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Fuksit tulee, kaikki tulee

Pääkirjoitus

Yksi vaikeiten omaksuttavista asioista 
lienee akateeminen vapaus. “En jaksa 
mennä luennolle, opiskelen tämän itse”, 
niin niin. Itseopiskelu on kuin suojaama-
ton yhdyntä; joskus se onnistuu ilman 
ongelmia, mutta turhan usein edessäsi 
siintää paljon valvottuja öitä rääkyvän 
projektin kanssa, ja lopulta alkoho-
lisoidut. Säännöllinen opiskelurytmi 
on taikatemppu hyvään onnistumiseen 
kaikessa hyvin pienellä vaivalla, mutta 
muista myös että luennolle nukkumaan 
meneminen on vihoviimeinen tapa tuh-
lata aikaansa.

Jos ahdistaa, niin aina saa kysyä apua. 
Toisen TiTeläisen tunnistat mustista 
haalareista. Älä kuitenkaan sekoita 
TiTeläisiä arkkitehtiopiskelijoihin, joilta 
myös löytyy saman väriset vermeet (jos 
henkilöllä on tissit tai viikset, hän on 
todennäköisesti arkkari, jos molemmat, 
TiTeläinen). Jos apua pyydettäessä vanha 
setä alkaa vittuilemaan, älä loukkaannu, 
mutta älä koita pistää takaisinkaan, sillä 
heillä on usein yli seitsemän vuoden 
kokemus fukseille huutelusta.

Käyttäydy ihmisiksi, tutustu uusiin ih-
misiin, pyöri kiltatoiminnassa ja tapah-
tumissa, ja edessäsi tulee olemaan elämäsi 
parhaat 5+x vuotta. Lisäapua ongelmiin 
osoitteesta motivaatiovalas.com.

Visa

Kesä on ohi, ja geneerinen “maailmankir-
jat on sekaisin kun MINÄKIN sain yo-
lakin” -facebookpäivityksesi ei saa enää 
tykkäyksiä. On siis aika tarttua sorvin 
ääreen, ja tähdätä kohti sitä 2.0:aa, tupsul-
lista teekkarilakkia.

Vaikka et sitä vielä tiedä, edessäsi siintää 
valtava kulttuurishokki. Opittavaa uu-
desta opinahjosta riittää kuin pienessä 
lukiokurssissa, ja oppilaskunnan ker-
ran vuodessa vuokraaman pomppulin-
nan sijaan syliisi tyrkätään kerhoja ja            
kinkereitä maisterintutkinnon verran. On-
neksesi sinut on varusteltu hampaisiin asti 
tästä lehdykästä ja fuksianturista löytyvillä 
tiedoilla, sekä kahdella siman ja opinto-
pisteiden karaisemalla tutorilla.

PJ:n palsta

Moi fuksi! :) 
 
Paljon onnea hyvästä valinnastasi tulla opiskelemaan tietotekniikkaa TTY:lle. 
Tai jos et ole vielä varma otatko paikan vastaan, voin vain lämpimästi suosi-
tella. IT-alalla riittää töitä ja mustat haalarit ovat haalareista tyylikkäimmät ;) 
 
Yliopistossa opiskelu on oikeasti mukavampaa ja vapaampaa kuin lukiossa. 
Akateeminen vapaus tarkoittaa, että saat entistä vapaammin päättää sinulle 
sopivat oppimismuodot. Kuitenkaan suurella osalla ei ainoastaan opiske-
luympäristö muutu vaan myös koko elämä. Suurin osa pääsee muuttamaan 
pois kotikotoa ihan uudelle paikkakunnalle ja eri asumismuotoon kuin ennen. 
Se on hienoa ja jännittävää, vaikka vähän pelottavaakin. Mutta kuten tiedät, 
suuren vapauden kanssa tulee suuri vastuu. Joudut ottamaan vastuuta omasta 
elämästäsi, niin opiskeluista kuin arkiaskareistakin. 
 
Yksin ei itsenäisen yliopistoelämän tuomia haasteita tarvitse kuitenkaan koh-
data. Ylioppilaskuntamme alla toimii ainejärjestöjä eli kiltoja, jotka yhdistävät 
saman alan opiskelijat toisiinsa, ylläpitävät kiltahuoneitaan sekä järjestävät 
erilaisia tapahtumia jäsenistölleen. Sinun kiltasi tietotekniikan opiskelijana on 
TiTe eli Tampereen TietoTeekkarikilta, suurin ja kaunein kaikista killoista! 
 
Opiskelu on tärkeää, mutta kuka jaksaisi pelkkää opiskelua? Lähde rohkeasti 
mukaan kiltatoimintaan, se tuo kivaa tasapainoa opiskeluiden ohelle ja saat 
ikimuistoisia kokemuksia elämäsi parhaasta ajasta! Ainakin itse olen löytänyt 
hyviä ystäviä sekä saanut uskomattomia kokemuksia ollessani mukana kilta
toiminnassa. 
 
Fuksivuosi on parasta ikinä, ota siitä kaikki irti. 
 
Nähdään elokuussa <3 
Karoliina “karo`” Jäspi, 
Tampereen TietoTeekkarikillan puheenjohtaja Toimitus:

nibble@tietoteekkarikilta.fi
Nibble nro 2/12
painos: 200kpl
Painovuosi 2012
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“Hei, fuksi!” saattaa joku sinun perääsi huudella, ihan ilman hymiöitä tai mitään. Älä 
pelästy. Ei kukaan ole sinulle vihainen tai pidä sinua alemmassa arvossa. Satut vaan 
olemaan ensimmäisen vuoden opiskelija eli fuksi, eikä huutaja oikein voi muuten puhu-
tella, koska ei ole välttämättä vielä kuullutkaan nimeäsi.

Pohjimmiltaan fuksittelussa on mukana kateuttakin. Kyllä minä ainakin olisin mielellä-
ni jälleen fuksi, jolloin kaikki olisi uutta ja jännittävää, saisi töppäillä asiassa jos toises-
sakin ja olisi vielä kaikki arjen asiat opittavana. Fuksivuosi on parasta aikaa. Se on vain 
kerran, se on teillä edessänne nyt eikä siihen pääse palaamaan koskaan myöhemmin. 
Kahil Gibrania asiayhteydestään otettuna mukaillen: Teidän sielunne asuvat huomises-
sa, jonne meillä ei ole pääsyä, ei edes uniemme kautta.

