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Heippa fuksi! Juuri sinä!
Olet juuri avannut fuksinibblen eli Tampereen 
TietoTeekkarikillan kiltalehden, joka on kirjoitettu 
vain sinua ajatellen. Aikoinaan itsekin ensim-
mäistä vuotta odotellessani tämän opuksen 
lukeminen oli siistein juttu ikinä. Se sisälsi tiukkaa 
faktaa tulevasta, hyödyllisiä vinkkejä, tarinoita 
edellisten fuksien kommelluksista ja ennen kaik-
kea se antoi behind the scenes vierailun omaan 
tulevaisuuteen ja teekkariuteen. Päätoimittaja-
na takaan, että tämän vuoden lehti tuo samal-
la tavalla kylmät väreet ja HYPEN myös Sinulle!

Vaikka tämä lehti ei pystyisi vastaamaan jokai-
seen mieltäsi askarruttavaan kysymykseen, ei 
hätää! Jo ensimmäisenä päivänä sinua odottaa 
aivan järkyttävän kova ja huippuunsa koulutet-
tu joukkue tuutoreita, eli henkilöitä, jotka ovat 
lupautuneet omistamaan kokonaisen vuoden 
opinnoistaan vain sinua varten! Heidän lisäksi 
voit tarvitaessa nykäistä kenen tahansa killan 
500 mustahaalarisen jäsenen tai kampuksen 
7000 muun opiskelijan hihasta, sillä yhteishenki ja 
välittäminen ovat koko Hervannan kampuksen 
ja teekkariuden poikkileikkaavia teemoja. 

Haluan heti korjata melko yleisön ennak-
kokäsityksen: Fuksi ei ole mikään yläasteen 
seiskaluokkalaisista käytettävä mopotusnimi. 
Se on etuoikeuttava hellittelynimi teistä opin-
tonne aloittavista ihanuuksista, joita kaikki täällä 
Hervannassa haluavat päästä auttamaan arjes-
sa ja perehdyttämään akateemisen maailman 
salaisuuksiin. On kunnia-asia auttaa fuksia! 

Oma neuvoni on tämä: Uskalla kokeilla kaikkea 
ja tutustua kaikkiin. Pidä avoin mieli ja nauti 
fuksivuodestasi! Me oman fuksivuoden jo viet-
täneet uhraisimme kaiken, jos voisimme kokea 
sen uudelleen. Onnea vielä mainiosta valinnas-
ta, nautinnollista lukuhetkeä ja tervetuloa!

Veli-Matti “Zyrk” Korpelainen
Päätoimittaja, teekkari

Pääkirjoitus

Uskalla k
okeilla 

kaikkea
!
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Tampereen TietoTeekkarikilta ry
nibble@tietoteekkarikilta.fi

Päätoimittaja
Veli-Matti Korpelainen

Taitto
Sampo Pelto
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Hiiohoi ja hallojata päivää!
Ensinnä onnittelut sinulle upea fuksi oikean 
ja upean paikan valitsemisesta! Meillä täällä 
Herwannassa (joka on Tampereen todellinen 
keskusta, keskustan ollessa oikeasti Herwannan 
lähiö) löytyy niin huikeata opetusta tulevaisuut-
esi uralle, kuin myös parhaita opiskelutovereita 
sekä vetävä ja valovoimainen työura edessä.

Fuksivuotesi on ehkä opiskeluelämäsi parasta ai-
kaa. Ota siitä kaikki irti mitä voit. Tässä myöhem-
minkin lehdessä löytyvä superfuksien kirjoittelu 
paljastanee parhaat menovinkit ja huikeimmat 
kokemukset hänen tehokkaasti käytetyltä 
fuksivuodelta. Fuksivuotesi alkaa mainiosti mm. 
sillä kun liityt meidän omaan ja rakkaaseen 
kiltaamme Tampereen TietoTeekkarikiltaan 
(myöhemmin TiTe). Siinä missä muut järjestöt 
saattavat tarjota vain saunailtoja, yritysvierai-
luja, edunvalvontaa ja opiskelutarvikkeita, TiTe 
voi tarjota myös olohuoneen siihen Mikontalon 
solukämppään (se oli hyvä paikka olla fuksina, 
terveisin kokemusta on), laajan verkoston niin 
tulevia työkavereita, kuten ihan vaan ystäviä, 
viikottaisia kerhoja (kuten liikunta, elokuva, 
pelailu ja opiskelu) sekä tiiviin ja omaperäis-
en yhteisön, jolta varmasti löytyy mielipide 
joka asiaan. Ennen kaikkea meiltä saa tukea 
aina kaikkiin tilanteisiin tai ainakin ohjaamista 
oikeaan suuntaan. Suosittelenkin siis vahvasti liit-
tymään TiTeen ja maksamaan viiden euron kah-
vimaksun, jolla pääset nauttimaan kiltahuoneel-
la ilmaista kahvia (ja teetä ja kaakaota) koko 
lukukauden. Tämän jälkeen kannattaakin jo 
tutustua siellä hengaileviin ihmisiin. Tämä onkin 
ollut yksi lempiasioista tässä killassa, ihmisten 
kanssa tekeminen ja TiTeläisyyden kohottamin-
en uusiin sfääreihin.

Tampereen yliopisto ja Herwannan kampus on 
myös muutakin kuin TiTe ja opiskelua, vierellä 
olevista ihmisistä saattaa löytyä niin tuleva 
pomo, työkaveri, asiakas tai paras kaveri. Eli 
ota myös aikaa ja verkostoidu rauhassa, tutustu 
muihin kerhoihin, kiltoihin ja ainejärjestöihin, joita 
meidän yliopistoon on siunautunut valtavas-
ti. Jokaiselle löytyy varmasti sieltä jotain mitä 
itse haluaa tehdä ja innokkaimmat saattavat 

löytää paikkansa myös TiTen hallituksesta, jossa 
pääsemme vuosi vuodelta tekemään upeam-
pia asioita. Jos huomaat, että teemme jotain 
typerästi tai haluat lähteä tekemään jotain 
aivan uutta (kuten eräs jäbä muutama vuosi 
sitten lähti vetämään AKL:ää (Akateemista 
Kynäriliigaa, tsekkaa akl.gg)) tule ihmeessä 
ehdottamaan sen järkkäämistä!

