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Uusi vuosi, uusi päätoimittaja ja uusi 
Nibble. Meikäläinen on Henri, myös 
nimellä Mihef tunnettu TiTeläinen, jonka 
vastuulle tämän vuoden hallitus päätti 
antaa Nibblen päätoimittamisen. Suuri 
vastuu, mutta eiköhän tästäkin selvitä. 

Tänä vuonna Nibblen toimitus on 
päättänyt kääriä hihansa ja toimittaa 
vuoden aikana useamman Nibblen 
kuin pelkän fuksinibblen. Tässä on niistä 
ensimmäinen, toivottavasti nautit sen 
lukemisesta yhtä paljon kuin minä sen 
toimittamisesta. Voin myös luvata tässä 
vaiheessa jo sen, että tänä vuonna tullaan 
julkaisemaan Nibblejä myös syksyllä, 
ainakin jos se on minusta kiinni.

Koska edellisestä ei-fuksinibblestä 
on jo kovin kauan, on hyvä virkistää 
muistia siitä, että mikä Nibble oikein on. 
Nibble on meidän TiTeläisten ikioma 
kiltalehti, jossa jutut ovat laadukkaita ja 
vitsit hauskoja, ainakin välillä. Yleensä 
Nibblellä on myös jonkinlainen teema, 
joskaan tähän lehteen sellaista ei ehditty 
keksimään. Tärkeintä kuitenkin on se, että 
niin tämä kuin muutkin Nibblet on tehty 
rakkaudella juuri TiTeläisiä varten.

Tässä lehdessä pääsette tutustumaan 
TiTen uutuuttaan kiiltävään hallitukseen, 
lukemaan millaista toimintaa Eestec ja 
TaSciEn harjoittavat sekä kuulemaan 
tapahtumatoimikunnan terveiset 

laskiaisen haasteviikolta. Myös killan 
koposektori on koostanut artikkelin 
kopokyselyn tuloksista lehteen, joten 
mielenkiintoista luettavaa riittää varmasti 
jokaiselle.

Ja noin, nyt on tässäkin tekstissä sen verran 
pituutta, että kehtaa laittaa lehteen. Voin 
luvata, että lehden loput kirjoitukset ovat 
laadukkaampia ja mielenkiintoisempia 
kuin tämä teksti. Jos et itse usko, niin lue 
lehti läpi. 

Rakkaudella,
Mihef, Päätoimittaja
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https://www.flickr.com/photos/craigtaylor74/34923045104
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Hei vaan, hyvä vuoden ensimmäisen Nib-
blen lukija! Tässä puhuu rouva puheen-
johtajanne, eli jos ei olla vielä tavattu, niin 
saa kutsua Ralliinaksi.

Törmäsin pieneen ongelmaan tätä pals-
taa kirjoittaessani, sillä aletaan elää jo 
sitä kohtaa pandemiaa, että niin herra/
rouva K:sta puhuminen kuin puhuminen 
siitä puhumisen välttelystä alkavat olla jo 
kliseeluettelossa niin ylhäällä, etten enää 
tiedä mistä aloittaisin. Paras suunnitelma 
onkin siis sukeltaa metatasolle niin syvälle 
ettei pintaa näe, ja koittaa siitä eteenpäin 
nätisti vältellä aihetta kuin rutt- ööh, kuin, 
joo. 

Vuosi hallituksen puolella on lähtenyt yl-
lättävän hyvin käyntiin. En tiedä oliko ku-
kaan varsinaisesti pelännyt ettei hallituk-
sella olisi tekemistä, mutta jos oli, nämä 
pelot osoittautuivat hyvin pian vääriksi. Te 
kullannuput siellä jäsenistössä (no okei, 
myönnettäköön että olin osallisena) an-
noitte meille tehtäväksi tehdä ei kaksi, ei 
kolme, vaan neljä dokumenttia vuoden ai-
kana. Huhhuh. Onneksi meillä on nohevia 
hallituslaisia (ja PJ:llä kaljaa).

Muitakin virtuaalisia juttuja on tulilla - 
uudet nettisivut, uusi intra, auta armias 
ollaan koskettu jopa vanhoihin nettisivui-
hin, etätapahtumia, opintopiirejä sekä 
paljon muuta kulissien takana. Pakko 
myöntää, että 30-v vujuja en mielummin 
pitäisi etänä, mutta voipi olla että armaan 

kiltamme synttäripäivänä 14.5. avaan etä-
nä skumpan silti.

Jos ei jaksa niin koittakaa vaan... tulla TiTen 
Discordiin hengailemaan ja löytämään 
vertaistukea. Tai vielä oikeammin, hakea 
apua. Tehdään porukalla parhaamme että 
kaikki selvittäisiin järjissämme tästä pan-
demiasta, joten muistakaa tsekata miten 
kaverilla menee ja pitäkään itsestännekin 
huolta. Jaksaa sedät ja täditkin sitten hei-
lua, kun taas teekkarisaunalle pääsee.

Anniina “Ralliina” Honkasaari
Puheenjohtaja 2021

Sivistynyt ohjelmistosuunnittelija kehittää itseään 
jatkuvasti. Atostek on rahoittanut jo yli 50 diplomi- 

ja opinnäytetyötä, sillä oppiminen ja itsensä  
kehittäminen ovat meille tärkeitä arvoja.

Meillä 

ei jää vain sanaksi.
sivistys

atostek.com/rekry

» KATSO VIDEO!

Puheenjohtajan palsta
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https://www.youtube.com/watch?v=-3mNgiNzcUc
https://atostek.com/
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Rakennamme digitaalisia 
menestystarinoita

Me Cinian ohjelmistoyksikössä rakennamme asiakaskohtaisia, 
räätälöityjä ohjelmistoratkaisuja liikenteen ja logistiikan, 
valmistavan teollisuuden (IoT), turvallisuusalan ja julkisen 
sektorin toimijoille. Meillä työskentelee yhteensä n. 120 
sovelluskehityksen asiantuntijaa Helsingissä, Tampereella ja 
Jyväskylässä. Toteutamme omaan näkemykseemme ja 
arkkitehtuuriosaamiseemme perustuvia sovelluksia 
teknologioilla, joiden valitsemiseen tiimit itse osallistuvat. 
Liiketoimintamme on kasvavaa ja perustuu pitkäaikaisiin 
asiakkuuksiin ja korkeaan asiakastyytyväisyyteen.

