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Ylitutorimme Timi
jakelemassa nimi-
kirjoituksia ahneelle
fanilaumalle Laukontorilla.

“Missä on skilta?
Kaukana takana!
Missä?
Kaukana!
Missä?
TAKANA!

TiTe on musta!
 Musta on lämmin!
Sähkö on sininen!
Sininen on kylmä!
Jääkarhut huutaa!
Uauauuaa!

 Koski on kylmä!
EI TUNNU MISSÄÄN!”



Tämän vuoden
fuksihärvelinä nähtiin
jäynästäkin tuttu Jaquaari
energiajuomatölkki.
Jättimäisen tölkin
takaosasta löytyi tietysti
hana josta koskeen
menossa oleva fuksilauma
sai matkansa aikan ottaa
virvoiketta.

TiTen  Isäntä Smage
hoitaa vastuullista
tehtävää vartioiden
ovea Aamusaunalla



TietoTeekkarikillan jäsenlehti
Tampereen teknillinen korkeakoulu/
Tietotekniikkatalo, huone TA015
Korkeakoulunkatu 1, Hervanta, Tampere

Puheenjohtajalta

Tervetuloa uusi TiTeläinen, opiskelu
Tampereen teknillisen korkeakoulun
tietotekniikan osastolla tulee
avaamaan ovia uusiin
mahdollisuuksiin.

Tampereen TietoTeekkarikilta on
korkeakoulun suurin kilta, tutustut
siihen heti ensimmäisinä päivinä.
Kilta palvelee jäsenistöään pitämällä
huolta opiskelun ohella jäsenistölle
järjestettävästä aktiviteeteistä,
tarjoamalla edullisia opintoihin
tarvittavia tuotteita sekä toimia
edunvalvojana. Hyvin tärkeä tehtävä
on opastaa uudet osastomme
opiskelijat uuteen ympäristöönsä.
Tampere tulee kaupunkina tutuksi
opiskelijaystävällisenä kaupunkina
sekä läheltä, että kaukaakin
saapuville.

Hyväksymiskirjeen mukana olet
saanut maksulapun, jolla sinun tulee
maksaa ylioppilaskunnan
jäsenmaksu. Samalla kertaa voit
maksaa killan

Puhelin
03 365 2701
Telefax
03 365 3802
Posti
TiTe
PL 553
33101 Tampere
Sähköposti
tite@cs.tut.fi

Päätoimittaja
Janne Aaltonen
Tuottaja
Tampereen
TietoTeekkarien Tuki ry.
Toimittajat
TiTe:n hallitus
Valokuvaaja
Kimmo Sundgren

Teron kuva

Kesä on tullut  ja samoin myös Nibble.
Nyt  käsissäsi on Nibblen jättinumero.
Ennätykselliset 32 sivua. Asiaa kompensoi se,
että tänä vuonna ilmestyy enää vain yksi Nib-
ble. Edelleenkin on jatkettu tätä
teemanumeroiden sarjaa. Onko seuraavakin
samaa sarjaa, on vielä musta aukko, jopa
päätoimittajankin visioissa.

Tässä lehdessä pyritty tuomaan esille
Teekkarielämän ja ennen kaikkea TiTeläisen
teekkarin elämän eri puolia. Seiskamainen
ulkoasu sopii hyvin aiheeseen. Lehdestä
löytyy juttua niin opiskelun arjesta ja kuin
sen ulkopuoleltakin, sekä runsaasti
hyödyllistä tietoa uusille TiTe-fukseille.
Emme myöskään ole unohtaneet vanhoja
silimiä. Heillekin löytyy kyllä varmasti
mielenkiintoista lueskeltavaa.

Toimituksen saate



jäsenmaksun. Kiltamaksu on
vapaaehtoinen, mutta se kannattaa
4,2 eurolla saat paljon etuja.

Killalla on oma kiltahuone uudessa
tietotalossa. Sinne pääset helpoiten
tulemalla Tietotalon pääaulan
naulakoiden takaa rappusia alas.
Kiltahuoneella voit lepuutella esim.
luentojen välissä sohvalla lehtiä
lukien. Myyntipäivystysaikoina
sinua palvelee killan hallitus, jolloin
voit ostaa tarvikkeita ja kopiokortteja
killan kopiokoneisiin, jotka
sijaitsevat kiltahuoneella ja tietotalon
aulassa.

Uuden opiskelijan on hyvä pitää
ensimmäisenä vuonna opiskelu ja
opiskelijatoiminta tasapainossa. Pidä
huolta etteivät ne häiritse
toisiaan. Tulet huomaamaan, että
koko koulun tapahtumat yhteensä on
niin suuri määrä, ettei kaikkeen ole
mielekästä lähteä mukaan. Kun
noppia tippuu tasaisen mukavaan
tahtiin ja on aikaa välillä pitää
hauskaakin, on yhtälö oikein
balanssissa. Jos kohdallasi ei jostain
syystä tunnu em. mainittu yhtälö
toimivan, pyydä rohkeasti apua
esimerkiksi opintoneuvojalta.

Opiskelujen aloittaminen
korkeakoulussa on uuden, enemmän
itsestään vastuuta ottavan elämän
aloittamista. Tähtäimenä on
loppututkinto, sekä muutama vuosi
aikaa, joka tulee muistaa elämyksenä
loppuelämän.

Terveisin,
Tero Sutinen
TietoTeekkarikillan puheenjohtaja
2002

Day One

Olipa kerran...

...lauma Tampereen TiTeläisiä, joiden oli kertakaikkisen
pakko päästä lappeen Rantaan morjestamaan ulkomaalaisia
erinäköisten pelien ja leikkien sekä eritoten alkoholin
nauttimisen merkeissä.

...excubussi, jossa piti olla CD-soitin, mutta ei sitte ollukaan.
Mystisesti se kuitenkin sinne ilmestyi ensimmäisen vajaan
sadan kilometrin jälkeen. Sinne asti päästäksemme meidän
piti kuitenkin paukauttaa bussi Veijo Esson hovin pihaan,
että saadaan yksi Turusta taistelukuntoa edellispäivänä
hakenut sankari kyytiin.

Mutta...

...matkaan päästiin kuitenkin. Hollolassa käytiin matkalla
hakemassa evästystä kurnivalle vatsalle ja alkoholin
puutteessa kärvisteleville aivosoluille (molemmille). Ja
matka jatkui huonon huumorin (okei, kuka yllättyi?) ja
lisänautiskelun siivittäessä moottorivoimin tapahtunutta
liikkumista paikasta A paikkaan B.

...annas olla, kun ollaan päästy Hollolasta jonkin matkaa
määränpäätä (siis paikkaa B) kohti. Tällöin eräs killan
jäsenistöön kuuluva herrasmies (olkoon hän herra S) pyytää
vieressään istuvaa neitiä (L) sanomaan “pling”. Neiti L
tokaisee näin kun kerran pyydettiin ja herra S toteaa, että
“Jahas, taitaa olla makkarat valmiina” ja tonkii paketillisen
myöskin “käyränä” tunnettua kansallisvihannesta
takamuksensa alta.

Titeenien Titeenien Titeenien Titeenien Titeenien TTTTTaistoaistoaistoaistoaisto
lalalalalappeen Rppeen Rppeen Rppeen Rppeen Rannassaannassaannassaannassaannassa
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Loppujen lopuksi...

...päästiin jopa lappeen Rantaan (siis paikkaan
B) asti. Ensimmäisenä ohjelmassa kamojen
siirtäminen majoitustilaan (mikälie Laserkatu 4:n
kellari). Majoitustilan positiivisiin puoliin kuului
keittiönurkkaus sekä kaksi kappaletta 16
ampeerin kolmivaihevirtatöpseliä seinässä
silmien
korkeudella parin metrin etäisyydellä toisistaan.
Hyvä homma, sanon minä. Herra S päätti
ketteränä ja fiksuna kaverina vallata itselleen
paikan pingispöydän alta ja eivätpä olleet kovin
harvalukuisia ne kerrat, kun ko. tsentlemanni
kopsautti otsansa pöydän alapintaan turhan
reippaasti patjalta noustessaan.

...osa vanhoista silmistä (joukossaan mm. herrat
S, V ja K) ja muutama nuorempi koulumme
käytäviä kuluttava ihmisen kaltainen olento
päättivät skipata kalkkitehtaalle suuntautuneen
vierailun ja keskittyä majoitustilassa tapahtuvaan
hengailuun, monopoliliikkeessä vierailuun ja
ko. buotiquen kauppaamien tuotteiden
nautiskeluun.

Aikanaan saapuivat myös avokaivoksia
ihastelemassa käyneet toverimme paikalle.
Alkuillan aikana eräs vanhemmista herroista
päätti sammahtaa toviksi ja herättyään kyseli,
että “Jahas, kello on puoli seitsemän, onkos nyt
aamu vai ilta?”. Ristiriitaista informaatiota
aiheesta saatuaan päätti hän soittaa neiti Ajalle.
Numeroahan ko. ystävälliselle ja väsymättömälle
tädille ei luurista löytynyt, joten 118 laulamaan.
“Ei helvetti, on kyllä niin vaikea numero, että
kerropa sinä onko nyt aamu vai ilta.” Näin
saatiin tämäkin pattitilanne laukeamaan.

Tulivathan ne eskimonsukuiset oululaisetkin
sieltä sitten viimein. Eräs elämässään ilmeisen
hyvin onnistunut yksilö oli lauleskellut
tulomatkalla “Paasi Kuuikka, Pasi Kuiikka”-
tyyppistä hymniä (jotkut urheilusta enemmän
piittaavat lauleskelivat samaisella sävelellä
aikanaan “Miika Häkkinen, Mika Häkkinen”-
versiota) viitisen minuuttia kunnes unohti sanat.

Illan aikana eräs oululainen niitti mainetta
pilaamalla ihmisten makkaranpaistoaikeet
kaatumalla persieelleen nuotioon.

YO-talon pizzat sekä Labra tulivat tutuiksi,
samoin eräs Laserkatu neljässä asuva
perheenäiti, joka ei tykännyt Oulun setien sangen
äänekkäästä jollotuksesta sekä ghettoblasterista
raikaneesta Rytmimuna-nimisestä kappaleesta.

Day Two

Aivan liian aikaisen herätyksen jälkeen
siirryimme enemmän tai vähemmän
vaivalloisesti lappeen Rannan YO-talolle (ei
siellä ollu ees elävää musiikkia) aamupalalle.
Sämpylää sai, piparia ei. TEKin puheenvuoro
kuului myöskin skipattavien tapahtumien listaan
sangen monen paikallaolleen agendassa.

Jossain vaiheessa alkoivat itse skabailut.
Kisaohjelmaan kuuluivat ainakin ihmiskimble
(Tampere otti turpaan, eräs oululainen vaatteet
pois), kolmijalkajalkapallo (kiva sana,
tarkoittaapi sitä, että kavereilta jalat [yks per
naama] yhteen jesseteipillä), tukkihumalakyykkä
sekä kaljakorijuoksu (n ihmistä, n-2 kaljakoria,
älä koske maahan, tuttuu shittii).

Jossakin vaiheessa enpä muista miten, mutta
eksyttiin muutaman silmäkkeen kanssa
kämppään X, jossa TiTeläisiä oli isompikin lössi.
Käynti kämppään tapahtui paloportaiden ja sitä
myöden parvekkeen kautta. Siellä hetken
neppailtuamme päätimme tilata pitsat Pizza-



Rakuunasta. Ko. lafka mainosti lappeen
Rantalaisten wappulehti Hässissä fraasilla
“puhumme myös suomea”. Pizza oli hyvää ja
päivän riennot jatkuivat kun pahin nälkä oli
ravittu pois.

Oululaiset olivat päättäneet käydä jossain
vaiheessa lähimmässä lehtipisteessä ja toivat
majoituspaikalle shared library -tyyppisen
ratkaisun, joka myös pornolehtenä tunnetaan.
Sitä selaillessa vierähti tovi jos toinenkin.

Loppuillasta meitä päätti läsnäolollaan häiritä
harvinaisen pahaääninen Cluster-fuksi, joka
kummasti halusi aina vaan ja uudestaan jollottaa
valalaulua. Kaveri päätti myös jossain vaiheessa
ruveta tupakoimaan sisällä, ei halunnut siivota
kiljunsa lattialle ja makuupusseihin jättämiä
roiskeita yms. hubahubaa. Noh, joka reissuunhan
kuuluu känniääliö, joka koheltaa muiden illan
solmuun :-)

Taiston finaali tapahtui “lappeen Rankka”-
nimisen juomapelin, saunonnan ja oluenjuonnin
merkeissä YO-talon kellarissa. Juomapelissä oli

ilmeisesti tarkoitus kiertää N IT-alan firmaa läpi
ja suorittaa firmojen antamia tehtäviä. Joskus piti
punnertaa, joskus laulaa tai riisua vaatteita. Kai
siellä muitakin toiminteita oli, nämä nyt sattuivat
ensimmäisinä mieleen. Pisteet joukkueiden
hyvänä tunnisteena toimineista aurinkolipoista,
muuten pelistä jäi vähän keskeneräinen maku.
Eräs tamperelainen saattaisi sanoa, että jopa
kusen maku. Joku muiden joukkueiden pelaajista
päätti helpottaa pahinta hätäänsä tuoppiin, josta
pieni huikka otettiin, mutta syljettiin sangen
tahdikkaasti takaisin tuoppiin...

