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Jalkapallon MM-
kisat, hyttyset, mansikat ja ker-

mavaahto, varusvaraston näkeminen
viimeistä kertaa, festaripillu, pienet ril-
laamiset luokkaa Juti, kavereiden kanssa
hengaaminen, hyppääminen pää edellä
veteen, rusketus, TTY:n hyväksymiskir-
je… niistä on hyvä kesä tehty.

Tampereen TietoTeekkarikilta, myöhem-
min tekstissä kilta, on kaikkien
tietotekniikan opiskelijoiden oma aine-
järjestö, joka pyrkii ajamaan jäseniensä
etuja ja tarjoamaan erilaisia palveluita ja
aktiviteetteja jäsenilleen. Palvelu on
ehkä väärä sana, mutta yksi killan tuot-
tamista asioista on tämä Nibble – killan
oma lehti. Nibbleä julkaistaan 3-5 kertaa
vuodessa ja sen tavoitteena on saada
osakseen hyväksyvää nyökyttelyä ja
aiheuttaa naurun purskahduksia. Me
Nibblen toimituksessa emme ainakaan
tietoisesti tahdo pureutua kovin
vakavamielisiin aiheisiin, emmekä ota it-
seämme kovin vakavasti, siispä lehden
sisältö on yleisesti kevyttä ja tätä tuo-
tosta tulisikin lukea aina kieli poskessa.
Tämä numero on poikkeus, sillä ylem-
mältä taholta tullut sivumäärän rajaam-
inen takaa laadun: kannattaa lukea koko
lehti, tietämättömyys lisää tuskaa.

Syksyllä eteesi aukeaa
uusi maailma, joka on
pullollaan koettavaa ja
nähtävää. Paras vinkki,
jonka voin antaa: ole
avoimin mielin kaikkea ja
kaikkia kohtaan, pyri
löytämään se oma juttu,
muista opiskella, pidä
hauskaa. Fuksivuosi on
vain kerran elämässä.

Nähdään syksyllä!

Uuke

Onneksi olkoon, olette saaneet koulun
parhaan lehden käsiinne! TTY ja
TietoTeekkarikilta tarjoaa teille elämänne
retken, sano minun sanoneeni santana.
Tästä lehdestä saatte mahdollisesti
vinkkejä tulevaa fuksivuotta varten, oli ne
vinkit sitten kuraa tai soraa. Vanhempien
tieteenharjoittaj ien vinkkejä kannattaa
kuitenkin kuunnella sillä korva-osalla siitä
päästä, koska ne kuitenkin harvemmin on
pelkkää ripulia.

Kuten sanottu, Nibble ilmestyy 3-5 kertaa
vuodessa ja se koostuu meidän nibblistien
ja muiden opiskelijoiden jutuista. Nibblen
toimitukseen kuuluu kolme henkilöä,
nibblisti: Minä, päätoimittaja: Uuke ja
taittaja: Dregu. Tähän on turha kirjoitella
mitään oikeita nimiä, sillä ette te meitä
niillä tule tuntemaan. Yleisesti ottaen
meidät tulee tuntea irc-nickeillä jotka ovat
keskimäärin laatua zöge, trubamolli, reino,
rylle, korvatappi, herkkupamppu jne…äh,
tämä nyt meni sitten sinne ripuli-osastolle.

Juuh, elikkäs pakotettiin tekeen lyhyt juttu
joten lopetan tältä erää sitten ikäänkuin
tähän. Yhden vinkin annan vielä fukseille:
käykää ne ketun matikat fuksivuonna ni
pääsette elämässä helpommalla.

l aarni o

P.S. Avaa Nibble.
Lähde matkaan!

Nibblistien
terveis

et

Rankalla on hauskaa
.

Lähde rankalle.

Mene nyt roskikseen.

Fuksi N i bbl e 2 /2 014

Toi mi tus:
J ukka " Uuke" Uusi tal o, päätoi mi ttaj a
H enri k " l aarni o" H arti a l a, ni bbl i sti
Vi l l e " Dregu" N ousi ai nen, tai tto
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Ei juku, uusia fukseja!
Welcome to Jacka. . . siis morjesta vaan ja
tervetuloa opiskelemaan tietotekniikkaa
myös Tampereen TietoTeekkarikillan
puolesta. Heikompaa saattaisi jo tietysti
tässä vaiheessa hirvittää, mutta ällös
olko huolissanne. Lupaan ja vannon ja
vakuutan, että kilta pitää teistä erittäin
hyvän huolen niin ylä- ja alamäissä.