Fuksivuoden hienoudesta huolimatta teidän fuksien päämääränä on olla olematta 
fukseja. Kyseessä on vajaan vuoden mittainen siirtymäriitti, jossa ei ole kyse vain uu-
sien asioiden oppimisesta tai tapoihin tottumisesta, vaan enemmänkin kasvamisesta. 
Lukiotoukasta teekkariperhoseksi kehittyminen olisi suurine sisäisine muutoksineen 
muuten ihan hyvä vertaus, mutta kotelon sisällä nyhvääminen ei todellakaan sovi 
kuvaan tai saa aikaan mitään hyviä muutoksia. Tarkoitus olisi nyt vähän niin kuin lyödä 
isompaa vaihdetta silmään – sillä oletuksella, että pysytään optimaalisella kierrosalueel-
la väännön suhteen – ja lähteä katselemaan, mitä akateeminen elämä tuo tullessaan.

Suosittelen lukemaan hyväksymiskirjeesi mukana tulleen materiaalin kunnolla läpi ja 
tutkimaan kiinnostavia asioita itsenäisesti etukäteen. Tähän lehteen ei ole kirjoittanut 
yksikään turha henkilö eikä varsinkaan turhaa asiaa. Aika varmasti killan puheenjohta-
ja, teitä hoivaava fuksivastaavisto, edellinen superfuksi ja muut vanhemmat tieteen-
harjoittajat tietävät, mistä puhuvat. Jotta edelliset virkkeet toimisivat luontevammin, 
poissuljen itseni epäturhien ihmisten joukosta vasta tässä kohtaa.

Seuraavaan syksyllä ilmestyvään Nibbleen tarvitaan myös juttuja. Siihen kirjoitat 
toivottavasti juuri sinä epäturha (tai turha) fuksi siinä. Nibble ei ole järin vakava          
julkaisu. Killan piireissä piireissä pyörimiseen ei sitten ole mitään aloitusaikarajaa. Me 
odotamme teitä ihan yhtä innolla kuin te yliopistoelämää. Jätä siis odottelu minimiin ja 
tule jo huutelemaan irkkiin, faboon tai jopa kiltahuoneelle, mikäli tallaat Tampereella. 
Tarjoan ensimmäiselle kiltahuoneella tapaamalleni fuksille kaljan.

Tähänastisesti parasta kesää toivottaen,
Masi
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Vois kirjottaa parilla lauseella keitä ollaan.
Minä olen ylitutorinne Jesper “madlax” Haapalinna. Loistokkaan etelä-
Hervannan kasvatti ja nyt 4. vuoden opiskelija. 

Jeps, se vois olla
Mo, oon Juuso ja olen teidän fuksivastaavanne tulevalle lukukaudelle. Oon ko-
toisin Kuopiosta ja aloittelen viidettä vuotta tty:llä. Tykkään rytmimusiikista 
ja ruuanlaitosta.

Hyvää päivää ja tervetuloa matkalle 
kohti opiskelijaelämää! 
Me toimimme matkaoppaananne tällä hu-
imalla matkalla, jonka aikana tutustumme 
yliopistomme vallitsevaan asukaskuntaan, 
teekkareihin. Matkan aikana tarjoamme 
teille mahdollisuuden tutustua teekkari-
elämän arkeen ja juhlaan. Opastettu matka 
tarjoaa loistavan tilaisuuden tutustua 
sekä matkakumppaneihinne, että syvällä 
paikallisessa elämäntyylissä rypeviin 
teekkareihin. Matkan lopuksi aktiivinen 
osallistuminen palkitaan tarjoamalla mah-
dollisuudella liittyä teekkareiden heimoon 
ikimuistoisen kasterituaalin kautta.

IRC
#tite-fuksit IRCnetissä ottaa 
sinut avosylin vastaan koska 
vain. Kyseessä on leppoisa killan 
sisäinen kanava, jossa irkkaavat 
lisäksesi tutorit ja killan hallitus. 
Kysymyksiin vastailemme miele-
llämme ja annamme ohjeita jopa 
enemmän kuin tarpeeksi. Hei-
timme kasaan helppoakin hel-
pomman webbi-irkin osoitteeseen 
http://tietoteekkarikilta.fi/fuksi-
chat. Ei tartte osata mitään. Me 
kyllä autetaan.

Varaslähtö fuksivuoteen
Tule moikkaamaan meitä ja tulevia opiskelukavereitasi varaslähtö fuksi-
vuoteen -tapaamiseen  sunnuntaina 19.8.2012 kello 17.00 kauppakeskus 
Duo:n Hervannan valtaväylän puoleisen sisäänkäynnin lähettyville. Su-
perkivaa tiedossa ;) Lisätietoja löytyypi osoitteesta www.tietoteekkarikilta.fi/

Kesätappo
Tutki tarkemmin takakannen mainosta ja varaa kalenteristasi kesätap-
poviikonloppu vapaaksi. Olet kaikkea muuta kuin ulkopuolinen. Täällä pääsee 
jo etukäteen tapaamaan tulevia opiskelutovereita, tutoreita ja ylipäätään killan 
ihmisiä. Meininki on ennen kaikkea rento ja rauhallinen, kunhan ei ensitöik-
seen hyppää laiturin nokalta pää edellä kiveen. Silloin joudutaan stressaamaan 
hetki. Kyytejä voi kalastella irkistä tai ihan vaan heilahtaa paikalle. OP^3M

kokoa itse(si) lehtijuttu(un)

