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Terve fuksi!

Miksi liittyä TEKin jäseneksi?

TEK on apunasi työnhaussa. 
TEKin vuosittain julkaistava Työkirja sisältää vinkkejä työnhakuun ja urasuunnitteluun, sekä 
CV- ja työhakemuspohjia työnhaun tueksi. Lisäksi TEK tarjoaa tilastoihin pohjautuvia palkka-
suosituksia ja Palkkanosturin, jolla voit laskea paljonko juuri sinun kannattaa pyytää palkkaa. 
TEK tarjoaa myös verkkovalmennuksia mm. työnhakuun liittyen.

TEKin lakimiehet ovat käytettävissäsi töihin liittyvissä asioissa.
Voit tarkistuttaa työsopimuksesi ennen allekirjoittamista, tai kysyä heiltä neuvoa esimerkiksi työ-
paikan vaihtamisessa, kiistatilanteessa, tai irtisanomisen uhatessa.

TEKin kautta voit hoitaa työttömyysturvasi kuntoon. 
Liittymällä KOKO-kassaan turvaat toimeentulosi, jos valmistumisen jälkeen et heti löydä töitä. 
Kassan jäsenyys vaatii, että teet opintojesi aikana vähintään 26 viikkoa töitä, ja näitä viikkoja voit 
alkaa kerryttää heti ensimmäisten kesätöiden alkaessa. KOKO-kassa on TEKin ainoa opiskelijoil-
le maksullinen palvelu.

TEK tarjoaa rahanarvoisia jäsenetuja.
TEKin oman lehden lisäksi saat Tekniikka&Talous- sekä Talouselämä-lehtien digiversiot luetta-
vaksesi. TEKin jäsenenä voit saada myös alennuksia vakuutuksista ja pankkipalveluista. Lisäksi 
jäsenille on tarjolla vuokramökkejä jäsenetuhintaan ympäri Suomen.

 
Kiltayhdyshenkilönä vastaan opiskelijoiden TEKkiin liittyviin kysymyksiin. Pääsemme varmasti olemaan 
TEKemisissä TEKin sponsoroimissa TiTen tapahtumissa, mutta jos sinulla herää jo tässä kohtaa tyhmiä 
tai fiksuja kysymyksiä, voit myös ottaa minuun yhteyttä esimerkiksi sähköpostilla tai Telegramissa. Käy 
siis liittymässä TEKin opiskelijajäseneksi osoitteessa www.tek.fi/liityopiskelija. Minä ainakin TEKisin niin.

Tuomas ”stube” Hakala
Email: tek@tietoteekkarikilta.fi
Telegram: @stubex

-Palsta

Hei.

Jos luet tätä, olet oikeassa paikassa. Tai 
ainakin matkalla. Toivon, että luet tätä 

jo ennen elokuun loppua, sillä tänä vuon-
na Nibble lähtee ensimmäistä kertaa täy-
sin digitaalisena jo elokuun aikana.

Oma elämäni muuttui täysin vuonna 2019 
- tai ainakin silloin muutos alkoi. Vasta 
kolme vuotta myöhemmin näen, kuinka 
paljon olenkaan muuttunut - ympäris-
tö tekee kaltaisekseen. Ehkä olet samassa 
tilanteessa tai ehkä et muutu kovinkaan 
paljon. 

Luonnollisesti osaa opiskelijaelämä kiin-
nostaa enemmän. Toiset saattavat olla jo 
valmiiksi kokopäiväisesti töissä, perheelli-
siä tai opiskelijakulttuuri ei muuten vaan 
houkuttele. 

Toivon kuitenkin, että annat tulevan syk-
syn aikana aidon mahdollisuuden itsellesi 
löytää täältä jotain mielekästä myös va-
paa-ajalle. Koska Tampereen opiskelija-
kulttuurista sitä löytyy, jos jostain.

Olet myös onnekkaassa asemassa, sillä 
yliopistoympäristössä on viimein päästy 
eroon koronarajoitteista. Pääsetkin osal-
listumaan ensimmäiseen ns. kunnon fuk-
sisyksyyn pitkään aikaan. Ota siitä kaikki 
irti.

Käännä sivuja eteenpäin, niin tapaat fuk-
sivastaaviston ja tutorisi. Puheenjohta-
jamme Atte toivottaa sinut tervetulleeksi 
ja toivoo sinun liittyvän mukaan aktiivi-
toimintaan. (Lue vielä lisää TiTen toimin-
nasta sivulla 18)

Juuri fuksiuden karistaneet Albert ja Emi-
lia avaavat kokemuksiaan fuksivuodesta, 
varsin eri näkövinkkeleistä. Suosittelen 
tutustumaan ainakin TiTen omiin tapah-
tumiin sekä kaikista kovimmille tarkoitet-
tuun superfuksikisaan.

Kuitenkin jokainen haluaa sanoa saman 
asian: tervetuloa. Toivottavasti nautit.

Nähdään pian,

Mika Pajala
Päätoimittaja 2022

Kirjoittaja pyytää aina sitseillä Rasputtimesta laulun 1.1. 

Pääkirjoitus

Olen stube, Tampereen TietoTeekkarikillan TEK-kiltayhdyshenkilö eli 
”kyhi”. TEK eli Tekniikan akateemiset on tekniikan alan opiskelijoiden 
ja valmistuneiden etu- ja palvelujärjestö. TEKin jäsenyys on opiskelijoille 
ilmaista, ja TEKin jäsenistä yli neljäsosa on opiskelijoita.

Kuva: Rebecca Adrianzen



Jännittääkö yliopistoon saapuminen? Haluatko sulavan laskeutumisen fuksivuoteen? Ota 
siis varaslähtö kouluvuoteen!

Saavu sunnuntaina 21.8. klo 18.00 kauppakeskus Duon eteen Hervannan valtaväylän 
puolelle (itäpuoli)! Pienen Hervantakierroksen jälkeen saavumme yliopiston eteen etu-
nurtsille hengailemaan! Luvassa rentoa tekemistä ja mukavaa seuraa!

VARASLÄHTÖ

Hi! I’m Kata and I am TiTe’s 
International Affairs Officer. 

Me and tupsu are here to 
help you get through 
your first year here 
at Tampere, so please 
don’t be afraid to ask 
us any of the ques-
tions on your mind! 
Can’t wait to see 
you all in August!

Hiya! This is tupsu, TiTe’s Head of Internation-
al Affairs. As an international student my-

self, I still remember how scary and stressful and 
yet exciting moving to Finland and 

starting my studies was. Thank-
fully, I was always able to turn 

to my tutors, fuksipeople and 
the guild’s international sector 
with any questions I had - so 
please get in touch with any of 
us if you’re wondering about 

anything, have some ideas on 
what kind of events you’d like us 

to organise for you or 
just want to say hi!

