
FUKSINIBBLE
Hinta 0.00 €Numero 2/201 0 Kesäkuu/Heinäkuu 201 0

Ohjelma: Mitä, missä,milloin? Fuksinibble kertoosyksyn parhaat menot!
Terveiset vallankahvasta:Puheenjohtajan kuulumisiasivu 3.

Fuksivastaavisto
esittäytyy!
Lue lisää sivulta 7.

Näin tietoteekkari asuu,
kaikki oleellinen
miljoonakartanosta

Opiskelusta
löydät tietoa
sivulta 14 ja
tutorit
näyttäytyvät
sivuilla 8 ja 9.

Killan Hallitus.
Kuka päättää ja
mistä? Sivut 14-
15

Tiedekunnan
terveisiä voit
lukea sivulta 6.

Sosiaalisen
median
vallankumous
peruttu.
Takaisin juurille
sivulla 5



2

Nibblistien terveiset

Tsädääm! Tässä se on. Pitelet käsissäsi uunituoretta FuksiNibbleä vuosimall ia 201 0. Ai että mikä?

FuksiNibble on Tampereen TietoTeekkariki l lan infolehti tulevi l le fukseil le, el i juuri sinul le. Tähän opukseen on koottu

oleel l isimpia asioita ki l lasta ja sen toiminnasta. Ai mikä kilta? Kilta on yliopiston yl ioppilaskunnan alayhdistys, joka

tarjoaa jäsenil leen palveluita, tapahtumia ja ajaa näiden etuja. Enemmän tietoa kil lasta saat si is tämän lehden

sivui lta.

Nibbl istit suosittelevat kahlaamaan tämän opuksen kannesta kanteen, jotta syksyllä on edes hieman kartal la

asioista ja tietää mikä "ki lta" on. Toivotamme teil le auvoisia lukuhetkiä ja toivottavasti asiatekstin seasta pilkistää

edes hipaus huumoria, jotta lukeminen ei käy tylsäksi!

--Nibblistit

FuksiNibble 02/2010

Toimitus:

Markus "maketzu" Karppanen

Janne "Veli-V" Väisänen

Taitto:

Hannu"_Shadow_" Ranta
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Heipä hei sinä oikein valinnut fuksi!

En osaa sanoin kuvail la miten hyvän valinnan te olette tehneet, jotka ovat päättäneet tul la Tampereelle

opiskelemaan tietotekniikkaa. Vaikka tietotekniikan opiskelu ei ol lutkaan ykkösvalintasi kevään yhteishaussa vaan

valinta ”tonne on ainakin helppo päästä”, ni in älkää ressatko, ette varmasti tule pettymään tähänkään valintaanne.

Huh, jokohan on hehkutettu tarpeeksi koulutusohjelmavalintaa. . . Totuus vain on, että TiTeläisyydestä tulee

elämäntapa ja kiltahuoneesta toinen koti jonka varaan voi aina laskea. Tietotekniikka on siitä hieno ala, että

nykypäivänä siihen törmää väistämättään lähes joka paikassa, ja tästä johtuen näinä vaikeinakin lama-aikoina Me

työll istymme kohtuu hyvin.

Seuraavana hehkutusl istaltani löytyy Tampereen Teknil l inen Yliopisto, tuttavall isemmin TTY tai TiTiTyy.

Koulultamme löytyy lähes joka lähtöön kerhoja, harrastat sitten viinien l ipittelyä tai purjehdusta, ni in kerho löytyy jo

valmiiksi. Mikäl i ei oman alan/harrastuksen kerhoa vielä löydy, ni in sel laisen pystyttäminenkään ei ole mahdoton

homma. Liikuntamahdoll isuudet ovat myös mainiot. TiTe tarjoaa salibandyä, jalkapalloa, painitatamia ja

sulkapallovuoroa kerrasta useampaan viikossa ja näiden l isäksi koululta löytyy pari kappaletta punttisaleja ja lähes

uusi monitoimihal l i , jossa ainakin palloi lumahdoll isuudet ovat melkein rajoittamattomat.

Sitten siihen tärkeimpään eli fuksivuoteen. Fuksivuosi tuo opiskeluvuosien Mersu, sitä ei sovi al iarvioida

eikä hukata. Se tulee vain kerran vuodessa ilman kummempia varoituksia. Siinä on myös paljon hyviä puolia. Oppii

tuntemaan valtavan määrän uusia naamoja ja ihmisiä, vuosi joka on täynnä hienoja ja ikimuistoisia tapahtumia ja

toivottavasti myös opiskelua sen verran ettei tarvitse matikan ja fysi ikan kursseja käydä seuraavina vuosina ja l isäksi

sen verran, että kelan tädit tykkäävät sinusta myös seuraavana vuotena.

