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Hei sinä fuksi!

Pitelet kätösissäsi vuoden 2018 fuksinibbleä, 
jonka oivallisen laadukas sisältö on laadittu 
nimenomaan Sinua varten. Tähän lukupa-
kettiin on koottu tietoa ihmisistä, asioista ja 
tapahtumista, jotka tekevät ensi vuodestasi 
ainutlaatuisen. Tämä lehti on ensimmäinen 
askeleesi kohti elämäsi parasta vuotta ja sa-
malla oppaasi matkalle kohti suuria seikkailu-
ja ja mahtavia kokemuksia! 

Syksyllä yliopistolla sinua odottaa lauma mui-
ta fukseja, jotka varmasti ihmettelevät vielä 
itsekin miten ovat tänne päätyneet ja mitä 
kaikkea ihmeellistä yliopistomaailma oikein 
pitää sisällään.

Ei kuitenkaan hätää, sillä fuksien lisäksi teil-
lä on aivan us-ko-mat-to-man hyvät tutorit, 
jotka auttavat teitä löytämään juuri teille 
sopivan paikan yhteisöstämme. He ovat ni-
mittäin lupautuneet olemaan oppainanne 

koko seuraavan vuoden ajan näyttäen teille 
teekkarikulttuurin salat ja yliopistoelämän 
mysteerit lopulta johdattaen teidät Wappuna 
katharsikseen ja uudelleensyntymiseen teek-
kareina, yhteiskunnan kulmakivinä.

Ota siis ilo irti, ja tule avoimin mielin mukaan 
syksyn rientoihin. Me odotamme jo!

Panu Kortelainen,
Teekkari ja Nibblisti

Kuva: Zyrk
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Halo?

Ja onnittelut teille fukseille minunkin puoles-
tani aivan huikean opiskelupaikan ja -suun-
nan löytämisestä! Tietotekniikan opiskelijat 
kouluttautuvat tulevaisuuden osaajiksi no-
peasti kehittyvään ja kasvavaan alaan, jolta 
työpaikka on käytännössä taattu.

Ennen työllistymistä on kuitenkin elämänne 
parhaiden vuosien, opiskeluvuosien, aika.  
TTY tarjoaa Suomen parhaan ja eloisimman 
opiskelijayhteisön monine kerhoineen ja ai-
nejärjestöineen, eli kiltoineen, jotka yhdessä 
tai erikseen järkkäävät vaikka ja mitä tapah-
tumaa ympäri vuoden.

Jokaisella killalla, kuten myös tietotekniikan 
opiskelijoiden omalla TietoTeekkarikillalla 
on omat kiltahuoneensa, jota myös joskus 
toiseksi (tai ainoaksi) olohuoneeksikin kutsu-
taan.

TietoTeekkarikillan eli tuttavallisemmin TiTen 
kiltahuone on ylivoimaisesti TTY:n paras ja 
isoin ja mahtavin sekä muutamaa poikkeus-
ta lukuun ottamatta ympäri vuorokauden 
auki. Meiltä löytyy kahvipiste, jäsen-
koneita, oma ulko-ovi, hyviä 
sohvia ja etenkin mahtavia 

opiskelijatovereita, joiden kanssa voi vaikka-
pa videopelata killan eri koneilla ja konsoleilla 
tai keskustella pulmallisesta harjoitustyöstä.

TiTe järjestää jäsenistölleen saunailtoja, pöy-
täjuhlia, kotimaan- ja ulkomaanreissuja, yri-
tysvierailuja, sekä paljon muuta vapaa-ajan 
toimintaa. Myöskään opiskelua ei ole unoh-
dettu, vaan TiTe ylläpitää muun muassa 
tenttiarkistoa ja jokaviikkoisia opintopiirejä. 
Olemme myös keksineet teille tuleville opis-
kelijoille menoa ja meininkiä koko ensi vuo-
deksi ja etenkin orientaatioviikoksi, jolloin 
kilta ja tutorit opastavat teidät teekkarikult-
tuurin saloihin.

Rohkeasti siis mukaan fuksiviikolla ja sen jäl-
keenkin killan toimintaan, ja ottakaa täysin 
ainutlaatuisesta fuksivuodestanne kaikki irti!

