
asmlinkage int sys_setpriority(int which, int who, int niceval) {
struct task_struct *p;
int error = ESRCH;
unsigned int priority;
if (which > 2 || which < 0) return -EINVAL;
/* normalize: avoid signed division (rounding problems) */
priority = niceval;
if (niceval < 0) priority = -niceval;
if (priority > 20) priority = 20;
priority = (priority * DEF_PRIORITY + 10) / 20 + DEF_PRIORITY;
if (niceval >= 0) {

priority = 2*DEF_PRIORITY - priority;
if (!priority) priority = 1;

}
for_each_task(p) {

if (!proc_sel(p, which, who)) continue;
if (p->uid != current->euid && p->uid != current->uid && !suser()) {

error = EPERM;
continue;

}
if (error == ESRCH) error = 0;
if (priority > p->priority && !suser()) error = EACCES;
else p->priority = priority;

}
return -error;

}
asmlinkage int sys_getpriority(int which, int who) {

struct task_struct *p;
long max_prio = -ESRCH;
if (which > 2 || which < 0) return -EINVAL;
for_each_task (p) {

if (!proc_sel(p, which, who)) continue;
if (p->priority > max_prio) max_prio = p->priority;

}
/* scale the priority from timeslice to 0..40 */
if (max_prio > 0) max_prio = (max_prio * 20 + DEF_PRIORITY/2) / DEF_PRIORITY;
return max_prio;

}

Tervetuloa opiskelemaan
tietotekniikkaa
Tampereelle.

Lue tämä lehti ja
opiskeluaikasi on täynnä
muutakin kuin työtä ja

teoriaa!
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Tere, sinä uusi TiTeläinen. Tultuasi opiskelemaan tietotekniikkaa TTKK:lle
olet valinnut hyvin - työllisyysnäkymät tulevaisuudessa näyttävät makoisilta.

Kilta on tietotekniikan opiskelijoiden etujärjestö TTKK:lla. Heti
ensimmäisestä kouluviikosta lähtien killan toiminta tulee varmasti sinulle
hiukan tutuksi. Maanantaina ennen tutorryhmiin jakautumista tapaat jo koko
kiltahallituksen eli porukan joka pyörittää killan toimintaa tänä vuonna.
Torstaina järjestämme infotilaisuuden ja saunaillan, jotka antavat mukavan
lähtölaukauksen teekkarielämään.

Oma kerhotila Hermitecissä tarjoaa mukavan paikan viettää luentotauot
ja hyppytunnit. Se on tavallaan kotisi koululla, paikka jonne olet tervetullut
24 tuntia vuorokaudessa. Kiltahuoneelta löydät lukemista, virvokkeita ja monia
opinnoissa hyödyllisiä myyntiartikkeleita kuten kopiokortteja.

Hyväksymiskirjeen mukana olet saanut maksulapun, jolla sinun tulee
maksaa ylioppilaskunnan jäsenmaksu. Samalla kertaa voit maksaa killan
jäsenmaksun. Kiltamaksu on vapaaehtoinen, mutta se kannattaa - 25 markalla
saat paljon etuja.

Kouriintuntuvin esimerkki heti aluksi on, että TiTeläisen tunnusmerkin,
mustat teekkarihaalarit, saat vain jos olet killan jäsen. Killan järjestämille
excursioille eli reissuille saat usein edullisemman lipun. Opintojen
myöhemmässä vaiheessa tarvitset ehkä kiltahuoneelta löytyvää tenttiarkistoa
ja kurssikirjastoa. Pääset vaikuttamaan yhteisiin asioihin eli äänestämään killan
kokouksissa ja voit myös itse asettua ehdokkaaksi luottamustehtäviin. Kilta
on paljon yhteydessä sekä koulun että yritysmaailman suuntaan. Killan ja
yritysten yhteisissä tapahtumissa saatat löytää itsellesi vaikka työpaikan!

Lue lisää killan toiminnasta tästä lehdestä ja killan seittisivuilta:
http://tite.cs.tut.fi/

Tervetuloa kiltalaiseksi!

Sunnu,
Killan puheenjohtaja 1999

sunnu@cs.tut.fi
#titefuksit: SunCoke

Kiltahuone on
kotisi koululla
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Ättemhi 7:n ankara
murrosikä

Ättemhi 7 asui pikkupojasta lähtien suuressa puussa keskellä metsää. Suuren
puun kolossa hän naputtelli Zompie-mudia kolaa juoden aamusta iltaan ja illasta
taas aamuun. Eräänä päivänä kesken ankaran temmellyksen Ättemhin äiti, rouva
7, astui Ättemhin huoneeseen. “Nyt loppuu vihdoinkin tuo helvetinkoneen
naputtelu!” rouva 7 kajautti, “Ilmoitin sinut herra V:n kukkakauppapoliisiväliopistoon
Suuren Järven toiselle puolelle!” “Näääh!” vastusteli Ättemhi 7, “Minähän en
mihinkään hihhulilandiaan mene! Ennemmin vaikka ostan luistimet ja alan
ravihevoseksi!” “No, sehän nähdään”, tuhahti rouva 7 “tiedä kuitenkin se että tämän
puun puhelinlinja katkeaa keskiyöllä! Minähän en maksa enää sinun modeemi-
puhelinlaskujasi!” “Mitäpä siittä” mumisi Ättemhi puoliääneen ja ajatteli samalla
kuinka kaukoviisas hän olikaan ollut rakentaessaan naapurinmummon mikrouunista
lankattoman mikroaaltolinkin   jolla hän pääsi suoraan  yhteyteen runkoverkon
yläpaulan solmuun. Ättemhi oli kehittänyt myös uuden sukupolven virtalähteen
tietokoneeseensa, enää hän ei ollut sidoksissa verkkovirtaan vaan tarvitsi ainoastaan
desin kolaa, ja kone toimi monta päivää. Seuraavana iltana Ättemhi päätti päästää
vanhan äitinsä viettämään eläkettänsä. Ättemhi pakkasi jalkansa ja kätensä
matkalaukkuunsa ja sanoi äidillensä eli rouva 7:lle “Mä meen Tampereelle!” Rouva
7 ei tiennyt mitä olisi vastannut ja tyytyikin vain varoittamaan Mikontalon heikoista
seinistä ja lipaston humanoiditytöistä. Ättemhi 7 asteli Suuren Järven rantaan ja
hyppäsi ammu-vainaan kumisaappaaseen. asetettuaan mudauskoneensa saappaan
varteen hän otti näppäimistön käteensä ja meloi Hervantaan. Sen koommin ei
Ättemhi 7:stä olekkaan kuultu kotikonuilla.

Mikko Vulli
 missile@cc.tut.fi

#titefuksit: missile
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Fuksipassilla
opiskelijaelämään

Fuksipassi on fukseille jaettava vihkonen, johon on listattu erilaisia vuoden aikana
järjestettäviä tapahtumia sekä muunkinlaisia suoritteita. Jokaiseen suoritteeseen liittyy
pistemäärä, jonka voi laskea hyväkseen hakemalla kyseiseen kohtaan leiman killan
fuksivastaavilta, tänä vuonna Ylitutor Antti Tirilältä taikka allekirjoittaneelta.

Fuksipassina tarkoituksena on aktivoida fuksit osallistumaan kaikkeen
opiskelijatoimintaan mahdollisimman monipuolisesti ja kasvamaan vuoden aikana hyviksi
teekkareiksi. Pisteitä jaetaan lähes kaikesta mahdollisesta opiskeluun ja sen oheistoimintoihin
liittyvästä aina opintiviikoista erilaisten tapahtumien järjestelyyn. Riittävän suuren pistemäärän
(ilmoitetaan aikanaan, viime vuonna 180) kerääminen on ainoa tapa saada teekkarilakki ja
päästä kastautumaan Wappuna Tammerkoskessa.

Pisteisiin oikeuttavien tapahtumien kirjo on todella laaja, joten kaikille varmasti löytyy
omaan luonteenlaatuun sopivia toimintamuotoja. Pisteitä saa mm. opiskelusta
(opintoviikoista), kiltatoiminnasta, tapahtumien järjestelystä, urheilusta, bileistä,
opintomatkoista, kulttuuriharrastuksista (vaikkapa teatterissa käynti tms.) Pistekohtia passista
löytyy noin nelinkertainen määrä tarvittavaan nähden, kaikkeen ei siis ole pakko osallistua.
Kaikkeen kannattaa kuitenkin osallistua, tapahtumiin osallistuminen on paras tapa tutustua
muihin fukseihin sekä vanhempiin tieteenharjoittajiin.

Fuksipassit jaetaan kaikille fukseille ensimmäisellä viikolla, joko heti ensimmäisenä
koulupäivänä tai myöhemmin samalla viikolla järjestettävässä killan fuksi-infossa. Fuksi-
infossa jaetaan myöskin tarkempaa infoa aiheesta, kannattaa siis tulla paikalle.

