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Tervehdys uudet ja vanhat titeläiset!

Kaunein kesä on vielä meneillään, mutta pian on jo aika suunnata ajatukset 
syksyyn ja uuden lukuvuoden alkuun. Syksyn ensimmäiset viikot ovat meille 
teekkareille kiireistä aikaa. Paljon erilaisia tapahtumia järjestetään miltei 
jokaisena päivänä ja osallistumisinto niihin on suuri. On hauska taas tavata 
vanhat tutut kesän jälkeen ja tutustua uusiin ihmisiin.

Kannattaa kuitenkin muistaa, että opiskelu on paljon muutakin kuin 
opiskelijaelämää. Opiskelun ensisijainen tarkoitus on saada itselleen tutkinto 
ja ammatti. Toki erilaiset tapahtumat ja harrastukset tuovat vaihtelua elämään, 
mutta kaikkeen ei kuitenkaan ole pakko eikä edes tarpeen osallistua, ei edes 
fuksivuonna. Ei ole väärin jäädä joskus kotiin tenttikirjojen pariin.

Kohtuus silti kaikessa, kotiinkaan ei kannata kokonaan jäädä, vaikka opinnot 
painavatkin päälle. Tapahtumissa ja harrastusten parissa on helppo tutustua 
uusiin ihmisiin ja tällaisten tulevaisuuden suhdeverkostojen luominen lienee 
myös eräs opiskeluajan tärkeimmistä tarkoituksista. Tapahtumia löytyy joka 
lähtöön, joten vaikka bileet eivät suuremmin innostaisikaan, löytyy kolumme 
kiltojen ja kerhojen tarjonnasta taatusti jokaiselle jotakin. Jos taas nimenomaan 
bileet kiinnostavat, niin niitäkin järjestetään riittämiin.

Killankin tapahtumia voidaan kehittää jäsenistön toiveiden mukaisesti. 
Killankaan tapahtumien ei aina tarvitse olla niitä perinteisiä saunailtoja ja 
bileitä. Jos hyviä ideoita tulee mieleen, niin rohkeasti palautetta hallitukselle, 
jotta hallituksessa ollaan tietoisia siitä, millaista toimintaa jäsenistö haluaa.
Kaikkea on periaatteessa mahdollista järjestää, jos vain kiinnostusta riittää, 
joten idoita on turha haudata omaan pääkoppaan.

Toivottavasti tuleva vuosi on kaikille antoisa niin opiskelun, harrastusten, 
opiskelijaelämän kuin ihmissuhteidenkin osalta! Hyvää syksyä niin omasta 
kuin koko hallituksenkin puolesta kaikille jäsenille, niin uusille kuin 
vanhoillekin!

Kesäterveisin, mutta syksyä jo odotellen

Heli Ihamäki
Tampereen TietoTeekkarikillan puheenjohtaja

PUHEENJOHTAJALTA

SANASTOA

Saatat törmätä fuksivuotenasi 
muutamiin sanoihin ja sanontoihin, 
joiden merkityksestä sinulla ei ole 
mitään hajua mitä ne tarkoittavat. 
Nibblen toimitus toivoo että 
tämä pieni sanasto auttaa sinua 
kotiutumaan paremmin.

n
31337
Eleet, Elite, harvinaisen 
jääkuutionviileä tyyppi, yleensä peelo

3D-kopio
Huonolaatuiselle normaalikalvolle 
tehty kopioyritys. Rikkoo kopiokoneen 
telat. Oikeita kopiokalvoja ostetaan 
TiTestä.

A-------
abo
Aboriginaali. Hervantalainen ei-
opiskelija, vähemmän mairitteleva 
termi.

amis, ammattikorkeasaari
karvanoppien koti, oppilaitos josta 
saa ”korkeakoulututkinnon” kolmessa 
- neljässä vuodessa

ankara
Excun kestoa mittaava määre, ks. 
rankka

Apina, kultainen
Hervantalainen monipuolisella 
olutvalikoimalla ja korkeatasoisella 
karaokemusiikilla varustettu baari. 
Ajoittain korkea abopitoisuus.

assari
Pienipalkkainen osapäiväope, 
yleensä opiskelija itsekin. Antaa 
harjoitustyöbumerangeja.

B------
bar
täytesana, ks. foo

binääriluku
1. 0 tai 1
2. tavanomaisin tenttiarvosana 

(maksimi 5)

bommarit
Koulun väestönsuojassa neljästi 
vuodessa järjestettävät megabileet, 
joissa kuulemma soittaa jotain 
bändejäkin



Hei vaan ja tervetuloa opiskelemaan tietotekniikkaa!

Ensimmäisinä päivinä tulette kuulemaan hyvin paljon asiaa erilaisilta tahoilta. 
Muistakaa silti ensimmäisten viikkojen ja fuksivuoden pyörteissä opiskella. 
Ilman työtä ei diplomi-insinööriksi valmistuta. Opiskelun aloittamisen 
helpottamiseksi ja opintojen suunnittelun tueksi on TTY:llä opintoneuvojia 
ja tutoreita. Tutoreiden tehtävä on auttaa teitä paitsi sopeutumaan uuteen 
ympäristöönne ja tutustuttaa opiskelijaelämään niin myös auttaa teitä 
opiskelun alkuun.

Ensimmäinen vuosi menee nopeasti ohi. Opintojen näkökulmasta sen täyttävät 
pakolliset matematiikan ja fysiikan luennot ja laskuharjoitukset. Pakollisia 
kursseja puurretaan kaikkien muiden kanssa yhdessä läpi. Tärkeintä on löytää 
oma tahtinsa ja työskentelytapansa. Luennot eivät ole pakollisia, mutta usein 
erittäin hyödyllisiä kurssien läpipääsyn kannalta.

Opintojen edetessä alkavat valinnat tulla eteen – ”Kävisinkö tämän kurssin 
nyt, vai ottaisinko tuon toisen?” Lukujärjestykset on tehtävä itse. Yksi 
opintoneuvojan tehtävistä on auttaa opintojen suunnittelussa. Opinto-opas ei 
ole välttämättä helppolukuinen ja se sisältää paljon vaihtoehtoisia ja toisensa 
poissulkevia kursseja. Opintoneuvojan luokse on hyvä tulla viimeistään siinä 
vaiheessa, kun ei ole varma, onko saanut opintosuunnitelmaansa kaikki 
tarvittavat kurssit oikein. Opintosuunnitelma voidaan käydä läpi yhdessä, 
vaikka se koskisi vain yhtä vuotta tai koko opiskeluaikaa.

Tulkaa pistäytymään ja kysymään kysymyksiä! Vastaan mielelläni.
Minut tavoittaa huoneesta TD206 (kysykää tutoreilta, missä se on) 
päivystysaikoina. Päivystän 6 tuntia viikossa lukukausien aikana.

Anne Juvonen
Tietotekniikan opintoneuvoja 

Yhteystiedot: 
puhelin: (03) 3115 3801 (päivystysaikoina)
sähköposti: opintoti@cs.tut.fi
www: http://www.cs.tut.fi/~opintoti/

Opintoneuvoja

Jokaisella osastolla on omat opintoneuvojansa, jotka päivystävät pari tuntia 
viikossa ja vastailevat opiskelijoiden kysymyksiin. Opintoneuvoja toimii 
opintoneuvojana omien opintojensa ohella. Opintoneuvojan tehtäviin kuuluu 
mm. tutoroinnin järjestäminen, opintosuunnitelmien läpikäyntiä opiskelijoiden 
kanssa, kysymyksiin vastailua ja ammattiaineinfojen järjestäminen keväällä.