Valtteri ”Jallux” Yli-Karro
Tampereen TietoTeekkarikilta ry:n
puheenjohtaja 2018

No todellakin haloo! 



W

Fuksivastaavisto 
esittäytyy

Terveppä terve! Mä oon teidän fuksivastaavanne Karhu-
sen Juho ja kuljen myös pelimaailmassa nimellä Funk-
kytown. Jos pelailu kiinnostaa, niin lisäilkää Steamissä. 
Lempiolut on tottakai karhu ja jos sieluneläin pitäis 
valita ni seki ois sit varmaa se karhu. Me tossa Henrin 
kans nyt sit kahtellaan, että teistä kasvaa ihan oikeita 
teekkareita.

Hei kaikki fuksit! Meikäläinen on Henri “Mihef” Seppä ja teidän 
tuleva ylitutor. Aloittelen nyt kolmatta vuotta TTY:llä. Mun lemp-

parihousut on hupihousut ja olen kotoisin alunperin Nousteelta eli 
Nousiaisista eli turusta. Elämäntavoitteena on tehdä teistä fukseista 

teekkareita tämän vuoden aikana yhdessä Juhon kanssa.

Teeeeerrrrvetuloa!

Mikä on kiltahuone?

neelta löytyy mm. iso TV, jäsenistön käyttöön 
tarkoitettuja tietokoneita, lehtiä, Tekken 3 
Arcade ja kaikkea muuta huikeaa. Monet kut-
suvatkin kiltahuonetta olohuoneekseen. Jos 
satut oleskelemaan jo kesän aikana Hervan-
nassa tai muuten satut lähettyville, kannattaa 
tulla vierailemaan kiltahuoneella. Kannattaa 
kuitenkin varmistaa Telegramin kautta, että 
joku on paikalla päästämässä sisään ja viih-
dyttämässä.

Teekkarikaste on Wapun huipentava tapah-
tuma, jossa teistä fukseista tulee aitoja Tam-
pereen teekkareita, kun teidät kastetaan 
Tammerkosken kuohuissa. Pääsylippuna tä-
hän huikeaan kokemukseen toimii fuksipassi, 
johon on kerätty tarpeeksi fuksipisteitä. Teek-
karikaste on monille fuksivuoden THE tapah-
tuma, joten tätä ei kannata siis missata!

Teekkarin tunnistaa haalareista sekä teekka-
rilakista. Teekkarilakin saat Wappuna, kunhan 
muistat tilata sen ajoissa. Älä kuitenkaan huo-
li, sillä me kyllä muistutamme teitä tilaukses-
ta, kun sen aika on. Haalarien hankkimisesta 
sen sijaan vastaa fukseista koostuva haalari-
tiimi. Haalaritiimin kannattaa ehdottomasti 
lähteä mukaan, sillä silloin mm. pääset vaikut-
tamaan siihen minkälaiset haalarit hankitaan 
sekä tutustumaan muihin vuosikurssilaisiisi. 
Haalaritiimin toiminnasta tulet kuulemaan 
lisää orientaatioviikolla. 

TiTen kiltahuone on tila Tietotalon kellariker-
roksessa, missä me tietoteekkarit asustamme. 
Kiltahuone on aina auki ja löydätkin varmasti 
sieltä ihmisiä aina aamusta iltaan. Kiltahuo-

Mikä on teekkarin lempia-
su ja miksi se on haalarit + 
teekkarilakki?

ylitutor + fuksivastaava 
= fuksivastaavisto.

Mikä ihmeen teekkarikaste?

Ensinnäkin suuret onnittelut opiskelupai-
kasta tietotekniikan parissa vielä meidänkin 
puolesta. Me odotamme jo innolla koulun 
alkamista ja Sinun tapaamistasi. Tähän artik-
keliin olemme koonneet lyhyen tietopaketin 
kaikista sinua mahdollisesti askarruttavista 
kysymyksistä. 

Fuksipassi. Mikä se oikein 
on?

