


Uusi lukuvuosi taas edessä. Toisilla on kesätyöt takana ja toisilla intti juuri 
suoritettuna tai sitten joku onnellinen on viettänyt kenties lomaa. 

Luet nyt kuitenkin tätä lehteä, koska olet valikoinut seuraavaksi opiskelu-
paikaksesi Tampereen teknillisestä yliopistosta tietotekniikan linjan. 
Onnittelut minunkin puolestani tästä loistavasta valinnasta – et varmasti tule 
pettymään.

Jo ekoina päivinä tulet todennäköisesti huomaamaan, että tietotekniikan 
opiskelijoilla on oma kiltansa, josta voi tulla tarvittaessa aina hakemaan 
apua asioihin, jos omat tutorit ovat jossain hukassa. Kilta   on yhteisö, johon 
pääse mukaan maksamalla pienen summan joko ylioppilaskunnan maksun 
yhteydessä tai sitten tulemalla myöhemmin kiltahuoneelle. Kiltahuone palve-
lee teitä heti ensimmäisestä päivästä lähtien killan hallituksen voimin ja kilta 
järjestää teille erinäisiä tapahtumia, joihin voitte osallistua.

Ei siis kannata jättäytyä porukasta, jos ei vielä tunne ketään. Rohkeasti vain 
mukaan tapahtumiin ja vaikka vain kiltahuoneelle istumaan. Et varmasti ole 
se ainut ihminen, joka ei vielä tunne muita kanssaopiskelijoita.

Fuksivuosi on vain kerran elämässä – sen jälkeen vuodet ovat vain sen 
uudelleen elämistä.

Tommi Sotka
Tampereen Tietoteekkarikillan puheenjohtaja
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Mikä ihmeen Nibble?!?
Hei sinä fuksi. Pitelet kätösissäsi vuoden 2011 fuksinibbleä, jonka 
tsuurnalisesti laadukas sisältö on laadittu nimenomaan Sinua varten. 
Tähän ainutlaatuiseen lukupakettiin on koottu tietoa ihmisistä, asioista 
ja tapahtumista, jotka tulevat vaikuttamaan juuri sinun kultaiseen fuksi- 
vuoteesi. Lisää Nibbleä on luvassa säännöllisen epäsäännöllisesti ympäri vuoden.
Nibble ja nibblistit saattavat joskus sujauttaa mukaan niin kutsuttua 
asiaakin, mutta yleensä penseät faktat jätetään muiden tiedotuskanavien 
huoleksi ja keskitytään opiskelijaelämän hümöristisempiin ja muutenkin 
mukavempiin puoliin. Voit itsekin tienata fuksipisteitä kynäilemällä sisältöä 
Nibbleen tämän syksyn tai ensi kevään aikana.
Raskas työ vaatii raskaat huvit ja opiskelujen vastapainoksi tapahtu-
makalenteri onkin melkoisen täynnä. Mukaan tapahtumiin ja killan toimintaan 
kannattaa ujompienkin uskaltautua, sillä uusia kavereita saa varmasti ja 
wanhempia tieteenharjoittajia saa ja tulee lähestyä. Pahimmillankin päädyt 
vain jatkoille Tupsulaan. Ainutkertaiseen fuksivuoteesi kannattaakin heit-
täytyä norjalaisen kirjailijan Ragnar Hovlandin viisaiden sanojen mukaisesti: 
”Pannaan elämä risaiseksi ja ollaan kavereita.”
Kesäterkuin Santtu ”Hammar” Laine, TiTen nibblisti & lukkari 

               Nibblistit kiittävät!         Taittaja
      Cezzar  &   Hammar      madlax
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TiTe eli tuttavallisemmin Tampereen 
TietoTeekkarikilta on TTY:n tieto-
tekniikan opiskelijoiden ainejärjestö. 
Sen tarkoituksena on ajaa jäsentensä 
etuja opintoihin liittyvissä asioissa ja 
edistää tietotekniikan opiskelijoiden 
yhteistoimintaa. TiTe tarjoaa jäsenis-
tölleen useita palveluja, kuten sauna-
iltoja, liikuntavuoroja ja –tapahtumia 
sekä tietysti mustat haalarit. Lisäksi 
TiTe myy jäsenistölleen opiskeluun 
liittyviä tuotteita, kuten kirjoja, pru-
juja ja kirjoitusvälineitä. Meiltä löytyy 
kiltahuoneelta myös kola-automaatti, 
karkkimaatti, jne.. Lue toki lisää int-
terwebin ihmeellisestä maailmasta 
www.tietoteekkarikilta.fi 

Killan ruumiillistuma on kiltahuone, 
jossa voi hengailla, opiskella, etkoilla, 
tutustua muihin opiskelijoihin sekä 
nauttia välipalaa. TiTen kiltahuone 
sijaitsee TTY:n kampuksella Tietota-
lon kellarikerroksessa, jonne pääsee 
Kahvila Rom:in takaa lasiovien luota 

lähtevien kierreportaiden kautta. 
Ulko-ovemme on rumaa peltistä 
sähkötalon lastaussiltaa vastapäätä. 
Tietysti myös tulevat tutorinne tulevat 
opastamaan teidät kiltahuoneellemme.