Tässähän ois jo juttu kasassa, ku 
kaikki nää heittäs vaan nibbleen 
silleen et ne ois jaettu laatikoihin. 
Vähän sellanen tee-se-itse juttu, 
mut mikäs siinä... t: ylitutor & 
fuksivastaava

ketä ollaan
-> killan toimihenkilöitä
-> fuksien perehdyttäminen teekkarielämään
-> killan ja fuksijaoston (kiltojen yhteisten) 
tapahtumien järjestäminen
-> toimitaan yhteistyössä tutoreiden kanssa
-> autetaan tarvittaessa myös muissa hommissa

tutorit 
-> jokaisella tutor-ryhmällä kaksi
-> ohjeistaa uusia opiskelijoita koulun tapoihin
-> yhteistyössä killan ja fuksivastaaviston kanssa

fuksivuosi
-> paljon erilaisia tapahtumia, osa vain fukseille
-> fuksipassi, pääsylippu koskeen
-> teekkarihaalarit ja haalaritiimi
-> kilta järjestää ja auttaa

ylitutor fuksivastaava

Tsemppaus fuksivuoteen
Käy ahkerasti tapahtumissa, opiskele ja tutustu uusiin ihmisiin. Fuksivuo-
si on vain kerran, joten muista elää se! Me fuksivastaavat autamme sinua 
niin myötä- kuin vastoinkäymisissä, kunnes Tammerkoski meidät erottaa. 
Tule rohkeasti kysymään meiltä mistä tahansa sinua askarruttavasta asiasta. 
Tiedämme luonnollisesti kaikesta kaiken, niin parisuhdeasioista parhaisiin 
pubeihin ja kebuloihin. Meistä lisää tietoa (kuten yhteystiedot) löytyy killan 
internetsivuilta: http://tietoteekkarikilta.fi/fuksit/fuksivastaavisto

-Syksyä ja alkavaa lukuvuotta odotellessa.. 

Kiltahuoneella hengailu
TiTellä on oma kilta-
huoneensa kampuksella. Se 
on aina auki ja siellä on 
väkeä yleensä aamusta iltaan 
(tai yöhön, tai aamuun). 
Päiväsaikaan 
yliopiston ovet ovat auki ja 
todennäköisesti kiltamme 
ulko-ovikin on 
vähintään raollaan Tieto-
talon ja Sähkötalon väliseen 
tilaan. 
Kiltahuonella on kaiken-
laisten tietoteknisten pelien 
ja vehkeiden 
lisäksi myös hyvää seuraa. 
http://tietoteekkarikilta.fi/
kilta/kiltahuone
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Hupsistakeikkaa! Toimitus suoritti hallituksen ja tutoreiden     

kuulustelun vanhan ajan tyyliin ja totuusseerumihöyryt pyyh-

kivät nibblistienkin muistin. Vastaukset kyllä kirjattiin liuotti-

menkestävälle tallennusmedialle, mutta kysymykset liukenivat 

harmaista aavistuksista kokonaan.

Osaatko sinä päätellä, mitkä olivat oikeat haastattelukysymykset?

Nimi:  Juuso “Cezzar” Piskonen
Ikä:  23
Tutorpari: kebbish
Oma heikkouteni:  uskomaton leppoisuus ja hyvä työergonomia
Tutorparini vahvuus:    -
Missä on: Pönötän killassa edessäni killan jäsentietokone, jossa 
avoinna harjoitustyö. Katson kuitenkin sivusilmällä telkkaria ja 
vasemmalla kädelläni hapuilen olutta.
Miten koulisi huonon fuksin:   Vaihtaisin koiranmakkaran tofuun.

Nimi:  Akseli “kebbish” Karvinen
Ikä: Äitini syntyi vuonna 1964. Hän meni naimisiin 23-vuotiaana 
ja sai pikkuveljeni 6 vuotta myöhemmin. Pikkuveljeni on minua 5 
vuotta nuorempi
Tutorpari: Cezzar
Oma heikkouteni: Olen komea poika.
Tutorparini vahvuus: Haluaa tietää kaikesta kaiken ja häsää niin 
pitkään, ettei tiedä enää mistään mitään.
Missä on: Killassa rötväämässä.
Miten koulisi huonon fuksin: Sillä se lähtee millä se on tullukki.

Tutorit 2012

Nimi:  Aku “Donaldi” Niskanen
Ikä: 24
Tutorpari: H3kk3 
Oma heikkouteni: Osaan hoitaa hommat asiallisesti ja olen sopivan 
rento kaveri. Kestän myös kohtuullista vittuilua.
Tutorparini vahvuus: Sillä menee välillä läpänheitto ja vittuilu 
överiksi.

Missä on: Killassa tekkenin äärellä tai nauttimassa Laatuviihdettä  ™
Miten koulisi huonon fuksin:  Kurinpidon epäonnistuttua lopetan 
sen armollisesti

Nimi:  Henri “H3kk3” Eloranta
Ikä: 21
Tutorpari: Donaldi
Oma heikkouteni: Teen sen sortin viiniä, että juodessa vahvistuu 
niin viinapää kuin vatsa.
Tutorparini vahvuus: On rento ja asiallinen tyyppi, joka saa asiat 
hoidettua.
Missä on: Killassa Tekkenin ilotikkuja vääntelemässä tai sitten 
sohvalla läppäri sylissä.
Miten koulisi huonon fuksin:  Kouluttamalla.

Nimi:  Lassi “kLassik” Väisänen
Ikä: 21
Tutorpari: Pinqvin
Oma heikkouteni: Kova panee.
Tutorparini vahvuus: Hernekeitto
Missä on: Killassa irkkaamassa
Miten koulisi huonon fuksin: Moottorisahalla.

Nimi:  Juuso “Pinqvin” Tapaninen
Ikä: 21
Tutorpari: kLassik 
Oma heikkouteni: Olen kiintiöhipster eli kaikin puolin täydellinen.
Tutorparini vahvuus: Alkoholi
Missä on: Killassa tai etunurtsilla. Nautiskelen kaljaa/viinaa/jotain
Miten koulisi huonon fuksin: Kutsuisin Cesar Millanin paikalle.

Tutorit 2012
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Nimi: Aleksi “Deus” Häkli
Ikä: Noin 20
Tutorpari: corppu^
Oma heikkouteni: Olen rento tyyppi.
Tutorparini vahvuus:  Ei tunne kipua.
Missä on:  Kiltahuoneella opiskelemassa ahkerasti.
Miten koulisi huonon fuksin:  No rakkaudella tietysti.

Nimi: Toni “corppu^” Korpela
Ikä: 21
Tutorpari: Deus
Oma heikkouteni: Olen älykäs, rento, asiallinen luotettava, rauhal-
linen, mutta samalla sosiaalinen ja huumorintajuinen persoona.
Tutorparini vahvuus: Jaa-a... kertokaa te.
Missä on: Kiltahuoneella dataamassa tai jumittamassa, tai luen-
nolla.
Miten koulisi huonon fuksin: Kurinpidollisin toimenpitein. Herk-
kua onnistumisesta ja asianmukainen rangaistus ilkeyksistä.

