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H ei ja tervetuloa opiskelemaan tie-
totekniikkaa Tampereelle!

Kaunis hellepäivä, siemailen 
drinkkiä ja istun rannalla hellehattu 
päässä. Ei vaan otetaan uudestaan, 
ulkona sataa, juon teetä villasukat 
jalassa ja kirjoitan fuksi-Nibbleä. TiTe 
julkaisee kiltalehteä nimeltä Nibble. 
Luet juuri fuksi-Nibbleä, joka on pää-
asiassa suunnattu uusille fukseille. Ja 
itse toimin lehden päätoimittajana. 
Tästä lehdestä löydät vinkkejä kos-
kien fuksivuotta, eli kannattaa lukea 
huolella.

Vaikka kesä onkin mukavaa 
aikaa, silti aina vähän odottaa, että 
pääsee syksyllä näkemään opiskeluto-
vereita ja pääsee tutustumaan uusiin 
fukseihin. Onneksi kesällä järjestetään 
kesätapaaminen, ettei aivan syksyyn 
asti tarvitse odottaa. Tänne tapaa-
miseen kannattaa uuden fuksinkin 
lähteä! 

Fuksivuosi on jännää aikaa. 

Monella se tarkoittaa omaan asun-
toon muuttoa toiselta paikkakunnalta. 
Akateemiseen vapauteen tutustu-
mista. Uusia kavereita. Teekkariuteen 
tutustumista. 

”Silloin kun minä olin fuksi…” 
Moni vanhempi tieteenharjoittaja 
muistelee aikaa, jolloin kaikki oli 
paremmin #ennen. Kun minä olin 
fuksi ei ollut kampusareenaa, Tampe-
reen korkeakoulujen yhdistämisestä 
ei puhuttu ja TeLElle otettiin opiskeli-
joita.  Kaikilla on omanlaisensa fuksi-
vuosi, sitä voi aina muistella vanhana 
kiikkustuolissa ja vuorostaan kertoa 
lapsenlapsilleen, kuinka kaikki oli 
paremmin silloin kun minä olin fuksi. 

Kannattaa ottaa fuksivuodesta 
kaikki irti – nähdään syksyllä!

Liisa Ojaniittu, päätoimittaja
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T ervehdys teille uudet opiskeli-
jat, fuksit (saksan kielen sanasta 

Fuchs, kettu), sekä kaikki vanhat sedät 
(latinan sanasta setae, elävän organis-
min karvainen rakenne)!

Teillä fukseilla on edessä elä-
männe paras vuosi. Tässä elämänne 
parhaassa vuodessa isossa roolissa 
on mukana TiTe, tietotekniikan opis-
kelijoiden oma ainejärjestö. TiTe 
järjestää mm. vapaa-ajan hassutte-
lua saunailtojen ja peli/lanitapah-
tumien muodossa, yritysvierailuja 
sekä tukea opiskelussa. Ennen kaik-
kea TiTe on yhteisö, josta löytyy niin 
apua, tukea kuin vittuiluakin  aina, 
kun näitä tarvitsee. Lisää tietoa TiTen 

toiminnasta 
sekä 

siitä, miten toimintaan pääsee 
mukaan, saatte myöhemmillä lehden 
sivuilla sekä ensimmäisten opiskelu-
viikkojen aikana.

Seuraavaksi muutama toivot-
tavasti ei-kliseinen vinkki ensimmäi-
seen vuoteen TTY:llä:

 Ota ilo irti kampuksesta
TTY:llä on Suomen paras kampus. Se 
on opiskelijoiden käytössä 24 tuntia 
seitsemänä päivänä viikossa. Kam-
pukselta löytyy uskomaton määrä 
mahdollisuuksia ja tekemistä, mie-
lenkiintoisia harrastekerhoja, sekä 
liikuntapaikkoja joka lähtöön. Kul-
kuoikeuksien laajuudesta seuraa 
myös suuri vastuu: älä perseile.

 Opiskele
Ensimmäinen vuosi on paras aika 
hoitaa pakolliset kurssit pois. Vii-

dentenä vuonna insinöörimate-
matiikan tai ruotsin kurssin suo-

rittaminen ei ole kovinkaan 
hauskaa, kun on jo kiire päästä 
töihin. Opiskelun tueksi TiTe 
järjestää opintopiirejä viikoit-
tain, joissa harjoitustehtäviä 
voi laskea kohtalotovereiden 
kanssa.

 Opi olemaan teekkari
Fuksivuoden päätteeksi teistä 

kaikista tulee teekkareita. 

Puheenjohtajan palsta
Kuva: Veli-Matti Korpelainen

Teekkari on hauska olento, joka tyk-
kää värkkäyksestä, yhteisöllisyy-
destä, jäynäämisestä, saunomisesta 
sekä paskoista vitseistä. Teekkari 
pitää kavereista huolta, kykenee 
rakentamaan saunan itselleen riip-
pumatta välineistä tai sijainnista, 
pitää niin rosolli- kuin muistakin 
laarnioista sekä suhtautuu humanis-
teihin niin kuin hyttysiin: kuulemma 

niillä joku tarkoitus on, mutta ei ole 
itselle vielä auennut. Seuraavalla 
sivulla on pieni testi, jolla voit tes-
tata, oletko jo valmis teekkariksi. 

