


Terve vaan TiTefuksi ja onneksi olkoon opiskelupai-
kastasi! Pitelet käsissäsi lehdistä jalointa, Nibbleä. 
Tämä Nibble on erityisesti sinua varten räätälöity 
fuksinumero, joka pitää sisällään kaikenlaista hyödyl-
listä ja ei niin hyödyllistä infoa fuksivuottasi ajatel-
len. Nibble on TietoTeekkarikillan oma julkaisu, joka 
ilmestyy vaihtelevin aikavälein riippuen toimituksen 
kiireistä/innostuksesta/toimitusoluiden määrästä. 

Nibble on perinteisesti keskittynyt opiskelun sijas-
ta siihen oheistoimintaan, teekkarikulttuuriin, mutta 
opiskelu TTY:llä on muutakin, kuin bilettämistä päi-
västä toiseen. Ei siinä, jos juhlia haluaa, niin tilai-
suuksia siihen löytyy useampi viikossa, mutta joskus 
kannattaa käydä luennoillakin ettei kelan tädit lähesty 
keväällä ikävine kirjeineen(been there, done that). 

Joka tapauksessa tervetuloa opintopaikoista jaloim-
paan TTY:lle ja sen killoista suurimpaan ja kauneim-
paan TietoTeekkarikiltaan. Toivotan sinulle hauskaa 
ja iloista fuksivuoden alkua! 

Kiltahuoneella tavataan!

- Nibblisti
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M: Moi mä oon Meiti ja tuun Forssasta
D: Moi mä oon Ville “Dredge” Nousiainen ja oon 
Tampereelta (nääs)
S: Mä oon Sanna

S: Pitäiskö meidän kertoa noille fukseille mitä me 
täällä oikein tehään?
D: Hengaillaan killassa
M: Käydään me ehkä myös luennoilla
S: Harkoissa ny ainakin
D: Emmä ainakaan oo käyny
M: Sä ootki tommonen
S: Juhlitaan
D: Saunotaan
M: Noi kaks käy hallituksen kokouksissa
D: Irkataan!

M: Ainiin, tänään tulee muuten jalkapalloa
S: Kuka siel pelaa? Real Madrid ja Barcelona?
M: Arsenal ja Barcelona
S: Barceloona ku barceloona, mut se pelataan Parii-
sissa
D: Mua ei ainakaan kiinnosta futis
S: Mutta joo, osaan omasta fuksiryhmästä tutustui 
hyvin
D: Mää en kyllä tutustunu niihin kauheesti, mut mui-
hin kyl
S: Ainii, sillon oli myös titepk:n luentoja
M: Luennoitsija Juhe oli ihana
D: Ja tutorit piti joka päivä niitä tapaamisia ja esitteli 
koulua
M: Se eka sauna oli muuten kiva
S: Se fuxi-zufé
D: Sielläki tutustu uusiin ihmisiin
D: Oliks teillä muuten vaikeuksia sopeutua Tampe-
reelle
S: No emmä tiiä
M: Siinähän se, ei ollut edes äitiä ikävä... paljoo
S: Salee oli!
M: No joo joo..
S: Itellä oli alussa vähän vaikeeta, koska tuntu että 
kaikki kuviot on vielä Espoossa, mutta onneks ihanat 
ystävät sai paremmalle tuulelle ja elämän hymyile-
mään

M: Mikäs teille jäi syksystä parhaiten mieleen?
S: FuksiWundeRunde \o/
M: Hämeenkadun Appro
D: Eiks se ollukaan Teleste? *g*
   * Meiti poistuu paikalta
D: Mut mä en kyl pysty sanoon, selasin tota kalente-
ria ja kaikki sie oli kivoja tapahtumia
D: Entäs kevääl?
M: MM-kyykässä oli hyvät kelit ja lahjukset
S: Ja kivoja otaniemeläisiä
S: Mut Goomilla oli eniten letkeintä
M: Jaa ne miehet vai?
S: Krhm... *punastuu*
D: Wappu oli tosi kiva.
S: Ainii, wappu olikin ihan luku sinänsä
D: :D
M: Jäynää tehdessä sai uusia kavereita, vai mitä San-
na?
S: Sai paljon muutakin... Oli kyllä parsaparas wappu! 
<3

M: Miks ihmeessä me tehään jotain tämmöstä vaikka 
pitäs lukee matikan tenttiin?
S: Wexi pyysi
D: Meiti pyysi
M: Sanna käski

D: Mitä teille jäi ekoista viikoista käteen?
M: Ekana päivänä vähän jänskätti

Dredge, Meiti ja Sanze

Fuksien vuosi
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D: Säät suosi ja kaikki muukin suosi!
S: Me ollaan emäteemuja ja teekkareita
M: Joo, se aamusauna oli ihan kiva kokemus, sori ett-
en ollu raahaamassa sitä härweliä. Sannan suberha-
balla onneks selvittiin
D: Ainii mul on kuvii sieltä rekasta
M: Mistä rekasta?
S: Härwelinroudausrekasta
M: Muuten, montas Tamppia Sanna sai myytyä?
S: Mä olin vaan peesaamassa mukana, emmä laske-
nut
S: Ainii Ville, paljon sä sait fuksipisteitä?
D: Joku 570, paljos te?
M: 551,81
S: Yli 600
S: Aika hyvin me vedettiin, 300 pisteellä olis päässy 
jo koskeen
M: No päästiinhän ainakin ekassa korissa
D: Ja oli se vesi ainakin 1,5 senttistä
D: Wappuviikoilla oli kiva grillailla joka ilta ja syödä 
makkaraa
M: Makkarasta tulikin mieleen nakit