Fuksipassi on pieni vihkonen, joka jaetaan 
jokaiselle fuksille lukuvuoden alussa. Passiin 
kerätään pisteitä kaikenlaisista tapahtumista 
ja tehtävistä ympäri opiskeluvuoden. Fuksi-
passi toimii myös pääsylippuna fuksivuoden 
huikeimpaan tapahtumaan eli teekkarikas-
teeseen. Passiin kannattaakin kerätä pisteitä 
ahkerasti, sillä näin varmistat itsellesi huikean 
fuksivuoden ja pääset perehtymään kaikkiin 
teekkarikulttuurin osa-alueisiin.

Mikä on fuksivastaaviston 
funktio?

Fuksivastaaviston funktio on seuraava: 

Meidän tehtävänämme on järjestää huikeita 
tapahtumia teille teidän fuksivuotenne aika-
na sekä tutustuttaa teidät teekkarikulttuurin 
saloihin. Apunamme tässä tehtävässä meillä 
on tutorit, joiden kanssa pyrimme varmista-
maan, että ensimmäinen opiskeluvuotenne 
yliopistossa on unohtumaton. Fuksivastaavis-
ton puoleen voit myöskin aina kääntyä, kun 
jokin asia askarruttaa.



Naks, naks! Kuva: Veli-Matti Korpelainen

Mitä kannattaa tehdä kesän 
aikana?

Tule TiTen varaslähtöön!

Orientaatioviikolla pääset päivisin tutustu-
maan yliopiston käytäntöihin ja tiloihin joh-
dantoluennoilla sekä tutoreiden opastuk-
sella. Iltaisin taas on luvassa toisiin fukseihin 
tutustumista omien tutoriesi järjestämissä 
tapaamisissa ja tapahtumissa sekä myös ylei-
sesti tutustumista teekkarielämään. Kannat-
taakin siis varata orientaatioviikon ja sitä seu-
raavan (varsinaisen lukukauden aloittavan) 
viikon illat vapaiksi, jottet varmasti missaa 
mitään.

Tutor on eliö, joka elää kiltahuoneen nurkissa 
ja vaanii sieltä uusien opiskelijoiden tekemisiä. 

Ei vaan. Vakavissaan tutorit ovat yliopistom-
me muita opiskelijoita, jotka ovat luvannneet 
auttaa ja ohjeistaa tulevia fukseja yliopistom-
me koulunkäynnin ja hauskanpidon saloihin. 
Fuksit jaetaan ryhmiin ja jokaiselle ryhmälle 
tulee oma tutorpari. Myös sut lisätään täm-
möseen ryhmään orientaatioviikon ensim-
mäisenä päivänä. Tutorit on täällä sua varten, 
joten älä pelkää kysyä jos jokin asia askarrut-
taa. 

töön 19.8 ilmestyminen hyvä tapa tutustua 
kavereihin, koulun ympäristöön ja kampuk-
seen ja poistaa muutama perhonen vatsalau-
kusta. Lisätietoa löydät osoitteesta 
https://tietoteekkarikilta.fi/#!/events

Uusi jännittävä vaihe elämässä on alkamassa, 
mutta joitain asioita kannattaa hoitaa kun-
toon ennen kauniiseen Hervantaan saapu-
mista.

Ensimmäiseksi, kannattaa liittyä Telegramiin. 
Telegram on yliopistolla käytettävä whatsap-
p:in tyyppinen viestipalvelu jota käytetään 
täällä paljon. Telegrammissa pääset tutus-
tumaan muihin fukseihin ja tutoreihin, sekä 
pysyt ajan tasalla yliopiston tapahtumista. 
Ohjeet telegrammin käyttöön löytyvät osoit-
teesta https://tietoteekkarikilta.fi/fuksi/#tele-
gram.

Kannattaa myös liittyä Facebookissa ryhmään 
TiTe-fuksit 2018.

Muista ottaa opiskelupaikka vastaan ja tilata 
opiskelijakortti. Kämpän hankkiminen hyvis-
sä ajoin on myös kannattavaa, koska taivasal-
la ei ole kiva asua. Ja tästä päästäänkin siihen, 
että kelan asumis- ja opintotuki asiat kannat-
taa hoitaa ajoissa, ettei taloustilanne pääse 
yllättämään. 

Mitä ensimmäisten päivien/
viikkojen aikana tapahtuu?