Tutorit 2012

Nimi: Katarina “katsu” Teittinen
Ikä: 20
Tutorpari: SoliDi
Oma heikkouteni: Osaan kuunnella ja oikeasti välittää ihmisistä.
Tutorparini vahvuus: Saattaa olla joskus liian pirteä että rauhalli-
semmat ihmiset uskaltaisivat lähestyä.
Missä on: Killassa, koomaamassa tai pomppimassa ympyrää
Miten koulisi huonon fuksin: Alistamalla.

Nimi: Miika “SoliDi” Heinonen
Ikä: 22
Tutorpari: katsu
Oma heikkouteni: Olen voimakastahtoinen ja kipakkaluonteinen 
tapaus. En usko, että kovin moni fuksi pystyy ryppyilemään.
Tutorparini vahvuus: Laiskuushan se taitaa olla. Voi olla, että lu-
vassa on motivointipuheita, paitsi fukseille myös hänelle.
Missä on: Jos en ole vahingossa eksynyt luennolle, niin killassa vält-
telemässä luentoja.
Miten koulisi huonon fuksin: En varmaan mitenkään. Jos mokoma 
piski haluaa olla idiootti, niin antaa palaa vaan. Jos tarpeeksi her-
mostuisin, saattaisin jopa sanoa pahasti.

Nimi: Iiris “Buubo” Mäki
Ikä: 20
Tutorpari: Waitee
Oma heikkouteni: Jojoskillini toimivat kuin käärmeenlumoajan 
huilu ja siten yksikään fuksi ei katoa joukosta.
Tutorparini vahvuus: Saattaa alitajuisesti jättää hiljaisemmat yksilöt 
pienemmälle huomiolle.
Missä on: Makoilemassa killan mustalla nahkasohvalla tai osta-
massa Romista muffinseja.
Miten koulisi huonon fuksin: Järjestelmällisellä palkitsemisella.

Nimi:  Antti “Waitee” Auranen
Ikä: 2+0=20
Tutorpari: Buubo
Oma heikkouteni: Olen ihana ja muistan asiat.
Tutorparini vahvuus: Ei välttämättä muista asioita.
Missä on: Killassa vaeltamassa vailla määränpäätä universumin 
kvanttivaahdossa.
Miten koulisi huonon fuksin: Jojolla.

Nimi:  Touko “ankkamies” Keski-Sämpi
Ikä: 22 
Tutorpari: Zacky
Oma heikkouteni: Olen luontainen johtaja, joka kaitsee fukseja 
rautaisella kouralla. Hoidan valittamatta myös Zackyn osuuden 
tutoroinnista.
Tutorparini vahvuus: Ei ole sen syy, jos fuksit menevät hukkaan.
Missä on: Zipissä mättämässä ruokaa naamaan
Miten koulisi huonon fuksin: VOIMALLA

Nimi:  Saku “Zacky” Tiihonen
Ikä: unsigned int age = 21;
Tutorpari: ankkamies
Oma heikkouteni: Puolihullu, yllätyksellinen ja aina valmis           
bilettämään - ympärilläni aina sattuu ja tapahtuu, joten hyvä meno 
on taattu.
Tutorparini vahvuus: On vain neljännesosahullu eikä rahat aina 
riitä kaiken sponsorointiin. Ei voi taata fukseillemme uusia May-
macheja.
Missä on: Killassa hengailemassa tai jonkin kurssin harkoissa.
Miten koulisi huonon fuksin: Chuck Norris on perhetuttu.
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Oikeat kysymykset:
1. Millä nimellä ihmiset irkissä kutsuvat sinua? 
2. Kuinka monta kokonaista vuotta on kulunut syntymästäsi? 
3. Kuka on tutorparisi ja mitä erityisen hyviä tutorillisia ominaisuuksia tutorparillasi on? 
4. Mitä vastaavia heikkouksia sinussa mielestäsi on? 
5. Olet kampusalueella ajanhetkellä t. Missä todennäköisimmin olet ja mitä teet? 
6. Miten yrittäisit saada huonosti koulutetun ja pahatapaisen koiran takaisin ruotuun? 
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Nimi:  Eero “erppa^” Pruuki
Ikä: 20½
Tutorpari: TietoVisa
Oma heikkouteni: Osaan kuulemma laulaa.
Tutorparini vahvuus: Siitä ei tullutkaan Pokémon-kouluttajaa.
Missä on: Fuksien kanssa fuksiluennolla tai killassa viettämässä 
“laatuaikaa.”
Miten koulisi huonon fuksin: “Keskustelemalla.”

Nimi: Visa “TietoVisa” Keinänen
Ikä: = ankkamies.ika() - 2
Tutorpari: erppa^
Oma heikkouteni: Osaan käsitellä materiaalitekniikan tyttöjä
Tutorparini vahvuus: Vetää litran viinaa ja sammuu alkoholitto-
massa leffaillassa
Missä on: Takanasi
Miten koulisi huonon fuksin: Vanha kunnon keppi ja porkkana. Jos 
käyttäytyy hyvin, heitän sille kepin jahdattavaksi, ja jos huonosti, 
niin -- porkkanalla.

Lähtö Kauppakeskus DUO:n edestä19.8.2012 klo 17
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Nimi: Aku tai Aleksi
Ikä: 25
Mistä: Keravalta, josta pääsee helposti pois.
Paras lapsuusmuisto: Kun Salattujen Elämien Ismo muutti perheineen 
Keravalle ja Kerava näytti maalaistuppukylältä, koska “maisemakuvat” 
oli kuvattu Tuusulassa >:|
Elämän tarkoitus: Huolehtia killan kopiokoneista, ylläpitää tenttiarkis-
toa, huolehtia myytävistä opintomonisteista ja tilata myytävät kirjat.
Tehtävä hallituksessa: Nyt valmistuminen, myöhemmin näyttää parem-
malta ja rikastua.
Pari sanaa fukseille: In keiMola cocks collide.