Yllättävää sinänsä, jossain vaiheessa tuomaristo
kokoonnuttuaan päätti ilmoittaa Oulun
voittaneen verisen kamppailun. Kisat siis ensi
vuonna Oulussa. Eräs oululainen rupesi
vinoilemaan, että “Taitaa tulla teille aika pitkä
matka ensi vuonna”. Tähänhän joutui vain
toteamaan, että onaniemen poijilla ja
tyttölöilläpä on vielä pidempi.

Lievän väsymyksen vaivaamina siirryimme
pikkuhiljaa takaisin majapaikkaan ja sinne
päästyämme jouduimme toteamaan, että vähän



hiukoisi... Kotvasen soiteltuamme erinäisiin
pizzerioihin jouduimme toteamaan niiden olevan
suljettuja. Herra V kertoili legendaarisen hienoja
tarinoita Elvis-grillistä, joten päätimme herra K:n
kanssa lähteä herra V:n seuraksi ko. paikan
antimia tarkastelemaan. Taksireissuhan siitä
pukkasi. “Elvis-grillille, kiitos.” -”Niitä on kaks,
kummalle?” -”No vaikka sille lähempänä
olevalle.” Ko. grillin erikoisuus on
styroksilootaan kyljelleen kasattu
“hampurilainen”, Elvis. Settiin kuuluu 5
sämpylää, 4 pihviä, 2 ananasta ja 2 juustoa sekä
salaatit kastikkeineen. Super-Elviksessä lisäksi
heitetään kaksi munaa. Minä ja herra V
pitäydyimme perinteisemmissä grilliannoksissa
herra K:n ryhtyessä retostelemaan tilaamalla
Super-Elviksen. Eihän se sitä kokonaan saanu
tapettua, olihan se tiedossa. Sitten vaan taksilla
takaisin...

Yö sujui sangen rauhallisissa merkeissä kun
oululaisten ghettoblasterista oli ensin poistettu
patterit.

Day Three

Jotenkuten herättyämme päätimme keräillä
kamppeet (ja itsemme) sekä siirtyä bussiin
tuskaista paluumatkaa varten. Suunnilleen
kaikkien suunnilleen kaikki kamat olivat tallella
ja liikkeelle päästiin. Utissa käytiin turkulaisen
pikaruokaketjun lafkassa aamupalalla. Matkalta
noukittiin mukaan yksi turkulainen Titeenien
Taiston osanottaja, joka oli ilmeisesti menossa
Tampereelle tyttöystävänsä vanhempia
tapaamaan.

Tampereelle asti päästiin väsyneissä tunnelmissa
suhteellisen leppoisan matkan jälkeen.

Kiitokset:
TiTTu Ry - Bussista
OTiT - Pornosta
Cluster - Suht toimivista järjestelyistä
Muu matkaseurue - Hauskan reissun tärkeänä
osana toimimisesta

-delic



Koulun suurin ja kaunein kilta
täytti vuosia

TietoTeekkarikilta juhli 11-vuotissyntymäpäivää
perinteisesti vuosijuhlasitseillä

Juhlapuhuja  Hannu-Matti
Järvinen

Vuosijuhlalahjalla
on tapana olla

mahdollisimman
suuri, painava ja
hyödytön. Siksi
koko hallitus on

ottamassa lahjoja

Suvi ´Sunnu´
Melakoski-

Wistbacka täyttää
seremoniamestarin

sauvaa



Perinteiset vuosijuhlasitsit
järjestettiin 5.4. ravintola
ZIP:ssä, korkeakoululla.
Perinteisesti Hermiassa pidetyt
sitsit siirrettiin nyt uuteen
tietotekniikkataloon, johon
kilta muutti vuoden 2001
lopussa. Puitteet juhlien
järjestämiseen olivat
erinomaiset, sillä uusi tila antoi
mahdollisuuden suuremmalle
joukolle osallistua sitseille.
Kutsuvieraita oli saapunut
Suomen suurimmista
rantakaupungeista, sekä

pohjoisosista. Yhteensä
juhlioita oli yli 110.

Juhlallisuudet alkoivat
alkumaljalla, sekä
seremoniamestarina toimineen,
killan puheenjohtaja
vuosimallia 1998 Olli
Vistbackan opastuksella
sitsikulttuuriin.

Tervetuliaissanat lausui killan
puheenjohtaja Tero Sutinen,
joka puheessaan kiitti killalle
tarjottuja uusia tiloja, sekä

t o t e s i

tietotekniikan alan piristyksen
tarpeeseen.

Juhlapuheen piti tietotekniikan
osaston johtaja, professori
Hannu-Matti Järvinen.
Järvinen puhui opiskelun
etiikasta, sekä päätti puheensa
runoon.

Ilta jatkui vauhdikkaasti
syöden, juoden sekä laulaen.
Bändi soitti loppuillasta
vauhdikasta tanssimusiikkia,
jonka jälkeen siirryttiin
jatkoille Teekkarisaunalle.
Yleisesti juhlia pidettiin erittäin
onnistuneena, josta kiitos

hallitukselle.



Heti wapun jälkeen 4.5.
vietettiin Tampereella
teekkarihäitä kun Tampereen
TietoTeekkarikillan kaksi
vanhaa puheenjohtajaa saivat
toisensa.

Varsinainen vihkiminen
tapahtui salaa maistraatissa
kahta päivää aikaisemmin vain
kahden todistajan läsnäollessa.
Sunnun ja Ollin avioliitto
siunattiin teekkareille tutussa
Keskustorin vanhassa kirkossa,

jonka portailla wappurieha oli
julistettu vain muutama päivä
aikaisemmin.

Paikalla oli runsaasti
teekkareita: 180 vieraasta
sukulaisia oli vain 40.
Juhlavieraiden joukossa nähtiin
mm. Timo Takamäki, joka oli
killan puheenjohtajana silloin
kun hääpari tapasi toisensa
killan hallitustoiminnassa
1997.

Riehakkaita juhlia vietettiin 30
km päässä Sahalahdella
myöhään yöhön.
Ohjelmanumeroista vieraiden
mieleen jäi erityisesti TiTe-
killan vuosijuhlissakin
esiintynyt Lone Star Dreamers
sekä perinteinen TiTe-killan
hallituslaulu, jonka
esittämiseen kaikki paikalla
olleet killan hallituksen
nykyiset ja entiset jäsenet
osallistuivat.

Julkkishäät - killan puheenjohtajat
naimisiin

Olli ja Sunnu löysivät toisensa TiTe-killassa

Kaunis seremonia sai niin
hääparin kuin vieraatkin
liikuttumaan kyyneliin asti.
Morsiamen keväinen silkkipuku
oli teetetty omien toiveiden
mukaan.

Teekkariperinteet
näkyivät iloisessa
juhlassa alusta
loppuun

Vihille pari meni
salaa vain kaason ja
bestmanin todistaessa.



SATU-TÄTI PALJASTAA
IRCCAAMISEN SALAT
13:02  <Mlich_> mää jo kuvittelin että tämäkin päivä olisi mennyt nopeasti, mutta paskat..
vielä 2h pitää neppiä
13:22  <Jade_> nep nep nep nep nep nep nep nep nep
13:22  <Jade_> nep nep nep nep nep nep nep nep nep
13:25  <Lysti> Kylie Minoque - It’s in your nep
13:25  <Jabla> Garbage - I think I’m paranep
13:26  <Lysti>all along the neptower
13:26  <qcjulle> Britney Spears - Nep me baby one more time
13:26  <Jabla> Chris Isaac - Wicked Nep
13:26  <Rebyk> Scandinavian Music Group - Kun nep oli viilee
13:26  <Lysti> Stardust - Music sounds better with nep
13:27  <Jabla> Christina Aguilera - Nep in a bottle

Irkkaamisen autuus... #TiTe

Mikäs ihme se irkki sitten on? Noh, sehän tulee sanoista Internet Relay Chat. Jos joku nyt ei tiennyt.
Irkkikanava #TiTe on meidän kaikkien tietoteekkarien oma mukava keskustelufoorumi, jossa
pohditaan päivästä toiseen asioita aivan laidasta laitaan. #TiTellä roikkuvat kaikki vanhat silimät ja
uudet naamat. Keskustelun aiheet vaihtelevat siis laidasta laitaan. Jutun yhteydessä oleva login
pätkä selvittää allekirjoittaneen mielestä hyvinkin tyhjentävästi, mitä tarkoittaa ”neppi”. Turha sitä
on enää tässä alkaa selventämään.
 #TiTellä roikkumalla saa nopeasti tietoonsa uusimmat juorut ja tapahtumat, joten siellä kannattaa
roikkua, vaikka ei aktiivisesti koko ajan keskustelua seuraisikaan.
Esimerkiksi säätilakin selviää kätevästi irkkiin kirjoittamalla notta ”!saa <insert your favorite city
here>”. Botti sitten kertoo, missä mennään, sataako vaiko tuleeko pouta. Useimmiten kertoo, joskus
sitä ei vaan selkeästi huvita. =)
Kaikkea voi kysellä kanavalla hengaavilta vanhemmilta tieteenharjoittajilta. Yleensä vastauksen
saa ihan nätisti, mutta kaikkea ei pidä ottaa ihan tosissaan.. =)

Mitenkäs sinne sitten pääsee?

Jotta pääset IRCiin, täytyy käytössä olla joku pääteohjelma, eli clientti. Näitä on kahta eri
perustyyppiä: graafisia (käytetään yleensä windowsissa) ja merkkipohjaisia (voi ajaa suoraan
esimerkiksi UNIXin komentoriviltä).  Graafisista ohjelmista tunnetuin ja käytetyin ohjelma
Windowsille on mIRC. Merkkipohjaisia ohjelmia on monia, tunnetuimpia ovat ircII ja sen variantit,
kuten BitchX ja kotimainen irssi.
Myös koulun opiskelijakoneilta löytyy irkkaamiseen sopivat ohjelmat. Proffalta löytyy ircii ja se
lähtee käyntiin komennolla
/usr/local/apu/bin/irc

Kun irkki on saatu käyntiin, pitää kytkeä itsensä jollekkin irc-palvelimelle, joka välittää kanavien
keskustelut kaikille osallistujille. Serverivaihtoehtoja ovat irc.cc.tut.fi sekä irc.funet.fi. Serveri
valitaan komennolla
/server irc.cc.tut.fi



Vocabulary

Saatat törmätä fuksivuotenasi
muutamiin sanoihin ja
sanontoihin, joista sinulla ei
ehkä ole harmainta hajua mitä
ne tarkoittavat. Toivottavasti
tämä sanasto auttaa...

n ------------------------

31337:
Eleet, Elite, harvinaisen
jääkuutionviileä tyyppi,
yleensä peelo.

3D-kopio:
Huonolaatuiselle
normaalikalvolle tehty
kopiointiyritys. Rikkoo
kopiokoneen telat. Oikeita
kopiokalvoja saa TiTestä.

A ------------------------

abo:
Aboriginaali. Hervantalainen
ei-opiskelija, vähemmän
mairitteleva termi.

amis, ammattikorkeasaari:
karvanoppien koti, oppilaitos,
josta saa
“korkeakoulututkinnon”
kolmessa - neljässä vuodessa.

ankara:
Excun kestoa mittaava määre,
ks. rankka.

Apina, Kultainen:
Hervantalainen monipuolisella
olutvalikoimalla ja
korkeatasoisella karaoke-
musiikilla varustettu baari.
Ajoittain korkea abopitoisuus.

assari:
Pienipalkkainen osapäiväope,
yleensä opiskelija itsekin.
Antaa
harjoitustyöbumerangeja.

B ------------------------

bar:
Täytesana. ks. foo.

binääriluku:
1. 0 tai 1.
2. tavanomaisin
tenttiarvosana (maksimi on
5).

bommarit:
Koulun väestösuojassa neljä
kertaa vuodessa järjestettävät
megabileet.

Yhteyden luomisen jälkeen voikin sitten liittyä kanavalle. Tämä onnistuu
komennolla
/join #TiTe

Näin olet valmis osallistumaan mielenkiintoisiin keskusteluihin! Jos
haluat vaihtaa nikkisi, eli sen nimen jolla esiinnyt kanavalla, kirjoitat
vaan komennon
/nick uusinimi

Irkkaaminen on elämäntapa, monilla #TiTe-kanavalaisilla irkki onkin
auki yötä päivää. Ei kukaan sitä kyllä koko ajan seuraa, mutta pitävät
vain auki.

Netistä löytyy laajasti tietoa. Tässä muutama linkki:

http://www.freenet.hut.fi/faq/irc-opas.html
http://www.irchelp.org
http://www.mirc.com
http://www.bitchx.org

Jos haluat kauhistella ihmisiä, jotka jaksavat irkata, niin erilaisia
pärstäkertoimia löytyy tuhansittain osoitteesta

http://irc-galleria.net/

Sivustolta löytyy muutama #TiTeläinenkin, ja jos kaipaa vinkkejä eri
kanavista, niitä löytyy galleriasta kiljaardeja. Ainakin melkein.

Tulkaahan käymään #TiTellä, moikkaamaan meitä muita ennen koulun
alkua! Tervetuloa!