Morjensta tulevat tietoteekkarit! Mä 
olen Eemil ja toinen teidän fuksi-

vastaavista. Yhdessä Villen ja Nean kanssa 
leivotaan teille hulluakin huikeampi fuksi-
vuosi! Meitä saa aina tulla jututtamaan ja 

nykimään hihasta pulmati-
lanteissa. Ensimmäinen 
opiskeluvuosi on just 
niin mahtava kuin itse 
sen haluat olevan joten 
rohkeasti vaan mukaan 

tapahtumiin!

Eemil Pirinen

Heippa! Mä oon Nea ja toinen fuksivastaavis-
ta. Tehdään teille Villen ja Eemilin kanssa 

super hauska ja monipuolinen fuksivuosi, joten 
kannattaa lähteä aktiivisesti mukaan ja kokeilla 
kaikkea uutta! 

Tulette näkemään meitä tapahtumissa paljon, jo-
ten tulkaa ihmeessä juttelemaan 
tai ihmettelemään mieltä as-
karruttavia asioita. Halutaan 
yhdessä tutorien kanssa pitää 

huolta, että teillä kaikilla 
on hyvä fiilis fuksivuoden 

alusta loppuun asti <3 

Nähdään elokuussa!

Nea Peltola

No mutta termosta pöytään fuksit! Mahtista, että olette löytä-
neet itsenne TiTelle opiskelemaan! Meikäläinen on Ville ja 

toimin tänä vuonna teidän ylitutorina! Tuutte näkemään mua ja 
meidän mahtavia fuksivastaavia Eemiliä ja Neaa seuraavan vuoden 
aikana varmasti ja meiltä voikin tulla kysymään mitä vaan milloin 
vain! Me ollaan täällä teitä varten!

Ville Niemi

Saskia Simisker
Katariina Tenhunen

FUKSIVASTAAVISTO
ESITTÄYTYY
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TUTORIT 
2022

Joel Niskanen
Teekkarikaste.

Onni Merilä
Kaikki uudet 

kaverit, mutta 
etenkin wappu ja 
syksylle siirtynyt 

teekkarikaste.

3. vsk 2. vsk

Otto Tjukanoff
Tutustuminen täysin 
tuntemattomiin 
tyyppeihin, joista tuli 
hyviä kavereita, ja 
useat menot heidän 
kanssa. Mahdotonta 
valita yhtä parasta 
muistoa, mutta wa-
pun aika oli ainakin 
todella kiva.

Ronja Lipsonen
Juhlimme ja 

vietimme fuk-
sivuonna paljon 
aikaa keskenään 

kaveriporuk-
kamme kanssa, 

kun tapahtumia 
ei vielä ollut. Se 

oli hauskaa!
3. vsk 3. vsk

Emilia Uusi-Heikkilä
Excu, vujut ja 
wappu.

Mikael Peltoketo
Kiltahuoneella 
luumuilu, hal-

litushommat 
ja Tupsulan 

baaritiski.

4. vsk 2. vsk

Matias Aitolahti
Koko orientaatio-
viikko ja Wap-
putapahtumat.

Aapo Kärki
Teekkarikaste ja 
sen kaikki may-
hem (vaikka se 

nyt olikin 2. vuo-
den puolella).

3. vsk 3. vsk

Wilhelm Tcheng
Fuksivuodelta on useita 
aivan mahtavia muis-
toja! Esimerkiksi koko 
orientaatioviikko, rank-
kaXQ ja uudet ystävät 
<3. Paras muistoni on 
kuitenkin Teekkari-
kaste. Oli ihan uskom-
aton tunnelma ja fiilis 
laskeutua koskeen rak-
kaiden ystävien kanssa!

Tuomas Metsoila
Ehdottomasti 
teekkarikaste!

3. vsk 2. vsk

Seuraavaksi esittelemme tämän vuoden tutorit ja he kertovat, mikä on 
heidän paras muistonsa fuksivuodelta. Laajemmat tutorhaastattelut löytyvät 
osoitteesta tite.fi/fuksi.
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Olli Numminen
Huikeita 
muistoja on 
paljon varsin-
kin vapulta, 
mutta ykkö-
seksi nousee 
ehdottomasti 
kastepäivä 
kokonaisuu-
dessaan.

Rene Lampainen
Wappu.

2. vsk 2. vsk

Saija Vittaniemi
Fuksiviikko ja 
kaikki sen tapah-
tumat.

Kalle Heinonen
Teekkarikaste on 
jääny kyllä hyvin 

mieleen!

2. vsk 2. vsk

Mesi Pollari
Teekkarikaste 
ja laulusitsien 
jatkot!

Ronja Rautalappi
Mysteeri XQ, 

wappu, vujut plus 
saunaillat :Dd

2. vsk 2. vsk

Iiro Inkinen
Jokainen kerta, 
kun pääsi sau-
naan.

August Laulainen
Wappu ja XQ:t.

2. vsk 2. vsk

Henri Tammi
Syksyn Rankka-XQ 
ja kevään Mystee-
ri-XQ. Monta päivää 
bussissa höystetty-
nä kaikenmoisilla 
seikkailuilla ei ihan 
heti unohdu. Wapun 
teekkarikaste oli 
myös ikimuistoinen 
kokemus!

Joonas Toivonen
Excursiot uusien 

kavereiden kanssa 
ja etenkin Wappu.

2. vsk 2. vsk

Eero Kainulainen
Teekkarikaste ja 
wappuviikonlop-
pu yleensäkin!

Veikko Svanström
Orientaatioviik-

ko.

2. vsk 2. vsk
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Samuli Tolvanen
Teekkarikaste oli 
kyllä vuoden eh-
doton kohokohta 
ja huipentuma!

Roope Salento
Ehdottomasti 
Wappu ja sen 

huipentuminen 
päästessäni kos-

keen!

2. vsk 2. vsk

Juulia Mäkelä
Orientaatioviik-
ko ja ekat viikot 
ylipäätään, oli 
paljon kivoja 
tapahtumia ja ta-
pasi paljon uusia 
ihmisiä.

Neera Kiviluoma
Ehdottomasti 

orientaatioviikko 
ja wappu!

3. vsk 2. vsk

Niina Kosonen

Vaikeena k*rona-
aikana ryhmäyty-
minen, ja Herk-

kuWiiniFestareiden 
fuksisarjan voitto.