Kiltahuoneelta löytyy monimuotoista 
viihdykettä: meille tulee useita alan 
lehtiä (MB, Pelit, TM, Tietokone, 
jne) sekä Regina. Meiltä löytyy myös 
sohvia joilla levätä, komia telkkari, 
josta katsoa elokuvia ja jonka yhtey-
destä löytyy myös useita pelikonso-
leita ja pc, joilla pelaillaan hassuja 
pelejä. Näiden lisäksi meiltä löytyy 

useita tietokoneita jäsenistön käyt-
töön, sekä kiltamme aarre Tekken 3 
arcade, jota niin ikään saa myös pe-
lata ilmaiseksi. Jos kiltahuoneemme 
herätti mielenkiintoa, sitä pääsee ih-
mettelemään virtuaalisesti osoitteessa 
http://tietoteekkarikilta.fi/neppivisio  
jossa isoveli valvoo kiltahuonettamme.

Tapahtumien ohessa TiTe myös liikut-
taa jäsenistöään: meillä on sählyvuo-
roja, sulkapallovuoroja, jne.. Näiden 
lisäksi TTY:llä järjestetään useita ur-
heilutapahtumia ja turnauksia, joihin 
osallistumme. Kannattaa siis ottaa 
mukaan myös liikuntavermeet, kun 
muutatte (toivottavasti Hervantaan.) 
Ja mitä tämä kaikki maksaa? Useim-
mat palvelumme on tarkoitettu jä-
senillemme. TiTen jäsenmaksu ensi 
lukuvuodelle on naurettavat 4,20 
euroa. Tämä kannattaakin maksaa 
Tampereen teknillisen yliopiston 
ylioppilaskunnan jäsenmaksun yhte-
ydessä. Jäseneksi voi toki liittyä myös 
paikan päällä kiltahuoneellamme, jos 
jostain syystä unohtaa liittyä TTYY:n 
jäsenmaksua maksettaessa.

Juuso ’Cezzar’ Piskonen
TiTen nibblisti&valokuvaaja 

ps. TiTen seuraava tapahtuma on Kil-
lan kesätappo 22.–24.07. Kangasalla, 
jonne myös te uudet opiskelijat olette 
tervetulleita tapaamaan tulevia opis-
kelutovereitanne mökkeilyn, grillauk-
sen ja vesileikkien merkeissä. Tästäkin 
löytyy lisää kiltamme nettisivuilta 
www.tietoteekkarikilta.fi/kesatappo

© Jussi Punamäki



Fuksivastaavisto – at your service!
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Moikkelis moi!
Terkkuleita näin fuksivastaaviston 
toimesta. Teidät on valittu meidän 
pieniksi fuksipalleroiksi vuodelle  
2011–2012.

Meidän hellässä huomassamme teis-
tä koulitaan teekkareita. Se tapah-
tuu sitten Wappuna. Siihen asti me  
(Veli-V ja Tommee) yhdessä tuto-
reiden ja killan hallituksen kanssa 
keksimme teille kaikenmoista kivaa 
tekemistä ja touhua.

Me myös opetamme teille kaikki 
tarpeelliset lyhenteet ja paikat, joten 
pelätä ei tarvitse – me pidämme teistä 
huolta. Ketkä me? No mehän olemme 
teidän fuksivastaavat. Me olemme 
mitä me olemme, jotta sinulla olisi 
kaikki hyvin.

Kun teistä nyt kerta tuli meidän fuk-
sejamme, niin meitä ei kannata pelä-

tä. Meihin voi ottaa vuoden aikana 
yhteyttä mitä erillaisimmista aiheista 
(kuten miten opiskella, mistä saa 
hyvää kebua tai kuka ryyppäisi mun 
kanssa).

Mitä koulun aloitukseen tulee, suosit-
telemme lämpimästi, että jätätte parin 
ensinmäisen viikon illat vapaiksi, sillä 
tekemistä riittää. Teillä on paljon opit-
tavaa ja tutustuttavaa koulun alussa, 
joten kiirettä pitää.

Koulun alun odotusta toivotellen ja 
maljaa kilistellen ja aurinkoa ottaen ja 
lepiä vetäen:

Janne ‘Veli-V’ Väisänen ja 
Tommi ‘Tommee’ Niemenmaa

“ps. Jos haluat nähdä meidät jo ennen 
koulun alkua, tule Hervantaan kaup-
pakeskus Duon etuovelle, poliisikou-
lua vastapätä, kiinalaisen ravintolan 
viereen sunnuntainana 21.8. klo 18”.

Haalarit – joka opiskelijan vakiovaruste

Hei,
Toimin tänä vuonna TiTen hallituk-
sessa emäntänä sekä haalarikummina 
ja autan teitä syksyllä 2011 aloittavia 
tietotekniikan opiskelijoita hankki-
maan yhtä komeat mustat haalarit 
kuin kaikilla muillakin titeläisillä. 