Nimi: Jape (erittäin harvoin myös Jarkko Vainio)
Ikä: 22
Mistä: Turengista, Janakkalan kylästä
Paras lapsuusmuisto: Pelkäsin kesälomaa, kun vanhemmat pakottivat 
hakemaan kesätöitä.
Elämän tarkoitus: Ylläpitää killan palvelimia, jäsenkoneita, nettisivuja ja 
softaa. Pitää killan monenlaisia kilkkeitä ja viritelmiä toimintakunnossa 
ja parannella niitä.
Tehtävä hallituksessa: Nautin elämästäni.
Pari sanaa fukseille: Muistakaa aina etsiä asioista positiivisia puolia, sillä 
elämä on täynnä pieniä ja suuria iloja.

Nimi: Jouni
Ikä: 22
Mistä: Siivikkalasta, Ylöjärveltä
Paras lapsuusmuisto: Äiti laittoi pleikkarin kiinni ilman että kerkesin 
tallentaa :<
Elämän tarkoitus: Hoitaa limumaattia.
Tehtävä hallituksessa: Kehittyä semistiksi tai sologaniseksi asiantunti-
jaksi. Insigoiminen on myös hauskaa.
Pari sanaa fukseille: Salin perällä kaikille munkkia!

Nimi: Jätkä
Ikä: 23
Mistä: Peltolammilta, Tampereelta
Paras lapsuusmuisto: Säästin jääkaapissa viimeiseksi parhaan makuista 
“Naminami”-makupalaa ja sitten isä söi sen.
Elämän tarkoitus: Hoitaa killan ja yritysten välistä yhteistoimintaa ja 
sopimuksia. Katsella hallituslaisten perää, jos PJ ei kerkiä.
Tehtävä hallituksessa: Saada DI: loputonta palkkaa jotta voin vain istua, 
juoda viskiä ja polttaa sikareita.
Pari sanaa fukseille: Jos päädytte TiTelle, opetan teidät harrastamaan 
viskejä ja sikareita.

TiTen hallitus esittäytyy

Nimi: Juuso
Ikä: 23
Mistä: Kuopiosta
Paras lapsuusmuisto: Kirjastoautosta ei löytynyt uusinta Neiti etsivää.
Elämän tarkoitus: Peuhata uusien opiskelijoiden kanssa.
Tehtävä hallituksessa: Ymmärtää maailmaa.
Pari sanaa fukseille: Onks kellään pameja?

TiTen hallitus esittäytyy

Nimi: Ville
Ikä: 21
Mistä: Pertunmaalta, Etelä-Savosta
Paras lapsuusmuisto: Prätkähiiret loppui.
Elämän tarkoitus: Laskea killan rahoja ja kuljettaa niitä pankkiin.
Tehtävä hallituksessa: KD 4.0 Battlefield 3:ssa
Pari sanaa fukseille: Ei voi sattua, kun ei tule verta.

Nimi: Wenla
Ikä: Liian monta, ikäkriisi!
Mistä: Uudestakaupungista
Paras lapsuusmuisto: Muilla oli karkkipäivä (wau!) ja mulla ei ollut (tosi 
tylsää ku sai syödä karkkia sillon kun halusi) :/
Elämän tarkoitus: Potkitaan fukseja perseeseen heti alusta asti kouluhom-
missa. Koulu ei saa olla pelkkää hauskanpitoa!! ;)
Tehtävä hallituksessa: Voi kuulkaas. Ku tietäis
Pari sanaa fukseille: Pidetään hauskaa viimeiseen asti!

Nimi: Iiris
Ikä: 20
Mistä: turusta
Paras lapsuusmuisto: Veljeni uskottelivat minulle erään komeron olevan 
hissi Batmanluolaan, siellä sitten istuin odottaen pääsyä sankarin pii-
lopaikkaan tovin jos toisenkin.
Elämän tarkoitus: Pitää killan jäsenistön kahvihampaat tyytyväisinä ja 
järjestää isännän kanssa saunaillat.
Tehtävä hallituksessa: Pyrkiä valmistumaan ja ulkomaille.
Pari sanaa fukseille: Live long and prosper.

Nimi: Tompotti
Ikä: 22
Mistä: Järvenpäältä, Haarajoelta
Paras lapsuusmuisto: En saanut Nintendo 64:ää joululahjaksi vaikka 
toivoin.
Elämän tarkoitus: Hermannoida.
Tehtävä hallituksessa: Saada 5-numeroisia palkkakuitteja, supermalleja 
ja nopeita autoja.
Pari sanaa fukseille: Live fast, die young!
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Nimi: Visa
Ikä: 10100
Mistä: Tampereelta
Paras lapsuusmuisto: Kerran väänsin 24h putkeen RuneScapea
Elämän tarkoitus: Luulla itseäni journalistiksi ja delegoida kiltale-
htemme kirjoittaminen fukseille
Tehtävä hallituksessa: Luulla itseäni journalistiksi ja delegoida kilta-
lehtemme kirjoittaminen fukseille
Pari sanaa fukseille: Kohdatkaa akateeminen vapaus jumalananne. 
Pelätkää ja kunnioittakaa sitä. Pitäkää sitä suurimpana voimavarananne, 
mutta älkää rikkoko sitä vastaan, sillä se johtaa loputtomaan kär-
simykseen insinöörifysiikan luennoilla. Taivaassa teitä odottaa mersu, 
omakotitalo ja 70 kokenutta puumaa. Kirjoittakaa Nibbleen.

Nimi: Atte
Ikä: 24
Mistä: Pälkäneeltä
Paras lapsuusmuisto: Asuin Pälkäneellä
Elämän tarkoitus: Huudella rivouksia nuoremmille, nillittää ja mesota.
Tehtävä hallituksessa: Päästä loppuun.
Pari sanaa fukseille: Mut ei siin midist, kattellaa.

Nimi: Jake (ääntäen kuten inglismanni)
Ikä: 0x17
Mistä: Ruokolahden Myllyntaustalta
Paras lapsuusmuisto: Kärsin kroonisesta nenäverenvuodosta. Käytiin 
viisi kertaa sairaalassa ihan Isossa Kaupunnissa polttamassa verisuonia 
sieraimista. Sattui saatanasti, eikä auttanut.
Elämän tarkoitus: Pitää rakkaan kiltamme tiedotuskanavia ajantasaisina.
Tehtävä hallituksessa: Päästä ohjelmoimaan, niin voi kuolla onnellisena.
Pari sanaa fukseille: Joten silloin kun on rankkaa ja kaikki tuntuu olevan 
menetetty, niin uskokaa minuun joka uskoo että kyllä se siitä!