3. 
vs

k

Ville Särkkä
Olen tammifuksi 
vuosimallia 2020, 
eli täytyy sanoa 
parit ”normaalit” 
viikot ennen ko-
ronaa.

Elmeri Kivipato
Ehdottomasti 
paras muisto 

fuksivuodesta on 
teekkarikaste.

2. vsk 3. vsk

Juhis Veikkolainen

Kosken kuohut.

2. 
vs

k

Jani Lackman

Fuksivuoteen on 
mahtunut valta-
va määrä hienoja 

kokemuksia! Pääl-
limäiseksi mieleen 
on jäänyt Wappu ja 

teekkarikaste.

2. 
vs

k

Atte Oja

Fuksijäynä ja 
MM-kyykkä oli 

mahtavia!!

2. 
vs

k

Arttu Raatikainen

 Saunaillat.

2. 
vs

k

Joona Syrjämäki

RankkaXQ -19.

4. 
vs

k

Pyry Koskela
Muuan Jukka katosi TiTeenien 
taistojen jälkeen. Jukka pai-
kannettiin lappeen Rannoille, 
ja noin 240 minuutin varoa-
jalla 5 kovinta pelastajakan-
didaattia (fuksia) lähetettiin 
matkaan tavoitteenaan tuoda 
Ystävä takaisin kotiin. Vaikka 
aivan huippu vuosi, wappu 
sekä teekkarikaste ovat hyvinä 
muistoina mielessä, eivät ne 
vedä vertoja onnistuneelle 
pelastusretkelle.

Essi “Esy” Nousiainen
Koko kaste-
viikonloppu

2. vsk 2. vsk
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Joonas Nevavuori

Fuksivuosi ollu 
kokonaisuudes-
saan yhtä juhlaa, 
mutta kyl wabbu 
kokonaisuudes-
saan oli paras!

2. 
vs

k

Niko Aheristo

Teekkarikaste.
2. 

vs
k

Robin Ostela

Vappu.

2. 
vs

k

Katariina Kariniemi

Etenki rankka XQ 
ja fuksi XQ jääny 

mieleen, ja tie-
tenki kaikki kivat 
opiskelijabileet :)

2. 
vs

k

Tuuli Silvennoinen

On tosi paljon hyviä 
muistoja, mutta ehkä 
parhaimpia muistoja 
löytyy wapun ajalta, 

erityisesti kaste ja 
lakitus oli molem-
mat tosi huikeita 

kokemuksia.

2. 
vs

k

Rasmus Kivikero

Fuksisauna.

3. 
vs

k

Tuomas Mäkinen

Teekkarikaste 
ja rankkaxq 
oli mahtavia 
kokemuksia.

2. 
vs

k

Hiski Hämäläinen

Vaikka fuk-
sivuoteen mahtu-
ikin vaikka mitä 

hauskaa, niin kyllä 
teekkarikaste oli 

se kaikista paras ja 
mieleenpainuvin 

tapahtuma.

2. 
vs

k

Vili Huotari

Paras muisto 
liittyy wappuun 

ja varsinkin 
kasteeseen, joka 
oli ehdottomas-
ti fuksivuoden 

kohokohta!

2. 
vs

k

Eelis Roininen

Varmaan Ke-
vätXQ vai mikä 
sen nimi olikaan 

:D Wappua ei 
ollut :(

4. 
vs

k

Niilo Jaakkola

RankkaXQ.

4. 
vs

k

Mikko Luopajärvi

Excu mallia 
rankka.

4. 
vs

k
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Tervehdys fuksi ja tervetuloa opiskelemaan 
TiTelle!

Fuksivuosi on monille täynnä odotuksia. Kun itse 
tulin TiTelle fuksiksi vuosia sitten, odotin että saan 
opiskella kiinnostavaa alaa, tutustua uusiin ihmisiin 
ja päästä näkemään Hervannan opiskelijakulttuuria. 

Tietysti myös minulla oli epävarmuuksia yliopiston 
aloittamisen suhteen, kuten varmasti kaikilla meistä. 
En ollut esimerkiksi varma tulenko löytämään tiivistä 
kaveriporukkaa tai mieluista tekemistä. Entä jos ala ei 
tunnukaan omalta? Olin myös muutaman vuoden muita 
vanhempi, tulenko sopeutumaan porukkaan?
 
Tuoreena fuksina tutorini kannustivat minua lähtemään 
kaikkeen mukaan, mikä saattaa edes vähän kiinnostaa. Tämä 
on ollut paras neuvo yliopistossa, sillä odotukseni ylittyivät mer-
kittävästi ja pelon aiheeni eivät toteutuneet. Lähdin esimerkiksi 
mukaan killan tapahtumiin, joissa tutustuin ihmisiin, joista 
on myöhemmin tullut erittäin rakkaita ystäviä. 

PUHEENJOHTAJAN 
PALSTA

Itselle parhaat muistot fuksisyksyltä on Teekkarisaunalta, eri excursioilta ja 
kasuaalista kiltahuonehengailuista luentojen välissä.

Tuoreena fuksina en osannut odottaa, että teen usean vuoden järjestöu-
ran killan hallituksessa ja päädyn puheenjohtajaksi asti. Oli kyse sitten 

hallitustoiminnasta, tapahtumiin osallistumisesta tai harrasteker-
hojen toiminnasta, asioihin osallistuminen on kasvattanut minua 
ihmisenä, sekä näyttänyt suuntaa sille, mitä haluan elämässäni teh-

dä ja mikä on minulle tärkeää. Kannustan siis juuri Sinua lukija, ota 
selvää mitä kaikkea yliopisto voi sinulle tarjota, oli kyse sitten erilai-

sista opintokokonaisuuksista, vapaa-ajan toiminnasta, kerhoista, vaih-
to-opinnoista tai erilaisista vaikuttamismahdollisuuksista, mieti avoimin 

mielin mikä voisi kiinnostaa ja ota askel tuntemattomaan.
 

Tästä lehdestä löydät varmasti monia muita hyviä neuvoja ja hyvää tietoa 
tulevasta seikkailustasi nimeltä fuksivuosi. Ota fuksivuodestasi kaikki irti, 
tutustu yliopiston lisäksi myös Tampereeseen ja lähiseutuun, elämmehän 
Suomen parhaassa opiskelijakaupungissa (Lähde: Luota muhun). 

Toivottavasti pääsen tutustumaan moneen teistä vielä henkilökohtaisesti 
syksyn aikana, tapaamisiin!

