


Pääkirjoitus
wintr_chi: Moi fuksit!11:)
Meepu: Ja moi kaikille muillekin. Onhan meillä tie-
tysti paljon vakiolukijoita, jotka lukevat myös fuksi-
numerot.
w: Ai niin joo...
M: Suurin osa edellisen numeron painoksesta taitaa 
olla kyllä vielä kiltahuoneella...
w: Se nyt johtuu vain siitä, että ihmiset ei oo jaksanu 
ottaa niitä mukaansa kotiin. Tietenkin kaikki aina lu-
kee uusimman Nibblen, onhan se niin hieno lehti ^^
M: Tai sitten kaikki lukevat vain nettiversiota.
w: Se olisi kyllä TiTeläisempi vaihtoehto.

M: Muistakaa, uudet fuksit: Jos voitte tehdä jotain 
tietokoneella, tehkää.
w: Jeps. Tosin tämä lehti taitaa olla lähetetty teille 
kotiin, jeejee. Tää onkin oikein hyödyllinen (ihan 
oikeesti :p ) lehti, paljon juttuja juuri Teitä fukseja 
ajatellen.
M: Me ei malteta odottaa, että te tulette tänne.
w: Ei niin, iih :) Tekään ette varmaan malta odottaa 
sitä, mutta odotellessanne teillä on nyt mahtava mah-
dollisuus lueskella juttuja mm. viime vuoden tapah-
tumista.
M: Lisäksi meillä on melkein hyödyllisiä vinkkejä 
teekkarielämän eri tilanteisiin.
w: Jeps. Kaikkea löytyy :p
M: ...oikeasti me vain kirjoitettiin kaikesta, mitä itse 
tehtiin viime vuonna...
w: Niin tehtiin, koska viime vuonna oli ihan tajutto-
man hauskaa ja me toivotaan, että teidänkin fuksi-
vuodesta tulee yhtä rattoisa.

M: Ja jos tätä lukee vielä joku ei-fuksi, eikö-
hän tästä lehdestä löydy jotain teillekin. Katsokaa  
vaikka kuvaa entisistä fukseista kalsareissa sivulta 
20.
w: Kuvat ovat muutenkin oikein kivoja, joten jos ette 
jaksa lukea kaikkia juttuja niin selatkaa edes kuvat.

M: Muistakaa kaikki tulla (viimeistään) syksyllä 
kouluun, roikkua kiltahuoneella ja lukea Nibbleä. ^^
w: Joo, kiltahuoneella nähdään *tshih* ^^

- Nibble-Silakka & Nibble-Salakka
aka Meepu ja wintr_chi
aka Meeri ja Viivi
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Puheenjohtajan palsta
“Älä nyt tietotekniikkaa lähde lukemaan, IT-kuplahan 
puhkesi jo aikaa sitten...”

“Ei ainakaan tietotekniikkaa! Niitä insinöörejähän on 
valmiiksi kortistot täynnä kun yritykset irtisanoo...”

Kuulostaako tutulta? Itse ainakin sain kuunnella 
tuollaista soopaa aivan riittämiin, kun kerroin tuttavil-
le ja sukulaisille, minne olin menossa opiskelemaan. 
Ehkä olisin valinnut toisin, jos olisin tuntenut yhtään 
vetoa mihinkään muuhun alaan, mutta tietotekniikka 
tuntui luontaisimmalta ja tänne tulin. Nyt jo useam-
man opiskeluvuoden ollessa takana en voi kuin onni-
tella itseäni oivallisesta valinnasta.

Sen lisäksi, että täällä saa loistavaa opetusta, on myös 
opiskelun oheistoimintaa enemmän kuin ehtii millään 
osallistumaan. Ylioppilaskunnan alaisuudessa toimii 
yli kolmekymmentä harrastekerhoa, parikymmentä 
kiltaa tai ammattiainekerhoa, useita kansainväliseen 
toimintaan keskittyneitä kerhoja sekä yli kaksikym-
mentä eri liikuntalajeihin erikoistunutta kerhoa, joi-
den kaikkien toimintaan ja tapahtumiin olet tervetullut 
osallistumaan. Voit lähteä vaikka TTHP:n laskettelu-
reissulle Keski-Eurooppaan tai Ei-turkulaisen osa-
kunnan “opintomatkalle” turkuun.

TiTe järjestää vuodessa kasan saunailtoja, excursi-
oita, sitsit sekä paljon muuta toimintaa jäsenilleen ja 
muillekin opiskelijoille. Syksyn “pakko tulla” -juttu 
on Fuxi-Zufé (23.8.), jossa kerrotaan enemmän killan 
toiminnasta ja lähdetään sitten jatkamaan teekkari-
sauna Mörrimöykkylle, jossa halukkaat pääsevät löy-
lyttelemään.

Olisin halunnut heti alussa kumota nuo alun perät-
tömät lainaukset, mutta olisitte kuitenkin kääntäneet 
sivua tylsistyneinä, joten säästin herkun loppuun. IT-
kupla tosiaan puhkesi ja veti pörssikurssit lokaan. To-
dellisuudessa itse tietotekniikka-ala kävi muutaman 
prosenttiyksikön pakkasella vain kahtena vuotena, 
jonka jälkeen se jatkoi jälleen kasvuaan[1]. Suomessa 
kasvu on ollut muun Euroopan keskiarvoa voimak-
kaampaa. Työllistymisnäkymät ovat tietotekniikassa 
erittäin hyvät. TTY:n omien tilastojen[2] mukaan tie-
totekniikassa on suurin työllistymisprosentti kaikista 
koulutusohjelmista. 95% valmistuneista oli valmistu-
essaan jo töissä, ja kaikki heistä olivat koulutustaan 
vastaavassa työssä. Lähimmäksi tuota työllistymis-

prosenttia pääsee muuten TTY:n Porin yksikön tieto-
tekniikan koulutusohjelma 92%:llaan ja vasta sitten 
tietojohtamisen ja rakentamistekniikan koulutusoh-
jelmat 91%:lla. Työllistyneiksi lasketaan noissa ti-
laistoissa siis henkilöt, joilla oli jo työpaikka samana 
päivänä kun valmis-tuivat koulusta. Vaikka olisi kir-
joittanut työsopimuksen seuraavalla viikolla, kuuluu 
tilastoissa silti “työttömiin”.

Halusitpa opiskeluiltasi mitä tahansa, on vaikea ku-
vitella parempaa paikkaa kuin tietotekniikka TTY:llä. 
Tervetuloa!

- Olli ”olli” Pietikäinen
Tampereen TietoTeekkarikillan pj 2007

[1]
http://www.tietoalat.fi/tietoalojen_liitto/suomi/
tietoa_toimialasta/liitetiedostot/EITO2005.ppt
[2]
https://www.tut.fi/tutka/hallinto/suunnittelu/tilastot/
opiskelijatilastot/tyollistyneet06.pdf
(vaatii TTY:n intranetin tunnukset)

Ollilla on todistetusti 
ollut joskus myös

hiuksia ja pinkki paita.



Fuksit kertovat

Fuksivuoden tiivistäminen noin puoleen sivuun on vaike-
aa. Ehkä helpompaa kuin käydä koko fuksivuosi yhtenä 
käsitteenä läpi, on jakaa se osiin. Jakotapoja on useampia.
Virallisesti fuksivuosi (kuten kaikki muutkin) jakautuu vii-
teen periodiin. Sosiaalisesta näkökulmasta se kuitenkin on 
järkevämpää jakaa kolmeen eri osaan: ensimmäisiin pariin 
viikkoon, väliaikaan sekä Wappuun.

Ensimmäiset pari viikkoa olivat mielestäni todella jännit-
täviä. En tuntenut ketään enkä mitään, joten olo oli aika 
orpo. Tutorryhmä koituikin pelastuksekseni: 

sitä kautta tutustuin muihin oppilaisiin, enkä enää jännittänyt kouluun menemistä. Ennen toisen viikon loppua 
olin jo tutustunut suureen osaan ihmisistä, joiden kanssa tulisin viettämään paljon aikaa loppuvuonna.

Väliaika on ehkä vähän hassu nimitys suurimmalle osalle fuksivuotta, silloin kun sattui ja tapahtui vaikka 
mitä: jatkettiin uusiin ihmisiin tutustumista, juhlittiin saunalla, pelattiin korttia killassa, istuttiin iltaa kaverei-
den kanssa, exquiltiin ympäri Suomen/maailman, sitseiltiin Zipissä ja ehkä jopa opiskeltiinkin. Henkilökoh-
taisesti voin lämpimästi suositella kaikkia yllämainittuja ja mainostaa samaan hengenvetoon monipuolista 
kerhotoimintaa. Itse en olisi jaksanut viettää koko vuotta pelkästään korttia pelaamalla tai vain opiskelemalla, 
mutta harrastamalla vähän kaikkea tuntui vuosi todella leppoisalta.

Vasta Wappuna tajuaa, että kaikki jännittävät tapahtumat ensimmäisten viikkojen ja Wapun välillä tosiaan 
ovat vain “väliaikaa”. Wappu on liioittelematta koko fuksivuoden huipentuma. Jäynätiimi, Teemunkierros ja 
Tampin myynti vievät aikaa, ja opiskelu saattaa jäädä parilta viikolta kokonaan, mutta fuksikulkueessa, kas-
tejonossa ja kastesaunassa tunnelma on sanoinkuvaamaton. Sitä en olisi jättänyt väliin mistään hinnasta. Heti 
kasteen jälkeen pyöri päässä ajatus: “Oi, jos saisin tehdä saman uudestaan ensi vuonna...”

Fuksivuoden tiivistäminen noin puoleen sivuun on vaikeaa. Kaikki, jotka ovat joskus fukseja olleet, tietävät 
heti, mitä kirjoituksillani ajan takaa, mutta tuleville fukseille tämä ei välttämättä kerro mitään. Yhtä oikeaa 
tapaa nauttia ensimmäisestä opiskeluvuodestaan ei ole. Itse nautin olla mukana vähän kaikessa (kuten reilut 
seitsemänsataa fuksipistettä paljastavat), mutta uskon ja toivon, että jokainen fuksi osaa ja uskaltaa nauttia 
fuksivuodestaan parhaaksi katsomallaan tavalla.