Nimi: Kassu
Ikä: 24
Mistä: Alunperin Tampereen Atalasta, myöhemmin Ylöjärven metsistä.
Paras lapsuusmuisto: Joululahjaksi saadun Super Nintendon taka-
varikointi puoleksi vuodeksi ku pikku-Mikkoa eivät enää pihaleikit 
kiinnostaneetkaan.
Elämän tarkoitus: Saada tietoteekkarit ottamaan juoksuaskelia muuten-
kin kuin shift ylhäällä Counter-Strikessä. Kasata joukkueita liikunta-
tapahtumiin ja saada viikottaisille sählyvuoroille pelaajia.
Tehtävä hallituksessa: Elää vanhaksi, lihavaksi ja sikarikkaaksi sedäksi, 
joka harrastaa urheiluautojen keräilyä ja seurapiirijulkkiksia.
Pari sanaa fukseille: Winston Churchillin aikanaan sanoma “Never, 
never, never give up.”

TiTen hallitus esittäytyy

Nimi: Karzki tai “perheen pienin”
Ikä: 22
Mistä: Saarijärveltä, Tonttuperältä
Paras lapsuusmuisto: Äiti suuttui ja sain syödä vain kaurapuuroa yhtenä 
päivänä.
Elämän tarkoitus: Paukuttaa nuijaa ja anella muita tekemään hommansa. 
Edustaa ja pönöttää.
Tehtävä hallituksessa: Tulla Kuningattareksi. Jakaa elämän ylellisyys 
norjalaisen öljypohatan Andreaksen kanssa.
Pari sanaa fukseille: Uskalla uskaltaa, BurgerKingikin tarjoilee pekoni-
pehmistä!

Nimi: Masi
Ikä: 24
Mistä: Pakaalta, Suomen Monacosta
Paras lapsuusmuisto: Sain 6-vuotissynttärilahjaksi semisti rikkinäisen 
Segan. Kun sain sen toimimaan kunnolla, antaja otti sen takaisin.
Elämän tarkoitus: Saada aikaan laulua ja toimittaa Nibbleä
Tehtävä hallituksessa: Vaikuttaa ympäröiviin asioihin positiivisesti.
Pari sanaa fukseille: Ottakaa kaikki irti siitä, mitä saitte.

Nimi: Akseli Matti Tapio, kun se on vihainen, vaikka oikeasti se on vain 
Matti Akseli
Ikä: Ei riitä sormet enää.
Mistä: Etelä-Savon Heinävesi Citystä
Paras lapsuusmuisto: Laittelin kerran lihapattaa uuniin, kun jiäkuapista 
alako kuulummaan kummia. Siellä ol kanammunat kuoritutuna itestään 
ja tipuset loikkeli pitkin hyllyjä. Mut nää ei ollukkaan ihan tavallisia 
tipusia, näillä ol vihriät höyhenet. Siinä sitten kummasteltiin notta mitäs 
nyt. Onneks nuapurin ukko, joka paikallisen kylähullun virkaa toimit-
tel, tuli just tuomaan meille katolta poimimiaan mustikoita. Annettiin 
vihreät kanampojat sitte hälle. Jäläkkeenpäin siinä sitte tuumailtiin, 
notta olipahan seikkailu.
Elämän tarkoitus: Tuotaa.. kyllä me tästä vielä rankka saadaan :)
Tehtävä hallituksessa: Voittaa. Aina ja kaikessa.
Pari sanaa fukseille: Welcome to Jackass

Nimi: Kimmo
Ikä: 24
Mistä: Vihdin kirkonkylästä
Paras lapsuusmuisto: Lapsuuteni oli yhtä juhlaa.
Elämän tarkoitus: Valvoa ja komentaa teitä, mikäli olette killassa.
Tehtävä hallituksessa: K niinku Kipe.
Pari sanaa fukseille: BADABIM BADA BUM

TiTen hallitus esittäytyy
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Nimi: Markus tai Make, toisinaan maketzu
Ikä: Dreiundzwanzig.
Mistä: Joroisista, Savon Pariisista.
Paras lapsuusmuisto: Jouduin juomaan piimää, kun minulla epäiltiin 
laktoosi-intoleranssia. En pidä piimästä, rakastan maitoa.
Elämän tarkoitus: Pitää kirjanpitoa ja maksaa laskut. Vahtia apinalau-
man rahankäyttöä ja murahdella.
Tehtävä hallituksessa: Tehdä jotain kivaa duunia ja olla kivoja ihmisiä 
ympärillä. Että ois kivaa.
Pari sanaa fukseille: Elämässä on hyvä tehdä asioita joista pitää, mutta 
joskus täytyy myös tehdä epämukavia ja tylsiä asioita päästäkseen kohti 
niitä joista pitää.

Nimi: Antti
Ikä: 20
Mistä: Nousteesta aka Nousiaisista
Paras lapsuusmuisto: Mä en oo turust.
Elämän tarkoitus: Roudata simaa kiltaan ja järkätä saunailtoja Iiriksen 
kanssa.
Tehtävä hallituksessa: Oppia tekemään edes jotain hyvin :D
Pari sanaa fukseille: nyt vittu :D

Nimi: Ingo
Ikä: 30
Mistä: Brandenburg, Itä-Saksa, aikaisemmin DDR, asuin siellä 26,45 
vuotta.
Paras lapsuusmuisto: Lapsena omat sukat olivat aina liian painavia.
Elämän tarkoitus: Tiedottaa kansainvälisiä jäseniämme. Kehittää ideoita, 
miten saada enemmän ulkomaalaisia opiskelijoita kiltaan ja muista 
kv-jutuista. Edustaa TiTeä YO-kunnan kv-jaostossa. Ottaa kaikki 
tietoteekkarit- ja fuksit kiltaan kavereiksi mukaan kansalaisuuteen 
katsomatta.
Tehtävä hallituksessa: Minulta tulee hulluja innovatiivisia ideoita. Lisäksi 
teekkarikulttuuria, kansainvälisyyttä, EI-turkulaisuutta.
Pari sanaa fukseille: That’s all folks, Goodbye!