Atte Jokinen,
Puheenjokinen 2022

Ku
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Opintojen tukeminen

Yksi tärkeimmistä asiosta, jota kilta tekee, 
on opintojen tukeminen ja edunvalvon-
ta. Kilta valvoo aktiivisesti tietotekniikan 
opiskelijoiden etuja ottamalla kantaa ope-
tuksen laatuun ja osallistumalla aktiivises-
ti tiedekunnan päätöselinten toimintaan. 
Edunvalvonnan lisäksi kilta järjestää jä-
senistölleen myös säännöllisesti muun 
muassa opintopiirejä, joissa tehdään po-
rukalla vaikka matikan viikkoharkkoja 
sekä ylläpitää tenttiarkistoa, josta on hyö-
tyä varsinkin tenttiviikon lähestyessä. 

Muista killan järjestämistä tapahtumis-
ta on myös mainittava allekirjoittaneen 
henkilökohtainen suosikki, M.O.S.K.A eli 
Mitä Opiskella Saadaksesi Kunnon Am-
matin. Tässä tapahtumassa jo työelämään 
siirtyneet TiTeläiset tulevat kertomaan 
omasta opintopolustaan ja siitä, mistä 
kursseista sekä opintokokonaisuuksista on 
ollut heille eniten hyötyä työelämässä. Jos 
siis mietit mitä oikein kannattaisi opiskel-
la tulevaisuuden kannalta, on tämä tapah-
tuma loistava sen selvittämiseen. 

Yritysyhteistyö

Koska kilta on suuri, on myös tekemäm-
me yritysyhteistyömme varsin laajaa ja 
monipuolista nykyään. Yksi suurimmista 
asioista, jota kilta tekee yritysyhteistyön 
saralla on vuosittainen IT-Hekuma, joka 
on Suomen suurin IT-alan rekrytointi-
tapahtuma. Tapahtuma on loistava tapa 
päästä tutustumaan oman alan työnanta-
jiin ja kuulemaan, minkälaisia työmah-
dollisuuksia alalta löytyy. 

Vaikka oman alan (kesä)työt eivät vielä 
fuksina olisivatkaan tähtäimessä, kannat-
taa messuilla käydä kiertelemässä ja kuu-
lemassa minkälaisia osaajia firmat etsivät. 

Liikunta

Kilta järjestää jäsenistölleen säännöllises-
ti erilaisia liikunta-aktiviteetteja. Viikoit-
tain killalla on kaksi kpl salibandyvuoroa 
Bommarissa (kampuksen pommisuoja) 
sekä palloiluvuoro Tamppi Areenalla, 
jossa on aikojen saatossa pelailtu ainakin 
sulkapalloa ja lentopalloa. Muita liikunta-
tapahtumia joita kilta järjestää ovat muun 
muassa kyykkäturnaukset, mehtäreissut 
sekä erilaiset lajikokeilut. Lajikokeiluja on 
viime vuosina ollut muun muassa seinä-
kiipeilyyn ja frisbeegolffiin liittyen. 

TiTe - Sinun kiltasi

Yleisiä faktoja killasta
• Nimi: Tampereen TietoTeekkarikilta ry, tuttavallisemmin TiTe
• Tarkoitus: Tuoda tietotekniikan opiskelijoita yhteen, valvoa heidän etujaan, järjestää 

tapahtumia sekä paljon muuta!
• Perustettu: 14.5.1991
• Maskotti: Puinen koira Ruffe
• Fuksien paras kaveri: Jukka
• Jäsenmaksu: 5 €
• Kahvimaksu per lukukausi: 5 €
• Jäseniä: 500+
• Sisäänotto: n. 200
• Tapahtumia vuodessa: n. 100
• Hallituksen koko: n. 40
• Tutoreita: Paljon 
• Toimikuntia ja toimijoita niissä: n. kappaletta

Kuten listauksesta näkyy, on kilta varsin suuri kaikilla mittareilla mitattuna. 

Pureudutaan seuraavaksi yksityiskohtaisemmin kaikkeen toimintaan mitä kilta tarjoaa!

Mikä ihme on TiTe ja mitä se tekee? Mitä kaikkia tapahtumia TiTellä oikein on? Kuinka sinä 
voit antaa oman panoksesi killan toimintaan? Tässä jutussa TiTen Wanha Seppä pyrkii kerto-
maan sinulle kaiken oleellisen tulevasta kotikillastasi!

Morjesta moi Fuksi, ja lämpimästi tervetuloa TiTelle vielä meikäläisenkin puolesta! 
Opiskelijaelämä on tunnetusti elämän parasta aikaa ja siitä kannattaakin ottaa kaikki 

mahdollinen irti. Tukenasi tällä matkalla kohti diplomi-insinöörin tutkintoa on oma kilta-
si, TiTe. Tässä jutussa pyrin avaamaan sinulle, että mikä ihme se TiTe oikein on ja minkä 
takia juuri Sinun kannattaisi olla kiinnostunut sen toiminnasta.
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Muut tapahtumat

Edellä mainittujen tapahtumien ja toimin-
nan lisäksi kilta järjestetää paljon muuta-
kin! Saunominen on tärkeä osa teekkari-
kulttuuria ja TiTekin järjestää useamman 
saunaillan vuoden aikana. Myös sitsejä eli 
akateemisia pöytäjuhlia on vuoden aikana 
runsaasti. Paremmin teekkareiden sauna- 
ja sitsikulltuuriin pääsette tutustumaan 
heti lukuvuoden alkupuolella teille fuk-
seille tarkoitetuilla fuksisaunalla ja -sit-
seillä. 

Tämän lisäksi vuosittain järjestetään eri-
laisia excursioita eli opintomatkoja, jol-
loin otamme bussin allemme ja lähdem-
me kiertelemään Suomea (ja välillä myös 
ulkomaita!). Excuilla vieraillaan IT-alan 
yrityksissä sekä käydään viettämässä iltaa 
paikallisten tietotekniikan opiskelijoiden 
kanssa.

Kiltahuone

Tietotalon kellarissa sijaitseva kiltahuo-
neemme on killan toiminnan ydin. Kil-
tahuone toimii jäsenistön kohtaamis-
paikkana ja olohuoneena, jonne voi tulla 
juomaan kahvit luentojen välillä ja vaih-
tamaan kuulumisia muiden opiskelukave-
reiden kanssa. Kiltahuone on myös hyvä 
paikka tulla kyselemään apua, kun ohjel-
moinnin projektit eivät tunnu etenevän, 
sillä apua löytyy varmasti aina. Ja mikä 
parasta, kiltahuone on jäsenistön käytettä-
vissä lähtökohtaisesti 24/7/365!