Yleisopintoneuvoja

Yleisopintoneuvojat ovat myös opiskelijoita. Heitä on useampi ja aina arkisin 
klo  9-15 heistä joku on tavoitettavissa Päätalon toisesta kerroksesta. He 
vastaavat yleisiin kysymyksiin opinnoista. Erityisesti jotain koulutusohjelmaa 
koskevissa kysymyksissä kannattaa mennä aina kyseisen koulutusohjelman 
opintoneuvojan puheille. Yleisopintoneuvonnassa on opintoneuvoja 
paikalla myös kesäisin. (Yhteystiedot: puhelin (03) 3115 3100, sähköposti: 
opintoneuvonta@tut.fi)

OPINTOTADILTA

boomari
Lipastolainen riistäjäkapitalisti. Ei 
välttämättä ilkeä.

bumerangi
Harjoitustyö, joka assarin mielestä kaipaa 
vielä hiomista. Binääriluvun esiaste.

C------
Cinola
TTYY:n pyörittämä leffateatteri 
Herwoodin sydämessä. Halpoja leffoja ja 
valkoinen katto.

Controlling Ace
ks. Säätäjä-ässä

crosspostaus
Nyyssin lähettäminen yhtä aikaa 
moneen ryhmään niin, ettei samaa 
nyyssiä tarvitse lukea moneen kertaan. 
Esiintyy yleensä lauseessa: ”Opettele 
crosspostaamaan peelo!”.

D------
DI, diplomi-insinööri
Eläkkeellä oleva teekkari.

dippatyö
Iso homma, josta voi myöskin saada 
bumerangin.

E------
Edison
Sähkötalon ”ravintola”.

emacs
Tekstieditori, jonka käytössä riittää 
opiskelemista koko iäksi. Ei pelkästään 
työnkalu, vaan myös harrastus ja ystävä. 
Mahdollisesti keittää kahvit ja tekee 
fysiikan työt puolestasi.

ETYK
En Tule Kotiin Yöksi. Varustus 
joka kannattaa pakata mukaan 
viimeistään Wappuna.

evvk
Suomen nuorison jo kenties vähän 
vanhahtava ilmaus asialle, josta ei 
liiemmin välitä. Tulee sanoista Ei 
Vois Vähempää Kiinnostaa.

excursio
Opintomatka tai sen tapainen 
kännireissu.



F------
foo
Metasyntaktinen muuttuja 
- pistetään koodiin muuttujan 
nimeksi kun ei muuta keksitä. Ei 
tarkoita yhtään mitään.

floodaus
Irkkikanavan täyttäminen nopeasti 
copypaste-menetelmällä, ks. spam

G------
GooM
Jokavuotinen opiskelijaristeily 
Itämerellä. Kestää viikon tai pari. 
Melko lailla suosittu.

H------
Hermitec
Hermiassa sijaitseva ravintola, josta 
saa opiskelija-alennuksen.

Hermia
TTY:n vieressä oleva talorykelmä, 
joka on täynnä jos jonkinmoista 
pikkufirmaa.

Herwood
Hervanta, Tampereen teekkarikulttuurin 
mekka.

hinaaja
Yleispätevä hellittelynimi, käytetään 
esimerkiksi reippaasti koulun käytävällä: 
”Petja on hinaaja”. Tähän voi vastata 
esimerkiksi huudahduksella: ”Mahe on 
proomu”.

hmj
Hannu-Matti Järvinen. Tietotekniikan 
osaston johtaja.

humppa
1. hyvää musiikkia
2. bilettää, juhlia esim. ”Pitäisköhän 
tänään lähteä humpalle?”

I------
imk
Ilkka Kokkarinen. Myyttinen yli-ihminen, 
positiivisen eugeniikan januskasvoinen 
airut. Antoi humanismille eksaktin 
määritelmän. Asuu nykyään Kanadassa 
ja pitää blogia.

irkki
IRC. Addiktiivinen ajantuhoaja. 
Tosititeläisen tavanomainen 
kommunikointikeino.

Kaikki alkoi heinäkuun viidentenä päivänä vuonna kaksituhattakaksi, kun 
postiluukusta tipahti kirje Tampereen teknillisestä korkeakoulusta: olin kuin 
olinkin läpäissyt pääsykokeet! Ja siitä hetkestä lähtien, ei elämäni koskaan 
enää ollut entisensä.

Kesä vaihtui lopulta syksyyn, ja muutin tuttavaperheen omistamaan 
yksiöön Hervannan etelälaidalle. Ensimmäiset päivät koulussa menivät 
nopeasti. Tutustuin moniin uusiin ihmisiin, ilmoittauduin mukaan 
Nääspeksin improkurssille, saunoin ensimmäistä kertaa teekkarisauna 
Mörrimöykyssä ja ennen kaikkea sain käsiini oman fuksipassini. Sitä sitten 
luettiin yhdessä ystävien kanssa ja kauhisteltiin, että saadaanko sitä maagista 
sataakahdeksaakymmentä pistettä ikinäkoskaan kasaan.

Haalaritiimin ja muiden aktiviteettien temmatessa mukaansa fuksipassi 
muuttui syksyn myötä valkoisesta kirjavaksi kaikkien siihen kertyneiden 
leimojen ansiosta. Ja olihan niitä tapahtumiakin sitten tullutkin kahlattua 
ihan huomaamatta hirmuinen määrä: takana oli pubirundia, fuksimessua, 
bommareita, peli-iltoja, fuksiwunfderunde, fuksixq ja ties mitä! Miltei 
viimeisinä (mutta ennen sähköä kuitenkin) saapuivat titemäisen mustat 
haalarimme.

Toisella fuksivuoden puolikkaalla tapahtui edelleen. Helmikuussa käytiin 
GOOMilla, huhtikuussa Oulussa Titeenien taistossa ja tietysti juhlittiin TiTen 
12-vuotissitsejä. Wapun lähetessä alkoi Tamppien myynti ja Teemunkierros. 
Tamppeja ei loppujen lopuksi sitten tullut myytyä kuin 30 kappaletta, vaikka 
Teemunkierrokselta lunastinkin EmäTeemun arvonimen. TiTen jäynätiimiin 
taas tuli otettua osaa ikäänkuin vahingossa, mutta hauskaa oli senkin edestä! 
Loistavan idean ja hyvän toteutuksen ansiosta jäynä voitti koko fuksisarjan ja 
avasi meille tien ensimmäisenä koskeen.

Wappupäivänä kokoonnuttiin veturitorille, ja siltä jatkettiin matkaan 
kulkueena Tammerkosken rantaan. Ja ennen kuin sitä oikein tajusikaan, oltiin 
jo koskessa ja syvällä, ja kylmää oli! Myöhemmin kuultujen tietojen mukaan 
melkein nollasenttistä.

Mitä tästä sitten jäi? Paljon hyviä muistoja, hetkiä joita en mistään hinnasta 
vaihtaisi koskaan pois. Otin aikoinani neuvosta vaarin ja nautin omasta 
fuksivuodestani täysin siemauksin, ja nyt saan muistella sitä kaikkea lämmöllä. 
Näin lopuksi toivonkin siis, että teistä jokainen muistaa tulevan vuoden aikana 
minun sanojani: tälläistä tilaisuutta ei tule koskaan enää – carpe diem! 