Jos paikan vastaanottaminen vielä
mietityttää voin kertoa pienen tarinan,
jos sallinette. Ei se mitään, kerron sen
silti. Itse aikoinaan, ennen fuksivuoden
alkua, olin jo vakuuttunut vaihtavani en-
simmäisen vuoden jälkeen TiTeltä pois,
tämä ei nähkääs ollut ykkösvaihtoehtoni.
Päätin kuitenkin ottaa paikan vastaan ja
saavuin paikalle. Sitten se tapahtui,
nimittäin rakastuin. Pienten alkukanger-
telujen jälkeen opiskelu alkoi maistua
erittäin hyvältä (kun antoi mahdol-
lisuuden) ja nyt se silloin kaukaiselta
tuntunut valmistuminenkin alkaa
häämöttää. Mutta sitäkin tärkeämmän ja
suuremman vaikutuksen minuun teki,
mikäs muukaan kuin, Tampereen
TietoTeekkarikilta.

Lyhyesti sanottuna kilta on TTY:n
Tietotekniikan opiskelijoiden aine-
järjestö. Järjestämme hyvinkin monen-
laista erilaista toimintaa, kuten
saunailtoja, excursioita (Rankasta ja
TiTeeneistä tulette varmasti kuulemaan
monia tarinoita), leffailtoja, bileitä,
siistejä pöytäjuhlia, opintopiirejä, liikun-
taa. . . listaa voisi jatkaa vaikka kuinka
pitkälle. Tärkeimpänä tietysti on killassa
aktiivisesti vaikuttavat ihmiset, jotka
kaiken tämän mahdollistavat.

Killalla on oma hallitus sekä toimihenk-
ilönsä, jotka väsymättömästi jaksavat
ahertaa jäsenistönsä eteen. Saatamme
vaikuttaa pelottavilta, mutta me emme
todellakaan pure. Jos nyt pieni itsekehu
sallitaan, olemme itse asiassa aika hem-

metin mukavaa porukkaa, jopa tämän
Nibblen toimitus :3 (toim. huom. herra
puheenjohtaja on paras :D ja TiTe :D)

Haastan siis jokaisen uuden opiskelijan ro-
hkeasti tulemaan jutulle ja heittämään läp-
pää kanssamme, löydymme mitä
todennäköisimmin kiltahuoneelta, kuka
milloinkin. Jos ei muuta, opetelkaa ainakin
tunnistamaan fuksivastaavistonne :)

Tärkein asiahan on tietysti se opiskelu.
Joku saattaa pelätä, että killan kanssa
tekeminen rajoittaa opintoja tai vahvasti
hidastaa tätä. Näin asian ei tarvitse
kuitenkaan olla. Tarkoituksemme on ni-
menomaan tuoda vastapainoa opiskelulle,
tekemistä vapaa-ajalle sekä vertaistukea
silloin kun insinöörimatematiikan
laskeminen alkaa hajottaa(dont worry,
tiedätte pian mistä puhun). Jos näin vinkki
vanhemmalta tieteenharjoittajalta sallit-
aan, kannattaa nämä ns. fuksikurssit
suorittaa heti ensimmäisenä vuonna pois
alta.

Tulevana vuonna tulette varmasti
kohtaamaan paljon uusia ihmisiä, unohtu-
mattomia reissuja, leppoista yhdessäoloa,
hyviä luennoitsijoita, monet laskuhar-
joitukset, tapiireja, Earin jokaisessa
aulassa, Teekkarisaunan, laulamista,
texmex uunimakkaran ja fusarin tuplajuus-
ton, laarnion sekä monta muuta asiaa, joka
tekevät fuksivuodestanne aivan
mielettömän ikimuistoisen. Lupaan, että
teemme tässä parhaamme.

Aksel i ”vaahtopupu” Karvi nen
Tampereen Ti etoTeekkari ki l l an

H erra Puheenj ohtaj a

Suuren Johtajan
terveiset tuleville

kansalaisille

ebin
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Mikä on TiTe?
Tampereen teknillisen yliopiston yliop-
pilaskunnan alaisuudessa toimii yli kym-
menen kiltaa, tavallisen pulliaisen
kielellä voidaan puhua ainejärjestöistä.
Kilta- ja kerhotoiminnalla on TTY:lla erit-
täin vahva jalansija: jäsenet ovat ak-
tiivisia ja haluavat jatkuvasti kehittää
toimintaa. TTY:lla on oma kiltansa
kaikkien alojen opiskelijoille ja
tietotekniikan opiskelijoiden kohdalla se
on TiTe eli Tampereen
TietoTeekkarikilta. Kauniisti muotoiltuna
TiTen tavoitteena on ajaa tietotekniikan
opiskelijoiden etua TTY:lla, edistää
tietotekniikan opiskelijoiden yhteistoi-
mintaa sekä tarjota erilaisia jäsenpalve-
luita. Mitä se sitten oikeasti tarkoittaa?