Siinäpä taisi ollakin tärkeimmät, lisäinfoa saa lukemalla nyyssejä ja kyselemällä
fuksivastaavilta, omalta tutorilta tai muilta vanhemmilta tieteenharjoittajilta.

Mahe,
TiTen fuksispede, teekkari vm. 1996

filou@cs.tut.fi
#titefuksit: mahe

FUKSIPASSI
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TiTessä tapahtuu jatkuvasti. Tässä syksyn tärkeimmät tapahtumat, joista suurin osa on killan järjestämiä.

23-25.7.  TiTen ensimmäinen perinteinen kesätapaaminen Pirkkalassa
- Vanhojen kiltalaisten ohella mukaan otetaan muutama innokas fuksikin. Näe ja ennenkaikkea koe hallitus ja

kiltalaisia ennen koulun alkua! Ilmoittaudu heti tälle extreme-reissulle Pirkkalaan osoitteesssa <petja@iki.fi>

23.8. Fuksit tulee
- Tervetuliaiset, ensiaskeleet ja jako tutorryhmiin - luvassa vauhtia ja vaarallisia tilanteita.
- Uljaan limppariautomaattimme edusta lainehtii Colaa

26.8. Fuksi-info + Fuxi-Zufé
- Tätä tapahtumaa EI voi fuksi missata. Fuksi-infossa tulee tärkeää tietoa fuksivuodesta, hallituksen virallinen

esittäytyminen, tietoa fuksipassista ja killan toiminnasta. Samalla se on ensimmäinen oikea(tm) saunailta
TiTen fukseille. Saunalla tunnelma nousee kattoon ja loppuillasta meno on �hieman� vapautuneempaa.

30.8. Lukuvuosi alkaa wirallisesti
- Wanhat tieteenharjoittajat + kähmyt saapuvat kouluun - ankaraa biletystä

1.9. Visitors -haalaribileet L.A. Garagessa by TiTeX-2000
- Syksyn ensimmäiset poikkitieteelliset haalaribileet. Varmista paikka ja aika vielä massiivisista julisteista koululla
- Tule mukaan vaikkei sinulla olekaan haalareita, näet miten hauskaa haalaribileissä on

6.9. TiTen tyttöfuksien saunailta
- Rento tutustumissaunailta NOKIAn tiloissa

21.9. Fuksimessujen �Pahan olon päivä�
- Killat ja kerhot esittäytyvät Konetalon ala-aulassa. Täältä löytyy harrastus jokaiselle, joka sellaista kaipaa.
- Näe kuuluisa Amis-5000 -animaatio TiTen osastolla

22.9. Fuksimessujen �Hyvän olon päivä�
- Urheilukerhot, Turvoke, YTHS yms. esittäytyvät Konetalon ala-aulassa
- Oluenjuonti ei tee pidemmän päälle hyvää - käy siis bongaamassa täältä itsellesi jokin terveellinen harrastus.

Pubikierros (aika ja paikka päätetään myöhemmin)
- Wanhat kähmyt ja Fuksit pääsevät tutustumaan toisiinsa TiTen pubikierroksella, jossa kierrellään kaikki

Tampereen vähänkin merkittävät pubit ja baarit. Ratkiriemukas tapahtuma, jossa Sedätkin jaksaa vielä heilua.

23.9. Senssibileet (aika ja paikka päätetään myöhemmin)
- Yksinäiset sydämet löytävät toisensa. Mukana menossa Yliopistotyttöjä.

30.9. Syysbommarit by Tupsula
- Vuoden ensimmäiset bommarit. Ne on nähtävä!

Fuksi-XQ (lokakuussa)
- Fuksien ensimmäinen excursio - suositellaan lämpimästi kaikille fukseille
- Yritysvierailuja (Todennäköisesti panimo + alan yritys) sekä hauskanpitoa

Tietotekniikkapäivä Hermitecissä (marraskuussa)
- Yritykset tulevat esittelemään toimintaansa ja rekrytoivat uusia työntekijöitä
- Kannattaa tulla katsomaan minkälaisista osaajista juuri nyt on pulaa

Sairaan-Rankka XQ (marraskuussa)
- Matkaohjelma tällä hetkellä vielä täysin auki. Todennäköisesti vierailemme myös armaassa itänaapurissamme

TiTen pikkujouluglögit (joulukuussa)
- TiTen wirallinen pikkujoulusauna jossa vierailee myös Pukki.

Lisäksi luvassa todennäköisesti myös:
- Megazone-taistelu, rekrytointisaunailtoja, leffavierailuja, ynnä muuta mukavaa.

  Seuratkaa TiTen ilmoitustaulua, idlatkaa kiltahuoneella, lukekaa nyyssejä (tut.killat.tite) ja seittiä (http://
tite.cs.tut.fi/) ja kyselkää Tapaturmavastaavalta, Isännältä, Fuksispedeltä ja Ylitutorilta lisää



Tampereen TietoTeekkarikilta 7 Nibble  2/1999

assari:~ % irc
/server irc.cc.tut.fi

/join #titefuksit
<Antrei> Mä oon Nerd - In Training
<Antrei> Vielä pitäis joku tapahtuma juttu piiskata ;)
<Minsk> !saa tampere
<Ruffecs> Keli kaupungissa TAMPERE: Lämpötila: 16.5 astetta, Sade: POUTA
<RonTouko> Antrei, mikä se urli oli?
<RonTouko> voisin huvikseni testata
<hamewrk> Antrei, säälittävää ;P
<Antrei> www.gonzo.tamu.edu/nerd.html tjsp
<RonTouko> joo löysin
<RonTouko> Antrei, ei ollu www ;)
<dude> file is read-only: normal.dot, ja vi*tu miks?
<Antrei> Ettei makrovirukset iske ;)
<Klerikke> joo-o
<Antrei> käynpä hakee killasta viime syksyn fuksinibblen ja kirjoittelen sen
perusteella noista tapahtumista
<dude> no just mä äänitin sellaisen ja haluaisin levitykseen. ;)
<Antrei> Klerikke: Missä sä oot töissä?
<Klerikke> scan automation
<Klerikke> oon nyt pyynikill{
<Klerikke> k{yn t{{ll{ sy|m{ss{
<Klerikke> n{{ joupiston koneet ei tunne skandeja enk{ viitti s{{t{{

Lähes autenttinen ote #titefuksit –keskustelusta kesäkuun –99 alkupuolelta. Nimet on muutettu
intimiteettisuojan säilyttämiseksi ja pientä sensuuria on harjoitettu.

Siis mikäkö risuaitahässäkkä?

#Titefuksit on TiTe-killan oma IRC-kanava (Internet Relay Chat, kyllähän siitä on ehditty jo
kertoa kaikissa lehdissä Annaa ja Gloriaa myöden), jonka lyhyt mutta sitäkin tapahtumarikkaampi
historia alkaa vuoden 1997 kesällä, jolloin se perustettiin etupäässä palvelemaan kysymys- ja
vastausfoorumina uusille fukseille opiskeluun ja korkeakouluelämään liittyvissä kysymyksissä.
Käytäntö on osoittanut, että kysymysten osuus jää melko vähiin, mutta muutoin kanava on elävöittänyt
kiltalaisten elämää entisestään. Kanavan kävijämäärä on kasvanut varsin nopeaan tahtiin ja aktiivisia
käyttäjiä on tällä hetkellä viitisenkymmentä.

Miksi sinne kannattaa tulla?

Kanavalla tutustut uusiin opiskelukavereihisi jo ennen koulun alkua ja sen jälkeen; useimmat
kanavalaiset ovat kavereita myös In Real Life. Parhaiten heitä löytää kiltahuoneelta. Ja kyllä niihin
epäselviksi jääneisiin kysymyksiin kannattaa juuri #titefukseilta hakea vastausta. Kanavaa käytetään
nykyään lisäksi ainakin heräämiseen aamulla, tentti- ja bileaikojen ja paikkojen kyselemiseen -
joskus saattaa saada vastauksiakin, netti- ja muunkin (peli)seuran etsimiseen sekä säätilan
selvittämiseen, jos ei kämpässä satu olemaan lämpömittaria, tai jos ei jaksa katsoa ikkunasta ulos.

Tervetuloa kanavalle!

/part #titefuksit
/quit

Jouni Pimiä
mind@cs.tut.fi

#titefuksit: Mind
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Kauhukabinetti
- eli hallitus esittäytyy

Suvi Melakoski
puheenjohtaja
sunnu@cs.tut.fi
#titefuksit: SunCoke

Antti Tirilä
varapuheenjohtaja, ylitutor
atirila@cs.tut.fi
ei irccaa

Jouni Pimiä
sihteeri
mind@cs.tut.fi
#titefuksit: Mind

Sami Kananoja
rahastonhoitaja
kananoja@cs.tut.fi
ei yleensä irccaa

Hannu Loimo
isäntä
hane@students.cc.tut.fi
ei irccaa

Heidi Sarpola
emäntä
h160764@cc.tut.fi
ei irccaa

Johanna Heinonen
opintovastaava
jonku@cs.tut.fi
#titefuksit: Jonku

N=43,8
P=59,0

N=31,2
P=71,0

N=42,0

N=40,0
P=70,0

Äidillisen hellyttävä puheenjohtaja.
Vaihtoi äijänsä kanssa puheenjohtajuuden
ja YO-kunnan hallituksen päikseen. Ehtinyt
jo pitkälle yliopistopoliittisella urallaan.