Millainen eliö on tutor?

Jos koulun alkaminen jännittää, on varasläh-
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Hei!

Me ollaan teidän tulevat tutorit! Me tutorit toimimme seuraavan vuoden ajan teidän fuksien 
oppaina, varmistassa että te pääsette mukaan meidän huikeaan yliopistoyhteisöön, ja että te 
saatte parhaan kokemuksen irti niin teidän fuksivuodesta kuin koko opiskeluajasta!

Edessä on suuri yhteinen seikkailu, jota te fuksit varmasti odotatte vähintään yhtä suurella in-
nolla kuin me tutorit! Jotta yliopistoon ei kuitenkaan tarvitsisi saapua ihan kylmiltään, niin seu-
raaville sivuille olemme yhdessä fuksivastaaviston kanssa koonneet lyhyet esittelyt tutoreista. 
Kysyimme myös mikä on ollut tutoreiden fuksivuosien paras kokemus.

Jännittynein terkuin koko tutorkunnan puolesta,
Vivian

Tutorit <3

”Omien tuutoreiden järkkäämät iltamat. 
En ole mikään kova bilettäjä, joten yhdes-
sä pizzan teko ja muiden fuksiryhmien 
kanssa vietetyt saunaillat olivat omasta 

mielestä parhaita!”

Reetta Näppi, 2. vsk

”Ehdottomasti teekkarikaste!”

Eero Ruuhikorpi, 2. vsk

”Koski”

Minna Färm, 4. vsk

”Assarihommat. Tai kaste. Tai FuksiWun-
deRunde. Tai oikeastaan aika mahdoton 
sanoa - olen iloinen, että kokeilin niin 
paljon erilaisia asioita”

”luvia”
Vivian Lunnikivi, 3. vsk

”Teekkarikaste jättää aika kevyesti muut 
taakseen.”

Veikka Laine 2. vsk

”Parhaat sohvat”

”Henkka”
Henrik Koskinen, 4. vsk



”Teekkarikaste. Pelkäsin mm. veden 
lämpötilaa, mutta itse kasteessa olin lo-
pulta se, joka halusi mennä vielä uudes-

taan ja uudestaan. Suosittelen!”

Anriika Kauppi, 2. vsk

”Varmaan koko wappu oli ikimuistoisin.”

Hanna Ylinen, 2. vsk

”Ekat viikot ja Wappu”

Joona Piirainen, 2.vsk

”Titeenireissu ja Wappu”

”Vade”
Valtteri Valtanen, 2. vsk

”MM-kyykän jatkot x)”

Taru Kapanen, 2. vsk

”Kaste, teekkariwappu ja titeenit”

Aku Suvanto 2. vsk

”Parhaimmistoon kuuluu haalarisaunan 
alkuhetket, eli kun TiTen fuksit saivat 
omat haalarinsa pitkän odotuksen jäl-

keen.”

”Andy”
Antti Kumavaara, 2. vsk

”Wapu (ei lopu)/koski”

”Martta”
Aleksi Martikainen, 6. vsk

” en muista fuksivuottani”

”VP”
Ville-Pekka Frantsi, 4. vsk



atostek.com/rekry
Hae nyt:

ONE MORE TIME
SAY “FULL STACK”

MEILLÄ EI TEHDÄ VAIN FULL STACKIA. 
MEILLÄ TEHDÄÄN SOFTAA.

”WAPPU”

Essi Kerttunen 2. vsk

”FuksiWundeRunde (rip)”

”MilitanttiTalitintti”
Saku Hyyryläinen, 2. vsk

”Eka tenttiviikko”

Valtteri Tastula, 3. vsk

”Eiköhän se ole tuo fuksiwappu”

”Raptor”
Severi Kujala, 3. vsk

”Lakitus ja tietenkin teekkarikaste
vappuna.”

Tuomas Mäenpää, 2. vsk

”Ehdottomasti fuksiwunderunde!”

Juho Karhunen, 2. vsk



www.tek.fi/jasenedut

1.

2.

3.

4.

20 %

PALKKANEUVONTA
Opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden 

palkkasuositukset
jotta harjoittelu-, diplomityö- ja alkupalkat olisivat 

oikealla tasolla!