Kiltahuone
Kiltahuone on koko jutun ydin.
Tietotalon kellarikerroksessa sijaitseva
kiltahuoneemme on oiva paikka
opiskeluun, hengailuun, muihin opiskeli-
joihin tutustumiseen tai vaikkapa välipa-
lan nauttimiseen. Kiltahuoneella on
kaikenlaista viihdykettä: iso TV, josta
katsellaan usein elokuvia ja johon on
ympätty tietokone ja Xbox360,
lautapelejä, monta jäsenistön käyttöön
tarkoitettua tietokonetta, useita eri
lehtiä – myös päätoimittajan oma su-
osikki Playboy, sekä tietenkin kiltamme
ylpeys Tekken 3 Arcade, jota saa mättää
ilmaiseksi. Eikä tässä vielä kaikki! Lisäk-
si kiltahuoneella myydään mm. kirjoja,
opintomonisteita ja kirjoitusvälineitä.
Kiltahuoneelta löytyy limsa- ja karkki-
automaatti, ja lukukausittaista kahvi-
maksua vastaan saa juoda kahvia niin
paljon kuin jaksaa. Parasta on kuitenkin
se, että muutamia poikkeuksia lukuun
ottamatta kiltahuone on auki 24/7!

Tapahtumat & liikunta
TiTe järjestää jäsenistölleen erilaisia
tapahtumia ympäri vuoden. Tapahtu-
makalenterista löytyy mm. saunailtoja,
laneja, excursioita eli opintomatkoja, sit-
sejä (googlaa sitsit), rekrytointimessut. .

jokaiselle jotakin. Hyvää vastapainoa
opiskelulle on varsinkin liikunta, ja
tässäkin TiTen läsnäolo on vahva: kilta tar-
joaa jäsenistölleen viikoittain liikun-
tavuoroja, joissa pelataan esim. sählyä.
Lisäksi kilta järjestää eri urheilutapahtu-
mia ja –turnauksia, kuten reissun
Tampereen Megazoneen, ja osallistuu
TTY:lla pidettäviin hippoihin, kuten lento-
palloturnaukseen tai yösählyturnaukseen.

Miten pääsen mukaan ja
miten tämä kaikki on
mahdollista?
Kaikesta tästä pääsee nauttimaan, kun
liittyy kiltamme jäseneksi suorittamalla
4,20 euron jäsenmaksun. Jäsenmaksu on
voimassa vuoden, ja sen voi suorittaa
kätevästi joko ylioppilaskunnan jäsenmak-
sun yhteydessä tai myöhemmin syksyllä
koulun alettua kiltahuoneellamme.

Vielä pieni sananen koko toiminnan
järjestämisestä: syksyllä killan
yleiskokouksessa jäsenistö valitsee killan
hallituksen, joka myöhemmin valitsee
apureikseen toimihenkilöt. Jokaisella hen-
kilöllä on oma vastuualueensa killan
toiminnassa, esimerkiksi meillä Nibblen
toimituksessa vastuualueena on tuottaa
tätä lehteä. Hallitus ja toimihenkilöt ovat
noin 25 hengen vapaaehtoisporukka, jota
voimme kiittää killan toiminnan suju-
vuudesta ja palveluiden takaamisesta.
Kuka tahansa jäsen voi lähteä mukaan kil-
lan hallitukseen tai toimihenkilöksi, mutta
siitä sitten syksyllä lisää.

Käyhän katsomassa ja lukemassa lisää
osoitteesta www.tietoteekkarikilta.fi
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kysymään meiltä neuvoa, jos jokin asia as-
karruttaa. Kannattaa muistaa, että
teekkarielämä ei ole pelkkää ryyp-
päämistä, ja tapahtumiin tullaan ensisi-
jaisesti pitämään hauskaa - joi alkoholia
tai ei. Fuksivuosi päättyy teekkarikastee-
seen, jossa fuksi kuolee ja tilalle tulee aito
tamperelainen teekkari. Kaste on wapun ja
fuksivuoden kohokohta, eikä sitä kannata
jättää väliin.

Teretulemast
Pitelet tätä lehteä kädessäsi, koska sinut
on valittu opiskelemaan tietotekniikkaa
TTY:lle. Jos olet päättänyt ottaa paikkasi
vastaan, onnittelut hyvästä valinnasta.
Muussa tapauksessa suosittelen valit-
semaan TiTen joka tapauksessa.

Kesän aikana
Ennen kuin pääset innosta puhkuen aloit-
tamaan ensimmäisen lukuvuotesi kans-
samme, on kesää kuitenkin vielä jäljellä ja
joitakin asioita kannattaa hoitaa kuntoon.
Muista ennen kaikkea ottaa opiske-
lupaikka vastaan ja tilata opiskelijakortti
ajoissa. Kelan kanssa kannattaa myös
tsekata opintotukiasiat, ettei akuutti ra-
hattomuus pääse yllättämään. Kämppäkin
on aika mukava olla, joten sellaisen
hakeminen on ihan fiksua.

Moro! Olen Tommi ja
olen teidän fuksivast-
aavanne ensi
lukuvuonna. Aloitan
tänä syksynä toisen
vuoden TTY:llä.
IRCnetistä minut löytää
nimimerkillä tommi-
jama. Olen kotoisin
Raahesta ja
lempikappaleeni on
Frontside Ollie.