Lämpimästi tervetuloa opiske-
lemaan TiTelle, kyllä me tästä vielä 
fuksivuosi saadaan.

 
jämätommi,

TiTen puheenjohtaja
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Te s t a a  t e e k k a r i ke l p o i s u u t e s i

Rapukoulussa rapuopettaja kysyi 
rapuoppilailta: “Onko kenelläkään saksia?“ 

Yksikään käsi ei noussut. 
*Naks naks naks* 

Naurahditko? Onneksi olkoon! Olet mieleltäsi jo 
teekkari.

Mikäli vitsi ei vielä auennut, älä huoli: vuoden 
päästä tuo vitsi erään savannilla elävän 

turkulaisen diplomi-insinöörin suusta kuultuna 
saa krapulaisimmankin taistelijan repeämään.



A h, kiltahuone! Tuo keidas kuivien 
matematiikan luentojen keskellä 

jonne kyttyräeläimet ja matkaajat tule-
vat täydentämään nestevarastojaan 
matkalla kohti sitä paikkaa minne 
ovatkaan matkalla. Näin toisella paik-
kakunnalla kesätöissä ollessaan sitä 
keidasta muistelee kaihoisasti kaiva-
ten. Ei sentään kaivaen, TiTeltä saa 
parempia töitä. 

Kiltahuone on siis kampuksella 
oleva ”olohuone” opiskelijoille. Joka 
opintosuunnalla on omansa, mutta 
TiTellä on suurin ja paras (vaikka 
nämä kaksi asiaa eivät olekaan 
syy-seuraussuhteessa) ja sanon tämän 
vaikka minulla onkin alunperin säh-
könsiniset haalarit. 

Mutta mitä kiltahuoneella voi 
tehdä? Kiltahuone on avoinna 24/7 ja 
sisältää kunnon olohuoneen tavoin 
viihde-elektroniikkaa kuten kahvin-
keitin, jäsenkoneita, konsoleja, vanha 
Tekken ja niin edelleen. Sohvat ovat 

vastikään uusittu ja seinät pyritään 
maalaamaan kesän aikana uudestaan. 
Kiltamme käyttää rahaa kiltahuoneen 
ylläpitoon ja kehitysideoita otetaan 
vastaan.Myös opiskelu onnistuu ja 
vanhemmilta tieteenharjoittajilta saa 
tukea melkein mihin vain, kysykää 
rohkeasti! 

Kiltahuonetta vartioi maskot-
timme Ruffe joka on puinen koira 
(joka twiittaa! Käy seuraamassa @ruf-
fecs) josta myös kuva ohessa. Ohessa 
myös toimittajan pohjapiirrustus 
kiltahuoneesta.

Tervetuloa opiskelemaan TTY:lle 
minunkin puolestani.

 
Terkuin,

Jussi Kekki
kekken@telegram

kekken@IRCnet
 

*ei tää oikeesti ollu keskustelupalsta

Kiltahuoneisto-
keskustelupalsta*

Teksti ja kuvituskuva: Jussi Kekki

Tampereen TietoTeekkarikilta 
päätti haastatella uusia hakijoita 

pääsykokeissa. Löysimme tietotek-
niikkaa opiskelemaan hakeneet 
Tuomon ja Visan, ja kysyimme 
heiltä muutaman kysymyksen.

 

Haastattelemamme hakijat olivat 
Tuomo Mäkiranta ja Visa Mäkelä.

Mistä päin olette kotoisin?
V: Kuopiosta.
T: Kurikasta, Etelä-Pohjanmaalta.

Miten te päädyitte hake-
maan juuri Tampereelle 

tietotekniikkaan?
V: Ajatus Tampereesta tuli sisaruksilta, 
tietotekniikka taas siksi, kun en mitään 
muutakaan keksinyt.
T: Hain tietotekniikkaan, koska ala 
kiinnosti. Hain sekä TTY:lle että 
TAMK:iin. Ohjelmointi kiinnostaa 
minua, vaikka minulla ei aikaisempaa 
kokemusta koodaamisesta olekaan. 

Miten matikan koe meni?
V: Olisi voinut paremminkin mennä. 
Fysiikka onkin sitten huomenna 
edessä.

Mitä te odotatte 
opiskelulta TTY:llä?

T: Minulla on täällä opiskelemassa 
pari kaveria, ja olen heiltä kuullut, että 
täällä on mukavaa porukkaa.. Luen-
noitsijoista kuulemma osa on tylsiä.
V: Ei tässä vielä erikoisempia odotuk-
sia. Veli opiskeli täällä fysiikkaa ja 
sanoi, että TTY on hyvä koulu.

Summatkaa mitä tulee mieleen 
käsitteestä 

akateeminen vapaus 
ja vastuu?

T: Se, että saa olla vapaasti, mutta ten-
teistä pitää päästä läpi

Oletko jo tutustunut 
Tampereeseen?

V: Olen käynyt täällä pari kertaa aikai-
semmin, ja tämä on mielestäni ihan 
jees paikka.
T: Olen asunut täällä puoli vuotta ja 
viihtynyt. ×

Hakijoiden haastattelut
Haastattelijat: Zyrk, Jyhiz & Tiina
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Esittelyssä TiTen
fuksivastaavisto ja tutorit 2017