- Emma ”Nilady” Luukka



Nimeni on Vili Forsell ja aloitin opiskelut TTY:llä vii-
me vuonna. Jo kouluun hakiessa tavoitteenani oli opis-
kella ohjelmointia ja tiedettä niin hyvin kuin vain pys-
tyn. Olen pyrkinyt elämään tämän tavoitteen mukaan, 
joten olen pitkälti jättäytynyt pois kaikesta biletykses-
tä ja muusta toiminnasta. Osittain eristyminen johtuu 
myös luonteestani; mietiskelen paljon ja olen aika ta-
voitekeskeinen.

Normaalina viikkona kävin kaikilla luennoilla ja harjoi-
tuksissa pyrkien erityisesti ymmärtämään opetettavan 
teorian ja etsimään sen rajoja käytännössä. Illemmalla 
tein harjoitustehtäviä ja muita kursseilla vaadittavia
tehtäviä niin pitkälle ja hyvin kuin vain pystyin. En siis lopettanut tehtävien tekemistä ensimmäiseen vastoin-
käymiseen.

Ylijäävällä ajalla lueskelin nettisarjakuvia, tai muuta vastaavaa, vähemmän oleellista tekstiä. Tavoitteena olisi 
ollut aloittaa huvikseen ohjelmoiminen ja tehokas kertausrutiini,  jotta saisin kehitettyä itseäni tehokkaammin 
ohjelmoinnissa ja opiskeluissani, mutta se jäi myöhemmälle. Viikonloppuisin matkustin yleensä kotiin, jossa 
tapoin aikaa pelaillen tietokonepelejä.

Ensimmäisenä vuotena minua on eniten auttanut aktiivisuus, avoimuus ja jatkuva osallistuminen kaikkeen 
opetukseen. Lopuksi kannattaa vielä tiedostaa, että peruskursseja tarvitaan myöhemmin. Peruskurssikokonai-
suudet on suunniteltu koko opiskelua ajatellen.

Lopuksi haluaisin toivottaa mukavaa ensimmäistä opiskeluvuotta kaikille uusille fukseille. Toivottavasti pää-
sette tavoitteisiinne opiskelujen suhteen.

- Vili Forsell

Ensimmäinen vuoteni ei alkanut kovin lupaavast: lukuvuoden alussa minulla ei 
ollut vielä asuntoa ollenkaan. Onneksi kaverini hätämajoitti luokseen, kunnes 
löysin Asuntohelpin kautta toisen asunnottoman, jonka kanssa hankimme käm-
pän. Tämän kämppä tosin sattui olemaan Sääksjärvellä. Sieltä matka Hervantaan 
linja-autolla kesti tunnin verran ja kunnanrajan ylityskin maksoi ylimääräistä, 
ellei halunnut kävellä paria kilometriä Tampereen rajalle. Tämä käytänössä tar-
koitti sitä, että en kamalasti pystynyt osallistumaan tapahtumiin syksyllä. Ja käy-
tännön syistä asustelin paljon tyttöystäväni luona Tampereen keskustassa. Pidin 
kuitenkin todella paljon tapahtumista, missä kävin. Päällimmäisinä jäi mieleen 
FWR ja fuksixq.

Vuodenvaihteen jälkeen pääsin kuitenkin muuttamaan Tampereelle, vaikka vuokrasopimus olikin toukokuun 
loppuun asti. Kämppis suostui jäämään asuntoon yksin. Keväältä mieleen jäi jäynätiimi, jossa oli hauskaa ja 
koski, jossa oli kylmää. Kaikkein mieleenpainuvinta fuksivuodessa oli ehkä kyykkätuomarointi. Oudoin ja 
vaarallisin juomapeli mitä olen  nähnyt pelattavan, mutta hauskaa oli :)

Mukavaa fuksisyksyn alkua! :)

- Antti ”Anastacia” Koskimaa



Killan esittely
Killat ovat TTY:n eri osastojen opiskelijoiden yhteisöjä, jotka ajavat heidän etujaan ja järjestävät erilaisia 
tapahtumia. Tietotekniikan opiskelijoiden yhteenliittymä kantaa nimeä Tampereen TietoTeekkarikilta, tutum-
min TiTe.

TiTen toiminnan fyysinen keskipiste on Tietotalossa sijaitseva kiltahuone, jonka mustan seinän katveessa 
mustahaalariset ihmiset viettävät luentotaukonsa ja hyppytuntinsa ja usein muutakin aikaa. Kiltahuoneen löy-
täminen on helppoa: Kierrä Tietotalon naulakoiden taakse, mene portaat alas ja kulje käytävän päähän. Elä-
mäntapasuunnistajille kartan ja kompassin käyttö on halutessa sallittua, mutta ei missään nimessä tarpeellista. 
Killalla on oma ulko-ovi, joka sijaitsee Tietotalon itäsivulla ja on auki joskusharvoineijuurikoskaan. Oikealla 
puolella sijaitsee myös geneerisempi ovi, josta TiTen jäsenet pääsevät sisään vilauttamalla opiskelijakorttia 
lukulaitteelle.

Tekemistä kiltahuoneella riittää useammaksikin yöksi.
Tietokoneiden (Linux-PC:itä) lisäksi itseään voi viih-
dyttää nostalgisen rakkaalla 8-bittisellä Nintendolla, 
hieman uudemmalla Sega MegaDrivella tai adrena-
liinituotantoa kiihdyttävällä Tekken 3 -arcadepelillä. 
Painetun sanan ystävien iloksi kiltaan on tilattu useita 
alan lehtiä, kuten MikroBitti, Pelit, Tietokone ja Regina. 
Pöydillä pyörii korttipakkoja ja sohvilla peliseuraa. 
Urheilun ystävät voivat lainata kyykkäsettejä, frisbeetä 
ja hyppynarua. Killan perältä löytyy kahvinkeitin ja 
mikroaaltouuni, killan edestä käytävältä kolamaatti.

prujut, ja kopiokortin lunastaneet voivat käydä tulostamassa niitä itse koska tahansa. Tuotteen hintakin jää 
valmiina ostettua edullisemmaksi.

Yksi huone ei tietenkään riitä kaikkeen killan järjestämään toimintaan. Elintilaa laajennetaan säännöllisesti 
Teekkari- ja muille saunoille, ympäri Tamperetta, ulkopaikkakunnille ja joskus jopa -maille. Seuraavat tulevat 
tapahtumat löydät tapahtumakalenterista sivulta 27.

Lisää tietoa löydät killan kotisivuilta http://www.tietoteekkarikilta.fi tai kysymällä suoraan hallitukselta,  
tite@cs.tut.fi

Pelkäätkö sikaa säkissä? Naputtele valitsema-
si avoimen lähdekoodin selaimen osoitekenttään  
http://www.tietoteekkarikilta.fi/webcam/, niin pääset 
seuraamaan killan elämää 24/7 lähes korkealaatuisesta 
webcamista.

Paitsi vapaa-aikaa, kilta yrittää helpottaa myös jäsentensä 
opiskelua. Vanhat tentit kerätään arkistoon, josta on sekä 
paperi- että sähköinen versio. Myyntipäivystysaikoina hal-
lituksen jäseniltä voi ostaa killan myyntiartikkeleita, jo-
hon kuuluu kirjoja, prujuja (kurssien järjestäjien laatimia 
luentomonisteita) ja muuta sekalaista tavaraa. Toinen 
killan kopiokoneista sisältää kaikki myynnissä olevat



Tutorit
Tänä syksynä aloittavia noin 160 fuksia kaitsemaan on valmennettu 15 tutorparia. Haastavan koulutuksen 
tavoitteena on selvästi ollut erottaa jyvät akanoista, mutta unelma fuksien kaitsemisesta on johdattanut jokai-
sen läpi pahimmistakin paikoista. Tutorit ovat mm. kiivenneet Päärakennuksen portaat ylimpään kerrokseen 
saavuttaakseen tuon kuuman ja kostean maailman, jota rehtorin edustussaunaksi kutsutaan, kestäneet näl-
kää, ruoan ylitarjontaa ja yksipuolista juomavalikoimaa, viettäneet kaksi tuntia suljetussa tilassa psykolo-
gin kanssa ja korjanneet yhden analogisen digisovittimen, jotta koulutuksessa voitaisiin katsoa jääkiekkoa.

Elokuun 21. päivä tutorit pääsevät tositoimiin. Jokainen tutorpari saa vastuul-
leen noin kymmenen fuksin kokoisen ryhmän. Ryhmäjako tehdään heti ensimmäise-
nä koulupäivänä tietotekniikan koulutusohjelman esittelytilaisuussa. Ryhmät sopivat itse omis-
ta tapaamisajoistaan, mutta ainakin parin ensimmäisen viikon aikana kokoonnutaan lähes päivittäin.

Fukseille ryhmän tapaamisissa käyminen on ehdottoman kannattavaa, sillä tutorit tutustuttavat kou-
lun käytäntöihin, joista ei luennoilla puhuta. Mistä saa opiskelijakortin ja missä hoidetaan muut pa-
perityöt, millaisia atk-tunnuksia ja kulkuoikeuksia tarvitaan? Mistä löytyvät koulun ruokapai-
kat ja liikuntatilat, missä voisi viettää hyppytunteja? Kuinka lukujärjestykset suunnitellaan ja mitä 
tenteissä pitää muistaa? Tutor tietää tai hankalammassa tapauksessa neuvoo sellaisen henkilön puheil-
le, joka tietää paremmin. Tutor toimii henkilökohtaisena helpdeskinä myös kaikissa muissa askarrutta-
vissa asioissa, kuten “mikä on elämän tarkoitus”. (Tutor toimitetaan “as is”, eivätkä TiTe, ylioppilaskunta tai tietoteknii-
kan osasto ota vastuuta vioista, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä, normaalista kulumisesta tai alkoholista. Rajoitettu vaihto-oikeus.)

Luentojen ja harjoitusten päätyttyä tutorit auttavat suojattejaan tutustumaan teekkarikulttuu-
rin vähemmän vakavaan puoleen. He kertovat, mistä tapahtumista on luvassa fuksipassiin ke-
rättäviä fuksipisteitä, joita tarpeeksi hankkineet kastetaan wappuna teekkareiksi, ja mihin kan-
nattaa osallistua pelkän hauskuuden takia. Jotta elämä ei menisi pelkäksi rellestämiseksi, monet 
tutorryhmät järjestävät myös rauhallisempia illanviettoja pelien, grillailun tai lettujen paiston merkeissä.