Kaiken tämän lisäksi suosittelen opettelemaan 
kuinka olla Teekkari. Vaikka tämä kuulostaa 
hölmöltä, myös teekkarina oleminen on 
opeteltava asia, josta alkeet tulette kuulemaan 
ihanilta fuksivastaavilta ja huipulta ylitutorilta. 
Ensimmäisenä opetuksena voisin antaa seuraa-
van: Teekkari pitää huolen itsestään ja kavere-
istaan sekä laulaa mieluummin kuin hyvin.

Lopuksi opettavainen saarna: Muistakaa myös 
opiskella. Tulevana toisen, kolmannen, neljän-
nen tai ännänen vuoden teekkarina kiitätte 
itseänne myöhemmin.

Nähdään viimeistään orientaatioviikolla!

Santeri “Qike” Röning
Tampereen TietoTeekkarikillan puheenjohtaja 2019

Puheenjohtajan palsta
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Software is nice.

Software + robotics is cool. 

Therefore, we’re cool.

Visit www.optofidelity.com

Looking for a cool place to work at? Please visit www.optofidelity.com/careers

.fWKXKWf.
FI3*IK8mF
E1HKIRHMB
FI3*IK8mF
‘fWKXKWf’

.fWKXKWf.
FI3*IK8mF
E1HKIRHMB
FI3*IK8mF
‘fWKXKWf’

.fWKXKWf.
FI3*IK8mF
E1HKIRHMB
FI3*IK8mF
‘fWKXKWf’

,f’^’f,
C       D
M       B
8       9
‘c,_,g’

,o’^’o,
Q      A
M       8
X       9
‘c,_,h’

X’’^’c,
X      X
M      8
8     X
R=ve:’

X%/ZYP,
X      D
MD9//8’
? 
R

A
8
Z
? 
R

C£0|M#0
8
Z
? 
U

0U&?§)
8
+RflD
£ 
W

82&?§)
S
+RflD
# 
WQPii)

X
€
€
? 
R%/ZYP)

A
8
Z
? 
R

Z£0|M#D
8
Z
? 
U

\\     //
‘Z, ,7’
‘W’
8
Z

http://akl.gg


6 7Fuksinibble 2019 Fuksinibble 2019 7

Mikä ihmeen fuksivastaavisto?
2 x fuksivastaava + ylitutor = fuksivastaavisto
Meidän elämäntehtävänä on tehdä teidän fuksivuo-
desta suurenmoinen! Järjestetään vuoden mittaan 
erilaisia fuksitapahtumia ja tutustutetaan teidät samal-
la teekkarikulttuuriin. Fuksivastaavisto on täällä teitä 
varten ja voittekin kysyä meiltä mitä tahansa mieltä 
askarruttavaa - olipa asiana mikä vain aina harkkasalin 
löytämisestä tylsyyden voittamiseen.

Teekkarikaste
Fuksivuosi huipentuu fuksiwappuun, joka puolestaan 
huipentuu teekkarikasteeseen, jossa teistä fukseista 
kastetaan Tammerkosken lämpimissä kuohuissa Tam-
pereen teekkareita. Suurin osa teekkareista nimeää 
teekkarikasteen mieleenpainuvimmaksi kokemukseksi 
fuksivuodelta, ellei koko opiskeluajalta, eikä syyttä - Niin 
paljon kuin teekkarikastetta tullaankin teille hehkut-
tamaan, sen aikaansaamaa tunnetilaa ei voi käsittää 
sitä kokematta.

Fuksipassi
Fuksipassi on jokaiselle fuksille lukuvuoden alussa 
jaettava pieni vihkonen. Passiin kerätään leimoja 
tapahtumista ja tehtävistä kaikilta teekkarikulttuurin 
osa-alueilta läpi fuksivuoden. Sen lisäksi että passi toimii 
kannustimena mennä ja tehdä fuksivuoden aikana, se 
on myös pääsylippu teekkarikasteeseen. Fuksipassin 
kannet ovat tänä vuonna mustat, mutta miksi? Se 
selviää lehden loppupuolella.

Teekkarilakki ja haalarit
Teekkarille ominaisimmat asusteet ovat teekkarilak-
ki ja haalarit. Teekkarilakkia joudutte odottamaan 
Wappuun asti, kun taas haalarien hankinta on teistä 
fukseista koostuvan haalaritiimin käsissä. Lähtekää siis 
haalaritiimiin mukaan, niin pääsette vaikuttamaan 
siihen millaiset haalarit teidän vuosikurssinne hankkii ja 
milloin pääsette haalarisaunan yhteydessä pukemaan 
ne päällenne. Haalaritiimissä pääset myös tutustu-
maan muihin oman vuosikurssisi opiskelijoihin, sekä 
haalarisaunaa järjestettäessä saat ensikosketuksen 
tapahtumatoimintaan. Lisää haalaritiimin toiminnasta 
kuulet orientaatioviikolla.

Mikä on kiltahuone?
Jokaisella killalla on oma kiltahuoneensa, jossa saa 
viettää aikaa vapaasti. TiTen kiltahuone on auki 24/7 
ja se tarjoaa monipuolista palvelua. Killassa kannat-
taa rohkeasti viettää aikaa ja vaikka nauttia hyvästä 

seurasta mukavilla sohvilla kahvikupposen äärellä. 

Mitä tapahtumia meillä on?
Tapahtumia järjestetään TiTellä sekä koko yliopistossa 
laidasta laitaan! Kiltojen lisäksi yliopistossa on monia 
harraste-, ammattiaine-, liikunta-, sekä kansainvälisiä 
kerhoja, joiden joukosta löytyy varmasti jokaiselle 
jotain mieluista tekemistä! On saunailtoja, baaribileitä, 
rastikierroksia, pelailuiltoja, sitsejä ja vaikka mitä muuta! 
Yliopistoelämä ei siis ole mitään pelkkää ryyppäämistä 
vaan tärkeintä on hauskanpito ja alkoholinkäyttö on 
jokaisen oma valinta. Meidän yliopistossa pääsee 
osallistumaan joka tapahtumaan riippumatta siitä 
juoko alkoholia vai ei. Eli kannattaa lähteä ennak-
koluulottomasti ja rohkeasti erilaisiin tapahtumiin!