Oikeat kysymykset 
1. Millä nimellä äitisi kutsuu sinua? 
2. Kuinka monta kokonaista vuotta on kulunut syntymästäsi? 
3. Mistä olet kotoisin eli missä kaupungissa, kylässä/kaupunginosassa vartuit? 
4. Mikä on ankein ankeuskertomus lapsuudestasi? (Esim. “Tartti syyä silakanruotoja ku ei ollu 
varaa seinruotoihin.”) 
5. Mikä on elämäsi tarkoitus eli mihin pyrit elämässäsi? 
6. Olet nyt hallitusvirassa <hallitusvirkasi>. Mitä siis hommailet? 
7. Pidät henkeä nostattavan puheen salilliselle ala-asteikäisiä vakavasti sairaita lapsia. Mihin 
ytimekkääseen lauseeseen päätät puheen?

TiTen hallitus esittäytyy

Nimi: Jesper
Ikä: Kakskytkolme.
Mistä: Etelä-Hervannan ghetoista.
Paras lapsuusmuisto: Löydettiin pusikosta Rambo-puukko, mutta ei 
saatu pitää sitä. :(
Elämän tarkoitus: Hoivata teitä pikkupalleroisia. Pitää huolta, että saatte 
ikimuistoisen ja ratkiriemukkaan fuksivuoden ja kasvatte tunnollisiksi 
teekkareiksi. ;)
Tehtävä hallituksessa: Tehdä hemmetisti duunia omaisuuden hank-
kimiseksi. Muuttaa jonnekin etelään oman viinitilan kartanoon. Juoda 
päivät pitkät viinillä terästettyä ES ja pelata CS.
Pari sanaa fukseille: Silloin kun minä olin fuksi, ei tommosia lasten-
sairauksia ollut edes olemassa. Minä lähden nyt baariin.

Nimi: Henri
Ikä: 21
Mistä: Tampereelta
Paras lapsuusmuisto: Vanhemmat eivät antaneet ottaa pleikkaykköstä 
mukaan mökille kesänviettoon.
Elämän tarkoitus: Ottaa kivoi kuvei ja laittaa nettiin. Sit hommailla kil-
lan painotuotteet kasaan, kuten tämän läpyskän, jota käsissäsi pitelet.
Tehtävä hallituksessa: Oman firman pyörittäminen.
Pari sanaa fukseille: Toivoa on niin kauan kuin elää, paitsi jos ryhtyy 
titeläiseksi.

Nimi: Katarina
Ikä: 20
Mistä: Koulu-ura Tampereella, muuten kierrellyt Tanskaa myöden.
Paras lapsuusmuisto: Äiti oli tehnyt pizzaa evääksi kouluun (Tanskassa ei 
ilmasia kouluruokia tunneta) ja se oli tunkenut siihen sipulia. En pitänyt 
sipulista ja oksensin.
Elämän tarkoitus: Kirjoitella pöykkyjä eli päättää mitä päätettiin. Yrittää 
myös arkistoida niitä ja välittää muille hallituslaisille päätökset.
Tehtävä hallituksessa: Henkilökohtainen tyytyväisyys.
Pari sanaa fukseille: Pyörät pyörimään.

Nimi: Tommiksi taisi kutsua
Ikä: Tarpeeksi, mutta Alkon täti kysyy vielä henkkareita.
Mistä: Raumalta
Paras lapsuusmuisto: Perheen kanssa käytiin muutamaan otteeseen 
Puuhamaassa enkä koskaan nähnyt Puuha-Nallea vaikka pikkuvelikin 
sen näki.
Elämän tarkoitus: Olla tapahtumatoimari, alumnivastaava ja TEKin 
kiltayhdyshenkilö.
Tehtävä hallituksessa: 42
Pari sanaa fukseille: Sanon “Kyllä se siitä” ja näytän motivaatiovalaan.

TiTen hallitus esittäytyy
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www.ixonos.com

Kun noin vuosi sitten koitti elokuun toiseksi viimeinen viikonloppu, en tiennyt, mitä 
odottaa. Seuraavalla viikolla alkaisivat ensimmäiset opinnot minulle täysin tuntemat-
tomassa teknillisessä yliopistossa suomalaisen sivilisaation kehdossa, Hervannassa. 
Itellan uuden ja ylivoimaisen tehokkaan kädestä-postiluukkuun -toimituksen kautta 
saamassani tietotekniikan alan arvostetussa laatujulkaisussa, Fuksinibblessä oli kehotet-
tu uusia fukseja saapumaan paikallisen kauppakeskus Duon edustalle ensimmäistä viik-
koa edeltävänä sunnuntai-iltana. Killan fuksivastaavisto järjesti tapaamisen tarkoituk-
senaan tutustuttaa fuksit heihin sekä toisiin fukseihin, hieman esitellä Hervantaa ja 
vastata suurimpiin uusien tulokkaiden mieliä askarruttaviin kysymyksiin – liittyivätpä 
ne kauniimman sukupuolen anatomiaan tahi ei.

Olin kahden vaiheilla osallistumiseni suhteen, mutta päätin kuitenkin lopulta uhmata 
ujouttani ja mennä ottamaan pienen varaslähdön fuksivuoteen. Tuon sunnuntai-illan 
jälkeen tiesin ensimmäistä kertaa, että olin varmasti tullut juuri oikeaan paikkaan 
opiskelemaan, ja aloin innolla odottaa tulevien viikkojen fuksitapahtumia. Huoma-
sin pian haluavani osallistua lähes jokaiseen hauskanpitoon tähtäävään teekkari- ja 
fuksitapahtumaan – niin kutsutun fuksi-OCD:n oire*. On vaikea sanoin kuvailla sitä 
yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, joka TTY:n opiskelijaelämän tiimel-
lyksessä syntyy pienen fuksin mieleen; teekkarien yhteishenki oli ainakin minulle jotain 
aivan käsittämättömän uutta ja ihmeellisen hienoa: aina löytyy juttu- ja bileseuraa eikä 
kukaan ole koskaan yksin, jos ei sitä itse tahdo.

Ehkä parhaiten fuksisyksyn tapahtumista mieleeni jäi FuksiWundeRunde, jossa kier-
retään erilaisia tehtävärasteja Tampereen keskustassa pienessä fuksipalleropallossa, ja 
lopulta yleensä päädytään fuksien ja pubirundiaan lopettelevien teekkarien yhteisille 
jatkoille (jotka muuten olivat ainakin viime vuonna parhaat ikinä!**). FWR:n rastit tu-
tustuttivat hyvin kanssafukseihin, ja kilpailu loi varmasti kaikille vahvan ryhmähengen, 
mutta ennen kaikkea rastien kiertäminen ja suorittaminen oli tajuttoman hauskaa! 