Haalarit ovat teekkarin tärkein asus-
te. Kiistattoman käytännöllisyyden 
lisäksi ne auttavat sinua tunnistamaan 
hengenheimolaisesi, muut titeläiset, 
mustan värin avulla. Haalarit eivät 
ilmesty itsestään, minkä vuoksi joka 
vuosi fukseista muodostetaan haalari-
tiimi, joka hankkii haalareille sponso-
reita ja päättää minkälaiset taskut, na-
pit ja vetoketjut haalareihin kannattaa 
laittaa. Vanhemmat tieteenharjoittajat 
jakavat varmasti viisauttaan, joten täy-
sin tyhjästä ei tarvitse lähteä liikkeel-

le. Haalaritiimin työ päättyy vuoden 
parhaimpiin bileisiin, haalarisaunaan, 
jossa fukseille jaetaan haalarit. 

Hatin työ on arvokasta, eikä sitä tarvit-
se täysin palkkiotta tehdä. Loistavien 
uusien kavereiden ja tiiviin porukan 
lisäksi hatilaiset saavat haalarinsa il-
maiseksi, sekä voivat järjestää itselleen 
Megazonen, saunaillan tai muun vir-
kistystapahtuman.

Fuksi-Zuféssa kiertävään ilmoittau-
tumislistaan kannattaa kirjoittaa nimi 
ja saapua ensimmäiseen tapaamiseen 
kuulemaan lisää Hatin toiminnasta! Se 
ei velvoita sinua mihinkään ja kaikille 
löytyy varmasti tekemistä itselle sopi-
van panoksen mukaan. 

Emmi ”hymmeli” Hallikainen
Haalarikummi 2011
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TiTen haalaritiimi 2010 – haalarit niskassa ekaa kertaa



Hei fuksit! :)

Ja onnea vielä minunkin puolestani 
hyvästä valinnastasi tulla TiTelle opis-
kelemaan! 

Osalle teistä on nyt tullut eteen se 
hetki, jolloin pitää poistua kodin tur-
vasta ja suunnata suureen maailmaan. 
Osa teistä taas on jo ehkä huomannut, 
miten mutkikkaita tilanteita voi eteen 
tupsahtaa eteenpäin taapertaessa. On-
neksesi elämääsi astuu myös sellainen 
taho, joka haluaa ajaa juuri sinun etu-
jasi. Nimittäin TEK!

Mikä ihmeen TEK? TEK eli tekniikan 
akateemisten liitto on etujärjestö, 
joka edustaa diplomi-insinöörejä, 
arkkitehtejä ja muita tekniikan alalla 
toimivia yliopistotason tutkinnon suo-
rittaneita. TEK ajaa meidän asiaamme 
työelämässä ja osallistuu monella 
tavalla etuuksiemme valvontaan, ku-
ten esimerkiksi yhtensä suurimmista 
tehtävistään se neuvottelee alamme 
työehtosopimuksesta.

Mutta miten tämä liittyy sinuun; 
vastahan sinä aloitit opiskelun ja val-
mistumiseen on vielä monta vuotta? 
TEK tarjoaakin opiskelijoille ilmaisen 
jäsenyyden opiskelujen ajaksi. Samalla 
opiskelija saa käyttöönsä TEKin jä-
senetuuksia, kuten ilmaisen Tekniikka 

& Talous -lehden kotiin tai  vaikkapa 
asianajajan neuvontaa, jos esimerkiksi 
kesätöissä tulee jotain ongelmia.

TEK ylläpitää myös nettisivuja 
www.teekkari.fi , 
josta löytyy paljon 
tietoa TEKistä ja 
ylipäätään teek-
kareiden elämäs-
tä. Kannattaakin 

käydä selailemassa si-
vuja ja ottamassa varaslähtö ensi vuo-
teen! Samassa kirjekuoressa tämän 
lehden kanssa tuli TEKin lappu, jolla 
voit liittyä jäseneksi heti. Täyttele 
lappu ja laita eteenpäin, niin pääset 
monien etujen ja palvelujen piiriin :)

Jokaisella killalla on oma kiltayhdys-
henkilönsä, KYHinsä, joka vastailee 
kiltalaisilleen TEKkiin liittyvissä ky-
symyksissä. Jos haluat siis lisätietoja 
TEKistä jo nyt, ota rohkeasti yhteyttä 
minuun vaikka irkissä, niin vastailen 
parhaani mukaan.

Nähdään elokuussa!

Karoliina ”karo`” Jäspi
TiTen KYH
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TEK – opiskelijan turvana



Onnea hyvästä valinnastasi opiskelu-
paikan suhteen ja tervetuloa TTY:lle 
opiskelemaan! Opiskelu tekniikan 
kandidaatiksi kestää kolme vuotta 
ja diplomi-insinööriksi kaksi vuotta 
lisää.  Tulet siis viettämään paljon ai-
kaa TTY:n kampusalueella seuraavien 
vuosien aikana – tästä kannattaa ottaa 
kaikki irti!  Oma ja merkittävä roolinsa 
viihtyvyydessä ja opintojen sujumises-
sa on kiltatoiminnalla. Kiltatoiminta 
on myös henkilökunnan näkökulmas-
ta tärkeää toimintaa. Onkin enemmän 
kuin suositeltavaa lähteä rohkeasti ja 
aktiivisesti mukaan opiskelijaelämän 
eri kuvioihin. Myös työnantajat arvos-
tavat opiskeluaikana osoitettua aktiivi-
suutta itse opintojen ohella. 