Eikä tässä vielä kaikki. Paitsi että jokainen fuksi saa arvokasta tietoa kahdelta vanhemmalta tieteenharjoit-
tajalta, hän tutustuu tutorryhmässä myös noin kymmeneen muuhun fuksiin, jotka ovat yhtä pihalla, käyvät 
samoilla luennoilla, viihtyvät samassa oppilaitoksessa suunnilleen yhtä pitkän ajan ja ovat yleisesti ottaen 
oikein mukavaa porukkaa. Kannattaa siis tutustua, ehkä jopa ystävystyä tutorryhmänsä jäsenten kanssa.

Onko joku heistä  
sinun tuleva tutorisi?



Muistikuvia Titeenien
taistoista -07
Nibblisti antoi minulle tehtäväksi kirjoitella muistelmia Titeenien maistoista... anteeksi, taistoista 2007. 
Sinänsä hauskaa, sillä eikö muistelmien ideana ole, että muistaa jotain...? Noh, ehkä pienellä ystävien avus-
tuksella ja titeenikuvia selailemalla (joita reissusta kertyi satoja) jotain yksityiskohtia putkahtaa mieleen.

Titeenien taistothan ovat tuo jokavuotinen tapahtuma, jossa eri teknillisten yliopistojen ja -tiedekuntien tieto-
teekkarit ottavat toisistaan mittaa mitä mielikuvituksellisemmissa lajeissa.
Tapahtumapaikka vaihtuu vuosittain ja tällä kertaa isäntänä oli Cluster lappeen Rannasta.
Hyvän kisakunnon ja -vireen aikaansaamiseksi on tärkeää lähteä reissuun hyvissä ajoin. Niinpä bussi kohti 
lappeen Rantaa starttasi TTY:n etuparkista perjantaina puolen päivän aikaan täysi lasti tietoteekkareita 
mukanaan. Matka sujui varsin leppoisissa merkeissä alusta asti ja meininki oli  ihanaisen happopitoinen 
koko matkan ajan. Bussissa mm. laulettiin, irkattiin, juotiin ja syötiin. Kerättiinpä siellä myös kolehtia illan 
lihapullasitsejä varten.

Osa taistelijoista oli hyvässä taistelukunnossa jo ennen 
ensimmäistä lajia, ja teekkarilakki saattoi saada park-
kipaikan kuralätäköistä hieman uutta väriä pintaan. 
Ensimmäisenä lajina oli kahden köyden köydenveto, 
jossa toisiinsa kiinnitettyjä köysiä vedettiin neljään eri 
suuntaan. Seuraavana lajina oli vuorossa pesäpallo(!). 
Lajissa perusideana oli heitellä palloa ympäri pesää ja 
lopuksi heittää pallo mahdollisimman lähelle... noh... 
kirkkoveneen keskustaa. Lajiin kuului myös olennaise-
na osana kuohuvan pilsnerin nauttiminen.

Ahkeran alkulämmittelyn jälkeen oli mahtava herätä virkeänä uuteen aamuun pehmoiselta kerhohuoneen 
betonilattialta. Tänään olisi suuri päivä - titeenien taistopäivä! Porukka maalaili sotamaalauksia toisetensa 
kasvoihin ja ilmassa oli suuren urheilujuhlan tuntua. Estradina toimi LTY:n kampusalue ja pikkuhiljaa pai-
kalle valuivat niin oululaiset, otaniemeläiset, turkulaiset kuin lappeen Rantalaisetkin. Edessä oli neljä äärim-
mäisen jännittävää lajia ja illan juomapeli.

Jo pimeyden laskeutuessa bussi vihdoin pysähtyi 
määränpäähän, ensimmäisen yöpymispaikkamme 
(hämärä LOAS:n opiskelijakerrostalon kerhohuone) 
pihalle. Osa porukasta vaikutti aavistuksen väsyneeltä, 
mutta onneksi illan piristykseksi oli juuri alkamassa 
odotetut lihapullasitsit. Sitsien formaatti kaikessa yk-
sinkertaisuudessaan oli syödä lihapullia ja juoda raakaa 
kossua minkä kerkesi. Pari laulua siinä myös luriteltiin 
ja osa porukasta kävi saunomassa. Illan ohjelmaan kuu-
lui vielä paikalliseen yökerhoon, ravintola Iltatähteen 
tutustuminen. Muistikuvat sieltä ovat aavistuksen tum-
mat, mutta ei sielläkään kukaan varmaan kuivin suin 
joutunut olemaan.



Neljän lajin jälkeen väsyneet taistelijat rauhoittuivat 
hetkiseksi ja aikaa vietettiin saunoen, tankaten ja 
korttia pelaillen. Illan lähestyessä ihmiset kokoon-
tuivat kellariin pelaamaan ja seuraamaan Clus-
terilaisten kehittämää uutta (ja ennen testaamatonta) 
juomapeliä. Pelistä äityi lähes kolmen tunnin mit-
tainen koitos ja touhu taisi yllättää hapokkuudel-
laan myös järjestävän osapuolen. Viimeistään tässä 
vaiheessa mopo tuntui monen kohdalla karkaavan 
käsistä ja mieleen muistui, miksi tätä reissua varten 
on hyvä treenata etukäteen.

Kahden lajin jälkeen oli aika pitää ruoka- ja tankkaustauko, ja tässä vaiheessa ainakin yksi taistelija kannet-
tiin kellariin lepuuttamaan silmiä. Kun mahat oli täytetty ja tauko pidetty, oli aika jatkaa taistoja pilsnerikyy-
kän merkeissä. Ideana oli pelata karjalaista perinnepeliä muuten tutuin säännöin, mutta kyykkinä toimivat 
olut- sekä pilsneritölkit. Kun joukkueet olivat heittonsa heittäneet, huipentui ottelu pelineliöön jääneiden 
tölkkien juomakilpailuna. Viimeisenä lajina oli Jukka, jossa tuttuun tapaan runnottiin vastustajaa ja koitettiin 
kuljettaa Jukka maaliin.

Ilta jatkui täysin sekavissa merkeissä: jonkun pää oli teipattu kiinni lattiaan, joku juoksi päin seinää ja joku 
sammui hallitusti lattialle vartiksi lepäämään (köhöm..). Jossain vaiheessa joku julisti taistojen voittajaksi 
turkulaiset. Sekoilu jatkui yön pikkutunneille asti, mutta jossain vaiheessa viimeisetkin totesivat tämän vuo-
den taistojen alkavan olla lopussa ja painuivat nukkumaan.

Seuraavana aamuna meininki oli varsin tuore, ja bussi 
kohti Tamperetta lähtikin hyvissä ajoin liikkeelle. 
Matkalla lähinnä kerrattiin edellisten kahden päivän 
kohokohtia ja katseltiin My Little Ponya: “20 kertaa 
vielä, ei saa lopettaa nyt!” Yhteenvetona reissusta ih-
misille jäi käteen mm. lasinsiru jalassa, murtunut perse, 
sairaalakäynti paluumatkalla, mutta ennen kaikkea rop-
pakaupalla mahtavia muis... tikuvia! Hyvät fuksit, ei 
muuta kuin ensi vuonna mukaan titeeneihin Ouluun!

- Petteri “Gywarth” Roponen



Erään teekkarin tarina
Ensinnäkin, onnittelut jokaiselle 
uudelle tulokkaalle. Olette var-
masti oman paikkanne ansain-
neet. Ja tervetuloa matkalle, jota 
ette varmasti koskaan unohda.

Oman matkani aloitin syksyl-
lä 2002 monien yhteensattumi-
en summana, puolivahingossa. 
Lukiossa tietotekniikan/fysiikan 
opettajani kehui paikkaa ja antoi 
vielä hakupaperitkin käteen. Jäikö 
minulle muuta vaihtoehtoa kuin 
täyttää ne ja laittaa postiin? Eipä 
juuri. Haut tulivat ja menivät ja 
heinäkuussa sain yllättäen kuulla, 
että yksi aloituspaikoista oli minun 
ja syksyllä pitäisi aloittaa opiskelu. 
Miten siinä niin pääsi käymään?

Ensimmäisenä koulupäivänä kaik-
ki oli uutta ja jännittävää. Muutto 
uudelle paikkakunnalle oli vasta 
takana ja opettelu kaikkeen uuteen 
aivan alussa. Enpä todella tiennyt 
Hervannasta mitään muuta kuin 
lähikaupan ja tien kouluun. Ja että 
kodin edestä kulki bussi nro 30 
suoraan keskustaan ja sieltä pääsi 
junalla kotikotiin. Jos tulisi hätä.
Vaan eipä se hätä tullut, tulikin 
paljon muuta. Vaikka ensimmäi-
nen viikko alkoi pettävän verk-
kaisesti, huomasin hyvin pian is-
tuvani illat pitkät matematiikan ja 
fysiikan läksyjen kimpussa. Al-
kuun tosin tilanne vähän nauratti:

 

jos läksyksi annetaan 10 teh-
tävää viikossa, niin onhan se 
aivan käsittämättömän vä-
hän. Ainakin ennen oli ollut.

Onneksi koulutyö ei vienyt – tai en 
antanut sen viedä – kaikkea aikaa-
ni, vaan ehdin samalla olla mukana 
monessa muussakin. Syksyllä meis-
tä uusista fukseista koottiin haala-
ritiimi, jonka puheenjohtajaksi mi-
nut valittiin. Elämä täyttyi nopeasti 
erilaisista velvoitteista niin kou-
lun kuin haalaritiiminkin kanssa.

Haalaritiimin yhteisen työn ansios-
ta saimme joulukuun alkupuolella 
vihdoin mustat, upeat ja uutuuttaan 
hohkaavat haalarit. Oli se hienoa 
mennä haalarit päällä legendaarisiin 
bommareihin tilaisuuteen sopivas-
sa varustuksessa. (Jos muuten ette 
tiedä mitä bommarit tarkoittavat, 
wanhatparrat kertovat kyllä – jos 
muistavat tilaisuuksista mitään).

Fuksisyksynä ehdin käymään 
myös monenlaisissa tapahtumissa. 
Esimerkiksi killan saunailloissa, 
fuksiexculla Porin Karhulla, fuk-
siwunderundella, pubirundilla ja 
monessa muussa. Näistä kaikista 
menoista toki kertyi fuksipisteitä ja 
passissa oli vaadittu määrä leimoja 
jo ennen uuttavuotta. Vuodenvaih-
teen jälkeen pisteiden keräämi-
nen tosin hidastui reippaasti, sillä 
olin onnistunut hankkiutumaan 
TiTen hallitukseen emännäksi.