Eiköhän tämä lehden kuivin juttu ol lut tässä, vielä kerran tervetuloa ja nähdään ensi syksynä!

-Mikko ”jaati” Jaatinen, TiTen puheenjohtaja 2010
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Tampereen TietoTeekkarikilta? Wtf?

Aluksi l ienee hyvä selittää, mitä kilta-sana tarkoittaa tässä yhteydessä. Kyseessä ei ole hikisten WoWittaj ien

kokoontuma tai Keravan kaupunginosa. Kilta on näin TTY: läisittäin tietyn osaston opiskeli joiden ryhmittymä, joka

ajaa kys. opiskeli joiden etuja ja järjestää tapahtumia. Meidän tamperelaisten tietoteekkareiden oma kilta on

Tampereen TietoTeekkariki lta el i lyhyemmin TiTe.

Mitä on TiTe? TiTe on musta. TiTe on opiskeli joita. TiTe on sisäpiirivitsejä. TiTe on hyvää henkeä. TiTe on

tapahtumia ja saunailtoja. TiTe on mukavaa tekemistä ja yhdessäoloa. TiTe on kiltahuoneen henki. TiTe on

jal luhommia.

Hetkinen, mikä kiltahuone? TTY: l lä kaiki l la ki l loi l la on oma kiltahuoneensa, joka on yleensä kil lan jäsenten

käytettävissä ja joka edustaa kiltaa fyysisesti . TiTen kiltahuoneella hengataan luentojen välissä, siel lä koodataan,

pidetään hauskaa, opiskel laan, syödään eväitä, pelataan Tekkeniä ja Wormssia, sosial isoidutaan ja myydään mm.

kurssimateriaaleja, haalarimerkkejä, tuoppeja ja muita myyntiartikkeleita.

TiTen kiltahuone omaa mitä loistavimman paikan, si l lä se löytyy Tietotalon alakerrassa, jonne pääsee

Tietotalon aulasta, uuden puhelinkeskuksen takaa lasiovesta, josta lähtevät kierreportaat alas. Kil lal la on myös oma

ulko-ovi, joka on Tietotalon ja Sähkötalon välissä. Ovi on kuitenkin usein lukossa, mutta ei hätää! Sen välittömästä

läheisyydestä samalta seinustalta löytyy kortinluki jal la varustettu ovi, josta pääsee edellämainittujen portaiden

alapäähän. Portaiden alapäästä onkin hyvin helppo löytää itse kiltahuoneelle, tarvitsee vain rohkeasti seurata

vaistoa. (Portaista oikealle, pääsee käytävään ja vasemmalla käytävän peräl lä majai lee TiTen kiltahuone.)

Kiltahuoneeltamme löytyy ajanvietettä ja porukkaa, jonka kanssa aikaa viettää. Tarjol la on mm. kiltalaisten

käyttöön tietokoneita, TV, jäätävä määrä pelejä (xbox, pc, Tekken I I I arcade, wanhempaa konsolia, jnejnejne),

uusimmat alan lehdet (TM, Pelit, Tietokone, Mikrobitti , jnejne), sekä Regina (! ! ! ), tenttiarkisto, josta löydät wanhat

tentit, i lmaista kahvia (oma kuppi mukaan ja kiltaan säilöön!), jääkaappi, mikro, lainattavia ulkopelejä (mölkky,

frisbee, petang), halpaa kolajuomaa, kopiokone, snäckboxi, jnejnejne. Kiltahuoneesta on yritetty tehdä jäsenistön

näköinen ja jäsenistöä mahdoll isimman hyvin palveleva, tämän takia ei l ienee ihme, että siel lä vi ihtyy TiTeläiset

fukseista wanhoihin partoihin. TiTen kiltahuoneella isoveli valvoo jatkuvasti , joten jos tahdot vi lkaista meininkiä

ennen mukaan uskaltautumista, löytyy l ivekuvaa: http: //tietoteekkariki lta.fi/neppivisio

No miksi tul isin? Noh, noh. Kilta tarjoaa useita palveluja jäsenistöl le ja järjestää tapahtumia, joissa yleensä

on oikein leppoisaa. Tapahtumista voi lukea lisää spott:n jutusta, joka löytynee jostain päin tätä nibbleä. Lisäksi

ki l lan palveluksi voidaan laskea mm. teekkarihaalarit (mustat), jotka saadaksesi sinun täytyy olla ki l lan jäsen!
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Noh mitäs vielä. . . Edellämainitun kiltahuoneen tarjonnan lisäksi en ole vielä kerennyt mainita ki l l tan

tarjoamista l i ikuntavuoroista ja l i ikuntapalveluista. . Kuten FuksiAnturista (vai mikä onkaan tänävuonna) voi lukea,

