Fuksipisteohje 2018
Mikä ihmeen fuksipiste? Miksi tällaisia pitää kerätä?
Tämä ohje pyrkii vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, joita fuksipistekortista tai pisteiden
keräämisestä voi herätä (ainakin periaatteessa). Jos jokin jää askarruttamaan tämän dokkarin
lukemisen jälkeen, niin kysymyksiin saat vastaukset fuksikapteeneiltasi Eerolta ja Timiltä.
Pistekortista löydät fuksipistekortin käyttöohjeen sekä fuksikapteenien että ISO-henkilöidesi
yhteystiedot. Toiselta puolelta korttia löytyy itse pistekohdat. Tapahtuman nimen vieressä oleva
“H”-kirjain tarkoittaa, että kyseessä on haalaritapahtuma.
Kirjoita oma nimi ja yhteystiedot kansilehteen, (jos et ole jo näin tehnyt), näin kortin
mahdollisesti hukkuessa se löytää takaisin sinun luoksesi.
Miksi sitten näitä pisteitä on pakko kerätä? Fuksipisteet ovat osoitus siitä, että olet tutustunut
teekkarikulttuuriin ja yliopistossa opiskeluun monipuolisesti ja olet osoittanut olevasi
teekkarilakin ja teekkarin arvonimen arvoinen! Pisteitä tulee minimissään kerätä 300 sekä
kaikki pakolliset-osiossa olevat pistekohdat. Työpisteen 30 pistettä lasketaan mukaan minimiin
300:aan fuksipisteeseen. Pakollisen työpisteen työpiste-dokumentti sekä fuksipistekortti tulee
palauttaa viimeistään 9.4.2019 klo 13.37.
Inttiin tammikuussa lähteville sekä sieltä palaaville on hieman kevennetyt rajat. Tällöin riittää
puolet pisteistä, mutta kaikki pakolliset suoritukset tulee kuitenkin olla suoritettuna.
Siviilipalvelustaan kesken vuoden suorittaville voidaan tehdä myös erikoisjärjestelyjä. Myös
muista syistä on mahdollista saada erikoisjärjestelyjä (esim. huippu-urheilijat) pisteiden
keräämiseen.
Pistekohdat on jaoteltu erilaisiin kategorioihin, jotta tutustuminen teekkarikulttuuriin olisi
mahdollisimman monipuolinen. Näistä kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota kategorioihin
“Pakolliset” ja “Tupsun tie”. Pakolliset kategoriasta tulee suorittaa KAIKKI kohdat eikä
poikkeuksia tehdä. Älä kuitenkaan huolestu, sillä näiden suorittamiseen on useita
mahdollisuuksia. Näiden suorittamisesta myös tiedotetaan ajallaan. Tupsun tiehen on kerätty
juuri SIK-fuksille tärkeitä tapahtumia; nämä ovat niitä tapahtumia joihin kannattaa lähteä
mukaan! Maailmasi ei kaadu, jos et pääse kaikkiin, mutta kannattaa tehdä kaikkensa, että pääsee
mukaan!
Fuksipisteitä voivat kirjoittaa me fuksikapteenit, muiden kiltojen fuksikapteenit ja fuksimajuri,
sekä killan hallitus ja toimihenkilöt sekä ISOt.
Tyhjät kohdat ovat tapahtumille ja muille jutuille, joita ei löydy pistekortista. Näitä pistetä voi
kirjoittaa vain me fuksikapteenit, eli jos jokin tapahtuma ei löydy pistekortista niin kannattaa
tulla kysymään onko se kuitenkin pisteiden arvoinen!
Fuksipisteiden ylimääräisestä keräämisestä on luvassa myös palkintona arvonimiä!