Moi, oon Miika teidän
tuleva ylitutorinne. Int-
ter neteissä ja muual-
lakin tottelen myös
nimeä SoliDi. Aloittelen
syksyllä neljättä vuotta
TTY:llä, ja tehtäväni on
pitää teistä palleroista
huolta vuodenvaihtee-
seen asti. Olen kotoisin
Virroilta (on muuten
virallinen juhan-
nuskaupunki). Pidän
rytmimusiikista ja has-
suttelusta.

Fuksivastaavisto?
Fuksivastaavisto koostuu killan fuk-
sivastaavasta ja ylitutorista.
Tehtävämme on fuksien perehdyt-
täminen teekkarielämään. Järjestämme
killan fuksitapahtumat ja olemme
mukana järjestämässä kiltojen yhteisiä
tapahtumia. Lisäksi teemme yhteistyötä
tutorien kanssa ja autamme teitä par-
haamme mukaan fuksivuotenne aikana.
Vaikka olemmekin rumia ja karvaisia,
meitä ei tarvitse pelätä, vaan meidän
puoleemme voi kääntyä jokaisessa
mieltä askarruttavassa asiassa.

Mikä on fuksipassi?
Fuksipassi on vihkonen, joka jaetaan
jokaiselle fuksille. Siihen kerätään
leimoja eri tapahtumista ja tehtävistä.
Kun leimoja on tarpeeksi, passi toimii
pääsylippuna fuksivuoden huipentu-
maan, teekkarikasteeseen. Passia täytel-
lessä tutustuu samalla monipuolisesti
teekkarielämään, tapaa uusia ihmisiä ja
saa mahtavia kokemuksia!

Neuvoja fuksivuoteen
Ole aktiivinen ja tule rohkeasti toi-
mintaan mukaan, fuksivuosi on vain ker-
ran elämässä. Vietä vapaa-aikaa killassa
ja käy ahkerasti tapahtumissa. Tule

Fuksivastaav
isto esittäytyy

Miika käyttää
pipoa

Tommi ei käytä
silmälaseja
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Saavu ehdottomasti myös killan
kesätappoon 18.- 20.7. , jossa pääset tu-
tustumaan uusiin opiskelutovereihisi ja
ennen kaikkea pitämään hauskaa.
Ilmesty ihmeessä myös varaslähtöön,
jossa tutustutaan hiukan koulun ym-
päristöön ja kampukseen, ja toki myös
meihin ja mahtaviin tutoreihin. Tämä siis
päivää ennen opiskelujen alkua (17.8.
klo. 18:00) (kts. sivu 13)

Parhaiten meidät saa kesän aikana (ja
muutenkin) kiinni ircin ihmeellisestä
maailmasta ja kanavalta #tite-fuksit
(IRCnet). Kyseisellä kanavalla pääset
myös tutustumaan muihin fukseihin ja
TiTen hallitukseen sekä tutoreihin. Jos
IRC kuulostaa pelottavalta, etkä
mielestäsi osaa sitä käyttää, suuntaa
osoitteeseen tietoteekkarikilta.fi/#! /chat.

Jos satut kesän aikana jo asumaan Her-
vannassa tai muuten vain seikkailet lähi-
maastossa, kannattaa uskaltautua
piipahtamaan kiltahuoneella. Etukäteen
on toki järkevää varmistaa vaikka
irkitse, että joku on paikalla
päästämässä sisään ja viihdyttämässä.
Vanhempia tieteenharjoittaj ia ei kannata
suinkaan pelätä, vaan mennä rohkeasti
mukaan vaikka leffaa katsomaan.

Koulu alkaa! !
Kun ikävä kesäloma on vihdoinkin lusittu
ja pitkä odotus palkitaan, pääset aloit-
tamaan opintosi yliopisto-opiskeluun tu-
tustuttavalla orientaatioviikolla, jolloin
vanhat parrat eivät ole opiskeluaan aloit-
taneet, joten koululla pyörii lähinnä fuk-
seja ja tutoreita. Kyseisellä viikolla
kannattaa jättää illat vapaaksi, sillä
luvassa on monenlaista ohjelmaa.

Yksin et suinkaan joudu opintojasi aloit-
tamaan, vaan meidän lisäksi polkuasi var-
jelevat myös tutorit. Fuksit jaetaan n. 7
hengen ryhmiin, joita ohjastaa kutakin
kaksi tutoria. Tutoreiksi kutsutut hauskat
oliot ovat vanhempia tieteenharjoittaj ia,
jotka on valittu tiukalla seulalla ja läpi
käyneet kovan koulutuksen ohjatakseen
teitä teekkarielämän myllerryksessä. Ryh-
mäytyminen tapahtuu heti ensimmäisenä
päivänä, ja oman ryhmän kokoontumisissa
kannattaa käydä, sillä kouluun ja kaikkeen
sen ympärillä tapahtuvaan tutustumisen
lisäksi tutorryhmästä muodostuu yleensä
(pimeässä?)loistava kaveriporukka.