TTY: l lä on loistavat l i ikuntamahdoll isuudet. Myös TiTe hyödyntää näitä järjestämällä jäsenil leen sähly-, jalkapallo-,

tatami- ja tamppi-areenavuoroja. Näistä sähly- ja jalkapallovuoroil le voi osal l istua pelkäl lä ki l lan jäsenmaksulla,

tatami- ja tamppi-areenan vuorot vaativat myös perusl i ikuntamaksun maksetuksi (tsek aut FuksiAnturi). Lisäksi TiTe

osall istuu TTY: l lä järjestettäviin turnauksiin ja l i ikuntatapahtumiin yleensä vähintään yhden joukkueell isen voimin, ol i

kyseessä sitten potkupallo, katusähly tai polttopallo. Kannattaa siis varautua ja ottaa mahdoll isen muuton

yhteydessä Tampereelle mukaan li ikuntavermeet. Kil lan l i ikuntavuoroil la tärkeintä on pitää hauskaa ja saada hiki

pintaan, joten vuoroil le voi tul la kaikentasoiset TiTeläiset sukupuoleen ja kuntoon katsomatta. Ainakin al lerki joittanut

on aikoinaan fuksivuonna saanut ison osan nykyisistä kavereista kil lan l i ikuntavuorojen ansiosta. . . Lisää inffoa kil lan

l i ikuntahommista löytyy http: //www.tietoteekkariki lta.fi/palvelut/l i ikunta

Kuinka tutustua ja pitää yhteyttä TiTeläisittäin, eli ircin lyhyt
oppimäärä.

IRC (Internet Relay Chat) on yksi vanhimmista ja varmimmista sosiaal isen median muodoista. Jo ammoisina

aikoina ennen Facebookin ja Twitterin maihinnousua internetin aaltoja hal l itsi IRC. Perinteisenä salaseuranan nörtit

(ja TiTeläiset) kunnioittavat tätä sosiaal isen median matriarkkaa ja uhraavat sen alttari l le kaikki sosiaal iset tarpeensa

ja yhteydenottonsa. Jotta sinäkin voisit osal l istua tähän uhri juhlaan olen päättänyt antaa pika opastuksen kuinka

IRCiin pääsee sisäl le. Paras keino ircin käyttöön on Screenin hyödyntäminen. Screeniä käyttämällä sinun ei koskaan

tarvitse kirjautua ulos, joten kaikki viestit ovat luettavissa etkä menetä koskaan mitään tärkeää tai hauskaa.

Helpoiten screenin saat käyttöösi lataamalla koneellesi puttyn (jos käytössäsi on siis Windows. Jos käytät

l inuxia/unixia/maccia voit käyttää sen päätettä). Puttyssä laitat osoitteeksi <koulunkäyttäjätunnus>@amadeus.cc.tut.fi.
Tämän jälkeen se kysyy salasanaasi ja sen syötettyäsi päätteen tyyppiä. Jälkimmäiseen paina vain entteriä. Sitten

kirjoita ruutuun screen irssi ja voila olet ircissä. Ensinmäisenä sinun tulee l i ittyä serveri l le, joka onnistuu komennolla
/connect irc.cc.tut.fi. Nyt haluat jonnekkin kanavalle. Hyvil le kanavil le pääset käskyil lä /j #titefuksit ja /j #tite. Tämän jälkeen
vaihdat vielä nimimerkkisi mukavaksi komennolla /nick <oma nickkisi>. Kanavien vaihtaminen onnistuu näppäin
komennolla esc+numero. Jos toimit tämän ohjeen mukaisesti , ni in #titefuksit on esc+2 ja #tite on esc+3. 1 . ikkuna on ns.
status ikkuna johon tulee eri l laisia i lmoituksia. I rcistä pääset pois näppäinyhdistelmällä ctrl+a+d. Nyt jatkossa kun
kirjaudut sisäl le amadeukselle, saat ircin auki kirjoitamalla screen r. Lisää ohjeita voit kysellä irc kanavil la tai katsoa
googlesta. Hyvä opas ircin käyttöön löytyy myös osoitteesta http: //mik.cc.tut. fi/I rkkausohje.

ps. Jos irssi pelottaa, voit ladata koneellesi myös graafisen Irc ohjelman, mutta täl läisel lä ei onnistu ircin

kokoaikainen käyttö. Esim. MIrc on suosittu ohjelma, jonka käyttöön löytyy ohjeita netti pul lol laan. Myös tämän

oppaan komennot toimivat MIrcissä.