Fuksi, joka kerää 450 fuksipistettä sekä suorittaa kaksi työpistettä saa Fuksilisensiaatin
arvonimen.
Fuksi, joka kerää 600 fuksipistettä sekä suorittaa kolme työpistettä saa Fuksitohtorin
arvonimen.
Fuksipisteiden tai työpisteiden määrällä ei ole maksimia, joten voit kerätä niitä niin paljon kuin
haluat!
Tässä kuvaus pistekortissa mainituista kohdista:

Tupsun tie
Tässä kategoriassa on tärkeimmät fuksivuoden tapahtumat ja muut jutut, joihin kannustamme
kaikkia osallistumaan!
Töpsölakki
Ainoana kiltana Otaniemessä sähköläiset voivat jo fuksivuonna erottua massasta askartelemalla
itselleen fuksilakin. Ohjeet löytyvät fuksioppaasta.
Varauksen Purku H
Ensimmäisenä iltana Servin Mökissä (Smökki). Tutustutaan muihin fukseihin ja hankkiudutaan
varautuneesta olotilasta eroon sekä otetaan ensiaskeleita kohti teekkariutta. Ohjelmistossa mm.
hallituksen esittäytyminen ja yllätysvierAS.
SIK-KIK-köydenveto H
Vedetään KIK:n fukseja pitkin Alvarin aukiota. Oheistoimintana fuksiryhmäfutis, jossa pelataan
leikkimielisen vakavaa potkupalloa koneen fukseja vastaan. Muista myös jatkoina Köydenjatke
ja Kaukkarit!
Fuksisitsit
Sitsit, joissa pääset ensimmäistä kertaa tutustumaan yhteen hienoimmista teekkariperinteistä
eli sitsaamiseen. Ennen killan fuksisitsejä järjestetään myös koulutus sitsietiketistä ja sitsien
yleisestä kulusta. Koulutukseen saa osallistua, vaikka ei osallistuisi sitseille. 5 pistettä
koulutuksesta ja 20 sitseistä eli yhteensä tarjolla 25 pistettä.
Fuksiexcursio (FXQ) H
Vuoden ikimuistoisin reissu rapakon taakse ruotsalaisia tovereita tapaamaan. FXQ:lle on ollut
tunkua, joten aivan välttämättä kaikki halukkaat eivät edes reissulle mahdu! FXQ:lle
ilmoittaudutaan kiltayön jälkeisenä aamuna, joten hauskan yön jälkeen kannattaa läntätä nimi
myös tämän tapahtuman ilmolistaan. Fuksiexcursiosta on mahdollisuus niittää 10 pistettä
mikäli selviää ruotsiin asti ja 10 pistettä lisää jos selviää takaisin kotimaahan. Yhteensä siis 20
pistettä!

Kiltayö
Koska päivisin on paljon ohjelmaa, on hyvä tehdä hauskoja juttuja yöllä! Kiltayössä on kaikkea
hauskaa suunniteltua ja vapaata ohjelmaa, jonka aikana tutustut kiltaan ja kiltalaisiin! Aamulla
on lisäksi ilmoittautuminen fuksiexcursiolle.
Oikosulku
Vuoden ehdottomasti parhaat fuksibileet, sillä juuri te järjestätte ne!
Ratikka-ajelu H
Lastataan raitiovaunu täyteen haalarikansaa, ajellaan ympäriinsä itäisessä satamakaupungissa,
ihmetellään porukalla nähtävyyksiä ja herätellään hullunkurista huomiota.
ISOtoiminta
Seuraavat fuksit tarvitsevat myös ISOhenkilöitä. ISOrekryssä pääsee ottamaan ensimmäisen
askeleen kohti ISOutta kuulemalla mitä ISOus vaatii ja miten ISOksi pääsee. ISOrekryyn
osallistuminen oikeuttaa 5:een pisteeseen, ja jos lähtee ISOhenkilöksi niin saa 15 fuksipistettä.
Fuksijäynä H
Kevättalven komein, rouhein ja messevin tapahtuma, jota et tule unohtamaan. Kuulet siitä kyllä.