Ensimmäisen opiskeluvuoden mer-
kitys lopuille opinnoillesi on merkit-
tävä ja usein ratkaiseva. Sen lisäksi, 
että pääset sisään opiskelijayhteisöön, 
on opinnot saatava käynnistymään 
vauhdilla. Yliopistossa opiskelu vaatii 
jo erilaista aktiivisuutta ja vastuuta 
omasta oppimisesta, mihin olet saatta-
nut tottua. Haasteita siis riittää, mutta 
samoin varmasti myös onnistumisen 
ja oppimisen elämyksiä!

Tietotekniikan koulutusohjelman 
opetus tähtää työelämän tarpeiden 

mukaiseen osaamiseen. Koulutus-
ohjelmasta valmistuneiden diplomi-
insinöörien asiantuntemus onkin 
arvostettua, ja heidän työllistymisensä 
on tekniikan alalla huippuluokkaa. 
Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, 
johon koulutusohjelma kuuluu, on 
TTY:n kansainvälisin.  Tämä näkyy 
kansainvälisten opiskelijoiden mää-
rässä ja englanninkielisen opetuksen 
laajuudessa. 

Tärkeimmät ohjaustahot tietoteknii-
kan koulutusohjelman fuksille ovat tu-
torit, koulutusohjelman opintoneuvoja 
sekä koulutusohjelman suunnittelija.  
Tutorit auttavat alkuun ensimmäisten 
viikkojen aikana ja heiltä voi pyytää 
vinkkejä lähes kaikissa asioissa. Kou-
lutusohjelmien opintoneuvoja auttaa 
erilaisissa opiskeluun ja opintojen 
suunnitteluun liittyvissä kysymyksis-
sä. Koulutusohjelman suunnittelijan 
puoleen kannattaa kääntyä erityisesti 
tutkinnon sisältöä ja säännöksiä sekä 
muualla suoritettuja opintoja koske-
vissa asioissa. 

Tartu rohkeasti ja avoimesti opis-
kelijaelämään! Toivotamme onnea 
ja menestystä opintoihisi, nähdään 
orientaatioviikolla!

Tervetuloa opiskelemaan tietotekniikan koulutusohjelmaan!

Kaisa Keskitalo 
Tietotek ni i kan 
koulutusohjelman
suunnittelija
Tieto- ja sähkötek-
niikka tiedekunta, 
Huone TA207

Santtu Seppänen
Ti e t ot e k n i i k an 
koulutusohjelman 
opi ntone uvoj a , 
Huone TD206
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Sinustako solitalainen? 
Tutustu tehtäviimme ja muihin työmahdollisuuksiin 





Tietopaketissa on jo todennäköisesti 
kerrottu, kuinka tärkeää on viettää 
opiskelijaelämää täysillä ja hankkia 
tulevaisuudelle kontakteja. Kuitenkin 
yksi asia jonka takia tänne kouluun 
olette tulleet, on opiskelu. Fuksivuo-
si on opiskelun kulta-aikaa uusine 
kavereineen ja haasteineen unohta-
matta tiettyjä poikkeavuuksia lukio-
opiskeluun verrattuna. Luentojen 
vapaaehtoisuus ja yksittäisten kurssien 
omituisuudet tuovat oman eronsa ja 
mahtavuutensa yliopisto-opiskeluihin. 
En todellakaan kannusta jättämään lu-
entoja väliin niiden aikaisen ajankoh-
dan tai aiheen kiinnostavuuden takia, 
mutta välillä asioita ja menemisiä kan-
nattaa priorisoida. 

Tietotekniikan koulutusohjelman va-
litseminen on monella tapaa ollut hyvä 
vaihtoehto. Täällä voi opiskella montaa 

eri ”alaa”, eikä kaikki liity pelkästään 
ohjelmointiin ja bittien pyörittelyyn. 
Täällä voi opiskella tietoliikennetek-
niikkaa, ihmiskeskeistä suunnittelua, 
signaalinkäsittelyä, tiedonhallintaa, 
tietoturvallisuutta, ohjelmointia, ym. 
ym. ym. Eri suuntia löytyy paljon ja 
niistä löytyy varmasti teille jokaiselle 
mieluinen kombinaatio, jota opiskele 
malla tienaatte tulevaisuudessa ääret-
tömiä summia. Itse tutkintorakenne 
koostuu perusopinnoista, pääaineesta, 
muutamasta sivuaineesta ja syventä-
vistä opinnoista. Tutorinne kertovat 
varmasti mieluusti näistä lisää kuhan 
pääsette tänne asti. Ei kannata peläs-
tyä ensimmäisten vuoden perusopin-
noista, jotka ovat kaikille pakollisia. 
Ne saattavat olla tylsiä, mutta samalla 
kertovat teille mitä teidän tekisi mieli 
opiskella ja mitä ei todellakaan. Nii-
den tarkoituksen on kartuttaa perus-
tietämystä eri osa-alueista ja näyttää 
mitä kukin opintokokonaisuus pitää 
sisällään. 