Janne 'Veli-V' Väisänen

Nibblisti

Toivoittavasti tämä pläjäys sai sinut ainakin harkitsemaan

vakavasti naurettavan halvan (4,20e) ki ltamaksun maksamista

samalla, kun lunastat opiskelupaikkasi ja maksat muut maksut ja

tulemaan mukaan kiltatoimintaan ja kil lan tapahtumiin. Lisää juttua

rakkaasta kil lastamme löydät http: //www.tietoteekkariki lta.fi

-sivustolta. Lopuksi hieman Albert Camusta mukail len: Ihminen on

ainoa olento, joka kieltäytyy olemasta se, mikä hän on.

Ole si is ylpeästi TiTeläinen!

Leppoisaa kesää toivottaa

TiTen liikuntavastaava

Juuso 'Cezzar' Piskonen
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Tukea opintopolullesi

Onnea hyvästä valinnastasi opiskelupaikan suhteen ja tervetuloa TTY: l le opiskelemaan! Opiskelu tekniikan

kandidaatiksi kestää kolme vuotta ja diplomi-insinööriksi kaksi vuotta l isää. Tulet si is viettämään paljon aikaa TTY:n

kampusalueella seuraavien vuosien aikana, tästä kannattaa ottaa kaikki irti ! Oma ja merkittävä roolinsa

viihtyvyydessä ja opintojen sujumisessa on kiltatoiminnalla. Kiltatoiminta on myös henkilökunnan näkökulmasta

tärkeää toimintaa. Onkin enemmän kuin suositeltavaa lähteä rohkeasti ja akti ivisesti mukaan opiskeli jaelämän eri

kuvioihin. Myös työnantajat arvostavat opiskeluaikana osoitettua akti ivisuutta itse opintojen ohella.

Tietotekniikan koulutusohjelman opetus tähtää työelämän tarpeiden mukaiseen osaamiseen.

Koulutusohjelmasta valmistuneiden diplomi-insinöörien asiantuntemus onkin arvostettua, ja heidän työl l istymisensä

on tekniikan alal la huippuluokkaa. Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, johon koulutusohjelma kuuluu, on TTY:n

kansainvälisin. Tämä näkyy kansainvälisten opiskeli joiden määrässä ja englanninkiel isen opetuksen laajuudessa.

Opiskeli joita kannustetaan myös kansainvälistymään ulkomail le suuntautuvien vaihto-ohjelmien avulla.

Tärkeimmät ohjaustahot tietotekniikan koulutusohjelman fuksil le ovat tutorit, koulutusohjelman

opintoneuvoja sekä koulutusohjelman suunnittel i ja. Tutorit auttavat alkuun ensimmäisten viikkojen aikana ja heiltä

voi pyytää vinkkejä lähes kaikissa asioissa. Koulutusohjelmien opintoneuvoja auttaa eri laisissa opiskeluun ja

opintojen suunnitteluun l i ittyvissä kysymyksissä. Koulutusohjelman suunnittel i jan puoleen kannattaa kääntyä

erityisesti tutkinnon sisältöä ja säännöksiä sekä muualla suoritettuja opintoja koskevissa asioissa.

Tartu rohkeasti ja avoimesti opiskeli jaelämään!

Toivotamme onnea ja menestystä opintoihisi , nähdään orientaatiovi ikol la!

Kaisa Keskitalo

Tietotekniikan koulutusohjelman suunnittelija

Tieto- ja sähkötekniikka tiedekunta, Huone TA207

Meeri Panula

Tietotekniikan koulutusohjelman opintoneuvoja, Huone TD206
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Heipähei ja tervetuloa TTY:lle meidänkin puolesta!

Olet jo varmaan tässä kohtaa lehteä/kesää saanut selvi l le että syksy tuo tul lessaan paljon uusia asioita ja

ihmisiä. Joi l lekin tämä voi ol la pelottava ti lanne ja toiset odottavat syksyä kuin pieni poika uusia luistimia. Tästä ei

kannata ottaa l i ikaa stressiä vaan rohkeasti tul la ensimmäisenä päivänä omana itsenään koulul le ja tutustua

ihmisi in. Jo pelkästään meidän koulutusl injalta löytyy niin pal jon ihmisiä että jokaisel le varmasti löytyy

hengenheimolaisia ihan samasta talosta.