Pakolliset
Nämä ovat ne asiat, jotka jokaisen fuksin tulee suorittaa mikäli mahdollisesti järjestettävänä
Wappuna haluaa painaa teekkarilakin päähänsä. Tästä ei jousteta. Näiden suorittamiseen on
monta mahdollisuutta vuoden aikana.
Polyteekkarimuseo
Jokaisen teekkarin tulee tuntea historiansa ainakin jollain tasolla. Tämän takia jokaisen fuksin
tulee osallistua opastetulle kierrokselle Polyteekkarimuseossa. Onneksi museo ei kuitenkaan
ole tylsä ja kuiva! Saatat kuulla kierroksella monta hauskaa tarinaa menneiltä ajoilta.
Polyteekkarimuseo sijaitsee Jämeräntaival 3:ssa.
Laulukoe
Laulukoe suoritetaan yksin tai ryhmässä. Laulettavien laulujen määrä on n + 1, jossa n on
laulajien määrä (eli kaksi laulajaa = 3 laulua, 3 laulajaa = 4 laulua jne.). Yksirivisiä lauluja ei
hyväksytä. Laulujen tulee olla Juotoksesta tai TKY:n punaisesta laulukirjasta. Laulukokeessa
saat käyttää apuna laulukirjaa (kipparit voivat lainata, jos ei itse omista).
Laulunsanakoe
Kirjallinen ponnistus, jossa muistellaan ulkomuistista tärkeimpiä teekkarilauluja. Saattaa
kuulostaa vaikealta, mutta ei onneksi ole niin haastava.
Opintopisteet
Saadakseen lakin mahdollisesti järjestettävänä Wappuna fuksin on myös opiskeltava.
Opintopisteitä tulee vuoden aikana kertyä vähintään yhdeksän (9). Enemmänkin on suotavaa

suorittaa, ja silloin fuksipisteitä toki myös ropisee runsaammin. Yksi opintopiste vastaa yhtä
fuksipistettä. Valuutan arvo saattaa vaihdella talouden mukaisesti.
Tutustuminen: Eero
Tutustuminen omaan fuksikapteeniisi Eeroon. Kestää viidestä minuutista ehkä varttiin
keskimääräisesti. Tarkoituksena on päästä juttelemaan jokaisen fuksin kanssa kahden kesken,
jotta tiedämme, kenen kanssa oikein ollaan tekemisissä. Samalla myös oivallinen mahdollisuus
kysymyksille tms. Meille fuksikapteeneille saa tulla juttelemaan ihan milloin ja mistä vain. Tämä
toimii paremmin, jos on aiemmin jo vaihdettu pari sanaa eli vähän tutustuttu. 10 Pistettä jos
tulet tutustumaan syksyllä, keväällä olemme enää kuuden pisteen arvoisia (mutta silti
pakollisia).
Tutustuminen: Timi
Tutustuminen fuksikapteeneista Timiin. Samat säännöt ja syyt pätevät kuin edellisessä.
Wappu
Mikäli Fuksimajuri päättää suuressa viisaudessaan Wapun järjestää, on luvassa toinen toistaan
huikeampaa tapahtumaa ja puuhailua. Näistä mahdollisesti lisää keväällä.
Työpiste
Työpiste on suurempi killan tai yhdistyksen toimintaan liittyvä tehtävä, josta palautetaan
ohjeiden mukainen vapaamuotoinen työpistedokkari fuksikapteeneille viimeistään 9.4.2018
kello 13:37 mennessä. Dokumentin tyyli on muuten vapaa, mutta se ei saa olla tylsä paperiarkki
täynnä tekstiä. Dokumentista tulee ilmetä: kuka teki, missä teki, mitä teki ja milloin teki.
Mielikuvitus kehiin, diu dau! Wappuna lakin halajavan tulee suorittaa vähintään yksi työpiste
jossakin seuraavista tapahtumista: Fuksiexcursio (FXQ), Potentiaalin Tasaus, Syyssitsit tai
Oikosulku. Muut työpisteet saavat olla muiden yhdistysten tapahtumista tai mistä tahansa
muusta (muista kuitenkin kysyä fuksikapteeneiltasi, että onhan homma työpisteen arvoinen).
Jatkotutkintoja varten tulee kasata 2 tai 3 työpistettä (tai vaikka enemmän!). Työpisteitä
hyväksyvät vain fuksikapteenit! Lisätietoja putoilee tasaiseen tahtiin. Tartu tilaisuuksiin!