Sanu

14:37  <Zoic^Tut> Kylie Minogue & Robbie Williams - Neps
14:37  <Zoic^Tut> Robbie Williams - Let me nep you
14:38  <Beats^> Type O- - My Nep’s Nep
14:38  <Zoic^Tut> UB - Älä nepi tänne enää koskaan
14:38  <ApA> cob - nep of razors
14:38  <Jade> Kylie Minoque - Can’t get nep out of my head
14:39  <Beats^> The Ark - It takes a Nep to remain sane
14:39  <Zoic^Tut> nepnep.
14:39  <Zoic^Tut> Take That - Everything changes but nep
14:40  <Ear>nuor’na neppi väännettävä
14:40  <Beats^> Breakbeat Era - Nepproof
14:40  <Lysti> Jennifer Lopez - Ain’t It Neppy
14:40  <snowy> ccr - bad nep rising
14:40  <Zoic^Tut> W.A.Mozart - Eine kleine nepmusik
14:40  <Ear> joukossa neppi tiivistyy
14:41  <olio> Kontra - Onomatopoeettinen neppiliike



boomari:
Yliopistolainen
riistäjäkapitalisti. Ei
välttämättä ilkeä.

bumerangi:
Harjoitustyö, joka assarin
mielestä kaipaa vielä hiomista.
Binääriluvun esiaste.

C ------------------------

Cinola:
TTKY:n pyörittämä leffateatteri
Herwoodin sydämessä.
Halpoja leffoja ja valkoinen
katto.

Controlling Ace:
ks. Säätäjä-ässä.

crosspostaus:
Nyyssin lähettäminen
yhtäaikaa moneen ryhmään
niin, ettei samaa nyyssiä
tarvitse lukea moneen
kertaan. Esiintyy useimmiten
lauseessa: “Opettele
crosspostaamaan, peelo!”

D ------------------------

DI, Diplomi-insinöri:
Eläkkeellä oleva teekkari.

E ------------------------

Edison:
Sähkötalon “ravintola”.

emacs:
Tekstieditori, jonka käytössä
riittää opiskelemista koko
iäksi. Ei pelkästään työkalu
vaan myös harrastus ja
ystävä.

excursio:
Opintomatka tai sen tapainen
kännireissu.

ExcuLite:
TiTeläisten pienuudenhullu
excursiosuunnitelma.

F ------------------------

foo:
Metasyntaktinen muuttuja -
laitetaan koodiin
muuttujanimeksi kun ei muuta
keksitä. Ei tarkoita yhtään
mitään.

floodaus:
Irkkikanavan täyttäminen
nopeasti copypaste-
menetelmällä. ks. spam.

TiTen jäsenilleen
tarjoamat

ATK-palvelut
Tampereen TietoTeekkarikilta tarjoaa jäsenistölleen erinäisiä ATK-
palveluita. Kovinkaan monelle ne eivät välttämättä ole tuttuja, joten
on paikallaan esitellä kyseiset palvelut.

ATK-palveluista heränneisiin kysymyksiin saatetaan vastata
osoitteessa atkvastaava@tite.cs.tut.fi

Levyserveri

K: Mikä ihmeen levyserveri?
V: Levyserveri on Tampereen TietoTeekkarikillan jäsenistölleen tarjoama
    palvelu.  Levyserverillä on runsaasti kiintolevytilaa, joka jaetaan tasan
    TiTen jäsenten käyttöön.

K: Kuka sitä tilaa saa käyttöön?
V: Saadakseen tilaa käyttöön, on opiskelijan täytettävä kaksi ehtoa:
    - Oltava TietoTeekkarikillan varsinainen jäsen
    - Opiskeltava TTKK:ssa tietotekniikan osastolla tai opiskeltava pääaineena
   jotakin tietotekniikan ammattiainetta

K: Mistä ja miten sitä sitten saa?
V: On täytettävä edellisen kohdan kriteerit ja pystyttävä todistamaan ne.
   TietoTeekkarikillan jäsenyyden voi todistaa näyttämällä jäsentarraa
   opiskelijakortista. Toisen kriteerin täyttymisen voi todistaa ottamalla    mukaan
esimerkiksi opintorekisteriotteen tai jonkun vastaavan dokumentin.
   Nämä todisteet mukana on marssittava TietoTeekkarikiltaan ja
   täytettävä kaksi kappaletta  käyttäjäsopimuksia.

K: Kuinka paljon sitä tilaa saa?
V: Jokaiselle levyserverin käyttäjälle on varattu 103817 kilotavun     blokkia
levytilaa. Eli suomeksi sanottuna vähän reilut 100 megaa.

K: Missä se levytila näkyy?
V: Levytila on käytettävissä Lintulan työasemaverkossa
    (130.230.11.*) sekä proffa-klusterilla (tutor, assari, lehtori).

Usein kysytyt kysymykset kokonaisuudessaan:
  http://tite.cs.tut.fi/levyserveri/faq.shtml
Levyserverisopimuksen sisältö bittimuodossa:
  http://tite.cs.tut.fi/levyserveri/sopimus.shtml

Reino

Reino on kiltahuoneella sijaitseva PC, jossa on Windows 2000-käyttöjärjestelmä.
Koneessa on kiinni skanneri, siltä voi tulostaa (pieniämääriä työaikoina)
kiltahuoneella olevalle tulostimelle.  Koneesta löytyy Office-ohjelmisto, sekä muita
hyödyllisiä ohjelmia, joista huomattavin on SSH, jolla pääset irkkaamaan suosimasi
UNIX-ympäristön suojista (mIRC ei ole ihmisten ohjelma  — ATK-vastaava).



G ------------------------

GooM:
Jokavuotinen opiskelijaristeily
Itämerellä. Kestää viikon tai
pari. Melko suosittu.

H ------------------------

Hermitec:
2. Hermitecin
opiskelijaravintola.

Hermia:
TTKK:n kupeessa oleva
talorykelmä, joka on täynnä
jos jonkinmoista pikkufirmaa.

Herwood:
Hervanta. Tampereen
teekkarikulttuurin ylin mekka.

Hinaaja:
Hellittelynimi, joka sopii lähes
henkilöön kuin henkilöön.

hmj:
Hannu-Matti Järvinen.
Tietotekniikan osaston johtaja.

I ------------------------

ijh:
Ilkka Haikala.
Ohjelmistotekniikan laitoksen
johtaja.

imk:
Ilkka Kokkarinen. Myyttinen
yli-ihminen, positiivisen
eugeniikan januskasvoinen
airut. Antoi humanismille
eksaktin määritelmän. Asuu
nykyään Kanadassa.

irkki:
IRC. Addiktiivinen
ajantuhoaja. Tosititeläisen
tavanomainen
kommunikointimuoto.

J ------------------------

Jäittenlähtösauna:
TiTen sitsien rääpijäiset. Aina
ei ole kevät ajoissa, mutta
aina on avoveteen päästy
uimaan.

K ------------------------

kikkare:
Pieni ohjelmanpätkä, joka
tekee jotain melkein
hyödyllistä. Tunnetaan myös
nimellä kilke.

kola:
Ravintoympyrän
kaakkoisneljännes.

Laillisia_ ohjelmia voidaan koneelle pyynnöstä asentaa.  Omien satunnaisten ohjelmien
asenteleminen ei ole soveliasta.

Konetta voi käyttää tunnuksella guest ilman salasanaa.  Koneella siis eivät toimi
koululla muuten käytössä olevat tunnukset.

Työasemat

Kiltahuoneella on myös neljä kappaletta Sunin työasemia, jotka kuuluvat Lintulan
ylläpidon piiriin.  Näitä koneita voi käyttää Lintulan tunnuksilla aivan normaalisti.
Muuten käyttö ei onnistu.

 Syksyllä koulun alkaessa tunnistat oman kiltasi jäsenet
tyylikkäistä mustanpuhuvista haalareista. Haalarit ovat varsin
käytännöllinen asuste erilaisissa opiskelijatapahtumissa. Ilman
niitä on jopa vaikeata selviytyä (nyt luultavasti heräsi kysymys
"miksi?", mutta ymmärrätte myöhemmin syyn varsin hyvin).
Tampereen TietoTeekkareiden haalarit ovat tuttu näky useissa
eri tapahtumissa, aina bommareista jopa urheilutapahtumiin
asti. Hintakaan ei ole yleensä ollut este haalareiden hankinnalla.
Sponsoreita on riittänyt ihan mukavasti tietotekniikka-alalla,
viimeaikaisesti laskusuhdanteesta huolimatta.
"Omavastuuosuus" haalareista oli viime vuonna 100mk (16,80.)
ja sitä edellisenä 50mk (8,40.). Hinta riippuu paljolti siitä, miten
mainoksia on saatu myytyä. Joskus on ollut tarjolla haalareiden
lisäksi muutakin mukavaa.

Nyt varmasti alkoi kiinnostamaan, miten juuri sinä voit saada
haalarit. Fuksit eli ensimmäisen vuoden opiskelijat vastaavat itse
haalareidensa hankinnasta ja siihen liittyvistä asioista.
Haalaritiimi (virallisemmin haalaritoimikunta) kootaan
kiinnostuneista ensimmäisen viikon aikana järjestettävässä killan
Fuksi-Zufe:ssa. Mikäli tunnet olevasi myyntihenkinen ja/tai
järjestelytaitoinen sekä intoa riittää, niin suosittelen lämpimästi
osallistumista. Tarjolla on yletöntä ihailua ja kunnioitusta muiden
TiTefuksien taholta, sekä apua viime vuoden haalaritiimiltä.

Itse olin viime syksynä mukana haalareiden hankinnassa ja
täytyy myöntää, että hauskaa oli. Vaikkakin mainoksien myynti
olikin hiukan hankalampaa verrattuna aikaisempiin vuosiin, niin
saimme myytyä haalareiden ihan mukavasti mainoksia ja tästä
saimmekin palkinnoksi perinteisen haalarisaunan, jossa oli
haalaritiimille tarjolla hiukan kurkunkostuketta.
Haalaritoiminnassa pääsee tutustumaan myös moneen uuteen
ihmiseen, sekä uusiin että vanhoihin opiskelijoihin!

-Pete / Haalaritiimi-pj 2001-2002

Team Haalari 2k+1



kolamaatti:
TiTen limuautomaatti, josta
saa aitoa colaa.

koodaus:
Ohjelmointi. Ihmiskunnan
arvokkain työ.

L ------------------------

Laaja ohjelmointi:
Kurssi, uutisryhmä ja
elämäntapa. Kuuden
opintoviikon opintojakso, joka
lempeästi muovaa TiTe-
fukseista rautaisia
ohjelmistotekniikan
ammattilaisia.

Lintula:
Birdland. Tietotekniikan
osaston unix-koneet. Pätevien
ylläpitäjien huomassa, toisin
kuin Proffa.

lipasto:
Yliopisto. Humanistihörhöjen
pseudotieteille pyhittämä
temppeli.

M ------------------------

meedio:
Tosi velho tyyppi. Pätevä
kaveri.

Modeemi:
Tosinörttien guruiluklubi
kiltahuoneen vieressä.
Säätäjä-ässien paratiisi.
Henkitoreissaan, kuten aina
viiden vuoden välein.

mokkula:
Kokoelma kikkareita tai hyvin
iso kikkare.

N ------------------------

Newton:
Konetalon ravintola, jossa on
kaaosteoriaan pohjautuva
linjastoarkkitehtuuri ja keittiö
kaikkien näkyvissä.

Nibble:
TiTe-killan arvostettu
opiskelijajulkaisu. Joskus
hauska, useimmiten ei.

noppa:
1. Opintoviikko.
2. Välttämätön apuväline
monivalintatenteissä.

Nördia:
Hellittelynimi uudelle
Tietotalolle.

nörtti:
Jaa mää vai?

Tero Sutinen
tero.sutinen@tut.fi
IRC: Tessu
+35850 3369 269
n: 32,5% p:68%
TiTe

Rento äijä ei turhia ressaa, hanskat välillä
vähän hukassa muun hallituksen toimia
seuraillessa. Tunnetaan epämääräisten
softajärjestelmien tilaamisesta. TTKYH
vuoden jälkeen uranousu TiTen
puheenjohtajaksi. Poliitikko ja sudari.

Rahastonhoitaja
Heli Ihamäki
ihamaki@cs.tut.fi
IRC: Hali
+35840 7384 500
n: 23.4% p: 63%
TiTe, TeuRas,
NääsPeksi

Ylläpitää rautaista budjettikuria –
ratsupiiskalla. Uskomaton
energiapakkaus, kun muut löhöävät
killassa, Heli käy töissä ja luennoilla ja
tentissä ja ratsastamassa. Nykylaman Iiro
Viinanen vahtii killan taloutta.

Sihteeri
Jani Lipponen
jani.lipponen@tut.fi
IRC: liBz
+35840 7775 537
n: 32.3%  p: 67%
TiTe, ETO

Sihteeri PJ:n polvella, killan komein
takatukka ja ihmeellisimmät
kirjoitusvirheet. Kukas ne kaljat Tirezistä
joisi ellei Lipponen ja Apa? Äijät nää, ei
lähde täältä mihinkään, ainakaan kun
kaljaa saa riittämiin

Emäntä
Suvi Leppänen
suvi.m.leppanen@tut.fi
IRC: buggie
+35840 7575 715
n: 42,2% p: 63%
TiTe, Modeemi,
TTSS,  NääsPeksi

”Ösh.” Omistaa perverssin sian.
Roikkunut koululla jo iät ja ajat, vaikka
onkin vastakastettu teekkari. ”Osaisko
ihmiset pariutua ite, vai määräänkö mä?”

