Fuksipisteohje
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 dokumentin lukemisen jälkeen, niin kysymyksiin saat vastauksia fuksikapteeneiltasi.
Pistekortista löydät fuksipistekortin käyttöohjeen, sekä fuksikapteenien ja ISO-henkilöidesi yhteystiedot.
Toiselta puolelta korttia löytyy itse pistekohdat. Tapahtuman nimen vieressä oleva “H”-kirjain tarkoittaa,
että kyseessä on haalaritapahtuma. Parin tapahtuman kohdalta unohtui kyseinen merkintä
fuksipistekortista, mutta ei hätää, niistä kyllä ilmoitetaan ajallaan.
Aivan ensimmäiseksi kirjoita oma nimesi ja yhteystietosi kansilehteen, (jos et ole näin jo tehnyt), sillä näin
kortti löytää tiensä takaisin luoksesi, mikäli se häviää.
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 kerätä minimissään 300 sekä kaikki Pakolliset-osiossa olevat
pistekohdat. Työpisteen 30 pistettä lasketaan mukaan minimiin 300:aan fuksipisteeseen. Pakollisen
työpisteen työpistedokumentti sekä fuksipistekortti tulee palauttaa fuksikapteeneille.
Armeijan palvelukseen tammikuussa lähteville sekä sieltä palaaville on hieman kevennetyt pisterajat.
Tällöin riittää puolet pisteistä, mutta kaikki pakolliset suoritukset tulee kuitenkin olla suoritettuna.
Siviilipalvelustaan kesken vuoden suorittaville voidaan tehdä erikoisjärjestelyjä samaan tapaan. 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 ja niistä 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, killan hallitus
ja toimihenkilöt, sekä ISO-henkilöt. 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!