Opinto
Opiskelemaan tänne on tultu, joten kaiken hullutuksen ohella ei sovi unohtaa opiskelua.
FuksiProffaBuffet
Sähkötekniikan korkeakoulun järjestämä tilaisuus fukseille, jossa tutustutaan proffiin ja
muuhun korkeakoulun henkilökuntaan rennossa hengessä. Lisäksi tarjolla maittava lounas
koulun piikkiin.
OmaHOPS
Johdatuskurssiin kuuluu pakollisena osana oman Henkilökohtaisen OpintoSuunnitelman
tekeminen WebOodissa. Fuksipisteet saat, kun teet sen jo syksyn aikana! Lisätietoja omalta
akateemiselta ohjaajaltasi oman HOPSin tekemiseen.

Opintokysely
Keväällä järjestetään opintokysely, jossa pääsee kertomaan mikä mättää ja mikä toimii
opinnoissa. Vastaamalla saa pisteet.
Tentti kokoelmaan
Otaniemessä on laaja tenttiarkisto, josta on apua tentteihin valmistautuessa. Tätä kokoelmaa
voit kartuttaa tiputtamalla tenttipaperisi killan lukolliseen postilaatikkoon kiltiksellä.
Opintotapahtuma
Opintotoimikunnan järkkäämä opintoaiheinen tapahtuma.
Abimarkkinointi
Osallistu aktiivisesti killan markkinointiin abiturienteille esimerkiksi käymällä mainostamassa
killan toimintaa lukioissa. Tarkentuu syksyn aikana.

Kiltatoiminta
Kiltamme ei toimisi ilman aktiivisia jäseniä. Suosittelemme rohkeasti hakemaan killan
toimihenkilöksi tai hallitukseen! Virkoja löytyy monenlaisia. Killan toiminnassa ja sen
kehittämisessä voi kuitenkin olla mukana, vaikka ei olisikaan toimihenkilö.
Valtuuston kokous
Killan ylin päättävä elin eli 25-jäseninen valtuusto kokoontuu muutaman kerran vuodessa
päättämään killan suurista linjoista, sekä kuuntelemaan miten hallituksella on sujunut.
Valtuusto valitsee vuosittain killan puheenjohtajan sekä hallituksen ja toimihenkilöt. Kokoukset
ovat avoimia kaikille kiltalaisille.
Hallituksen kokous
Hallituksen kokouksia pidetään lähes joka viikko. Kokouksessa pääset laajasti tutustumaan
siihen, mitä killassa tapahtuu. Ei mitään vakavaa pönötystä.
Valtuustovaalit
Osallistu syksyn valtuustovaaleihin joko asettumalla ehdolle tai äänestämällä! Äänestämisestä
15 pistettä ja ehdolle asettumisesta 15 pistettä, eli yhteensä saatavissa roimat 30 pistettä!
Toimarivirka
Killalle valitaan syksyn vaalikokouksessa uudet toimijat. Jos tapahtumien järjestäminen
kiinnostaa tai haluat muuten kantaa kortesi kekoon killan hyväksi, tule ihmeessä mukaan!
Kirjoitus Sössöön
Suomen paras kiltalehti Sössö on aina valmis ottamaan vierailevien kirjoittajien tekstejä
lehteensä sekä web-julkaisuunsa. Kirjoituksesi voit toimittaa Sössölle mailaamalla sen suoraan
vaikkapa Sössön päätoimittajalle. Kannattaa myös konsultoida päätoimittajaa siitä, minkälaisia
juttuja lehti kaipaisi.
Pajatiistai