M oro! Mä oon 
Johannes, tei-

dän fuksivastaava, ja mun duunina on 
auttaa teitä nauttimaan teidän ensias-
kelista opiskeluelämään yhdessä Tii-
nan ja tutoreiden kanssa. Pääasialli-
sesti roolini on olla vähän kannustava 
isobroidi, jolta voi tulla kyselemään 
mitä vaan. Orientaatioviikolla saatte 
ensimaistijaiset koulun ympäristöstä 

ja mahdollisuuden 
tutustua kanssaopis-
kelijoihinne. Tämä 
viikko on todella maa-
ginen ja suosittelen 
ottamaan siitä kaiken 
irti. Sitä ei voi etukä-
teen tietää, mitä kaik-
kea yksi oppilaitos 
pitää sisällään. Oma 
fuksivuosi oli pitkin 
vuotta unohtumaton; 
löysin itselleni uusia 
ystäviä, harrasteseu-
ran ja ainutlaatuisia 
kokemuksia. Ja vuosi 
huipentui lopulta 
teekkarikasteeseen, 
joka on vähintään 
yhtä upea kuin mitä 
siitä sanotaan. TiTen 
fuksina olemisessa 
oli hienointa se, että 
täällä jokainen kuu-
luu porukkaan. Meitä 
on paljon ja jokai-

nen voi löytää täältä 
samanhenkisiä ystäviä.

Jos mun täytyisi verrata orien-
taatioviikkoa lintuun niin sanoisin, 
että se on yksi pelikaani. Upea tapaus, 
joka pitää sisällään enemmän kuin voi 
olettaa. Paras suomenkielinen sana 
on varmasti ”haistella” ja valitsemani 
motto tähän tilanteeseen on varmaan 
”Kaikesta voi tiltata”. ×

H ei fuksi! Onnittelut 
mahtavasta päätökses-

täsi aloittaa tietotekniikan 
opiskelu juuri TTYllä! Ter-
vetuloa (mielestäni) parhaa-
seen opiskelupaikkaan, sekä 
varsinkin TTY:n parhaaseen 
kiltaan, TiTeen. Kilta järjes-
tää paljon kaikkea hauskaa, 
mutta myös tukee opiske-
lua, joten lähde rohkeasti 
mukaan seikkailuun.

Minä olen Tiina ”nal-
lekarkki” Hytönen, TiTen 
ylitutor. Aloitan kolman-
nen vuoden TTYllä ja odo-
tan uusien fuksien saapu-
mista innolla. Ylitutor on 
yhdessä fuksivastaavan 
kanssa vastuussa fuksien 
viihtyvyydestä ja ohjaami-
sesta TiTellä. Järjestämme 
tapahtumia, neuvomme, 
kaitsemme tutoreita ja 
pidämme hauskaa. Meiltä 
voi kysyä mitä vaan!

Koulu aloitetaan orientaatiovii-
kolla, johon kuuluu koulun järjestämä 
virallinen osuus, sekä tutorien ja killan 
järjestämä epävirallinen osa. Osallistu 
mahdollisuuksiesi mukaan kaikkeen, 
niin pääset hyvin mukaan menoon. 
Virallisilla luennoilla opit TTYn jär-
jestelmistä, palveluista ja muusta tär-
keästä. Tutorien kanssa kuljetaan kou-
lulla ja käydään läpi ruokalat, killat, 

kerhot yms. sekä tutustutaan TTYn 
menettelytapoihin. Iltaisin voi olla 
tutorien järjestämää ohjelmaa, sau-
nailta tai muuta hauskaa.

Orientaatioviikko on kuin maa-
ilman erikoisin kolibri. Pieni, värikäs, 
ainutlaatuinen ja nopea. Orientaa-
tioviikko on pieni, mutta tärkeä osa 
fuksivuotta. Se sisältää kaikkea haus-
kaa, tärkeää ja värikästä. Lisäksi se 
on fuksina ainutlaatuinen tilaisuus 
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1. Ville Lehtovaara, interwebseissä Sele

2. 2.vk

3. Tietokonehommat yms. nörttijutut kiinnostaa

4. Uusintaa omasta fuksivuodesta ja fuksien 

tutustuttamista teekkarikulttuuriin

5. Tutustuminen samanhenkisiin ihmisiin ja 

akateeminen vapaus, 5/5!

6. Rentoa kaljoittelua vaikka jonkun kämpillä.

7. Oltiin samassa fuksiryhmässä.

8. Samanhenkiset ihmiset.

9. Herwantapeli.

10. Muumitalon kellari.

1. Arttu Heikkinen

2. Toisen vuoden opiskelija

3. Halusin teknilliseen yliopistoon ja olin kuullu 

Tampereesta kaupunkina paljon hyvää

4.Uusia kavereita ja kokemuksia

5. Erinomaisesti

6. Tajunnan räjäyttävät

7. Päädyttiin samojen tuutoreitten alaisuuteen, 

jota kautta sitte tavattii

8. koodaus

9. Bad Ratsia on tullu hakattua

10. GMaps väittää, että Tampereen 

taidemuseoon

1. Antti Huokuniemi

2. 2.

3. TiTe oli varavaihtoehto, johon lopulta 

ajauduin.

4. Uusia ystäviä ja hauskoja hetkiä.

5. Ihmetellessä maailman menoa ja akateemista 

vapautta (paremminkin olisi voinut mennä).

6. Eeppiset ja ikimuistoiset.

7. Henkka oli minun oma tutorini. Hän vaikutti 

osaavalta ja asiantuntevalta, ja auttoi ensim-

mäisten viikkojen ahdingossa. Totuus paljastui 

onneksi vasta myöhemmin.

8. Ihmiset ja yhteiset mielenkiinnon kohteet. 

Se, että titeläisenä ei oleteta ylenmääräistä 

sosiaalisuutta.