Pätevä tyyppi hommissaan mutta pihi
fuksipisteiden antaja. Oulaisten oma poika
kuuntelee kummaa musiikkia ja kuuleman
mukaan soittaa itsekin.

"Mikä tää on" "Onks tää nyt se"
Hallituksen kaunosielu runoilee pöytäkirjat
ja päätösluettelot pienellä viiveellä kaikkien
nähtäville.

Sherry-miehiä, tykkää yömyssyistä.
Miehellä  on varmaan ainoita Mikontalon
astianpesukoneita. Killan kirstunvartija,
ampuu Petjan älyttömimmät ideat alas.
Aamulla oli Sami ja pelikortit, illalla on Sami
ja pelikortit.

Kiltamme rekkakuski. "Missä mun
lompakko on" "Huh, mä jo luulin" Aina
menossa, välillä ei itsekään tiedä että minne.
Hallituksen ainoa sähköteekkari joka tuntuu
sillointällöin olevan hiukan pää pyörällä
TiTeläisten kyydityksessä.

Jyväskylän lahja Tampereelle. "Siis hei
mitä mun pitää nyt tehä" "Voisko joku..."
Heidi hoitaa fuksipoikien selänpesun Fuxi-
Zufé:ssa, mikäli monilta DJ-kiireiltään ehtii.

Heinosen suvun pahempi säätäjä.
Tuntuu olevan aina rikki ja pihalla.Jonkun
mielestä pieni kitinä piristää päivää. Kaikesta
huolimatta useimmiten ihan mukava.

Mitkä ihmeen N- ja P-luvut? N = nörttiprosentti, isompi
nörtimpi, P = Purity-testin tulos, pienempi tuhmempi.
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Petja Venäläinen
tapahtumavastaava
petja@iki.fi
#titefuksit: Kimp

Jukka Heinonen
prujuvastaava
h161229@students.cc.tut.fi
#titefuksit: Juke

Ville Vehviläinen
tiedotusvastaava
buddha@cs.tut.fi
#titefuksit: dha

Antti Siiskonen
atk-vastaava
stdan@cs.tut.fi
#titefuksit: Puh

Mikko Kipinoinen
trukki
mikipi@students.cc.tut.fi
ei irccaa

Markus Heikkilä
fuksispede
filou@cs.tut.fi
#titefuksit: mahe

Mika Valtola
paparazzi
v160379@students.cc.tut.fi
#titefuksit: Beats

Mikko Vulli
kirjastontäti
missile@students.cc.tut.fi
#titefuksit: missile

N=20,4
P=48,0

N=31,3
P=60,2

N=64,0
P=79,0

N=29,2
P=60,0

N=35,2
P=78,0

N=43,0
P=61,0

Hullu savolainen. Saa pelikentällä
enemmän aikaiseksi ruumiita kuin maaleja.
Möykkää kovalla volyymilla vaikkei olisi mitään
sanottavaa. Petjan jutut kannattaa yleensä
kertoa n. 0.3:lla (ns. Petjakerroin).

"Häh" "Höh" "Grrrrumff" "Ookkonää"
Johannan isoveli, sisarukset ovat kuin kaksi
marjaa, mitä nyt Jonkulla on hiuksia vähän
enemmän. Da Prujumeister.

Omituinen höpöttäjä. Loukattuna
kännissä varsin aggressiivinen. Perverssit ilmeet
omaava tiedottaja jolta tahtoo loppua tunnit
kesken vuorokaudesta. Kiirettä pitää, kun Ville
viilettää Lahnallaan (Citroën mikälie)
pistämään uusmediaa uuteen uskoon.

Suuret suunnitelmat, mutta työ vie ajat.
Tilttaa kännissä ekana -> hyytyy nopeesti kun
hyytelö. Tykkää provosoida muita ilman syytä.

Miehestä paljastui keväällä aito
PerSeensilmä. Älkää kyselkö tältä mieheltä
sairaalajuttuja, jos ette omaa vahvaa vatsaa.
Rankka työ ylimpänä juomankantajana vaatii
rankat jutut ja niitä Kippiksellä riittää.

Mahe on tullut vanhaksi. Entinen
bilehirmu on alkanut sammua jo hyvissä ajoin.
Mahella on koira, joka kusee isäntänsä
kämppiksen (Vehviläisen) sänkyyn.

Puhuu jotain Turun suunnalta tulevaa
murretta josta kukaan ei ota selkoa. "Onkha
tämäkinysemmone et ei kukka tiär mittä" "Enkä
oo" Killan virallinen epähenkilö. Pieni mies, jolla
on iso ego, portsarit varokaa.

Vanha kirjastontäti, joka lähti kesällä
sotimaan. "Tulkaa jätkät vetää sunnuntai
känni, se on viikon paras aika ryypätä".
Harrastaa liikkuvasta taksista poistumista.

Virallinen nörttiprosentti-mittari: http://gonzo.tamu.edu/nerd.html
Virallinen Purity Test:  http://www.nmt.edu/~kscott/purity/
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FuksiRykmentti ja Haalaritiimi

Jos kukaan ei vielä tähän mennessä ole kertonut että ensimmäiset kaksi kouluviikkoa
ovat tärkeät olla paikalla ja hereillä niin minä sanon!

Silloin tulee infoa ja ohjausta niin että pulisongit lepattavat. Teille kerrotaan kuinka
opiskeluissa pääsee alkuun, kuinka Hervannassa eletään ja mitä fuksivuosi tuo tullessaan.
Toisaalla tässä lehdessä Fuksispede Mahe kertoilee mm. fuksipassista.

Heti ensimmäisen viikon torstaina (oikeudet muutoksiin pidätetään) järjestetään Titen
suuri Fuxi-Zufé, eli killan tarjoama infotilaisuus ja vuoden ehkä massiivisin saunailta. Täällä
soisi kaikkien olevan paikalla. Zufé-illan aikana kootaan kaksi varsin tärkeää porukkaa, joten
ole tarkkana ja MUKANA.

FURY

FuksiRykmentti on joukko aktiivisia fukseja, joilla on oma sähköpostilista. Sinne tulee
aina ensimmäisenä tietoa tarjolla olevista nakeista ja tapahtumista. Näin ollen fuksipisteistä ei
tällä porukalla ole ollut pulaa.

Perinteisesti FuRy on järjestänyt ainakin vuosittaisen FuksiKyykän. Viime vuonna porukka
hankki itselleen myös komean haalarimerkin, joka on jo tätänykyä keräilyharvinaisuus. Myös
fuksien wappujäynän sekä -härwelin toteuttajat ovat tulleet FuRyn riveistä.

FuRy ei velvoita mihinkään vaan antaa mahdollisuuden hauskan ja ikimuistoisen
fuksivuoden viettoon. Liity mukaan!!

Wappu 1999. Vasemmalla TiTe-fuksien härveli, Viides
Ydinvoimala.
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Haalaritiimi

Heti ensimmäisestä päivästä lähtien tulet
näkemään kauniita mustia vaatekappaleita
vanhempien tieteenharjoittajien päällä. Mitä
ne ovat? Onko TTKK:lla koulupuku? Ovatko
ne kokovartalobikinit??? Ei, ne ovat AIDOT
TEEKKARIHAALARIT.

Tampereen tietoteekkarien mustat,
sponsorien täyttämät haalarit ovat tuttu näky
mitä erillaisimmissa teekkaritapahtumissa. Ne
kuuluvatkin oikeastaan jokaisen itseään
kunnioittavan teekkarin karderooppiin.
Hintakaan ei ole ongelma sillä viimeisten
vuosien aikana sponsoreita on ilmaantunut
niin hyvin että ne on saatu itselle 50 markan
muodolliseen hintaan. Yleensä on ollut jopa
tarjolla muutakin mukavaa.

Haalareiden hankinnasta vastaavat fuksit
itse ja mitä aikaisemmin projekti pääsee
alkamaan sitä nopeammin haalarit ovat
valmiit. Tämän vuoksi HAALARITIIMI
kootaan jo ensimmäisellä viikolla Fuksi-
Zufélla. Mikäli tunnet olevasi myyntihenkinen
ja/tai järjestelytaitoinen tämä on oikea homma
sinulle. Tarjolla hyvettä, mainetta ja kunniaa.
Sekä tietysti aikaisempien haaratiimien
ydinhenkilöiden apua.