Käynti elepajatoimikunnan ylläpitämässä Pajatiistaissa! Pajatiistaissa on mahdollista
esimerkiksi rakentaa välkkyvä fuksihärpäke.
Fuksipalaute (syksy ja kevät)
Ennen joulua sekä ennen mahdollisesti järjestettävää Wappua kerätään palautetta kuluneesta
fuksivuodesta. Annoit sitten risuja tai ruusuja, fuksipisteiden määrä on sama.
Kiltispelit
Käy kiltiksellä pelaamassa perinteisiä SIKkiläisten pelejä kuten Towerfallia tai Shanghaita
Tutustu toimariin/hallituslaiseen
Pisteen saa tutustumalla hallituslaiseen tai toimariin ja hänen virkaansa. Oivallinen tapa
selvittää mitä kiltatoiminta tarkoittaa ja sisältää.
Jaostoiminta
Killassa on iso kasa erilaisia jaoksia, jotka harrastavat jos jonkinmoista toimintaa. Käynti
esimerkiksi jaoksen tapahtumassa tai muuten osallistuminen jonkin jaoksen toimintaan antaa
sinulle 5 pistettä!
Kiltapäiväkerho
Tule käymään jokaviikkoisessa kiltapäiväkerhossa! Plus tunnin mittaisen tapahtuman aikana on
aina erilaista kivaa ohjelmaa ja muiden kiltalaisten kanssa hengailua. Ensimmäisestä käynnistä
5 pistettä, toisesta 5 lisää ja jos tulet kolmannen kerran, vielä 10 pistettä lisää!

Virkistystoiminta
Opiskelun vastapainoksi Otaniemessä on useita mahdollisuuksia ottaa hieman taukoa ja pitää
hauskaa.
Aalto Party H
Aallon avajaisten viralliset jatkot.
Aalto Afterparty H
Aallon avajaisten epäviralliset jatkojen jatkot.
Kaukkarit H
Kauden avajaisbileet Smökissä. Mahtavat bailut SIK:n, KIK:n ja IK:n voimin. Pue uudet haalarisi
päälle ja hyppää mukaan bileisiin suoraan Köydenjatkeesta!
ELECyykkä
Huikea kyykkäturnaus ELECin kesken.
Otatarhan ajot H
Rallitellaan Alvarin aukiolla ihan itsetehdyillä välineillä. Kerää hyvä porukka, rakenna vehje, pue
ajohaalarit ja lähde kisaamaan. Omalla ajokilla kisaan osallistumisesta 25 pistettä, katsojana
olemisesta 5 pistettä.

Lakinlaskijaiset H
Lukuvuoden ensimmäinen teekkarien suurista juhlista. Täällä teekkarilakki lasketaan talven
ajaksi ansaittuun lepoon, josta se taas nostetaan seuraavana mahdollisesti järjestettävänä
wappuna.

Laskiaismäki H
Mäenlaskua Ullanlinnanmäellä muiden pääkaupunkiseudun yliopisto-opiskelijoiden kanssa.
Mieletön meno! Luvassa myös akateeminen mäenlaskukisa. 5 pistettä, jos tulet paikalle ja extra
25 pistettä, jos osallistut mäenlaskukisaan.
Gravitaatio H
Laskiaistiistaina järjestettävät megabileet. Toinen teekkarien suurista juhlista.
Fuksibileet (ei SIK:n)
Jonkun muun killan fuksien järjestämät bileet, esimerkiksi AS:n Liukuhihna tai Prodekon
Sikajuhlat.
Smökkibileet
Smökissä järjestettävät “perusbileet”, joita järjestetään vuoden aikana monia eri teemoin. Ei siis
sitsit. Kysy tarkemmin meiltä fuksikapteeneilta, sopiiko kokemasi tilaisuus tähän kohtaan.
ELEC-tapahtuma
Joku Sähkötekniikan korkeakoulun kolmen killan yhteinen tapahtuma.
Saunailta
Teekkarit saunovat - ja paljon. Erilaisia saunailtoja järjestävät killan lisäksi Otaniemen
yhdistykset.
Sitsit
Jotkin sitsit. Voivat olla SIKin, muun killan tai vaikka muun kaupungin sitsit.
Kulttuuri
Killan tai muiden yhdistysten järjestämään kulttuuritapahtumaan osallistuminen, esim.
Leffailta.
Yritystapahtuma
Jokin muu yritystapahtuma kuin excursio.

