tahansa ja joka kääntää fuksin pään oikeaan
suuntaan.

PROSE
Prosessitekniikan sekä kaivos- ja
rikastustekniikan opiskelĳoiden ainejärjestö.
Prosessiteekkari laittaa tehtaassa koneet
järjestykseen ja aineet virtaamaan.
Prosessiteekkari pukeutuu puhtaanvalkoisiin
haalareihin, joita ei tule sekoittaa arkkitehtien
haalareihin.

PRUJU
Opiskelumateriaalia paperisena tai
digitaalisena. Voi olla joko kurssin virallinen
luennoitsĳan tekemä tai opiskelĳoiden
keskenänsä kasaan rustaama epävirallisempi
teos, joka usein myös turboprujuna
tunnetaan. Vanhoja prujuja kannattaa kysellä
vanhemmilta tieteenharjoittajilta

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

RATTORADIO
Oululaisten opiskelĳoiden tekemä
Wappuradio Wappuhenkiselle kansalle.

SIK
Sähkötekniikkaa eli elektroniikkaa ja
tietoliikennettä opiskelevien kilta. Heillä on
siniset haalarit. Kannattaa kysyä, minkä väristä
sähkö on ja sattuuko sininen sähkö.

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

SPEKSI
Interaktiivinen näytelmä, jonka kulkuun yleisö
voi vaikuttaa. Otaniemen Teekkarit käyvät
speksiturneella lumien sulamisen aikaan ja
Tampereen NääSpeksi marraskuussa.
PahkiSpeksi on oululainen poikkitieteellinen
speksi ja Lääkisläisillä on myös oma
TerwaSpeksinsä. Asusteena yleensä ykköset
eli puku. Kokemuksena erittäin suositeltava.

SUPERFUKSI
OTYn korkeasti arvostetuksi superfuksiksi
valitaan joka vuosi eniten fuksipisteitä
kerännyt fuksi.

TEEKKARI
Tekniikan opiskelĳa sen jälkeen, kun hän on
saanut Teekkarilakin.

TEEKKARILAKKI
”Läpikäytyään Wapun rituaalikokeet ja
pystyttyään fuksina esittämään tiettyä
henkistä ja muuta tasoa, fuksi on kelvollinen
käyttämään tupsulakkia ja muodostuu
hänestä näin Teekkari märillä
korvantaustoilla.” Teekkarilakin käytöstä
määräävät Lakkilaki ja Lakkiasetus.

TEEKKARILUPI
Teekkaritalosta vastaava organisaatio,
jokavastaa Talon ylläpidosta. Eräänlaisia
talonmiehiä. Jos Talo-toiminta
kiinnostaa,tekĳöille ja osaajille löytyy kyllä
aina hommaa.

TEEKKARITALO
Kalervontie 7:ssä sĳaitseva talkoovoimin
hartaasti rakennettu Oulun Teekkareiden oma
talo. Omalaatuisuudessa vertaansa vailla.
Soveltuu saunailtojen ja bileiden pitopaikaksi.
Sauna lämpenee taatusti, joten muista OPMx2.

TEEKKARITARRA
Oulun Teekkariyhdistyksen jäsenyydestä
saatava tarra opiskelĳakorttiin, jolla saa
alennuksia mm. bilelipuista. Maksaa itsensä
takaisin moneen kertaan.

TEEKKARITORVET
Epämääräinen opiskelĳoiden torvisoittokunta,
jonka soittotaito ei yleensä vedä vertoja
esiintymiselle. Näkyy ja erityisesti kuuluu
useimmiten Wapun tienoilla.

TEEKU
Maailman paras oululainen Teekkarikuoro
(TeeKu). Kaikki lauluhaluiset ovat tervetulleita,
sillä nuotin vieressä on aina tilaa ja Teekkari
laulaa mieluummin kuin hyvin!

TEEMUTEEKKARI
Yleisnimitys erikseen määrittelemättömälle
Teekkarille. Näitä tulee vastaan mm. laulujen
sanoissa ja muissa mitä kummallisimmissa
paikoissa.
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TEKNIIKANAKATEEMISET
TEK on diplomi-insinöörien, arkkitehtien ja
vastaavan yliopistokoulutuksen saaneiden
etu- ja palvelujärjestö. Pitää jäsentensä puolia
työmarkkinoilla. TEKin kautta voit liittyä
KOKO-kassaan, joka turvaa toimeentulon
työttömyyden sattuessa. TEKin
oiskelĳajäsenyys on maksuton!

TeKoLuPi
Teekkareiden Koulutuspoliittsessa Lupissa
(TeKoLupi) opintovastaavat ja
Teekkarihallopedit huolehtivat OTYn
koulutuspoliittisen vastaavan johdolla
tekniikan opiskelĳoiden opintoihin liittyvistä
oikeuksista ja eduista.