Mitä tehdä kesällä?
Ennen opintojen alkua on hyvä tehdä jo muutamia 
asioita. Kannattaa liittyä TiTe fuksit 2019 Facebook-ry-
hmään ja Telegramiin. Telegram on yliopistopiireissä 
käytetty whatsapp tyyppinen viestipalvelu, jonka kau-
tta saatte tietoa tapahtumista ja tutustutte vaivatto-
masti tutoreihin ja muihin fukseihin. Jo kesän aikana voi 
laittaa meille fuksivastaaville viestiä. Tarkemmat ohjeet 
Telegramin käytöstä löytyy osoitteesta 
https://tietoteekkarikilta.fi/fuksi/#telegram

Muistathan ottaa opiskelupaikan vastaan ja tilata 
opiskelijakortin. Asumis- ja opintotukiasiat kannattaa 
tehdä hyvissä ajoin. Kämppää on hyvä etsiä mahdolli-
simman pian.

Ensimmäiset päivät ja viikot
Ensimmäisen viikon eli orientaatioviikon aikana tulee 
varmasti paljon uutta. Tapahtumia riittää joka päivälle 
ja uusia kasvoja on valtava määrä. Ei kuitenkaan 
tarvitse kauhistua, sillä pääsette omaan tutorryhmään 
ja tutustumaan yhdessä yliopistoelämään. Päivisin 
kierrellään kampusta ja iltaisin on erilaisia tapahtumia, 
joten jos mahdollista, kannattaa orientaatioviikolla 
varata kalenterista tilaa koko päivälle.
 

Fuksivastaavisto esittäytyy
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Mä olen Peppi ja toinen teidän 
fuksivastaavista. 

Mahtavaa, että päätitte valita 
Tampereen yliopiston ja TiTen. 

Yhdessä Hannan, Jimin ja 
tutoreiden kanssa ollaan laitettu 
kaikki peliin, jotta saataisiin teille 

parhaista parhain fuksivuosi!  

Kurkkaus kukkuluuruu! 
Mä olen Hanna ja mä toimin 

tänä vuonna TiTen ylitutorina. 
Itselle fuksivuosi tarkoitti mahtavia 
kokemuksia ja itsensä löytämistä. 

Meidän fuksivastaavien kanssa 
haluan tarjota teille ikimuistoisen 

ja monipuolisen ensimmäisen 
opiskeluvuoden. Kannattaa ottaa 
ilo irti ainutlaatuisesta fuksivuo-

desta ja mennä rohkeasti 
tapahtumiin! mukaan! 

Mä olen Jimi, noin kolmasosa 
teidän fuksivastaavistostanne. 
Fuksivastaavan pestissä kuljen 

mukananne tulevan vuoden 
tuttuna naamana tapahtumissa 

ja hihana jota nykiä. 
Oma fuksivuoteni antoi minulle 

enemmän kuin osaan ehkä vielä 
käsittää, ja haluan olla mukana 

tekemässä juuri teidän fuksivuo-
destanne huikeinta mahdollista!
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Sakari Haapala &
Otto Lähepelto

Martti Grönholm &
Anna Anttila

Jimi Riihiluoma &
Juho Karhunen

Jimi Järvelin &
Pyry Lehtinen

Raafael Juntti &
Valtteri Tastula

Essi Kerttunen &
Sonja Koivu

Teidän fuksien viihtymistä ja innos-
tumista aktiviteeteista, joita TiTe ja 
yliopisto tarjoavat. Teitä varten me 

tutorit täällä ollaan :)

Tulee olemaan hyvä tekosyy olla 
pelaamatta noppapelejä. Ai niin, ja 

kiva tavata myös uusia ihmisiä. 

Odotan pääseväni tapaamaan 
uudet fuksit, joiden kanssa tullaan 

pitämään mahtava vuosi yhdessä!

Odotan sitä että pääsen tutustu-
maan uusiin fukseihin ja esittele-

mään koulun ja killan heille.  

Fuksivuoteni oli elämäni toistaiseksi 
mieleenpainuvin, ja haluan laittaa 

hyvän kiertämään olemalla mukana 
tekemässä uusien tuttavuuksien 

vuodesta heille huikeaa!

Pillejä ja palloja

Fuksien opastusta opiskelussa

Pääsen kokemaan fuksien kanssa 
fuksisyksyn :D Olen ollut koululla 

vasta 2 kevättä, mutta syksyt ovat 
kuluneet poissa koululta.

Uusiin ihmisiin tutustumista ja tietyllä 
tapaa mahdollisuutta kokea fuk-

sivuosi uudestaan. Toivon mukaan 
pääsemme myös tarjoamaan 

parhaan mahdollisen fuksivuoden 
kaikille uusille fukseille.

Ennen kaikkea uusia tuttavuuksia!

Uusien ihmisten tapaamista sekä 
fuksien kanssa seikkailua :D

Paljon innokkaita fukseja ja kivaa 
ajanviettoa. 

Mikä on tutor?
Tutor on vanhempi saman alan opiskelija, joka tutustuttaa fuksin yliopistomaailmaan, auttaa fuksia 
opintojen käynnistämisessä ja perehdyttää fuksin teekkarikulttuuriin. Teidät fuksit jaetaan pieniin 
fuksiryhmiin ja jokaisessa ryhmässä on kaksi tutoria. Tutorit ovat täällä teitä fukseja varten, joten kan-
nattaa rohkeasti vetää heitä hihasta, jos on mitään kysyttävää tai pohdintoja. Seuraavaksi meidän 
tutorit esittelevät itsensä lyhyesti.  Sen lisäksi he kertovat, että miksi he lähtivät tutoroimaan. 
Nettisivuiltamme tite.fi/fuksi löydät laajemman version haastatteluista!

Tutorit

8 9
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Henrik Koskinen &
Olli Eloranta

Petri Kemppinen &
Joonas Kyrölä

Visa Mäkelä &
Peppi Tolonen

Otso Oksanen &
Sampo Pelto

Aku Suvanto &
Miko Ropponen

Anniina Honkasaari, 
Henri Seppä & 

Juho Keto-Tokoi

Minna Färm &
Harri Verkkosaari

Veikka Peltomäki &
Joonas Palonen

Tää on nyt 4. kerta putkeen joten 
vastaan että pingviinejä

Perehdyttämistä ja uusiin fukseihin / 
tutoreihin tutustumista

 

Toivon että pystyn välittämään op-
pimani asiat myös tuleville teekka-

risukupolville.

Joka päivä eri juttuja. Tänään se on: 
”Sitä kivaa ja hauskaa!”

Kivoja fukseja

Fukseja ja kaikkia tapahtumia!
 