9. Miinaharava.

1. Henrik Koskinen

2. 3.vuosikurssi

3. Hyvä kysymys.

4. Hyvää yhteishenkeä 

5. En muista

6. Vien heidät järvelle ja jätän sinne.

7. Oma fuksi, pelottaa...

8. Uudet sohvat

9. Dark Souls

10. Muumipapan silinterihattuun

päästä sisään TTYn meininkiin, kuten 
kolibri on ainutlaatuinen hassulla len-
totavallaan. Orientaatioviikko menee 
nopeasti ohi, niin kuin kolibrikin, jos 
joskus sellaisen sattuisi seikkailuillaan 
näkemään.

Suosittelen kaikkia fukseja otta-
maan mahdollisimman paljon irti fuk-
sivuodesta. Se on ainutlaatuinen vuosi 
täynnä seikkailua, uusia ihmisiä, koke-
muksia, opiskelua ja hauskanpitoa. 
Lähde killan järjestämälle exculle! 
Laula setien kanssa saunassa! Opiskele 
ainakin 45 noppaa! Osallistu toisen kil-
lan tapahtumaan! Löydät varmasti 
mieluista tekemistä TTYllä, olipa se 
sitten urheilu, musiikki, robotit, oluen 
paneminen... Jos et löydä, perusta oma 
kerho!

Parasta omassa fuksivuodes-
sani oli uudet ystävät. Tutustuin niin 
moneen uuteen tyyppiin ja meillä on 
edelleen tiivis porukka. Lisäksi hain 
killan hallitukseen ja pääsin mukaan! 
Sitäkin kautta tutustuin ihmisiin ja 
sain paljon kokemuksia. Parhaita 
tapahtumia fuksivuodessa olivat ehkä 
ensimmäiset sitsit (kannattaa ehdotto-
masti lähteä TiTen arpasitseille), Fuk-
siWundeRunde sekä tietenkin fuk-
siwappu ja teekkarikaste.

Miksi on parasta olla TiTen 
fuksi? Koska parhaat fuksivastaavat, 
tietenkin ;)))) Noei, TiTellä on erit-
täin rento meininki ja paljon erilaisia 
ihmisiä. Jokainen löytää jotain TiTeltä, 

koodausseuraa, urheuiluseuraa, haus-
kanpitoa, opiskelutovereita, parhaat 
tapahtumat... Lisäksi kiltahuone on 
kuin olohuone, jonne voi tulla vain 
hengamaan.

Minulta kysyttiin suomenkielen 
parasta sanaa ja mielestäni se on mur-
meli. Niin söpö sana ja eläin.

Mottoni on: kaikesta saa 
seikkailun!

Nähdään elokuussa (tai jo heinä-
kuussa kesätapossa)! ×

Fuksivastaaviston lisäksi myös 
tutorit toimivat teidän oppainanne 

fuksivuotena. Tässä osiossa 
tulevat tutorinne ovat vastanneet 
toimituksen kiperiin kysymyksiin, 

eli pääsette ottamaan varaslähdön 
ja tutustumaan heihin jo nyt.

Tutoreilta saimme 
seuraavat tiedot:

1. Nimi?
2. Vuosikurssi?

3. Miksi tulin TiTelle?
4. Mitä odotat tutoroinnilta?

5. Miten fuksivuosi meni noin niinku 
omasta mielestä?

6. Millaiset etkot järjestät fukseille?
7. Miten ja missä tapasitte tutorpa-

rinne kanssa?
8. Parasta TiTessä?

9. Lempipeli?
10. Jos olisit Muumilaaksossa, minne 

sammuisit?
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1. mikko ”4quatic™” metsola

2. 3

3. haluun tehdä jotain siistiä™ ja tykkään vide-

opeleistä™ q:^)

4. tutustua uusiin opiskelijoihin

5. aika paljo videopelei™ pelaillessa. niin ja kait 

tuli opiskeltuakin

6. pelailla hauskoja pelejä sekä sisällä että 

ulkona

7. opetin karhua™ pelaamaa tekkeniä™ killalla 

kun se oli niin huono xd

8. kilta™

9. fire emblem

10. tyhjiöön™

1. Se ois Arttu ”karhu”® Karpale

2. Elikkäs 3. aka paras™

3. No, koska tääl on Tekken 3™-videopelikabi-

netti. Ja koska tietokoneet parhaita. :,-D

4. Delegoitua fuksivuotta, eli samaa ku viime 

vuodelta. Eli parasta vuotta. :-P™

5. No, aika hyvin roskiin. @RecycleBin®

6. Ulkona chillaas grillaas Tomi Björk™:n 

kitsenissä.

7. Doddii. Eli usein päivällä tavattiin Tekken 

3™-videopelikabinetin ääressä ku hakkasin sitä 

maan rakoo. Erittäin romanttista. :-D™

8. Erittäin toimimaton hallitus®. ( : - D ) ™

9. Se ois Crash Bash™ sekotettuna Poy 

Poy 2™(Dev. by Konami®)-pelin ihanaan 

sekavuuteen.

10. !® Tän kokosena mitää sammuta. Pls®

1. Elias Nieminen

2. Tutor-vuonna 2. vsk

3. Tulin TiTelle, sillä olen aina kokenut nämä 

nörttien salatieteet valtavan mielenkiintoiseksi 

aiheeksi. Tietenkin tältä alalla opiskeleville ja 

valmistuville on suunnattoman hyvä työtar-

jonta, joten toimeentulo on lähes taattu. Todelli-

suudessa olen kuitenkin sydämestäni ja sieluni 

pohjasta taiteilija-muusikko-hippi, joka elävöi-

tyy universumin harmonioista...