Rakentamamme ohjelmistoratkaisut palvelevat 
ammattilaiskäyttäjiä teollisuudessa, liikenteen ja logistiikan alalla, 
terveydenhuollossa ja julkisella sektorilla. Hyödynnämme pitkälle 
hiottuja ketteriä prosesseja ja automatisoituja DevOps-
ympäristöjä, jotka tekevät työskentelystä mielekästä, tuottavaa ja 
palkitsevaa. Suosimme avoimen lähdekoodin teknologioita ja 
aika usein projektiemme taustalta löytyvät Spring Boot, React, 
AWS tai Azure, PostgreSQL ja Docker.

Jokainen työntekijämme on keskeinen osa rentoa, 
lämminhenkistä ja erittäin osaavaa työyhteisöä, jossa arvostetaan 
työn ja vapaa-ajan tasapainoa. Työ meillä on joustavaa ja edut 
ovat kunnossa. Etsimme jatkuvasti mukaan uusia työntekijöitä 
mahtavaan joukkkoomme.

Kiinnostuitko? Tutustu urasivuihimme ja jätä hakemus!

Arkeamme blogissa

https://bit.ly/3roDUb4

Ura Cinialla

https://bit.ly/2PsQp8c

Moikka sinä!

Aloitan omaperäisesti pandemialla. Tam-
perelainen opiskelijaelämä ja sen sadat eri 
tapahtumat ovat kärsineet huomattavasti 
viimeisen vuoden aikana, tämänhän kaik-
ki tietävät. Omasta mielestäni etätapahtu-
mat ovat kuitenkin onnistuneet kompen-
soimaan ”oikeiden” tapahtumien puutetta 
yllättävän hyvin.

Etäilystä huolimatta TEK on tänäkin ke-
väänä monessa mukana. Tuttu vaalean-
sininen sävy on ollut läsnä mm. TiTen 
fuksisitseillä ja loppukeväästä TEK vieraili 
ahkerasti wappuradiossa. TEK on myös 
itse aktiivinen tapahtumajärjestäjä. Osoit-
teessa tek.fi on listattu 10 tapahtumaa/
koulutusta, joiden aiheet vaihtelevat fik-
summista työskentelytavoista mindful-
nessiin. Tällä hetkellä on käynnissä Unikor-
ni-yrittäjyyskilpailu, josta saattaa bongata 
tuttuja titeläisiä!

Aikamoista. Voisi sanoa että etäTEKemis-
tä on :D (tämä oli ensimmäinen ja viimei-
nen nimivitsi).

TEK tarjoaa tekniikan alan ammattijärjes-
tönä paljon muutakin kuin vain tapahtu-
mia. Vaikka tarjonta keskittyykin työelä-
mään, myös opiskelijajäsenet hyötyvät. 
Urapalveluilta saa tukea CV:n laatimiseen, 
lakipalveluilta apua työsopimuksen luon-
tiin, palkkaneuvonnalta noppiin perustu-
vat palkkasuositukset. Tähän päälle vielä 
paljon etuja mm. matkoihin ja lomailuun 

(sitten kun niitä pääsee taas harrasta-
maan).

Tekkiläisyys on opiskelijoille ilmaista. Kan-
nattaa siis tsekata oman jäsenyyden tila!

Fyysisiä tapahtumia odotellessa voi vaik-
ka nauttia kahvikupin ja etätapahtuman 
vanhempien pihakeinussa.

Valtteri ”tastula” Tastula
TEK-kiltayhdyshenkilö 2021

TEK-asiaa

http://tek.fi
https://www.cinia.fi/ura/ohjelmistoratkaisut
https://www.cinia.fi/blogi/tag/ohjelmistoratkaisut
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Vuosi on jälleen vaihtunut ja hallitus sen mukana. Jotta jäsenistö saisi tie-
tää ketkä vetelevät tänä vuonna naruista TiTellä, pyydettiin hallitukselta 
vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

1. Mikä on parasta pestissäsi?
2. Mitä hilloa kuuluu olla munkissa?
3. Hyvä elämänohje lukijoille

Hallitusesittely

Anniina ”Ralliina” Honkasaari, 3. vsk, puheenjohtaja
1. Hallituslaiset ja koko hallituksen keskeinen hyvä fiilis! 
Ja se että voi laittaa Visan vinkumaan. (Vitsi on hauska, 
koska Visa on mun VPJ.)
2. Omena tai mansikka, fiiliksestä riippuen.
3. Kaikkea ilmaista viinaa ei tarvitse juoda. Ja älkää 
tehkö niin kuin minä teen, vaan niin kuin minä sanon. :D

Anni Virtanen, 2. vsk., ylitutor
1. Fuksit ja hauska meininki
2. vadelmahillo tai mansikkahillo
3. Älä Emmi

Petteri Lehtonen, 3. vsk., ATK-vastaava
1. Parasta on, kun pääsee käyttämään vasaraa ja isoja kiviä.
2. Kysymykseen ei ole yleispätevää vastausta, sillä hillo kuuluu 
valita munkin mukaan. Joissakin munkeissa ei myöskään 
käytetä hilloa. Mikäli munkki on teollisesti valmistettu ja 
hieman litistettyä palloa muistuttava, hillon maun tulee olla 
punainen. Jos munkki taas on Kaakkois-Suomessa torikahvilassa 
keskiviikkona tai lauantaina paikan päällä paistettu, litteähkö ja 
suorakulmiomainen, käytetään omenahilloa.
3. Kun kävelet ulos maitomieheltä vaikuttavan psykiatrin* 
kanssa, varo räjähtävää kissaa. 
(*) Henkilö saattaa olla myös psykiatrina esiintyvä maitomies.