Miten sinä voit päästä mukaan tekemään huippujuttuja killassa?
TiTessä on pyritty pitämään toimintaan mukaan pääsemisen kynnys mahdollisimman 
matalana ja jo fuksivuodesta lähtien sinulla on mahdollisuus päästä mukaan tekemään 
asioita killan hyväksi. Aikaisempaa kokemusta sinulta ei vaadita vaan kaikkiin hommiin 
perehdytetään ja tekemällä oppii, kuten tavataan sanoa. 

Heti fuksivuoden alussa sinulla on mahdollisuus lähteä killan toimintaan mukaan haa-
laritiimin muodossa, joka kootaan kasaan kaikista halukkaista fukseista. Haalaritiimin 
tehtävänä on myydä haalareihin mainoksia, suunnitella haalarien speksit, hoitaa haala-
rien tilaus kaikille vuosikurssin fukseille sekä järjestää huikea haalarisauna, jossa haalarit 
jaetaan kaikille tilanneille ja juhlistetaan haalarien saamista. Haalaritiimin tukena toimi-
vat killan hallituksesta valitut haalarikummit, jotka ovat itsekin toimineet aikaisempana 
vuonna haalaritiimissä.

Killan hallitus on n. 40 hengen porukka, joka vastaa killan päivittäisen toiminnan pyörit-
tämisestä. Hallitus valitaan vuosittain marraskuussa ja sitä täydennetään toimihenkilöillä 
joulu-/tammikuussa. Jokaisella hallituksen jäsenellä on omat vastuualueensa, mutta halli-
tus tekee myös paljon asioita yhdessä porukalla. Hallitustoiminta on loistava mahdollisuus 
oppia sellaisia taitoja, joita ei yliopiston kursseilta opi ja joista on valtavasti hyötyä niin 
työelämässä kuin sen ulkopuolella.

TiTellä on myös nykyään useilla eri sektoreilla toimivia toimikuntia, jotka toimivat halli-
tuksen apuna toiminnan pyörittämisessä. Toimikuntien kautta voit päästä muun muassa 
järjestämään tapahtumia, hoitamaan killan yritysyhteistyötä tai vaikka kirjoittamaan jut-
tuja tänne Nibbleen. Lisää kaikista näistä mahdollisuuksista pääset kuulemaan vielä syk-
syn aikana, joten pidä silmät ja korvat auki!

Lopuksi

Toivottavasti sait tämän jutun pohjalta jonkinlaisen kuvan siitä, mikä TiTe on ja mitä se 
tekee. Enemmän TiTen toiminnasta tulet oppimaan orientaatioviikolla sekä osallistumalla 
aktiivisesti killan toimintaan tulevien vuosien aikana. Nyt kuitenkin kannattaa vielä ottaa 
rennosti ja nauttia kesästä ennen kuin opinnot alkavat.

Syksyllä nähdään!

 

Henri “Mihef ” Seppä
TiTen Wanha Seppä
N. vuosikurssi (niin opinnoissa kuin hallituksessa)

20 21



Pidä projektit aisoissa

Virike
seteli

t

Pytho
n

JavaScr
ipt

React
Ohjelmis

toarkkit
ehtuuri

Cloud services

Golan
g

aiso.fi

Projektinh
allinta

Databases

Hieroja

Gitlab CI/CD

NodeJS

Virkistystoiminta

Qt

DevOps

Joustavuus

C#

Keras

ScrumOpenC
V

Rust

Tesse
ract

OCR

Työsuh
depyör

ä

REST

git

C++

Konen
äkö

Kanban

Docke
r

AI

Lounasetu

Bussiliput

O
tam

m
e käyttö

ö
n nim

en E
vitec

lo
p

p
uvuo

d
esta 2022. Sam

alla
b

ränd
im

m
e, lo

g
o

m
m

e ja nettisivum
m

e
uud

istuvat.

Tarjo
am

m
e jatko

ssakin m
ielenkiinto

isia
tö

itä tuleville o
hjelm

isto
kehityksen ja

tied
o

lla jo
htam

isen o
saajille ko

lm
essa eri

m
aassa ja yhteensä seitsem

ällä eri
p

aikkakunnalla - m
yö

s Tam
p

ereella.

M
e tuem

m
e kasvuasi am

m
attilaiseksi

tarjo
am

alla vuo
sittain työ

p
aikko

ja
o

p
iskelijo

ille.

Seuraa m
eitä kanavissam

m
e!

U
ud

et tuulet p
uhaltavat 

P
ro

fit So
ftw

arella!

Linked
In

Instag
ram

//
U

rasivum
m

e
//

Moikka! Onnittelut munkin puolesta opis-
kelupaikasta ja tervetuloa parhaaseen 
opiskelijakaupunkiin opiskelemaan 

tietotekniikkaa. Teillä on edessä aivan mahtava 
vuosi, johon sisältyy paljon uusia asioita ja haus-
kanpitoa. Mä kerronkin teille tässä tekstinpätkässä 
mun fuksivuodesta ja siitä, miten mustakin tuli 
teekkari.

TiTelle päädyin vähän vahingossa. Viime vuoden 
yhteishaussa piti johonkin hakea, enkä halunnut 
mahdollisen opiskelupaikan saadessani muuttaa 
pois Tampereelta. En myöskään ollut varma mitä 
haluaisin tehdä lukion jälkeen, joten hain vähän 
kaikenlaista hallintotieteistä tuotantotalouteen. 
Positiivinen yllätys tuli, kun huomasin päässeeni 
opiskelemaan tietotekniikkaa Herwntaan, joka oli 
minulle jo tuttu paikka. Lapsena olin rampannut 
täällä luistelun ja jalkapallon perässä. Fuksivuo-
den aikana sain kuitenkin tutustua aivan uuteen 
puoleen Herwannasta ja koko Tampereesta.

Vaikka alue oli minulle jo 
tuttu, jännitti aivan kauhe-
asti tulla oikeasti opiskele-
maan tänne. Ihmiset olivat 
uusia ja opiskelijakulttuuri 
vierasta. Orientaatioviikolla 
jännitys kuitenkin muuttui 
odotukseksi tulevaa vuot-
ta kohti. Orientaatioviikko 
antoi kuvan opiskelijakult-
tuurista ja mahdollisuuden 
tutustua tutoreihin ja tutorryhmäläisiin. Fuksisau-
nalla pääsikin sitten tutustumaan paremmin myös 
ihmisiin oman tutorryhmän ulkopuolelta.

Uusien ihmisten lisäksi syksyyn liittyi myös oman 
asunnon hankkiminen. Asuin ensimmäiset viikot 
vanhempieni luona etsiessä asuntoa. Vaikka kesäl-
lä olin ajatellut että voisin rauhassa ajatella muut-
toa syksyllä opiskelujen alettua, tuli asunnon han-
kinnassa hienoinen kiire. Tajusin kuinka paljon 
helpompaa olisi käydä tapahtumissa ja nähdä uu-
sia kavereita, jos bussimatka Herwantaan ei veisi 
yli tuntia ja viimeinen bussi ei kulkisi kymmenen 
aikaan illalla.