4. Tutoroinnin myötä odotan tutustuvani 

uuteen vuosikurssiin, oppivani ryhmätaitoja 

ja tietenkin saavani kokemuksia, joita muualta 

ei voi saada. Odotan myös, että tutoreista muo-

dostuu tiivis kaveriporukka.

5. Fuksivuosi oli kuolema. Opiskelujen (ja eten-

kin opiskelijatapahtumien), puoliammattimai-

sen musiikkiharrastuksen, sosiaalisen elämän 

(mikä?) ja perfektionismin yhdisteleminen ei 

ole mikään kaikista helpoin tehtävä.

6. Etkoilu tapahtuu kiusallisten hiljaisuuksien 

ja kattoon tuijotteluiden merkeissä.

7. Tapasimme fuksivuoden varaslähdössä.

8. Titellä saa aina kahvia välttävän kohtuulli-

sesti puhdistetusta kahvinkeittimestä.

9. Spiritismi.

10. Piisamirotan lämpöiseen kainaloon, ruusu-

puisen sillan alle.

1. Väinö ”Vinster” Liukko

2.  ∑k=0  1/(2^k) 

3. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

1. My name is Aalto, Joni Aalto. Mutta kaverei-

den kesken Jorpe.

2. Toista vuotta maisterivaiheessa.

3. Tulin Titelle opiskelemaan ohjelmistotuotan-

toa sekä hakemaan uusia kavereita

4. Odotan tapaavani huikeeta porukkaa syksyllä 

ja törmäävän uusiin ihmisiin.

5. Tota tota totanoi...Kyllä se taisi mennä oluen 

sekä järkyttävän sekaannuksen merkeissä, ja 

tuli siinä sivussa jopa jotain opiskeltua.

6. Jos minä saisin päättää etkoista, niin siellä juo-

taisiin kaljaa ja heitettäisiin väsynyttä läppää.

7. Jos en ihan väärin muista, niin taisi olla jos-

kus ylä-asteella ?? Ja tilannetta ei näillä kilomet-

reillä kykene muistamaan.

8. Minusta Titen parhautta on rento ilmapiiri 

niin kiltahuoneella kuin tapahtumissa. Ja lisäksi 

Tite järkkää kaikkee huikeeta!

9. Melkein tuo änäri vie voiton, mutta kyllä tuo 

villien nuoruus vuosien HoMM 3 vie voiton.

10. Jos kännäisin muumilaaksossa, niin var-

maan sammuisin taikurin luolaan ja laattaisin 

1. Olli ”Winter” Helminen

2. toinen? Maisterivuosia

3. Tietotekniikalta Tamkista helppo jatkaa mais-

teriksi niin miksipä ei

4. Hyviä hetkiä tuutoroitavien kanssa

5. Hyvin. Koskeen asti selvittiin

6. Pitää kysyä fukseilta millaiset haluaa

7. Tunnetaan Jonin kanssa jo pirkkalasta jostain 

yläasteen ajoilta

8. Muut titeläiset

9. EU4, WoW

10. Uimahuoneeseen koska siellä on joku talvel-

lakin lämmittämässä kämppää.

1. Roope Karvinen

2. 2016

3. Tietotekniikka oli kiinnostanut jo pidempään, 

1. Johannes Martikkala

2. 2016

3. Lajin helppous viehättää

4. Viatonta temmeltämistä ympäri mantuja

5. Olishan se elämä opiskelujen ohella ollu kiva

6. Pikkukiusalliset ja unohtumattomat

7. Hymypoika 2016-kisan välierissä

8. Joo

9. Neljän ruudun ristinolla

10. Sillan alle

4. ¯\_ツ_/¯

5. ^ ‿ ^

6. (づ◔ ͜ʖ◔)づ
7. (⌐■_■)
8. TiTe on musta, TiTe on iso ja musta tuntuu 

hyvältä.

9. The Game 

10. Se selviää aamulla.

taikurin hattuun, jotta se voisi muuttaa laatan 

vaikkapa Durum Döneriksi!
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1. Lauri Korhonen

2. Toinen vuosi lähtee tulille :D

3. Ala kiinnostaa. Oli tätä aiemminkin opis-

keltu, oli sama jatkaa sit samalla polulla Myön-

nän kuitenkin ettei ollut eka vaihtoehto :D, 

mutta olen kuitenkin tosi tyytyväinen, että 

tänne päädyin :)

4. Uusiin ihmisiin tutustumista ja uusia 

kokemuksia.

5. Mahtavasti. Huikea vuosi oli :)

6. Lämpimät :D

7. Haalaritiimin rekryn aikana, odotel-

tiin suljettua äänestystä siinä kokoustilan 

ulkopuolella.

8. Todella hyvä yhteishenki!

9. Se missä on vaikein vastustaja.

10. Yksinäisille vuorille, hyvän patikoinnin 

jälkeen auringonlaskua nuotiotulelta seuraten 

hyvässä seurassa.

1. Vivian Lunnikivi

2. TTY:llä olen opiskellut syksystä 2016 asti.

3. Koin TiTellä olevan parhaat saumat oppia 

hyödyllisiä ja mielenkiintoisia asioita, tutus-

tua samanhenkisiin ihmisiin ja oikeastaan 

ylipäätänsä löytää oman paikkani maail-

massa. Toistaiseksi on vaikuttanut ihan 

lupaavalta.