Isäntä
Markus Mäkelä
omakela@cc.tut.fi
IRC: smage
+35850 3226 393
n: 40% p: 73%

TiTe, ETO

Otolle ei käynyt kuinkaa, sillä Otto on
suntio. Kertoilee elämäntotuuksia siitä
kuinka ”paras tapa riisua naiselta
sukkahousut on polttaa ne” ja kuinka
”kiimaiset paviaanit ovat raivokkaita”.
Tajunnanvirtaa kehvin voimalla. Aina
valmiina, vaalii teekkarielämän
perinteitä. Väsynyt nuorimies.

Opintovastaava
Anne Juvonen
anne.juvonen@tut.fi
IRC: annelina
+35844 3752 246
n: 24.8% p: 79%
TiTe, ETO

Yksi harvoista hallituslaisista, joka tietää
edes teoriassa miten opiskellaan. Aito ja
energinen bilettäjä, orientador de
estudos. Uuden karhea opintoneuvoja.

TiTe:n hal

Nämä ihmiset päättävät



O ------------------------

ominaisuus:
Vaikeasti korjattavissa oleva
bugi.

OPM:
Oma Pullo/Pyyhe Mukaan.
Saunailtojen tai bileiden
tavanomainen määre.

P ------------------------

peelo:
1. Uusavuton konenikkari,
joka luulee osaavansa
enemmän kuin oikeasti
osaakaan.
2. Peelo. Yksi TiTen
kopiokoneista.

Pentti:
TiTen uskollinen linux-kone.

perl:
Suosittu skriptikieli, jolla nörtit
vääntävät kikkareita.

Proffa:
Koulun yhteisten unix-
koneiden yleisnimitys. Oman
onnensa varaan unohdettujen
koneiden arkaainen
kompleksi. Ei ylläpitoa.

Q ------------------------

quitata:
Lopettaa.

R ------------------------

Rai:
Yleiskäyttöinen hyväntuulinen
lausahdus, periytyy vanhasta
tamppisarjiksesta.

rankka:
Monipäiväinen ja nimensä
mukainen excursio, joka voi
suuntautua naapurimaihin
asti.

Reino:
TiTen hienonhieno Windows-
kone.

Regina:
Lehti lääkäripalstan ympärillä,
tulee kiltaan joka toinen
viikko.

rekursio:
Ks. rekursio.

Ruffe:
Killan väsymätön vahtikoira,
puusta moottorisahalla
“veistetty” patsas.

ATK-vastaava
Jarmo Jaakkola
jarmo.jaakkola@iki.fi
IRC: jammule
+35850 483 5617
n: 37.6% p: 71%
TiTe, Modeemi

Toimivaa rautaa, marginaalisia
käyttöjärjestelmiä ja keskeneräisiä
veppisivuja. Vieläkin hallituksen nuorin,
tosin ensimmäistä kertaa uusia fukseja
karvan verran vanhempi. Kadotti
ikifuksin leimansa Tammerkoskeen viime
Wappuna. Suoritti yli-inhimillisen
urotyön edesauttamalla assarina Mahen
laajan ohjelmoinnin suoritusta.
Yllättävän visto noinkin sivistyneen
näköiseksi.

Tapahtumavastaava
Mikko Puonti
puonti@cs.tut.fi
IRC: Puonti
+35850 5466 946
n: 26% p: 64%
TiTe, TEA-club,
HerPes, NääsPeksi,

       Chateau

TiTen ekskursio ja säätö. Toimii
tarvittaessa kaikilla toimialoilla. Mies,
jolla on velvotteita. Kirjaimellinen
jokapaikanhöylä.
Kaikkialla, kokoajan.

Ylitutor
Timi Lehtonen
timi.lehtonen@tut.fi
IRC:
+35840 7083 477
n: 24,5% p: 63%
TiTe, B-kerho

Epätyypillinen TiTeläinen: valkoiset
haalarit, eikä taivu humpalle. Varsinainen
epeli. Reginan lukutuokiot killassa.
Wappu alkoi, mutta ei muista edellisen
loppuneen.
Pistepihtari, ei anna.

Julkaisuvastaava
Janne Aaltonen
janne.s.aaltonen@tut.fi
IRC: Onnemursu
+35840 5628 603
n: 32.4% p: 59%
TiTe, NääsPeksi

Killan näkyvimmät yhdys sana
virheet. Luomisen tuskaa sekä Nibblen
että NääsPeksin parissa. ”Kirjottakaa
niitä juttuja, dedis meni jo.” Kovan
luokan asuntokeinottelija, muutti
vuoden aikana ~N+1 kertaa.

Maskotti
Ruffe
IRC: Ruffecs

Prujuvastaava
Elina Pajala
elina.pajala@tut.fi
IRC: puhku
+35844 5435 626
n: 26,2% p: 74%
TiTe, ETO

Sähköläinen loikkari. Yksi kuppi kahvia
takaa halpaa huvia moneksi tunniksi.
Prujumasiina takoo rahaa muiden
tuhlattavaksi.

litus 2002

t sinun kiltasi asioista!

IRCistä
Luonnollisestikin kun TiTeläisiä tässä ollaan, niin koko hallitushan on tavoitettavissa
IRCistä. Hallituslaiset löytää yleensä helposti kanavalta #tite.
Varoitus: IRCcaaminen on vakavasti addiktoivaa ja voi häiriyä opiskeluasi.



Ruffecs:
#TiTe-irkkikanavan vahti.

S ------------------------

Senssibileet:
TiTen jokasyksyiset
paritusbileet. Tietokone
valitsee jokaiselle sopivimman
parin.

simalippu:
Saunailloissa saa simaa näitä
vastaan. Sima on tosin aika
monesti loppu, joten
korvikkeena joudutaan
tarjoamaan jotain muuta
vähän saman väristä juomaa.

Skilta:
Koulun toiseksi suurin kilta.

spam:
1. Viikinkien lempiruoka.
2. Sähköpostilistojen ja
nyyssiryhmien turha törky.
Ellei rikoksista suurin, niin
ainakin kavalin.

Säätäjä-ässä:
Henkilö, jolla on taipumuksena
“säätää” koneita. Hallitsee
usein emacsin virittelyn ja
unixin erilaiset komennot
vipuineen ulkoa.

T ------------------------

Tietotalo:
Suurin ja kaunein kampuksen
rakennuksista, Tietotekniikan
osasto ja kilta sijaitsee siellä.

Tirez:
Killan jääkaappi.

Tonttula:
TOASin opiskelijaverkko. Tuo
internetin seinääsi.

torspo:
1. Sähläri, tunari, koheltaja.
2. Torspo. Yksi killan
kopiokoneista.

triviaali:
Matemaattinen tosiseikka,
luennoitsijalle
itsestäänselvyys. Esiintyy
lauseessa “Todistus on
triviaali, joten se sivuutetaan.”

tuppi:
Suosittu bridgensukuinen
korttipeli. Tuppi on kuin seksi -
jos on hyvä käsi, ei tarvitse
partneria.

än ja pee ??

Kyseessä ovat siis hallituksen ja toimihenkilöiden nörttiys- ja “purity”-prosentit.
Testit on tehty tarkassa valvonnassa kurinalaisissa olosuhteissa ja ne ovat täysin
vertailukelpoisia. Ymmärrettävistä syistä Ruffe ei ehtinyt testejä tekemään.
Sinäkin voit käydä testaamassa omat prosenttisi osoitteissa:
http://home.rochester.rr.com/jbennett/nerd/
http://www.nmt.edu/ kscott/purity/

Fuksi(vastaava)
Risto Kovanen
risto.kovanen@tut.fi
IRC: RKoo
+35840 7321 058
n: 33.2% p: 62.3%
TiTe, Tupsula

Rairai, tuleeko kalaa? Fuksipiiskuri,
höveli mies leimasimella varustettuna.
Viisas mies, pakenee kalalle kun Sanu
siivoaa. Melkoinen näätä mieheksi.

Satutäti
Satu-Maria Hellstén
shellste@cs.tut.fi
IRC: Sanu
+35840 5676 437
n: 7.4% p:65%
TiTe, Tupsula,
NääsPeksi

Toinen suojatoimari, huonoja juttuja
jatkuvalla syötöllä. Muuttuu tehokkaaksi
orjapiiskuriksi jos muu hallitus yrittää
laistaa hommista. ”Ei sota yhtä miestä
kaipaa, ei edes yhtä Sanua.” Vaarallinen
terävien veitsien kanssa (itselleen).
Kesäkirjastontäti ja avuton ATK-apu.

Markussetä
Markus Heikkilä
filou@cs.tut.fi
IRC: Mahe
+35850 3567 631
n:35,6% p: 66%
TiTe, Tupsula, PerSe

Hallituksen ikämieslisä suojatoimarina.
Mies alkaa rauhoittua, sangriakaan ei
enää maistu heti aamusta. Noppia tulee
satamalla. ”Löistävää!” Vanha silimä
pitämässä nuoria aisoissa. Kaulaa
myöten haudassa =)

Namusetä
Ari-Pekka
Oksavuori
ari-
pekka.oksavuori@tut.fi
IRC: ApA
+35850 5336 267
n: 29% p: 76%
TiTe, ETO

Vastaa mm. kolamaatin täytöstä ja
yhdessä sihteerin kanssa kaljakaapin
tyhjäyksestä. Ainainen valitus lyhyeen
loppuneista bileistä teekkarisaunalla.
Refresco Encarregado.
Ympäripuhuttavissa, vaikka väittää
muuta. Äijät nää, ei lähde täältä
mihinkään..
Humppaava herwantateini.

Jumppajoonas
Joonas Laitinen
joonas.laitinen@tut.fi
IRC:
+35840 7395 802
n: 34% p: 64%
TiTe, ETO

Päivät kiltahuoneella, illat humpalla.
Jumppajoonas jaksaa jänön lailla
humpata. Jos saunalta sattuu
lentämään ulos bileiden päättyessä,
aina voi tilittää siitä hallituksen
meililistalle ja mennä kiltaan
juopottelemaan.

Barbapaparazzi
Kimmo Sundgren
kimmo.sundgren@tut.fi
IRC: ommik
+35840 5523 155
n: 32,4% p: 53%
TiTe, PerSe

Hallituksen pelätyin ihminen pileissä,
paitsi jos kamera on kokenut
nestevahinkoja. Paparazzimus
maximus. Pelimies jumalan armosta

Ja tässä sen toimihenkilöt



U ------------------------

UUTINE:
Uutisen vastakohta.

V ------------------------

visto:
Ruma, kamala, iljettävä.

vittugeneerinen:
Perin yleinen.

W ------------------------

Wappu:
Wappuna on asiallista pailata.
Rällärällä.

X ------------------------

XQ:
Excursio.

Z ------------------------

Zip:
Tietotalon opiskelijaravintola .

Å ------------------------

Åbo:
Rantakylä jossain lounaan
suunnalla.

Ä ------------------------

ääliö, känni-:
Humaltunut ääliön lajityyppi.
Tavataan erityisesti
bommareissa.

Ö ------------------------

Öykkämöykkä:
Känniääliön ääntely.
Muistuttaa etäisesti puhetta.

TiTe-killasta saa !!
Titen kiltahuoneelta löytyy
yleisimmät myyntiartikkelit
tyydyttämään jokaisen
opiskelijan arkisia tarpeita.
Joissakin palveluissa killan

omaa jäsenistöä on siunattu
myös halvemmilla hinnoilla.
Samaten meiltä löydät kattavan
valikoiman ohjelmisto-
tekniikanlaitoksen prujuja, sekä

joitakin oppikirjoja. Killasta
löytyy myös tenttiarkisto, sekä
pienehkö kirjasto. Eikä sovi
myöskään unohtaa Tekkeniä.

Hinnasto

Kopiokortit
166 kopioo 10
333 kopioo 15

Kopiokalvo 0,2

Kopiopaperi (500 kpl) 4

Uimalippu
jäsen 2,1
ei jäsen 2,5

Kangasmerkit
TiTe 1,8
TiTe 10v 1,5
YO-kunta 2

Rasputin 4

TiTe-tuoppi 1,5

T-Paita 1,5

CD-R levyt
<10 kpl. 1 /kpl.
=>10 kpl. 0,9 /kpl.
ei jäsen 1,5 /kpl.

Korppu 0,5

Tuote Hinta  euroina



SoommorSoommorSoommorSoommorSoommorooooo,,,,, ar ar ar ar arvvvvvon uunituoron uunituoron uunituoron uunituoron uunituore e e e e TiTTiTTiTTiTTiTe-fuksi!e-fuksi!e-fuksi!e-fuksi!e-fuksi!

Me ollaan ne, joiden naamat kannattaa heti pistää mieleen. Eli killan Ylitutor ja Fuksi(vastaava).
Elämäntehtävämme on palvella teitä fukseja. Eli: Me informoimme teitä kaikista opiskeluelämään littyvistä
tapahtumista/tilaisuuksista, joita koululla tapahtuu (ja miksei muuallakin). Lisäksi me annamme teille
fuksipisteitä fuksipassiin, jos olette ne ansainneet.

Meitä voi häiritä aina kun vaan on jotain mieltä askarruttavaa
opiskeluelämään liittyvää asiaa. Meidät löytää parhaiten eri
tapahtumista tai kiltahuoneelta korttia pelaamasta. Mistä tunnistat?
Timin tunnistaa hohtavan valkoisista haalareista ja Riston mustista
TiTe-killan haalareista, mutta naama on hyvä pistää mieleen. Yksi
hyvä maamerkki on varmasti iso, parveileva fuksilauma, jonka
keskeltä luultavasti löydät myös meidät leimaamassa fuksipasseja
innolla. Jos jostain syystä et löydä meitä, voit myös pyytää leiman
jonkun toisen killan fuksivastaavalta. Ja jos käy niin ikävästi ettei
passia satu olemaan mukana, kannattaa pyytää fuksivastaavalta,
tai ko. tilaisuuden järjestältä lippulapun todisteeksi.