No arvatahan sen saattaa, että ke-
vät ei ollut yhtään sen hiljaisempi 
kuin syksykään. Opinnot – jostain 
kumman syystä – maistuivat puulta 
ja kursseja tippui lukujärjestykses-
tä pois sitä mukaa kun kevät ete-
ni. Wapun ja Tammerkosken kuo-
hujen jälkeen tuoreena teekkarina 
minulla oli koossa juuri ja juuri 20 
opintoviikkoa (vanhaan hyvään 

aikaan puhuttiin vielä opintovii-
koista, sama määrä nykypistei-
nä on noin 33). Tätä vauhtia val-
mistuisin jo… 9 vuodessa. Huoh. 
Mietin ihan tosissani onko tämä 
minun paikkani. En sopinut kou-
luun millään tavalla. Enhän omis-
tanut edes tietokonetta – vieläkään!

Seuraava syksy – tai oikeastaan 
seuraava kevättalvi toi koko ku-
vioon piristävän muutoksen. Sain 
töitä ohjelmoinnin assistenttina, 
tosin vain tarkistellen muiden har-
joitustöitä. Yhtäkkiä koulu ei enää 
ollutkaan niin ikävää kun vihdoin 
ymmärsi miksi sitä käy. Typerät 
peruskurssit – fysiikat ja mate-
matiikat – alkoivat jäädä taakse 
ja oikeat ammattiopinnot pääsi-
vät pikkuhiljaa alkamaan. Ja sitä 
mukaa myös motivaatio nousi 
mukavasti. Toisen vuoden puoli-
välissä pestini TiTessä oli vaihtu-
nut emännästä sihteeriksi ja elämä 
rullasi eteenpäin melkein kuin it-
sestään. Koulu oli niin mukavaa, 
että kävin sitä jopa kesällä töiden 
ohessa. Valmistusmisajan odotus-
arvo tippui 6,9 vuoteen. Reipasta.

Kolmannen vuoden alussa tajusin 
kauhukseni, että minulla ei ollut 
aavistustakaan mitä halusin tehdä, 
ja mistä halusin lukea pää- ja sivu-
aineikseni. Jotenkin sitä oli oppi-
nut elämään tutussa turvallisessa 
opintoputkessa, jossa riitti, että 
kulki kurssilta toiselle niin kuin 
muutkin. Yhtäkkiä olin valinnan 
edessä ja päätin käydä katsomas-
sa ”muutamat peruskurssit” mitä 
muilla laitoksilla oli tarjottavana. 
Kala tarttui syöttiin tietojohta-
misen peruskurssilla, ja sivuaine 
oli valittu. Helppoa ja halpaa :)



Samoihin aikoihin jatkoin laitok-
sella alkanutta loistokasta työuraa-
ni siirtymällä toisen ohjelmointi-
kurssin tuntiassistentiksi (kyllä, 
täällä myös opiskelijat opettavat). 
Kaiken kukkuraksi olin kesällä 
ollut töissä osa-aikaisesti kahdes-
sa eri paikassa, ja jäihän nekin 
hommat toki roikkumaan syksyl-
le. Jaoin siis aikaani kolmen työ-
paikan ja koulun kesken. Ei ehkä 
järin fiksua, mutta rahallisesti toki 
mukavaa. Sen syksyn aikana eh-
din kuulla muutamaankin kertaan 
varoituksen siitä, miten koulu jää 
kun työt astuvat kuvaan. Päätin it-
sekseni, että näin ei tule käymään, 
ja joku työpaikoista saa väistyä jos 
aika ei kerta kaikkiaan riitä. Pätkä-
töitähän ne vain olivat. Toisaalta 
taidan omata mentaliteetin, jonka 
mukaan sitä seisoo vaikka viikon 
päällään jos tiukka paikka tulee.

Täytyy kyllä myöntää, että toisinaan 
riitti aikalailla kiirettä. En suinkaan 
lopettanut hommiani TiTessä, sen 
sijaan minusta tuli sihteerin sijaan 
rahastonhoitaja ja hommat vain 
lisääntyivät. Ja jotta hullua voisi 
hulluksi myös kutsua, lisäsin vielä 
reippautta opiskeluun. Valmistu-
misodotusaika tippui 6,2 vuoteen.

No, se neljäs vuosi. Arvaatteko jo? 
Eipä sekään ollut yhtään sen hiljai-
sempi. Siinä missä aika tuntui lop-
puvan ensimmäisenä vuonna, nel-
jäntenä se oli jo aivan tapissa.  Yksi 
päivä viikossa olisi ollut aivan ter-
vetullut lisä. Olin päässyt niin ko-
vin taitavasti oravanpyörään, joka 
kiihtyy kiihtymistään eikä lopu 
koskaan jos siitä ei hyppää itse pois. 
En usko varoittavani turhaan, jos 
pyydän jokaista miettimään omal-
ta kohdaltaan aina silloin tällöin 
onko liika jo liikaa. Joskus on ihan 
hyvä juttu sanoa EI, myös itselleen.

Kun elokuun alussa sitten aloitin 
pidemmän työsuhteen ohjelmis-
totekniikan laitoksella, lopetin 

vihdoin muut pätkätyöt. Ei sillä, 
että olisin tehnyt jatkossa vähem-
män töitä, melkein päinvastoin, 
mutta enpähän ainakaan joutunut 
enää juoksemaan kolmen tulen 
välissä. Koululla työn tekemi-
nen on siinä mielessä ollut aina 
hienoa, että siellä ei yleensä kek-
si yhtään hyvää selitystä miksi ei 
menisi luennolle. Opiskelut siis 
kaikesta huolimatta jatkuivat.

Neljännen vuoden aikana päätin 
lopulta, että ohjelmistotuotan-
to jää pääaineekseni. Itse asias-
sa huomasinkin lukeneeni sitä 
jo niin paljon, että saisin tehtyä 
erikoispitkän pääaineen, jolloin 
yksi sivuaine riitti. Se siitä toisen 
sivuaineen ongelmasta sitten :).

TiTessä taas pestini rahastonhoita-
jana sai vain vauhtia, kun jatkoin 
toimessa toisen vuoden peräkkäin 
– ihan vain kerraksi kiellon pääl-
le. Ja se valmistumisodotusarvo? 
No se oli neljännen vuoden lo-
pussa 5,04 vuotta. Hyvältä näytti 
sen suhteen, vaikka täytyy kyllä 
ihan tosissaan sanoa, etteivät vii-
dentunnin yöunet riitä pitkälle. 
Ei kenelläkään. Olin opiskelujen 
lisäksi tehnyt töitä kuin riivat-
tu, joten pisteeksi iin päälle Kela 
muisti toki karhuta maksamansa 
opintotuet takaisin. Olinhan minä 
melkein päässyt rikastumaan osa-
aikatöilläni. Kyllä tuli hyvä mieli.

Viidennen vuoden alussa tiesin sen 
jo jäävän viimeiseksi. Alkusyksy 
oli aivan samanlainen kuin aiempi-
kin vuosi, ja koulu ja työt täyttivät 
kaiken ajan mitä suinkin oli. Loka-
kuun lopulla heräsin vihdoin miet-
timään jatkoa ja tajusin, että minun 
on etsittävä kokopäivätyö, kun 
kurssit loppuisivat tammikuussa. 
Sain töitä nopeasti, jo muutaman 
hakemuksen jälkeen, ja aloitin 
uudessa työpaikassa jo joulukuun 
alussa. Voiko sitä ihminen tyyty-
väisempi olla? Vuosia tehnyt töitä 

sen eteen, että ”sitten isona” val-
mistuu ja pääsee oikeisiin töihin.

Niin hassua kuin se onkin, vuoden-
vaihde ei kuitenkaan ollut millään 
tavalla helppo. Ensin lopetin pit-
kän työhistoriani laitoksella, sen 
jälkeen loppuivat tehtävät TiTes-
sä, ja lopulta viimeinenkin kurssi 
oli käyty. Olo oli samaan aikaan 
huojentunut ja haikea. Tässäkö 
se nyt olikin? Näin pian? Totut-
teleminen päivästä päivään sa-
manlaisena olevaan arkeen tuntui 
käsittämättömältä. Ensi alkuun ei 
osannut illallakaan vain jäädä is-
tumaan ja katsomaan televisiota. 
Siivosin työhuoneen kaapit. Ma-
pitin kaikki koulupaperit. Mapitin 
laskut. Siivosin vaatekaapin. Pesin 
puolen vuoden pyykit. Tein kaikki 
mitä oli jäänyt tekemättä ja lopul-
ta kaikki tekeminen kerta kaikki-
aan vain loppui. Jopa minä jou-
duin viimein pysähtymään. Eikä 
se sitten ollutkaan hassumpaa. 

Toukokuun alussa pääsin vihdoin 
aloittamaan diplomityöni tekemi-
sen. Alkuperäisten suunnitelmien 
mukaan olisin jo valmis, mutta eri-
näisten viivytysten vuoksi jouduin 
odottamaan muutaman ylimää-
räisen kuukauden työn alkamista. 
Valmistunen siis.. syssymmällä :)



Ja tässä sitä nyt ollaan. Puolivahingossa kouluun päätyneenä, oman alansa löytäneenä. Mutta opin-
ko minä mitään? Ehkä jotakin koodaamisesta, ohjelmistojen  tuottamisesta, tiedon hallitsemisesta,  
kokouskäytännöistä, kiltatoiminnasta ja toisten opettamisesta. Mutta ennen kaikkea opin pal-
jon omasta itsestäni. Nämä viisi vuotta ovat olleet matka minuun, matka elämässä eteenpäin, ja 
ne ovat olleet ehdottomasti viisi parasta vuotta koskaan. Tänä aikana olen oppinut tuntemaan val-
tavan määrän ihmisiä, joita en tule koskaan unohtamaan: avomieheni, ”kiltakollegani” sekä 
parhaimmista parhaimmat ystäväni. Ja voi niitä kaikkia muistoja, joita saan kantaa mukanani nyt ja aina!

Uusille fukseille haluan sanoa vielä muutaman huomion, jotka kannattaa muistaa:

1) Fuksivuosi on vain kerran, vietä se.

2) Fuksivuosi on vain kerran, pidä se mielessä seuraavina vuosina.