Noppia ja sirkushuveja
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Lähimpien kymmenen kilometrin sisällä tapahtuva teekkaritoiminta on yleisesti ottaen 
hupaisaa ja nautinnollista, mutta välillä jokainen meistä kaipaa vähän vaihtelua tuttuihin 
maisemiin. Tähän hätään apua tarjoavat yliopiston eri tahojen järjestämät ekskursiot 
eli tuttavallisemmin excut, joilla matkataan ulkomaille (esimerkiksi turkuun, mutta 
joskus myös ihan oikeasti ulkomaille), vieraillaan yrityksissä ja tutustutaan paikalliseen 
opiskelijakulttuuriin. Vaikka excut voivat rahallisten kustannustensa puolesta välillä 
aiheuttaa pakonomaista tarvetta kiristää kukkaron nyörejä ja laukoa seksuaalissävytteisiä 
tinkauspuheita lippuja myyvälle taholle, ovat ne todellakin hintansa arvoisia kokemuksia 
ja muistoja (aina tosin muistoja ei kauheasti jää muulle kuin filmille).
Jos olet jonkin ihmeellisen sattuman kautta tullut yliopistoon myös opiskelemaan, niin 
ei hätää: apua ja vertaistukea on helposti saatavilla opintoihinkin, palveluiden hinnat 
tosin voivat vaihdella ilmaisesta orjuuteen. Esimerkiksi matikkaongelmien paras*** 
ehkäisykeino on erityisesti aiemminkin mainitsemani toisiin fukseihin ja vanhempiin 
tieteenharjoittajiin tutustuminen, koska harjoitusten tekeminen yhdessä on helpompaa 
ja viihtyisämpää, ja osaavatpa vanhat parratkin joskus jotain neuvoa antaa fuksikurssien 
pulmiin. 

Noppia ja sirkushuveja

Fuksin on kuitenkin hyvin tärkeää tiedostaa, että fuksipassiin lukuvuoden aikana kerät-
tävät fuksipisteet ovat lähes yhtä tärkeitä kuin opintopisteet! Ilman 300 fuksipistettä ei 
fuksista ikinä tule teekkaria, ja fuksipisteitä aktiivisesti keräämällä päädyt osallistumaan 
moniin hienoihin tapahtumiin, tutustumaan kivoihin ihmisiin ja teekkaritoimintaan 
sekä ehkä jopa saamaan Wappuna palkintoja aktiivisesta osallistumisestasi fuksivuoteen. 
Minä sitten muuten odotan, vaadin ja julkisesti julistan, että seuraavakin superfuksi, eli 
eniten lukuvuoden aikana fuksipisteitä kerännyt, on TiTeläinen ja fuksipassi 2013–2014 
omanne lailla musta! Pidän jokaista alle 900 fuksipistettä kerännyttä fuksia henkilökoh-
taisesti vastuussa häviöstämme, jos näin ei käy. Ei paineita.

Fuksivuoden alussa tulet pian huomaamaan, ettei Hervannassa opiskellessa ole koskaan 
puutetta huvittelumahdollisuuksista. Monelle fuksille tulee yllätyksenä, että teekkarit 
juhlivat ja viettävät aikaa yhdessä lähinnä arkipäivinä, viikonloppuina on vähemmän 
järjestettyä ohjelmaa. Lukuvuoden aikana onkin lähes joka viikko jatkuvasti eri kiltojen, 
kerhojen ja ylioppilaskunnan järjestämiä tapahtumia ja bileitä moneen makuun. Ole 
rohkea ja osallistu ennakkoluulottomasti myös muiden kiltojen tapahtumiin, vaikka et 
välttämättä tietäisi kenenkään tutun olevan tulossa samaan paikkaan. Parhainta fuksi-
vuodessa ovat ehdottomasti sosiaalisuuden määrä ja uudet kaverit! Muidenkin kiltojen 
jäsenet ovat, vain pienellä valheen riskillä, tutustumisen arvoista sakkia, ja fuksivuo-
destasi pääset parhaiten nauttimaan tuntemalla persoonia – en tiedä, voiko niitä sanoa 
ihmisiksi – eri puolilta TTY:tä, sillä heidän mukanaan avautuvat ovet ja valurautaportit 
moniin erilaisiin ja hauskoihin ajanviettotapoihin niin arkena kuin viikonloppuinakin. 

Tämän kappaleen haluaisin omistaa pahoitteluilleni Sinulle, hyvä fuksi. Valehtelin 
nimittäin tuossa aiemmin, sillä parasta fuksivuodessa eivät ole uudet kaverit ja sosi-
aalisuus, vaan fukseja Wappuna odottava teekkarikaste. Tämä ei siis ole vale,  kysy   
vaikka muilta vanhemmilta tieteenharjoittajilta. Jos ylioppilaslakin painaminen 
päähän tuntui hyvältä, odotapa teekkarilakkia ja Tammerkosken huikean virkistävää 
(toivottavasti) nestemäistä H2O:ta!  
 
Jaksoitpa sitten lukea tämän koko tekstin tai vain skippasit suoraan loppuun, niin 
muista: Suomen parhaimmat opiskelijatapahtumat ovat teekkarien järjestämiä!**** 
Toivottavasti sinäkin olet siis tullut oikeaan paikkaan. :) 

Zacky a.k.a. Saku Tiihonen 
Luciferin negaatio,  
Pimeyden (tai ainakin Mustan fuksipassin) tuoja, 
lievästi vanhempi tieteenharjoittaja ja Superfuksi 2012  
1044,93 fuksipistettä 

Noppia ja sirkushuveja

* Muita oireita ovat mm. pakonomainen viinapullon nostaminen ja kallistaminen 
sekä vain luennoilla esiintyvä narkolepsia. 
** Väite perustuu kirjoittajan alkoholinhuuruisiin muistikuviin. 
*** Väite perustuu nimettömien humanistilähteiden suorittamiin tutkimuksiin. 
**** Väite perustuu kirjoittajan ja nimettömien humanistilähteiden suorittamiin 
alkoholinhuuruisiin muistikuvatutkimuksiin.
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