D: Nii fuksinakit. Nakeissa oli kiva olla. Ehkä parasta 

fuksivuodessa
M: VaihTISSITsinakissa pysty tutustumaan uusiin 
hallituslaisiin. Noi kaks olikin siellä juhlimassa.
S: Missä mä en ois ollu juhlimassa? No ei, oon mä 
parissa kaatonakissa ollut ja herwantapelinakissakin
D: Mä oon ollu kaikissa
M: Ainiin TiTe täytti 15, olin sielläkin nakissa
D: Mä olin valokuvaamassa
S: Ja mä olin juhlimassa

G: Olix kivaax!?!
D: ........nnjoo
M: No oli, toi Sanna on muuten ihq
D: Nii o
S: Spontaanisti kivaa, ältsysti fantsuu. Mut mitä jäi 
käteen?
M: Uusia ystäviä, kivoja kavereita ja paljon hyviä 
muistoja
S: Paljon ihania ystäviä, huonoja juttuja, haalarit ja 
teekkarilakki
D: Ja 8 opintopistettä

Hyvää kesän jatkoa ja unohtumatonta fuksivuotta toi-
vottavat Meiti, Dredge ja Sanze

Teekkarikaste koskenrannassa 2006
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Tampereen tietoteekkareiden toiminta alkoi jo vuonna 
1985, jolloin silloiseen Tampereen teknilliseen kor-
keakouluun perustettiin uusi tietotekniikan koulutus-
ohjelma, TTKY:n alayhdistykseksi TiTe hyväksyttiin 
vuonna 1986. Aluksi TiTe toimi ammattiainekerhona 
sähkökillan alaisuudessa, kuitenkin toimien lähes kil-
tamaisesti huolehtien itsenäisesti fukseistaan, tenttiar-
kistosta ja wapputoiminnasta. Tästä syystä TiTe sai-
kin sähkökillalta jokavuotisen toiminta-avustuksen, 
joka koostui TiTen jäsenten sähkökillalle maksamista 
kiltamaksuista. TiTe:llä oli siis alusta alkaen päämää-
ränä kehittyä varsinaiseksi killaksi. TTKY:n edus-
tajisto hyväksyi lopulta 14. toukokuuta 1991 TiTen 
uudeksi killaksi.

Kiltahuonetta vastasyntyneellä killalla ei kuitenkaan 
vielä ollut. Ammattiainekerholla oli omana tilana oh-
jelmistotekniikan laboratoriosta sermien avulla rajattu 
tila, joka sijaitsi sähkötalon neljännessä kerroksessa, 
eli hyvin syrjäisessä ja vaikeassa paikassa. Onneksi 
vastavalmistuneesta Hermitecistä saatiin varattua kil-
tahuone, joten 22. heinäkuuta TiTe pääsi muuttamaan 
uusiin tiloihin. Hermitecissä päästiin muuttamaan 
vielä kerran parempaan kiltahuoneeseen huhtikuussa 
1995, mutta nykyinen kiltahuone ietotalossa otettiin 
käyttöön loppuvuodesta 2001.

Kortinpeluuta wanhalla kiltahuoneella hermiassa

Alkuajoista alkaen TiTe on järjestänyt jäsenistölleen 
ja myös muille koulumme opiskelijoille monia rie-
mukkaita ja hyödyllisiä tapahtumia. Näkyvimpänä 
näistä voisi pitää jokavuotisia Senssibileitä, jotka 
järjestettiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1993. 
Senssibileissä oli alusta alkaen mukana senssipalve-
lu, joten TiTe on edistänyt koulumme opiskelijoiden 
pariutumista jo yli kymmenen vuotta. Muita tärkeitä, 
paikkansa vakiinnuttaneita tapahtumia ovat jäitten-
lähtösauna, killan kesätappo, fuksizufé, fuksiXQ ja 
erilaiset rekrytointitapahtumat. 

TiTe järjestää myös vuosijuhlia ja sitsejä. Ensimmäi-
set vuosijuhlat järjestettiin vuonna 1996, jolloin kil-
ta täytti viisi vuotta. Tästä eteenpäin kilta on pitänyt 
vuosijuhlat joka viides vuosi ja välivuosina on järjes-
tetty vuosijuhlasitsit.

FuksiXQlla turussa 2003

Historian lehtien havinaa
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TiTen avajaissauna teekkarisaunalla vuonna 2001

Nykyisin kilta on kasvaneiden 
sisäänottomäärien johdosta 
laajentunut lähes tuhatjäseni-
seksi jättiläiseksi ja TiTe on-
kin koulumme suurimpia ja 
kauneimpia kiltoja. Kilta tus-
kin tästä enää kasvaa, mutta 
voidaan sanoa, että sähkötalon 
perukoilla majailleesta pis-
kuisesta kerhosta ollaan tultu 
aimo harppaus eteenpäin.

- Nibblisti

Tampereen Yliopistopaino Oy
Juvenes Print-TTY

P-talo, 0-kerros
Korkeakoulunkatu 10, 33720 TAMPERE
Puh. (03) 3115 2732, Fax (03) 3115 3090

paino.tty@juvenesprint.fi   •  www.juvenes.fi /painopalvelut
Avoinna: ark. 8.00 – 17.00

Täyden palvelun painotalo TTY:llä
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Vaihtissitseillä nakit silmillä

Kilta juhlisti uutta hallitusta Tampereen keskustassa sijaitsevassa Kotilosaunassa. Kyseisen saunan löytämi-
nen oli hieman vaikeaa, sillä sauna sijaitsi kerrostalon alakerrassa ja ovessa oleva kyltti ei näkynyt kovinkaan 
pitkälle. Mutta puhelinsoiton jälkeen oikea paikka löytyi. Ensimmäinen homma nakissa oli rantapallojen ja 
saarta esittävän uimapatjan täyttäminen. Tietenkään pumppua ei ollut niiden täyttämiseen, joten täyttäminen 
tapahtui puhaltamalla naamat punaisina.