Antti Tirilä
atirila@cs.tut.fi

www.intternetti.com/at

Sanastoa
TTKK:lle ja etenkin TiTe-kiltaan astuessaan saattaa uusi tulokas hämmästyä,
kummastua mystisistä termeistä ja omituisesta kielenkäytöstä. Tässä
hieman TiTe - suomi sanakirjan alkua.

0-9
3-D kopio

epätoivottu seuraus kopioinnista muille kuin TiTen myymille kalvoille

A
ankara

ks. rankka

amis, AMK, ammattikorkea(koulu/saari)
karvanoppakorollojen koti, täältä saat korkeakoulututkinnon kolmessa,
neljässä vuodissa

Apina, Kultainen
hervantalainen olutbaari, jossa varsin hyvä valikoima sekä mukava
tunnelma

B
bar

ks. foo

bom, bommarit
Koulun väestönsuojassa neljä kertaa vuodessa järjestettävät
megaörvellysdokauspileet. Bändejäkin soittaa, mutta kuka niitä jälkeenpäin
muistaa...

boomari != AND << bommari
kapitalistiriistäjä keskustasta, järjestävät kuulemma joskus jotain bileitä
jossain

binääriluku
0 tai 1, yleisin arvosana (maksimi on 5)

bumerangi
binääriluvun esiaste

C
Cinola

TTKY:n omistama elokuvateatteri, jossa halpoja leffoja hyvällä äänentoistolla

crosspostaus
Kun lähetetään nyyssiartikkelia moneen ryhmään täytyy eri ryhmät luetella
Newsgroups -rivillä pilkulla erotettuna - ei välilyönnillä tai mitenkään
muuten - näin lähetetään vain yksi artikkeli, joka merkitään kaikista
ryhmistä luetuksi kun se luetaan yhdestä ryhmästä. Samojen artikkeleiden
lukeminen ziljoonasta eri ryhmästä alkaa muuten nyppiä yllättävän
nopeasti ..

Cupola
maailman paras hervantalainen teekkariravintola, kuoli ja kuopattiin
keväällä 1999
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D
Diplomi-insinööri

eläkkeellä oleva teekkari

E
Edison

ravintolan tapainen sähkötalossa

emacs
Pyynnöstä kahvia ja soppaa keittävä
tekstinkäsittelyohjelma. Ei helppokäyttöinen, mutta
osaavissa käsissä hyvä ja tehokas.

Epähenkilö
henkilö, joka hajottaa killan pöydän tanssimalla sen
päällä humppaa, syö muiden makkarat ja myöhästyy
kaikkien muiden tapahtumien lisäksi vuosijuhlista ja
Wappukulkueesta.

F
FAQ

Frequently Asked Questions, usein kysyttyjä kysymyksiä
sisältävä tekstidokumentti. Ylläpidetään toistuvien
aloittelijakysymysten vähentämiseksi.

foo
metasyntaktinen muuttuja - laitetaan koodiin, kun ei
muuta keksitä

floodaus
irkkikanavan täyttäminen soopalla, ks. spam

G
GooM

Golossaalisen Orgastiset Opiskelijoiden
Monumenddaalikekkerit � järjestetään joka talvi
Itämerellä

H
harmaa neuvosto

entisistä hallituksen jäsenistä koostuva killan
taustavaikuttaja

Hermitec
Se talo missä kilta on. Viittaa myöskin talosta löytyvään
ravintolaan, jossa on koulun parhaat safkat, tosin
toisinaan kokki käyttää liikaakin mielikuvitusta.

Hermia
korkeakoulun yhteydessä/läheisyydessä oleva
taloryhmä, joka kasvaa kuin sienet sateella

Herwood
leppoisa lähiömme � tamperelaisen teekkarikulttuurin
keskittymä

I
Intternetti

ks. http://www.intternetti.com

Teekkariopiskelu
for Dummies
Hyvä Fuksi,

Onneksi olkoon. Koska luet tätä, sinut on
todennäköisesti äskettäin valittu Tampereen Titeenien
kunniakkaaseen kiltaan (ottaen huomioon että sinun
on vielä maksettava 25 mk suuruinen kiltamaksu). Olet
siis fuksi joka tarkoittaa Tammerkoskessa kastamatonta
ensimmäisen vuoden tekniikan ylioppilasta. Sana tulee
saksankielen sanasta kettu... tai sitten ei tule. Tulet
jatkossa onnellisesti opiskelemaan kondensaattoreita,
sulautettuja järjestelmiä, käyttöjärjestelmärajapintoja ja
- mikä olennaisinta - oluen juontia suurina
kvantatiiveina. Palatkin siis jo varmasti halusta tietää
enemmän opiskelusta teeteekookoolla, eikä siinä
mitään epänormaalia olekaan. Olethan tiedonjanoinen
tuleva tieteenharjoittaja. Luehan siis eteenpäin niin
kerron sinulle siitä jotain.

Kutsuntalääkärissä

Ensimmäisenä päivänäsi tulet kouluun viikkoa ns.
vanhempia tieteenharjoittajia aikaisemmin.
Kokoonnutte jonnekin kone-, sähkö-, tai muun
oudonnimisen talon uumeniin. Ja oudonnimisiä
talojahan TTKK:lla riittää. Sähkötalokin on
Pohjoismaiden suurin aaltopeltinen rakennus ja on
olennaista tietää paljonko se painaa. Sitä onkin heti
kysyttävä kun tilaisuus tulee. Mutta takaisin asiaan. Siellä
valitun talon uumenissa tulet tutustumaan tutoreihisi
(tahtoo sanoa “opastavaviin vanhempiin
tieteenharjoittajiin”) sekä fuksikapteeniin ja TiTe-killan
hallitukseen. He ovat niitä oudonnäköisiä
mustahaalarisia tupsupäitä. Siellä te jakaannutte myös
tutorryhmiin. Saattaa jopa olla, että opitte heti aluksi
mitä tarkoittaa, kun hurmoksellinen teekkarilauma
huutaa pulloa pitelevälle toverileen toistuvasti ja kovaa
sanaa “korkki”. Jos tämä ei tule selväksi, on sitäkin
syytä kysyä heti ensimmäisen tilaisuuden tullen omalta
tutorilta. Todennäköisesti teille myös selvitetään miksi
“peruskursseja ei kannata jättää roikkumaan”. Se, miksi
ne kuitenkin jäävät roikkumaan, selviää sitten vasta
vuoden opiskelun jälkeen.
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irkki
addiktiivinen ajankäyttömuoto

J
joe

Kevyt tekstieditori, parempi kuin pico, huonompi kuin
emacs.

Justiina
ks. Raatikaisen akka

K
kaulin

Justiinan työkalu

kefa
tyypillinen pitzan tekijä ja kuljettaja

K
Kele

Ks. Sviddunääs

kolamaatti
näillä näkymin 5,50mk / 0,5 litraa The Real Thingiä yms.
yleinen kiistan aihe

L
Leka

killan heavy-duty nitomakone, riittävän isojen niittien
saaminen on tähän on vaikeaa

Lintula
birdland, tietotekniikan osaston unix-koneet, tunnuksen
sinne saa joskus. Paatuneempien bittinikkareiden
elinympäristö Hermian ylemmissä kerroksissa.

lipasto
yliopisto, humanistien keskittymä

M
Modeemi

Tosinörttien guruklubi TiTen naapurissa. Jos kola on
killasta loppu, fingeröi Modeemin ovea (finger
ovi@modeemi.cs.tut.fi)

N
Newton

useimmiten rasvainen ravintolavaihtoehto

noppa
opintoviikko, arka aihe monelle hallituslaiselle

nörtti
Kuka? Minäkö?

O
opm

oma-(pullo/pyyhe)-mukaan, yleensä (bileiden/
saunailtojen) määre

Hervanta

Opiskelu tapahtuu Tampereen sydämessä (muah!)
sijaitsevassa Hervannassa. Hervantahan on, ellet ole
Tamperelainen ja tiedä tätä jo etukäteen,
seitsemänkymmentäluvun alussa keskelle metsää
rakennettu lähiö, jonne korkeakoulu oli saatava
muuttamaan ahtaista keskustassa sijainneista tiloistaan.
Hervannasta kuitenkin tuli alkuvuosinaan aivan jotain
muuta, ja tämä muu huipentui
kahdeksankymmentälukuun. Silloin Hervannassa
pelattiin mm. ikkunaruutubingoa. Siinä rikotaan
kerrostalon parkkipaikalla auton ikkuna ja koetetaan
saada viidessä ikkunassa syttymään valo joko
pystysuoraan, vaakasuoraan tai vinoon. Voittaja saa sitten
varastaa kyseisen auton. Nykyään Hervanta alkaa olla
todellisuudessakin idyllinen pikkukaupunki
suurkaupungissa jossa asuu paljon teekkareita. Eivätkä
teekkarit pelaa kuin KumipelausISOa™ (kysy tutorilta).