3) Opiskelet vain kerran, sen kanssa ei oikeasti ole kiire. 
Kukaan ei kysy valmistuitko viidessä vai kuudessa vuodessa. Lupaan.

4) Kiltatoiminta ei ota mitään, jos se ei mitään annakaan. Rohkeasti mukaan!

5) Älä tee töitä jos muuten vain suinkin pärjäät. Niitä ehtii tehdä myöhemminkin.

6) Jos kuitenkin teet töitä, tienaa tarpeeksi vähän.

7) Jätä itsellesi myös vapaa-aikaa, ja käy tuulettumassa.
Teekkaritapahtumissa oikeasti viihtyy ja niihin on kiva mennä.

8) Yritä jaksaa, se on ihan kohta jo ohi :)

P.S. Ette muuten ikinä usko missä virrassa tämäkin teksti syntyi. No tietenkin kun pitäisi kirjoittaa diplomi-
työtä. Ohhoi. Niin se vaan on opiskelijalla verissä se hommien lykkääminen - minullakin. :D

- Johanna “JonNu“ Nurmi
teekkari vielä hetken



TiTen hallitus 2007

Puheenjohtaja
Olli “olli” Pietikäinen

N: 42,8% P: 67%

KKK-olli 
Killan virallinen saarnaaja™
Syö lapsia ja pieniä eläimiä

Rahastonhoitaja
Laura “neilika” Metsänen

N: ?% P: ?%

Omisti ison kasan eläimiä, mutta 
Olli söi osan

Sihteeri
Anniina “Anyadell” Salo

N: 32,4% P: 65%

Teidän peruskursseilla assarina

Emäntä
Stina “Ztinde” Siikonen

N: 24,8% P: 74%

Pirteä ja aikaansaava
Juttuja riittää

Varapuheenjohtaja,  
tapahtumavastaava
Petteri “spiikki” Sillanpää

N: 47,4% P: 44%

(kola)Juoppo
Ankkaddikti

Tiedotusvastaava
Antti “Trage“ J. Virtanen

N: 32,4% P: 81%

Meidän pitkätukkahippi
Hevihaltia



Isäntä
Joonas “Jonttue” Laine

N: 19,6% P: 79%

“Oot sä ihan mukava turkulai-
seksi.“ - Krista
Elävä todiste siitä, että turusta 
saattaa tulla jotain hyvääkin, 
ehkä

ATK-vastaava
Ville “Dredge” Nousiainen

N: ?% P: ?%

Ajatustenlukutaitoinen tekniik-
kaguru
“Dregu tähän vois pistää...”
“On jo.”

Opintovastaava
Krista “pinku^” Kouvalainen

N: 28,8% P: 55%

Omantunnon ääni, mukava ja 
ymmärtäväinen
Savolainen blondi

Prujuvastaava
Jyri “dezor” Vuorinen

N: 37,6% P: 61%

Ihan liikaa ehtinyt opiskelemaan

Ylitutor
Kaisa “kaisapais” Liimatainen

N: 31% P: 52%

N:nen vuoden fuksi
Kovin janoinen nuori nainen
“Juomapeli! Hei joo!”

N? P?

N = nerdity quotient,  
http://home.rochester.rr.com/ 
jbennett/nerd/ 
 
P = purity quotient,  
http://infohost.nmt.edu/~kscott/
purity/



Pullokala
Santtu “Slaikka” Seppänen

N: 15,8% P: 73%

Rento kaveri
Ajoittain vähän pihalla

Kuvamuikku
Atte “spott” Saarinen

N: 31,4% P: 65%

Melko chilli kaveri koalaksi
Meidän pieni päiväkotilapsi

Kv-made (in Finland)
Emma “Nilady” Luukka

N: 30,6% P: 78%

*kikakikatirsk* 
Killan virallisen kikatuskoneis-
ton toinen osa
Toimii suht hyvin itsenäisestikin

Nibble-silakka
Meeri “Meepu” Panula

N: 38,4% P: 83%

Nainen lappeen Rannalta

Nibble-salakka
Viivi “wintr_chi” Ilvesmäki

N: 27,2% P: 67,3%

*kikakikatirsk*
Killan virallisen kikatuskoneis-
ton toinen osa
Ajoittain epäkunnossa

Yritys/alumnilahna
Jarno “Jore” Vesterinen

N: 49% P: 68%

Verbaaliakrobaatti
Sanoo sen, mitä muut eivät us-
kaltaneet ajatella
Humoristi ja vitsinvääntäjä

TiTen toimikalat 2007



Joku Muu ™ joka ui
Sakari “uwz” Jauhiainen

N: 36% P: 56%

Pitkä ja lutuinen rautapöksy
Miehen housut kuulee ennen 
kuin näkee

Vanha kyrmyniska
Markus “smage” Mäkelä

N: 40,8% P: 68%

Wirallinen wanhus
Todistettavasti tehnyt tässä lai-
toksessa jotain, koska valmistui
Kertoo humalassa hyviä tari-
noita

?
Fuksivastaava
valitaan kesällä

TiTen 16-vuoTISSITsit

Koitti huhtikuinen perjantai 13. päivä ja oli aika juhlistaa Tampe-
reen TietoTeekkarikillan 16-vuotista taivalta. Juhlien mahdollis-
tamiseksi hallitus ja muut innokkaat TiTeläiset olivat viettäneet 
monta unetonta yötä valmistaessaan koristeluita ja hoitaessa muita 
pakollisia asioita. Kirsikan valmistus vei pitkän tovin, mutta loppu-
tulos oli mitä mainioin. 
Tänä vuonna juhlien teemana oli satumetsä, ja juhlissa nähtiinkin 
jos jonkinmoisia keijukaissiipiä ja haltijakorvia. Juhlat aloitettiin 
tietysti tervetuliaissanoilla ja alkumaljalla, joista siirryttiin pikai-
sesti alkusnapsin kautta alkuruokaan ja snapsien jälkeen tietysti 
pääruokaan. Tämän vuoden vuoTISSITsien juhlamenu oli kuin 
suoraan gourmét-ravintolasta sisältäen muun muassa mätiä ja 
paahdettua naudanfilettä. 



Ruokailun jälkeen vuorossa oli tervehdysten vas-
taanotto, joka kaikkien yllätykseksi oli aika kostea. 
Hallitusta yritettiin kaataa mm. miestä väkeväm-
mällä, jota oli pauttiarallaa kolme litraa (eikä yhtään 
tainnut jäädä?). Paikalle oli kannettavia tuoleja ja 
muita tukiesineitä, koska lopun häämöttäessä osa 
hallituksemme jäsenistä kärsi heikosta tasapainosta. 
Kaunis kiltamme sai myös takaisin kauan kaivatun 
vaaleanpunaisen grillin, jonka pahat lappeen ran-
talaiset anastivat meiltä väkivalloin Titeenien tais-
toissa. Muita mainittavia lahjoja olivat mm. My Little 
Pony –figuuri, Atostekilta saatu hieno taulu, kuiva-
jäätä sekä kaikkea mahdollista sisältänyt  
selviytymispakkaus.

Hallitus selvisi voittajana tiukasta kamppailusta 
kirkasta ja väkevää vastustajaa kohtaan, palkintona 
urheasta suorituksesta oli jälkiruokaa sekä kahvi 
aveceineen. Tuo kaunis ja koskettava puhe naiselle 
oli vuorossa seuraavana, ja se sujuikin kuulemma 
meiltä miespuolisilta henkilöiltä suht mallikkaas-
ti, vaikka osa ei edes muista käyneensä läpi tätä 
herkkää tapahtumaa. Puheen jälkeen oli aika pistää 
jalalla koreasti ja humpata tangon tahtiin ja taisi sii-
nä paikallinen baarikin aueta samalla hetkellä (villi 
huhu kiertää, että baarista sai kelkkoja, jotka sisälsi-
vät mystistä eliksiiriä, joka vaikutti ratkaisevasti illan 
tapahtumiin…).



Haalaritiimi -07 upeissa uusissa haalareissaan

 Tanssit sujuivatkin suuremmitta ongelmitta ja haavereitta, ja oli aika siirtyä jatkoille kaikkien rakastamalle 
teekkarisaunalle. Paikalle oli saatu Spinnin edustaja pyörittelemänä levyjä, joten musiikkipuoli oli hyvin 
hoidossa. Illan edetessä alkuillan baaritarjoilut tuottivat tulosta, ja esimerkiksi nimeltä mainitsematon tämän 
vuoden TiTen puheenjohtaja (KKK), pääsi siihen kuntoon, että raavaat nakkifuksit joutuivat kantamaan 
hänet pakettiauton takakonttiin, ja sieltä onnellisesti kotiin pehmeälle sängylle. Jatkot jatkuivat pitkälle aa-
muun asti ja urheimmat eivät selvinneet kotiin, ennen kuin saunan siivoushetki koitti. Taas oli saatu rähmit-
tyä yhdet vuoTISSITsit kunnialle lävitse, suuri kiitos tästä kuuluu antoisalle sponsorijoukolle (IRC-Galleria, 
BasWare, Atostek, TOAS, gofore, Leanware, Ixonos , Nokia, TEK ja Juvenes). 

Ps. Tulevat fuksit, mikäli haluatte nähdä nibblistin sam-
muneena pystyasentoon tai kokea ikimuistettavia hetkiä 
lajissa puheenjohtajan kanto, niin nakittautukaa ihmees-
sä kiltamme tapahtumiin ja tempauksiin mukaan. Vaikka 
nakki kuulostaakin pahalta, niin voin kokemuksesta 
kertoa, että näistä tapahtumista riittää kerrottavaa vie-
lä pitkäksi aikaa. Viettäkää unohtumaton fuksivuosi ja 
muistakaa myös opiskella kaiken muun ohella. 

-Mikko ”jaati” Jaatinen



Haalaritiimi -  
mikä se on? 
Onnittelut minunkin puoles-
tani kouluunpääsyn johdosta!
Nyt kun kaikki ympärillänne on uutta, niin 
naamat kuin maisematkin, on syytä miet-
tiä mihin sitä ylimääräisen aikansa uhraisi.
Eräs varteenotettava kohde on haalaritiimi. Parempaa 
tapaa tutustua muihin aktiivisiin fukseihin saa hakea. 