Palkkanosturi ja palkkatilastot
Vertaile esim. eri koulutusohjelmista valmistuneiden tai 

eri aloilla työskelevien palkkoja.

Henkilökohtainen palkkaneuvonta
sähköpostitse tai puhelimitse.

VAKUUTUKSET
Työttömyysturva

Kerrytä työssäoloehtoa jo opiskeluaikana. IAET-kassan 
jäsenyys on opiskelijoille maksullinen.

Vastuu- ja oikeusturvavakuutus
kattaa oikeudenkäyntikuluja työsuhderiidoissa, 

työssä sattuneita henkilö- ja esine- vahinkoja sekä 
varallisuusvahinkoja palkansaajille ja yksityisyrittäjille.

Alennuksia vakuutuksista
mm. 20 % alennus matkustajavakuutuksesta ja 

huippuedullinen henkivakuutus.

LAKIPALVELUT
Työsuhdeneuvonta

Tarkistusta esimerkiksi kesätyösopimuksesi ennen 
sen allekirjoittamista.

Perhe- ja perintöoikeudellista neuvontaa
lakimiehiltämme.

Lakitietopankki ja eLakimies
Paljon työelämän lakitietoa verkossa.

PANKKI- JA SIJOITUSETUJA
Jäsenetuja asuntolainaan

Danske Bank tarjoaa TEKin jäsenille etuja asuntolainan 
marginaaliin, asuntolainan ja lainanlyhennysvapaiden 
toimitusmaksuun sekä päivittäiseen pankkiasiointiin. 

Kilpailuta asuntolainasi nyt!

Pankkipalvelut vastavalmistuneille
Danske Bank tarjoaa TEKin vastavalmistuneille 

jäsenille (valmistumisesta maksimissaan kaksi vuotta) 
etu- ja palvelukokonaisuuden, jonka arvo voi ylittää jopa 

700 euroa vuodessa.

Rahastosijoituksia
ilman merkintä- ja lunastuspalkkiota Evli Pankissa.

EDUNVALVONTA
Luottamusmiehet
Työpaikoilla luottamusmiehet edustavat 
sinua työsuhdeasioissa sekä auttavat työ- ja 
virkaehtosopimusten tulkinnassa.

Työsuhteen ehdot
TEK neuvottelee osana akavalaisia 
neuvotteluorganisaatioita YTN:ää ja JUKOa 
palkansaajien yleisistä työsuhteen ehdoista ja 
palkankorotuksista.

Koulutus ja työvoimapolitiikka
TEK vaikuttaa koulutus- ja työvoimapolitiikkaan 
jotta sekä jäsenelle että koko Suomelle syntyisi 
kilpailukykyä korkeasta osaamisesta.

Teknologiapolitiikka
TEKin tavoitteena on tekniikan tekijöille ja 
teknologiayrityksille suotuisa elinkeinopolitiikka.

TAPAHTUMAT JA 
VERKOSTOITUMINEN
Nuorten osaajien afterit
Verkostoitumista ja uratarinoita opintojaan 
viimeisteleville ja työelämässä aloitteleville.

Nuorten osaajien forum
Valmennus opintonsa suorittaneille nuorille jäsenille 
oman ammatillisen vaikuttavuuden kehittämiseen.

Popup-tapahtumat kampuksilla
tuovat TEKin asiantuntijat lähelle opiskelijoita.

Satoja tapahtumia vuosittain ympäri Suomen
Opiskelijoiden tilaisuuksia, jäseniltoja, perheiden 
tiedepäiviä, koulutuksia, webinaareja, kerhojen ja 
alueseurojen  tapahtumia. 

TEK Lounge
Ensimmäinen TEKin jäsenten oma etätyö-, tapahtuma- 
ja verkostoitumistila Tampereen teknillisen yliopiston 
Tietotalossa.

URAPALVELUT
Teekkarin työkirja

Opiskelijan paras työnhakuopas. Kesä-, harjoittelu- ja DI-
työpaikkoja löydät Teekkarin työkirjan FB-ryhmästä.

Uravalmentajat kampuksilla
auttavat opiskelijoita aktiivisimpaan kesätyöhakuaikaan 

erilaisissa tapahtumissa, luennoilla ja työpajoissa.