-Johanna, nyk teekkari

Vuosi
Fuksina

FUKSIN SANA



J------
jäittenlähtösauna
TiTen sitsien rääppijäiset. Aina ei ole 
kevät ollut ajoissa, mutta aina on päästy 
avoveteen uimaan.

K------
kasvaneet sisäänotot

1. Syy mille tahansa 
epäteekkarimaiselle hölmöilylle 
kuten paikkojen rikkomiselle ja 
koulun käytäville kuseksimiselle. 
Niitä ei tiedetä tapahtuneen 
wanhoina hywinä aikoina, kun 
graafisia laskimia ei vielä ollut 
keksitty ja postscriptkin piti 
koodata käsin.

2. Ilmaantuu sanastoon heti toisen 
opiskeluvuoden alussa.

kiinostaa.jpg
tyypillisesti kuva, jossa jollekin 
typerännäköiselle ihmiselle tai 
elottomalle esineelle on piirretty 
”hmm, kiinnostavaa”-tekstin sisältämä 
puhekupla, käytetään yleisesti 
indikaattorina osoittamaan että jokin asia 
on täysin evvk

kikkare
Pieni ohjelmanpätkä, joka tekee jotain 
melkein hyödyllistä. Tunnetaan myös 
nimellä kilke.

kola
Ravintoympyrän kaakkoisneljännes

kolamaatti
TiTen limuautomaatti, josta saa aitoa 
colaa. Jos maatti on tyhjä, voi käydä 
kiltahuoneella huutamassa kovaan 
ääneen ”Hallituuuuuuuus!”. Tämä joskus 
jopa tuottaa toivotun tuloksen ja huutaja 
saa colaa.

koodaus
Ohjelmointi. Ihmiskunnan arvokkain työ.

Se-o-moro, kaikille uusille 
fukseille tasapuolisesti!
Me ollaan TiTe-killan Ylitutor Risto ja 
Fuksivastaava Pete. Meidän naamat 
kannattaa painaa nyt heti mieleen, 
koska elämäntehtävämme on palvella 
teitä, fukseja. Me informoimme 
teitä kaikista opiskeluelämään 
liittyvistä asioista/tapahtumista/
tilaisuuksista/kissanristiäisistä, 
joita koululla (ja miksei muuallakin) 
järjestetään. Tämän ohella meidän 
ehkä suurin tehtävämme on jakaa 
teille fuksipisteitä fuksipassiin, jos te 
ansaitsette ne.

Meitä saa ja pitää häiritä aina kun on 
joku opiskeluelämään liittyvä ongelma 
tai kysymys? Parhaiten meidät löytää 
kaikennäköisistä tapahtumista/
tilaisuuksista/kissanristiäisistä tai 
sitten kiltahuoneelta viettä-
mästä luento(tauko)ja.  Mistäs meidät 
sitten tunnistaa? Naama on tietenkin 
hyvä painaa mieleen, mutta Peten 
päällä on yleensä oranssit haalarit 
ja Ristolla puna- valkoraitainen 
frakki. Ja yleensä myös ympärillä 
kuhisee äänekäs fuksilauma pisteitä 
kerjäämässä. Jos nyt niin hassusti 
pääsee käymään, 
että jostain syystä olet joutunut 
tilaisuuteen jossa me emme ole, niin 
myös muiden kiltojen virkaveljemme/
sisaremme voivat auttaa tai sitten 
tapahtuman järjestäjältä voit pyytää 
lappusen todisteeksi, jota vastaan me 
sitten leimaamme pisteet.

Ja eipä muuta kun teretulemast ja 
nähdään 25.8!
Risto & Pete

Fuksipassi

Mikäs se on ja mitä sillä tehdään?

Heti ensimmäisenä päivänä tutorisi 
ojentaa sinulle hassun näköisen 
ja värisen pikkuvihkosen. Se on 
fuksipassi. Ensitöiksesi kirjoitat 
siihen nimesi ja opiskelijanumerosi(o
pettele ulkoa!), sekä virität valokuvasi 
sen kanteen ja pyydät killasta 

killan leiman kanteen. Tämän jälkeen 
päällystät passin, jonka jälkeen 
fuksipassi on käyttövalmis.

Fuksipassi on ikään kuin matkalippusi 
Wappuna Tammerkosken lämpimään 
syleilyyn. ;) Fuksipassi on jaettu 
useisiin eri osiin, jotka sisältävät 
kiltojen/kerhojen/muiden tahojen 
järjestämiä tilaisuuksia/tapahtumia/
juhlia/nakkeja(työtehtävä)/jnejne. 
Fuksipassiin kerätään tapahtumista 
ja muista tilaisuuksista pisteitä. 
180 pistettä oikeuttaa siihen, 
että saat painaa teekkarilakin 
päähän ja Wappupäivänä pääset 
teekkarikasteeseen, jonka jälkeen 
sinua kutsutaan teekkariksi. 90 
pistettä oikeuttaa teekkarilakin 
saamiseen. Pisteiden kerääminen 
on suhteellisen helppoa, sillä 
maksimipisteet menevät yli 600 
pisteen, joten mitään yökastelujuttuja 
ei pisteiden keräämisestä kannata 
ottaa, sitä paitsi se on kivaa, 
suorastaan ”iha huibua” =)

PS. Pidä _ Aina_  fuksipassi mukana 
missä ikinä liikutkin, pistä se vaikka 
kettingillä kalsareihin kiinni!

FuRy

QUE? Mikäs tää juttu on ja miksi?

FuRy eli FuksiRykmentti on 
sähköpostilista. Listalle tullaan 
lisäämään kaikki TiTen fuksit. Listalle 
Risto ja Pete tai sitten jokumuu™ 
hallituksesta lähettää arvokasta tietoa 
tapahtumista ja muista tilaisuuksista. 
Listalta pääsee kyllä poiskin, jos 
jostain syystä(?!?!) ei halua tietää 
mistään mitään. FuRystä tulee lisää 
tietoa koulun alettua.

ylitutor Risto fuksivastaava Pete

KOKEMUS PUHUU



L------
Laaja ohjelmointi, laaja
Kurssi, nyyssiryhmä ja elämäntapa. 
Kuuden opintoviikon opintojakso, 
joka lempeästi muovaa TiTe-
fukseista rautaisia ohjelmistotekniikan 
ammattilaisia.

Lintula
Birdland. Tietotekniikan osaston unix-
koneet. Pätevien ylläpitäjien huomassa, 
toisin kuin Proffa.

lipasto
Keskustassa sijaitseva yliopisto. 
Humanistihörhöjen pseudotieteelle 
pyhittämä temppeli.

M-------
meedio
Tosi velho tyyppi. Pätevä kaveri. 

Modeemi
Tosinörttien guruiluklubi kiltahuoneen 
vieressä. Säätäjä-ässien paratiisi.

mokkula
Kokoelma kikkareita tai hyvin iso kikkare.

N------
Newton
Konetalon ravintola, jossa on 
kaaosteoriaan pohjautuva 
linjastoarkkitehtuuri ja keittiö kaikkien 
näkyvissä.

Nibble
TiTe-killan arvostettu opiskelijajulkaisu. 
Joskus jopa hauska.

noppa
1. Opintoviikko
2. Välttämätön apuväline 

monivalintatehtävissä

Nördia
Hellittelynimi Tietotalolle.

nörtti
Jaa mää vai?