Tommi j a M i i ka

Miika edestä

Tommi istuu

Miika takaa Tommi makaa
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Onnittelut vielä minunkin puolestani
siitä, että olet tehnyt elämäsi parhaan
valinnan hakemalla TTY:lle ja vielä
kaiken lisäksi TiTe: lle. Minä olen cir-
rus~, viime vuoden fuksi ja teidän tuleva
tutorinne. Minun tehtäväkseni nakitetti-
in kirjoittaa omasta vinkkelistäni siitä,
mitä opiskelijaelämänne paras vuosi eli
fuksivuosi teille tuo tullessaan.

Fuksivuosihan on kaikkien vanhojen se-
tien kertomien legendojen mukaan se
paras vuosi. Se vuosi kun opiskelut ei
vielä paina selkää ja niin mieli kuin
ruumiskin ovat vielä parhaassa
vedossaan. Se on se vuosi kun uusia ys-
täviä ja tuttavuuksia tulee yhtäkkiä niin
paljon lisää, että kaikkien nimien
opetteluun ei yksinkertaisesti riitä aika.
Se vuosi, jota muistellaan vielä n. vuo-
denkin (lue: n > 4) jälkeen kaiholla.

Ja te, rakkaat fuksit, olette pian aloit-
tamassa juuri sitä vuotta.

Kun ensimmäiset viikot TTY:llä alkoivat
lähestyä, rupesin (niin monen muun
fuksin tapaan) kuumottelemaan kaikkea
sitä, mitä edestä mahtaisikaan löytyä.
Etsin netistä, fuksinibblestä ym. kaiken
mahdollisen tiedon, mitä saattaisin
tulevissa koitoksissani tarvita. Löysinkin
muistaakseni juuri fuksinibblestä
ilmoituksen siitä, että TiTe järjestää fuk-
seille jo ensimmäistä viikkoa edeltävänä
sunnuntaina varaslähdön, jonka
tarkoituksena olisi tutustua vähän
kouluun ja Hervantaan.

Lähdin varaslähtöön lähinnä tylsyyttäni,
mutta myös nähdäkseni minkälaisia ih-
misiä joutuisin seuraavan vuoden päivät
katselemaan. Muistan vieläkin miten ek-
syneinä seisoimme ringissä Duon edessä

odottaen viimeisiäkin fukseja ja tutoreita
paikalle. Väkinäistä keskusteluakin
yritimme harjoittaa, mutta kaikilla ek-
syneen näköisillä ihmisillä (lue: fuksi) tun-
tui olevan jotain paljon tärkeämpääkin
ajateltavaa kuin muihin tutustuminen.
Tulevat tutorimme ja fuksivastaavisto
kuitenkin ottivat hommasta hyvin kopin ja
lähdimme kiertelemään Hervannan
kauniita maisemia.

Maisemareitin jälkeen suuntasimme
pelokkaasti seuraten jonkun ihme
parkkipaikan kautta jonkun ihme raken-
nuksen taakse (Tietotalo) johonkin ihme
kellariin, joka paljastui hetkeä myöhem-
min TiTen kiltahuoneeksi ja jota voisin nyt
sanoa jo toiseksi olohuoneekseni. Sieltä
nappasimme mukaan muutaman pihape-
lin, virvokkeita ja ärsyttävän korvamadon
(Tea – Sormista sakset), jonka jälkeen
jatkoimme TTY:n edessä olevalle nurmi-
alueelle eli etunurtsille. Siellä pelailtiin
vähän mölkkyä ja tutustuttiin pikkuhiljaa
vähän muihinkin kuin aikaisemmin enem-
män äänessä olleisiin tutoreihin.

Seuraavana päivänä olikin jo huomat-
tavasti helpompi mennä koululle päin
odottamaan aamun tervetuloluentoa, kun
edellisestä illasta oli jäänyt muutama
naama, joille uskaltautui aamulla jut-
telemaan. Isommalle porukalle pidetyn
tervehdysluennon jälkeen menimme oman
tiedekunnan järjestämälle pienemmälle lu-
ennolle, jossa myös tietotekniikan laitok-
sen johtaja sanoi morot. Päivän jännittävin
vaihe oli kuitenkin vasta edessä: tutor-ryh-
miin jakautuminen, omien tutoreiden
kohtaaminen ja ennen kaikkea oman tutor-
ryhmän ensimmäinen yhteinen kohtaamin-
en.