Kävin myös töissä syksyn. Työssäkäynti rajoitti hie-
man tapahtumiin osallistumista, mutta yritin aina 
sovittaa työvuoroni tapahtumien kanssa kalente-
riini. Vaikka työssäkäynti, koulu ja tapahtumat 
mahtuivat kaikki jotenkin kalenteriin, kaikkien 
kolmen pitäminen oli hyvin raskasta henkisesti 
ja fyysisesti. Päätinkin vuodenvaihteessa lopettaa 
työni ja keskittyä paremmin opiskeluun ja fuksi-
vuoteeni. Ainut joka tätä päätöstä ikinä katui oli 

ehkä pankkitilini, mutta 
sekin selvisi keväästä.

Töiden loputtua oli kun-
nolla aikaa ja jaksamista 
päästä sisään opiskelijaelä-
mään. Pääsin mukaan pro-
jekteihin ja osallistumaan 

moniin älyttömän mahtaviin tapahtumiin. Vaikka 
välillä pitikin poistua vähän omalta mukavuus-
alueelta, on ollut ihan mahtava huomata kuinka 
paljon kaikkea pystyy tekemään, kun uskaltaa 
mennä. Voin suositella ihan teitä kaikkia otta-
maan kaiken irti yliopiston ja kiltojen tarjoamista 
mahdollisuuksista.

Mun fuksivuosi oli täynnä upeita hetkiä jotka 
muistan vielä monen vuodenkin päästä. Paljon 
tuli tehtyä ja koettua. Onkin vaikea valita jotakin 
tiettyä tapahtumaa vuoden parhaaksi tapahtu-
maksi, mutta muutamia omia lemppareitani oli-
vat Senssibileet, Arpasitsit, MysteeriXQ, Titeenit, 
TiTen 30+1 vuosijuhlat ja Wappu. Haalarit ei oo 
tapahtuma, mutta ne on kyllä yks mun lempiasi-
oista mitä oon saanu fuksivuotena. Haalarit toi 
todella paljon yhteisöllisyyden tunnetta ja fiilistä 
opiskelijana oloon.

Nyt teillä on edessä teidän oma fuksivuosi. Ottakaa 
kiinni mahdollisuuksista ja pitäkää hauskaa!

FUKSIN 
TARINA 

Emilia Uusi-Heikkilä
TiTen fuksi 2021
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Superfuksin palsta

Moro se ois Albert täs, mä oon 
n+1:nnen vuoden opiskelija (eli 
alotan tänä vuonna 6+1 :nnen 

opiskeluvuoteni) ja olin viime vuonna Ti-
Ten fuksina. 

Tamperelaiseen teekkarikulttuuriin kuu-
luu osana fuksien ”Superfuksikilpailu”, 
jossa tarkotuksena on selvittää että kuka 
jaksaa ravata eniten tapahtumissa vuoden 
aikana. TiTe on viimevuosina suoriutunut 
kisassa erittäin hyvin, joka inspiroi muakin 
kokeilemaan onneani ja sukeltamaan täy-
sillä Tamperelaiseen Teekkarikulttuuriin.

Fuksivuoden alussa mua jännitti aika pal-
jon, vaikka tää olikin mun toinen kerta 
fuksina. Ensimmäisen fuksivuoden ja sitä 
seuraavat neljä opintovuotta mä opiskelin 
keskustakampuksella Luupissa tietojenkä-
sittelyä, josta vaihdoin kandin valmistumi-
sen jälkeen Hervantaan. 
Keskustakampuksen meininki ja itse opis-
kelu oli jo todella tuttua, mutta uuden 
kulttuurin ja uusien ihmisten kohtaami-
nen jännitti. Ihmisistä eniten jännitti muut 
tuoreet fuksit, vaikka mä oon vähän van-
hempi niin halusin olla cool enkä halunnu 
et muut pitää mua ihan cringenä.

Orientaatioviikolla (tutustumisviikko joka 
järjestetään viikkoa ennen kurssien alkua) 
mä tutustuin muihin maisterifukseihin ja 
huomasin, että vaikka me kaikki tultiin 
hyvin erilaisista taustoista, niin meillä oli 
paljon yhteistä. Kandifuksina mulla meni 

paljon energiaa ja aikaa siihen että tutus-
tui uuteen ympäristöön ja laskeutui uuteen 
kaupunkiin, maisterifuksina pysty ehkä 
keskittymään enemmän puhtaasti sosiali-
soitumiseen kun oli jo tuttu ympäristö. 

Puheenaiheet kandifuksien kanssa tänä 
vuonna oli pitkälti viikon tapahtumat, fy-
siikan kurssien ja labrojen suorittaminen 
ja vastaavasti maisterifuksien kanssa kes-
kusteltiin viikon tapahtumista, miten me-
nee töissä ja fysiikan kurssien ja labrojen 
suorittamisesta.

Mun tapahtumissa käynti oli tänä vuonna 
vähän eri tasolla kuin ekana fuksivuonna. 
Olin tosi pitkään Superfuksikisassa muka-
na ja mulle ilmeni passin palautuspäivänä, 
että olin missannut yhden Zoom-puhelun 
jonka vuoksi musta ei virallista superfuk-
sia tulisi. Tapahtumia missä mä olin  (ku-
vatodisteiden kanssa) kerääntyi reilusti yli 
sata, keskimäärin sanoisin että osallistuin 
yhteen tapahtumaan 1,5 päivän välein. 

Rehellisesti puhuen en voi suositella su-
perfuksikisaa kenellekään, koitos oli mulle 
ainakin henkisesti todella raskas ja puski 
mun suorituskykyjen rajoja. Kokemuk-
sena superfuksikisaan osallistuminen ja 
”koko Teekkarikulttuurin yhdessä vuodes-
sa kokeminen” on varmasti ikimuistoista 
ja oon ikuisesti kiitollinen siitä kohtelusta, 
tuesta ja palkinnoista mitä mä Tampereen 
Tietoteekkarikillalta fuksivuoden aikana 
sain.