4. Odotan pääseväni auttamaan fukseja inte-

groitumaan yliopistoelämään ja löytämään 

itselleen mielekkäitä asioita.

5. Ensimmäinen fuksivuoteni meni nätisti 

opiskellessa. Toisella yrittämällä tajusin, että 

voi olla ihan arvokasta kokeilla ja katsoa mitä 

opiskelijayhteisöllä on tarjottavanaan mm. 

tapahtumien, harrastus- ja järjestötoiminnan 

muodossa. Lopputuloksena ylitin ja yllätin 

itseni moneen otteeseen, tapasin hienoja ihmi-

siä ja olin mukana siisteissä jutuissa. Jos ei 

muuta, tiedän vähän paremmin, minkätyyppi-

sistä jutuista pidän ja mistä en. Siispä fukseille 

suosittelen, että käykää kokeilemassa mah-

dollisimman paljon erilaisia asioita, vaikka 

ne eivät ensi silmäyksellä ihan omilta jutuilta 

vaikuttaisikaan.

6. Saas nähdä. :D Toivottavasti sellaiset, mistä 

jää kaikille osallistujille yhtä hyvä mieli kuin 

mitä omien tutorieni järjestämistä fuksietkoista 

jäi itselleni.

7. Laurin taisin tavata ensimmäistä kertaa 

jo varaslähdössä, mutta ensimmäinen mie-

leenpainuva muistikuva on kun lukuvuoden 

alussa valittiin haalaritiimille puheenjohtajaa 

ja molemmat oltiin ehdokkaina. Lauri valittiin 

PJ:ksi niukalla enemmistöllä ja itse tulin vali-

tuksi sitten varapuheenjohtajaksi.

8. Yksi paras puoli TiTessä on se, että TiTe – 

kuten TTY ylipäätänsäkin – on mielestäni tiivis, 

mutta kuitenkin avoin yhteisö, johon on suh-

teellisen helppo päästä mukaan

9. Homm3

10. Höh, muumilaaksoon tietenkin.

1. Noora Raitanen

2. Toinen

3. Kiinnostava ja monipuolinen ala.

4. Hauskaa tekemistä ja uusia fukseja, joihin 

tutustua.

5. Liian nopeasti ja erittäin hauskasti. 

6. Rento ja hauskat, missä kaikilla on kivaa. 

7. Todennäköisesti jossain alun tapahtumassa, 

uskoisin näin.

8. Hauskat tapahtumat ja reilu meininki.

9. Alias

10. Muumitalon ullakolle

1. Elias Meyer

2. 2

3. Tietotekniikka oli kiinostava vaihtoehto, kave-

reiden perässä hain Tampereelle.

4. Fukseihin tutustumista, ja vaihtelua opiskeluun

5. Olisi voinut mennä paljon huonomminkin

6. Musiikin kuuntelua jossa jokainen saa laittaa 

1. Kida

2. n.

3. Koska isäni on opettanut minua koodaamaan jo 

tarhaikäisestä asti, en osaa tehdä mitään muuta :D

4. Saadaan kuitenki tylsä fuksiryhmä, niin 

varmaan opastetaan fukseja eka viikko, ja sen 

jälkeen niitä ei kiinnosta enää mikään mitä me 

yritetään niille järjestää.

5. Hyvin. Sain enemmän noppia kuin minään 

myöhempänä vuonna. Sain enemmän kave-

reita kuin koskaan. Join enemmän viinaa kuin 

ikinä (siihen mennessä).

6. Pidetään varmaan jonkun toisen fuksiryh-

män kanssa, että tutustuisitte muihinkin kuin 

toisiinne. Pelataan lautapelejä ja jos on tahtoa 

niin juomapelejä.

7. 2. opiskeluvuonna. Olin tutori, ja KoRKin Jani 

(kai?) järjesti megaetkoja fukseille Bäck to skola-

neihin. Siellä oli fuksiryhmiä TiTeltä, KoRKilta, 

MIKiltä ja Skillasta. Tytti esitteli minut vessajo-

nossa Kekille ja ajattelin että onpa typerä nimi, 

tuota en muista ikinä.

8. Yhteishenki. Kaikki otetaan mukaan, ja kave-

reista pidetään huolta.

9. Konsoli/tietokonepeli: Psychonauts, Lauta/

korttipeli: Fluxx

10. Onko muumilaaksossa putkaa? Siellä on kui-

tenkin poliisi. Jos ei, niin hemulin puutarhaan. 

(Kirjotetaanko hemuli isolla? Se on laji, mutta se 

on kai myös nimi?)

1. Jussi ”kekken” Kekki

joten päädyin sit tänne.

4. Vauhtia ja vaarallisia tilanteita.

5. Nopeastihan tuo meni, tutustui moniin muka-

viin tyyppeihin ja opiskelutkin meni ihan hie-

nosti siinä sivussa.

6. Arvoitus toistaiseksi.

7. Jossain siellä orientaatioviikolla.

8. Kiltahuone ja samanhenkiset ihmiset.

9. Liian monta.

10. Hattivattien saarelle.

biisejä jonoon. Vähän vaihtelua ainaiseen pelk-

kään pop-musiikkiin. 

7. Kavereiden kautta, alettiin pyöriä samassa 

porukassa

8. Kaverit

9. Myllyralli: vaellusretkellä pysähdytään 

oluelle jokaisella myllyllä jossa on majatalo. 

Peli toimii parhaiten Saksassa jonkin joen 

varrella. Ei suositella pelattavaksi Suomessa 

taloudellisista syistä.