Ja ei muutakun tervetuloa ja nähdään kun tulette kouluun!

Timi & Risto

Fuksipassi:

Mikä se on ja mitä sillä tehdään?

Ensimmäisenä päivänä kouluun tultuasi tutorisi ojentaa sinulle veikeän näköisen ja värisen pikkuvihkosen.
Se on fuksipassi. Ensitöiksesi liität siihen kuvasi, kirjoitat nimesi ja opiskelijanumerosi [löytyy
hyväksymiskirjeestä(opettele ulkoa)], sen jälkeen haet killasta siihen killan leiman ja päällystät sen. Tämän
jälkeen passi on käyttövalmis.

Fuksipassi on matkalippusi Wappuna Tammerkoskeen, mutta ei tietenkään ainoa merkitys. Fuksipassi on
jaettu useisiin eri osiin, jotka sisältävät eri kiltojen/kerhojen ja muiden tahojen järjestämiä tapahtumia/juhlia/
nakkeja(työtehtävä). Tapahtumissa käymällä kerätään pisteitä passiin. 180 pistettä vaaditaan siihen että pääset
Wappuna teekkarikasteeseen ja saat teekkarilakin ja sinua aletaan kutsumaan teekkariksi. 90 pisteellä saat
Wappuna lakin päähäsi mutta jokaisen fuksin unelma koskesta jää saavuttamatta. Pisteiden kerääminen on
suhteellisen helppoa koska maksimipisteet ovat jotain yli 500, eli mitään stressiä tai yökastelujuttuja ei
pisteiden keräämisestä kannata ottaa.

PS: Pidä fuksipassi AINA mukanasi missä liikutkin! Kahlitse se vaikka kettingillä tuleviin haalareihisi =)

FuRy

Mikä se on ja miksi?

FuRy eli fuksirykmentti on sähköpostilista. Listalle liitetään aluksi kaikki TiTe-fuksit. Listalle sitten
fuksivastaavat lähettävät tietoa eri tapahtumista. Listalta pääsee toki myös pois, jos ei halua jostain syystä
tietoa siinä muodossa. FuRysta kerrotaan lisää ensimmäisen viikon aikana.



Kymmenen syytä olla TEKin opiskelijajäsen

1. Jäsenetulehdet
• Saat TEKin jäsenlehden Tekniikan Akateemiset (9 n:oa/v).
• TEKin opiskelijajäseneksi liityttyäsi voit tilata ilmaiseksi Tekniikka&Talous –

lehden.
• Saat 40%:n alennuksen seuraavista Talentumin julkaisemista lehdistä:

Metallitekniikka, MikroPC, Tietoviikko, Markkinointi & Mainonta, sekä
Mediauutiset.

2. Harjoitteluopas ja harjoittelupalkkasuositukset
• TEK julkaisee vuosittain yhteistyössä korkeakoulujen kanssa “Teekkarin

työkirja” -yritystietojulkaisun, jota jaetaan korkeakoulujen
harjoittelusihteereiden välityksellä.

• TEK julkaisee vuosittain teekkareiden harjoittelija- ja
diplomityöpalkkasuosituksen ja alkupalkkasuosituksen.

3. Palkkaneuvonta
• Saat TEKistä tiedot teekkareiden toteutuneista harjoittelu- ja

diplomityöpalkoista sekä diplomi-insinöörien ja arkkitehtien palkoista.
4. Työsuhdepalvelut

• Saat lähinnä työsuhteeseen, mutta myös muihin oikeudellisiin ongelmiin
liittyvää lainopillista neuvontaa maksutta.

• TEKin lakimiehet ovat tarvittaessa tavattavissa kaikilla
korkeakoulupaikkakunnilla.

5. Oppaita työelämän tarpeisiin
• TEKistä saat työpaikanhakumalleja ja opastusta työsopimuksen teossa.
• Työsuhdeopas sisältää tietoa työsopimuksesta, lomanmääräytymisestä,

irtisanomisista jne. sekä työsopimusmallin.
• Ulkomaan työsuhdeopas selvittää ulkomailla työskentelyyn liittyviä

työsuhdekysymyksiä. Töihin Eurooppaan -opas kertoo työehdoista ja muista
olosuhteista Alankomaissa, Belgiassa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa ja
Saksassa.

6. Muut julkaisut
• TEKistä on saatavissa lukuisia ammattikuntaa, koulutusta, teknologia- ja

koulutuspolitiikkaa, DI-yrittäjyyttä jne. koskevia tutkimuksia ja oppaita sekä
runsaasti hyötytietoa sisältävä Taskutilasto - Pocket Statistics -julkaisu.

7. Di-Pörssi välittää myös diplomityöpaikkoja
• DI-Pörssi on TEKin jäseniä palveleva maksuton ja luottamuksellinen

työnvälitysfoorumi, johon voivat ilmoittautua vuosijäsenet ja
valmistumisvaiheessa olevat opiskelijajäsenet.

• DI-Pörssi välittää vuosittain useita kymmeniä diplomityöpaikkoja.
8. Työttömyysvakuutus

• TEKin opiskelijajäsenellä on mahdollisuus liittyä työttömyysvakuutuksen
piiriin jo opiskeluaikana. Sinulla on oikeus ansiosidonnaiseen

Tekniikan Akateemisten Liitto

tekniikan tekijöiden järjestö

Tekniikan Akateemisten Liitto TEK
on diplomi-insinöörien,
arkkitehtien ja teekkareiden
valtakunnallinen etu- ja
palvelujärjestö. TEK valvoo
jäsentensä etuja työmarkkina-
asioissa. TEK toimii aktiivisesti
koulutus- ja teknologiapolitiikassa
sekä toteuttaa erilaisia

yhteiskunnallisia ajankohtaisiin
haasteisiin vastaavia projekteja,
mm. harjoitteluun, yrittäjyyteen,
työllistymiseen ja
opiskelijatoimintaan liittyen.

TEKin opiskelijajäseneksi pääsee
jokainen teknillisessä
korkeakoulussa tai tiedekunnassa
perustutkintoa suorittava. TEKin
opiskelijajäsenenä nautit

m o n i p u o l i s i s t a
o p i s k e l i j o i d e n
jäseneduista. Ja koska
teekkareille TEKin
jäsenyys on maksuton,
suurin osa teekkareista
onkin jo jäsenenä.

Jäsenenä saat
henkilökohtaista palvelua
ottamalla yhteyttä joko
korkeakouluyhdysmieheen
tai TEKin toimistoon
Pasilaan. TEK tarjoaa
Sinulle apua ja neuvoja
kaikissa työelämään ja
järjestöön liittyvissä
asioissa. Lakimiehiltämme
saat neuvoja työelämään
l i i t t y v i s s ä
o n g e l m a t i l a n t e i s s a .
Käytännön asioissa Sinulla
on apunasi kiltasi
kiltayhdyshenkilö.

Terveisin TiTen
kiltayhdyshenkilösi

Mikko Kipinoinen
Email:mikipi@cc.tut.fi
Puh: 0500 742 515



Ei, otsikossa ei ole virhettä. Kyse ei ole nyt siitä televisiosarjasta Sinkkuelämää,  missä neljä naista
puhuu törkeitä, vaan oikeasta elämästä. Moni saa näppylöitä jo pelkästään ajatuksesta että joutuu
muuttamaan johonkin soluun. Tämän jutun kirjoittajat ovat kaikki aloittaneet teekkarielämänsä
solussa asumalla. Kaksi urheaa ovat asuneet Mikontalossa (Mikkis kavereitten kesken), ja yksi on
asustanut koko ajan Paawolassa.

Täytyy kyllä myöntää ettei Mikkis tai oikeastaan mikään muukaan halvemmasta päästä oleva
TOASin kohde ole mikään Buckinghamin palatsi eikä Stockholms kungliga slottet, mutta kyllä se
asiansa ajaa. Siellä pystyy tekemään ruokaa, käymään suihkussa, pesemään hampaat, nukkumaan
ja jos on tv-luvat kunnossa ja omistaa telkkarin, niin vaikka katsomaan fiksuja ohjelmia. Erilaisia
solukohteita löytyy siis halvasta erittäin kalliiseen. Kaikki ovat kuitenkin hyviä paikkoja asua.

Soluelämään liittyvät hyvin kiinteästi kämppikset. Jokaisella on tietenkin omat toivekämppiksensä,
mutta periaatteessa kaikkien kanssahan tulee toimeen, jos viitsii nähdä vähän vaivaa. Esittelemme
tässä artikkelissa muutamia stereotyyppisiä kämppiksiä. Muistakaa hyvät lukijat kuitenkin, että
kaikki ihmiset ovat erilaisia, kukaan ei näihin stereotypioihin kuulu ihan täysin.

muita todisteita sinulla ei ole
hänen olemassa olostaan.
Oskari edes hyvin harvoin
puhuu, mutta hän saattaa joskus
jopa tervehtiä sinua. Se on kyllä
hyvin harvinaista, mutta ei
kannata pelästyä jos niin
tapahtuu. Oskarin kanssa tulee
hyvin toimeen, koska häntä ei
juurikaan näy.

SEPPO SOSIAALINEN
Seppo Sosiaalinen puhuu
paljon, on seurallinen eikä näe
mitään ongelmaa siinä että
käyttää sinun ruokatavaroitasi
tai muita tarvikkeita. Jos Seppo
on myös siinä määrin järkevä,
että muistaa kysyä sinulta lupaa
lainaamiseen, asiassa ei ole
ongelmaa. Todennäköisesti
sinä saat lainata Sepon
tarvikkeita samalla tavalla. Jos
taas lupaa ei kysytä, voi tilanne
olla aika sietämätön. Kannattaa
heti ensimmäisen luvattoman
lainauksen jälkeen ottaa asia

puheeksi, ja sopia pelisäännöt.
Sepon kanssa elämä on
mutkatonta, aina on seuraa
aamukahvipöydässä ja
todennäköisesti tylsää ei tule.

AKI AKTIIVINEN
Aki Aktiivinen on tuskin
koskaan kotona. Jos hän on
fuksi, hän ravaa kaikissa
mahdollisissa tapahtumissa, ja
useimmiten koittaa raijata
kämppiksensäkin (eli sinut)
mukaansa. Akin kautta
varmasti tapaa uusia ihmisiä ja
saa fuksipassin huomaamatta
täyteen. Aki on mukava heppu,
joka on kuitenkin saattaa saada
sinut hermoromahduksen
partaalle duracellpupumaisella
olemuksellaan. Jos Aki on
vanhempi tieteenharjoittaja,
hän voi olla varsinainen
tietopankki, jota voi surutta
käyttää hyväkseen
tiedonhankinnassa. Hän osaa
kertoa lähes kaiken ja sinusta

NELLA NEUROOTTINEN

Nella Neuroottinen on
kämppis, jonka mielestä
likaisille kupeille, likaisille
lautasille ja muille likaisille
astioille on tarkkaan määritellyt
paikat tiskialtaan reunalla.
Kuten myös kaikkelle
muullekin koko asunnossa.
Nellan mielestä on aivan
järkyttävää, jos sanomalehti on
taiteltu väärin, ja hän käyttää
paljon aikaa sen uudelleen
taitteluun. Nellassa on
kuitenkin se hyvä puoli, että
itsekin tulee siivottua ja
pidettyä paikat järjestyksessä.
Lisäksi Nellalta voi oppia
käteviä keinoa sanomalehtien
siistiin taitteluun.

OSKARI OLEMATON
Tiedät että sinulla on kämppis,
mutta et ole koskaan nähnyt
häntä. Välillä kuulet kun hän
liikkuu keittiössä, mutta mitään

S O LU E L Ä M Ä Ä



voi tuntua että hän tunteekin
kaikki koulun ihmiset, laitosten
ja ylioppilaskunnan
henkilökuntaa myöten.

BERTIL BILETTÄJÄ
Bertil Bilettäjä on omalla
tavallaan ihan harmiton tyyppi.
Bertil ei vaan ole sisäistänyt,
että solussa asuu muitakin kuin
hän, ja siitä syystä Bertilin
kämppikset saavat nauttia
metelistä harva se viikkoa, ellei
peräti lähes joka ilta. Bertil
saattaa olla erittäin rasittava ja
raivostuttava tapaus. Hän ei
kuitenkaan välttämättä
ymmärrä, että bileitten meteli
kuuluu koko kämppään, ja että
sinulla saattaa olla tentti
seuraavana aamuna. Bertilille
kannattaa kertoa selkeästi ja
tarvittaessa vaikka vääntää
rautalangasta, miksi hän ei voi
pitää yhtenään bileitä teidän
yhteisessä asunnossanne. Bertil
kyllä ymmärtää, kunhan
hänelle vain viitsii asian
selvittää.