Keitä me sitten olemme? Me olemme tietoteekniikan koulutusl injan fuksivastaavat. Vaikka tuo nimitys voi

kuulostaa hieman tärkeältä, meitä ei kannata eikä saakaan pelätä! (prkl! ). Meidän olemassaolomme tarkoitus on

huolehtia että tei l lä on kaikki hyvin. Jokaisen pikku fuksin elämässä tulee hetki jol loin iso suuri yl iopisto voi hieman

hämmästyttää ja aihettuu ongelmia. Jos omat tutorit eivät saa jotain aikaiseksi, ette löydä missä se teekkarisauna

taas on tai jos vain pitää saada joku mukaan kaljal le, meihin saa ottaa yhteyttä.

Ensimmäisel lä vi ikol la ei ole i ltaohjelmasta puutetta, joten kannattaa varata ainakin osa il loista vapaaksi,

mieluiten kaikki, ni in et varmasti missaa mitään! : ) Ja nii l le, ketkä haluavat ottaa jo pienen varaslähdön

fuksivuoteensa suositel laan saapumista sunnuntaina 22.8 kello 1 8 Hervannan Duon valtaväylän puoleisten ovien

eteen. (El i si inä on kiinalainen ja si itä näkyy VTT ja vähän tietotaloa ja poli isikoulua.) Tutustutaan vähän hervantaan

ja pyörähdetään kil lassa ja pidetään hauskaa 8]

Tommi Sotka

@ircnet: Snowell

Akseli Karvinen

@ircnet: kebbish

HAALARITIIMI

Tupsulakki ja haalarit, yhdistelmä josta erottaa teekkarin tavall isesta kaduntal laajasta. Tupsulakit toimitetaan

ylioppilaskunnan toimesta, mutta haalareihin jokaisel la fuksil la on mahdoll isuus saada kädenjälkensä näkyviin. No

okei, aivan kaikkea ei saa valita, si l lä TiTellä väri on totta kai MUSTA! Haalarit si is hankitaan kil loittain ja siksi

syksyl lä keräämmekin joukon innokkaita fukseja haalariti imiin, jonka tehtävänä on haalareiden hankkiminen. Suurin

ja tärkein työ haalariprojektissa on mainostaj ien hankkiminen. Mitä enemmän sponsoreita, sitä halvemmaksi haalarit

fukseil le tulee. Lisäksi haalariti imin päättää juurikin mil laisi l la ominaisuuksil la, taskuil la, napeil la, vetoketjui l la ja

muil la härpäkkeil lä haalarit ti lataan. Käytännönvinkkejä voi kysellä vanhemmilta tieteenharjoittaj i l ta, mutta omaakin

päätä kannattaa vaivata. Haalarit ovat kuitenkin mukana useita vuosia riennoista toiseen.

Mitä haalariti imistä jää käteen? Vaikka mitä. Voisin tarinoida tähän pitkät pätkät saunail loista uima-altaan

kera, megazonen laserräiskintäpeleistä, hohtokeilauksesta, Hati-piknikistä ja muista vuosien varrel la järjestetyistä

palkkioista, mutta tapahtumien ohessa haalariti imissä tapaa monia uusia ihmisiä heti alkusyksystä ja vuoden

mittaan useista näistä muodostuu mitä parhaimpia kavereita. Loppukaneettina todettakoon, että vaikka se työtä

teettää kyllä palkkiot ja ihmiset sen monin verroin korvaavat. Pistä si is haalariti imi korvan taakse ja pidä huoli että

olet paikal la fuksivi ikon Fuksi-Zuféssa!

Markus "maketzu" Karppanen

Haalarikummi 2010
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Joonas ’jonttu’ Järveläinen Janne ’Veli-V’ Väisänen

Jussi ’kauhis’ Kauhanen Markus ’maketzu’

Karppanen

Jouni ’Jovee’ Veima Jarkko ’Qface’ Sikiö

Henrik ’ laarnio’ Hartiala Antti ’KinGin’ Järvi

Miika ’keksi_’ Pirkkanen I lari ’ I lary’ Venäläinen

Tutorit 2010-2011
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Joona ’sorro’ Kinnunen Aku ’Donaldi ’ Niskanen

Masi ’Maska’ Kajander Tero ’turokki’ Pyylampi

Lari ’Lerssi ’ Kumpu Matti ’OsbusGaus’ Riihimäki

Tommi ’Snowell ’ Sotka Jesper ’madlax’ Haapalinna

Toni ’Totramon’ Jyrkinen Jussi ’koti lai ’ Koti lainen

Hannu '_Shadow_' Ranta Jani 'PParoni' Peltoniemi
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TiTen tapahtumat

Killan kesätappo 30.7. - 1 .8.

Kil lan kesätapaaminen Kangasalan reservin al iupseerien majal la. Gri l lai lua,

saunomista, mökkeilyä ja semmosta. Lisäinfoa kil lan sivui lta.

Fuksi-Zufe 26.8.