Atte Jokinen, 2. vsk, yritysvastaava
1. Yhteistyön suunnittelu firmojen kanssa, rekrypalvelun 
pyörittäminen ja tietysti kivat hallituskaverit
2. Mansikk- tai vadelma on S-tier. A-tierissä on esimerkiksi 
omena. Siitä alaspäin ei edes kannata mennä.
3. Mene töihin

Visa Mäkelä, 3. vsk., rahastonhoitaja ja 
varapuheenjohtaja
1. Parasta pestissäni on muiden auttaminen ja rahojen 
hallinta.
2. Jauhen liha hillo.
3. Why problem make when you no problem have you 
don’t want to make?

Eelis Roininen, 2. vsk, sihteeri 
1. Parasta pestissä on se, että pääsee katselemaan, 
mitä järjestön kulisseissa tapahtuu ja että kuinka 
paljon sellaisia pieniä asioita pitää ottaa huomioon 
hommia tehdessä.
2. Omenahillomunkki on kuin se mummolasta 
löytyvä peltinen keksirasia: Näyttää lupaavalta mutta 
sisältö on pettymys.
3. Käy suihkussa ja ole oma itsesi.
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Mika Pajala, 2. vsk, kopovastaava
1. Yliopiston sisälmyksien tutkiminen
2. En kuulu mihinkään yhteen uskontokuntaan. 
Lakka voisi olla aika villi uutuus.
3. Kannattaa tutkia asioita vähän pintää syvemmältä. 
Aina siellä voi olla joku koira perseessä. 

Roni Korkeamäki, 1. vsk, KV-vastaava
1. KV-opiskelijoihin tutustuminen!
2. Olen tyytyväinen jos ylipäätään on munkkeja, 
mutta vadelmahillo on klassikko.
3. Hain hyökätessä kannattaa suunnata iskut sen 
silmiin ja kiduksiin. Hain kuono ei ole niin arka kuin 
yleensä luullaan.

Maija Lundell, 3. vsk, viestintävastaava
1. On mahtavaa pitää killan viestintälangat käsissä. 
Somevaikuttaminen on erityisen hip and cool!
2. Vadelmahilloa
3. Metsässä liikkuminen lisää hyvinvointia!

Tapio Tuomisto, 2. vsk, isäntä
1. Haaveileminen saunailtojen järjestämisestä vielä 
joku päivä
2. Isännistön mielivaltaisesti valitsemaa
3. Mitä vähemmän odottaa, sitä vähemmän pettyy

http://www.koodikaspaikka.fi
http://www.etteplan.com
http://www.etteplanmore.com
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Eeva ”Eevuli” Ylimäki, n. vsk, titeenimajuri
1. Ehdottomasti eeppisen ja ison tapahtuman ideointi ja 
järjestäminen, jonka pääsee tekemään vain kerran viiteen 
vuoteen (toki nyt ilmeisesti kerran 7 vuoteen). Tämä on 
niin ainutlaatuinen tilaisuus ja on päässyt toteuttamaan 
tosi villejäkin visioita. Lisäksi pääsee tekemään kivaa 
tapahtumaa myös ulkopaikkakuntalaisille ja meillä on 
ihana toimikunta tekemässä hommia <3
2. Vadelma. Kaikki jotka väittää muuta ovat väärässä.
3. Elämä alkaa normien ulkopuolelta.

Jussi ”kekken” Kekki, n. vsk, titeenimajuri
1. Titeenit ebin :D ja ulkosuhteet :D ja mayhem :D
2. Hyydytettyä sotasimaa
3. Elämä on vähän kuin paska komedia, paljon 
hauskempaa jos ei turhaudu huonoon laatuun vaan 
kun nauraa huumorin laaduttomuudelle

Tuomas Kilponen, 2. vsk, fuksivastaava
1. Iloiset fuksit :)
2. Onko sillä ny oikeesti väliä? :D
3. Muistaa olla oma itsensä :)

Roosa Puuska, 2. vsk, fuksivastaava
1. Pestissä parasta on ehdottomasti sen 
monipuolisuus, sekä fuksit <3
2. Kaikki hillot on hyviä hyvässä munkissa.
3. Muistakaa myös välillä viettää päiviä, jolloin 
ette tee yhtään mitään.

Tomas Rinne, 1. vsk, ATK-apu
1. sudo-oikeudet killan pannulle.
2. Mansikkaa tai ei mitään.
3. Ookko kokeillu uudelleenkäynnistää?

Veikka ”Pikkuveikka” Peltomäki, 3. vsk, 
vujuvastaava
1. Pääsee järjestämään killan historian suurinta 
tapahtumaa mahtavan tiimin kanssa ja voi olla 
osana killan historiaa.
2. Omena
3. Muistakaa aina kuunnella omaa kehoa ja mieltä 
suorittamisessa. Oli kyseessä sitten urheilusuoritus, 
opiskelu tai vapaa-aika.

Lassi Timoskainen, 2. vsk, tapahtumavastaava
1. Hyvällä porukalla tapahtumien järjestäminen <3
2. Viime vuoden ylko munkkien tilaamisen syvällä 
kokemuksella sanoisin, että munkkeihin saa vain 
yhtä hilloa. Mitä se oli, en tiedä vielläkään...
3. Ei lujaa, vaan täysiä.

Niko ”Nikotiini” Riipiranta, 5. vsk, IT-kansleri
1. Vanhan bonkin hävittäminen
2. Vadelma
3. Jos tuntuu siltä, ettei jaksa, niin kannattaa avata kalja, 
pelata vähän pum pum -pelejä ja yrittää huomenna 
uudestaan



14 15

Ville Venetjoki, 2. vsk, kiltamestari
1. Kiltahuoneen avaamisen 
odottaminen
2. Vadelma
3. Aina maksimit

Matti Jussinmäki, 3. vsk., isännän apu 
1. Teekkarisauna <3
2. Jotain punaista hilloa tai 
vaniljakreemiä
3. Asioilla on tapana järjestyä

Mainos

Santeri aloitti meillä harjoittelijana ja toimii tällä 
hetkellä monipuolisissa kyberturvallisuuden te-
htävissä asiantuntijana. Lue lisää Santerin ajatuk-
sista Instasta ja meistä muista instalaisista: 

i n s t a . f i / u r a
t a i  Y o u t u b e s t a  t ä ä l t ä !