Saliin mennessämme meille oli nimittäin
jaettu mystiset laput, joissa luki nu-
meroita. Sain muistaakseni seiskan ja kat-
selinkin koko luennon ajan muiden edessä
olevia pieniä paperilappusia löytääkseni
toisia samalla numerolla varustettuja ih-
misiä. Luento oli kuitenkin pian ohi ja
meidät kutsuttiin pienen kiltaesittelyn jäl-
keen ulos saleista numeroittain omien
tutoreidemme luokse. Tutoreilla oli tietysti
haalarit päällä ja teekkarilakit päässä.
Näyttivät niin isoilta ja viisailta meihin
fukseihin verrattuna. Mietin vaan, että ei
juku: mäkin haluun!

Vuoteeni fuksina “:D”

Eksyneitä fukseja
ringissä Duon edessä
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Tutorit pistivätkin oikeastaan viikon sen
jälkeen sulavasti pyörimään järjestäen
tutustumishyörintää ja muuta hauskaa
koululla luentojen jälkeen. Torstaina oli
myös ensimmäinen saunailta ja fuksi-
zufé, joihin kannattaa molempiin ilman
muuta osallistua. Saunaillat ovat nimit-
täin yksi teekkarikulttuurin helmistä ja
fuksi-zufékin antaa paljon tärkeää tietoa
teekkarikulttuurista ja sen harjoittamis-
esta TiTellä. Saunoista sen verran, että
suurin osa TTY:llä järjestettävistä
pirskeistä on tosiaan järjestetty
Teekkarisaunalla ja siellä onkin hyvät
puitteet kaikenmoiseen juhlintaan. Saun-
oakaan ei tarvitse jos ei halua, mutta su-
osittelen erittäin lämpimästi.

Ensimmäiset viikot menevät hurjaa vauh-
tia ja muuttuvatkin pian kuukausiksi
lähes jokaviikkoisten tapahtumien vauh-
dittamina. Ajan kuluessa huomaa myös
miten tuttavat muuttuvat ystäviksi ja
muistaa, että elämähän on ihan helvetin
hauskaa kun ei tarvitsekaan nukkua
vesilammikossa teltan lattialla. Myös fuk-
si-zuféssa kerätty haalaritiimi muodostuu
syksyn mittaan yhdessä mainoksia myy-
den ja speksejä mallaillen tiiviiksi
porukaksi, joka on vielä nytkin tiivis ja
herranjestas 5/5 kaveripiiri (maksettu
mainos).

Syksyn parhaana tapahtumana pidin
kuitenkin itse rankkaXQ:n, fuksivalan ja
kiertoajeluiden muassa FuksiWundeRun-
dea, jossa kaikkien TTY:n kiltojen fuksit
(lue: hitokseen fukseja) kiertelivät neljän
hengen porukoissa vapaavalintainen
asustus päällään Tampereen keskustassa
tekemässä hauskoja rastitehtäviä
samalla tuomareita ja toisiamme
nestemäisesti palkiten. Sinä iltana opin
kantapään kautta, että keskustan
mäkkäri ei ole Teekkarisauna ja että si-
ellä laulaminen saattaa aiheuttaa pahen-
nusta muissa asiakkaissa. (yllättyneitä
olivat: -) Noh, virheistä oppii. Hienointa
FuksiWundeRundessa oli kuitenkin se
yhteishenki mikä joukkuelaisten välillä
syntyi illan edetessä. Siinä vaiheessa
viimeistään tunsin olevani oikeassa
paikassa, oikeiden ihmisten kanssa.

Syksyn lähestyessä loppuaan ja kevään
puolelle siirryttäessä huomasinkin ajan
rakenteen muutoksen kokoajan selvem-

min. Yhtäkkiä puolet vuodesta olikin jo
ohi, talon tavoille oli opittu ja paras
kuitenkin vasta edessä. Wapun
läheneminen näkyi jo tammikuussa, kun
yhtäkkiä tapahtumia olikin joka paikassa
ja viikot kuluivat nopeammin kuin edellis-
en vuoden aamut. MM-kyykkä, saunat,
herwantapeli ja lopulta kirsikkana ja
strösseleinä kakun päällä oleva Wappu jät-
tivät jälkeensä vain yhdeen hyvin uupun-
een ja kuolleen fuksin. Tekisin kaiken
kuitenkin silti uudestaan; näitä kokemuk-
sia en unohda koskaan.

En halua kuitenkaan missään nimessä
spoilata teiltä aivan kaikkea sitä
löytämisen ja kokemisen riemua mitä
seuraava vuosi tuo tullessaan. Hienoa
tapahtumaa löytyy nimittäin niin kilta-
kuin kerhotoiminnastakin. Esimerkiksi

juuri rankkaXQ:n syksyisistä ruotsi-
seikkailuista ja Wapusta voisin teille
rakkaat tulevat fuksini kertoa helpostikin
samanpituisen tekstin ja olisin vasta
päässyt alkuun. Voin kuitenkin luvata ja
vannoa, että avoimin mielin ja hyvällä
asenteella varustettuna fuksivuosi ei jätä
ketään (lue: ketään) kylmäksi. Pitäkää
tekin elämänne paras fuksivuosi!