�Opiskelu�

Opinnot alkavat koulussa titepk:n kurssilla. Tällä
tarkoitetaan käsittääkseni tietotekniikan peruskurssia.
Mutta mitä sitten ovat tetapk ja tutapk? Otapa selvää
lähimmältä tutoriltasi! Jos et ole ns. kukkaisteekkari, jatkat
pian insinöörimatematiikan ja fysiikan peruskurssien
ihmeelliseen maailmaan. Opiskelu korkeakoulussa
saattaa alkuksi tuntua erinomaisen monimutkaiselta ja
järkeenkäymättömältä jos opintotausta on lukio, vaikka
kuinka luokatonkin. Mutta voin vakuuttaa, että
opiskeluun pääsee pian sisään ja parin viikon päästä
riennätkin jo sujuvasti Festian isosta salista
fysiikkakäytävälle sähkötaloon ilmoittautumaan
perjantain kello 20:00 laskuharjoitus- eli harkkaryhmään.
Ja oma tutorisi on olemassa juuri sinua siinä
opastaakseen. Käytännössä opiskelu on sitä, että käyt
kursseja joihin sinut on näin alkuksi ennalta ilmoitettu.
Kurssit yleensä koostuvat luennoista, jotka ovat suuressa
ryhmässä jossain suuressa salissa ja harjoitusryhmistä,
joissa asiaa harjoitellaan kynän ja paperin kanssa pienellä
porukalla liian pienessä luokassa. Luennoilla ei ole
(yleensä, toim. huom.) ollenkaan pakko käydä, ja tätä
kutsutaan akateemiseksi vapaudeksi. Akateemisella
vapaudella on se huono puoli, että se saataa joskus
kostautua. Harjoitusryhmissä on sen sijaan oltava paikalla
ainakin useimmilla kerroilla, jotta kurssin suoritus olisi
hyväksytty.
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P
peelo

uusavuton, tietokoneen käyttötaidoton, tai
erityisesti henkilö, joka luulee osaavansa enemmän
kuin osaa

Peelo
toinen killan uusista kopiokoneista

Pentti
TiTen Linux-kone

perl
Se Oikea skriptikieli. (Eikä ole! �toim. huom.)

pico
Pine -sähköpostiohjelman mukana tuleva kevyt
tekstieditori. Rikkoo ylipitkät rivit - ei siis sovellu
esimerkiksi ohjelmakoodin kirjoittamiseen.

Q
quitata

lopettaa, pahaa englanninkielen vaikutusta, älä
käytä kirjoitetussa tekstissä

R
Rai

Yleiskäyttöinen huudahdus

Raatikaisen akka
kiltavaikuttaja tiukimmasta päästä

rankka
nimensä mukainen monipäiväinen ja promillinen
excursio, joka parhaimmillaan  suuntautuu
ulkomaille

Rauta
killan heavy-duty rei�itin

Regina
Nörttipoikien suosikkilukemista, löytyy
kiltahuoneelta, lisää tosin kaivataan

rekursio
ks. rekursio

Ruffe
Killan vahtikoira, lienee kroonisessa kankkusessa
aurinkolaseista päätellen

Ruffecs
#titefuksit-kanavan vahti

S
Senssibileet

Paritusta TiTen malliin, jokasyksyiset bileet
Cupolassa, tai ehkä jossain muualla tällä kertaa

Opintojen tarkoituksena ei niinkään tunnu olevan
oppiminen, vaan opintoviikkojen kerääminen.
Opintoviikko on objekti jonka saa nimiinsä kun on
suorittanut tietyn määrän opiskelua. Kun opintoviikkoja
kerää koko sarjan eli 22,5 kpl/vuosi, on oikeutettu
nostamaan makaronin ostamiseen oikeuttavaa
opintotukea ja siten jaksaa taas kerätä lisää opintoviikkoja
kunnes tulee eteen se määrä joka oikeuttaa diplomityön
tekemiseen. Ja tässä korkeakouluopiskelu onkin
pääpiirteissään.

Mutta tosiasiassa teekkariopiskelu on paljon
muutakin. Se on bommareita (Hervannan pommisuojassa
tapahtuvia “juhlatilaisuuksia”), saunailtoja, leffoja
Cinolassa, Cupolassa hengaamista (jos niin vielä ensi
syksynäkin suodaan) ja irccikanavalla heilumista. Niin -
ja Wappu™. Mutta palatkaamme siihen myöhemmin...

http://www.intternetti.com/

Korkeakouluopiskelijana olet oikeutettu suomalaisten
korkeakoulujen ja yliopistojen yhteisen runkoverkon eli
FUNETin käyttöön. Ja se onkin aikamoista hupia jos olet
tähän asti käyttänyt modeemiyhteyttä. Runkoverkko on
nimittäin ainakin useimmiten kohtalaisen nopea, ja yhteys
on aina päällä. Ja verkko ulottuu ainakin useimpiin
TOAS:in eli Tampereen opiskelija-asuntosäätiön
asuntoihin. Kannattaa kysyä asiaa jos olet hankkimassa
asuntoa Tampereelta (ja se kannattaa hankkiakin ajoissa,
ottaen huomioon Tampereen asuntojonot syksyisin).
Kuten tulet kenties huomaamaan, tulee suurin virheesi
opiskelussa olemaan se päivä jolloin kirjoitat proffan
päätteelle sanat “irc OmaNimi” ja perään “/join #titefuksit”.
Ja ettei tule epäselvyyksiä, se kaveri siellä kanavalla joka
pitää humpasta ja kurpizzoista ja kertoo päivän sään ja
kantaa nimeä Ruffecs EI OLE kukaan vanhempi
tieteenharjoittaja vaan ihan jotain muuta.

Tietoverkko avustaa myös ruokailussa. TTKK:lla on
nimittäin kolme ravintolaa joissa voi reilun kympin
hintaisen kulinaristisen ruokaannoksensa naamaan
mätkäistä. Niiden ruokalistat löytyvät netistä ja sieltä ne
onkin viisainta tarkastaa kun pyritään päättämään, mihin
ravintolaan tänään mennään. Ne sijaitsevat konetalossa,
sähkötalossa ja tietoteekkarien valtaamassa Hermitecissä
eli tuttavallisemmin hirmutekissä. Konetalon ruoka on
arvatenkin rasvaista kuin kuulalaakeri, sähkötalon ruoka
maistuu otsonille ja Hermitecin piirilevyille. Joten valitse
siitä sitten =). Mutta kyllä se silti aina peruskoulu- ja
lukioruoan voittaa ja valinnanvaraakin on enemmän.
Oikea aika Hermitecin ruokajonoon siirtymiseen
tarkastetaan webistä osoiteesta www.cs.tut.fi/ruokajono.
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simalippu, -lipetti, -piletti
bileissä saa simaa näitä vastaan... sima tosin on
melko usein loppu ja joudutaan tarjoamaan
korviketta

spam, spämmi
turhan törkyn tunkemista postituslistalle.

Sviddunääs
Ks. Tana

T
Tana

Ks. Ttu

TC, tenukommandot
alkoholin nauttimisen edistämiseen tähtäävä
veljeskunta

tilittää
valittaa äänekkäästi itseen maailman
vääryydestä ja epäoikeudenmukaisuudesta

tippukiviluola
osuva nimi luentosalille HB116, Hermitecin
ainoalle isommalle

Tirez
killan �erityistarpeisiin� varattu jääkaappi

TiTeX
Tietoteekkarien excursioryhmä - tällä hetkellä
olemassa oleva ryhmä tähtää Australia-reissuun
vuonna 2000.

tonttula, tonttuverkko
TOASin opiskelijaverkko � tuo Internetin
kämppääsi

torkkeli, torkki, torspo
tunari, sähläri

torspot, torspojengi
erityinen ryhmä edellisiä

Torspo
toinen killan uusista kopiokoneista

Ttu
Yksi Keletapeista

Tykki
killan vanhemman mallinen kopiokone

U
UUTINE

ei ole (uutinen)

Wappu

Talvinen aherrus opiskelun tiimoilla päättyy Wappuun.
Ja sitä on ihan turha sekoittaa siihen vappuun, jonka olet
aikaisemmin tuntenut. Wappuna on asiallista pailata, ja siksi
Wappu alkaakin jo pari viikkoa ennen vappua. Koko vuoden
kerätään fuksipisteitä fuksipassiin ja Wappuna sitten
katsotaan, kuinka etevä olet ollut osallistumaan
teekkaririentoihin ja myymään Tamppia, Tampereen
teekkareiden Wappulehteä. Jos riittävä aktiivisuus passisi
leimoista ilmenee, pääset kastettavaksi koskeen ja saat sen
tupsuisen lakin ja olet onnellinen Tampereen teekkari. Vesi
Tammerkoskessa on usein kovin kylmää, joten lämmittävien
aineitten nauttiminen onkin tullut jokseenkin tavanomaiseksi
Wapun tiimoilla. Sitten kun olet lakin saanut sinusta tulee
pian 2. vuoden teekkari ja sitten 3. vuoden ja neljännen
kunnes olet n. vuoden (ännännen vuoden teekkari) jossa n
lim(ääreton).