JOSE ULKOMAALAINEN
Koulullamme on paljon vaihto-
oppilaita. Heitä näkee vilisevän
kahviloissa iltapäivisin, ja
iloinen nauru ja puheensorina
kaikuu kyllä kauas. Jose
Ulkomaalainen ei välttämättä
puhu hirveän hyvää englantia.
Hän on tyypillisesti mukava
ihminen, mutta hän ei ymmärrä
suomalaista käsitystä
soluasumisesta. Jopa niinkin
itsestäänselvä asia kuin kenkien
pois ottaminen eteisessä on
Joselle vaikea ymmärtää. Se ei
johdu siitä, että Jose olisi
jotenkin tyhmä, vaan siitä, ettei
heillä välttämättä ole ollut
kotona Ulkomailla ollut tapana
niin tehdä. Tästä ongelmasta

selvitään sillä, että Joselle
selitetään miksi hänen pitäisi
ottaa kengät pois. Kuraa tulee
kämppään ja se puolestaan lisää
siivouksen tarvetta
huomatavasti. Toinen
suomalaiselle hiljaiselle ja
rauhalliselle luonteenlaadulle
järkyttävä tapa on Josen
päivälliskutsut. Jose kutsuu
luokseen keskimäärin
viisitoista ystäväänsä (jotka
ovat myös kotoisin
Ulkomailta). Vieraat saapuvat
paikalle noin yhdeksän maissa
illalla ja aloittavat
ruoanvalmistuksen. Meteliä
riittää ja ruoan sulotuoksuja.
Eihän tilanne silloin harmita,
jos sinulla ei ole mitään
kummallista menoa seuraavana
aamuna. Tosin aamulla
harmittaa, jos keittiö on täynnä
likaisia käytettyjä astioita. Jose
kyllä ymmärtää, jos hänelle
kertoo että sinun pitää olla
aamulla kello kahdeksan
luennolla/tentissä pirteänä, ja
että sinua häiritsee yli puoleen
yöhön jatkuva meteli. Josen
kanssa kannattaa tutustua,
ovathan hänen ystävänsä usein
kotoisin siis Ulkomailta, ja
kaikkihan tietävät että
Ulkomaiset naiset ovat
hyvinkin kauniita. Tämä siis
olettaen että suomalainen

kauneus ei kelpaa. Ja mikäs sen
mukavampaa kesän ulkomaan
reissulla käydä tervehtiässä
Josea Ulkomaalaalla ollessasi.

ONNI OPISKELIJA
Onni saa sinut potemaan
huonoa omatuntoa
opiskeluahkeruudestasi. Siinä
missä sinä olet saanut kasaan
10 opintoviikkoa, Onnilla on
vähintään 30. Mutta ei syytä
huoleen. Onnilta saat varmasti
ostettua vanhoja prujuja ja
kirjoja edullisesti, ja Onni voi
olla hyvinkin innokas
neuvomaan sinua omissa
opinnoissasi. Kenties jopa
huonon omatunnon
vaivaamana raahaat luusi
aamulla fysiikan luennolla
Onnin esimerkkiä seuraten.

HILMA HIMOSIIVOOJA
Hilma on sukua Nella
Neuroottiselle. Hilman on
pakko siivota vähintäinkin joka
toinen päivä, ja jos sinä et ole
yhtä innokas siivoaja,
törmäyksiä ja kinoja tulee ihan
varmasti. Hilman kanssa
kannattaa keskustella ja sopia
siivousvuorot yhteisiä tiloja
varten. Kämppä varmasti
kiiltää ja tuoksuu Tolulle, ja
onhan se selviö, että siistissä
kodissa viihtyy erittäin hyvin.

Mitä sitten tulet tarvitsemaan uudessa solussasi, tai jossain
muussa opiskelijakämpässäsi
Toimittajamme onnistuivat ottamaan nämä kuvat Mikontalossa
ennen asuneen Oton huoneesta. Tarkoituksena oli näyttää
lukijoillemme nuoren teekkarin huone kaikessa komeudessaan,
mutta Otto oli ehtinyt ikävä kyllä siivota.

Ensimmäisessä otoksessa (Eikö olekin aika osuva sanonta?
Varsinkin kun kyseessä on Otto) näemme, millainen on optimituoli
jokaiselle TiTeläiselle. Otto on onnistunut maksimoimaan
koodaus- ja irkkausmukavuuden. Kiinnitäkää erityisesti huomiota



Oton hifilaitteiston sekä roskakorin sijaintiin,
kaikki on mukavasti käden ojennuksen päässä.
Oton huoneessa on myös asumismukavuutta
lisäämässä verhot ja pirteän värinen matto.

Toisessa otoksessamme voidaan hyvin havaita,
että myös opiskelulle on syytä jättää riittävästi
tilaa. Ja tilaa on riittävästi silloin, kun pöydälle/
sängylle/lattialle/mihin tahansa tasolle jää
myös paikkoja laskea suuret, noin puolen litran
kahvikupit.

Ja viimeisenä vaan ei vähäisimpänä, kaiken
pikkuroinan säilytykseen, Harry Potter –
lipasto. Ilman sitä ei opiskelusta varmasti tule
yhtään mitään!!

Tervetuloa kaikki fuksit opiskelemaan tietotekniikkaa! Opiskelu ei ole pelkästään pänttäämistä ja luennoilla istumista,
mutta ne ovat elintärkeitä osia tiellä valmistumiseen. Valmistuminen on monen teekkarinkin ajatuksissa kaukana, miksi
fuksien pitäisi miettiä sitä? Olennainen osa opiskelua ja akateemista vapautta on oikeus suunnitella itse omat opintonsa.
Se ei ole helppoa. Uskokaa pois. Mutta miten se sanonta menikään… hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.

Hyvä suunnitelma fuksille on päättää suorittaa mahdollisimman paljon pakollisia peruskursseja ensimmäisenä vuonna
(kysykää tutoreiltanne kuinka moni vanhempi tieteenharjoittelija tuskastelee että miksei suorittanutkaan niitä
fuksivuonna…) Uusille tietotekniikan opiskelijoille laaditaan myös ohjenuoraksi lukujärjestys. Ensimmäisinä viikkoina
ei siis tarvitse hätäillä siitä, mitä minun pitäisi juuri nyt opiskella. Paikalla on ihmisiä, jotka kertovat alku kaaoksen
aikana, missä sinun pitää olla ja mitä siellä pitää tehdä :-)

Tutoroinnista…

Mitä hyötyä tutorista on? Tutorin tehtävänä on saada uudet opiskelijat osaksi opiskelijayhteisöä. Kaikki opiskelijat
ovat jossain vaiheessa itsekin kokeneet fuksivuoden riemut ja tuskat. Luentosalit pursuvat ihmisiä, bileitä on joka
toinen päivä, harjoitusryhmiin pitää jonottaa, fysiikan luennoille on vaikea herätä, kaikki on uutta ja ihmeellistä, mistään
ei tiedä mitään jne. Tutor on kestokulutushyödyke, jota saa ja pitää rasittaa kysymyksillä vähän kaikesta. Ja jos tutorilta
kysyy: ”fuksivuosi on vain kerran, ottakaa siitä ilo irti ja nauttikaa”.

Opintoneuvojan terveiset



Miten minä saan oman tutorin? Ensimmäisenä päivänä vastaanottotilaisuuksien lopuksi titefuksit jaetaan noin 10
hengen ryhmiin. Jokainen ryhmä saa itselleen kaksi tutoria, joista on syytä pitää huolta. Vaikka tutorit yrittävät
vaikuttaa viisailta ja rohkeilta vanhemmilta tieteenharjoittelijoilta, monet heistä nauttivat teekkarikasteesta viime
wappuna. (Joukossa on myös konkareita, monta kertaa tutorina olleita.) Tutoreilla on tapana saada fuksien pää pyörälle
ensimmäisenä päivänä ja saada heidät eksymään koulun sokkeloihin tutustumiskierroksella. Ottakaa tutorin haalarin
lahkeesta tai hihasta tiukka ote ja roikkukaa siinä, kunnes pärjäätte itseksenne. Oikein hyödynnetty tutor on tietovarasto.
Oikeilla kysymyksillä tutorista voi saada irti mielenkiintoisia tarinoita, vihjeitä miten asioita saa helposti hoidettua ja
vinkkejä missä kannattaa milloinkin olla

Mihin minä tarvitsen tutorryhmääni? Tutorryhmässäsi on varmasti ihmisiä, joilla on samanlaisia kysymyksiä
tutorille kuin sinullakin. Tutorryhmäläisesi käyvät todennäköisesti samoja kursseja kuin sinä, joten harkkojen tekeminen
yhdessä auttaa, jos muuten istuisit kotona sormi suussa ihmetellen. Tutorryhmässäsi tutustut ihmisiin ja saat uusia
ystäviä. Tutorryhmä voi osallistua kilpailuihin joukkueena, lähteä yhdessä teekkarisaunalle istumaan iltaa tai vaikkapa
järjestää tutorryhmän nyyttikesti/letunpaisto/opiskelunsuunnitteluillan. Aktiivinen tutorryhmä saattaa jopa vielä
wappuna liikkua yhdessä. Tosin tutoria voi aina välillä joutua potkimaan liikkeelle: ”Hei tutor-setä, eikö meidän
kannattaisi mennä yhdessä pelaamaan kyykkää? Me haluttaisiin oppia säännöt ennen Akateemisen kyykän MM-
kisoja.”

Mistä tutorit tulevat? Tutorit valitaan keväisin hakemusten perusteella seuraavaksi lukuvuodeksi. Paras koulutus
tutorille tulee oman fuksivuoden kokemuksista ja tutorina olemisesta. Toki tutoreita on opastettu monien eri tahojen
toimesta tehtäväänsä. Tutorit ovat siis ihan tavallisia opiskelijoita, jotka ovat halunneet päästä neuvomaan fukseja.
Tutorit ja fuksit antavat keväällä myös palautetta opintoneuvojalle kuluneesta vuodesta. Tutoroinnista voi siis kysyä
opintoneuvojalta.

Mitkä ovat tärkeimmät kysymykset turorille? Esimerkkejä. Ensimmäiset viikot: Missä minun pitää olla huomenna?
Kerrotko missä on paikka X? Miten ilmoittaudun harjoituksiin? Mistä saan opiskelijakortin? Miten saan sähköpostini
toimimaan? Mitä ovat kaikki nämä lyhenteet TOAS, YTHS, TiTe, OPM? Ja sen jälkeen: Mistä saa bommarilippuja?
(Mikä on bommari?) Miten opinto-opasta luetaan? Koska on seuraava tutortapaaminen? Mistä saan tietoa asiasta Y?

Opintoneuvonnasta….

Mikä opintoneuvoja? Opintoneuvoja on henkilö, joka pyrkii auttamaan opintojen suunnittelua. Itse asiassa se on
opintoneuvojan tärkein tehtävä. Opintoneuvoja etsii ja osallistuu tutoreiden kouluttamiseen, järjestää ammattiaineinfoja
ja päivystysaikoinaan vastailee kaikkiin kysymyksiin opiskelusta ja auttaa esimerkiksi opintosuunnitelman laadinnassa.
Tarkoitus on tehdä opiskelusta ja opintojen aloittamisesta helpompaa.

Mitä eroa on opintoneuvojalla ja opintovastaavalla? Opintoneuvoja on töissä tietotekniikan osastolla.
Opintovastaava on TiTe-killan hallituksen jäsen ja on vapaaehtoisesti mukana opintoasioissa. Opintovastaava on
yleensä opintoneuvojan auttava käsi ja toimii killan edustajana mm. tutoroinnin järjestelyissä. Opintoasioissa tapahtuu
kokoajan kaikenlaista sekä TTKK:n sisäisesti että koko Suomen laajuisesti ja mukaan keskusteluihin opintojen
järjestelyistä pääsee mm. osallistumalla ylioppilaskunnan kopo-jaostoon. (lisää tietoa yo-kunnan sivuilla http://
www.ttky.tut.fi).

Mistä löydän opintoneuvojan? Opintoneuvoja päivystää 3.5. alkaen 6 tuntia viikossa
huoneessaan TA207. Pyydä tutoriasi näyttämään opintoneuvojan työhuone
Tietotalosta! Tietoa päivystysajoista löytyy loppukesästä opintoneuvojan kotisivuilta
http://www.cs.tut.fi/~opintoti.

Nähdään elokuussa!

Anne Juvonen
opintoti@cs.tut.fi
Tietotekniikan osaston opintoneuvoja
TTKK



“Oli synkkä ja myrskyinen yö, kun
pienenpieni tuleva fuksityttö kauhulla
aamua odottaen itkeskeli
yksinäisyyttään uudessa kämpässä,
kaukaa kotoa..”
No joo, itse asiassa taisin olla
Tupsulassa, eli en edes yksin eikä
kyllä edes itkettänyt, vaan innolla
odotin aamua. Tunsin ennestään
koululta jo paljon ihmisiä, mikä
helpotti tilannetta sekä henkisesti että
käytännön asioissa.

Ensimmäisellä viikolla ohjelmaa riitti
aamusta iltaan ja innokkaimmille
(lähes kaikille? :) vielä läpi yön
aamuun asti. Haalariprojektin ja
muiden fuksijuttujen avulla tutustuin
moniin uusiin ihmisiin, toki
muualtakin kuin TiTeltä. Fuksipassin
kohdat tuli silmäiltyä tarkkaan läpi
heti, kun kyseisen läystäkkeen sain
käsiini. Pisteitä kertyi varsinkin
syksyllä tiuhaan tahtiin, vaikka niitä
ei tullutkaan pelkästään pistesaldon
vuoksi kerättyä. Löysin niin paljon
tapahtumia ja asioita jotka
kiinnostivat ja joihin tuli siis mentyä
ihan vapaaehtoisesti, että sivut
täyttyivät kuin itsestään.