Haalaritiimin tehtävänä, nimensä mukaisesti, on 
hankkia tavalla tai toisella kaikille vuosikurs-
silaisille nuo tyylikkään mustat opiskelija-asut.
Kyse on siis rahan keräämisestä mainosmyyn-
nin keinoin. Firmoja houkutellaan ja maani-
tellaan puhelin- ja sähköpostiteitse ostamaan 
logolleen kunniapaikka tietoteekkareiden haa-
lareista. Haalaritiimiläisen tie saattaa välil-
lä olla karikkoinen ja tahmea, mutta kun on-
nistumisten ketju alkaa, saa sitä myös juhlia! 
Työtä pesti vaatii, mutta suurempi osallistujajouk-
ko tietenkin siivuttaa tuota taakkaa kevyemmäksi.

Haalaritiimissä roolit jaetaan heti ensimmäisessä 
kokoontumisessa. Ryhmälle äänestetään puheen-
johtaja, rahastonhoitaja sekä sihteeri tai kaksi. Li-
säksi joukkoon tarvitaan ainakin yksi graafikko. 
Muiden jäsenten panos ei sen vähäpätöisempi tule 
olemaan, vaikkei titteleitä erikseen jaellakaan. 

Jos tunnet olevasi myyntitykki tai sellaisek-
si haluat, tässä on tilaisuutesi! Laita nimesi 
Fuxi-Zuféssa kiertävään listaan, niin olet suu-
rella todennäköisyydellä remmissä mukana.

Vielä kerran onnea ja railakasta fuksivuotta kaikille!
Nähdään haalaritiimi 07-08:n ensimmäisessä koko-
uksessa :)

-Stina “Ztinde“ Siikonen
 Haalaritiimi 06-07:n pj
 Haalarikummi 07-08

P.S. Haalaritiimi menee killastaan ensim-
mäisten joukossa koskeen Wappuna ;D

 
 

Keskeistä teekkarisanastoa

A
ammattikorkeasaari

Oppilaitos, josta saa “korkeakoulututkinnon” 3-4 
vuodessa.

assari
Pienipalkkainen osapäiväope, yleensä opiskelija 

itsekin. Antaa harjoitustyöbumerangeja.

B 
binääriluku

Tavanomaisin tenttiarvosana asteikolla 0-5.

bommarit
Koulun väestönsuojassa järjestetyt megabileet, jotka 

sittemmin kiellettiin. Vanhempien opiskelijoiden 
nostalgisten muistelujen aihe #1.

boomarit
Lipastolainen riistäjäkapitalisti. Ei välttämättä ilkeä.

bumerangi
Hajoitustyö, joka assarin mielestä kaipaa vielä hio-

mista. Binääriluvun esiaste.
 

C 
Cinola

Ylioppilaskunnan leffateatteri Herwoodin sydämes-
sä. Halpoja leffoja ja valkoinen katto.

 
D 

DI, diplomi-insinööri
Eläkkeellä oleva teekkari.

 
E 

EVO
Et vaan osaa! Geneerinen selitys sille, miksi kaikki 

menee pieleen.

excu(rsio), xq
Opintomatka tai sen tapainen kännireissu.

 
F 

fuksi
Ensimmäisen vuoden opiskelija, muuttuu wappuna 

koskessa teekkariksi.



G
goatse
Älä kysy, et halua tietää.

GooM
Melko suosittu opiskelijaristeily Itämerellä.

H 
Hanuri ja Tuuba
Killan kopiokoneet, toimivat ladattavilla kopiokor-
teilla. Hanuri yleisessä käytössä käytävällä, Tuuba 
myyntitiskin takana.

Hermia
TTY:n vieressä oleva talorykelmä, joka on täynnä 
jos jonkinmoista pikkufirmaa (mm. yksi lähikunta-
lainen kumisaapasvalmistaja).

Herwantapeli
Jättimäisen Monopolin näköinen juomapeli, jossa 
kierretään Herwoodia.

Herwood
Hervanta, Tampereen teekkarikulttuurin mekka.

HMJ
Hannu-Matti Järvinen, tietotekniikan osaston johtaja.
 
I 
IRC, irkki
(1) Tavallisin kommunikointi- ja tiedotusväline. 
(2) Elämän tarkoitus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiedättekö tunteen, kun on ihan varma, että on kek-
sinyt ehkä parhaan idean ikinä, mutta joku muu on 
jo vienyt/käyttänyt sen. Ja sitten se joku muu vielä 
menee ja voittaa kilpailun kyseisellä idealla. Noh, 
minä tiedän ainakin, kuin myös TiTe:n jäynätiimi -07. 

Noh, jos ihan oikeasti ajatellaan, niin oli se jäynän 
tekeminen hauskaa, vaikkei saatu alkuperäistä ideaa 
toteuttaakaan. Tulipahan tehtyä melko ex tempore  
-meiningillä asioita, mutta oli hienoa huomata, että 
asiat onnistuivat silti. Tulipa siinä tohinassa perus-
tettua firma ja keksittyä sille slogan ja logo, hyvä 
ettei nettisivujakin tehty. Myös uudet laitteet, ku-
ten Radiation absorption analyzer version 1.337 ja 
MDR/A-A version 0.717e keksittiin ja modattiin. Li-
säksi tuli keksittyä mitä ihmeellisintä käyttöä äänen 
signaalia mittaaville tietokoneohjelmille. Ja tosiaan 
unohtamatta tärkeintä eli ihmisiä. Voi että ihmiset 
ovat helppouskoisia. :) Jos haluatte tietää, mitä nämä 
meidän laitteemme todella olivat, katsokaapa vaik-
ka TiTe:n nettisivuilta jäynämme (jos se siellä vielä 
silloin on: http://tietoteekkarikilta.fi/uutine?id=49 ) 

Kokonaisuutena voisin sanoa jäynäämisen ja jäynä-
tiimin vetämisen olleen hieno osa fuksivuottani. Oli 
erityisen hienoa todeta, että muutamat porukkaan 
tulleet ”uudet kasvot” pääsivät mukaan helposti ja 
lopulta osoittautuivat elintärkeiksi editoinnissa. Edi-
tointi olikin ehkä yksi projektin kohokohdista. Sil-
loin nimittäin väännettiin colan ja sipsien voimalla  
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ympärin yön koneiden ääressä, mutta työ palkittiin 
ja video oli jopa 6 tuntia ennen dedistä valmis! Jo-
ten ensi vuoden fukseille neuvona: lähtekää ehdot-
tomasti mukaan kaikkiin projekteihin, mihin vain 
ehditte. Monet ovat todellisia once in a lifetime jut-
tuja, jotka voit kokea vain omana fuksivuonnasi!

- Joonas ”Jonttue” Laine
jäynätiimin puheenjohtaja 2007 
 
 

 

 
Härveli on siis vekotin, jota kuljetetaan samalla kun 
mennään kosken rantaan. Homma sai alun joskus 
Wapun alla, kun kasattiin porukka, joka lähti teke-
mään jäynää, ja toinen, joka rupesi tekemään härve-
liä. Itse olin jälkimmäisen  puheenjohtajana. Pidettiin 
pari kokousta ja päätettiin, mikä meidän härveli tulee 
olemaan. Sen piti olla ajankohtainen ja pitää ääntä.

Lopulta päätettiin tehdä Vistan myyntilaatikko, vä-
rimaailmaltaan se oli ultimate eli musta, joka on 
TiTe-killan väri. Materiaalivalinta oli puu, koska 
sitä on helppo työstää verrattuna metalliin. Meteli 
enää puuttui, ja tähän minulla oli hyvä idea, moot-
torisaha. Moottorisaha laitettiin ilman laikkaa laati-
kon sisälle huutamaan. Wappuna sitten itse rakenta-
minen tehtiin Bommarin syövereissä. Itse tykkäsin 
puuhastella siellä Wapun rientojen tasapainoksi. Jos 
tykkään rakennella ja tehdä porukalla jotain, niin eh-
dottomasti kannattaa lähteä härveliä rakentamaan. 
 
- Matti  Riihimäki
härwelitiimin puheenjohtaja 2007
 

                J
Jed

Tekstipohjainen tekstieditori niille, jotka eivät ole 
tarpeeksi guruja käyttääkseen Emacsia.

K
kasvaneet sisäänotot

Syy mille tahansa epäteekkarimaiselle hölmöilylle.

kola
Ravintoympyrän kaakkoisneljännes.

kolamaatti
TiTen limuautomaatti, josta saa aitoa colaa ja muita 

tuotteita halvalla.

koodaus
Ohjelmointi. Ihmiskunnan arvokkain työ.

Kultainen apina
Monipuolisella olutvalikoimalla sekä laadukkaalla 

karaokemusiikilla varustettu baari Hervannassa.
 

L
Lintula

Tietotekniikan osaston unix-koneet. Pätevien ylläpi-
täjien huomassa, toisin kuin Proffa.

Lipasto
Keskustassa sijaitseva yliopisto. Humanistihörhöjen 

pseudotieteelle pyhittämä temppeli.

M
Mikontalo

Maailman kaunein ja Tampereen kuuluisin asuinra-
kennus. Kaikki tuntevat jonkun, joka asuu Mikonta-

lossa.

Modeemi
Tosinörttien guruiluklubi kiltahuoneen vieressä. Sää-

täjä-ässien paratiisi.

N
Neekeri

Korttipeli. Lyö isompaa ja vähintään yhtä monta.

Nibble
TiTen arvostettu opiskelijajulkaisu. Joskus jopa 

hauska.

nörtti
Jaa mää vai? 

Härwelitiimi-07 



O
ominaisuus
Vaikeasti korjattavissa oleva bugi.

OPM
Oma pullo/pyyhe/pihvi mukaan. Sauna- tai grilli-il-
tojen tai bileiden tavanomaisin määre.

P
penseä
(1) Ihminen, joka ei innostu mistään, mitä hänelle 
yrittää ehdottaa. 
(2) #TiTen naiset.

Proffa
Koulun yhteisten unix-koneiden yhteisnimitys. 
Oman onnensa varaan unohdettujen koneiden arkaai-
nen kompleksi. Ei ylläpitoa. 
 
Q

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

Regina
Lehti lääkäripalstan ympärillä. Tulee kiltaan joka 
toinen viikko. Uusista numeroista ilmoitetaan killan 
kotisivuilla ja uutisryhmässä.

Reino
TiTen jäsenten käytössä oleva linuxkone.

reminder.jpg
“Et vaan osaa”. Käytetään muistuttamaan jotakuta 
hänen kuolevaisuudestaan ja torspoudestaan.