Harri Domonyi
domonyi@cc.tut.fi
#titefuksit: Solex

Post scriptum ad spiritus fortus: Jos olet tämän jutun
tai muitten vaikuttimien ansiosta jäänyt luuloon, että teekkarit
eivät muuta harrasta kuin oluenjuontia, olet erehtynyt.
Ensinnäkin, koululla pyörii lukuisia eri asioihin perehtyneitä
harrastekerhoja. Toiseksi, olutta kyllä nautitaan mutta
kohtuudella ja hyvässä seurassa eikä se missään tapauksessa
ole must. Siitä vain irtoavat parhaat teekkarivitsit. Ja
kolmanneksi, jostain syystä absolutistilla on aina
teekkariporukan keskellä hauskinta. Outoa?
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V
varjohallitus

harmaan neuvoston edeltäjä

vespe
ks. http://www.cs.tut.fi/~vespe/

Visitors
TiTeXin järjestämät haalaribileet

visto
Evankelista Matteus krapula-aamuna ne rikkinäiset
housut jalassa.

vittugeneerinen
Perin yleinen.

W
Wappu

asiallista pailata, rällärällä

X
xemacs

Emacsin toinen kehityshaara, pääasiassa samat
toiminnot kuin emacsissa, mutta parempi tuki
graafiselle X -ikkunointiympäristölle.

X-asento
hyvin rentouttava lepoasento. Fuksikapteenina/-
spedenä tai ylitutorina toimisen on havaittu
aiheuttavan taipumusta tähän asentoon.

XQ
excursio, opintomatka

Y
Yöwäki, Yöwäenbileet

Wappuna läpiyön kestävät bileet jossakin päin
keskustaa

Z
Zabex

Intternetin ylläpitäjä ja muutenkin uskomaton
säätäjä

Å
Åbo

rantakylä jossain lounaan suunnalla

Ä
ääliö, känni-

humaltunut ääliön lajityyppi - tavataan erityisesti
bommarien yhteydessä

Ö
öyäöyä

Petja kännissä

Skrb!

Fuksille - varsinkin TiTefuksille - on ensiarvoisen
tärkeää oppia nopeasti sähköpostin ja uutisryhmien
eli nyyssien käyttö. Molemmat ovat tehokkaita ja nopeita
tiedotuskanavia joita on tärkeää osata käyttää oikein.
Sähköpostin ja nyyssien käyttö opetetaan koulun
kaikille oppilaille ensimmäisen periodin aikana kurssilla
nimeltä Tietotekniikan Peruskurssi. Koska kurssi on
ällistyttävän suuri -kaikki koulunsa aloittavat opiskelijat
käyvät TiTePK:n ensimmäisenä kurssinaan - koulun
resurssit eivät oikein riitä ja jälki on sen mukaista. Moni
vanhemmistakaan opiskelijoista ei osaa tulostaa koulun
printtereille tai tiedä mitä tarkoittaa crosspostaus. Yritän
nyt wanhan säätäjäkähmyn syvällä rintaäänellä antaa
aloittelijalle suuntaa-antavia vinkkejä. Pistä siis tämä
lehti visusti talteen ja kaiva ensiavuksi jos tulee hätä
käteen.

Sähköpostin, nyyssien ja iki-ihanien
ohjelmointiharkkatöiden tekemistä varten on olemassa
kaksi konetta: assari.cc.tut.fi  ja
lehtori.cc.tut.fi Historiallisista syistä käytetään
molemmista myös yhteisnimeä proffa ja osoitteeseen
proffa.cc.tut.fi otetut yhteydet ohjautuvat
assarille tai lehtorille. Käyttäjien kotihakemistot ovat
molemmilla koneilla samat, joten toiselle koneelle
talletetut harkkatyöt ja spostit näkyvät molemmilla
koneilla. Koneisiin saa yhteyden mistä päin maailmaa
tahansa ssh -ohjelmalla (http://www.tut.fi/net-
work/ssh) ja koulun mikroluokista myös telnet -
ohjelmalla. Lisäksi tarvitset käyttäjätunnuksen proffalle
- niitä jakaa assarilehtorin joviaali ylläpito päätalossa
kirjaston ATK-pisteessä, kysyvä löytää. Todennäköisesti
kirjastossa käy melkoinen vilske kun n^78 fuksia rientää
helmat hulmuten hakemaan tunnuksiaan joten kovin
syvällisille kysymyksille ylläpidolla ei liene välttämättä
aikaa - kysele alkeet tutoriltasi niin pääset sukkelammin
surffaamaan.

Sähköpostien lukemiseen löytyy monia ohjelmia
joista käytetyimpinä mainittakoon vaikkapa elm, pine
ja mutt. Näistä henkilökohtaisen perstuntumani
perusteella suosittelen mutt:ia. Kannattaa silmäillä kaikki
kolme nopeasti läpi ja valita yksi jota sitten säätää
mukavammaksi. Ohjeita löytyy kaikista
edellämainituista ja muistakin unixohjelmista sanomalla
proffalla man ohjelmannimi - esimerkiksi man mutt.
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Nyyssiohjelmia ovat esimerkiksi tin ja slrn. Suosittelen slrn:ää - tin on ainakin joskus
historiassa ollut niin pahasti rikki että mulla on vieläkin traumoja. Kannattaa myös katsoa
termilistasta sana crosspostaus ja sisäistää sen merkitys. Nyyssiä lähettäessä kannattaa tarkistaa
että viesti on menossa oikeaan ja asianmukaiseen uutisryhmään. Osto- ja myynti- ilmoitukset
sopimattomissa uutisryhmistä eivät yleensä saa kovinkaan positiivista vastaanottoa.

IRC eli Internet Relay Chat on internetin oma reaaliaikainen keskustelufoorumi. TiTellä
on oma IRC-kanavansa #titefuksit, josta kertova juttu sijaitsee toisaalla tässä lehdessä. Jos
IRC kiinnostaa, niin http://www.irchelp.org/irchelp/faq.html kertoo enemmän.

Koulun atk-faq:t löytyvät osoitteesta http://www.cc.tut.fi/library/faq.html

 TiTen atk-vastaava
Antti Siiskonen
stdan@cc.tut.fi
#titefuksit: Puh

Sitsit - jotain syötävääkö?
Sitsit ovat perinteinen teekkareiden tapa kokoontua yhteen pitämään hauskaa, syömään

ja lauleskelemaan. TiTen 8-vuotissitsit pidettiin perinteisesti Hermitecin ravintolassa, ja jatkoille
mentiin Hermian saunalle.

Sitseille pukeudutaan hieman arkivaatetusta paremmin, mutta ei kuitenkaan niin hienosti
kuin vuosijuhliin. Juhlaväen saavuttua killan puheenjohtaja toivottaa vieraat tervetulleiksi.
Juhlapuheen pitäjän jälkeen siirrytään ruokailemaan aloittaen alkuruoasta. Ohjelmassa on
vapaata laulua ja joskus jopa pieniä performansseja juhlayleisön aloitteesta. Juhliin kuuluu
luonnollisena osana myös lahjanluovutus, jossa muut killat onnittelevat yhden lisävuoden
saavuttanutta kiltaa mitä erilaisimmilla lahjoilla. Tänä vuonna mm. eräs koulumme vanhimmista
killoista antoi meille lahjaksi sähkölampun, joka oli valettu betoniin kukkaruukkuun. Lahja
vaikutti aluksi harmittomalta, mutta aikansa kiltahuoneella lojuttuaan alkoi erittää mitä
epämiellyttävimpiä tuoksuja. Myöhemmin paljastui että ruukkuun valetussa limsapullossa oli
kaikenlaisia jäämiä opiskelijan jääkaapista. Juhlan edetessä käydään läpi toinen toistaan
oudompia rituaaleja. Näistä on ihan turha alkaa kertomaan tässä enempää, sillä ne täytyy
kokea itse.

Keskiyöllä teekkarit laulavat perinteisesti teekkarihymnin, tamperelaisittan, kolme kertaa
kuuluvasti ja reippaasti. Tämän jälkeen on aika siirtyä jatkoille. Jatkoilla onkin sitten paljon
vapaampaa, ja osa juhlaväestä alkaa siirtyä hieman rennompaan vaatetukseen. Saunominen,
laulut ja seurustelu kestävät jatkoilla ihan aamun pikkutunneille asti. Tämän jälkeen juhlakansa
lähtee koteihinsa lepäämään, yhden kokemuksen rikkaampana, ja odottaen seuraavaa vuotta
jolloin pääsee taas juhlistamaan vuotta vanhemman killan taivalta hyvän ruoan, juoman ja
seuran parissa.