10. Piisamirotan ja haisulin seuraan
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1. sampozki ”Sampo” Pelto

2. Toine

3. Halusin tehä koneel juttui 

1. Santeri ”Ghosty” Hukari

2. 2.

3. Kiinnostava ala

4. Hienoja hetkiä fuksien kanssa

1. Henri “Mihef” Seppä

2. 2.

3. tirsk

4. Fuksivuosi 2.0

5. Oispa noppia

6. Sopivan kosteat

7. Lukiossa, todennäköisesti selvinpäin

8. Ihmiset ja kiltahuone

9. Beerpong

10. Nuuskamuikkusen telttaan muutaman nop-

papelin jälkeen

1. fennekki

2. 4? alkaa nyt? joo

3. päätin joskus 13v että tuun titelle, sit tulin 

titelle

4. öää, en tiiä, jotain ehkä

5. en muista enää mutta en vissiin käynyt mis-

sään tapahtumissa, en suosittele tekemään 

samoin

6. jaa-a

7. oisko ollu kapinassa :V

8. paha hankala kysymys en osaa vastata

9. nukkuminen

10. minä en sammu koskaan

2. 5½ :D

3. Koska sähkö ei alana ollutkaan se oma kutsu-

mus joten vaihdoin TiTelle. Ja musta on musta 

kiva väri.

4. Aivan uskomatonta seikkailua fuksien kanssa 

jota voi muistella vielä kymmenen vuoden 

päästä tutoroidessani.

5. Unohtumaton kokemus unohtuneilla illoilla. 

Seikkailu teekkarikulttuurin syvyyksiin. Kyl mä 

opiskelinkin.

6. Parhaat. Jossa pyrin ottamaan huomioon 

myös alkoholittomien fuksieni viihtyvyyden. Ja 

alkoholillisten. Ja jokaisen. Suomessa.

7. Tarjosin ”aika hyvää” valkoviiniä (Huttunen) 

Wapun ensimmäisenä päivänä pre-Colourseilla 

2014. Muistikuvat on heikohkot, toivottavasti meni 

oikein. En edes luntannut, mun lasit on jo rikki.

8. Meemit 8D ja yhteisöllisyys. 5/5

9. Cra... Dark Souls 3 (ja pokemonpantomiimi 

hyvässä seurassa kahden promillen jälkeen.)

10. Hemulin puutarhaan kylkiasentoon. (Muo-

vinen) Jaloviinapullo tyynynäni.

1. Valtteri ”silfur” Tastula.

2. Toinen.

3. Mielummin Tampere kuin Turku tai lappeen 

Ranta.

1. Severi Kujala

2.  Toinen

3.  Tietokoneet kiinnostivat ja titellä parhaat 

tulevaisuuden näkymät töiden saralla

4.  Uusia kokemuksia, ihmisiä ja etenkin fukseja

5.  Ei huonosti, mutta olisi voinut paremminkin 

mennä...

6.  Salaisuus

7.  Olimme samassa fuksiryhmässä

8.  Kaikki.

9.  Tällä hetkellä CSGO

10. Varmaan viinikellariin (sieltä löytyy kuu-

lemma myös viinaa) ×

4. Pääsee kokeen fuksivuoden uusix

5. Kaikille jäi paha mieli

6. Luetaan hopsii ja tehään kaikkee kivaa ( ͡° ͜ʖ ͡°)
7. Lukiossa, mahdollisesti kännissä

8. hasut memit

9. p̥̪ö͖̹̫͉ͅm͖̰̖̫
͓̯͉̗
p͓̗e͚̞͎̯
̭̠ ̣̼
l̠͉͚̺
̱̭̞̦
i̯ ̣̫̥

10. Granaattirotkoon, koska siellä on yöllä liskoja.

5. 75%

6. Kaikista parhaat

7. Päivä ennen varaslähtöä pubissa

8. Kiltahuone auki ~24/7

9. Beer pong

10. Sillan alle

4. Typer Innokkaita fukseja.

5. Ihan hyvin jos oikein muistan.

6. Kohtuulliset. Kämppistä pitää kyllä varoa.

7. Sama tutorryhmä, siellä synkkasi.

8. Tähän täytyy varmaan sanoa Herwantapeli.

9. Joku yhden henkilön vääntämä indie-mestari-

teos josta kukaan muu ei ole ikinä kuullut.

10. Tuutikin kämppään meren rannalle. Tuukikki 

on kova äijä.
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Tervetuloa kesätappoon! Fuksivuoteni
Teksti: sampozki “Sampo” Pelto, Isännän apustaja
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T iTe järjestää myös perinteisen 
kesätapaamisen eli niin sanotun 

kesätapon 21.7 - 23.7.  Tänne olette 
te uudet fuksit erittäin tervetulleita! 
Kesätapossa pääset jo etukäteen tutus-
tumaan tuleviin opiskelukavereihisi ja 
viettämään mukavaa mökkiviikonlop-
pua! Voit tulla päiväksi, yöksi tai koko 
viikonlopuksi! 

Tapahtuma järjestetään Val-
litun leirikeskuksessa (Osoite: Valli-
tuntie 140, 36200, Kangasala). Paikan 
päälle pääsee busseilla (http://reit-
tiopas.tampere.fi) tai TiTen sivuilta 

löytyvillä kyytisäädöillä. Paikalle on 
mahdollista saapua myös marssimalla 
eli patikoimalla, ja tähän järjestetään 
yhteislähtö, josta lisää tietoa tulee myö-
hemmin. Mukaan tarvitset makuupus-
sin, evästä ja kesämieltä. Tapahtuma 
on ilmainen. Ohjelmassa on grillausta, 
uimista, pihapelejä ja muuta. Kannat-
taa ehdottomasti lähteä!