Opiskelu itsessään on itsenäisempää 
kuin mitä se on teillä tähän asti ol-
lut lukiossa ja yläasteella. Kullakin 
kurssilla on omat käytäntönsä: jotkut 

Muutama hönkäisy
itse opiskelusta
TiTellä
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sisältävät pakollisia harjoituksia, hark-
katöitä ja luentoja tai sitten pelkästään 
pakollisen tentin. Näistä informoidaan 
kurssin aikana ja varmasti saatte kuulla 
myös vanhempien tieteenharjoittajien 
mielipiteet jokaisesta kurssista ennen 
sen alkua :). Apua saa myös aina. Mi-
nulta voi tulla kyselemään kiperissä 
tilanteissa tai sitten tutoreilta, opinto-
neuvojalta tai opintosuunnittelijalta. 
Nämä kaikki henkilöt tulevat teille 
vielä tutuksi fuksivuotenne aikana. Ei 
ole häpeä kysellä asioista, joista ei tie-
dä. Se on lähinnä viisasta ja helpottaa 
jatkoa huomattavasti. Kukaan meistä 
ei majaile korkealla norsunluutornis-
sa, vaikka hienolta ja virallisen kuuloi-
sia virkoja on kontillemme iskettykin. 
Samanlaisia kaduntallaajia mekin vain 
olemme. Emme sen kummallisempia 
kuin te, jotka aloitatte tänä syksynä 
opiskelunne. 

Fuksivuosi ja sen tuovat muutokset 
elämäänne vaikuttavat varmasti koko 
loppuelämäänne. Uudet kaverit, ta-
pahtumat ja reissut on luotu piristä-
mään teidän opiskelujanne itse arkisen 
aherruksen väleihin. Välillä kannattaa 
oikeasti priorisoida jokin tapahtuma 
luentojen edelle, ihan vain sen takia 
ettette mene ihan puhki stressistä ja 
koulujutuista. Miettikääpä vaikka asia 
näin: Kun te valmistutte, muutamaa 

vuotta aikaisemmin aloittaneet opis-
kelijat ovat jo töissä, jolloin kontaktit 
työelämään ovat kullanarvoisia. Eli 
hanki itsellesi mahdollisimman laaja 
kaveripiiri jo ensimmäisenä vuon-
na, niin se helpottaa kummasti teitä 
tulevaisuudessa. Sen voin sanoa, 
että nykyään vaikuttaa sosiaalisuus 
enemmän työn saantiin kuin arvo-
sanat, jotka olette kursseista saaneet. 
Nykyään haetaan töihin ihmisiä, jotka 
ovat kykeneviä ryhmätyöhön ja heiltä 
saadaan vastaus kysymykseen sitä ky-
syttäessä. Sopivalla suhteella opiskelua 
ja opiskelijaelämää, niin todella hyvä 
kokonaisuus tulee. 

Enköhän mä oo taas sanaista arkkuani 
raottanut ihan tarpeeksi ja kiitos niille, 
jotka ovat jaksaneet tänne asti lukea 
tajunnanjuoksuani :D. Ei mulla muu-
ta kuin tervetuloa syksyllä tänne aina 
niin kauniiseen Mansesteriin ja sen 
sydämeen Herwoodiin. Nähdäänpä 
elokuun lopulla!

Mikko ”jaati” Jaatinen
TiTen opinto- ja alumnivastaava 2011



Killan kesätappo 22.–24.7.
Killan järjestämä mökkiviikonloppu, 
jossa opiskelijat pääsevät moikkaa-
maan toisiaan keskellä kesää. Järjeste-
tään Kangasalan reservin aliupseerien 
majalla, jossa pääsee grillaamaan, 
saunomaan, uimaan ja kokemaan 
vauhdin huumaa vesiliukumäes-
sä. Ilmoittautuminen ja lisätietoja: 
 www.tietoteekkarikilta.fi/kesatappo

Fuksi-zufé 25.8.
Fuksien ensimmäinen kosketus kiltaan, 
teekkarisaunaan ja kaikkeen muuhun. 
Aloitetaan luentosalista, josta siirry-
tään teekkarisaunalle. Myös tyttöjen 
saunavuoro!

Syksynavajaissauna 2.9.
Kun teekkarit ovat ilmestyneet koululle 
pyörimään, aloitetaan syksy sauno-
malla teekkarisaunalla. Täällä fuksit 
pääsevät ensimmäistä kertaa ihmette-
lemään oikein urakalla vanhoja setiä 
ja tätejä, sekä kuuntelemaan kiroilua 
kasvaneista sisäänotoista ja muusta 
setienpuheista. 