VaihTISSITsit

Kaverille kanssa..

Saunalla oli tarjolla ruokaa ja 
tietenkin ruokajuomaa sekä 
boolia, joita jopa nakkifuksit 
saivat nauttia. Kun oli hetken 
aikaa syöty ja juopoteltu hal-
litus lähti saunan kautta Skil-
lan vuosijuhlille esittämään 
onnittelunsa. Kaikki olivat 
pukeutuneet hienosti pyyh-
keisiin.

 
Tummunutta lihaa vol I

Kiltamme varapuheenjohtaja/isäntä Olli päätti saunomisen lomassa testata kehittämäänsä laihdutusohjelmaa. 
Testi taisi epäonnistua, sillä kiukaalle istumisesta Ollilla on muisto perseessä. 

Savun hälvettyä..

Ilman kiltamme sihteerin Tiiuzcan ilmiömäistä hajuaistia ja rahastonhoitajan Jonnun refleksejä olisi paikalla 
olijoille tullut helposti äitiä ikävä. Tiian huomautettua että hän haistaa palaneen käryn Jonnu huomasi,  että 
keittiö on liekeissä. Onneksi tuli saatiin sammumaan ja suurimmilta vahingoilta vältyttiin. Kaljakoria ei siis 
kannata jättää hellalle! 

Tummunutta lihaa vol II

Kiltavaltiatar Sanna joutui 
uima-altaassa painiessaan vä-
kivallan uhriksi, sillä Gege löi 
vahingossa Sannaa silmään 
ja mustuihan se sitten. Sanna 
odottaa Gegeltä vieläkin an-
teeksipyyntöä. Taitaa Gegeä 
tilanne nolottaa sen verran pal-
jon, että vielä äskettäinkin hän 
ankarasti kielsi mitään tapahtu-
masta. 

Tampereen Yliopistopaino Oy
Juvenes Print-TTY

P-talo, 0-kerros
Korkeakoulunkatu 10, 33720 TAMPERE
Puh. (03) 3115 2732, Fax (03) 3115 3090

paino.tty@juvenesprint.fi   •  www.juvenes.fi /painopalvelut
Avoinna: ark. 8.00 – 17.00

Täyden palvelun painotalo TTY:llä
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Vessaleikkejä

Nakkivuoron loputtua oli mukava mennä saunaan, 
ottaa pari kaljaa ja uida altaassa. Muutamia sam-
mumisia/välikuolemia illan aikana tapahtui. Lah-
jakkain sammuminen oli entisen puheenjohtajan, 
Smagen, nukahtaminen vessaan. Kun vessan ovi 
saatiin auki niin siellähän se väsynyt juhlija istui 
vessanpöntöllä ja kuorsasi.  

 

Jälkipyykkiä

Ennen nakkiin ilmoittautumista olimme kuulleet 
juttua, että kyseinen nakki voisi olla mielenkiin-
toinen, ja olihan se. Kyseinen tilaisuus oli siitä 
otollinen, että siellä pystyi nakkien lomassa tutus-
tumaan hallituslaisiin ja myöskin rentoutumaan. 
Nakkina varmasti vuoden parhaita, ellei sitten se 
paras. Ensi vuonna uudestaan, ehkä jo hallituk-
sessa :) 

- Meiti ja cooc

TietoTeekkarikillalla on sähköinen 
tenttiarkisto sivuillaan, lisäksi kiltahuoneelta 
löytyy paperitenttiarkisto. Tenttiarkisto saa 
sisältönsä nimenomaan jäsenistön avulla. 
Nyt julistetaan tentinpalautuskisa alkavaksi! 
Kannattaa siis heti alkusyksystä alkaen 
palauttaa tentit kiltahuoneella olevaan 
laatikkoon ennen 7.12 ja voit voittaa! Eniten 
tenttejä palauttanut henkilö saa TiTen 
pikkujouluglögeillä noin 10 euron arvoisen 
palkinnon. Merkitse palautettuun tenttiin 
sähköpostiosoitteesi, jotta voimme laskea 
montako tenttiä olet palauttanut syksyn 
aikana. 

- Ansu-täti

Tenttikisa!
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Keskeistä sanastoa

#

31337
Eleet, Elite. Harvinaisen viileä tyyppi, yleensä peelo.

3D-kopio
Huonolaatuiselle normaalikalvolle tehty kopioyritys, 
joka rikkoo kopiokoneen telat. Oikeita kopiokalvoja 
ostetaan TiTestä. Killan tulostin tekee silloin tällöin 
myös 3D-tulosteita.

A

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

amis, ammattikorkeasaari
Karvanoppien koti. Oppilaitos, josta saa 
”korkeakoulututkinnon” kolmessa-neljässä 
vuodessa.

ankara
Excun kestoa mittaava määre, ks. myös rankka.

apina, Kultainen
Monipuolisella olutvalikoimalla sekä laadukkaalla 
karaokemusiikilla varustettu baari Hervannassa. 
Ajoittain korkea abopitoisuus.

assari
Pienipalkkainen osapäiväope, yleensä opiskelija 
itsekin. Antaa harjoitustyöbumerangeja .

B

bar
Täytesana, ks. myös foo.

binääriluku
a) 0 tai 1. b) Tavanomaisin tenttiarvosana asteikolla 
0-5.

bommarit
Koulun väestönsuojassa neljästi vuodessa järjestetyt 
megabileet, joissa kuulemma soitti jotain bändejäkin. 
Nyttemmin ainakin väliaikaisesti telakalla nihkeästi 
myönnettävien huvilupien vuoksi.

boomarit
Lipastolainen riistäjäkapitalisti. Ei välttämättä ilkeä.