Fuksijaoston saunalla pidetyssä
välitarkastuksessa olin vielä koulun
kolmen eniten pisteitä keränneen
joukossa, mutta sitten tielle tuli kaiken
pahan alku ja juuri, hallitus. Sehän on
se juttu mitä aina pitää huutaa kovaan
ääneen, kun joku juttu ei toimi ;)
 <esimerkki> Haaaaallituuuus?!
</esimerkki> <esimerkki>Kolamaatti
on tyhjä, haaallituus!! </esimerkki>

Päädyin siis TiTe-killan hallitukseen
emännäksi, sillä halusin olla
lähemmin mukana killan toiminnassa.
Koululta löytyi kaikenlaista muutakin
kiinnostavaa toimintaa, johon tuli
lähdettyä mukaan. Toimin myös
edaattorina edustajistossa ja
Soitannollisen Seuran sihteerinä.
Lisäksi fuksimessuilla tuli liityttyä
Modeemiinkin, siihen kerhoon, jossa
on paljon isoja parrakkaita setiä
säätämässä aateekoota. Toivottavasti
seura ei tee kaltaisekseen, ei viittis
ostaa partakonetta ;) NääsPeksissä
soitin trumpettia.
Se projekti oli ehdottomasti syksyn
parhaita hetkiä, speksiporukan
yhteishenki oli loistava ja kiertueella
oli kivaa. Syksyllä alkaa improkurssi,

k a i k k i
i h m e e s s ä
mukaan.

Kesän ja
syksyn aikana
tuli todistettua
sekin, että
työnteko ja
urheilu on
s e l k e ä s t i
v a a r a l l i s t a .
Kesällä hajotin
töissä polveni,
ja juuri kun olin
m e n o s s a
tähystykseen
syksymmällä,
tuli eteen TiTen
M e g a z o n e -
turnaus, ja
olihan se varma
että siellä sitten
o n n i s t u i n
m u r t a m a a n
käteni ja

venäyttämään nilkani. Jonkun aikaa
tuli sitten leikkauksen jälkeen
koikkelehdittua kyynärsauvoilla -
kipsi kädessä :)  Kalliin vuokran takia
jouduin käymään töissä koko ajan
opiskelun ohella. Töitä etsiville
vinkiksi, että aina löytyy jotain jos ei
turhan nirsoksi ala, siivoamaan ja
puhelinmyyjäksi pääsee melko
varmasti - itse jouduin turvautumaan
jälkimmäiseen. Töihin pääsyn jälkeen
onkin sitten ollut hyvää aikaa etsiä
parempaa ja mielekkäämpää duunia,
vaikka ei sellaista vielä olekaan
löytynyt. Toivossa on hyvä elää...
jospa sitten syksyllä tärppäisi.

Yksi mieleenpainuvimmista
tapahtumista oli kyllä tottakai Wappu
ja erityisesti koski. Sata Tamppia
myymällä tuli tienattua mukavasti
käyttörahaa, ja saihan siitä vielä
Tamppisaunalla hienon nimikoidun
pyyhkeenkin palkkioksi. Suosittelen,
varsinkin jos on kauniit ilmat.
Wapputapahtumia kierrellessä sain
ansaituksi EmäTeemun arvonimen.
Ennen kastetta kulkue kerääntyi
härweleineen Veturitorille, josta sitten
lähdettiin letkassa kohti koskenrantaa.
Pääsimme koskeen parin tunnin
odottelun jälkeen, ja olihan se vesi
juuri niin kylmää kun oli peloteltukin,
ainakin kolmesenttistä. (toim.huom.
kosken lämpötila mitataan Wappuna
senteissä, ei celciuksissa.) Silti
kokemus oli niin kiva, että olihan
sinne mentävä uudestaan, ja  kävinkin
kolmessa eri korissa. Viimeisen
jälkeen oli kyllä jo vähän turhan
kylmä, joten oli mentävä Hiukkasen
Tarzaniin (peräkärrysaunaan)
lämmittelemään.

Kaiken kaikkiaan vuosi oli kerrassaan
loistava, ja välillä toivoo, että voisi
olla fuksi taas ja tulla uutena kouluun
ja kokea kaikki uudestaan. Toimin
tutorina syksystä alkaen, joten
varokaa, voitte vaikka joutua mun ja
ystäväni Hannan ryhmään :) Nähdään
syksyllä, ottakaa fuksivuodesta kaikki
ilo irti :)

-Suvi

Fuksin vuosi



Näissä fukseille lähetettävissä läystäkkeissä on ollut
aina tapana mainostaa sitä fuksivuotta jonkun
edellisvuotisen fuksin kirjoittamalla jutulla. Kuitenkin
fuksivuosi on vain lyhyt alkupyrähdys akateemisella
uralla, joten lienee paikallaan valottaa hieman mitä
tuleman pitää jo tässä vaiheessa.

Ei pidä kuitenkaan pelästyä, tämä on vain yksi tarina
monien joukossa :)

Alkusyksy:
Virkistävän lomareissun jälkeen syksy alkaa
lupaavasti, koulun alkaessa ei  ole minkäänlaista
kiinnostusta opiskeluun. Lupaavaa asiassa on se, että
aikaisemmin intoa on riittänyt, mutta tulokset ovat
jääneet laihoiksi,  joten ehkäpä nyt tapahtuisi käänne
parempaan.

Turha toivo. Ensimmäisen viikon jälkeen ei enää jaksa
nousta luennoille ja kaikki muut tuntuu
kiinnostavammalta kuin opiskelu. Onneksi
harrastekerhossa riittää puuhasteltavaa ja töissäkin
pitää jonkinmoista kiirettä, joten
koulunkäymättömyydestä ei edelleenkään pääse
syntymään morkkista.

“Mää värkkään harkkatyöt sitten marraskuussa ja luen
tenttiin, kyllä se tästä”.

Loppusyksy ja alkutalvi:

Töissä on tylsää. IT-alan lama alkaa kolkutella ovella,
ja bonukset peruutetaan perinteiseen tapaan. Onneksi
pileitä ja kissanristiäisiä riittää, ei jää aika pitkäksi.
Harkkatyöt on unohdettu jo ajat sitten ja kirjojakaan ei
tullut ostettua, kun ne on niin kalliita. Mieluummin
kohottaa elintasoaan.

Sopivasti joulun alla räjähtää pienoinen pommi. Firma
aloittaa YT-neuvottelut ja lomautus uhkaa keväällä.
Onneksi tukevat veronpalautukset mahdollistavat
joulun vieton. Joulu vietetään ekaa kertaa ihan omissa
oloissa, eihän sieltä kotoa tullut lähdetty kuin vasta
seitsemän vuotta sitten.

Takaraivossa alkaa kaihertaa ajatus opiskelun
käyntiinpotkimisesta.

“Joskus mää vielä valmistun, neljä vuotta aikaa ennenkun
alkaa inssimatikat vanheta.”

Uusi vuosi:

YT-pössiksiä seuraillessa kypsyy ajatus töitten
lopettamisesta. Vaihtoehtoja kun on kaksi, lomautus
joksikin epämääräiseksi ajaksi tai täyspäiväinen
työnteko, joka romuttaa viimeisetkin mahdollisuudet
saada jotain aikaan opiskelurintamalla. Lopulta
tammikuun alkupäivinä otan loparit ja aloitan uudella
innolla luennoilla istumisen.

Inssimatikka, Laaja ohjelmointi, Tietorakenteet ja
algoritmit... Matriisit tuntuvat ymmärrettäviltä ja
laskeminenkin tuntuu jopa kivalta monen vuoden
jälkeen. Ensimmäinen välikoe palauttaa kuitenkin
maanpinnalle: neljä
pistettä (max 12 tjsp.) Onneksi GooM ja Akateemisen
Kyykän MM-kisat tarjoavat mahdollisuuden pääkopan
tuulettamiseen.

Jossain vaiheessa lisääntynyt vapaa-aika suorastaan
pakottaa hakeutumaan killan toimihenkilöksi, vielä
kerran. Wanha on kuitenkin väsähtänyt eikä toiminta
oikein lähde käyntiin, kokousaikakin on huono, joten
kokouksia jää väliin.

Hetken aikaa näyttää että konkurssi uhkaa, mutta yli-
inhimillisellä ponnistuksella saan opintotukeen
tarvittavat nopat kasaan parilla rästitentillä.
Ikuisuusprojekti tetapk:sta saatu nelonen nostattaa
opiskeluintoa hetkellisesti.

“Mää teen tenttiviikolla kaikki matikan harkat, kyllä se
tentti sitten menee läpi kun asiat on tuoreessa muistissa.
Lähteeks joku Kantri Stariin illalla?”

W anhan vuosi



Loppukevät:

Pääkoppa tuulettuu liiankin hyvin, aika alkaa kulua
killassa tai sertsillä idlatessa. Inssimatikka jää, mutta
ohjelmoinnin harkkatyöt jaksaa vielä kiinnostaa.
Yliluottavaisena omaan testaukseeni palautan
kuitenkin trakin harkkatyön liian lähellä dedistä, enkä
kerkiä korjaamaan bugia, jonka assari tietenkin löytää.
Se siitä kurssista.

Kevät kuluu notkuessa, ainoastaan Laaja ohjelmointi
edistyy ja menee harkkatöiden osalta viimein läpi.
Tenttiähän ei voi reputtaa, jos aikoo säilyttää
itsekunnioituksensa tulevana alan ammattilaisena,
joten noppatilannekin näyttää edes jotenkin
lupaavalta.

Kesätöiden saannin piti olla helppo nakki,
ennustivathan kaikki että lama kääntyy nousuun
kevään aikana. Toisin kuitenkin käy. Lukuisista
haastatteluista huolimatta töitä ei tunnu löytyvän,
markkinat on kyllästetty kokeneilla osaajilla. Asiaa ei
myöskään auta kesälle ajoittuva kuukauden
ulkomaanpoissaolo. Toivo elää kuitenkin.

“Jos ei töitä löydy, mää opiskelen kesän. Jos siis tulee
tarpeeksi noppia...”

Wappu & tenttiviikko:

Wappu kuluu suunniteltua rauhallisemmin, koska
toinen nilkka sanoo poks wappubommareissa. Liekö
alkava ikääntyminen vai mikä, mutta rauhallinen
notkuminen megapileiden sijaan tuntuu ihan
mukavalta. Lakitus tuntuu edelleen yhtä juhlavalta kuin
aina ennenkin, ja kotipileet Wanhojen Wapun sijaan
rauhoittavat. Wapunpäivänä on mukava könkätä
sauvojen kanssa
kaupungilla, kun ei ole hirvittävä kankkunen.

Tenttiviikolla huomaan, että tentteihin on mukava
mennä, kun tietää lukeneensa kohtuuhyvin, uusi
kokemus kokonaan. Kaikki tentit inssimatikkaa lukuun
ottamatta tuntuvat menevän kohtuu putkeen, odottelen
tuloksia hyvillä mielin.

Viimeisistäkin työhakemuksista tulee bumerangi, aika
miettiä vaihtoehtoja. Siperian-matka mutkistaa asioita,
mutta siitä luopuminen ei käy mielessäkään, kyllä ne
matkarahat jostain revitään.

“Kai se on haettava vaikka siivoojaksi, jostain on saatava
rahaa”

Alkukesä:

Toimettomuus rassaa siinä määrin että kotonakin
meinaa tunnelma kiristyä. Oloa helpottaa kuitenkin
tenttien (jopa inssimatikka!) läpimeno ja vieläpä
kohtuullisilla arvosanoilla. Opintotukihakemuskin
menee läpi, joten jonkinlainen toimeentulo on turvattu.

Siivoushommiakaan ei tunnu löytyvän, mutta se ei
harmita enää niin paljoa. Kesällä on aikomus hieman
opiskella ja lomailla.

Matkakuume alkaa rassata, järjestelyt alkavat silläkin
saralla olla loppusuoralla ja reissu todella näyttäisi
toteutuvan.

“Jos mää pidän tän tahdin, vuoden päästä voi jo alkaa
ettiä dippatyöpaikkaa. Tai puolentoista.”

Lopuksi:

Vastoinkäymisistä huolimatta tuntuu että takana on
paras vuosi sitten fuksirientojen. Hauskaa piisasi, tosin
hauskuuden luonne tuntuu muuttuneen vuosien
saatossa. Kaikkia pileitä ei tule enää kierrettyä, vaan
valkkaa ne, jotka kokemuksen mukaan ovat
parhaat. Kavereiden kanssa illanistuminen tuntuu
tärkeämmältä kuin resuaminen, jota sitäkin on kiva
seurata sivusta, mutta
sekaan ei enää tee niin hirveästi mieli (paitsi välillä
;)Opiskelukin tuntuu pitkästä aikaa maistuvan, ja
haaveissa siintää jo
lähes todellisena valmistuminen.

Jos jotain opetuksia pitäisi tästä vetää yhteen niin ne
lienevät seuraavat:



1. Ei jätetä niitä peruskursseja roikkumaan ;)
Rästikursseista voi joskus olla hyötyä, jos tarvitsee
nopeasti opintoviikkoja, mutta pääasiassa ne vain
rassaavat, sitä enemmän mitä myöhemmin niitä yrittää
suorittaa.

2. Opiskelun, kiltatoiminnan ja työnteon sekoittaminen
harvoin onnistuu ilman että jokin kärsii. Kaksi näistä
yhdessä vielä toimii, mutta ei kaikki yhtäaikaa.