INSTAAN ON LUPA LUOTTAA! 
Insta Group Oy on tamperelainen perheyritys, joka rakentaa ja ylläpitää turvallista 
ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa 13 paikkakunnalla. Meillä Installa työskentelee yli 
1000 asiantuntijaa teollisuusautomaation, teollisen digitalisaation, kyberturvan ja 
puolustusteknologian parissa. 

Työllistämme vuosittain useita harjoittelijoita monipuolisiin IT-alan tehtäviin aina 
data-analytiikasta ohjelmointiin ja tietoturvaan. Moni jatkaa töitä opintojensa 
ohella, työllistyy meille ja kehittyy monipuolisissa tehtävissä lopulta vaikkapa 
johtoon tai senioritason asiantuntijaksi.  
 
Tänä vuonna meille haki yhteensä yli 600 traineeta ja harjoitelijaa. 
Kiitos kaikille hakijoille! 

Jos et vielä tänä vuonna tullut valivalituksi, kannattaa hakea rohkeasti uudestaan 
ensi vuonna! Useimmiten meille työllistytään vasta kolmannen tai neljännen vuo-
den jälkeen, sillä kaikki juniorit pääsevät tekemään meillä ihan oikeaa alan työtä.
 

Mikael Peltoketo, 2. vsk, Herwantapelivastaava 
ja kiltamestarin apu
1. Rakkaan ja aina ihanan jäsenistön palvelu
2. Luumuhilloa
3. Älä tuomitse ihmisiä heidän hillovalinnasta, tms, 
en mää tiedä mistään mitään.

Jarkko Ahvenniemi, 2. vsk, valokuvaaja
1. Se tunne, kun muut nauttivat ottamistani kuvista.
2. Vadelma :)
3. Ei kannata googlata elämänohjeita kun ne on aika 
rasittavia :D

Kiti Suupohja, 2. vsk, graafikko
1. Lehtien taittaminen ja stickerien 
väsääminen
2. Ei hilloa, vaan vihreitä kuulia
3. PNG on aina parempi kuin JPG.

http://insta.fi/ura
https://www.youtube.com/watch?v=iSsLG06F3Ko
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Valtteri ”tastula” Tastula, 5. vsk, TEK-
kiltayhdyshenkilö
1. Ammattiliiton ihmisiin ja toimintaan 
tutustuminen sekä fuksitapahtumissa hengailu.
2. Vadelma tai omena. Vihreä kuula ehkä?
3. Joskus kalliit jutut ovat huonompia.

Juho Lommi, 2. vsk, rahastonhoitajan apu
1. Parasta pestissä on kolikoiden kiillotus ja 
rahasäiliössä uiminen, jota en kuitenkaan koronan 
takia pysty tekemään :(
2. Vadelmahilloa tottakai! (Onko muita vaihtoehtoja 
edes olemassa?)
3. Ensilantti tuo onnea

Henri ”Mihef” Seppä, 5. vsk, päätoimittaja
1. Se kun pääsee tekemään Nibbleä ja keksimään 
tällaisia kysymyksiä joihin hallitus joutuu vastaamaan
2. Nutellaa
3. Kannattaa pitää taukoja opiskelun ohessa, niin 
jaksaa paremmin

Onni ”onnex” Hytönen, n. vsk, lukkari & alumnivastaava
1. Alumnivastaavuus tietää toivottavasti sitä että 
valmistuminen ois lähellä :D. Laulaminen ja sitsaaminen on 
myös kivaa!
2. Omenahillo!
3. Teekkari laulaa mieluummin kuin hyvin! Muistakaa 
kans liittyä TiTTun jäseneks kun valmistuminen alkaa 
lähestymään.

Ville Niemi, 1. vsk, liikuntavastaava
1. Parasta on ihmisten kanssa liikkuminen! Sählyvuoroilla 
kun näkee muitten nauravan ja ilmestyvän paikalle viikko 
viikon jälkeen saa kyllä itsellekin hymyn huulille! Tapahtumien 
järkkääminen on myös huikeeta, varsinkin muiden kiltojen 
kanssa toteutetut! 
2. Kenties hieman vanhanaikainen, mutta kyllä se perinteinen 
vadelma- /mansikkahillo vie auttamatta!
3. Lähteä kaikkeen mukaan pelkäämättä! Hieman ehkä klisee, 
mutta ”You miss 100% of the shots you don’t take”.

Viivi Ohtonen, 1. vsk, kv-apu
1. Pestissäni parasta on tiivis yhteistyö muiden kv-toimijoiden 
sekä fuksivastaaviston kanssa, minkä ansiosta löytyy 
poikkeuksetta tukea ideointiin ja ongelmatilanteisiin. On 
myös kunnia olla edistämässä suuren kiltamme jatkuvasti 
kasvavaa kv-toimintaa.
2. Mantelimassaa.
3. Muistakaa dedisten kanssa, että timantit syntyvät kovassa 
paineessa.

Ilari Räisänen, 2. vsk, kopoapu
1. Parasta pestissä on päästä kurkkaamaan yliopiston 
konepellin alle ja vaikuttamaan(möyhöttämään) meidän 
kaikkien opintoasioihin, sekä tietysti uudet ihmiset :)
2. Ehdottomasti päärynämössöä
3. Muista juoda vettä ja vaihtaa sukat

Miska Puputti, 4. vsk yhteiskuntatutkimuksen/
sosiaalipsykologian opiskelija, kiltakummi
1. Ei ainakaan aamukahdeksan herätykset viis kertaa viikossa.
2. Virallisen tutkimukseni mukaan laskiaispullien täytteeksi 
36% vastaajista kannattaa valdemahilloa, 32% mansikkahilloa, 
15% mantelimassaa, 2% omenahilloa, kukaan ei kannata 
luumuhilloa ja loput tykkää enemmän Runebergin tortuista.
3. Tsemppiä ja jaksamista.
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Jimi Riihiluoma, 3. vsk, XQ- ja Ulkosuhdevastaava
1. Bussiyrittäjien kanssa asioiminen.
2. Kyllä. Possumunkissa omenahilloa.
3. Iloisin mielin ja hilpein tunnelmin alkaa uus viikko 
ja maanantaipäivä. PS. Otetaan rennosti vaan.

Mikko Luopajärvi, 2.vsk, yritysvastaavan apu
1. Pöhinä
2. Hillot kuuluu pankkitilille
3. Jos ei jaksa, niin koittaa vaan jaksaa!