TietoTeekkarikillan    
hallitus 2006

Puheenjohtaja
Janne “Onnemursu” Aaltonen
ikä: 25
Vuosikurssi: n.

Hallituksen rauhanturvaaja
Kohtalaisen pihalla kaikesta mitä 
ympärillä tapahtuu
Sairastaa selittämättömiä sairauksia
“Janne is a princess who is very 
active and always looking for a little 
adventure.”

Varapuheenjohtaja, isäntä
Olli “Olli” Pietikäinen
ikä: 23
Vuosikurssi: n.

Ei ole kiinnostunut ihmisoikeuksista
Tekee vaan ei puhu
Kokoa ja kovaa ääntä, mutta 
kohtalaisen harmiton
“Olli is one hell of a son of a bitch”

ATK-Vastaava
Petteri “Spiikki” Sillanpää
ikä: 24
vuosikurssi: 3.

Kaikkien kaveri
Säätää kellonaikaan katsomatta
Killan sinisilmäisin
“Petteri is allegedly hotter than 93% 
of men”

Tapahtumavastaava
Laura “Neilika” Metsänen
ikä: 21
vuosikurssi: 3.

Omistaa ison kasan gerbiileitä
Eläinrakkaus näkyy myös 
miesmaussa
Kodinhengetär
“Laura is an odd cat”
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bumerangi
Harjoitustyö, joka assarin mielestä kaipaa vielä 
hiomista. Binääriluvun esiaste.

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

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 työkalu, vaan myös 
harrastus ja ystävä. Keittää mahdollisesti kahvit ja 
tekee fysiikan työt puolestasi.

EVO
Et vaan osaa! Geneerinen selitys sille, miksi kaikki 
menee pieleen.

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

excursio
Opintomatka tai sen tapainen kännireissu.

F

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

Rahastonhoitaja
Johanna “JonNu” Nurmi
ikä: 22
vuosikurssi: n.

Jonnun on vaikea oppia lyhenteitä
Jonnu puhuu itsekseen
“Johanna is operating 144 mhz”

Sihteeri
Tiia “Tiiuzca” Leppänen
ikä: 21
vuosikurssi: 3.

Ehtymätön temperamentti
“Tiia is non of your business”

Tiedotusvastaava
Jarno “Jore” Vesterinen
ikä: 23
vuosikurssi: n.

Ei voi päästää irti - ainakaan yksin 
Huonoimmat ideat ikinä
Näyttää pelottavan vaarattomalta
“Jarno is probably more likely to 
explain it better”

Emäntä
Krista “pinku” Kouvalainen
ikä: 21
vuosikurssi: 2. 

Hallituksen kiltein
Tapailee kaalia
“Krista is a beautiful baby girl”
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floodaus
Irkkikanavan täyttäminen nopeasti copypaste-
menetelmällä, ks. myös spam.

G

goatse
Älä ees kysy.

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

H

Hanuri
Killan kopiokone. Toimii erikseen ladattavalla kortilla 
joita saa killasta.

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

Herwood
Hervanta, Tampereen teekkarikulttuurin mekka.

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

hmj
Hannu-Matti Järvinen. Tietotekniikan osaston 
johtaja.

humppa
a) hyvää musiikkia b) bilettää, juhlia. ”Pitäisköhän
tänään lähteä humpalle?”

I

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

irkki
IRC. Addiktiivinen ajantuhoaja. Tosititeläisen 
tavanomainen kommunikointikeino.

Ylitutor
Sakari “uwz” Jauhiainen
ikä: 21
vuosikurssi: 3.

Hauska krapulassa ku näkee että siihen 
sattuu
“Sakari is special”

Opintovastaava
Anniina “Anyadell” Salo
ikä: 20
vuosikurssi: 3.

Ansu on skannannut enemmän tenttejä 
ku teidän äidit yhteensä
Ansu on teidän peruskursseilla assarina
“Anniina is a very pleasant girl” 

Prujuvastaava
Hannu ”Vuokko” Vuolasaho
ikä: 24
vuosikurssi: n.

Hallituksen muotitietoisin
“Hannu is talking and talking and blah 
blah blah”
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J

Jäittenlähtösauna
TiTen sitsien rääppijäiset. Aina ei ole kevät ollut 
ajoissa, mutta aina on päästy avoveteen uimaan. 
Vaahto tekee boolin.

K

kakkospallo
Killan dossikone jolla voi pelata pinball fantasya.

kasvaneet sisäänotot
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. Ilmaantuu 
sanastoon heti toisen opiskeluvuoden alussa.

kiinostaa.jpg
Tyypillisesti kuva, jossa jollekin
typerännäköiselle ihmiselle tai elottomalle esineelle on 
piirretty “hmm, kiinnostavaa” -puhekupla. Käytetään 
yleisesti indikaattorina osoittamaan mielivaltaisen 
asian epäkiinnostavuus.

kikkare
Pieni ohjelmanpätkä, joka tekee jotakin 
puolihyödyllistä. Tunnetaan myös nimellä kilke.

kola
Ravintoympyrän kaakkoisneljännes.

kolamaatti
TiTen limuautomaatti, josta saa aitoa colaa ja 
mahdollisesti myös muita tuotteita halvalla.

koodaus
Ohjelmointi. Ihmiskunnan arvokkain työ.

L

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

lipasto
Keskustassa sijaitseva yliopisto. Humanistihörhöjen 
pseudotieteelle pyhittämä temppeli.