3. Tentteihin kannattaa lukea vaikka aihe tuntuisikin
itsestään selvältä.

4. Harjoittelunopat vaikuttavat sittenkin opintotuen
myöntämiseen. Tämä tuli iloisena yllätyksenä :)

Onko tutor aina oikeassa?
Tutor on kyllä hyvinkin kaikki tietävä, mutta ei hän
aina ole oikeassa. Jos tutor väittää, että happy hour
kestää aamukuuteen asti, hän ei ole oikeassa. Ei
sellaista paikkaa olekaan. Ikävä kyllä. Koulun
asioista tutor kyllä on aina oikeassa. Ja hän on myös
oikeassa silloin, jos hän ei tiedä vastausta. Silloin
tutorin tietää, mistä oikean vastauksen saa.

Onko fuksipisteitä pakko kerätä?
Fuksipisteitä saa kerätä, niitä on mukavaa kerätä,
mutta ei sitä nyt ketään pakoteta niitä keräämään.
Jokaisella on oikeus omaan mielipiteensä, ja jos
päätät ettet tahdo kerätä yhtään ainutta
fuksipistettä, niin ei sinua kukaan siihen pakota.
Tosin siinä tapauksessa teekkarilakin saa vasta
äitienpäivän jälkeen.

Onko viinaa pakko juoda?
Kukas nyt niin on väittänyt?

Onko saunailloissa pakko käydä?
Mitään ei ole pakko. Paitsi että olisi hyvä kyllä käydä
katsomassa millainen paikka se teekkarisauna
oikein on. Ja millaiset löylyt sieltä saa. Yleensä
hyvät, kolmen vuoden kokemuksella voin kertoa.

Onko aurinko kuuma?
Riippuu pitkälti siitä, kuinka lähellä aurinkoa ollaan.
Mutta on se kuuma.

Onko viina aina pakko juoda loppuun?
Ei tietenkään. Mutta kannattaako siinä tapauksessa
sitä viimeistä tuopillista ostaa

Onko kaikki ilmainen viina pakko juoda?
Joku sen kuitenkin juo, mikset se siis ole sinä.
Toisaalta, tunnetuin ero diplomi-insinöörin ja
teekkarin välillä on se, että DI tietää ettei kaikkea
ilmaista viinaa tarvitse juoda.

Onko pakko juoda kaikki pöytään kannettu viina?
Jos Joku Muu™maksaa viulut eli viinat, niin mikä
jottei. Tosin kannattaa pitää sen verran tolkkua, ettei
tarvitse katsella kuvia netistä seuraavana päivänä
muistikuvien toivossa.

Onko Sevillan terassi hyvä paikka nukkua
aamusaunan jälkeen? Entä jos sataa?
On. Entä sitten?
Sevillan terassi on loistava paikka, siinä torkkuessa
ei voi välttyä kulkueelta, ja sen seurauksena
kasteelta. Ja sateen sattuessa voi kääriytyä vaikka
pyyhkeeseen tai kömpiä jätesäkkiin. Mutta eihän
fukseja tehdä sokerista, ja koskessa kastuu
kuitenkin =)

Tuleeko wappupallosta onnelliseksi?
Tulee. Wappupallosta tulee iloinen ja kevyen ilmava
mieliala. Suussakin tuntuu mukavan
napsahtelevalta.

Onko veturitorille hyvä nukahtaa auringossa?
Jos on naamassa aurinkorasvaa, niin mikä ettei.
Ilman rasvaa voi kirkkaassa kevätauringossa
kärähtää orvaskesi. Se ei ole kivaa se.

Onko härweliin hyvä sammua?
Riippuu taasen hyvin pitkälti härwelistä. Ja siitä,
kenen härveli se on. Jos sinihaalariset sähköläiset
löytävät sammuneen titeläisen omasta
vempeleestään, saattaa väsynyt titeläinen kenties
joutua pienen jäynän uhriksi.

Mistä wappuheiloja saa?
Wappuheilan löytää vaikka Deitti.netistä. Tietenkin
wappuheilaa voi yrittää etsiä vaikka mistä, mutta
parhaimmat wappuheilat vaan jotenkin löytyvät
vaikkei niitä edes etsi. Eikä wappuheila ole
mitenkään tärkeä wapun onnistumista ajatellen.
Entä jos hukkaat wappuheilan, etkä muista muuta
kuin haalareitten värin?

Tätä lukiessanne allekirjoittanut lienee jossain päin
Hongkongia, ellei ole jo tullut takaisin. Syksyllä
nähdään tai jopa kesällä, jos joku on niin rohkea että
uskaltautuu killan kesätappoon :) Eiköhän wanha vielä
muutama pileetkin jaksa resuta.

Mahe, teekkari vuosimallia 1996.

FAQ
eli usein kysytyt kysymykset



Tarviiko vappuheilalle ostaa hamekangas?
Wappuheilalle kannattaa ostaa mielummin olut tai
siideri.

Voiko wappuna juoda liikaa?
No jos on ylettömästi rahaa, niin kyllähän se
onnistuu, samoin kuin vuoden jokaisena muunakin
juhlana. Mutta kokemus kyllä on kertonut, että
tuossa vaiheessa kuuta kun Wappu on, ei juuri ole
ylettömiä summia oiroja.

Voiko rahat loppua kesken?
Helposti.
Onko elämää irkin ulkopuolella?
On ja ei. Määrittele elämä?

Miksi tukka vaihtaa väriä/irtoaa päästä wappuna?
Tätä ovat maailman mahtavimmat fyysikot ja
geenibiologit jo miettineet, ja ovat tulleet tulokseen,
että tukassa tapahtuvat muutokset wapun tienoilla
saattavat johtua Tampereen alueen peruskallion
laadusta.

Onko haalarin alla mitään?
Yleensä meidän koululla teekkari tai fuksi.
Saattaapa haalareitten alta löytyä jopa
yliopistolainen tai AMKlainen. Mutta yleisesti ottaen
kyllä sieltä saattaa joku hassun hauska paitakin
löytyä. Tai jopa kalsarit.

Onko lakin alla mitään?
Ei yleensä. Jos ilma on erittäin kylmä, voinee lakin
alle piilottaa vaikka pipon, eli tamperelaisittain
pipan.

Kannattaako heitellä tupakantumpit teekkarisaunan
pihaan?
Ei kannata. Siivoamaan joutuvat kuitenkin saunaillan
järjestäjät, eli kanssaopiskelijat (parhaimmassa
tapauksessa olet itse järjestämässä saunailtaa).
Lisäksi jos pihalta löytyy tumppeja, niistä pärähtää
lisämaksu. Mikä taas ei ole lainkaan hyvä homma.
Saunalla kannattaa muutenkin muistaa, ettei mikään
siivousyhtiö niitä sotkuja siivoa, vaan siinä
aamuviiden maissa yleensä killan tai kerhon hallitus.
Varsinkin killan isäntä saattaa vetää herneet nenään
jos joutuu kauheita jälkiä siivoilemaan.

Tuleeko äitiä ikävä?
Ainakin äidin lihapatoja jos ei muuten.

Mitä ne semmoiset opintoviikot on?
Ne on sellaisia juttujuttuja, joita voi käydä
katselemassa oinfosta. Niitä pitäisi kerätä. Tietyn
määrän, 180 ov, kerännee palkitaan, mutta jos
noppamäärä jää liian vähäiseksi, Maila-täti lähettää
kirjeen kotiin.

Kuka on Maila-täti?
Maila-täti on henkilö, joka meidän koulullamme on
KELAn henkilöitymä. Maila-täti tietää kaiken
opintotukeen liittyvistä asioista. Hän tietää ne
kurssit, joita voi käydä jos noppia puuttuu. Jotta
syksy lähtisi ongelmitta käytiin, MUISTAKAA HAKEA
SITÄ OPINTOTUKEA ENNEN KUIN TULETTE EDES
KOULUUN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(Tätä asiaa ei voi liikaa korostaa..).

Kannattaako käydä töissä?
Mikä jottei. Liian raskasta työtä ei kannata heti
itselleen haalia, vaan kannattaa ensin katsella että
koulu lähtee käyntiin mukavasti.

Mistä saa töitä?
TTKK-FAST välittää opiskelijoiden tietoon eri
työpaikkoja. Jos tuntee tarvitsevansa taskurahaa,
kannattaa piipahtaa kysymään Fastin
henkilökunnalta, löytyisikö mitään mukavaa työtä.
Fastin toimiston löydätte päätalon toisesta
kerroksesta.

Kuka takaa vippilainan?
Joku ystävällinen kanssaopiskelija. Vippilainaa saa
hakea Paulalta YO-kunnan toimistosta, päätalon
toisesta kerroksesta. Vippilainaa saa  200 €, ja laina
tulee maksaa takaisin kolmen kuukauden kuluessa.
Korkoa kertyy täydeltä laina-ajalta 3 €. Vippilainaa
ei kannata hakea ihan heti kun rahat on loppu. Jos
mitään muuta keinoa selviytymiseen ei ole,
vippilaina on aina hyvä muistaa.

Kuka on Paula?
Paula on lähestulkoon koulumme tärkein ihminen.
Paulalta saa opiskelijakortit, ja oikeastaan mitä
tahansa haluaa tietää ylioppilaskunnasta (tyyliin:
Onko sopovastaava paikalla?), Paula osaa kertoa
oikean vastauksen.

Miksi minulla ei ole opintoviikkoja?
Unohdit opiskella, palaa suoraan lähtöruutuun
kulkematta opintotuen kautta.

Miksi Petjalla on oranssit haalarit vaikka se on
titeläinen? Ja keitä ne valkohaalariset jotku plepeijit
ovat?
Petjalla on oranssit haalarit, koska se kuuluu
kerhoon nimeltä Rankat Ankat. Niitä on enemmänkin
liikkeellä aina koulun bileissä, RAnkat liikkuvat aina
laumoissa. Ja ne valkohaalariset ovat
blebeijikerholaisia. Niihin kyllä tutustutte jo
ensimmäisellä viikolla. Itse asiassa TiTen tämän
vuoden ylitutor Timi kuuluu näihin heppuihin. Lisäksi
koululla ja bileissä saattaa törmätä tyyppeihin, joilla
on punavalkoraidallinen frakki. Nämä pingviinit ovat
PerSeen, eli Tampereen teekkarien PERinne SEuran
jäseniä. Kovia poikia laulamaan nämä tyypit. Ja
tyttöjä, ei sen puoleen.





Fuksit saapuvat  26.8.

Tutorit - nuo rakkaat tukipilarit
-esittelevät koulua ja
tutustuttavat akateemisen
opiskelun saloihin. Hyviä
kysymyksiä tutorille on
esimerkiksi, missä sijaitsee
TiTen kiltahuone? Paljonko
Sähkötalo painaa? Miten
syödä mahdollisimman
halvalla, jotta voi käyttää
rahansa opiskelemiseen?

Fuxi-zufe  29.8.

Tähän tapahtumaan
kannattaa jokaisen TiTe-fuxin
saapua. Kokoonnutaan
johonkin luentosaliin
Tietotaloon. Täällä saat tietoa
killasta ja teekkarikulttuurista.
Pienen infotilaisuuden
jälkeen siirrytään
teekkarisaunalle, joten oma
pyyhe mukaan. Muista
teekkarilaulu ei ole taito-,
vaan VOIMALAJI!

Avajaissauna    5.9.

Toisella viikolla, kun kaikki
v a n h e m m a t k i n
tieteenharjoittajat ovat
kotiutuneet Tampereelle ja
opiskelu on alkanut
todenteolla. TiTe järjestää
perinteisesti avajaissaunan.
Paikalle kannattaa
ehdottomasti tulla! Saunalla
on väkeä fuksista aina N++
teekkariin asti.

Senssibileet 19.9.

Fuksimessujen toisena
päivänä on sinkuilla loistava
mahdollisuus aloittaa
toisenlainen elämä. TiTe-
läiseen tyyliin tietokoneelle
vastataan muutamaan
kysymykseen, jonka jälkeen
kone kertoo sopivimmat
parit. Villin huhun mukaan
teekkari-avioliittoja on
lähtöisin näistä pippaloista.
Paikkanahan on tuttu
turvallinen Kantri Star, joka
illasta on ihan täynnä
väkeä.

FuxiXQ

Päivän - kahden opintoretki
jonnekin päin Suomea.
Must juttu, tämän voit kokea
vain fuksina. Lisää
tiedottelua seuraa syksyllä
koulun alettua.

RankkaXQ

Reissuun kuluu kolme tai
enemmän päiviä. Monta
omituista yöpymispaikkaa.
Rankkaa juhlintaa, tuhti
tietopaketti mitä teollisuus
haluaa teekkareilta.
Yritysvierailuja, erityisesti
vierailuja panimoihin — Ah
tämän niin jalon juoman
valmistustekniikka on lähellä
teekkarin sydäntä.
Reissusta tiedotetaan
syksyllä. Ajankohta tulee
olemaan loka-
marraskuussa.

Pikkujouluglögit

T e e k k a r i s a u n a l l a
valmistaudutaan joulun
tuloon pikkujouluja
viettämällä. Paikalla on
myös nähty pukki ja jonain
vuonna muori jakamassa
lahjoja kilteille opiskelijoille.
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PitsaXQ

Seuraavana päivänä kello
12 suuntaa bussi koululta
keskustan ravitsemus-
liikkeeseen, josta saa
koodarin ihanneruokaa
pitsaa ja colaa. Loistava
paikka karkoittaa
mahdollinen krapulatila tai
lähteä syömään koululta
tukeva lounas.

Megazone-Teekkaricup

Kiivaat taistot käynnistyvät
jälleen! Rökitä rennossa
hengessä ensin toisia
TiTeläisiä ja sitten muiden
kiltojen edustajia.