Sami Harmaala, 1. vsk, yritysvastaavan apu
1. Kaikenlainen yrityspöhinä
2. Omena-vaniljahillo :D
3. Oon liian nuori antaa elämänohjeita

Veli-Matti ”Zyrk” Korpelainen, n. vsk, strategiavastaava
1. Pestissä pääsee porautumaan todella syvälle TiTen toimintaan. 
Selvitän yhdessä strategiatoimikunnan kanssa TiTeläisyyden mystee-
rit ja valmistelemme kerätyn materiaalin perusteella konkreettisen 
strategian tulevaisuudelle. Haastavaa ja jännittävää!
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ǹ̴̓ ͈̠͎̰̲̖̦̉̅ ̣
 ̸͒̈͛
̊̿
͖̦̜̰͖͍
p̶̈́̄̂ ̋
̑
͉̪͇͜ͅ
a̷͑ ̉͒
͗̊̽ ̉
̂
̟͙͇̙͖͇̠̘̪
r̸̋̚ ̉̈
̄̊̈́͋
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ò̷̓̽̂̾

͒̊̚
̰̟n̵̆̐͑͘ ̣̹͇͕͐͠  ̵́̾͝

̺̘̲̿y̸̍͝ ̂͊ ̀
̈́
̼́͑̓l̷̿ ̀̄ ̞̳͔̝͘e̶͒̑͂͛
̍̇
̪̕ e̴̎͋̚
̓
̧̛ ̢͚̻ ̧̗̺̳
n̶͋̇ ̀͑̽͝ ̉͑
̑
̡̥̮̗͙̳̯
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ṹ̸ ̡̤̳̲ t̴̛͑

̍ ͐ ̠͖ ̢̰͎͉̟͕
t̸͊͝ ̈͊͠
̍͝
͋̌
̫͇ ̙̦͜ ǐ̶͓͇ i̴
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ú̶̽͌ ̱͔͕̜̬̰

l̵͋ ̋
͛̑
̟̟̯ ̡̮̬̥̺̞
k̸̈͝ ̺͖̭͎
̡ä̴́̍̌̍
̓̂
̕
͋
̜̗̫̳̲̰̖͕̱
a̷̍ ̃͒ ̟͙͔̫

 ̴̀̈́ ̋ ̩͕͔͖̀͒̀
̡
͇̗͇̘
n̸̛͝͝ ͋͊͂
̽
̛
̃̊
͍̤ ̣̖ ̢̪͖̼̥
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3. https://www.youtube.com/watch?v=kT6usKXKQc4

Noora Raitanen, 5. vsk, yhdenvertaisuusvastaava
1. Tavoittena vaatimattomasti tehdä killasta parempi paikka 
meille kaikille; se tekee pestistä jo melko hyvän ja koskettaa 
jokaista killan jäsentä! Lisäksi kierolla tavalla pidän erinäistä 
dokumenteista ja niiden tuottamisesta, mikä parantaa pestiä 
entisestään :D 
2. VADELMA (tai vanilijakreemi kelpaa myös)
3. Ens kerralla menee usein paremmin ja pienet päiväunet 
parantaa monta asiaa <3

Niilo Jaakkola, 2. vsk, web-toimikunnan vetäjä
1. Pääsen työskentelemään itseäni kiinnostavien 
tekniikoiden kanssa ja tekemään merkityksellisiä projekteja.
2. Vadelma, paitsi omar-munkissa omar-hilloa
3. git commit -am ”???”
git fetch
git rebase remote/branch
git push --force-with-lease

Tommi ”jämä” Nikula, n. vsk, Wanha Kähmy
1. Kiikkustuolista on kiva katsella hallituksen touhuja, 
joskus jopa jaksavat kuunnella wanhuksen tarinoita.
2. Munkki ei kaipaa hilloa, vaan vaniljatäytettä.
3. Vaikka kaikki on paskaa, niin Ennen oli paremmin.

Max Liikka, 3. vsk kauppiksessa, historiikkitoimari
1. Historiikkitoimarin pestissä parasta on syväsukellus killan 
menneisyyteen. Kaikki perinteet ja käytännöt ovat saaneet 
alkunsa jostain, ja niiden tutkiminen on erittäin kiinnostavaa.
2. Hillolla ei ole väliä, kunhan sitä on kaksi kolme purkkia.
3. Vaikka järjestötoiminta on kivaa, kannattaa välillä myös 
opiskella. Elämä on stressittömämpää, kun on maisteri/dippa 
taskussa. :D
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Muistoja parhailta 
EESTEC-reissuilta

Liityin kerhon jäseneksi ikävästi juuri 
ennen vuoden 2020 alkua, joten mun 
reissut on toistaiseksi jääneet Suomen 
rajojen sisälle. Siitä huolimatta, paras 
matkakokemus tähän asti on ollut 
meidän viime vuoden Wokshop eli 
kesätappo Turengin seudulla. Kutsuttiin 
mukaan pari kaveria muualta Euroopasta 
ja Suomesta, ja vietettiin viikonloppu 
upealla kesämökillä suoraan järven 
äärellä. Saunottiin, soudettiin veneellä, 
kerrottiin ja kuunneltiin sotatarinoita 
kaikkien Euroopan matkoista ja tottakai 
laitettiin kaikille wokkia.

- Tupsu

Järjestettiin Live Regional Meeting 
Tampereella 2019 helmikuussa, jossa 
tutustutaan päivisin paremmin EESTECin 
käytäntöihin ja iltoihin kuului muita 
aktiviteettejä: esimerkiksi avantouintia 
ja saunomista, korttipelejä ja pulkkailua, 
sekä kuuluisa International Night, jossa 
jokainen tarjoilee kotimaansa herkkuja. 
Viimeisenä iltana vietiin osallistujat 
vielä TiTen järjestämään saunailtaan. 
Viikko koostui hyvästä seurasta, joka teki 
kokemuksesta aivan mielettömän!