Demohässäkkä 2.9.
Ennen avajaissaunalle siirtymistä ko-
koonnutaan luentosaliin tutustumaan 
demokulttuuriin. Katsellaan demoja, 
kuunnellaan scenen kuulumiset ja nau-
reskellaan skenesedille. 

Senssibileet 15.9.
Onko unelmiesi prinssi tai prinsessa vie-
lä hakusessa? Ei hätää: TiTen ratkaisu 
tähän ongelmaan on Senssikone, joka 
etsii sinulle (lähes) täydellisen kump-

panin!  Näitä kumppaneita voit illalla 
metsästää sittemmin Senssibileistä. 

M.O.S.K.A 16.11.
Mitä opiskella saadaksesi kunnon 
ammatin? Valmistuneet ja työelä-
mään siirtyneet sedät ja tädit tulevat 
kertomaan hieman opinnoistaan ja 
antamaan protipsei mitkä kurssit ovat 
olleet hyödyllisiä, mitkä vähemmän 
hyödyllisiä.

IT-hekuma 23.11.
Rekrymessut, joista saa kyniä ja kark-
kia. Ehkä töitäkin voi löytää..

PJG 1.12.
PikkuJouluGlögit @Teekkarisauna.
Puuroa, glögiä ja joulupukki!

Pizzaexcu 2.12.
PJG:n jälkeen on kiva käydä krapu-
loimassa porukalla pitsan ääressä. 
Suunnataan (mitä todennäköisimmin) 
Raxiin vetämään naama täyteen ras-
vaista lättyä.

MYÖS TULOSSA:
 *Fuksivala*
 *FuksiXQ*
 sekä huima *RankkaXQ*
 mahdollisesti megazonecup!

*Editor’s note* Yllä on mainittu vain 
tapahtumat, jotka ovat TiTen järjes-
tämiä. Fuksivuoteen mahtuu muiden 
tahojen järjestämiä mahtavia tapahtu-
mia joka viikolle!

MitäMissäMilloin – Syksyn tapahtumakalenteri
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A
Aboriginaali, abo: Her-
woodin ei-teekkari alku-
asukas.
Ammattikorkeasaari:
Sieltä saa “korkeakoulutut-
kinnon” 3–4 vuodessa.
 
Assari: Pitää harkkoja ja 
toimii apuopena kursseil-
la. On yleensä opiskelija  
itsekin.

Akateeminen vartti: myö-
hästeleville opiskelijoille 
on tuntien alkuun varat-
tu viisitoista minuuttia. 
(Tenttipäivinä ei akatee-
mista varttia tunnusteta.)
B  
Binääriluku: Tavanomai-
sin tenttiarvosana astei-
kolla 0-5.
Bommari: Legendaarinen 
pommisuoja. Täällä pela-
taan säbää.
Bommarit: Nykyään 
kielletyt megabileet joita 
pidettiin Bommarissa. 
Wanhukset näistä vielä 
tunnelmoivat.
Boomarit: Riistokapita-
listit Lipastolta. Yleensä 
mukavaa seuraa ;)
Bumerangi: Yksi hyvän 
harkkatyön vaiheista. 
Näitä saadaan assareilta.  
C
Cinola: Ylioppilaskun-
nan leffateatteri, jossa on 
tapahtumaa pari kertaa 
vuodessa. Wappuleffan 
näyttämö.

D
Diplomi-insinööri, DI: 
Eläkkeellä oleva teekkari.
E
Ear: Mies, silmälasit ja 
kahvikuppi. 
ETYK: En tule yöksi kotiin 
-varustus. Ajankohtainen 
viimeistään wappuna.
EVO: Et vain osaa! Tämän 
takia asiat menevät met-
sään.
Excu(rsio), XQ: Opinto-
matka. Excuilla sattuu ja 
tapahtuu. Usein ns. kostei-
ta reissuja.
F
Fuksi: Ensimmäisen vuo-
den opiskelija. Fuksi kuolee 
wappuna Tammerkosken 
kuohuissa vain syntyäk-
seen uudelleen teekkarina.
FWR: FuxiWundeRun-
de. Fukseille suunniteltu 
kaupunkikierros. Yksi 
fuksivuoden parhaista ta-
pahtumista.
G
Goatse: Kysy,  jos et halua 
tietää.
GooM: Melko suosittu 
opiskelijaristeily Itämerel-
lä.
H
Hermia: TTY:n naapurus-
toa. Täällä toimii mm. eräs 
entinen gummisaapasval-
mistaja.
Herwantapeli: Suurin, 
kaunein ja humalluttavin 
peli ikinä. Muistuttaa suur-

ta Monopoli-pelilautaa, 
jossa kierretään Herwoo-
dia.
Herwood: Hervanta, Tam-
pereen teekkarikulttuurin 
mekka.
<lisää etuliite>hommia?: 
Kysymys joka usein johtaa 
hauskaan toimintaan vali-
tun aihepiirin mukaisesti. 
Esim. ”Jalluhommia?”