TEKSUUTIMET
OTYn julkaisema laadukas julkaisu. Ilmestyy
neljä kertaa vuodessa niin painettuna kuin
myös verkkoversiona OTYn nettsivuilla. Voit
bongata painettuja lehtiä mm. kiltiksellä.

TEKUTOKU
Tempaus- ja kulttuuritoimikunnassa
(TeKuToKu) Kulttuurisian johdolla kulttuuri-
ihmiset edistävät Oululaista Teekkarikulttuuria
tempauksin ja tapahtumin.

TELLUS
Oli sitten tarkoituksenasi rentoutua
säkkituolin syleilyssä tai opiskella yksin tai
yhdessä, täältä löydät siihen sopivan tilan.

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

TENTTIARKISTOT
Osastot ja killat pitävät vaihtelevan laajuisia
tenttarkistoja, joista on apua tenttiin
valmistautuessa. Kysy pienryhmäohjaajaltasi
oman kiltasi käytännöistä.

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

TOLPPA
Kurssiarvosanaa yksi (1) saatetaan kutsua
tolpaksi. Tolppa ei ole häpeä - kurssi on läpi.
Opintopisteet eli nopat on taattu ja päähänkin
on todennäköisesti jäänyt jotain hyödyllistä.

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

TUUDO
Älykäs älypuhelimen älysovellus. Tekee
lukujärjestyksen puolestasi ja voit myös
ilmoittautua kursseille puhelimen kautta!
Osaa vastata kysymyksiin: Mikä luento?
Missä? Mitä ruokaa? Millä bussilla ja mihin
aikaan? Millä mallilla opintoni ovat?

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

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

VALMISTUMINEN
Asia, joka keskeyttää hyvin alkaneet opinnot.

WAATONAATTO
Wapunaatonaatto eli 29.4.

WAATTO
Wappuaatto eli 30.4.

WAPPU
Teekkarin joulu ja juhannus. Se on koettava
itse. Wapun suuri kunnioitus ilmenee myös
kirjoitusasusta. Wapun odottelu alkaa jo
juhannuksen tienoilla.

WAPPUCOMITEA
OTYn isännän johtama jaos, joka järjestää
TeekkariWapun suurimmat tapahtumat.

WESIBUSSI
Vuonna 1999 tempauksesta alkanut bussilinja
nro 69 on paras tapa siirtyä Wappuna bileistä
toisiin keskeyttämättä bileitä. Heiluessasi
Linnanmaalta keskustaan tai toisinpäin tuet
samalla myös hyväntekeväisyyttä.

YKHS
Ystävällinen kaunohiihtoseura on OTYn
alaisuudesta omaksi järjestöksi kimmonnut
lasketteluseura, joka järjestää
laskettelureissuja, sekä tuntee after-, before-,
ja toisinaan jopa during-skiin salaisuudet.

YKÄ
Konekillan näyttävin ja rakkain ajoneuvo.
Killan vanhin ja arvostetuin jäsen on vuonna
1928 valmistettu paloauto. Ajossa usein
Wappuna, Laskiaisena, muissa tapahtumissa
sekä viiden vuoden välein järjestettävillä Ykän
vuosĳuhlilla.

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

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

ÄITIENPÄIVÄN LAKITUS
Mikäli ei pääse Lakitukseen Wappuna 1.5. Klo
5.00, voi Teekkarilakin noutaa vaihtoehtoisesti
äitienpäivänä Teekkaritalolta. Lakkinsa saa
noudettua erikseen sovittaessa kesän jälkeen
syksyllä OTYn toimistotunneilta.

ÖRINÄT
Ashematunnelin Örinät. Saatetaan järjestää tai
olla järjestämättä Wappuna 1.5. Klo 3.33.33
Oulun rautatieaseman alittavassa
kevyenliikenteen väylän tunnelissa.
Saavu paikalle ihmettelemään oikeaan aikaan,
tästä ei muistutella tai tiedoteta. OTY pesee
tästä kätensä.

ÖÖPINEN
Arkkitehtikillan Wappulehti, jolla kerätään
rahaa 4. Vuosikurssin excursiolle. Tavoitteena
aina alittaa edellisen lehden taso juttujen
laadussa.

ÖÖPISGAALA
Wappulehti Ööpisen julkaisutilaisuus.
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Teekkarihymni

Yö kuin kaamos Pohjoisen on pimiä,

Takajoukko nukkuu vain, nukkuu vain.

Tarhapöllön ääni kimiä,

Kuuluu pappilasta päin, kuuluu päin.

Ja taas ja siis ja

Yks, kaks, kolme, neljä, viis.