Informaatiota kil lasta ja teekkarikulttuurista, jonka jälkeen saunomista

Teekkarisaunalla (naisi l la oma saunavuoro). Ehdottoman tärkeä tapahtuma

fukseil le!

30.8 Tyttöjen etkot killassa!<3

Tyttöjen etkoissa ei poikia sal l ita ja juoruja lentää :)

Avajaissauna 3.9.

Myös vanhemmil le opiskeli joi l le suunnattu saunailta Teekkarisaunalla.

Senssibileet 1 6.9.

Kil lan järjestämät Huuma-bileet, jossa tunnelma on suorastaan ällöttävän vaaleanpunainen!

FuksiXQ

Fuksien oma excursio. Lähde vierai lemaan toisessa kaupungissa IT-alan

yrityksessä ja juhl imaan jonkin toisen oppilaitoksen opiskeli joiden kanssa.

Vain fukseil le.

Fuksivala

Fuksit vannovat perinteikkään fuksivalan.

M.O.S.K.A.

Mitä Opiskella Saadaksesi Kunnoll isen Ammatin. Valmistuneita TiTeläisiä

kertomassa faktoja elämästä ja opiskelusta TTY: l la.

IT-Hekuma 24.11 .

IT-alan rekrytointitapahtuma. IT-hekumassa pääset mahdoll isesti tutustumaan

tulevaan työnantajaasi.

PikkuJouluGlögit 2.1 2.

Puuroa, glögiä, lahjoja ja joulupukki! Pikkujoulumeiningit Teekkarisaunalla.

PizzaXQ 3.1 2.

PikkuJouluGlögejä seuraavana aamuna otetaan joukolla suunnakki jokin

tamperelainen ravitsemusli ike ja lähetään nauttimaan pizzasta ja colasta.
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Erään fuksin tarina

Onnittelut minunkin puolestani opiskelupaikasta ja tervetuloa TiTelle. Edessäsi on todennäköisesti

opiskeluaikojen hienoin vuosi el i fuksivuosi. Pyrin hieman valottamaan tulevaa fuksivuottanne kertomalla omista

kokemuksistani nyt kun oma fuksivuoteni on jo takana päin.

Lukuvuosi alkaa uusil le opiskeli joi l le el i fukseil le omistetul la orientaatiovi ikol la jonka tarkoituksena on

tutustua tutorien opastuksella yl iopistoon. Ensimmäisel lä vi ikol la alkavat myös bileet ja muut opiskeli jatapahtumat.

Fukseil le alussa järjestettäviin tapahtumiin kannattaa lähteä rohkeasti mukaan, si l lä ni itä ei voi kokea enää

fuksivuoden jälkeen. Tapahtumat keventävät mukavasti opiskelua ja niissä tutustuu uusiin ihmisi in ja solmii tärkeitä

kontakteja tulevaisuutta varten. I tsel leni orientaatiovi ikon tapahtumista jäi mieleen erityisesti fuksikiertoajelu, jol la

Tampereen kaupunkia tehti in tutuksi.

Alkusyksystä kerätään myös jo aiemmin tässä lehdessä mainittu haalariti imi, jonka tarkoituksena on

hankkia uusil le opiskeli joi l le haalarit. Haalariti imiin l i i ttymistä voin suositel la erittäin lämpimästi. Ti imistä muodostui

ti ivis porukka, jonka kanssa tul i vietettyä aikaa paljon lukuvuoden aikana. Haalariti imi on loistava ti laisuus tutustua

toisi in TiTen fukseihin ja hankkia kavereita. I tse päädyin haalariti imin graafikon paikalta lopulta ki ltamme graafikoksi.

Myös kiltatoimintaan kannattaa lähteä rohkeasti mukaan, si l lä se tarjoaa mielenkiintoisia haasteita ja lukuisia

kokemuksia.

Akti ivisuus ja tapahtumissa käynti palkitaan fuksivuonna fuksipassiin kerättävil lä fuksipistei l lä. Näil lä pistei l lä

lunastetaan lopulta Wappuna paikka teekkarikasteessa ja painetaan oikeutetusti teekkari lakki päähän. Eniten

pisteitä kerännyt fuksi saa kunnian kantaa superfuksi-tittel iä ja pääsee ensimmäisenä koskeen. Osa fuksipassin

tapahtumista saattaa tuntua ehkä hieman tylsi ltäkin, mutta voin sanoa itse lähes kaikissa tapahtumissa käyneenä

että jopa niiden etukäteen tylsi ltä tuntuneiden kokousten ja jaostojen kiertäminen oli jälkeenpäin ajateltuna erittäin

mielenkiintoista.