Toivottavasti tapaamme pian. :3

xoxo, ci rrus~

P.S. Tarjoan ekalle fuksille irkissä kal-
jan(/lonkeron/siiderin)!

cirrus~ ja ärsyttävä korvamato
rankkaexculla 2013
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Oispa haalarit ;_;
Hei fuksi! Oletkin varmaan jo kuullut,
että jokaisen opiskelijan perusvarustuk-
seen kuuluvat haalarit. Varsinkin TTY:llä
haalarit ovat teekkarilakin ohella tärkeä
osa teekkarikulttuuria, ja jo ensim-
mäisestä päivästä lähtien pääset
ihailemaan kaikissa sateenkaaren
väreissä olevia haalareita vanhempien
tieteenharjoittaj ien päällä. Väri on nimit-
täin oiva keino tunnistaa eri alojen
opiskelijat toisistaan. Meillä TiTellä se
väri on musta.

Haalarit eivät kuitenkaan ilmesty
tyhjästä, vaan joka syksy fukseista
kerätään haalaritiimi, jonka tehtävänä
on haalareiden hankkiminen kaikille kil-
lan fukseille. Jokainen vuositaso päät-
tääkin erikseen miltä juuri he haluavat
haalareidensa näyttävän ja tuntuvan.
Haalaritiimi hoitaa myös haalareihin
tulevien mainosten myynnin ja tietysti
haalareiden saapuessa järjestää yhden
vuoden parhaimmista saunailloista,
haalarisaunan.

Tätä kaikkea ei kuitenkaan tarvitse te-
hdä yksin. Hatin mukana syntyvä ryh-

mähenki saa pian homman luistamaan
omalla painollaan. Uuden haalaritiimiläis-
en ei myöskään tarvitse tietää ja osata heti
kaikkea, vaan apuna on vinkkejä men-
neiden vuosien haalaritiimeiltä sekä
haalarikummit, joiden pohjatonta viisautta
voit ammentaa tarpeen tullen.

Haalaritiimiläisille on myös haalareiden
hankinnan jälkeen luvassa huikea palkkio,
jonka sisällön ja muodon tiimi saa päättää
aivan itse. Haalaritiimissä parasta on
kuitenkin sen ympärille syntyvä kaveri-
porukka, joka säilyy parhaassa tapauk-
sessa vuosienkin jälkeen tiiviinä. Ja tietysti

omat haalarit, joita on mukava myöhem-
min pitää päällä muistellen, minkä
mainoksen on itse myynyt ja mikä tasku oli
juuri se oma toive.

Muista siis tulla ensimmäisellä viikolla
järjestettävään Fuksi-Zuféhen! Siellä saat
vastauksen moniin kysymyksiin ja sieltä al-
kaa myös haalaritiimin matka kohti ikio-
mia haalareita ja uusia seikkailuja!

ci sul i ~ el i Panu “ci rrus~ ” Kortel ai nen j a
H enna “sosul i ” Ruonavaara

H aal ari kummi t 2 014 : 3
(N aamoj en l öytämi nen kuvasta

j ätetään koti tehtäväksi )

Haalaritiimi poseeraa hankkimissaan haalareissahaalarisaunalla 2014
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TiTen tutorparit
esittäytyvät

“Tutor-suhde on elinikäinen.”

kotka

“Tutori (lat. tutor) tarkoittaa opiskelijaa
tai opettajaa, jonka tehtävänä on ohjata
ja opastaa nuorempia opiskelijoita.
Kouluissa tutori toimii ohjaajana ja
tietopankkina varsinkin uusille opiskeli-
joille tai oppilaille. Useissa kouluissa

tutoritoimintaa on kehitetty hyvin pitkälle, ja heidät koulutetaan
tehtävään huolellisesti.”

Wi ki pedi a

Fuksivuoden taivalta helpottamaan on rekrytty 22 tutoria. Vuoden alussa teidät jaetaan
tutor-ryhmiin, joista muuten usein muodostuu hyviä kaveriporukoita. Näitä ryhmiä
“vetää” tutorpari. Tutorien tehtävä on opastaa uudet opiskelijat opiskelijaelämän saloi-
hin, niin opintojen kuin vapaa-ajan ja yleisen elämisenkin kannalta. Heitä voi ja tulee
pommittaa heti koulun alusta asti kysymyksillä: joko he antavat vastauksen oman
tietonsa ja kokemuksensa perusteella tai hankkivat tiedon teille. Nämä vapaaehtoiset
kanssaopiskelijamme ovat käyneet pitkän ja raskaan koulutuksen - he tietävät ja os-
aavat, he ovat teidän fuksivuotenne tuki ja turva. Jotta pahin jännitys vanhojen naava-
partojen kohtaamisesta karisisi, seuraavissa kuvissa on esitelty tutorparit. Yksi
tutorpari toimii koko tiedekunnan (tieto- ja sähkötekniikan) DI-vaiheen opiskelijoiden
tutoreina. He eroavat muista tutorpareista hieman ulkoisestikin, yritäpä arvata mikä
pari on kyseessä…

Ei juku! Uusia fuks
eja!