TiTen ATK:n kaltaista loputonta 
työmaata 

Pääsee kasvattamaan fuksei 

Niitä hienoja fuksivuoden tunnelmia 
ja tietenkin uusia fukseja

Uusia mukavia tuttavuuksia, ihmisten 
auttamista uudessa elämäntilan-

teessa, sekä juominkeja

Hauskoja muistoja ja uusia tuttavuuksia!!

Hauskoja hetkiä yhdessä fuksien kanssa 
ja sitä, että pääsen tutustuttamaan 

fuksit teekkarikulttuurin saloihin.

Hauskoja tapahtumia fuksien kanssa!

Uusiin fukseihin tutustumista :)

Hassun hauskaa tekemistä

Odotan, että pääsen auttama-
an uusia fukseja tutustumaan 

teekkarikulttuuriin ja sopeutumaan 
elämäänsä opiskelijana.

Uusiin ihmisiin tutustumista ja sitä, 
että pääsee tekemään muille yhtä 

huippua vuotta kun itse on viettänyt

10 11

https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ
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Maija Lundell &
Roosa Kuusivaara

Tiina Hytönen &
Miro Heikkonen

Jere Koski &
Ville Werner

Onni Hytönen &
Valtteri Yli-Karro

 Joonas Leino &
Joonatan Jaakkola

Severi Kujala &
Antti Kumavaara

Sami Hartala &
Vili Saura

Fukseihin tutustumista ja fuksitapah-
tumia

Odotan päästä tutustumaan uusiin 
ihmisiin sekä uusia kokemuksia

 

Uusia tuttavuuksia, hauskoja hetkiä 
ja mainioita hupsuiluja.

Kuria ja järjestystä lol

Hyviä hetkiä ja huonoja vitsejä

Pääsee tutustumaan uusiin fukseihin 
ja kokemaan fuksivuoden tapahtu-

mat uudelleen.

Kivoja ihmisiä ja uusia tuttavuuksia :)

Uusia ystäviä ja rentoa hauskanpitoa 
yhdessä nuorempien ja vanhempien 

tieteenharjoittajien kesken.

Uusia kavereita 

Paljon noppia niin kursseissa kuin 
killassa :D Jooh siis hyviä tyyppejä ja 

hauskanpitoo

Niitä fukseja

Uusia kokemuksia ja vastuuta.

Uusia ihmisiä ja kokemuksia! Tarkoitus 
olisi tukea maisterifukseja luovimaan 

pahimpien karikkojen ohi.

Mukavia fukseja ja hyviä muistoja.

14 15
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Tampereen TietoTeekkarikilta ry
Saatat vielä miettiä, että mikä ihme se kilta oikein on? 
Ketkä siihen kuuluvat, miksi se on olemassa ja miten itse 
voit olla mukana? Tämä juttu pyrkii vastaamaan näihin 
kysymyksiin!

Tampereen TietoTeekkarikilta eli kaverien kesken “TiTe” 
on yksi Hervannan 12 killasta, joista kukin on perustet-
tu yhdistämään teknillisen alan opiskelijoita. TiTe on 
nimenomaan meidän tietotekniikkaa opiskelevien kilta, 
mutta myös esimerkiksi sähkö-, rakennus- ja biotekniikan 
opiskelijoilla on omat kiltansa. Sen lisäksi, että killat toimi-
vat jäsentensä yhdissiteenä ja edunvalvojina, Hervan-
nan killat tekevät kiinteää yhteistyötä myös toistensa 
kanssa mm. Teekkariyhdistyksen kautta, mistä voit lukea 
tarkemmin myöhemmin tästä lehdestä.

Yliopistolla on myös muita kiltamaisesti toimivia yhdistyk-
siä, joita kutsutaan ihan vain ainejärjestöiksi. Tässä jutus-
sa keskitytään kuitenkin ihan vain meidän kiltaamme.

Killan perusideana on auttaa jäseniään opintoihin 
liittyvissä asioissa ja löytää sinulle mukavaa tekemistä 
opiskelun ohelle. Toteutamme tätä ideaa esimerkik-
si valvomalla etujasi yliopiston päätöksenteossa eri 
toimielimien kautta, seuraamalla opetuksen laatua sekä 
järjestämällä opintopiirejä, liikuntavuoroja tai saunail-
toja. Kaikki tämä toteutetaan vapaaehtoisvoimin, 
TiTeläisiltä TiTeläisille. 

Väkeä laidasta laitaan

Killassa parasta on sen hyvin monipuolinen 500 hengen 
jäsenistö. Taustamme ovat hyvin erilaisia: Joku saattaa 
tulla toiselta puolelta maapalloa, toinen palaa koulun-
penkille 20 työvuoden jälkeen, kolmas tuli juuri intistä. 
Joku tulee aikuislukiosta, joku amkista ja monet suoraan 
lukion penkiltä. Kiinnostuksen kohteemme ovat myös 
erilaisia: Kiinnostuksen kohteemme vaihtelevat valoku-
vauksesta koodikötöstelyyn, kiipeilyyn tai vaikkapa 
kuorolauluun. Meitä kuitenkin yhdistää opiskelut ja kilta, 
joka tarjoaa meille paljon. TiTeläisyyden ytimessä on 
yhdessä tekeminen. Tästä jengistä löydät varmasti uusia 
kavereita, joiden kanssa tehdä yhtä sun toista!

Toimintaa laidasta laitaan

No, mitä me sitten oikeasti tarjoamme? Haluamme 
tarjota kaikille jotakin. Jos emme tee vielä jotain, mikä 
sinua kiinnostaa, olemme korvat höröllä kuulemassa 
ideoitasi! 

Saunaillat kuuluvat teekkariuden ytimeen ja me jär-
jestämme useamman sellaisen vuoden aikana. Fuksit 
päästetään meidän teekkarien ikiomalle teekka-
risaunalle jo avajaisviikolla. Järjestämme sitsejä eli 
akateemisia pöytäjuhlia ja fuksien omat sitsit tulee heti 
ensimmäisillä viikoilla. Sitseistä ja saunakulttuurista pää-
sette kuulemaan vielä tarkemmin sitten syksyllä! Kaiken 
juhlimisen lisäksi järjestämme liikuntaa kuten esimerkiksi 
Megazonea, sählyä ja lentopalloa. Kilta tukee liikuntaa 
myös rahallisesti eli jos sinulla on hyvä laji-idea ja muuta-
ma innostunut, niin voit hakea siihen tukea killalta! Myös 
elektroninen urheilu, kuten lanit, on suosittua toimintaa.