SIKin tapahtumat
Nämä ovat Sähköinsinöörikillan tapahtumia, jotka eivät ole pelkästään fukseille, vaan kaikille
kiltalaisille! Kiltamme järjestää hyvin monipuolisen tapahtumatarjonnan joten löydät varmasti
itsellesi jotain kiinnostavaa!

Varaslähtö
Ensimmäinen fuksitapahtuma jo ennen varsinaista koulun alkua. Pelailua, hengailua ja
tutustumista toisiin SIKin fukseihin ja tuleviin ISOhenkilöihin. Lopuksi saunomista OK20:ssä
(Otakaari 20).

Haalarigaala
Täällä esitellään SIK:n ja muiden kiltojen haalareita sekä haalarikulttuuria ylipäänsä. Myös
haalareita sponsoroineet yritykset esittäytyvät. Tilaisuuden jälkeen fuksit saavat omat
haalarinsa!
Oikosulkumoottori
Sähköinsinöörikillan vuosittaiset fuksibileet (eli fuksien järjestämät) käynnistetään valitsemalla
erilaisiin tehtäviin vastuuhenkilöt. Vanhat järjestäjät kertovat kokemuksiaan menneiltä vuosilta.
Kannattaa tulla kuuntelemaan, tarjolla on monenlaista tehtävää päävastaavasta
koristeluapulaiseen. Oikosulkumoottori järjestetään Kiltayön aikana.
SIK-KIK-sitsit H
Sitsaamme yhdessä vaaleanpunaisten ystäviemme kanssa. Täällä pääse vaikka jakamaan
kokemuksiaan köydenvedosta.
Syyssitsit
Kiltamme puolivuotisjuhla ja vähän hienommat sitsit. Täällä mukana myös alumnijärjestö
Sklubi. Yksi mahdollinen tilaisuus suorittaa pakollinen työpiste.
SIK-LAN
Lanimeininkiä yhdessa kiltatoverien kanssa. Bring your own computer yleisohjeena, mutta
paikalla on myös mahdollisuuksia pelata ilman omaa konetta!
Yritysbrunssi
Alamme yritykset tulevat esittäytymään.
Sähköpäivät
Tänä vuonna tampereella järjestettävä kaikkien suomen sähkökiltojen kokoontuminen.
pikoJoule
Killan pikkujoulut joulukuun alussa. Ole tarkkana, kun ilmo aukeaa! 15 pistettä osallistumisesta
ja extra 3 pistettä, jos seuraavana aamuna repustasi löytyy kinkkua.
Øhlhäfv
Yksi vuosijuhlaviikon kohokohdista, joka on jo yli 20-vuotinen perinne. Göteborgista kotoisin
oleva EKAK (Elektroteknologsektionens Kalle Anka Kommitté) järjestää lämpimän oluen
nopeusjuontikilpailun. Paikalla seuraamisesta saa 10 pistettä ja osallistumisesta extra 5 pistettä.