- Sara

Kerkesin juuri ennen koronasulkuja 
käymään Live Regional Meetingissä 
Pietarissa 2020 helmikuussa. Päivien 
aikana oli EESTECin käytäntöihin 
tutustumista ja soft skills -koulutusta, jotka 
itse koin hyödyllisiksi ja mukaviksi. Iltaisin 
oli rennompia aktiviteetteja muiden 
kanssa meillä oli mm. kaupunkikierros. 
Lisäksi kiersimme myös Pietarin 
nähtävyyksiä, kävimme ravintoloissa ja 
talvipalatsissa. Päästiin myös katsomaan 
SKA:n KHL-peliä, kun järjestävät saivat 
tietää, että olemme jääkiekkofaneja. 
EESTECin perinteinen International Night 
tietenkin sisältyi viikkoon, mutta itse en 
päässyt osallistumaan. Noh, ensi reissulla 
sitten! Reissu oli kyllä kokonaisuudessaan 
mahtava ja en malta odottaa, että pääsee 
taas EESTEC-reissulle!

- Aleksi

Yhden mieleenpainuvimmista EESTEC-
reissuista vietin jo 2014 Turkin Izmirissä, 
samana vuonna, kun minut oli rekrytty 
EESTECiin. Izmirin reissu oli omalla 
kohdallani kulttuurivaihtotapahtumana 
hieman epätavallinen kohde, sillä 
kyseisen vuoden jälkeen vietin reissuni 
enimmäkseen workshopeissa sekä 
Congresstapahtumissa. Tapahtuman 
aikana osallistujien oli mahdollista 
suorittaa PADI-lisenssillinen sukellus-
kurssi. Itse en kurssia suorittanut, mutta 
pääsin kokeilemaan laitesukellusta pariin 
otteeseen, mikä oli todella siisti ja uusi 
kokemus. Sukelluksen lisäksi tutustuimme 
reissun aikana hieman turkkilaiseen 
kulttuuriin, esimerkiksi ruoan ja juomien 
muodossa. Yhtenä päivänä veneilimme 
länsi-Turkin upealla rannikolla ja uimme 
upeissa kohteissa matkan varrella. 
Enimmäkseen viikko täyttyi sukeltamisen 
lisäksi rennosta ajanvietosta mukavien 
ihmisen kanssa upeassa säässä.

- Antti

Mun paras EESTEC-kokemus on 
ehdottomasti IoT-workshop kuvan-
kauniissa Averion kaupungissa 
Portugalissa kesällä 2017. Tutustuin 
viikon aikana huikeisiin tyyppeihin, 
joiden kanssa olen yhteyksissä edelleen. 
Workshopin IoT - osuuteen kuului 
paikallisen professorin luento aiheesta, 
radion rakentaminen, sekä lämpötilaan 
perustuvan pizzan tilausnapin rakennus. 
Nappia painamalla sai tilattua erilaisia 
pizzoja mitattuun lämpötilaan perustuen. 
Vapaa-ajalla tutustuimme kaupunkiin, 
kokeilimme surffaamista, leivoimme 
paikallisia ovos moles - leivoksia, sekä 
tapasimme kaupunginjohtajan. Viikko 
huipentui vierailuun Porton historialliseen 
kaupunkiin! Viikko oli huikea kokemus 
ja ehdottomasti yksi sen kesän parhaita 
juttuja!

- Noora
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Laskiaisen kunniaksi killan tapahtumatoimi-
kunta päätti järjestää haasteviikon. Osallistujat 
pääsivät suorittamaan talvisia haasteita luiste-
lusta ja laskiaispullien syömisestä avantouin-
tiin ja lumiukon tekoon. 

Osallistujia pyydettiin dokumentoimaan suori-
tuksiaan TiTen Discord-kanavalle. Viikon aikana 
olikin hieno seurata lukemattomattomia TiTe-
läisiä aktiivisena touhuamassa talven keskellä.

Laskiaisen haasteviikko
Viikon aikana myös tapahtumatoimikunta 
uhrautui tekemään mallisuorituksia haas-
teista. Hyvänä nostona näistä on esimer-
kiksi avannossa käyminen toisen kymmen 
asteen pakkasessa ilman saunaa. Tämän 
huiman suorituksen toteuttivat Kasperi, 
Niilo ja Mika. Vesi oli yhtä lämmintä, kuin 
koskessa.

Viikon aikana suuri panos laitettiin myös 
kisapulkan rakentamiseen mäenlaskua var-
ten. Tästä kertoo meille tapahtumatoimi-
kuntalainen Johannes:

Mikä neuvoksi, kun tahtoisi laskea mäkeä 
yhdessä useamman kaverin kanssa, mutta 
pulkkaan mahtuu juuri ja juuri yksi? Muun 
muassa tämä kysymys piti minua hereil-
lä eräänä talvi-iltana. Seuraavana aamuna 
lähdimme ostoksille. Tarvikkeisiin meni ra-
haa noin yhden ison ahkion verran. 
Idea oli yksinkertainen – sahataan kahdes-
ta pulkasta peräseinät irti, ja yhdistetään ne 
toisiinsa. Toteutimme liitoksen voileipätyy-
lisesti kahdella reikärautalevyllä. Pulkkien 
kyljet yhdistettiin toisiinsa parilla pultilla. 
Lopuksi tuunasimme pulkkaa mukitelineel-
lä, (kalliilla) liekkitarroilla ja kapinallisella 
hammasratassymbolilla. Pulkka oli nyt täy-
dellinen.