O------
ominaisuus
Vaikeasti korjattavissa oleva bugi.

OK
Onnikännit

OPM
Oma Pullo/Pyyhe Mukaan.  Saunailtojen 
tai bileiden tavanomainen määre.

Mikä on IRC?
Jos joku ei ole koskaan kuullut mikä on 
IRC, niin kerrottakoon heti alkuun että 
se tulee sanoista Internet Relay Chat. Ja se 
tarkoittaa että on olemassa kanavia joilla 
voi keskustella kaikenmaailman asioista 
kaikenmaailman ihmisten kanssa.

Mikä on #TiTe?
#TiTe on kanava, jolla roikkuvat kaikki 
vanhat silimät ja uudet kasvot. Kuria 
pitää vahtikoira Ruffecs, joka tietää kelle 
pitää antaa opit (se on se @-merkki nimen 
edessä) 
aikana käsittelyssä voivat olla 
moottoripyörät, edellinen baari-ilta, 
Buffy, fuksit, kuka saa missä saa keneltä 
saa ja mitä saa,  ihan laidasta laitaan. 
Joskus ihmiset saattavat jopa keskustella 
opiskelusta, sitäkin on nähty. Kanavan 
porukalta löytyy vastaus kaikkiin mieltä 
askarruttaviin ongelmiin, ja hallituksen 
jengiäkin kanavalla idlaa ihan riittämiin. 
Vastauksen laadusta voidaan tosin olla 
montaa eri mieltä.

#TiTe tulee sanoista Tampereen 
Tietoteekkarikilta, jos ette sitä heti 
kättelyssä keksineet. Kanavalla 
keskustellaan oikeastaan ihan kaikesta. 
Yhden tehokkaan työtunnin 

Kanavalla olevien nikkien takaa löytyy 
usein myös jonkin sortin kasvot. 
Esimerkiksi Irc-galleriassa on esillä 
muutamien irkkaajien kuvat. Niitä voi 
käydä katsomassa osoitteessa http://irc-
galleria.net.
Tulkaahan ihmeessä kurkkaamaan 
kanavan toimintaa ja tutustumaan 
ihmisiin ennen koulun alkua!

Terveisin Sanu (tai Sanuska tai SanuWrk, 
nikkejä on melkoinen liuta)

Kuinka sinne kanavalle sitten pääsee?
Päästäksesi IRCiin, täytyy käytössä 
olla joku pääteohjelma, eli clientti. 
Pääteohjelmia on olemassa sekä graafisia 
että merkkipohjaisia. Graafisia käytetään 
yleensä winkkarilla ja merkkipohjaisia 
voi ajaa suoraan esimerkiksi UNIXin 
komentoriviltä. Graafisista käytetyin 
ja tunnetuin ohjelma winkkareille on 
mIRC. Merkkipohjaisista tunnetuimpia 
ovat ircII ja sen variaatiot kuten BitchX 
ja kotimainen irssi. Kaikki tunnetuimmat 
irc-ohjelmistot ovat ladattavissa netistä.

Myös koulun opiskelijakoneilta 
löytyy irkkaamiseen sopivat ohjelmat. 
Proffalta löytyy ircii ja se lähtee käytiin 
komennolla

/usr/local/apu/bin/irc

Kun ohjelma on saatu käytiin, täytyy 
ottaa yhteys jollekkin irc-palvelimelle, 
joka välittää kanavien keskustelut kaikille 
osallistujille. Hyviä serverivaihtoehtoja 
ovat irc.cc.tut.fi sekä irc.funet.fi. Palvelin 
valitaan komennolla

/server irc.cc.tut.fi

Kun yhteys serveriin on saatu, voidaan 
vaikka seuraavaksi pistää itselleen oma 
nikki. Se tarkoittaa nimeä jolla esiinnyt 
kanavalla. Tämä tehdään komennolla

/nick omanikki

aikojen saatossa, jotka saattavat olla 
käytössä tai olla olematta myös muilla 
kanavilla (en minä vain tiedä). Kun joku 
heittää kanavalle urlin joka on jo nähty, 
yleisin kommentti on “vanha”. Kevyttä 
kenttäkettuiluakin on tarjolla useampaan 
otteeseen, mutta se kohdistuu yleensä 
vanhoihin tuttuihin. Asioita ei pidä ottaa 
liian vakavasti, vaan suhtautua niiihin 
huumorilla.

Tässä vielä muutamia linkkejä, joista saat 
lisätietoa irkkaamisesta:

http://www.irchelp.org
http://www.mirc.com
http://www.bitchx.org.

Sitten voidaankin liittyä kanavalle. Tämä 
onnistuu kätevästi komennolla

/join #TiTe

Tämän jälkeen oletkin valmis osallistumaan 
mielenkiintoisiin keskusteluihin kaikesta 
maan ja taivaan välillä. Ircissä kaikki 
komennot alkavat kauttaviivalla. Muita 
hyödyllisiä komentoja ovat esimerkiksi 
/msg jonkuntoisennikki, jolla voit kysyä 
suoraa mieltäsi askarruttavaa asiaa joltain 
toiselta irkkaajalta. Jos et halua kysyä koko 
kanavalta, tämä on hyvä vaihtoehto.

Irkissä pitää ottaa huomioon muutamia 
kohteliaisuusasioita. #TiTellä opit 
annetaan vanhoille perseensilmillle 
ja hallituslaisille. Niitä ei siis kannata 
ruinata heti kättelyssä. ISOILLA 
KIRJAIMILLA KIRJOTTAMINEN 
tulkitaan huutamiseksi, eikä ole sitä paitsi 
mukava lukea isoilla kirjoitettua tekstiä.
#Titelle on kehittynyt muutamia tapoja

IRCIRCIRCIRCIRCIRC



P------
peelo

1. uusavuton konenikkari, joka 
luulee osaavansa enemmän 
kuin oikeasti osaakaan.

2. Peelo. Yksi TiTen kopiokoneista

penseä
1. Ihminen, joka ei innostu 

mistään mitä hänelle yrittää 
ehdottaa.

2. #TiTen naiset

Pentti
TiTen uskollinen Linux-kone.

perl
Suosittu skriptikieli, jolla nörtit vääntävät 
kikkareita.

persharmooni
Hinaaja, tyyppi joka ei lähde OKlle koska 
on niin penseä.

Proffa
Koulun yhteisten unix-koneiden 
yleisnimitus. Oman onnensa varaan 
unohdettujen koneiden arkaainen 
kompleksi. Ei ylläpitoa.

Q------
quitata
Lopettaa.

R------
Rai!
Yleiskäyttöinen hyväntuulinen tervehdys, 
periytyy vanhasta tamppisarjiksesta.

rankka
monipäiväinen ja nimensä mukainen 
excursio, joka voi suuntautua 
naapurimaihin asti.

Regina
Lehti lääkäripalstan ympärillä, tulee 
kiltaan joka toinen viikko.

Reino
TiTen windowskone.

rekursio
ks. rekursio

reminder.jpg
”Et vaan osaa”. Käytetään irkissä 
ja puhekielessä muistuttamaan 
jotakuta hänen kuolevaisuudestaan ja 
torspoudestaan.