Työnhaku
Kattavasti tietoa ja työnhaun välineitä mm. Haastis-

sovellus, kun haluat harjoitella työhaastatteluvastauksia 
ja GoinGlobal-palvelu ulkomaille lähtemisen tueksi.

Henkilökohtaista ura- ja työnhakuvalmennusta
valmistumisvaiheessa oleville.

JULKAISUT JA LEHDET
Sähköinen jäsenkirje

ajankohtaista hyötytietoa sähköpostitse kerran kuussa.

Alma Talentin ammattilehdet
Opiskelijajäsenenä saat Tekniikka&Talouden ja 

Talouselämän diginä.

TEK-lehti
5 numeroa/vuosi, sisältönä tekniikka, työ ja teekkarihenki.

TEK-verkkolehti
uutisia ja taustoja lähes päivittäin printtilehtien välillä.

TEKin taskukalenteri tai seinäkalenteri
Maksuton, mutta tilattava jäsenetu.

Alma Talentin kirjoista
30 %:n alennus.

20 % 10 %

50 €

EIKÄ SIINÄ VIELÄ KAIKKI!
Member+ -jäsenetuportaali

Akavalaisten liittojen yhteisessä portaalissa 
alennuksia muun muassa itsensä 

kehittämisestä, matkoista, harrastuksista, 
autoilusta ja hyvinvoinnista.

20 %

ALENNUSTA

ALENNUSTA

ALENNUSTA

SINULLE, YRITTÄJÄ!
TEKin Yrittäjäklubi

toimii yrittäjien ja yrittäjähenkisten  
jäsenten yhdyssiteenä.

Henkilökohtaista oikeudellista neuvontaa
yrittäjyyteen liittyvissä asioissa.

Webinaareja yrittäjille
TEKin, Suomen Ekonomien ja Fondian yhteistyönä.

Suomen Yrittäjien laaja palvelupaketti
TEKin yrittäjäjäsen voi hankkia Suomen Yrittäjien  
laajan palvelupaketin hintaan 90 euroa vuodessa.

UKKO.fi
Laskutuspalvelu TEKin jäsenille 

20% alennuksella.

TEKIN JÄSENYYS KANNATTAA!
TEKin opiskelijajäsenenä saat paljon rahanarvoisia etuja ja palveluja 

maksutta. Autamme sinua menestyksekkään uran luomisessa, 
tuemme osaamisen kehittämisessä sekä työhyvinvoinnin vaalimisessa.



Moi fuksi! Seuraa tuhti pläjäys tietoa sinun 
ylioppilaskunnastasi ja sen tulevaisuudesta. 
Oletus on, että teksti saa pääsi pyörälle. Tämä 
teksti voisi yhtä hyvin olla suunnattu kolman-
nen tai viidennenkin vuoden opiskelijalle. 

Me opiskelijat Hervannassa viihdymme par-
haiten koko Suomessa. Kaikki pohjautuu 
hyvään henkeen, joka on myös Hervannan 
hengeksi nimetty. Ehkä tärkein tekijä tuon 
hengen luomisen tukena on ollut alusti asti 
meidän oma Tampereen teknillinen yliop-
pilaskunta TTYY, jonka jäseneksi sinäkin 
viimeistään syksyllä tulet. Ylioppilaskunta 
on järjestänyt meille paljon asioita hyvän 
hengen luomiseen: opiskelu- ja harrastetilat 
(24/7-kulkuoikeudet), mahdollisuudet har-
rastaa ihan mitä vain, yhteisen tutoroinnin, 
koulutus- ja sosiaalipoliittisen eduvalvon-
an… lista jatkuu pitkälle. 

Kuten varmasti olet jo kuullut, tammikuus-
sa 2019 TTY:n on määrä fuusioitua yhdessä 
Tampereen yliopiston kanssa yhdeksi yhtei-
seksi yliopistoksi. Tämä tarkoittaa lain edessä 
sitä, että myös ylioppilaskunnat yhdistyvät. 
Uuden ylioppilaskuntamme nimi on näillä 
näkymin Tampereen ylioppilaskunta ja ly-
hennettynä TREY. Oma ylioppilaskuntamme 
TTYY siis lakkaa olemasta, mutta tamperelai-
sen teekkarikulttuurin vaalijana jatkaa uusi 
Tampereen teekkariyhdistys. Siitä kuulet lisää 
syksyllä. 