Hannu Loimo
hane@students.cc.tut.fi
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NUCCC´99 vei titeläiset
virtuaalikuutioon

Uskokaa tai älkää - TiTen edustajia tässä tapahtumassa on viimeksi ollut kuulemma
joskus 80-luvun puolella. Tänä vuonna killasta lähti mukaan jopa nelihenkinen delegaatio:
Petra Raatikainen, Petja Venäläinen, Jouni Ahokas ja istuva puhis eli allekirjoittanut. Samaa
kyytiä lähti kolme Modeemin edustajaa.

Nordic University Computer Club Conferencen järjesti tällä kertaa Stacken Tukholmassa,
Kuninkaallisen teknillisen korkeakoulun tiloissa. Saapuminen paikalle oli siis huomattavasti
helpompaa kuin Norjan perukoilla sijaitsevan yliopiston kerhon vastaavaan. Paikalle olikin
saapunut ennätyksellinen määrä suomalaisia, ruotsalaisia ja norjalaisia opiskelijoita. Järjestäjien
odottaman 30 hengen sijaan majoituspaikkoja tarvittiinkin 70.

Kiltalaisilla oli hiukan vääränlaiset odotukset tapahtuman kulusta: odotimme enemmän
ryhmätöitä, ideointi- ja tutustumispalavereita yhteistyön kehittämiseksi. Näiden sijaan saimmekin
kuulla esitelmiä mikrokerneleistä ja muista yhteistoimintaa ei-niin-paljon hyödyttävistä aiheista.
Hyviä kontakteja toki tapahtumassa kuitenkin syntyi ja vierailimme mm. paikallisissa
kiltahuoneissa (titeläisillä oli baaritiski oluthanoineen, sähköläisillä taas viskiautomaatti) sekä
ihmettelimme paikallisten teekkarikarnevaalikulkuejärjestelyjä. Tukholmassa kun ei juhlita
Wappua Tampereen malliin, vaan järjestetään joka kolmas vuosi spektaakkelimaiseen
kulkueeseen huipentuva karnevaali.

Muuten Tukholmalainen teekkarielo vaikutti monin tavoin samalta kuin täällä. Isännät
tosin kauhistelivat suomalaisten ei-niin-valkoisia teekkarilakkeja - hiukan oli hankalaa selittää
että aivan vitivalkoista lakkia tuskin kukaan haluaa pitää. Ruotsissa teekkarilakkihan on jo
valmiiksi sellainen likaisenvärinen.

Pääsimme vierailemaan virtuaalitodellisuuskuutiossa, joka oli vaikuttava, vaikka toisaalta
pieni pettymys. Vatsanpohjasta vihlaisi kun rotkoon tippumisen sijasta lähdimmekin lentoon
ja vaistomaisesti väisteli eteen osuvia tulenlieskoja. Kuitenkin hetken päästä huomasi, että voi
seistä keskellä tulenlieskoja tai kävellä pylvään läpi - voi mikä pettymys. Ääniefektit tästä
demosta puuttuivat, tulen rätinä olisi varmasti lisännyt vaikutelmaa.

Ensimmäisenä iltana sitsien jälkeen tamperelaiset koittivat parhaansa mukaan opettaa
muille aamuun asti sauna-, laulu-, ja biletyskulttuuria meille normaaliin tapaan. Menestys oli
ilmeisen huono ja lopulta porukkaan hermostuivat muutkin suomalaiset: aamuyöstä oli jostain
makuupussista kuulemma kuulunut uhkaus erota Suomen kansalaisuudesta koske ko. henkilö
ei halunnut kuulua samaan porukkaan kuin meidän edustajamme. Höh. Toisena iltana meno
olikin sitten huomattavasti rauhallisempaa Tukholmalaisessa ravintolassa.
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Reissusta tarttui mukaan muutamia hauskoja
tuttavuuksia, hiukan ideoita omaan toimintaan ja
pari uutta laulua titen saunailloissa laulettavaksi.
Seuraavan kerran tapahtuman järjestääkin
turkulainen Date - eiköhän sielläkin joku
Tampereelta poikkea!

Valokuvia tapahtumasta voi ihailla paikasta
http://www.stacken.kth.se/nuccc99/bilder/

Virtuaalitodellisuuskuutio
http://www.pdc.kth.se/projects/vr-cube/

Quarnevalen - karnevaali joka kolmas vuosi. Aika
hurjia härveleitä!
http://www.quarnevalen.nu/

Suvi Melakoski
sunnu@cs.tut.fi

#titefuksit: SunCoke

TiTTuakos tässä

TiTTu, Tampereen TietoTeekkarien Tuki ry, on kiltamme
taustajärjestö, joka tarjoaa henkistä ja rahallista tukea TiTen toiminnalle

TiTTun olemassaolo mahdollistaa laajan myynti- ja
kustannustoimintamme, ilman että saamme verottajan tahikka poliisin
kimppuumme.

TiTTua johtaa hallitus johon kuuluvat Markus Linnala (pj), Jouni
Ahokas (rahastonhoitaja), Antti Vähä-Sipilä, Timo Takamäki ja Samuli
Lahnamäki. TiTTun hallitukseen saat yhteyden maililaamalla osoitteeseen
‘tittuhallitus@cs.tut.fi’.

Sami Kananoja
kananoja@cs.tut.fi
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Kökin paellapyttis

Kiihkeitäkin tunteita herättänyt Kökin
spesiaali paellapyttis. Tästä tulee reilumpi
satsi, että elää pari päivää kevyesti isompikin
porukka. Määrät vedetään H-H-H vakiolla
(Hiha-Hattu-Hanska)

Ainekset

- 10 kg perunakuutioita
- 10 kg suikaloitua lihaa (Porsas ja kana on
hyvä)

 -5 kg sipulia
 -3 kg maissia
 -2 kg katkarapuja
 -2 kg simpukoita
 -2 kg hillosipuleita
 -10 l rapsiöljyä
 -Mausteeksi: chiliä (REILUSTI)
 -Valkosipulia (REILUSTI)
- Pippureita (useita erilaisia)
- Paprikaa

Valmistus:

Lämmitetään muurinpohjapannu tulella
lämpimäksi ja valellaan se öljyllä. (Liian
kuuma ei ole hyvä, muuten tulee ISOT liekit).
Heitetään osa lihasta pannuun ja paistellaan
vähän aikaa. Heitellään perunat, sipulit,
maissit ja hillosipulit sekaan ja sekoitellaan,
etteivät pala. Lisätään katkaravut ja simpukat
vasta suht. lopussa, ettei niistä tule sitkeitä.

Maustetaan reilusti kaikilla mausteilla.
Tarjoillaan kuumana ihmisille.

Yhden aterian hinnaksi tulee noin 5 mk.

Lihapiirakat á la Sihteeri

Osta 4 kpl pussi mieleisiäsi lihiksiä. Oma
suosikkini on edelleen Forssan lihapiirakat,
9,90mk/pussi. Tosin niiden saatavuus
Hervannasta on valitettavan huono S-
marketin puuttumisen takia. Tosin Pirkka-
lihapiirakat näyttävät olevan näitä samoja,
joten niitä saattaa silloin tällöin löytyä. Osta
myös lenkkimakkarapaketti (sopiva määrä
makkaraa yhtä lihispussi kohti). Tällä hetkellä
ehdoton hitti on Kuoreton Atrilli, yleensä 3,90
mk/paketti.

Halkaise lihis, laita yksi makkara lihiksen
väliin sopivasti leikeltynä, kääräise pala
talouspaperia lihiksen ympärille ja  lämmitä
noin 30 sekuntia mikrossa hieman laitteen
tehosta riippuen. Mässäile.

Herkullinen kanapasta kahdelle ( = 2 * yhdelle)

Aterian kokonaishinta noin 40 mk.

Ainekset:

- 400 grammaa hunajamarinoitua kanaa
(sellaisia paloja, en muista miksi niitä
oikeasti kutsutaan, ei sisällä luita
kuitenkaan)

- 250 grammaa pastaa
- 1-2 dl ruokacremeä
- hyppysellinen rosépippuria

Laita 3/4 kattilallista vettä kiehumaan
normaalikokoiseen kattilaan. Kypsennä kana
paistinpannussa. Vähennä paistinpannulevyn
lämpötilaa (normaalisti sellaiseen 2:een), lisää
kerma kanan joukkoon ja sekoittele aika
ajoin. Kun vesi kiehuu keitä pasta ohjeen
mukaan (sen joka on pastapakkauksessa) Pari
minuuttia ennen pastan kypsymistä lisää
rosépippuri kanan joukkoon.

Herkuttele.

Hallitus kokkaa
Monelle opiskelujen aloittaminen tuo mukanaan myös muuton pois kotoa, ja silloin
hyvät neuvot syömisten suhteen ovat kovin tarpeen, jottei pääse käymään hassusti.