Lähdimme testaamaan pulkkaa Hervannan 
hyppyrimäkeen, joka on testaamiseen so-
pivan loiva. Neitsytlaskulla mukiteline irtosi 
traagisesti. Pohjan töröttävistä ruuvinpäis-
tä huolimatta pulkalla pääsi erittäin kovaa. 
Se oli samaa aikaan nopea kuin luotijuna ja 
hämmentävän notkea mutkissa.
Lopulta pulkkaa testattiin toden teolla, kun 
sen kyytiin asettui kokonaiset neljä tieto-
teekkaria. Laskun aikana vauhti kiihtyi kiih-

tymistään. Ensimmäisen hyppyrin jälkeen 
tipuin itse kokonaan pulkasta, mutta koska 
jäin pulkan eteen, työnsi se minua hyvällä 
vauhdilla koko loppumäen. Toisessa hyp-
pyrissä tunsin lentäväni kymmeniä, jopa 
satoja senttimetrejä. Samassa hypyssä me-
netimme perämiehen pulkan kyydistä.
Mäen pohjalla aloimme oitis tutkimaan 
pulkkaan koituneita vahinkoja. Upea ham-
masratas oli kulunut kokonaan haalarieni 
takamukseen. Pulkan toinen kylki oli hal-
jennut ja osa tarroistakin oli kadonnut. 
Jälkiviisastelua:
Pulkan kylkiä olisi pitänyt vahvistaa esim. 
puulla tai alumiinilla. Pulkat ovat myös hie-
man kapeita, joten parhaan lopputuloksen 
saisi ehkä yhdistämällä oikeita ahkioita. Täl-
löin myös matkustajamäärä nousisi arviolta 
huimaan kymmeneen (10) teekkariin. Poh-
jan liitos reikärautalevyillä oli onnistunut, 
eikä mitään merkkejä sen hajoamisesta il-
mennyt.

Teksti: Lassi Timoskainen & 
tapahtumatoimikunta
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Mainos 6

Tämä vuosi on ollut etäopiskelun kannalta 
varmasti mielenkiintoinen kaikille. 
Tapahtumien puute ja eristyksessä 
eläminen tuottaa tuskaa vanhempien 
tieteenharjoittajien lisäksi myös fukseille. 
Heipsun, olen Viivi ja opiskelen noin 
ensimmäistä vuotta (TiTellä). Oma 
fuksivuoteni on etäilystä huolimatta 
sujunut oikein hyvin. Minulla on myös 
vuoden verran opintoja kasassa avoimelta 
yliopistolta, joten muistan etäisesti ajan 
ennen globaalia pandemiaa. Valitettavasti 
en silloin juurikaan päässyt osallistumaan 
tapahtumiin, joten tänä vuonna yritän 
osallistua kahden vuoden edestä. Tämä on 
hieman haasteellista näinä aikoina, jolloin 
tapahtumat ovat harvassa ja motivaatio 
meinaa horjua. 
  
TiTellä olen saanut paljon uusia 
kavereita ja vertaistukea elämän huoliin, 
murheisiin sekä opiskeluun. Tämä 
on aivan uutta verrattuna avoimen 
opintoihin, jossa kurssien suoritus 
tapahtui lähinnä yksin ja assareille itkien. 
Tapahtumiin osallistuminen oli vaikeaa 
kuulumattomuuden tunteen vuoksi. En 
päässyt olemaan ”oikea opiskelija” joten 
muiden tapahtumiin osallistuminen 
tuntui kovin kiusalliselta. Lisäksi en 
ilmoittautunut TiTen sen vuoden fuksien 
kanssa yhdellekään samalle kurssille, 
joten en ystävystynyt heidän kanssaan. 
Onneksi syksyllä, kun aloitin fuksivuoteni, 
tutustuminen uusiin ihmisiin oli helppoa 
ja kivaa. Nyt kurssien suorittaminen 
tuntuu helpommalta, kun tehtävistä 
voi keskustella kavereiden kanssa ja 
breakout roomeissa tapaa tuttuja kasvoja. 

Vaikka minulla on lähinnä peruskursseja 
suoritettuna, tunnen että olen saapunut 
oikeaan paikkaan opiskelemaan ja haluan 
pysyä täällä. 
  
Tällä hetkellä odotan innolla Wappua! 
Vaikka tapahtumia ei pystytä 
toteuttamaan fyysisenä on mukavaa 
nähdä, että yritetään pitää yllä 
wapputunnelmaa. Nämä tapahtumat 
ovat edelleen fuksivuoden ehdoton 
kohokohta. Kuluneen vuoden aikana olen 
tehnyt onnellisia muistoja sekä saanut 
hyviä ystäviä. Tämä vuosi säilyy mielessäni 
varmasti pitkään. Aion elää fuksivuoteni 
uudestaan myös tuutoroinnin merkeissä. 
Odotan innolla uusiin fuksiin tutustumista 
ja yliopistoelämän esittelemistä. Jos 
pystyn luomaan tuleville fukseille yhtä 
tärkeitä ja hyviä muistoja mitä minä olen 
saanut oman fuksivuoteni aikana, koen 
onnistuneeni tehtävässäni.  
 
Viivi Mustonen, TiTen fuksi 2020

Ajatuksia fuksivuodesta
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Kiltakyselydataa

Aurinkoisen maaliskuun aikana 
koulutuspoliittinen sektori toteutti 
kiltakyselyn jäsenistölle, joka on kerännyt 
tämän jutun yhteensä 96 vastausta. Alla 
esittelemme muutamia mielenkiintoisia 
havaintoja vastauksista. 
Kiitos kaikille vastauksista!

Mika & Ilari, koulutuspoliittinen sektori

Kun noin vuosi sitten yliopisto siirtyi 
etäopetukseen, jäsenistö siirtyi myös 
opiskelemaan kotiin. Vastauksista oli 
nähtävissä, että kotona opiskelussa 
suurin vaikeustekijä oli selkeästi 
keskittyminen.
 
“Samassa huoneessa koko päivän 
istuessa tulee väsymys ja turhautumisen 
tunne. Ajatuskin tietokoneelle istumisesta 
alkaa ottamaan päähän, vaikka aiemmin 
olenkin rakastanut tietokonepelaamista 
ja nauttinut myös opiskelusta.”

Olen saanut riittävästi tukea opintojeni 
kanssa.

Vastauksissa oli selkeä ero vuosikurssien 
suhteen. Vuonna 2020 aloittaneet 
vastasivat tasaisesti, kun taas 2019 ja 
aiemmin aloittaneet kokivat saaneensa 
huomattavasti vähemmän tukea.

Ylivoimaisesti killalta toivottiin enemmän 
etätapahtumia, mikäli fyysisiä ei voida 
järjestää. Laskiaisviikon haasteista tuli 
paljon positiivista palautetta ja se todettiin 
toimivaksi. Myös opintopiireistä tuli hyvää 
palautetta, vaikka niiden osallistujamäärä 
on ollutkin pieni.
Hallitus kiittää palautteesta ja jatkaa 
tapahtumien järjestämistä! 
Myös yliopiston suunnalta toivottiin muun 
muuassa kooditorioita lähiopetukseen 
ja helpompia tapoja opiskella yhdessä 

muiden kanssa. Toiveet välitetään 
tiedekuntaan seuraavassa tapaamisessa.