Joskus otamme bussin alle ja lähdemme opintomatkalle 
eli excursiolle tai lyhyesti excuille. Excuilla vierailemme 
esimerkiksi alan yritysten toimistoilla kuulemassa heidän 
toiminnasta ja työpaikoista. Usein samalla käymme 
viettämässä iltaa myös paikallisten opiskelijoiden 
kanssa, jotka usein opiskelevat myös tietotekniikkaa. 
Muuta “järkevää” toimintaa ovat erilaiset luennot, joissa 
esimerkiksi meidän vanhat opiskelijat kertovat hyviä 
opiskeluvinkkejä työelämää varten. Järjestämme myös 
erilaisia opintoja auttavia tapahtumia, koska matikan 
laskut ja koodaaminen on kivempaa yhdessä. 
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Mikä kilta?
Joskus taas teemme jotain ihan älytöntä, koska saimme 
vain hyvän idean ja toteuttajia sille. Nämä ideat tunne-
taan myös sanalla tempaus ja ne ovat teekkarikulttuurin 
ytimessä. Esimerkiksi kampuksen hengen kohottamiseksi 
suoritimme muutama vuosi taaksepäin elefanttimars-
sin, jossa kiersimme kaikki kampuksen yleiset tilat ja 
kiltahuoneet muita elefantteja etsien. Musiikki ja hyvä 
meno houkutteli lopulta junaamme yli sata marssijaa eri 
puolilta kampusta.

Kiltahuone eli jokaisen TiTeläisen olohuone on kenties 
meidän tärkein palvelu. Kiltahuoneella voi vaikka tav-
ata uusia ja vanhoja tuttavuuksia, juoda kahvia/teetä, 
pelata matsin CS:ää, koodata vähän CSS, hävitä pari 
korttipeliä tai ihan vaan ihmetellä maailman menoa. 
Pääasia on se, että kiltahuone on meidän kaikkien 
yhteisessä käytössä ja me arvostamme täällä jokainen 
toistamme 24/7/365. Allekirjoittanut kirjoittaa tätä juttua 
kiltahuoneen nurkassa muutaman kaverin läsnäollessa 
klo 0:51. (Ja lehteä taittanut klo 5:25 t.Sampo)

Miten itse mukaan tekemään?

Myös sinä voit tulla mukaan tekemään! Kilta tarjoaa 
mahtavan oppimis- ja kasvamisalustan. Sinun tarvitsee 
vain olla innostunut jostakin ja annamme sinulle mah-
dollisuuden tehdä sitä jotakin. Uskomme vahvasti siihen, 
että tekemällä oppii! Ensimmäinen mahdollisuus lähteä 
mukaan tekemään tarjotaan jo ensimmäisillä viikoilla, 
kun te fuksit muodostatte haalaritiimin, jonka tehtävänä 
on suunnitella teille haalarit, hankkiia niihin rahat (main-
oksilla) ja hoitaa tilaus.

Killan hallitus on reilun 30 hengen porukka, joka on 
päävastuussa killan toiminnan pyörittämisestä. Hallitus 
valitaan kerran vuodessa marraskuussa ja tekijäjoukkoa 
täydennetään toimihenkilöillä, tammi- ja toukokuussa. 
Pestinimiä ovat esimerkiksi puheenjohtaja, rahaston-
hoitaja, kiltamestari, automaattivastaava, yritysvas-
taava ja titeenimajuri. Heillä on kaikilla oma vastuual-
ueensa, mutta suurin osa killan toiminnasta toteutetaan 
yhdessä. Hallitus on mahtava paikka oppia sellaisia 
taitoja, joita ei opi luentosalin penkiltä, mutta joita 
arvostetaan työelämässä ja joista on hyötyä muutenkin 
elämässä! Näistä mahdollisuuksista kuulet vielä enem-
män syksyllä, joten pidä korvat auki!

Vielä pari sanaa alkoholista kiltakontekstissa

Yleinen käsitys opiskelijoista ja etenkin teekkareista on 
se, että viina maistuu ja homma on yhtä örveltämistä. 
Tätä stereotypiaa ylläpitävät esimerkiksi media ja van-
hempi kansa, jotka kertovat omista kultaisista opiskel-
uajoista. Fakta on kuitenkin sen, että alkoholi maistuu 
opiskelijoille tilastojen valossa aina vain vähemmän ja 
vähemmän. Kaikkiin tapahtumiin pystyy osallistumaan 
täysillä myös pelkän limpparin voimalla, eikä örveltämin-
en ole itsetarkoitus. Vuoden 2018 superfuksi ei käyttänyt 
eikä käytä tippaakaan alkoholia, joka kertoo jo aika 
paljon nykyisestä tilanteesta. Alkoholia voi kuitenkin 
käyttää juuri itselleen sopivan määrän tai olla käyt-
tämättä jos niikseen tulee. Välillä yksi tai kaksi olutta 
opiskelupäivän jälkeen nautittuna voi uusien ja van-
hojen ystävien seurassa rentouttaa mukavasti arkea, 
mutta mikä on itselle sopiva määrä, on jokaisen oma 
asia. Me kiltana kuitenkin kannustamme osallistumaan 
kaikkeen toimintaan juuri niin kuin itse haluat. 

Jatka lukemista näillä tiedoilla!

Veli-Matti “Zyrk” Korpelainen
TiTen hallituksessa vuodesta 2014 ja edelleen oppimassa 
jotakin uutta joka päivä
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YlioppilaskuntaYlioppilaskunta

1918

Opiskelu on elämän parasta aikaa

Onnittelut sinulle, uusi tietotekniikan opiskelija! 
Olet saavuttanut paikan suositussa ja laaduk-
kaassa yliopistossa ja pääset pian aloittamaan 
opiskelijaelämäsi tietoteekkarien yhteisössä.

Tampereen TietoTeekkarikilta eli TiTe on yhteisö, 
johon jokainen tietotekniikkaa Tampereel-
la opiskeleva kuuluu. Kiltatoiminta tarjoaa 
jäsenistölleen monipuolista tekemistä opin-
toekskursioista videopeliturnauksiin sekä mah-
dollisuuden tutustua samanhenkisiin ihmisiin. 
Oman killan lisäksi Tampereen yliopistossa toimii 
150 muuta ainejärjestöä, kiltaa ja kerhoa, joiden 
toiminta vaihtelee sijoittamisesta sarjakuviin ja 
roboteista runouteen. Ole siis avoimin mielin ja 
suhtaudu tulevaisuuteen ennakkoluulottomasti.