Ruffe
Killan väsymätön, puusta moottorisahalla veistetty 
vahtikoira.

S
simalippu
Saunailloista saa simaa näitä vastaan. Sima on tosin 
aika usein loppu, joten korvikkeena joudutaan tar-
joamaan jotain muuta vähän samanväristä juomaa.

Silno
http://users.tkk.fi/~nesalmin/silnokertoo.txt

Pieni IRC-opas 
Nibblen etäkurssi: Johdatus irkkaamiseen,

13:37 <fuksi> Mikä on irc?
IRC [Internet Relay Chat] on järjestelmä, jonka avul-
la ihmiset ympäri maailman voivat kommunikoida
toistensa kanssa reaaliaikaisesti erilaisilla kanavilla
erilaisista asioista. Jotkut myös preferoivat irkkiä
oikean elämän (IRL) sekä sosiaalisten kontaktien
sijaan. Irkkaaminen kuuluu usean titeläisen arkeen. 
IRC ei ole pelkästään halpa ja helppo tapa jutella 
kavereiden kanssa. Se on myöskin äärimmäisen ad-
diktiivista ja monelle suorastaan elämäntapa.

13:38 <fuksi> Mikä on #tite-fuksit?
#tite-fuksit on kanava, jolla roikkuvat TiTen fuksit ja 
tutorit. Keskustelun aiheena voivat olla esimerkiksi 
urheilu, edelliset bileet (tai seuraavat/nykyiset),
salkkarit, päivän kuumat linkit tai mikä tahansa maan 
ja taivaan väliltä . Toisinaan keskustelua käydään 
myös opiskelusta(!). Tarpeen vaatiessa kanavalle 
voi heitellä kiperiä kysymyksiä koulusta, elämästä 
(tai se puutteesta) sekä muista mieltä askarruttavista 
ongelmista. Useimmiten paikalla on joku innokas 
tutor, joka vastaa kysymykseen rautaisella ammat-
titaidollaan tai ainakin auttaa kysyjää googlettamaan 
vastauksen netin syövereistä

13:41 <fuksi> Miten irkataan?
Irkkaamiseen löytyy mukavasti erilaisia
asiakasohjelmia eli clientejä. Tekstipohjaisten,
kuten ircii ja irssi lisäksi löytyy graafisia clienttejä
kuten mIRC ja xchat. Edellä mainituista irssi ja ircii
löytyvät koulun proffa-clusterilta ja ne saa käyntiin
näpyttelemällä
/usr/local/apu/bin/irc
/usr/local/apu/bin/irssi
Kun client on auki, täytyy ottaa yhteys johonkin
irc-serveriin komennolla /server. Hyviä
serverivaihtoehtoja ovat esimerkiksi irc.cc.tut.fi tai
irc.funet.fi. Kirjoittakaamme siis joko
/server irc.cc.tut.fi 
tai
/server irc.funet.fi
Noin! Mikäli kaikki sujui ongelmitta, olet nyt
IRCissä. Jotta kanssairkkaajasi voisivat jollain tapaa
tunnistaa sinut, sinun kannattaa vielä valita itsellesi
yksillöllinen nimimerkki eli nick. Tämä tapahtuu
komennolla
/nick <nimimerkki>



T
Tinyurl

Lyhyitä osoitteita nettisivuille, joilla ei kannata käy-
dä.

Tirez
Killan jääkaappi. Piilossa myyntikaapissa.

Tupsula
Teekkarikommuuni Annalassa. Jatkopaikka.

turku
Rantakylä jossain lounaan suunnalla.

U
UUTINE

Uutisen vastakohta.
 

V
Vesiputous

Korteilla pelattava juomapeli.

W
Wappu

Jos et vielä tiedä, näet sitten.

X

Y

Z

Å

Ä

Ö

Nyt olet siis irkissä ja sinulla on nimimerkki. Jotain
kuitenkin puuttuu, koska IRC tuntuu kovin autiolta
paikalta. 
Ai niin! Et muistanut liittyä millekään kanavalle!
Kirjoitapa siis /join #tite-fuksit
IRCnetissä on #tite-fuksien lisäksi luonnollisesti lu-
kuisia muitakin kanavia kuten esimerkiksi #tite, #tty,
#tty-fuksit, #tumputtajat ja #<3<3ToTTi_87<3<3,
mutta niille liittyminen on täysin omalla vastuullasi.

13:42 <fuksi> MITEN IRKISSÄ
KÄYTTÄYDYTÄÄN!!!1!!111
Ei mielellään ainakaan noin. Isoja kirjaimia ei ole
kiva lukea. Muutoin kirjoitusasu on hyvinkin vapaa,
joskin useimmat irkkaajat tykkäävät älähtää
pahimmista yhdys sana virheistä.
13:43 <fuksi> anna opit
13:43 <fuksi> anna opit
13:43 <fuksi> anna opit...
...13:43 fuksi was kicked from #tite by Ruffecs
Hyvien tapojen mukaista ei ole myöskään ruinata
oppeja (sitä @-merkkiä nickin eteen) tai floodata
eli toistaa samaa riviä tiuhaan tahtiin peräkkäin
(katso esimerkki). Mitään stressiä irkin etiketistä ei
kuitenkaan kannata ottaa, koska terve järki riittää
yleensä varsin mainiosti. Irc-kanavalle pasteillaan
usein erinäisiä Internet-osoitteita eli urleja. Näiden
katsominen on käyttäjän omalla vastuulla. Linkki
saattaa sisältää aineistoa, joka turmelee terveen
mielen ja pahemmassa tapauksessa tietokoneen.
Kannattaa miettiä kahteen kertaan mitä linkkejä
heittää kanavalle muiden katsottavasti. Jos linkki 
on jo kanavalla (tai ylipäätään ikinä jossain) nähty, 
saattavat ’Wanha!’ –huudot raikua. Tästä eikä 
muustakaan irkistä tulleesta vinoilusta kannata polt-
taa hihojaan, vaan kuitata asia huumorilla.

Tässä vielä muutama linkki, jotka saattavat olla 
avuksi irkkaamisen alkutaipaleella:

http://irkki.org/
http://www.irchelp.org/
http://www.ircbeginner.com/

Haluatko solmia uusia tuttavuuksia ennen koulun 
alkua? Tule ihmeessä kurkkimaan #tite-fuksien mei-
ninkiä jo kesän aikana! Tervetuloa!



TEK on tukenasi
MIKÄ ON TEK?

Tekniikan Akateemisten Liitto TEK on maamme
suurin diplomi-insinöörien, arkkitehtien ja vastaavan
koulutuksen saaneiden palvelujärjestö. TEK:issä on
jäseniä n. 65 000, joista opiskelijajäseniä noin 25
000. Näistä luvuista on helppo ymmärtää, miksi 
opiskelijatoimintaan panostetaan TEK:issä 
huomattavan paljon.

MIKSI LIITTYÄ TEK:in JÄSENEKSI?

TEK:n jäseneksi kannattaa liittyä jo opiskeluaikana.
JÄSENYYS ON OPISKELUAIKANA 
MAKSUTON.
Ja opiskeluajan jälkeen kukaan ei ole pakottamassa
siihen jäämään. (Lähes tulkoon kaikki
kuitenkin jäsenyyttään jatkavat). Pelkkä jäsenyyden
maksuttomuus ei kuitenkaan ole se tärkein syy liittyä
TEK:in jäseneksi. Tärkeitä ja hyviä syitä on useita.
Tässä muutama:

Kymmenen syytä olla TEK:in opiskelijajäsenenä:

1) TEK:n yhtenä tärkeimmistä vaikuttamiskohteista 
on DI-koulutuksen laadun ja DI-tutkinnon arvon 
ylläpito, niin että myös tulevaisuudessa sinulla on 
arvostettu ja laadukas DI-tutkinto.

2) Jäsenetulehdet: TEK lähettää kaikille halukkaille
jäsenilleen lehtiä, joissa kerrotaan tekniikan alan 
uutuuksia, innovaatioita ja opiskelijoita kiinnostavia
muita juttuja.

3) Harjoitteluopas ja harjoittelupalkkasuositukset:
TEK on opiskelijan asialla ja toimii myös 
opiskelevan
jäsenensä etujärjestönä. TEK tukee opiskelijan
työn hakemista ja saantia ynnä kertoo kuinka paljon
työstä tulee saada palkkaa.

4) Palkkaneuvonta

5) Työsuhdepalvelut: Edunvalvontaa niin yksityisen-
kuin julkisenkin sektorin TEK:läisille.

6) Oppaita työelämän tarpeisiin: Monia oppaita,
joista on ihan reaalista hyötyä työskenellessä 
ensimmäisessä työpaikassa ja kun asiat ovat 
muuten uusia.

7) Muut julkaisut: Mm vinkkejä työnhakuun ja
potentiaalisia kesätyöpaikkoja!!

8) TEKrekry, joka välittää työpaikkoja TEKin
jäsenille (myös D-työ): TEKrekryssä työnantajat 
ilmoittavat oman alasi työpaikoista. Voit jättää CV:n
tietokantaan, josta TEK tekee suoraan hakuja 
työnantajien avoimiin paikkoihin.

9) Vastuu- ja oikeusturvavakuutus ja muita 
hyödyllisiä vakuutuksia

Ja tämä kaikki siis aivan ILMAISEKSI!!!
Pientä korvausta vastaan myös todella suuri etu:

10) Työttömyysvakuutus: Todella edullinen tapa
varmistaa, että työttömyysturvasi on kunnossa vakka
valmistuessasi olisi suhdanteet huonot ja työpaikkaa
ei heti löytäisi.

KUINKA VOIN LITTYÄ?

Jäseneksi voi liittyä tässä samassa paketissa tulleella
liittymislomakkeella, netissä osoitteessa: www.tek.fi
-> Opiskelijat -> Jäseneksi liittyminen.
Tai viimeistään koulun ensimmäisellä viikolla 
lomakkeita on jaossa tutustumistilaisuuksissa. Jos 
kaikesta tästä huolimatta et lomaketta käsiisi saa, 
niin ota yhteyttä minuun tai koulun TEK-yhteyshen-
kilöön.

MITEN JA MISSÄ TEK NÄKYY 
YLIOPISTOLLA?