TietoTeekkarikillan    
toimarit 2006

Graafikko
Joonas “Yalbert” Saukkonen
ikä: 22
vuosikurssi: n.

Joonas on ystävä; toivottavasti 
jonain päivänä myös sinun.
“Joonas is mainly an abstract 
painter”

Kolakeisari
Atte “Xzar” Pellikka
ikä: 20
vuosikurssi: 3.

Miespuolinen Eija Ijäs
Kova poika angstaamaan
Kokoaa lannoitepommia
“Atte is the gentle king of our 
canine family”  

Ulkosuhdevastaava
Kaisa “kaisapais” Liimatainen
ikä: 19
vuosikurssi: 4.

Kaisa on söpö
Kaisa yllättää hiuksillaan
“Kaisa is my big sister”

Nibblisti
Janne “Toivo” Toivanen
ikä: 21
vuosikurssi: 4.

Aina jäässä
Toivo on myyntinakissa
“Janne is very busy with voluntary 
work in the media”
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M

meedio
Tosi velho tyyppi. Pätevä kaveri.

Mikontalo
Maailman kaunein ja Tampereen kuuluisin 
asuinrakennus. Kaikki tuntevat jonkun, joka asuu 
Mikontalossa.

Modeemi
Tosinörttien guruiluklubi kiltahuoneen vieressä. 
Säätäjä-ässien paratiisi.

mokkula
Kokoelma kikkareita tai hyvin iso kikkare.

N

Neekeri
Korttipeli. Lyö isompaa ja vähintään yhtä monta.

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

Nibble
TiTe-killan arvostettu opiskelijajulkaisu. Joskus jopa 
hauska.

noppa
a) Opintoviikko. Suure, jolla opiskeluedistystä 
mitattiin ennen wanhaan. Opintopisteille ei vielä 
liene virallisesti vakiintunutta lempinimeä.
b) 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 

Fuksivastaava
Teemu/Tiina Teekkari

Selviää myöhemmin

Kiltavaltiatar
Sanna “Sanze” Ranki
ikä: 20
vuosikurssi: 2.

Kaukaa viisas ja läheltä helvetin 
hyvännäkönen
“Sanna is one of the most elegant 
and stylish of our showjumping 
stars”

Liikuntavastaava
Mikko “Miquel” Väätäinen
ikä: 22
vuosikurssi: 2.

Liikkuu enemmän kuin muu 
hallitus yhteensä
Wannabe risto-reipas
“Mikko is a fun”  

Joku Muu ™
Ville “Dredge” Nousiainen
ikä: 20
vuosikurssi: 2.

Tekee sen mitä muut vain aikovat
Kävelevä helpdesk
“Dredge is one of our personal 
favourites”  
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tavanomainen määre.

P

peelo
Uusavuton konenikkari, joka luulee osaavansa 
enemmän kuin oikeasti osaakaan.

penseä
a) Ihminen,joka ei innostu mistään mitä hänelle 
yrittää ehdottaa.
b) #TiTen naiset

pensiö
Penseä henkilö.

pensiöhinaaja
Erittäin penseä henkilö.

perjantai
Arvaa mikä päivä? PERJANTAI!! Rairai.

perl
Suosittu skriptikieli, jolla nörtit vääntävät kikkareita.

persharmooni
Henkilö, joka ei penseytensä vuoksi lähde mukaan 
OK:hon.

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

Q

quitata
Lopettaa.

R

Rai!
Yleiskäyttöinen hyväntuulinen tervehdys, joka 
periytyy vanhasta tamppisarjiksesta.

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

Regina
Lehti lääkäripalstan ympärillä. Tulee kiltaan joka 
toinen viikko.

Web-koordinaattori
Petri “Eldwin_” Huovinen
ikä: 26
vuosikurssi: n.

Krapulaisimman näköinen 
absolutisti, johon tulet ikinä 
törmäämään
“Petri is good too but pays more 
attention to younger dancers”

Kiltahuone
TiTen kiltahuone sijaitsee Tietotalon A-siiven kel-
larikerroksessa käytävän päässä. Kellariin pääsee 
tietotalon naulakoiden takana olevista kierreportais-
ta. Huoneen numero on TA015. Kiltahuoneella voit 
viettää mukavasti luentotauot ja hyppytunnit. Sieltä 
löydät sohvia, luettavaa joka lähtöön, ilmaisen Tekk-
en 3 arcaden sekä pahimpaan nestehukkaan auttavan 
kolamaatin, unohtamatta tietenkään loistavaa seuraa 
esimerkiksi korttipeleihin. Löydät kiltahuoneelta 
myös tenttiarkiston paperisessa muodossa ja killan 
kopiokoneen.
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Reino
TiTen jäsenten käytössä oleva linuxkone.
rekursio
Ks. rekursio.

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

Ruffe
Killan väsymätön, puusta moottorisahalla veistetty 
vahtikoira.

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. Kaukana takana!

Silno
http://users.tkk.fi/~nesalmin/temp/silnokertoo.txt

spam
a) Viikinkien lempiruoka.
b) 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.

Vanha kähmy
Antti “Puh” Siiskonen
ikä: 29
vuosikurssi: eläkkeellä

Oma mentorimme
Järjen ääni
“Antti is also the one who licks all 
those envelopes shut”

Kilta tilaa jäsentensä iloksi useita alan lehtiä, kuten 
MikroBitti, Pelit, Tietokone ja Regina. Kiltaan kan-
netaan tänä vuonna myös Aamulehti joka päivä. Kil-
lassa on jäsenten käytössä neljä linux-konetta, joista 
kolmelle tarvitset Lintulan käyttäjätunnuksen. Killan 
omaan koneeseen on kytketty tv-kortti jonka avulla 
voi pelata Nintendoa tai Segaa. Huoneen toisella lai-
dalla on 486 jolla voi pelata dos-pelejä. Killan perältä 
löytyy lisäksi kahvinkeitin ja mikroaaltouuni. Myyn-
tipäivystäjän ollessa paikalla voit ostaa myyntikaa-
pista monenlaisia myyntiartikkeleita, kuten haalari-
merkkejä ja sidontavälineitä (prujun-).