Huuma: aka Kantri 
aka Cupola aka Sirkus. 
Hervannan hohdokas yö-
kerho, jolla on ollut vuosien 
saatossa monta nimeä.  
Uusinta nimeä toimitus ei 
vielä tiedeä.
 
I
IRC, irkki: Suosituin 
kommunikointi- ja tiedo-
tusväline. Äärimmäisen 
addiktoiva.
K
Kasvaneet sisäänotot: Syy 
mille tahansa epäteekkari-
maiselle hölmöilylle.
Kikkare, kilke: Puolihyö-
dyllinen ohjelmanpätkä.
Kiltahuone: Titeläisen 
toinen koti. Rohkeasti käy-
mään ja mukaan olemaan. 
Kola: Titeläisen toiseksi 
tärkein nestetasapainon 
ylläpitäjä.
Kolamaatti: TiTen vä-
symätön juomanlaskija. 
Täältä saa kolaa ja muita 
tuotteita. Opiskelijaystä-
välliset hinnat.
Koodaus: Ohjelmointi. Ih-
miskunnan arvokkain työ.

Kultainen apina: Herwoo-
din monipuolisin olutva-
likoima. Karaokea. Usein 
paljon aboriginaaleja.
L
Lintula: Ne paremmat 
unix-koneet. Pätevien yl-
läpitäjien huomassa, toisin 
kuin Proffa.
Lipasto: Keskustassa sijait-
seva yliopisto. Humanisti-
hörhöjen pseudotieteelle 
pyhittämä temppeli.
Lipetti: Lipettiä vastaan 
saunailloissa tarjoillaan 
simaa ja kiinteämpää ra-
vintoa.
Läystäke: Enemmän tai 
vähemmän informatiivi-
nen lappunen tai vihkonen.
M
Mikontalo: Maailman 
kaunein ja Tampereen 
kuuluisin asuinrakennus. 
Kaikki tiet vievät Mikon-
taloon.
Modeemi: Tosinörttien 
guruiluklubi kiltahuoneen 
vieressä. Täältä saa Doctor 
Pepperiä.
N
Nibble: TiTen äänenkan-
nattaja. Yrittää olla hauska 
siinä harvoin onnistuen.
Noppa: Apuväline moni-
valintatehtävissä. Nopilla 
mitataan myös opintojen 
etenemistä.
Nörtti: Nykyajan menesty-
jä ja yhteiskunnan tukipila-
ri. ”Jaa mää vai?”

O
Ominaisuus: Vaikeasti 
korjattavissa oleva bugi.
OPM: Oma pullo/pyyhe/
pihvi mukaan. Sauna- tai 
grilli-iltojen tai bileiden 
tavanomaisin määre.
P
Penseä: Ihminen joka ei 
innostu mistään eikä osal-
listu mihinkään. Älä ole 
penseä!
Proffa: Koulun yhteisten 
unix-koneiden yhteisnimi-
tys. Huojuvat ja heiluvat, 
mutta onneksi meillä on 
Lintula.
Q
QQ: Pillitä Elli pillitä!
R
Rankka: Monipäiväinen 
ja nimensä mukainen ex-
cursio, joka voi suuntautua 
naapurimaihin asti. ”Kyllä 
tästä vielä Rankka saa-
daan!”
Regina: Kiltahuoneelle 
tilatuista lehdistä se odote-
tuin ja luetuin.
ReTirez: Kiltalaisten jää-
kaappi. Jos säilytät ruokaa/
simaa niin muista laittaa 
nimi, ettei Ruffe vie.
Rosolli-laarnio: Kortti-
pelien aatelia. Voi nousta 
päähän.
Ruffe: Killan väsymätön, 
puusta moottorisahalla 
veistetty vahtikoira.
Ruffecs: Ruffen irc-nick. 
Ruffe vahtii myös #tite:ä.

S
Sima: Perinteikäs juoma 
jota saa kiltahuoneelta 
ja saunailloista. Loppuu 
usein heti alkuunsa, mutta 
korvikkeena tarjotaan sa-
man väristä ja vähintään 
yhtä maittavaa juomaa.
Skilta: Sininen ja kaukana 
takana!
T
Tirez: Killan jääkaappi. 
Piilossa myyntikaapissa.
Tupsula: Teekkarikom-
muuni Annalassa. Jatko-
paikka.
turku: Tampereen satama-
alue kaukana rannikolla.
U
UUTINE: Uutisen vasta-
kohta. Yllätyyyys!
V
Vesiputous: Korteilla pe-
lattava juomapeli.
Vitusti: 23. Esim. vitusti 
hilloa = 23 purkkia.
W
Wappu: Se tulee joka vuo-
si. Kaunista.

OPM, kikkare, lipetti wtf?



[1]
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TTY:llä suosituin kommunikointikanava on Internet Relay Chat, eli IRC. Koska me 
kaikki (ainakin TiTeläiset) teekkarit irkkaamme, kannattaa sinunkin sitä kokeilla. Vii-
meistään koulun alkaessa teidät kaikki opetetaan irkkaamaan, mutta nyt on mahdolli-
suus kokeilla sitä etukäteen!