Jokaisessa killalla on TEK-yhdyshenkilö, joita ko-
mentaa Teekkariyhdysmies. Tällä porukalla TEK on
edustettuna teekkaritapahtumissa ja infoissa, joista
saa informaatiota enemmänkin. Omalta 
kiltahuoneelta löytyy myös TEK-kansio, josta 
kannattaa käydä tutustumassa enemmän TEK:in 
asioihin. Ja yhteyttä voi aina ottaa TEKkiin liitty-
vissä asioissa. (Miksei muissakin)

TiTen kiltayhdyshenkilö:
Janne Aaltonen, janne.s.aaltonen@tut.fi
TTY:n Teekkariyhdysmies:
Jani Ala-Uotila, jani.ala-uotila@tut.fi



Bileopas
Bileet - tuo ihana tapahtuma, jota joskus seuraa hieman vähemmän ihana aamunkoitto. Sanalla voidaan 
viitata mitä moninaisimpiin tapahtumiin aina baari-illasta takapihan leppoisaan grillaushetkeen. Teekkari-
kulttuuriin kuuluvat olennaisena osana kaikenlaiset bileet. Yhtenä iltana saunotaan ja lauletaan, ja toisena 
pelaillaan yhdessä mukavia lautapelejä tai tanssitaan Huuman diskovalojen alla valomerkkiin asti. Varsinkin 
alkusyksystä tapahtumien suunnaton määrä saattaa laittaa pienen fuksin pään aivan pyörälle. Ei paniikkia! 
Nibble tarjoaa ratkaisun tähän(kin) pulmaan.

Teekkarisauna 
Ota mukaan: pyyhe. 
Teekkarisauna Mörrimöykky sijaitsee Tekniikankadul-
la kivenheiton päässä koulusta. Se on kovassa käy-
tössä ympäri vuoden, ja etenkin alkusyksystä tapah-
tumaa pukkaa lähes joka päivälle. Teekkarisaunalle 
mentäessä pukukoodia noudattava kiskaisee päällensä 
haalarit (TiTeläisillä mustat, aina muodissa). Vielä 
haalarittomat fuksit voivat verhota itsensä ihan tavalli-
siin vaatteisiin. Teekkarisaunalla oltaessa illanviettoon 
kuuluu olennaisena osana saunominen. Saunominen 
toimii sekasaunaperiaatteella, ajoittain ja pyydettä-
essä järjestetään kuitenkin naisten oma saunavuoro.  
Saunassa luikautellaan usein laulu jos toinenkin, 
joten Rasputin, Tampereen teekkarien oma laulukirja, 
saattaa olla hyvä ostos. Kannattaa laulaa mukana, se 
nostaa tunnelmaa. Täällä ketään ei arvostella laulutai-
don perusteella. 
Saunalle saa tuoda omia eväsjuomia ja -ruokia, tosin 
lasipulloja EI saa viedä saunan puolelle ymmärrettä-
vistä syistä. Jos kurkkua kuivaa ja omat virvokkeet 
unohtuivat kotiin, saa saunalta yleensä vaihdettua 
simaa lipetteihin. Usein tarjolla on myös jonkin sortin 
pika-apua äkilliseen nälkään. 
Teekkarisaunalla voi hengailla myös saunomatta, pai-
kalta löytyy sohvia ja pöytiä istuskeluun sekä lattiati-
laa tanssimiseen. 
 

Peli-ilta 
Ota mukaan: paljon hyvää mieltä, itsesi ja kaverisi. 
Peli-illat ovat sopo-jaoston (sosiaalipoliittinen jaosto) järjestämiä alkoholittomia tapahtumia. Käytännös-
sä kasa lautapelejä roudataan Café Rommiin (tietotalossa, Zipin vieressä) ja halukkaat saavat saapua niitä 
pelailemaan. Useimmiten osallistujille on luvassa fuksipisteiden lisäksi pientä naposteltavaa. Peli-ilta on 
mukava tapa hengailla kavereiden kanssa. Aivosolutkin saavat toimintaa, kun Trivial Pursuitissa kohdalle 
osuu juuri se kiperä kysymys, jonka vastauksen melkein muistat. Jos aivosolut eivät kiinnosta, voi pelailla 
vaikka Frendit-peliä ja ihmetellä kavereista paljastuvia uusia puolia... Pelailemisiin siis!

Konetalon sauna 
Ota mukaan: pyyhe, omia virvokkeita 
Konetalon kellarissa sijaitsevalla saunalla meno on hyvin saman tapaista kuin teekkarisaunalla. Siellä jär-
jestetään usein hieman pienempiä tapahtumia. Saunan voi varata omaan käyttöönsä suhteellisen edulliseen 
hintaan. Saunalta löytyy jääkaappi, jonne omat saunajuomansa voi laittaa kylmenemään.



Huumabileet 
Ota mukaan: käteistä/visa electron, henkkarit (kyllä, 
Huumassa kysytään joskus papereita) 
Huuma on herwantalainen yökerho, jolla on pitkät 
perinteet. Nimi on vaihtunut useaan otteeseen, mutta 
se ei menoa haittaa. Huumassa järjestetään alkusyk-
systä runsaasti ja muutoin ajoittain erilaisia teekkari-
bileitä. Myös TiTen legendaariset senssibileet pide-
tään Huumassa (kts. tapahtumakalenteri). Pukukoodi 
vaihtelee tapahtumittain, yleensä teekkaribileissä 
haalari on sopiva asuste ellei teemapukeutumises-
ta erikseen mainita. Jos haluaa, Huumaan voi toki 
kiskaista päälleen myös ne tosi-ihqut bilevaatteet tai 
vaihtoehtoisesti ihan normaalin asustuksen. Juomien 
hinnat pyörivät normaalilla tasolla, joten rahaa on 
syytä varata mukaan. Jos Huumaan eksyy tavallisena 
perjantaina tai lauantaina, pääsee hieromaan tutta-
vuutta aitojen, usein hieman vanhempaan ikäluok-
kaan kuuluvien, herwantalisten kanssa.

Keskustabileet 
Ota mukaan: tarpeeksi rahaa 
Keskustabileet voivat tarkoittaa baari-iltaa oman ka-
veriporukan kanssa tai esimerkiksi kolmiobileitä Em-
massa tai boomareiden järjestämiä poikkitieteellisiä 
haalaribileitä Onnelassa. Reissuun kuluu luultavasti 
enemmän rahaa kuin Herwannassa bilettämiseen 
johtuen mm. sisäänpääsymaksuista ja mahdollisesta 
taksimatkasta kotiin (tai Ouluun, jos joku porukasta 
saa “hyvän idean”). Rahaa saattaa palaa myös after-
baari pizzaan tai kebabiin. Keskustassa pyöriminen 
voi mahdollisesti laajentaa kaveripiiriäsi epäteekka-
reilla, mikä saattaa olla ihan positiivinen juttu näkö-
kannasta riippuen.

Herwantabileet 
Ota mukaan: hyvää seuraa 
Herwannassakin voi viettää leppoisan baari-illan tai istuskella terassilla paistattelemassa päivää (tosin 
Hermannin terassi taitaa olla niitä harvoja, joihin aurinkokin osuu ajoittain). Jotkin paikat tarjoavat jopa 
opiskelija-alennuksia arkipäivisin. Herwannan baareja kierrellessä mukaan kannattaa varata omaa seuraa, 
sillä kanta-asiakkaat tuppaavat olemaan paria vuosikymmentä opiskelijoita vanhempia. Mikään ei toki estä 
hieromasta tuttavuutta yli ikä- ja kulttuurirajojen.
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Killan kesätappo 21.7.
Killan kesätapaaminen pidetään tänä vuonna Kangasalan Reservin Aliupseerien majalla. Odotitpa koulun al-
kua innolla tai kauhulla, tule jo kesällä katselemaan vanhoja naamoja tai tutustumaan uusiin.

Fuksit saapuvat 21.8.
Koulu on pehmustettu vaahtomuovilla, tutorit ovat selvittäneet talutushihnansa ja ylempien vuosikurssien 
opiskelijat on houkuteltu toiselle puolelle kaupunkia ilmaista viinaa lupaamalla. Kaikki on valmista fuksien 
tuloon. Ensimmäisinä päivinä ohjelmassa on tutustumista kouluun ja akateemiseen opiskeluun. Ensin kuun-
nellaan luennoilla, miten asioiden pitäisi toimia, ja sitten käydään tutorien kanssa katsomassa ja kokeilemassa 
ja opitaan, miten ne oikeasti toimivat.

Fuxi-Zufé 23.8.
Jokaiselle fuksille välttämätön tietopaketti killasta ja teekkarikulttuurista. Ilta alkaa luentosalissa teorialla ja 
jatkuu käytännön harjoituksilla Teekkarisaunalla. Naisille luvassa oma saunavuoro. OPM.

Muut saapuvat 28.8.
Ensimmäinen periodi alkaa, ja paikalla alkaa pyöriä dinosauruksia, jotka puhuvat bommareista ja muistelevat 
aikaa, jolloin opintoja mitattiin viikoissa eikä pisteissä. Ei kannata pelästyä, eivät ne pure, ellet pyydä nätisti.

Avajaissauna 31.8.
Oikeasti kouluvuosi alkaa vasta TiTen avajaissaunassa, jossa eri vuosikertojen teekkarit kokoontuvat hikoile-
maan samoille lauteille.

Senssibileet 13.9.
Kyllä titeläinenkin voi löytää elämänkumppanin - surffaamalla killan kotisivuille täyttämään hyperteknologi-
an huipputaidonnäytteen Senssikoneen supertieteellisen kyselyn ja raahautumalla sitten Senssibileisiin tapaa-
maan koneen valitsemaa täydellistä paria. (Ei tuotetakuuta.)

FuxiXQ (ilmoitetaan myöhemmin)
Fuksien oma matka sinne ja takaisin. Tämän voit kokea vain kerran elämässäsi! Luvassa mahdollisesti vierai-
luja yrityksissä tai toisissa oppilaitoksissa, saunomista ja hauskanpitoa - tai sitten jotain ihan muuta.

Pikkujouluglögit 4.12.
Puuroa, glögiä ja lahjoja perinteisessä teekkarihengessä Teekkarisaunalla tarjoiltuna. Olethan ollut kiltti?

PitsaXQ 5.12.
Vähintään yhtä perinteinen tapahtuma kuin PJG on niitä seuraavana aamuna suoritettava retki johonkin tam-
perelaiseen ravitsemusliikkeeseen nauttimaan tulevien IT-ammattilaisten lempiravintoa eli pizzaa ja colaa.