Opiskeluaikanasi tukenasi on omien tuutoreidesi 
ja kiltasi lisäksi ylioppilaskuntasi TREY. Tampereen 
Ylioppilaskunta toimii kaikkien yliopistomme 
opiskelijoiden edunvalvojana. Ydinviestimme 
me opiskelijat kuvastaa sitä, että treyläisyys 
on yhteisöllisyyttä, johon jokainen opiskelija on 
tervetullut mukaan ensimmäisestä päivästä 
lähtien. Ylioppilaskunnan asiantuntijat ja halli-
tuslaiset tekevät päivittäin töitä sen eteen, että 
yliopisto olisi meille opiskelijoille parempi paikka. 
Edunvalvontatyön lisäksi teemme monipuolista 
järjestötoimintaa ja tuotamme yhteisön käyttöön 
jäsenpalveluita, kuten mahdollisuuden lainata 
pakettiautoa tai ulko- tai lautapelejä illanviet-

toon.

Opiskeluaika on monella tapaa ainutlaatuista 
ja Tampereen yliopisto tarjoaa sinulle laajat mah-
dollisuudet opiskella ja tutkia ympäröivää maail-
maa. Älä tyydy vain helppoihin valintoihin, vaan 
uskalla haastaa itseäsi. Yliopistoyhteisömme 
rikkaus on sen moninaisuus, ja jokainen meistä 
on tärkeä osa kokonaisuutta. Toisin sanoen, olet 

treydellinen sellaisena kuin olet!

Näiden sanojen myötä haluan toivottaa sinut 
tervetulleeksi Tampereen yliopistoon ja TREYn 
jäsenek- si. Syksyä 
ja uusia fukseja 
odot- taen,

Max Liikka
Tampereen TietoTeekkarikillan järjestökummi
Tampereen ylioppilaskunta TREY

Paina logo mieleen!
Fuksineuvosto järjestää 
tapahtumia juuri Sinulle!

KAIKKI MITÄ TARVITSET:

tampereenteekkarit.fi/fukseille

Morjesta fuksi!

Ensimmäinen opiskeluvuotesi eli fuksivuostesi alkaa orientaatioviikoista, jolloin pääset tutustu-
maan kurssikavereihin, yliopistoon ja Tampereeseen ensin pienemmissä tuutorryhmissä ja 
myöhemmin isommalla porukalla oman opiskelusuunnan ja muidenkin alojen teekkarifuksien 
kesken. Me kaikki teekkarit olemme yhtä isoa perhettä ja sen tulet varmasti huomaamaan. 

Vuoteen mahtuu laaja kirjo hauskoja tapahtumia pitkin vuotta opiskelun tasapainottamiseksi: 
rentoa liikuntaa, yhdessäoloa sekä tietysti juhlintaa. Fuksipassista löytyy laaja kirjo tapahtumia 
pienistä peli-illoista aina kaikkia yliopiston opiskelijoita yhdistäviin kekkereihin. Passi auttaa 
sinua fuksivuoden varrella löytämään itselle mielekkäimmät palaset kirjavasta teekkarikulttu-
urista. Tapahtumarikas vuosi päättyy kaksiviikkoiseen, yli sadan tapahtuman Wappuun, jonka 
kruunaa maankuulu tamperelainen Teekkarikaste Tammerkosken pauhuissa tuhansien ihmis-
ten silmien alla.

Pistä rokki soimaan ja heittäydy rohkeasti mukaan, mitä enemmän pääset kokemaan asioita 
sitä mieleenpainuvampi ja monipuolisempi fuksivuodestasi tulee osana maailman parasta 
opiskelijayhteisöä!

Valtteri
fuksimestari

Tervetuloa teekkariyhteisöön!

Olet aloittamassa elämässäsi uutta taivalta ja haluankin onnitella sinua, koska saat sen tehdä 
aivan uskomattomassa seurassa. Tampereen Teekkareiden jäseniä ovat killat, joten killan 
jäsenenä pääset myös nauttimaan Tampereen Teekkareiden jäsenpalveluista.

TampereenTampereen Teekkarit vaalii teekkarikulttuuria Tampereella, minkä lisäksi yhdistys toimii 
yhteistyöalustana killoille. Yhdistyksen kaksi näkyvintä jäsenpalvelua tulee tutuksi jo heti orien-
taatioviikosta lähtien, kun sinut vastaanottaa teekkarilakkipäinen tuutorisi. Tampereen Teek-
kareiden kautta voit siis tilata oman lakkisi. Lakkitilauksesta tulee tietoa, kunhan se on ajan-
kohtaisempaa. Kuten suurena osana illoista myös orientaatioviikolla lämpenee useaan 
otteeseen Teekkarisauna Mörrimöykky, jota eri järjestöt käyttävät ahkerasti, mitä erilaisimpien 
tapahtumien järjestämiseen.

Toivotan sinulle erinomaista fuksivuotta ja toivon, että otat siitä kaiken irti, minä ainakin otin 
enkä kadu hetkeäkään. Tästä yhteisöstä löytyy jokaiselle jotakin, joten löydä oma tiesi teek-
kariuteen.

Mikko
puheenjohtaja
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Tampereen teekkarit

Kuva: Henrik Laakkonen
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Heipähei ja tervetuloa Mustan Passin 
palstalle!

Me, Anniina ja Jimi, haluttiin 
tässä teille uusille fukseille 
höpötellä fuksivuodestamme 
ja siitä, kuinka te voitte tehdä 
omastanne mahdollisimman 
hienon. Aloitetaan siis sillä, 
että mikä ihmeen /musta-
passi? Ensimmäisillä sivuilla 
puhuttiin vähän fuksipassista, 
jonka tekin saatte syksyllä. 
Tänä vuonna se on TiTen 
musta, sillä me pistettiin viime 
vuonna töpinäksi ja saavutet-
tiin molemmat superfuksikisan 
voittajan titteli. Superfuksikisan 
voittaja on se tyyppi, jolla on 
eniten fuksipisteitä Wappuun 
mennessä. Meillä molemmilla 
pisteitä oli 1139,92 eli siihen 
mennessä täysi passi. 

Nyt, tärkeä huomio: tästä ei tarvitse ottaa oppia jos ei tahdo. 
Me molemmat ollaan tämän vuoden aikana nähty ja tehty 
paljon, joka itsessään on ollut paljon arvokkaampaa kuin passin 
“suorittaminen”. Kaikki ne hauskat ja vähemmän hauskat (jotka 
on ollut hauskoja sitten parin päivän päästä) muistot, uudet tut-
tavat/kaverit/ystävät ja itsensä haastaminen on tehnyt meidän 
fuksivuodesta ihanan ja upean, ja nyt on teidän vuoro selvittää 
miten voitte tehdä omastanne just teille parhaan!