Kevyttä iltakeskustelua #TiTellä eräänä kesäkuisena iltana:

22:26 <@Febliidi> ihan loogistahan se ois
22:26 <@Febliidi> sitte opintotuki lähtis jos ei tuu noppia tarpeeks kun on käyny liikaa töissä
22:26 <@Sanuska> se tästä ny vielä puuttuis että pitäs täytellä kaikkia lappuja että sais tehä 
töitä 
22:27 <@Febliidi> varmaan tuon on joku keksiny jo ennen sanuakin että eikun odotellaan vaan :)
22:27 <@Sanuska> ja sitten pitäs vielä odotella päätöstä pari kuukautta että koska sais alottaa
22:27 <@Febliidi> jooh
22:27 <@Sanuska> eikä sitte tietenkään vois mennä töihin
22:27 <@Sanuska> =)
22:27 <@Febliidi> jouluapulaisen paikkaan sais aina luvan tammikuun lopulla ja sit vois 
kiroilla :)
22:27 <@Sanuska> =D
22:28 <@Sanuska> pitäsköhän pistää meili kelalle? =)
22:28 <@Febliidi> onks varma ettei tää jo ollu sailaksen raportissa 
22:28 <@Sanuska> nimim. huolestunut kansalainen joka maksaa veroja eikä ne opiskelijat yhtään 
                 opiskele kun töitä vaan tekevät
22:28 <@Febliidi> kuullostaa ihan ilmiselvältä keinolta nopeuttaa valmistumista
22:28 <@Sanuska> =D
22:28 <@Sanuska> hahaha
22:28 <@Sanuska> selkeesti
22:28 <@Febliidi> ei me millään voida olla ekat jotka tuli aatelleeks miten kätevä juttu tää 
ois :)
22:29 <@Sanuska> niinpä
22:29 <@Petja> :)
22:29 <@Febliidi> saataiskohan joku Hellsteenin-Niemisen lisäpöytäkirja siihen sailaksen 
paperiin :D
22:29 <@Febliidi> saatais paljon kiitosta kavereilta kun menis läpi tuo :)
22:29 <@Febliidi> “kato teidän parasta vaan aateltiin, että valmistuisitte nopeemmin”
22:31 <@Sanuska> febliidi pitäsköhän ehdottaa heti huomenna? =)
22:31 <@Febliidi> juu
22:32 <@Febliidi> heti virka-ajan alettua ruvetaan soitteleen 
22:32 <@Febliidi> ei tätä varmaan lähikelan tiskillä oleville kannata ehotella

22:32 <@Sanuska> heti aamusta
22:32 <@Sanuska> no ei =)
22:32 <@Febliidi> jos yrittäis suoraan jollekin pääjohtajalle soitella vaan
22:32 <@Sanuska> hihhih
22:33 <@Sanuska> saatas kyllä niin paljon rispektiä
22:34 <@Febliidi> ei uskaltais isommissa opiskelijakekkaloissa ehkä enää näyttää naamaansa
22:34 <@Febliidi> mutta sitä vois päästä kelalle vaikka hommiin hyvällä tuurilla
22:34 <@Febliidi> jos ne hyväksyis tälläsen sivutoimen :)
22:36 <@Petja> :)
22:36 <@Sanuska> =D
22:37 <@Sanuska> Febliidi kyllä meistä vaan tulis hyviä kelantätejä
22:37 <@Febliidi> juu
22:37 <@Febliidi> ainakin luulen osaavani näyttää hapanta naamaa

HaTi 2003 - Oletko se sinä??
Perinteisesti syksyn ensimmäisessä saunaillassa, ns. Fuksi-Zufeessa, laitetaan 
kokoon haalaritiimi, jonka suurestiarvostettuna tehtävänä on hankkia kulloisellekkin 
fuksilaumalle ne hienot, mustanpuhuvat haalarit. Ne ovat varsin kätevä vaatetus 
ihan ympärivuotista käyttöä ajatellen (syy kyllä selviää enemmin tai myöhemmin) ja 
parhaiten TiTeläisen tunnistaakin juuri mustasta haalarista (arkkareihin meitä ei voi 
siis sekoittaa). Hintakin on ollut viime aikoina kukkarolle sopiva, vaikka laskusuhdanne 
mahdollisia mainostajia karsiikin. Vuonna 2003 ne tulivat maksamaan 15 € per 
sierainpari ja lisäksi haalareiden ostajan pitää olla killan jäsen. Haalarithan kun siis 
ovat killan jäsenistön tunnusmerkki...

Haalaritiimi vastaa siis itse kaikista haalareihin liittyvistä asioista, mainoksista, 
hinnasta, tilauksista, mainoshinnastosta.... Haalaritiimin ylivoimaisesti vaikein tehtävä 
on saada riittävä määrä mainostajia haalareihin ja voin luvata ettei homma ole a) 
helppo tai b) läheskään aina kivaa, mutta suosittelen kuitenkin. Mikäli koet että pystyt 
myymään mainoksia (voi luvata että kausittain se tuntuu todella epätoivoiselta) 
ja intoa piisaa, suosittelen osallistumaan. Tukea ja turvaa saa edellisvuosien 
haalaritiimien puheenjohtajilta, sihteereiltä ja muilta päällepäsmäreiltä jos epätoivo 
alkaa iskemään.

Itse vuonna 2002 haalaritiimin sihteerinä olleena voin kertoa, että homma oli kaiken 
kiroilun ja tuskan arvoinen. Haalarit saapuivat juuri ennen vuodenvaihdetta ja 
tammikuun alussa oli vielä haalarisauna, jossa oli haalaritiimille tarjolla virvokkeita. 
Hommassa tutustuu liutaan uusia ihmisiä, toisiin paremmin ja toisiin huonommin :). 

Katriina, HaTin sihteeri vm. 2002



Ruffe
Killan väsymätön vahtikoira, puusta 
moottorisahalla “veistetty” patsas.

Ruffecs
#TiTe-kanavan vahti.

S------
Senssibileet
TiTen jokasyksyiset paritusbileet. 
Tietokone valitsee jokaiselle sopivimman 
parin.

simalippu
Saunailloissa saa simaa näitä vastaan. 
Sima on tosin aika useasti loppu, joten 
korvikkeena joudutaan tarjoamaan jotain 
muuta vähän saman väristä juomaa.

Skilta
sininen

spam
1. Viikinkien lempiruoka
2. Sähköpostilistojen ja 

nyyssiryhmien turha törky. Ellei 
rikoksista suurin, niin ainakin 
kavalin.

Säätäjä-ässä
Henkilö, jolla on taipumuksena “säätää” 
koneita. Hallitsee usein emacsin virittelyn 
ja unixin erilaiset komennot vipuineen 
ulkoa.

T------
Tietotalo
Suurin ja kaunein kampuksen 
rakennuksista. Tietotekniikan osasto ja 
kilta sijaitsevat siellä.

Tirez
Killan jääkaappi.

Tonttula, Tonttuverkko
TOASin opiskelijaverkko.  Tuo internetin 
kotiin.

torspo
1.  sähläri, tunari, koheltaja
2.    Torspo. Yksi killan      

kopiokoneista.

triviaali
Matemaattinen tosiseikka, luennoitsijalle 
itsestään selvyys. Esiintyy lauseessa 
“Todistus on triviaali, joten se 
sivutetaan”.

Mitä on hallitustoiminta?