Koko fuksivuosi huipentuu teekkareiden suurimpaan juhlaan, Wappuun. Teekkariwappu on jotain jota on

mahdoton kuvata, se pitää kokea itse. Wappu oli ehdottomasti oman fuksivuoteni kohokohta ja uskon että aika moni

muu opiskeli ja sanoisi samaa. Tunne hetki ennen kastetta ja sen aikana oli sanoinkuvaamaton. Myös muut

wapunajan tapahtumat ovat kokemisen arvoisia. Kasteen lisäksi mieleeni jäi erityisesti jäynäkisa, jonka TiTe

ansiokkaasti voitti ja varmisti näin paikkansa ensimmäisenä koskessa.

Wapun jälkeen koittaa hieman rauhall isempi aika ja lukuvuoden loputtua hil jeni myös opiskeli jaelämä

hetkell isesti . I tse päätin ensimmäisen opiskeluvuoteni matkaamalla Hollanti in. Juttua ri ittäisi vielä paljon

kerhotoiminnasta, sitseistä, Titeenien taistosta ja Herwantapelistä, mutta niiden tarinoiden aika on ehkä

myöhemmin. Kaikesta tästä saattaa jäädä kuva, että opiskeli jaelämä on vain bileitä ja juhl imista, mutta asian laita ei

kuitenkaan ole näin. Opiskeluun kannattaa suhtautua alusta asti tietyl lä vakavuudella. Kun harkkatehtävät ja

tentteihin luvut ajoittaa oikein jää kuitenkin tarpeeksi aikaa kiertää tapahtumiakin.

Ottakaahan fuksivuodestanne kaikki irti ja olkaa avoimin miel in ni in vuodestanne tulee unohtumaton.

Hannu "_Shadow_" Ranta





_Shadow_: Pari vi ivaa tonne, muutama tänne. . .

oho, se onkin jo valmis.

Draiver: Joka asiasta pitää vääntää sopimus. . .

jrno: Kil lan Steven Seagal

Jonttue: En trevl ig ki l le

Sanze: Sannalle saa puhua vaikka

pelottaakin. . .

Velzi: "En pääse, oon töissä tuol loin."

aGu: PHP, iha vitun jepa.

Dredge: . . . jal luhommia?!

Maska: Kil lan tekkenöitsi jöiden moppaaja.

Kaikki jutut vaati i oikeat conffit

annia: Hoitaa sihteerikön pestin vaikka raajat

kipsissä

Enmi: Lapsenmiel isin parikymppinen

karo` : TiTe-mamma.

Snowell : Melkein alkoholisoitunut Fuksisetä

Audore: Pitää huolta kil lan nesteyttäjästä

Hih| : Pitää huolta kil lan nesteytyksen

ri ittävyydestä

kebbish: Ei vielä pahasti alkoholisoitunut

hengenpelastaja/Fuksieno

oll ip: Tämän lapsikatraan isoisä

spott: Puuman kynsiin jäänyt hattupää

Cezzar: Hippi vimosen päälle. Melkoinen

luonnonlapsi. Voi vel jet!

jaati : Tämän lapsikatraan isä

maketzu: Joroisten härkä, oikeesti iso köri läs.

PParoni: Oikean Viihteen(tm) rautainen

ammatti lainen.

Veli-V: Hei radiot ja töl löt, etsintäkuulutus

eeteri in. . . Leppoinen vil ivi lperi,

joka suunsa avatessaan paljastaa

olevansa aito kiero savolainen.

Ingo: setä, joka jaksaa heilua. Gute humppa

aus Deutschland!

Killan hallitus lyhyesti
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Pari sanaa opiskelusta

Hei ja tervetuloa. Pitkä ja kivinen, mutta samalla aurinkoinen ja antava tie matkalla diplomi-insinööriksi on

tei l lä alui l laan. Seuraavat vi isi vuotta ol isi tarkoitus tal lustaa ja viettää ihmisen parhaita vuosia, opiskeluaikaa.

Olette valinneet tietotekniikan koulutusohjelman, joka antaa tei l le laajat mahdoll isuudet opiskel la

tietoteknisiä aineita: signaalinkäsittelyä, tietol i ikennettä, ohjelmointiaO Monet aineista saattavat kuulostaa

utopistisi lta, mutta sitä varten on peruskurssit, joi l la tutustutaan aiheisi in ja valmennetaan jatkoon. Suurin osa

tietoteknisistä peruskursseista on ensimmäisenä vuonna, jotta te osaisitte valita toisena vuonna pääaineen opintoja

alasta, joka kiinnostaa. Näiden l isäksi ensimmäinen vuosi koostuu pitkälti matemati ikan opinnoista, jotka nekin

luovat pohjaa jatkol le ja hyviä toimintatapoja toisen vuoden fysiikan opintoihin.