Tapahtuman löydät Facebookista 
goo.gl/ZogyiL 

ja TiTen nettisivuilta 
goo.gl/tudfGW 

K ävelin kohti postilaatikkoa tie-
täen, että suorahaun tulokset tuli-

sivat tirsk kohta. Kirjekuoren saatuani 
avasin sen välittömästi jännittyneenä 
tuloksesta, joka muuttaisi koko elämäni. 
KEMIANTEKNIIKKA. Mitä helvettiä?! 
Neuvokkaana fuksipalleroisena otin 
puhelimen kouraani ja soitin hakupal-
veluun. “Terrrrrrvetuloa opiskelemaan 
tietotekniikka, meidän järjestelmät eivät 
toimineet”. Kaikki oli siis kuitenkin kun-
nossa. Melkein koko kesä menikin tutus-
tuen mm.  Nibbleihin sekä TiTen kuva-
gallerian antimiin. Kaikki oli uutta. 
Kesän edetessä opin TiTeläisten tärkeim-
mät taidon: irkkauksen. 

Löysin tieni #tite-fuksit kannulle 
jossa sitten tutustuin muutamaan muu-
hun aktiiviseen fuksiin unohtamatta tie-
tenkään hallitusta sekä tutoreita. Muu-
tama päivää ennen varaslähtöä sovimme 
muutaman fuksin kanssa irkissä, että 
tapaisimme toisemme varaslähtöä edel-
tävänä iltana Kapinassa (baari Herwan-
nassa). Näin syntyi varasvaraslähtö. 
Seuraavana päivänä varaslähdön aloi-
tusruudussa Duon edessä jännityksen 
ja odotuksen tiivistyessä äärimmilleen 
ymmärsin, että jotain suurta oli alka-
massa. Hetken kiertelyn jälkeen majoi-
tuimme etunurtsille tutustumaan toi-
siimme sekä pelaamaan pihapelejä. 

Ensimmäisten viikkojen ku- 
luessa olin jo eksynyt mukaan haalaritii-
miin sekä osallistumaan jokaiseen tapah-
tumaan mitä oli tarjolla. Kiltahuone oli 

kuin olohuoneeni ja siellä kului paljon 
aikaa. Kurssit etenivät, vaikka työmäärä 
olikin yli 9000 kertainen verrattuna 
lukioon. Fuksixq, rankkaxq, arpasitsit, 
senssibileet, fuksiwunderunde, tillbaka 
till skolan sekä namiappro. Tapahtumia 
ja tekemistä siis oli. Vuoden vaihtuessa 
huomasin päätyneeni mukaan killan 
hallitustoimintaan. Helmikuussa kaksi 
päivää ennen akateemista mm-kyyk-
kää saimme ikiomat haalarimme, joihin 
olimme nähneet paljon vaivaa jo syk-
systä lähtien. 

Maaliskuussa järjestettiin perin-
teiset titeenit, tällä kertaa Oulussa, johon 
osallistuivat tietotekniikan opiskelijoita 
eri puolilta Suomea: Tampereelta, Ota-
niemestä, Oulusta, lappeen Rannasta 
sekä turusta. Tänä(kin) vuonna Vaasa 
voitti titeenit. Wappukin alkoi lähes-
tyä uhkaavasti. Rupesimme hyvissä 
ajoin ennen wappua suunnittelemaan 
härweliä sekä jäynää. Jäynämme sijoit-
tui lopulta neljänneksi  ja härweli, noh ei 
siitä sen enempää… Koskeen päästyäni 
sukelsin kohti kuolemaani, josta nousin 
uunituoreena teekkarina pois. Vesi oli 
lämmintä ja kaikilla oli kivaa.

Lyhyesti sanottuna fuksivuoteni 
oli huikea kokemus. Pääsin osallistu-
maan lukemattomiin huikeisiin tapahtu-
miin ja tutustuin samalla moniin uusiin 
ihmisiin. Siksi suosittelenkin enemmän 
kuin mitään muuta, että ottakaa fuksi-
vuodesta kaikki ilo irti ja nauttia siitä, 
sillä fuksivuosi on vain kerran elämässä. 

P.S™.  Oispa fukseja ;3



Hei fuksi! 
K äy l u ke m a s s a  t i e t o a  T i e t oTe e k k a r i k i l l a n 

n e t t i s i v u i l t a !  L i s ä k s i  l i i t y T i Te n  f u k s i e n  Te l e -
g r a m  k a n a va l l e ,  f a c e b o o k- r y h m ä ä n  j a  i r c - k a -

n a va l l e !  J o s  e t  o l e  i r k i s s ä ,  l öy t y vä t  o h j e e t 
m yö s  a l a p u o l e l t a .

http://tietoteekkarikilta.fi/fuksi/
 

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

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

 
Te l e g r a m :  goo.gl/PPZ9Nz

 
Fa c e b o o k :  goo.gl/9ybs4q

 
# t i t e - f u k s i t  @ i r c n e t

i r k k i  o h j e :  https://tite.cs.tut.fi/wiki/
irc-ohjeet

M u i s t a  va r a s l ä h t ö  2 0. 8  k l o  1 8 !  L ä h t ö  D u o l t a , 
H e r va n n a n  va l t a väy l ä n  p u o l e l t a .
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