Mikä on kilta? Jotta voisi ymmärtää, 
mitä killan hallitus tekee, täytyy ensin 
ymmärtää mikä on kilta. Virallisesti killan 
tarkoituksena on edistää tietotekniikan 
opiskelijoiden yhteistoimintaa, kehittää 
harrastusmahdollisuuksia sekä ajaa 
jäsentensä etuja opintoihin liittyvissä 
asioissa. 

Kilta on olemassa tarjotakseen jäsenistölle 
erilaisia palveluita. Kilta myy mm. 
prujuja ja kirjoja sekä muuta opiskelussa 
tarvittavaa materiaalia ja tarjoaa 
kopiokonepalveluita. Kilta ylläpitää 
tenttiarkistoa, josta voi kopioida vanhjoja 
tenttejä. Killan automaatista saa myös 
virvokkeita päivän piristykseksi. 

Lisäksi kilta järjestää jäsenilleen 
erilaisia tapahtumia mm. saunailtoja 
ja excursioita. Killan opintovastaava 
huolehtii tutoroinnin järjestämisestä 
yhdessä osaston opintoneuvojan kanssa 
ja kilta järjestää fukseille infotilaisuuden 
syksyn alussa. Killalla on myös oma 
sählyvuoro ja killan joukkeet osallistuvat 
myös muiden kiltojen järjestämiin 
liikuntatapahtumiin.

Mitä sitten tekee killan hallitus? Hallitus 
johtaa killan toimintaa ja vastaa sen 
taloudesta ja omaisuudesta. Hallitus 
päättää mitä tapahtumia järjestetään 
ja koska sekä vastaa tapahtumien 
järjestelyistä. Hallitus myös päättää 
mitä killassa myydään jne. Hallituksen 
jäsenet pitävät kukin kerran viikossa 
tunnin mittaisen myyntipäivystyksen, 
jolloin jäsenistöllä on mahdollisuus 
tulla ostamaan killan myymiä tuotteita. 
Hallituksen jäsenet hoitavat toimiaan 
vapaaehtoisesti ilman palkkaa.

Keitä hallitukseen kuuluu? Killan 
hallituksessa on tällä hetkellä 17 jäsentä, 
joista 11 on varsinaisia hallituksen jäseniä 
ja loput toimihenkilöitä. Toimihenkilöillä 
on lähes samat velvollisuudet kuin 
varsinaisillakin hallituksen jäsenillä, 
mutta vain varsinaiset hallituksen jäsenet 
kantavat vastuun taloudellisista ja muista 
päätöksistä. 

Hallitukseen kuuluu ainakin 
puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri. 
Muista tehtävistä hallitus voi päättää 
itse, mutta yleensä hallituksesta löytyvät 
ainakin seuraavat henkilöt:

- Fuksivastaava, joka järjestää 
fukseille toimintaa ja antaa 
fuksipisteitä 

- Isäntä ja emäntä, jotka 

vastaavat saunailtojen ruoka- ja 
juomapolitiikasta

- Tapahtumavastaava, joka 
järjestää excursioita ja muita 
tapahtumia

- Opintovastaava, joka huolehtii 
tutoroinnista ja muista 
opintoihin liittyvistä asioista

- Prujuvastaava, joka huolehtii 
prujujen monistuksesta

Muitakin jäseniä ja toimihenkilöitä 
hallitukseen valitaan tarpeen mukaan. 
Toimihenkilötehtävinä on tänä vuonna 
mm. killan lehden tekoa, valokuvausta 
ja kolakoneen hoitoa. Jos mieleen tulee 
joku tehtävä, jota killassa haluaisi hoitaa, 
tällaista toimihenkilö tai hallituspaikkaa 
voi itsekin ehdottaa perustettavaksi. 
Kaikille halukkaille varmasti löytyy 
killasta tehtävää.

Kuinka hallitukseen sitten pääsee? 
Hallituksen valitsee killan yleiskokous 
marraskuussa. Ennen yleiskokousta 
hallituspaikkojen hausta ilmoitellaan mm. 
nyysseissä ja killan sähköpostilistoilla. 
Kiinnostuneet voivat sitten ilmoittautua 
vanhalle hallitukselle.

Mitä tehdä, jos hallitustoiminta alkoi 
kiinnostaa? Hallitustoimintaan voi 
tulla mukaan missä tahansa opintojen 
vaiheessa, myös heti fuksivuonna. Jos 
hallitustoiminta kiinnostaa, kannattaa 
siihen tutustua lähemmin osallistumalla 
killan tapahtumiin ja jututtamalla nykyisiä 
hallituksen jäseniä. Jos marraskuussa 
kiinnostusta edelleen riittää, voi haun 
avauduttua lähettää hakemuksen.

HALLITUSTOIMINTA



tuppi
Suosittu bridgen sukuinen korttipeli. 
Tuppi on kuin seksi - jos on hyvä käsi, ei 
tarvitse partneria.

U------
UUTINE, uutplo, uupto, uut plo
Uutisen vastakohta, ks. yllätys.

V------
visto
Ruma, kamala, iljettävä.

vittugeneerinen
Perin yleinen.

W------
Wappu
Wappuna on asiallista pailata. Rällärällä.

X------
XQ
Excursio.

Y------
YLLÄTYS
Yllätyksen vastakohta.

Z------
Zip
Tietotalon opiskelijaravintola.

Å------
Åbo
Rantakylä jossain lounaan suunnalla.

Ä------
ääliö, känni-
Humaltunut ääliön lajityyppi. Tavataan 
erityisesti bommareissa.

Ö------
öykkämöykkä
Känniääliön ääntely. Muistuttaa etäisesti 
puhetta.

Kilta tiedottaa toiminnastaan useilla eri tavoilla ja tämän jutun tarkoituksena on 
mahdollisimman hyvin valistaa teitä fuxipalleroita siitä, miten tuohon kaikkeen 
tuikitärkeään informaatioon pääsee käsiksi.

Killan www-sivut
Löytyvät osoitteesta http://tite.cs.tut.fi -Täältä löytyy runsaasti informaatiota killasta, 
tulevista tapahtumista, hallituksen pärstäkertoimet, killan ja hallituslaisten yhteystiedot 
ja paljon muuta. Etusivulle näkyy myös tuoreimpien nyyssien otsikot (nyysseistä lisää 
myöhemmin). Kannattaa selailla sivut läpi ainakin kerran niin sittenpähän tietää mitä 
siellä on. Sitä miten weppisivujen selaaminen käytännössä toimii ei varmaankaan  TiTe:
n fuxeille tarvitse tässä erikseen selostaa 

Uutisryhmät eli nyyssit eli newsgroupit
Killalla on oma uutisryhmä tut.killat.tite, jonne ilmestyy paljon hyödyllistä informaatiota. 
Uutisryhmät toimivat siten, että sinne lähetetyt viestit ovat kaikkien nähtävillä 
siinä ryhmässä mihin viesti on lähetetty (sähköposti taas menee vain määritellyille 
vastaanottajille). Nyyssejä on muutenkin syytä opetella käyttämään, sillä monet 
kurssit hoitavat tiedotuksen nyyssien kautta. Koska tähän tarkoitukseen soveltuvia 
ohjelmia on n kappaletta, en ala tässä selostamaan niiden käyttöä. Tietotekniikan 
perusteet-kurssilla opetetaan miten nyyssejä luetaan, toki voi opetella omatoimisesti 
tai vaikka kysyä joltakulta kiltahuoneella roikkuvalta vanhemmalta kiltalaiselta (jos 
uskaltaa siis). Heh heh. Nyysseihin alkaa syksyllä ilmestymään (toivottavasti hyvinkin 
säännöllisesti) viikkotiedote, jossa kerrotaan pähkinänkuoressa olennaisimmat killan 
asiat. Viikkotiedote tulee fuxeille ainakin jonkin aikaa myös FuRy:n sähköpostilistan 
kautta. Eli ihan aluksi riittää, että osaat käyttää sähköpostia.