Mä saavuin Hervantaan vähän epäileväi-
senä, ennakkoluulosena näitä Teekkareita 
kohtaan. Olin kuullu kavereilta jotain, tu-
tuilta toista ja vanhemmilta opiskelijoilta jo-
tain muuta. Mikään niistä ei kuitenkaan vas-
tannut sitä lämpöä ja yhteisöllisyyttä mitä 
Hervannan kampukselta löytyy, kiltojen ja 
kiltahuoneiden avoimuus tekee opiskeluyh-
teisöstä helposti lähestyttävää ja eri väriset 
haalarit tuntuu tyylipäätökseltä. Tohon tar-
jontaan kun vielä lisää kerhot ja muut järjes-
töt niin uskon että jokaiselle löytyy jotakin 
meidän koulusta. 

Kahteen kertaan fuksiuden kokeneena suo-
sittelen uusia fuksena lähtemään täysillä 
mukaan, tai no, niin täysillä kun henkilö-
kohtaset energiatasot sallii. Mä oon saanu 
paljon irti tapahtumista, mä oon löytäny 
ihmisiä joiden kanssa mun on mukavaa olla 
ja ennen kaikkea mä oon voinu olla täysillä 
minä. On tosi makeeta kun pystyy olla in-
noissaan jonkun algoritmin laskennallisesta 
tehokkuudesta samalla kun heittelee pin-

gispalloja muovikuppeihin. Jos joku on sitä 
mieltä, että asiat mistä mä tykkään on crin-
gejä nii se on sen menetys, mä koitan jatkaa 
täysillä opiskelijaelämästä nauttimista niin 
pitkään kun koulussa pääsen olemaan. 

Loppuun voisin ilmottaa että superfuksiki-
sasta kiinnostuneiden kannattaa tulla nyki-
mään hihasta tapahtumissa tai painamaan 
viestiä telegramissa @alppuvaa, mielelläni 
jaan kokemuksii ja vinkkejä niille jotka koi-
toksesta vois olla kiinnostuneita. Tervetuloa 
Tampereelle! 

Albert ”pelasin täälläki runee” Iho, 
setä 2022
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Fill in the puzzle so that every row across, every column down and
every 9 by 9 box contains the numbers 1 to 9.

Puzzle #1

3

4 2

5 2 8

1 3 5

7 9

2 5 6

3

8

8 4 2 1

PUUHASIVUT

HAUSKA NUMEROPELI

MYSTEERIELÄIN

VILLEN SEIKKAILUT
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-Joel, Tampereen Teekkareiden Fuksimestari

TAMPEREEN TEEKKARIT RY
Toimimme tamperelaisen teekkarikulttuurin ytimessä, järjestämme monia 
tapahtumia kuten Teekkarikasteen ja pidämme yllä esimerkiksi Teekkarisau-
na Mörrimöykkyä! Lisää tietoa toiminnastamme löydät nettisivuiltamme.

Moro fuksi!

Onnittelut tekniikan alan valinnasta. Ei ollut muuten yhtään huono Onnittelut tekniikan alan valinnasta. Ei ollut muuten yhtään huono 
päätös lähteä opiskelemaan tekniikkaa Tampereen Yliopistoon. 
Täällä pääset varmasti opiskelemaan just sitä mikä sua kiinnostaa. 
Yliopisto-opinnot voivat tuntua kaukaiselta ajatukselta ja vaikeilta 
aluksi, mutta ei hätää. Kaikkeen tottuu ja apua saa aina ky-
symällä. 

Kaiken kukkaraksi pääset osaksi laajaa tamperelaista teekkari-
yhteisöä! Kampukselta löytyy tekemistä joka lähtöön, joten kan-
nattaa ehdottomasti jatkaa vanhaa tai etsiä itselleen uusia har-
rastus yli sadan eri järjestön ja kerhon joukosta. Aika täällä ei käy 
pitkäksi sillä tapahtumia riittää melkein joka päivälle, niin ja onhan 
meillä onneksi Wappu. Fuksivuoden merkitystä ei voi tarpeeksi ku-
vailla, se on pakko kokea itse.

Hyppää täpöllä kaikkeen mukaan, tutustu uusiin ihmisiin, tee uusia 
asioita ja ota fuksivuodesta kaikki irti!

Hyvää loppukesää ja nähdään syksyllä!

SUURET ONNITTELUT UUDESTA OPISKELUPAIKASTA!

Juuri nyt elät varmasti jännittävää aikaa! Uusi opiskelupaikka, mahdollisesti uusi kau-
punki ja uudet ihmiset ympärillä. Kaikesta tästä uudesta kannattaa kuitenkin nauttia. 
Vaikka tuntuisikin siltä, että on aivan kujalla suuren osan ajasta, ei hätää – kyllä ne 
asiat fuksivuoden aikana hiljalleen selviää! Tuutorit, yliopiston henkilökunta ja tietysti 
ylioppilaskunta jeesaavat oikein mielellään kaikenlaisissa kysymyksissä, mitä mie-
leesi putkahtaa.

TREY toimii Tampereen yliopiston opiskelijoiden edunvalvojana, palveluntarjoajana, 
yhteisöllisyyden rakentajana ja järjestötoiminnan mahdollistajana. Palveluistam-
me tutuin lienee opiskelijakortti ja sen mahdollistamat edut, mutta lisäksi meiltä saa 
vuokrattua pakettiautoa esimerkiksi muuttoa varten sekä lautapelejä, kyykkäsettiä 
tai vaikkapa mölkkyä. Edunvalvontaa teemme muun muassa koulutuspolitiikan, so-
siaalipolitiikan ja kansainvälisten asioiden kysymyksissä. Jos opintojesi aikana tulee 
siis tilanne, että tarvitset tukea esimerkiksi opintojen suorittamiseen, toimeentuloon, 
hyvinvointiin, asumiseen tai vaikkapa vaihtoon lähtemiseen liittyvissä asioissa, me 
TREYssä olemme tukenasi! 

TREY järjestää vuoden aikana myös usei-
ta tapahtumia kuten fuksisuunnistuksen, 
vuosijuhlat sekä Suomen Suurimman Wa-
pun! Tapahtumat on suunnattu aivan kai-
kille opiskelijoillemme, joten niissä onkin hie-
no mahdollisuus päästä tutustumaan uusiin 
ihmisiin alalta kuin alalta. Tapahtumista ja 
muusta toiminnasta viestimme sosiaalisen 
median kanavissamme (FB, IG, twitter), joista 
meidät löytää nimellä @treytampere. 

Vielä kerran, paljon onnea opiskelupaikasta! 
Toivotan innostavia ja riemukkaita hetkiä niin 
opiskelujen kuin opiskelijarientojen parissa! 

P.S. Tsekkaa fuksiopas.trey.fi ! Sieltä löytyy tär-
keimmät tiedot opiskeluelämän aloittami-
seen liittyen.