Potentiaalin Tasaus 98
Killan vuosijuhla Potentiaalin Tasaus eli PoTa. Erittäin hienot juhlat. Frakkeja, iltapukuja ja
loistetta. Juhliin osallistumisesta 25 pistettä. PoTa on yksi tilaisuus missä mahdollista suorittaa
pakollinen työpiste!
Kotimaan Pitkä
Keväällä järjestettävä kolme (tai joskus jopa neljä) päivää kestävä excursiomatka, jonka aikana
matkustetaan Kehä III:n ulkopuolelle tutustumaan erilaisiin yrityksiin ja tyypillisesti myös
muihin opiskelijakaupunkeihin.
International-tapahtuma
Lähde tutustumaan killan ulkomailta tulleisiin opiskelijoihin missä tahansa ulkotoimikunnan
järjestämässä tapahtumassa (esim. Welcome sauna tai International sitsit).
SIK-KIK-tapahtuma H
Lähde kisailemaan ja hengailemaan vaaleanpunaisten ystäviemme kanssa! Loistava tapahtuma
nälviä kavereita syksyisen köydenvedon häviämisestä.

Teekkarius
Otaniemen teekkareiden perinteisimmät tapahtumat ja muut jutut. Erittäin suositeltavaa tutustua
mahdollisimman laajasti erilaisiin juttuihin!
Otasuunnistus H
Heti ensimmäisellä viikolla tutustut Otaonnelaan kiertämällä yhdistysten järjestämiä rasteja.
Koko tapahtuma huipentuu Smökissä järjestettäviin jatkoihin. Rastikiertelyn paras joukkue
palkitaan!
Stadisuunnistus H
Tutustutaan itäiseen satamakaupunkiin, jossa esimerkiksi kiltojen hallitukset, toimihenkilöt
sekä ISOhenkilöt järjestävät hauskaa tekemistä rasteillaan. Myös tämän jälkeen jatkobileet.
Fuksien Juhlasitsit
Vanhan Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan vuosijuhlaviikolla kaikkien tekniikan alan
fukseille järjestettävät sitsit. Järjestelyistä vastaa AYY:n Fuksitoimikunta. Ole tarkkana
lipunmyynnin kanssa, sillä paikkoja on hyvin rajallinen määrä!
Dipolin Appro H
Ennen polin Approa järjestettävä pienempi Dipolin Appro. Approssa kierrellään Otaniemen
paikkoja.
Polin Appro H
AYY:n Isännistön ja Emännistön järjestämä Appro eli baarikierros vanhan polin maisemissa.
Kuuluu Teekkariperinneviikon tapahtumatarjontaan.

Teekkariperinnejuhla
Jokavuotinen juhla teekkariuden kunniaksi, edesmenneen TKY:n syntymäpäiväjuhla. Juhlaan
osallistumisesta lunastaa itselleen 10 pistettä, ja silliksestä vielä 5 pistettä lisää.
Opiskelijoiden soihtukulkue
Opiskelijoiden soihtukulkue itsenäisyyspäivänä. Marssitaan Hietaniemen hautausmaalta
Senaatintorille.
Talvipäivä H
Riemukasta talvista ulkoilua ja (toivottavasti) lumi-iloittelua erilaisten aktiviteettien parissa.
Mukana menossa koko Otaniemi.
Jäynä
Tee jäynä tai osallistu jäynän tekemiseen. Dokumentoidusta jäynästä 32 pistettä, muista
osallistua jäynäkilpailuun!
Teekkarispeksinäytös
Keväällä esitettävä teekkarispeksi on hulvaton huumoripitoinen interaktiivinen laulunäytelmä.
Excursio
Killan tai yhdistysten järjestämä yritysvierailu johonkin alan yritykseen.
Sitsit
Teekkarikulttuuria parhaimmillaan. Sitseillä yhdistyvät herrasmiesmäinen käytös, laulaminen,
hyvä ruoka ja loistava seura.
Äpy-myynti
Otaniemessä ilmestyvät Wapun aikaan vuorovuosina Julkku ja Äpy. Keväällä 2019 on Äpyn
vuoro. Wappulehdet ovat yksi kuuluisimmista ja Otaniemen ulkopuolella näkyvimmistä
teekkarikulttuurin muodoista. Ole mukana myymässä ja tienaa taskurahaa Wapun rientoihin..
Kerro majurille vitsi
Kerro fuksimajurille vitsi, se tykkää vitseistä. Kertokaa monta ja mahdollisimman huonoja.