Vaikkakin yleensä käytämme irkkaamiseen ohjelmaa nimeltä Irssi, seuraavat ohjeet ovat 
hieman aloittelijaystävällisemmälle xchat-ohjelmalle, jonka voi ladata ilmaiseksi osoit-
teesta http://xchat.org/ 

Käynnistä ohjelma ja täytä yhteystietosi. 
Valitse IRC-verkoksi IRCNet ja Yhdistä. 
[kuva 1]
Liity kanavalle #tite-fuksit [kuva 2] 
Tervehdi ja keskustele. [kuva 3] 
Irkissä tulee käyttäytyä hyvin ja kunnioittaa 
vanhempia tieteenharjoittajia, jotka tunnistaa 
@-merkistä nimimerkkinsä edessä. 

Opettele fuksi irkkaamaan, setä neuvoo.
22:01 -!- Topic for #salainen:Parhaat palat fuksivuodesta
22:01 -!- Topic set by madlax [haapalin@lehtori.cc.tut.fi] [Sun Jun 19 21:57:39 2011]
22:07 -!- ninnnu [kuisma@mustatilhi.cs.tut.fi] has joined #salainen
22:31 -!- rantsu [rantane4@tutor.cc.tut.fi] has joined #salainen
22:39 -!- H3kk3 [eloranth@mozart.cc.tut.fi] has joined #salainen
22:42 < @madlax> helppoja kysymyksiä, Cezzar alotakko kyseleen :)
22:43 < @Cezzar> Ketä ootte, mistä tuutte?
22:45 < ninnnu> Nina “ninnnu” Kuisma, tuun kaakkois-Internetistä IRC-saarilta. IRL Lahdesta.
22:47 < rantsu> Tomi Rantanen, ennen Herwoodia asustelin Pirkkalassa. Irkissä rantsu
22:47  * H3kk3 from Tampere
22:47 < @Cezzar> Missä teidät voi tavata koululla?
22:48 < @Cezzar> (kato ku muutin yhtä kysymystä lennosta)
22:48 < H3kk3> Killasta löytää jos ei luentoja/harkkoja
22:48 < ninnnu> Kiltahuoneelta mato/myyrähommissa. Ehkä myös siilihommissa jos löytyy siihen  
 seuraa.
22:49 < rantsu> Killassa tulee vietettyä aikaa
22:50 < @Cezzar> Mites fuksivuosi, mikä tapahtuma jäi parhaiten mieleen?
22:53 < @madlax> (o)(o)
22:53 < @madlax>  ) . (
22:53 < @madlax> ( .Y .)
22:53 < rantsu> Kaikki wapun tapahtumat oli aivan loistavia. Huipennuksena tietenkin koskessa   
 dippailu
22:54 < H3kk3> Titeenien Taisto & Teekkarikaste
22:54 < ninnnu> Jaa’a... Kaikissa tapahtumissa on puolensa (FWR:n yleisen hämmennyksen   
 aiheutus, SiistiXQ:n nettibussi)... Ehdotonta suosikkia ei pysty nimeämään mutta kyllä se  
 perinteinen dippi oli kai paras.
23:00 < @Cezzar> Jos nyt mietitte fuksivuotta, mitä jäi käteen?
23:01 < ninnnu> Loistavia muistoja, uusia kavereita, haalarit ja teekkarilakki
23:04 < H3kk3> kokemukset, uudet kaverit, vaatteista hienoimmat, lakki  ja iso läjä haalari-
 merkkejä
23:04 < H3kk3> + pari noppaa
23:04 < rantsu> 45 opintopistettä! Ja uskomaton määrä uusia tuttavuuksia, erikoisia tapahtumia,  
 hyvää teekkarihenkeä
23:05 < @Cezzar> Saitteko samalla kerättyä fuksipisteitä? Paljos niitä sit loppujen lopuks oli
 wappuna?
23:06 < rantsu> Jotain 300 ja äärettömän väliltä
23:06 < ninnnu> Joku 450 niitä tais olla. Titeläisistä 3. eniten vaikka olenkin käytännössä
 alkoholiton.
23:06 < H3kk3> tulihan niitä vuoden varrella keräilttyä ja wappuna niitä olikin 658,81 kasassa
23:07 < @Cezzar> Jeps ja vielä lopuks, oliks kosken vesi lämmintä?
23:08 < rantsu> Kyllä sieltä katkarapuja nousi
23:08 < ninnnu> ei. mutta kosken jälkeen ilma oli lämmin vaikka vähän satoki lunta tai jotai   
 valkosta. “:D”
23:09 < H3kk3> nostettiin pois liian nopeasti, ettei ihan tarkalleen osaa sanoa, mutta mukavan   
 virkistävää se silti oli
23:09 < @Cezzar> siin olikin kaikki, kiitos <3

Parhaat palat fuksivuodesta

lehtori.cc.tut.fi - Putty

 [23:39] [@madlax(+i)] [7:IRCnet/#salainen] [Act: 2,5,10,12,17]
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