Päästään taas tuu
toroimaan!

Anssi "Aivoapina" VarjonenVeli-Matti "Zyrk" Korpelainen"Anssi on turusta.Osus ja uppos.""Oispa Buenoja. Zyrk eiole vihainen vaansäihkysilmä."

Henna "sosuli" RuonavaaraPanu "cirrus~" Kortelainen"Sosulin suosikkieläin on pupu.""cirrus~ on kotosinJyvääskyläästä ja Hervannanjuoppotädit tykkää senbabyfacesta :3"

Matti "Mayz" Hä
mäläinen

Teemu "supsu" L
aakso

"Matti on mies, j
olla on

Voltteja, mutta h
arvemmin

kamalasti virtaa
."

"Teemu on Pohjo
is-

Hervannan kome
in viikinki."

Atte Haapanen
Tommi "IssE" Linnamaa
"Ohan Atte mukavan letkee
kaveri ja oiva tuutori!"
"Pituutta ja voimaa (IssEltä)

löytyy niin tuntee olonsa seurassa
turvalliseks nakkikioskillaki"
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"Kida" IkäheimonenKonsta "kokkeli" Boman"Konsta on paras. Ja viinba. xD(ps. missä Tommi ja Juho?)""Kida on paras. Ja kalja.:DDD (ps.
löysin Tommin ja Juhon)"

Riku "Richarttos" Ka
ura-aho

Jussi-Pekka Turune
n

"Sedät jaksaa
heilua?"

"Juho on TiTen oma Tom
mi

Neponen - ainoa tolkun m
ies

koko talossa. Änärissä
voittamaton."

"Tommi söpötukkineen on
paras

tutor, hänellä jos kellä o
n homma

hoidossa ja buenot talles
sa."

Juho "Jyhiz" Vähätalo
Tommi "tommijama" Nikula

Samuli "Masz
a" Kohomäki

Sauli "snottis
" Nevalainen

"Oispa subi. (e
i se patonki)"

"Brython para
s.

Rahahommsit
hoituu ja

muutkin. Oispa
hevosia"

Tuukka "Stude" LahtiMervi "mieryn" Leppäkorpi

"Löylyä lissää"

Verneri "Jeva" AholaOssi "Pilkki" Hakkarainen
"Jeva on ahkera

kiltahuoneen käyttäjä"
"Onks Pilkki tullu jo

koulul? -Se nukkuu viel."

Tytti
"tytti

" Kos
ola

Jaakk
o "cad

iac" H
usso

"Tytt
i on p

irteä
ja inn

okas
tutor

i

jolta
löytyy

kokem
usta

myös

kesku
stan

yliopis
tolta.

"

"Cadi
ac on

luotet
tava j

a reilu

kaver
i. Hän

et voi
josku

s löyt
ää

kiltah
uonee

lta ah
keran

a

opisk
elijan

a."

Atte Haapanen
Tommi "IssE" Linnamaa
"Ohan Atte mukavan letkee
kaveri ja oiva tuutori!"
"Pituutta ja voimaa (IssEltä)

löytyy niin tuntee olonsa seurassa
turvalliseks nakkikioskillaki"
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TiTen kesätapaaminen järje
stetään Kangasalan reserv

in aliupseerien

majalla 18.-20.7. Kaikki tite
läiset ja TiTe-myönteiset o

vat tervetulleita!

Tämä koskee myös sinua,
fuksi! Katso lisätiedot killa

n kotisivuilta.

Killan kesätappo

Jännittääkö eka päivä yliopistolla?

Ota varaslähtö fuksivuoteen! Saavu

Kauppa&Keskus Duon valtaväylän

puoleiselle ovelle sunnuntaina 17.8. klo 18.

Luvassa tutustumista Herwantaan,

kouluun ja ihmisiin! Katso lisää netistä.

Ota varaslähtö fuksivuoteen

Taittajan Nibblevisa

1. Onko hirvi peura?
2. Minkä ravitsemusliikken roskik-
sessa eräs toimittajista on?

3. Kuinka usein haalari mainitaan?
Kerro sivunumerot ja määrät.

4. Montako tupsulakkia löydät?
Kerro sivunumerot ja määrät.

5. Mitä eri eläimiä lehdessä on
mainittu tai kuvitettu? Luettele .

6. Kuinka usein tavutus kusee?
7. Montako kertaa cirrus löytyy
lehden kuvista? Kerro sivunumerot
ja henkilöiden tuntomerkit.

Vastaukset osoitteeseen
nibble@tietoteekkarikilta.fi

otsikolla Nibblevisa.
Parhaat vastaukset palkitaan!



tietoteekkarikilta.fi
twitter.com/ruffecs

facebook.com/tietoteekkarikilta
#tite & #tite-fuksit @ ircnet