Fuxirykmentti eli FuRy
Fuksirykmentti eli FuRy on ryhmä niitä fukseja jotka haluavat olla toiminnassa 
aktiivisesti mukana (eli toivottavasti kaikki!!). FuRy järjestää bileitä ja projekteja. 
Lisäksi sen komeista riveistä kasataan niin fuksijäynä- kuin fuksihärweliporukatkin. 
FuRyläiset saavat myös ensimmäisinä, joskus jopa ainoina tiedon tullessa aivan viime 
tipassa, tiedon tarjolla olevista nakeista. Näin ollen fuksipisteistä ei tällä porukalla tule 
olemaan pulaa.

Korvat ja silmät kannattaa pitää auki Fuksi-Zufé:ssa ensimmäisellä kouluviikolla, siellä 
kerrotaan lisää.

FuRy:lla on myös oma sähköpostilistansa. <fury@tite.cs.tut.fi> Tälle listalle tulee 
aina ensimmäisenä tietoa nakeista tapahtumista yms. Kaikki TiTeFuksit liitetään 
automaattisesti koulujen alkaessa listalle. Listalta voi erota tahi tietojaan muuttaa 
osoitteessa: http://tite.cs.tut.fi/mailman/listinfo/fury

Muut
Killan IRC-kanava #tite on kovassa käytössä, ja sieltä voi saada jopa noepasti 
vastauksen moniin kysymyksiin. Vastausten laatu tosi voi vaihdella paljonkin. IRCistä 
on oma juttunsa tässä lehdessä, joten ei siitä enempää.

Killan ilmoitustaulu löytyy Tietotalosta Zipin läheisyydestä. Ei ole kovinkaan vaikea 
löytää. Kannattaa vilkaista josko olisi jotakin uutta áina välillä kun kävelee ohi.

Kiltahuoneen seiniltä löytyy bilemainoksia (joskus jopa tuoreita), tussilla päivitettävä 
kahden viikon tapahtumakalenteri ja runsaasti muuta epäoleellista.

-Wexi, tiedot(tomu)usvastaava

TIEDOTUKSESTA



1. Mitä minun pitäisi tietää ensimmäisistä koulupäivistä? 
Ensimmäiseen koulupäivään olisi hyvä valmistautua nukkumalla hyvin ja virittämällä aivot vastaanottavaiseen 
tilaan. Ensimmäisen viikon aikana informaatiotulva on melkoinen, joten muistiinpanojen tekeminenkään ei liene 
hullumpi vaihtoehto. Kalenteri on hyvä olla mukana – ensimmäisten viikkojen aikana tapahtumia on enemmän 
kuin tavallinen tallaaja jaksaa käydä. Jos mielit syödä koululla, kannattaa varata 2,20e mukaan. Tutorit opastavat 
koulunkäynnin saloihin ja ohjaavat ensimmäisinä päivinä, mutta tarkkaavaisuus ei ole koskaan pahasta... Seuraa 
mustia haalareita, silloin olet oikeilla jäljillä.

2. Joko ensimmäisenä päivänä tarvitsee olla mukana luentopaperia ja muistiinpanovälineet?
Luennoille innokkaat fuksit pääsevät ensimmäisen viikon keskiviikkona, jolloin peruskurssit pyörähtävät käyntiin. 
Näistä enemmän koulun alettua. Opinto-oppaat löytyvät internetistä, jos joku innokas on kurssien sisällöistä jo kesällä 
kiinnostunut.

3. Missäs päivällä syödään?
Yliopistolla on kolme ravintolaa, Zip, Edison ja Newton, joista saa maukkaan ja monipuolisen aterian hintaan 
2,20e, leivän ja mehusta/maidosta saa pulittaa parikymmentä senttiä enemmän. Kahviloita sämpylöineen ja muine 
herkkuineen löytyy lähes joka talosta ja hinnat ovat tietysti opiskelijaystävälliset. Kahvi ja tee irtoaa alle eurolla. 
Yleensä ruokatauot saa sovitella jotenkin luentojen väliin, sillä erillistä ruokailuaikaa ei ole. Usein keskipäivän luento 
siis katkeaa puolesta välistä massun kurniessa! :)

4. Kuinka pitkiksi koulupäivät yliopistolla venyvät? Saanko valmiin lukujärjestyksen?
Yliopisto-opiskelusta vastaat sinä itse. Koulupäivät ovat juuri sen pituisia kuin sinä niiden haluat olevan, vain 
harvoilla kursseilla luennot ovat pakollisia. Jos päivät kuluvat yhden luennon tahdilla, voit olettaa roikkuvasi koulun 
kirjoilla vielä kymmenenkin vuoden päästä. Toisaalta, jos rakennat lukujärjestyksesi tiiviiksi ja luentoja on suurin 
piirtein lukiotuntien verran, opintoviikkoja ropisee mukavaan tahtiin ja mielikin pysyy hyvänä: jippii, minähän 
edistyn! Tutoreilta saa hyviä neuvoja opintojen alussa ja miksei myöhemminkin. Myös opintoneuvoja on kätevä 
kestohyödyke, jonka luo voi mennä kitisemään kun noppasaldo on alhainen ja kahvilla istuminen alkaa kyllästyttää. 
Lyhyesti siis: päivät kannattaa rakentaa siten, että jaksat istua luennoilla ja harjoituksissa ja oppi menee perille.

5. Ovatko kaikki teekkaritapahtumat alkoholillisia – onko aina pakko juopotella?
Kuten normaalielämässäkin, myös teekkarina sinulla on valinnanvapaus. Kukaan ei pakota tarttumaan pulloon, eikä 
ketään syrjitä sen vuoksi, että viina ei maistu. Erillisiä alkoholittomia tapahtumia järjestetään myös vuoden mittaan, 
mm. rennot peli-illat teekkarisaunalla. 

6. Täytyykö minulla olla oma tietokone?
Ei, sillä koululla on useita mikroluokkia joihin opiskelijat pääsevät kellon ympäri. Koulun koneilla on yleisimmät 
ohjelmat ja internettiin tietysti pääsee. Totta kai oma tietokone on etu, sillä esimerkiksi ohjelmoinnin harjoitustöiden 
teko koululla ei ole välttämättä mitä miellyttävin kokemus. Ja mikäs se sellainen TiTeläinen on, joka ei konetta omista!

7. Mitä ne saunaillat on?
Nimensä mukaisesti saunailtoja vietetään saunalla, saunoen ja hyvässä, tai jos ei hyvässä, ainakin useimmiten 
humoristisessa seurassa. Saunoa ei ole pakko jos ei halua, mutta yhteissauna on tietysti kokemisen arvoinen juttu 
teekkarilauluineen. Pydettäessä järjestetään ensin naisten vuoro ja sitten yhteinen vuoro, jolloin naiset ja miehet 
saunovat yhdessä – miehiä kun TiTellä on tunnetusti enemmistö. Saunalla voi oleskella vapaasti, pimputtaa pianoa, 
nautiskella ”simaa” ja onpa saunalta ostettavissa myös jonkinmoisia elintarvikkeita. Mukava ja rento yhdessäolo ovat 
saunailtojen parasta antia.