Tullessanne orientaatioviikolle alkaa kalenteriin ilmestymään 
tapahtumia kuin sieniä sateella. Tuntuu, että kaikkeen ei ehdi tai 
jaksa mennä - ja se on ihan okei. Niinä hetkinä kun menofiilistä 
taas riittää, on jokaiselle kolmenlaisia tapahtumia:

-Tapahtumat, jotka vaikuttavat omalta jutulta. Nämä ovat niitä 
tapahtumia, joihin suoraa tietää olevansa menossa. Hiphei ja 
wuhuu!!! Meille tällaisia olivat esimerkiksi rastikierrokset, excursiot 
(yritysvierailut ja matkat muille paikkakunnille) ja saunaillat. Jimille 
lisäksi killan säbävuorot.

-Tapahtumat, jotka kiinnostavat. Saatat olla kahden vaiheilla, 
olisiko tämä sinulle sopiva juttu. Kokeile. Osa ei nappaa, osa 
saattaakin olla juuri se hauskin juttu koko lukuvuonna.
Me lähdimme kokeilemaan mm. sitsaamista (akateemiset pöytä-
juhlat), benjihyppyä ja nakkeilua (tapahtumissa vapaaehtoista 
auttamista). Nämä kaikki osottautuivat hauskoiksi aktiviteeteiksi!

-Tapahtumat, jotka eivät kiinnosta. Tähän kaikkein tärkein taku 
on, että mene kuitenkin. Jos ne ovatkin hirveitä, ei lähes missään 
tapahtumassa tarvitse viettää koko aikaa. Usein ne eivät sitä 
kuitenkaan ole, vaikka siltä saattaa paperilla kuulostaa. Voit 
löytää paitsi uusia kokemuksia, myös uusia puolia itsestäsi! 
Meille näitä olivat mm. TREY:n edustajiston kokoukset (sori 
Zyrk), lauluiltamat ja pikkujouluristeily. Lisäksi Anniinalle killan 
säbävuorot. Nämä kaikki olivat vähintäänkin kokemuksia, mutta 
useimmat osottautuivatkin huikeiksi jutuiksi joissa tulee käytyä 
jatkossakin!

Usein myös pelottaa mennä tapahtumiin, joista ei tunne ketään. 
Hyviä uutisia! Opiskelijapiireissä ollaan todella mukaanottavia, ja 
nimenomaan kannattaa mennä tapahtumiin joissa tuttuja ei vält-
tämättä ole. Usein pelkkä “moi, mä olen ____” riittää pääsemään 
uuteen porukkaan, tutustumaan ja tekemään asioita yhdessä. 
Vanhempiakaan tieteenharjoittajia ei kannata pelätä (liikaa) - 
he jutustelevat mielellänsä fuksien kanssa ja kertovat tarkemmin 
teekkari- tai muista perinteistä.

Teekkariperinteistä puheenollen, teekkarikulttuuri tulee kosket-
tamaan kaikkien meidän elämäämme. Siitä kuulee paljon 
puhuttavan: ne on niitä tupsulakkisia tyyppejä jotka konttaa 
haalareissaan yöneljältä kotiin. Vaikka teekkarius välillä saattaa 
näyttäytyä tällaisena, se ei sitä ole (ainakaan kokonaan). 
Teekkarikulttuuri on sitä, että kaveria ei jätetä, ollaan avoimia ja 
mukaanottavia sekä pidetään yhdessä kivaa. Jokainen otetaan 
mukaan sellaisena kuin on ja jos jonkin asian voi tehdä parem-
min, tehdään kaikkensa että niin tapahtuu. Tärkeää on myös 
yhteistyö muiden kiltojen ja, erityisesti nyt yliopistojen yhdistyttyä, 
ainejärjestöjen kanssa. Muita kohdellaan kunnioituksella, vaikka 
kulttuurierojakin löytyy.

Kun koulun alkaminen lähestyy ja orientaatioviikko ja varaslähtö 
alkavat pyöriä mielessä, herää useimmilla kysymys siitä löytääkö 
omaa porukkaa. Jopa paniikki siitä, että tulee viettämään koko 
5 + n vuotta yksin, on täysin tavallista. Vaikka “älä huoli” on 
korni neuvo, älä silti huoli (ole hyvä). Yliopistolla on monenlaista 
porukkaa - toisia yhdistää yhteinen harrastus, toisia kiinnostuk-
senkohteet ja toisia huumori. Saatat löytää oman porukkasi 
tutorryhmästä, kerhosta, killasta tai saunalla jutellessasi mukavalle 
tyypille. (Tai niin kuin me, neljän hengen porukasta joka nimettiin 
villiksi unelmaksi “Musta Passi”.) Mene ja tiedä.

Tästä pääsemme loogisesti 
kumoamaan aikaisempia 
puheitamme - todettakoon, 
että fuksipassin täyttämisellä on 
joka ikiselle teistä suurempaakin 
suurempi merkitys. Jokainen fuksi 
haluaa vappuna kuolla ja syntyä 
uudestaan Tammerkosken kuo-
huissa teekkarina. Tämä skump-
antäyteinen kahden viikon 
tykitys nimeltä Wappu huipentuu 
teekkarikasteeseen, josta joka-
inen fuksi kuulee koko vuoden 
legendoja ja tarinoita. Voimme 
paljastaa teille salaisuuden: se 
oikeasti on niin hienoa kuin miltä 
kuulostaa. 

Teitä fukseja auttamassa on tulevana vuonna fuksivastaavisto, 
tutorit ja kilta. Voimme kuitenkin omasta puolestamme sanoa 
myös, että jos jotain kysymyksiä tulee esimerkiksi eri tapahtumista 
(varsinkin passiin liittyen), opiskelijaelämästä tai ihan mistä vaan, 
olemme aina valmiina jubailemaan ja auttamaan!