Tässä on koottuina muutamia kiltahallituksen jäsenten suosikkireseptejä, joita
noudattamalla saa taatusti edukasta ja hyvää ruokaa.
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Sunnun maistuva mustikkapiiras

Ainekset:

- 1 kpl DIVA-piirakkapohja tai vastaava
- 1 prk rahkaa
- n. 5 dl mustikoita tai muita marjoja äitiliinin
pakastimesta sokeria

Kustannusarvio n. 12 mk

Osta piirakkapohja ja rahka, käy
ryöstämässä purkillinen marjoja koti-kodin
pakkasesta. Sulata marjat esim. mikrossa tai
anna olla yön yli lämpimässä. Kostuta
piirakkapohja marjojen mehulla, jos sitä ei
riitä, käytä jotain muuta marjamehua. Levitä
marjoista kerros pohjan päälle. Sekoita rahka
ja sokeri, jos marjat ovat valmiiksi sokeroituja
niin sokeria riittää pari teelusikallista. Levitä
rahka marjojen päälle ja rahkan päälle vielä
marjakerros koristeeksi. Laita jääkaappiin
maustumaan ainakin vartiksi ja sitten
naminami.

Tomaattinen tonnikalakastike vaikkapa riisille.

Ainekset: (reilu annos kahdelle)

- 1 tlk Tonnikalaa vedessä
- 1 tlk Tomaattipyrettä (sellainen
pikkupurkki tiivistä tavaraa)

- 0,5-1 prk Maustettua tuorejuustoa (esim
Creme Bonjour - mustapippuri-tilli)

- n. 2 dl maitoa
- Riisiä kahdelle tahi kolmelle.

Laita riisit kypsymään. Valuta vedet pois
tonnikalatölkistä. Laita tonnikala, tomaattipyre
ja sulatejuusto toiseen kattilaan. Kaada maitoa
mukaan sopivasti (n. 1 dl / ruokailija). Keitä
kastiketta miedolla lämmöllä (pulpahtelee
silloin tällöin, maito ei pala) kunnes riisit ovat
valmiit. Sekoita välillä. Voilá.

Jos haluat tujumpaa pippurimeininkiä,
korvaa sulatejuusto puolikkaalla (tosimies
laittaa kokonaan) Mustapekka-juustolla.

Pikainen kanakastike pastalle

Ainekset: (neljälle)

- n. 400g  kanaa (esim jotain marinoitua
suikaletavaraa)

- 1 prk Creme Fraichea
- 1 tlk tomaattipyrettä
- Mustapippuria, chiliä, paprikajauhetta jne.
Soijakastiketta...

Ruskista kananpalat. Sekoita
tomaattipyre, Creme Fraiche ja mausteet.
Odottele kunnes pasta on kutakuinkin
valmista. Lisää Creme-sotku kanojen sekaan
ja kuumenna (siis kuumenna, älä seisota
pannulla).

Mahen muusi

Perunamuusijauheesta saa takuulla
ravitsematonta vatsantäytettä. Paremman
makuista siitä saa, kun käyttää vähän
mielikuvitusta kaapista löytyneitten jämien
suhteen. Muusiin voi esim. lisäillä
lihaliemikuution ja/tai ketsuppia, mausteita,
oliiviöljyä jne. Jos arvelee, että näläntunne ei
häviä pelkällä perunamuusilla, joukkoon voi
keittää vaikkapa makaronia, puuroryyneja tai
riisiä...

Kuivunuttta ranskanleipää ei kannata
heittää pois, siitä saa hätäsafkan, kun
kärventää palasia paistinpannussa öljyssä ja
maustaa oman maun mukaan...

Keittiömestareina hääräsivät

Jouni Pimiä
Suvi Melakoski

Petja �Kökki� Venäläinen
Antti Tirilä

Markus Heikkilä
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Opiskelu on turhaa.

Tässä lehdykässä mainittuna tällainen lause saattaa vaikuttaa hieman kornilta,
mutta ajatellaanpa asiaa (hyvin vähän tosin). Miksi kukaan hakee yleensäkään
opiskelemaan mihinkään? Peruskoulun jälkeen keskiverto teikäläinen ja meikäläinen
on hakenut lukioon, koska se oli parempien ihmisten koulu, siinä missä mopojätkät
menivät amikseen rööki- ja tappelulinjalle. Joku ehkä ajatteli, että lukion käynyt henkilö
kehtaa joskus ilmoittaa oikean ammattinsa puhelinluettelossa. Moniko teistä ajatteli
silloin, että lukion käynyt pääsee paremmin palkattuihin ammatteihin? Mikäli vastasitte
myöntävästi edelliseen, olette pahasti väärässä. Setäpä kertoo.

Omaa lukioaikaani muistellessa arvioisin karkeasti, että kolmen vuoden aikana
oppikirjat tulivat maksamaan noin 4000mk. Entäpä jos olisi käyttänyt tämän saman
rahan järkevämmin, ja ostanut heti peruskoulun jälkeen neljällä tonnilla pajatson?
Muiden ikätoverien raahautuessa aamulla ennen sian pieraisua kuuntelemaan eittämättä
mielenkiintoisia juttuja Sakkeuksesta, Knut Possesta ja muista merkkihenkilöistä, voisi
päähenkilömme vielä kääntää kylkeä ja huokaista syvään. Herätyskello soisi yhdeltätoista
ja kytkinkellolla toimiva kahvinkeitin olisi keittänyt tuoretta jaavaa pannullisen tai
kaksi päivän työtä varten. Alussa riittäisi neljänkin tunnin pajatsoharjoittelu päivässä.
Voisi kehitellä rauhassa eri lyöntitekniikoita ja tutusta peliautomaatteja vuokraavien
firmojen brosyyreihin.

Parin vuoden pitkäjännitteisen harjoittelun jälkeen voimme uskoa
esimerkkihenkilömme olevan tarpeeksi kovassa iskussa varsinaista jättipottia varten.
Vanhanaikaisesta ns. 12 markan pajatsosta voisi tällä koulutuksella laskea voittavansa
joka kolmas kerta pääpotin, ja yhdestä pajatsosta voisi laskea voittavansa 100mk viidessä
minuutissa verottomana. Tampereenkin kokoisessa kaupungissa on satoja pajatsoja.
Jos tyhjentäisi kaupungin jokaisen pajatson kerran kuukaudessa, voisi laskea tienaavansa
parikymmentä tuhatta kuussa verotonta tuloa. Osan rahoista voisi sijoittaa “jatko-
opiskelun” nimissä markkinoiden uusimpiin pajatsoihin, joissa kertavoitto saattaa olla
sadan markan luokkaa. Moniko teistä luulee ansaitsevansa joskus tuollaisia summia
rahaa?

Ennenpitkää pajatsojedimme kyvyt huomattaisiin myös automaatin
suunnittelufirmojen taholta, joka johtaisi väistämättä kallispalkkaiseen toimeen
peliautomaattien suunnittelijana ja konsulttina. Kolmekymppisenä päähenkilömme
olisi jo kasinon johtaja.

Näiden tosiasioiden valossa voitanee siis vetää otsikon mukainen johtopäätös
sillä varauksella, ettei tosiaankaan itseopiskele pajatson pelaamista.

Jukka �Siltsi� Siltala,
 kolmannen polven pajatsojedi

siltsi@cs.tut.fi
#titefuksit: Siltsi
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TiTekö urheilisi?

TiTeläisen maailma ei pyöri pelkästään pizzan, Colan ja tietokoneiden ympärillä, vaikka
sellainen käsitys monella jostain syystä on. TiTeläisistä löytyy paljon monipuolisia urheilun harrastajia.
Osallistumme monenlaisiin urheilutapahtumiin Pikku-Mustat -joukkueemme nimissä, johon kaikilla
on mahdollisuus ilmoittautua. Joukkueen kokoon haalimisesta ilmoitellaan nyysseissä ja TiTen
kotisivuilla. Yleensä Pikku-Mustat ovat olleet loistokas joukkue ja pärjänneet hyvin.

Urheiluhenkisiä tapahtumia joihin Pikku-Mustat ovat osallistuneet 98-99:

Kone-Cup (jalkapalloturnaus)

MIK-pesäpallo

MegaZone-turnaus

Akateemisen Kyykän MM

Kaukalopalloturnaus

TVIK-lentopallo

TiTellä on lisäksi syksyisin ja keväisin kaksi kertaa viikossa vakiosählyvuoro bommarissa,
jonne kaikki ovat tervetulleita pelaamaan. Mahdollisia urheilutapahtumia pyrimme myös itse
järjestämään. Jos sinulle tulee mieleen jokin loistava idea tällaisesta tapahtumasta, kerrothan sen
myös meille!

Mikko Kipinoinen
mikipi@students.cc.tut.fi
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Kylmää
juomaa...

... ja
lämpimiä
sydämiä.

Tervetuloa
TiTe-kiltaan!