Diplomi-insinöörin tutkinto on 300 opintopisteen laajuinen paketti . Yksi opintopiste tarkoittaa periaatteessa

(joskus pääsee vähemmällä, joskus sitten taas ei) 27 tunnin työmäärää. Tämähän siis tarkoittaa sitä, että ennen

valmistumista pitäisi tehdä 81 00 tuntia töitä. Kuulostako pahalta? Sinul la on kuitenkin vi isi vuotta aikaa, joten sehän

on vain 1 620 tuntia töitä vuodessa. Kouluvuodessa on 9 kuukautta, joten jokaisel la kuukaudelle jää 1 80 tuntia töitä.

Kuukaudessa on neljä vi ikkoa, joten viikossa töitä pitäisi tehdä 45 tuntia. Ja sehän on vain piirun verran enemmän

kuin tavall inen työviikko ja ehkä jopa vähemmän, mitä lukiossa käytetti in opiskeluun. Matemaattisesti tarkasteltuna

opiskelussa pärjääminen ja valmistuminen pitäisi si is ol la kaikin puolin mahdoll ista.

Mutta oikeasti elämä on paljon muutakin kuin vain opiskelua. Se on uusia ystäviä, arvokkaita kontakteja,

mieleenpainuvia kokemuksia, fuksirientoja ja teekkarikulttuuria: elämää! Monet monet fuksit ja teekkarit ovat

todistaneet, että opintojen ohella kerkeää harrastamaan, käymään opiskeli jatapahtumissa ja luomaan kattavan

turvaverkoston ympäri l leen. Tekin si is pystytte si ihen aivan varmasti. Suosittelen kuitenkin, että suunnittelette

elämäänne hieman. I l lan rientoihin on varmasti kivempi lähteä, jos seuraavan päivän ohjelmoinnin esitehtävä on

tehty valmiiksi. Tentti in on kivempi mennä ilman viimeisen il lan ihmettä. Harkkatyöstä tulee parempi, jos sen

tekemisen aloittaa ajoissa. Jne jne.

Mielestäni fuksivuotta ei kannata viettää pelkästään luentosalissa istuen ja ohjelmakoodia vääntäen.

Verkostoituminen on elämää tärkeämpi sana, si l lä TTY: l lä tehdään todella paljon harjoitustöitä ryhmissä ja vähentää

stressikerrointa suunnattomasti, jos tuntee ihmisiä ja saa hyvän ryhmän muodostetta i lman paripörssi lottoa. Tuttujen

ihmisten kanssa on turval l ista tehdä töitä, si l lä heil le voi antaa reilusti palautetta niin hyvässä kuin pahassakin. Fuksi

ol laan vain kerran ja fuksivuoden elämättä jättäminen saattaa kaduttaa myöhemmin. Tutustukaa ihmisi in, olkaa

akti ivisia: se palkitsee varmasti myöhemmin tavalla tai toisel la. Muistakaa myös pitää huoli itsestänne ja omasta

jaksamisestanne! Ei ole kaiken puurtamisen, akti ivisuuden ja Duracellpupumaisuuden arvoista, jos on

loppuunpalanut ennen valmistumista. Tehdää asioita sopivassa suhteessa, oma sekä fyysinen että henkinen

jaksaminen huomioiden. Teitä tarvitaan vielä tulevaisuudessa.

Vielä yksi asia, jota ei kannata arkail la: avun pyytäminen! TiTellä on tutorit, opintovastaava, opintoneuvoja

(Meeri Panula), opintosuunnittel i ja (Kaisa Keskitalo) ja monta monta muuta henkilöä, jotka ovat tääl lä teitä varten ja

aina valmiina auttamaan. Teidän tarvitsee vain kysyä. Kaiki l le ei voi ol la heti selvää, että mitä peruskursseja pitää

käydä ensimmäisenä vuonna, miksi pääaine on fiksua valita ennen toista opiskeluvuotta, miksi kandityötä ei saa

tehdä elektroniikkaan jnejne. Kysykää! Ja kysykää vielä ajoissa. Tyhmiä kysymyksiä ei ole ja itsestäänselvyyksiinkin

vastataan asial l isesti .

Näil lä sanoil la haluan toivottaa tei l le unohtumatonta fuksivuotta ja antoisaa opiskeluaikaa TiTellä. Aika on

järjestelykysymys ja järjestely pitää hoitaa niin, että ehti i tehdä kaiken, mitä haluaa ja pysyy samalla kunnossa.

-Sanna Ranki