Kurssipalautteet

Erityisen hyvinä kursseina pidettiin:
Tietorakenteet ja algorimit 1, ohjelmointi 
1 sekä useat Allenin järjestämät 
kurssit. Myös parannusta kaipaavissa 
kursseissa tuli vastaan useita klassikoita 
ja koposektorille vanhoja tuttuja, joista 
yhden parantamisessa kilta on tällä 
hetkellä mukana. Myös täysin uutta tietoa 
palautteesta löytyi, kiitos vastaamisesta!

Tenteistä

Suurin osa vastaajista piti parhaana 
etätenttimisalustana Moodlea. Erityiset 
kehut sai tenttimuoto, jossa kaikki 
tehtävät julkaistaan kerralla ja vastaajan 
tarvitsee palauttaa vain yksi tiedosto.

Suurin osa oli kuitenkin yhtä mieltä siitä, 
että Forms ei sovellu tenttialustaksi. 
Valitettavasti vielä toistaiseksi yliopisto 
suosittaa sitä massakurssien opettajille 
tenttialustaksi, ilmeisesti sen paremman 
kuormituskyvyn vuoksi.

Miten sosialisoidut rajoitusten aikana?

Ystävyyssuhteiden ylläpidossa rajoitus-
aika oli jakanut vastaajia. Yli 70% vastan-
neista juttelee verkon välityksellä esim. 
Discordissa, mutta avoimissa vastauksis-
sa moni kertoi näkevänsä myös edelleen 
kasvotusten pienemmällä porukalla.

“Kotona opiskelu ja ajanvietto on alkanut 
sulautua.”

Omaa jaksamista opinnoissa edisti eniten 
yhdessä opiskelu (70,2%) ja yhdessä 
lounastaminen (58,3%). Myös pelaaminen 
yhdessä ja yksin sekä puhtaasti yksinolo 
olivat suosittuja vaihtoehtoja. Avoimissa 
vastauksissa parhaana jaksamiskeinona 
nousi esiin eri muotoinen liikunta joko 
aamuisin tai opiskelujen jälkeen.

K o p o va s ta a va n  p y yn n ö s tä  lo p p u u n  
v ie lä  v it s i:

M ik s i P e r t t i-n im in e n  te e k ka ri v a ih to i 
d ip lo m i-in s in ö ö rik s i v a lm is tu t tu a a n  

n im e n sä  M a u rik s i?

Va s ta u s  s e u ra a va lla  a u k e a m a lla  ->
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TaSciEn, lyhenne sanoista Tampere Science 
and Engineering Students’ association 
ry, on klubi kaikille samanmielisille 
luonnontieteiden ja tekniikan opiskelijoille 
Tampereen yliopistossa ja pyrimme tällä 
hetkellä killaksi.  

Pyrimme puolustamaan opiskelijoiden etua 
koulutuspolitiikassa, tukemaan opintoihin 
liittyvissä haasteissa ja tarjoamaan erilaisia 
vapaa-ajan aktiviteetteja. Olemme eniten 
yhteistyössä Hiukkasen, TiTen ja ESN INTOn 
kanssa. 

Yksi tärkeimmistä tavoitteista, jonka eteen 
pyrimme jatkuvasti, on kansainvälisten 
opiskelijoiden integroiminen osaksi 
suomalaista opiskelijaelämää. Kuten jo 
monet teistä tietävätkin, viimeisen vuoden 
aikana tapahtumien järjestäminen on ollut 
haastavaa ja osallistujien lukumäärä on 
ollut tavallista pienempää. Tämän takia 
kansainvälisten opiskelijoiden integrointi 
Suomeen on ollut merkittävästi hitaampaa. 

Jos haluat olla osa Tampereen yliopiston 
kansainvälistymisestä, kannattaa liittyä 
TaSciEniin sillä samalla saat myös mahtavan 
mahdollisuuden harjoituttaa englannin 
kielen taitojasi! Haaveemme on tulla 
kansainvälisen teknis-luonnontieteellisen 
ohjelman killaksi. Suurin osa yhdistyksemme 
jäsenmäärän kasvusta on suoraan 
verrannollinen ohjelman kokoon mutta 
nykyisessä tilanteessa etsimme aktiivisesti 
uusia jäseniä ja pyrimme laajentamaan 
klubimme yhteisöä. 

Jos jokin edellä mainituista asioista 
kiinnostaa, liity TaSciEniin!

Teksti: Max Hollmen

TaSciEn is short for Tampere Science and 
Engineering Students’ association ry and 
we’re a club and aspiring guild for all like-
minded students of science and engineering 
at Tampere University. 

What we strive to do is defend the interests 
of students on any level, support their 
studies and provide a wide variety of free 
time opportunities. In order to do this we 
provide information and effective means of 
communication with student representation 
of our degree program and organize a range 
of different activities and events. We are also 
in collaboration with the Hiukkanen and TiTe 
guild and the ESN INTO club to help integrate 
the international students with the Finnish 
students. 

Our most recent events have been joint 
events with guilds and one upcoming one 
is with TiTe and we hope you can join. With 
the dream of becoming the guild for the 
International Programme in Science and 
Engineering, the majority of our Club’s 
growth is directly proportional to the size 
of the programme, and under the current 
situation we are actively looking for new 
members and seeking to expand our club’s 
community. 

If any of the previously mentioned things 
interest you, feel free to join TaSciEn!

Greetings from TaSciEn

Digitalisation alone can’t change anything. 
Without people, it’s all just hardware and 
code. That is why we want to build the 
future together with you!

#GoforeCrew

www.gofore.com
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http://www.gofore.com


31Our designated person forgot this ad had to be done in time. We assure you it didn’t affect the design.
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We used to do this

Now we help companies like these to digidigi

.com/careers

We do it by following a few simple guidelines

http://futurice.com/careers
https://www.patriagroup.com/fi/tuotteet
https://www.patriagroup.com/fi/toissa-patriassa/avoimet-tyopaikat
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