Hyvinvointi
Ei kannata vuoden aikana unohtaa pitää huolta itsestään. Onneksi kilta ja ylioppilaskunta
järjestää kaikenlaista kivaa urheilua ja muuta vastaavaa.
Ihmiset vastaan zombit
Syyskuussa zombit valtaavat Otaniemen Aavan järjestämässä ihmiset vastaan zombit pelissä.
Kokeile selviätkö monipäiväisestä koitoksesta hengissä!
Aalto-kymppi
Kiva ja ilmainen koko yliopiston yhteinen 10 kilometrin juoksutapahtuma, joka järjestetään
Espoon Rantamaratonin yhteydessä.

Urheilutapahtuma
Killan urheiluvastaavat ja erilaiset yhdistykset järjestävät halpaan hintaan lajikokeiluja
perinteisemmistä lajeista eksoottisempiin urheilulajeihin sekä muita urheilutapahtumia.
Ensimmäisestä käynnistä 15 pistettä ja toisesta toiset 15.
Teekkarisarjan peli
Osallistu killan urheilujoukkueessa, Sähkön Iskussa, yhteen (tai useampaan) Teekkarisarjan
peliin. Pelaamaan saa mennä taitotasosta riippumatta. Ei siis haittaa vaikkei olisi koskaan
koskenut sählymailaan tai futsalpalloon
Verenluovutus
Otaniemessä järjestetään verenluovutus n. Kahdesti vuodessa. Verta voi toki käydä
luovuttamassa muulloinkin ja muuallakin fuksipisteiden arvoisesti.

Talkootyö
Sen pakollisen isomman työpisteen lisäksi on myös hyvä auttaa pikkuaskareissa. Nämä voivat olla
hyvin pieniäkin hommia kuten heittää kasa roskia pois kiltikseltä. Myös ylimääräiset isommat
työpisteet käyvät tähän kategoriaan. Hallituslaisilta kannattaa kysyä näitä.
Pikkunakki
Pieni homma killan tai yhdistyksen hyväksi. Kesto hommasta riippuen n. kymmenestä
sekunnista muutamaan kymmeneen minuuttiin. Esimerkiksi kiltahuoneen imuroiminen tai
tiskikoneen täyttäminen ja tyhjentäminen.
Prinssinakki
Sama kuin pikkunakki, mutta hasuka nimi.
Makkara
Isompi homma killan tai yhdistyksen hyväksi. Kesto yleensä muutamasta kymmenestä
minuutista muutamaan tuntiin. Harkinnan mukaan joko 10 tai 20 pistettä (kesto, raskaus,
ajankohta tms.)

Muu toiminta
TEK:n jäsenyys
Jäsenyys Tekniikan Akateemiset Liitto TEK:ssä. Opiskelijalle ilmaista touhua ja hyviä etuja.
Yhdistysjäsenyys
Jäsenyys jossakin Otaniemen yhdistyksessä (kiltoja ja osakuntaa ei lasketa).
Tutustuminen: Otto
Tutustu killan ISOvastaavaan Ottoon, joka on Timin ja Eeron vasen käsi ja kolmas jalka.

Törttöily
Pah, ahennus
Eli ah, pahennus. Aina pahennus ei ole kuitenkaan “ah”, ja liiasta tötöilystä myös vähän
sakotetaan. Fuksipistepotistasi vähennetään 30 pistettä, jos tyhmäilet turhan paljon. Tähän
lasketaan kaikentyyppinen väkivaltaisuus ja överiääliöinti, joka usein yhdistyy myös eritteiden
laskemiseen vääriin paikkoihin. Viimeisen sanan sanoo fuksikapteeni.
Sikapiste
Jatkuvaa törttöilyä ja hölmöilyä ei jakseta katsella koko aikaa. Jos kerrasta ei opi ja teekkariuden
perusteita ei saa haltuunsa, niin sikapiste romuttaa toiveet lakinsaannista.