Jenna Rantanen
TREYn koulutuspolitiikan ja 
kansainvälisten asioiden 

asiantuntija

TAMPEREEN YLIOPPILASKUNTA
STUDENT UNION OF TAMPERE UNIVERSITY

WWW.TREY.FI
@TREYTAMPERE
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Onnittelut loistavasta valinnasta aloittaa opinnot TiTellä!
Koulun alkuun on vielä aikaa, mutta mikään ei estä valmistautumasta tulevaan  
yliopistouraan jo etukäteen.

TiTen tapahtumiin voi tutustua etukäteen vaikkapa kuvagalleriaa selaillen:
tite.kuvat.fi

Kannattaa myös vilkaista yliopiston uuden opiskelijan ohjekirjaa:
tuni.fi/fi/opiskelijan-opas/tampereen-yliopiston-opiskelijan-opas/ 
tervetuloa-uudet-yliopisto-opiskelijat

ja TREY:n fuksiopasta: fuksiopas.trey.fi/

Lopuksi
TiTen fuksisivuihin kannattaa ehdotto-
masti käydä tutustumassa: 
tite.fi/fuksi

TiTe-fuksit 2022 Telegram-ryhmään kan-
nattaa liittyä heti, niin pääset tutustumaan 
kanssafukseihin ja tutoreihin jo ennen 
koulun alkua!
tite.fi/fuksitg

Telegramista löytyy myös erillinen tiedo-
tuskanava fukseille: 
tite.fi/fuksitiedotus

TiTen fuksit verkossa

Varaslähtö ja orientaatioviikko

Fuksivuotesi lähtee käyntiin uusille 
opiskelijoille järjestettävän 
orientaatioviikon muodossa 22.8.-
28.8. 

Orientaatioviikkoa edeltävänä sun-
nuntaina 21.8. järjestetään varaslähtö, 
jossa tutustutaan yhdessä tutoreiden ja 
muiden fuksien kanssa Hervantaan, ja 
jännitetään yhdessä alkavaa lukuvuot-
ta. Varaslähtöön kokoonnutaan kau-
ppakeskus Duon eteen Hervannan 
valtaväylän puolelle klo 18.00.

Nähdään varaslähdössä ja orientaatio-
viikolla!

Psst! Saat uniikkeja fuksipisteitä 
kirjoittamalla lehtijutun esimerkiksi 
tämän lehden seuraavaan painok-
seen.

Laita viestiä Telegramissa @pajalaa !

Mitä tykkäsit fuksinibblestä? Anna 
palautetta osoitteessa dy.fi/79d 

3130

http://tite.kuvat.fi
https://www.tuni.fi/fi/opiskelijan-opas/tampereen-yliopiston-opiskelijan-opas/tervetuloa-uudet-yliopisto-opiskelijat
https://www.tuni.fi/fi/opiskelijan-opas/tampereen-yliopiston-opiskelijan-opas/tervetuloa-uudet-yliopisto-opiskelijat
https://fuksiopas.trey.fi/ 
http://tite.fi/fuksi
http://tite.fi/fuksitg
http://tite.fi/fuksitiedotus
http://dy.fi/79d


M
orjens opiskelija, 

täällä V
incit!

Tulisitkos m
eille tekem

ään Suom
en 

selväjärkisintä ATK:ta? M
e etsitään 

jatkuvasti ohjelm
ointitaustalla varustettuja 

uusia työkavereita. Jos tykkäät m
eidän 

tavoin siitä, että m
aanantait m

aistuu ja 
töissä ei tarvitse turhia pönötellä, 
niin suuntaa osoitteeseen vincit.fi
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P.S. Jos työkokem
usta ei vielä ole ehtinyt juuri karttua, 

niin äläpä huoli vaan pidä silm
ällä Rising Star -hakuam

m
e. 

Sen kautta tarjoam
m

e uransa alkuvaiheessa oleville 
kehittäjille väylän kartuttaa osaam

ista tuetusti ja päästä 
suoraan kiinni m

ielenkiintoisiin asiakasprojekteihin.

Meillä taivaskaan ei ole rajana softatehtävissä!
Vaikka projektimme pyörivätkin usein pilviympäristöissä, pitävät tiimimme sinut tukevasti jalat maassa ja 

osana letkeää porukkaa. Pääset ratkomaan yhdessä 1000 huippuammattilaisemme kanssa 
asiakkaidemme vaativimmatkin haasteet projekteissa, joista muut vain haaveilevat.

Mitä ne projektit sitten ovat?
Osan projekteista löydät kurkkaamalla sivuillemme, mutta osan kuulet vain liittymällä meihin.

www.insta.fi/ura

Arvoisa TiTe-fuksi,

Tervetuloa IT-alalle! Konsulttina 
IT-alalla pääset mukaan monenlaisiin 
kiinnostaviin ohjelmistoprojekteihin. 

Ole kuin Seppo ja tähtää 
konsultiksi Goforelle!

Töitä myös  
opiskelijoille

Kiinnostaisiko sinua ura  
ohjelmistokehittäjänä  

lääkinnällisten  
laitteiden, sote-alan 

tai teollisuuden parissa?  
Erikoistu haluamallesi  

alalle ja kehity tulevaisuuden  
ammattilaiseksi!

Toimistomme sijaitsevat Tampereella,  
Espoossa ja Jyväskylässä.

atostek.com/rekry
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Fuksit vs Tutorit - jalkapallo-ottelu on perinteikäs 
spektaakkeli tyypillisesti viikko orientaation jälkeen.

TiTe järjestää syksyisin yhteistyössä tiedekunnan kanssa 
Tietotekniikan yö-tapahtuman, jossa tutkijat ja kans-

saopiskelijat kertovat asioista, joista et vielä tiedä. 

Teekkarilakin käyttöaika päättyy syksyn sydämessä 
Lakinlaskijaisiin. Kuva vuodelta 2018.

Tamperen yliopiston tekniikan alojen ainejärjestöjä kutsutaan killoiksi. Kullakin kil-
lalla on oma värinsä, joka näkyy esimerkiksi haalareissa.

Sitsaaminen on olennainen osa tamperelaista teekka-
rikulttuuria. Muista osallistua TiTen fuksisitseille!

Excursiot ovat monen mielestä parasta killan jär-
jestämää toimintaa. Hyppää mukaan bussiin!

TREY:n fuksisuunnistuksessa kierrät erinäisten jär-
jestöjen pitämiä rasteja. Tapahtumaan kuuluu myös 

tiimien puketumiseen panostus.

Kuvat: Jarkko Ahvenniemi, Juha-Matti Hakojärvi, Sonja Ek ja Veli-Matti Korpelainen
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