FAQ     ELI
  KOVAT KYSYMYKSET



Onko kuu juustoa?
Ei. Tähän ikään mennessä se pitäisi jo tietää.

Miksi fuksipisteitä on pakko kerätä?
Ei niitä ole pakko kerätä. Fuksipassi on hyvä apuneuvo vapaa-ajanohjelman selvittämiseen teekkaripiireissä. Passista 
löytyy saunailtojen lisäksi urheilutapahtumia ja kohtia erilaisille kerhoille ja killoille.

Miksi viinaa on pakko juoda?
Jos tahtoo. Kukaan ei kuitenkaan pakota sitä viinantouhua juomaan. Aina voi olla juomatta ja naureskella niitä jotka 
juovat.

Mikä se teekkarisaunajuttu oikein on? Onko siellä pakko saunoa jos ei huvita?
Teekkarisaunalla koulun puljut pitävät saunailtoja. Onpa siellä pidetty valmistujaisjuhliakin. Saunalle kannattaa 
varata villasukat, lattia voi olla kylmä. Saunaan saa mennä jos huvittaa, mutta välttämättä saunominen ei ole 
saunailloissa se tärkein asia =). Tärkeintä on ystävien kanssa juoruilu ja hauskanpito (ilman viinaa tai viinan kanssa).

Onko kaikki ilmainen viina aina juotava?
Ei tietenkään. Ympäriltä löytyy varmasti aina joku jonka lempijuomaa on ilmainen alkoholi. Tunnetuin erohan 
teekkarin ja diplomi-insinöörin välillä on se, ett DI tietää ettei kaikkea ilmaista viinaa tarvitse juoda. 

Onko haalarin alla mitään?
TTYllä teekkari, arkkari tai fuksi. Saattaapa sieltä löytyä joskus ammattikorkeakoululainen tai keskustan 
yliopistolainen. Toiset suosivat myös kalsareita ja jotain paitaa.

Kannattaako teekkarisaunalla oksentaa sisälle tai heitellä tupakantumppeja pihalle tai ahdistella tyttöjä/poikia 
saunassa?
Ei. Ei. Ei. Siivouksen suorittavat saunaillan järjestäjät, eli kanssaopiskelijat (parhaimmassa tapauksessa olet itse joskus 
järjestämässä saunailtaa). Maassa olevista tupakantumpeista tulee lasku perässä. Killan isäntä ei varmasti tykkää 
aamuviideltä (eli vetää niinkutsutusti herneet nenään) jos joutuu oksennuksia tai lasinsiruja siivoamaan saunasta. 
Niin saunaanhan ei tietenkään viedä lasipulloja. Kaikkihan tämän tajuavat.

Tuleeko Tampereella koti-ikävä?
Voi tulla. Mutta sitten voi lähteä käymään kotona. Junalla ja bussilla pääsee.

8. Saaita itse omien haalarieni värin? Mistä haalarimerkkejä saa?
Kaikilla killoilla on eri väriset haalarit. Eri alojen opiskelijat tunnistaa helpoiten haalareiden väristä, ja tietotekniikan 
opiskelijana sinä tulet siis pukeutumaan mustaan – aina tyylikäs, aina lämmin! Haalarimerkkejä voit ostaa esimerkiksi 
eri killoista ja kerhoista, myös monella tapahtumalla on oma merkkinsä jonka saat joko lippuna tai ostamalla. 

9. Mikä ihme on pruju?
Pruju eli luentomoniste on monistettu kurssimateriaali, josta on hyvä opiskella tenttiin tai harjoituksia varten. Monilla 
kursseilla selviät pelkällä prujulla, kirjaa ei välttämättä tarvita. Prujuja voi ostaa killasta ja usein niitä myydään myös 
ensimmäisten luentojen yhteydessä tai luentotauoilla. Prujut maksavat parista eurosta ylöspäin riippuen kurssista. 
Tutoreilta kannattaa kysellä vanhoja kurssimateriaaleja, moni on varmasti niistä valmis luopumaan.

VAIHTOEHTOFAQ



Mitä on nopat?
Ne on opintoviikkoja. Niitä saa kun pääsee kursseista läpi. Noppien kerääminen on kaikkien teekkarien, arkkarien ja 
fuksien yhteinen peli. Palkkiona on ruhtinaallinen opintotuki joka kuukauden neljäs päivä.

Kuka on Maila-täti?
Maila-täti on koulullamme KELAn henkilöitymä. Maila tietää kaiken opintotukeen liittyvistä asioista. Hän tietää myös 
ne kurssit joita voi käydä jos opintoviikkopelissä on tullut pelin huonoin puoliaika, eikä noppia olekaan napsunut 
tilille.

Kuka on Paula?
Paula on koululle tärkein ihminen. Paulalta saa opiskelijakortit ja rajattomasti tietoa ylioppilaskunnasta. Paula 
tietää vastauksen melkein mihin tahansa. Pyydä tutoriasi näyttämään missä Paulan tiski sijaitsee, ja pyydä samalla 
esittelykierros YO-kuntaan.

Voiko fuksina käydä töissä ja opiskella?
Voi tehdä, molempia. Tosin ei ehkä kannata hankkia raskasta työtä. Opiskelut on hyvä saada sujuvasti alkuun heti 
fuksivuonna. Töitä ehtii tehdä myöhemminkin. KELA on rajoittanut opiskelijan vapaan tulon määrää, joten kannattaa 
ottaa selvää paljonko voi vuodessa tienata. Sillä tavoin välttyy opintotuen takaisinmaksulta.

Mistä niitä töitä sitten saa?
Päätalon kakkoskerroksessa sijaitsee TTY-FAST, joka välittää työpaikkoja teekkareille, arkkareille ja fukseille. Jos 
tuntee tarvitsevansa taskurahaa, kannattaa poiketa toimistossa kyselemässä lisää.

Mitä ne tyypit on joilla on oranssit haalarit joiden persus on musta?
Ne on Rankkoja Ankkoja. Ankat tuppaavat liikkumaan parvissa, joten bileissä on helppo paikallistaa ankkalauma. 
Ne tyypit joilla on valkoiset haalarit ilman mainoksia ja joiden persus on ja musta, ovat Blebeiji-poikia. He tekevät 
Tamppia luppoaikanaan. Sitten on vielä näitä punavalkofrakkisia pingviinejä. He taas ovat PerinneSeuralaisia, eli 
ihan PerSeestä. PerSeläiset ovat kovia poikia ja tyttöjä laulamaan. Fuksivastaavanne Pete omistaa oranssithaalarit ja 
ylitutor Risto sellaisen hassun frakin.

No miksi se persus on sitten musta? Vastaisit kysymykseen.
No sori. Se johtuu tietenkin siitä että haalarit päällä voi istua maassa Wappuna ja muutoinkin likaamatta housujaan. 
Tietty.
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Titen keppihevos- 
jäynä toi jäynäki- 
san ylivoimaisen 
voiton...

...jonka ansiosta 
johdatimme koko 
kastettavaa fuk-
silaumaa vappu-
kulkueessa mat-
kalla koskeen...

...Eihän ensi 
vuonna käy 
heikommin...
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THERE IS NO SPOON