Takaisin ylioppilaskuntiin. Ylioppilaskunnat 
ovat siitä siistejä juttuja, että vain ja ainoas-
taan opiskelijat tekevät niistä juuri omansa 
näköisiä ylioppilaskuntia. Tämä taas tarkoit-
taa sitä, että nyt syksyllä 2018 järjestetään 
vaalit. Vaaleilla valitut 49 edustajaa valitaan 
TREY:n edustajistoon, joka käyttää ylintä 
päätäntävaltaa seuraavat 2,5 vuotta uudessa 

ylioppilaskunnassa. Edustajisto tekee jo tu-
levana syksynä tärkeät linjavedot TREY:n toi-
minnasta ja talouden suuntaviivoista eli siitä, 
mihin sinunkin jäsenmaksurahasi käytetään 
tulevaisuudessa. Sinulla on nykyisen ylioppi-
laskunnan jäsenenä oikeus asettua ehdolle ja 
äänestää tulevissa vaaleissa.

Tampereen TietoTeekkarikiltaa ja tietoteknii-
kan opiskelijoita yleisesti vaaleissa edustaa 
Tietoteekkarien vaaliliitto. Liitto ei ole vielä 
lukinnut listaansa, jotenkin sinäkin voit lähteä 
liittoomme mukaan vielä syksyn ensimmäisil-
lä viikoilla. Vaikka et lähtisi ehdolle, muista sil-
ti äänestää! Itse harkitsisin TiTen fuksina Tie-
toteekkarien äänestämistä: Mikään muu lista 
ei tiedä yhtä hyvin, mitä juuri meidän fuksim-
me haluavat uudelta ylioppilaskunnalta.  

Tämä teksti saattoi jonkun mielestä tuntua 
tylsimmältä jutulta ikinä, mutta nämä ovat 
oikeasti huippumielenkiintoisia sekä tietysti 
tärkeitä juttuja! Itse en malta odottaa tulevaa 
syksyä ja uuden ylioppilaskunnan luomista. 

Syksyllä nähdään!

Veli-Matti “Zyrk” Korpelainen,
N. vuosikurssin TiTeläinen,
Tietoteekkarien vaaliliiton vetäjä

Lisää luettavaa aiheesta: Tervetuloa teekka-
riksi -lehti: sivut 7, 9, 18-19
https://ttyy.fi/opiskelijan-faq/uusi-opiskelija/
fuksianturi/ (kannattaa muutenkin lukea)

Lisää tietoa tulevista edustajistovaaleista: 
http://tampereenylioppilaskunta.fi/

Lisää totuuksia kaikesta: Telegram: @Zyrkki 
tai veli-matti.korpelainen@student.tut.fi 

Ylioppilaskunta nyt ja 
vuonna 2019

https://tietoteekkarikilta.fi/fuksi/

https://tietoteekkarikilta.fi/#!/freshmen

https://tite.cs.tut.fi/wiki/fuksin_tietopankki

Telegram: https://tinyurl.com/fuksit18tg 
Facebook: https://tinyurl.com/fuksit18 

#tite-fuksit @ IRCnet
Irkkiohje: https://tite.cs.tut.fi/wiki/irc-ohjeet

Lopuksi

Muista varaslähtö sunnuntaina 19.8. Klo 18!
Lähtö Duolta, Hervannan valtaväylän puolelta

Käy lukemassa lisää tietoa Tietoteekkarikillan nettisivuil-
ta. Lisäksi liity TiTen fuksien Telegram kanavalle, Face-

book-ryhmään ja IRC-kanavalle! 

Jos et ole irkissä, löytyvät ohjeet myös alapuolelta:



Nähdään pian! <3

kansi, s. 10 & 18 saunakuvat: Vivian Lunnikivi
tutorkuvat s. 4  - 15: Veli-Matti Korpelainen 
s. 5 lakkikuva: https://www.wahlman.fi/tuotteet/teekkareille/