Voit  katsoa  livekuvaa  kiltahuoneelta webbikame-
ramme välityksellä osoitteessa

http://tite.cs.tut.fi/webcam 
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Tonttula,Tonttuverkko
TOASin opiskelijaverkko. Tuo internetin kotiin.

torspo
Sähläri, tunari, koheltaja

triviaali
Matemaattinen tosiseikka, joka on luennoitsijalle 
itsestäänselvyys. Esiintyy lauseessa ”todistus on 
triviaali, joten se sivutetaan”.

Tubgirl
Ks. Goatse

Tumppu von Tumppu
Legendaarinen kulttiblogi.

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. myös 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.

Erään teekkarin tarina

Oli kesä 1999. Olin juuri saanut vähäiset tavarani ase-
teltua Mikontalon solukolmioon jotenkuten sopivasti 
ja oli aika lähteä kohti Festian Isoa Salia. Ensimmäi-
nen päivä Tampereen Teknillisellä Korkeakoululla 
alkoi. Illalla kävin tutorini johdolla silloisessa Cupo-
lassa (nimi ei ollut vielä vaihtunut Sirkukseen eikä 
vielä Kantri Stariin). Fuksivuosi oli alkanut. Syksy 
meni mukavasti. Iltaisin kävin kavereiden kanssa 
erilaisissa aktiviteeteissa, saunailloissa, kekkereissä. 
Päivät kuluivat kiltahuoneella ja luennoilla. Opin-
toviikkoja (se oli sitä vanhaa aikaa vielä lapset) tuli 
ovista ja ikkunoista. Vuoden vaihteessa pääsin TiTe-
killan hallitukseen sihteeriksi. Sihteerin pestin lisäk-
si keväällä opiskeltiin lisää ja fuksiwappua vietettiin 
täysin rinnoin. Ja vieläkin niitä opintoviikkoja tuli. 
Toisena vuotena päätin sivuaineeni ja pääaineeni ja 
taas kaikki sujui kuin elokuvissa. Opintoviikkoja oli 
enemmän kuin tarpeeksi, peruskurssit tuli suoritettua 
ajoissa ja elämä oli muutenkin niin kovin mainiota. 
2004 olikin varaa viettää yksi välivuosi opiskelusta 
ylioppilaskunnan hallituksessa. Hallitusvuoden jäl-
keen kirjoittelin diplomityöni ja menin puoli salaa 
valmistumaan ihan tavoiteajassa.

Eikun hetkinen. Eihän se ihan noin mennyt. Anteeksi, 
ei pitäisi valehdella. 
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Å

Åbo
Rantakylä jossain lounaan suunnalla.

Ä

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

Ö

öl
Nautintoaine

öykkämöykkä
Känniääliön ääntely. Muistuttaa etäisesti puhetta.

Fuksivuonna kyllä oikeasti olin killan sihteeri, mutta 
se opintoviikkojuttu oli vähän kalavale. Ei niitä oi-
keasti niin kamalasti tullut, enemmänkin sopivasti. 
Hetken kesti tottua täällä tarvittavaan opiskelutyyliin, 
ja joskus tuli pistettyä hupi työn edelle. Toisaalta, mi-
täs pahaa siinä nyt sitten on. 2000 syksyllä killassa 
sihteröinnin lisäksi lähdin ystävien houkuttelemana 
mukaan myös NääsPeksiin. 2001 toimin killassa yli-
tutorina ja puuhastelin edelleen pienissä nakkihom-
missa NääsPeksissä. Muistaakseni tänä vuonna Kela 
lähestyi minua muistutuksella että voisin myöskin 
opiskella ja kyllähän minä vähän sitten paransinkin 
tapojani keväällä. Vähän. 2001 kesä meni töissä Is-
lannissa keittiöpuuhissa, opettavainen kokemus kai-
kenkaikkiaan. En tiennyt että kalaa voi valmistaa niin 
monella eri tavalla, nyt tiedän.

2002 lähdin NääsPeksiin tuottajaksi, mikä saattoi olla 
opintoviikkoja ajatellen pieni erhe. Toisaalta koke-
muksia ajatellen olisi ollut virhe olla lähtemättä mu-
kaan. Projektinjohtokokemusta sain sieltä puolelta 
rutkasti, olin itseasiassa kolmena vuonna peräkkäin 
tuottajana. Mutta ei siitä sen enempää, tulkaa kysy-
mään jos haluatte tietää mitä kaikkea siihen kuuluu. 
Tai parempi että otatte itse selvää vaikka fuksimes-
suilla. 2002 pääsin töihin kirjaston ATK-pisteeseen, 
jossa olin osa-aikaisesti lukuvuoden aikana aina vuo-
teen 2003 asti. Kesät 2002 ja 2003 vietin sitten myös 
siellä kirjastossa muita neuvoen.

2002 olin vielä killan hallituksessa toimihenkilönä 
ja jostain kumman syystä 2003 olin TARAKIn hal-
lituksen toimihenkilö. En oikeastaan vieläkään tiedä 
miten sinne päädyin, mutta hauskaa oli nähdä vähän 
muutakin kuin vain TiTen toimintaa. Ehkä siitä sain 
kipinän ja hain ylioppilaskunnan hallitukseen ja pää-
sinkin sinne vuodeksi 2004. Siinä vaiheessa opinnot 
menivät vähän telakalle, mutta taas kerran sain jotain 
vähintään yhtä arvokasta, kokemusta erilaisesta työs-
tä.  2004 kesällä olin töissä Nokialla Helsingissä, hie-
no ja opettavainen työkokemus, joka vahvisti omaa 
opiskeluvalintaani.