Kokkiinan resepti onnistuneeseen 
fuksivuoteen

Ainekset:
2 kiloa  ennakkoluulottomuutta
väh. 45  opintopistettä
1-10  sitsiä
väh. 300  fuksipistettä
väh. 1  excursioita
väh. 2 kpl omalta mukavuusalueelta poistumista
väh. 7,25 uusia tuttavuuksia
0 h < x < Mihef killalla hengailua
(alkoholia tai limpparia, oman maun mukaan)

Valmistus:
Sekoita ainesosat
Grillaa fuksivastaavistoa
Tarjoile dinneri 1.5.
Nauti

Superfuksien tarina
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Anniina “Ralliina” (“Känniina” “Neganniina” “Darranniina” 
keksikää omanne) Honkasaari
TiTen koulutus- ja sosiaalipoliittisen vastaavan apu
Superfuksi 2019, 1139,92 fuksipistettä

Jimi “kolina” Riihiluoma
TiTen fuksivastaava
Superfuksi 2019, 1139,92 fuksipistettä
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Kuva: Mika Kiviluoma

EESTEC
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EESTEC, eriskummallinen kirjainyhdistelmä, joka 
ei kerro aluksi mitään, mutta siihen toivottavasti 
törmää kampuksella tai ihan kiltahuoneellakin. 
EESTEC on Euroopanlaajuinen järjestö, jonka 
kautta on vaivatonta ja edullista lähteä lyhyille 
reissulle oppimaan uutta ja tutustumaan teknii-
kan opiskelijoihin.

Oletko ikinä miettinyt millaista juotavaa Puo-
lalainen Soplica on, millaiselta opiskelijoiden 
ylläpitämä kahvila Karlsruhessa (Saksassa) näyt-
tää, tai millaisia bileitä Sveitsiläisessä pommi-
suojassa voidaan järjestää? EESTECin kautta on 
helppo tutustua tähän kaikkeen.

Bileiden lisäksi EESTECin toimintaan kuuluvat 
workshop -tapahtumat, joiden aikana toteu-
tetaan jokin tieto- tai sähkötekniikkaan liittyvä 
projekti. Yksi mielenkiintoisimmista workshopeista 
joihin osallistuin Antwerpenissa, missä optimo-
imme dronen lentoreittiä. Meillä Tampereella 
olemme muun muassa rakentaneet pienen 
pelikonsolin ja ohjelmoineet siihen yksinkertaisia 
pelejä.

Näissä reissuissa voit heittäytyä jännittävään seik-
kailuun ja tavata paljon uusia ihmisiä, joista saat 
varmasti elinikäisiä kavereita mikäli vain haluat. 

Reissujen aikana ei sinun tarvitse välittää KELAn 
kirjeistäkään, sillä nykyään EESTECin reissuista saa 
jopa opintopisteitä matkakertomusta vastaan. 
Tämän lisäksi kaikki workshop -tapahtumat ovat 
ilmaisia eli kaikille osallistujille on valmiina majoi-
tus sekä ruoka koko viikon ajaksi. 

Mikäli sinulle heräsi aiheesta kysymyksiä, vas-
taamme niihin mielellämme Telegramissa 
https://t.me/lctampere
http://eestec.net/events

Antti Peltotalo
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https://t.me/lctampere
http://eestec.net/events


22 23Fuksinibble 2019 Fuksinibble 2019

Pakkaa kaikkialle mukaasi iso pakkaus rentoa, avointa ja reipasta mieltä!

Tule tutustumaan tuleviin opiskelukavereihin ja/tai kysymään mitä tahansa 
meidän Telegram-kanavilta tai Facebook-ryhmästä. 

Liity TiTen fuksien Telegram-kanaville: t.me/titefuksit19 ja t.me/fuksitiedotus19

Liity TiTen fuksien Facebook-ryhmään: http://dy.fi/du3

Tsekkaa vielä tärkeimmät tiedot osoitteesta tite.fi/fuksi

Jos haluat kurkistaa jo nyt kulisseihin, tsekkaa meidän kuvat: tite.kuvat.fi
Muita gallerioita on esimerkiksi ylioppilaskunnan galleria trey.kuvat.fi, 
teekkariyhdistyksen galleria ttyy.kuvat.fi, ja koulun kamerakerhon galleria 
ttkamerat.kuvat.fi

Jos olet jotenkin onnistunut välttymään tältä linkiltä, niin käy ehdottomasti 
katsomassa todella yliopiston tarjoamaa tärkeää infoa esimerkiksi opintotuesta, 
opiskelijakortista, asumisesta jne. täältä: 
https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/tampereen-yliopiston-opiskelijan-opas/
tervetuloa-uudet-yliopisto-opiskelijat

Ylioppilaskunnan piiristä löytyy varmasti jokaiselle jotakin mielenkiintoista 
tekemistä. Tekemistä varten on perustettu erilaisia harrastekerhoja, joita voi 
etsiä esimerkiksi täältä: 
https://trey.fi/jarjestot/ylioppilaskunnan-piirissa-toimivat-jarjestot

Laita ainakin tämä päivämäärä muistiin: TiTen varaslähtö 18.8. Klo 18 @ Kaup-
pakeskus Duo, Hervannan valtaväylän puolen sisäänkäynti.

Nähdään syksyllä!

Loppuyhteenveto
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Softaa aitoon asiakastarpeeseen – 
koodia, jolla on merkitystä.

#joukkuepeli #ammattiylpeys #teltattomuus #alastomuus

ura.leanware.fi

@AccentureFi @accenturefiAccenture Suomi

OLETKO SINÄ MEIDÄN KAVERI?

KONSULTTI  
ON YSTÄVÄ
accenturerekrytoi.fi

Seuraa meitä somessa!

@tietoteekkarikilta fb.me/tietoteekkarikilta @RuffeCS

http://t.me/titefuksit19
http://t.me/fuksitiedotus19
http://dy.fi/du3
http://tite.fi/fuksi
http://tite.kuvat.fi
http://trey.kuvat.fi
http://ttyy.kuvat.fi
http://ttkamerat.kuvat.fi
https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/tampereen-yliopiston-opiskelijan-opas/tervetuloa-uudet-yliopisto-opiskelijat
https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/tampereen-yliopiston-opiskelijan-opas/tervetuloa-uudet-yliopisto-opiskelijat
https://trey.fi/jarjestot/ylioppilaskunnan-piirissa-toimivat-jarjestot
https://www.facebook.com/TietoTeekkarikilta
https://twitter.com/ruffecs
https://instagram.com/tietoteekkarikilta
https://www.instagram.com/tietoteekkarikilta/
https://www.instagram.com/tietoteekkarikilta/
https://www.facebook.com/TietoTeekkarikilta
https://twitter.com/ruffecs
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