2005 onnistuin kiltisti pysymään jo erossa (enim-
mäkseen, olin vain killan tilintarkastaja kuten tänä-
kin vuonna) suurimmista aktiviteeteista. Lukuvuonna 
2005-2006 vaihdettiin myös opintoviikot opintopis-
teisiin, josta kovasti innostuin ja lähdin kerämään 
pisteitä. Luulin kyllä että niistä olisi saanut myös 
Plussapisteitä, mutta eipä ole näkynyt. Tällä hetkel-
lä kirjoittelen diplomityötäni, jonka pitäisi jouluksi 
valmistua. Sen jälkeen se oikea valmistuminen pitäisi 
sitten koittaa joskus maaliskuussa. Fysiikan työt ovat 

vielä edessä, älkää jättäkö peruskursseja roikkumaan 
(pakollinen varoituksen sana). Teidän fuksiwappunne 
on minun ensimmäinen DI-vappuni, Koskenrannassa 
nähdään! 

Sanu, viimeistä teekkarivuotta viettämässä
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TEK on tukenasi
MIKÄ ON TEK?

Tekniikan Akateemisten Liitto TEK on maamme 
suurin diplomi-insinöörien,arkkitehtien ja vastaavan 
koulutuksen saaneiden palvelujärjestö. TEK:issä on 
jäseniä n. 62 000, joista opiskelijajäseniä noin 24 
000. Näistä luvuista on helppo ymmärtää, miksi opis-
kelijatoimintaan panostetaan TEK:issä huomattavan 
paljon.

MIKSI LIITTYÄ TEK:in JÄSENEKSI?

TEK:n jäseneksi kannattaa liittyä jo opiskeluaika-
na. JÄSENYYS ON OPISKELUAIKANA MAK-
SUTON. Ja opiskeluajan jälkeen kukaan ei ole pa-
kottamassa siihen jäämään. (Lähes tulkoon kaikki 
kuitenkin jäsenyyttään jatkavat). Pelkkä jäsenyyden 
maksuttomuus ei kuitenkaan ole se tärkein syy liittyä 
TEK:in jäseneksi. Tärkeitä ja hyviä syitä on useita. 
Tässä muutama:

Kymmenen syytä olla TEK:in opiskelijajäsenenä:

1) Jäsenetulehdet: TEK lähettää kaikille haluk-
kaille jäsenilleen lehtiä, joissa kerrotaan tekniikan 
alan uutuuksia, innovaatioita ja opiskelijoita kiinnos-
tavia muita juttuja.
2) Harjoitteluopas ja harjoittelupalkkasuosituk-
set: TEK on opiskelijan asialla ja toimii myös opiske-
levan jäsenensä etujärjestönä. TEK tukee opiskelijan 
työn hakemista ja saantia ynnä kertoo kuinka paljon 
työstä tulee saada palkkaa.
3) Palkkaneuvonta
4) Työsuhdepalvelut: Edunvalvontaa niin yksi-
tyisen- kuin julkisenkin sektorin TEK:läisille.
5) Oppaita työelämän tarpeisiin: Monia oppaita, 
joista on ihan reaalista hyötyä työskenellessä ensim-
mäisessä työpaikassa ja kun asiat ovat muuten uusia.
6) Muut julkaisut: Mm vinkkejä työnhakuun ja 
potentiaalisia kesätyöpaikkoja!!
7) TEKrekry, joka välittää työpaikkoja TEKin 
jäsenille (myös D-työ): TEKrekryssä työnantajat il-
moittavat oman alasi työpaikoista. Voit jättää CV:n 
tietokantaan, josta TEK tekee suoraan hakuja työnan-
tajien avoimiin paikkoihin.
8) Vastuu- ja oikeusturvavakuutus
9) Muita hyödyllisiä vakuutuksia

Ja tämä kaikki siis aivan ILMAISEKSI!!!

Pientä korvausta vastaan myös todella suuri etu:
10) Työttömyysvakuutus: Todella edullinen tapa 
varmistaa, että työttömyysturvasi on kunnossa vaikka 
valmistuessasi olisi suhdanteet huonot ja työpaikkaa 
ei heti löytäisi.

KUINKA VOIN LITTYÄ?

Jäseneksi voi liittyä tässä samassa paketissa tulleella
liittymislomakkeella, netissä osoitteessa: www.tek.fi 
->  Opiskelijat -> Jäseneksi liittyminen. 
Tai viimeistään koulun ensimmäisellä viikolla lomak-
keita on jaossa tutustumistilaisuuksissa. Jos kaikesta 
tästä huolimatta et lomaketta käsiisi saa, niin ota yh-
teyttä minuun tai koulun TEK-yhteyshenkilöön.

MITEN JA MISSÄ TEK NÄKYY YLIOPISTOL-
LA?

Jokaisessa killalla on TEK-yhdyshenkilö, joita ko-
mentaa Teekkariyhdysmies. Tällä porukalla TEK on 
edustettuna teekkaritapahtumissa ja infoissa, joista
saa informaatiota enemmänkin. Omalta kiltahuoneel-
ta löytyy myös TEK-kansio, josta kannattaa käydä 
tutustumassa enemmän TEK:in asioihin. Ja yhteyttä 
voi aina ottaa TEKkiin liittyvissä asioissa. (Miksei 
muissakin)

TiTen kiltayhdyshenkilö:
 Janne Aaltonen, janne.s.aaltonen@tut.fi
TTY:n Teekkariyhdysmies:
 Timi Lehtonen, timi.lehtonen@tut.fi
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EESTEC?
EESTEC on eurooppalaisten yliopistojen 
ja korkeakoulujen sähkö-  ja  tietotekniikan 
opiskelijoiden yhteistyöjärjestö joka järjestää 
workshoppeja, vierailuja ja muuta kivaa. Toiminnan 
selkäranka on LC:t eli paikallisklubit jotka ovat 
varsinaisen kattojärjestön jäseniä. Suomessa 
toimintaa löytyy Tampereelta, Otaniemestä ja 
Oulusta.  Kaikenkaikkiaan Local Clubeja on 31 kpl 
eri kaupungeissa ympäri Eurooppaa.

EESTEC LC Tampere held a Workshop with topic 
“Signal Processing – from Theory to Tool ” at 
Tampere University of Technology, in co-operation 
with highly respected Institute of Signal Processing. 
We familiarized ourselves with finnish customs, like 
black foods, and learnt a lot of new things about signal 
processing. Participants came from LC Belgrad, LC 
Nis, LC Athens, LC Zürich, LC Bucharest and LC 
Istanbul.

First participants arrived on Saturday 1.4 and with 
them we went to a bar Kultainen Apina to drink some 
beer and sing karaoke. Our Workshop started officially 
on Sunday-evening when we had the welcome party at 
Konetalon sauna. There we ate some salad and bread, 
got to know each other, went to sauna and drank some 
punch (which was brown-coloured :).

Monday morning began with a tour of university, 
followed by presentations of International Office 
and the Student Union which introduced university 
and student culture. At noon Teemu Karjalainen held 

EESTEC tarjoaa mahdollisuuden lähteä viikoksi tai pariksi vierailemaan ulkomaille pelkän lentolipun hinnalla. 
Tapana on että isännöivä LC tarjoaa ruuan, majoituksen ja ohjelman. Kaikki ei ole kuitenkaan pelkkää hupia 
sillä workshopeissa vieraillaan yrityksissä, kehitetään tulevaisuuden teknologiaa ja parannellaan krapulaa. 
Kyseessä ei ole siis mikään pakettimatka vaan uskomaton elämys pilkkahinnalla.

Jos kiinnostuit hauskanpidosta ja uusista mahdollisuuksista, tutustu LC Tampereen toimintaan lähettämällä 
sähköpostia osoitteeseen tampere-cp@eestec.org tai ota yhteyttä TiTen kv-/ulkosuhdevastaavaan 
(kaisa.liimatainen@tut.fi). Vieraile myös nettisivuilla www.eestec.org. Aktiivit eesteccerit hengaavat 
IRCNetissä #eestec-kanavalla.

-Anssi Hakkarainen, LC Helsinki chair person

Signal Processing - from Theory to Tool
               -Workshop in Tampere 2.- 9. 4. 2006
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the first lecture about “Digital Signal Processing 
applications in audio production” and after that we 
had a lunch at Zip. In the evening we went to the city 
center to the cosy place called Tearoom where we 
enjoyed good food, magnificent company, drank a lot 
of alcohol, familiarized more with the secrets of sauna 
and played some billiards. We spent the evening until 
late night.



Tuesday’s program began with the lecture by Petri 
Jarske with topic “Audio processing challenges in 
mobile phones”. Lectures continued with topics 
“Digital Signal Processing from Theory to Tool” and 
“Efficient Techniques for Image Re-Sampling”, both 
held by professor Tapio Saramäki. Starving stomaches 
were fed with Jalopeno´s pizzas. After a tiny relax 
we headed to Hervanta Bar Tour called Keskiasteen 
Välitutkinto, a student happening by the Guild of 
Electrical Engineering. Despite of damp weather we 
had great time together. End point to this bar tour was 
Kantri Star where we drank more beer and enjoyed 
live music by local bands and danced all night long.
On Wednesday it was time to lectures held by foreign 
specialists, first Artur Lugmayr lectured about 
“Ambient Intelligence: From ‘Signal’ to Practical 
Multimedia Application” and then was Mikhail 
Chobanu’s turn. After lectures we went on a company 
visit to Nokia where we had a presentation and quiz of 
the company. Later we had a movie evening in which 
we watched a Finnish movie from the year 2003 
“Vieraalla maalla – Land of Love” and American talk 
show host Conan O’Brien’ s special episode of his 
visit to Finland.
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Thursday´s official part was groupworks which topics 
were “How and why digital signal processing (DSP) 
has changed from the theory to the very important 
“tool” during the last three decades?” and “Find out 
some important applications where only the DSP 
theory and methods can be used instead of their 
analog counterparts? Explain the use of  DSP in one 
application in more detail.” After the presentations 
we had free time and part of us went to sleep when 
the others went to the city center. Getting on toward 
evening we had the pre-party at Tornit and the night 
continued later in a student party in a center’s big 
night club Onnela where most of us drank beer and 
got to know other students until the wee hours.

On Friday morning, after a bit longer sleep, we 
headed to Pispala’s view tower to admire the beautiful 
views to all over to Tampere and to eat a delicious 
doughnuts with coffee. After that we got sightseeing 
in town including cathedral and Finlayson in where 
the Finland’s first light bulb was lit. We had lunch in 
theater restaurant Tillikka and then participants had 
time for shopping. In the late afternoon it was time 
to go to a cottage in the neighboring town Lempäälä. 
The cottage is situated by a beatiful lakeshore in the 
middle of nowhere. Some of us worked hard to make 
a hole in the ice and swimming in a frozen lake was 
a new experience to many of us, some tried it even 
four times! We played cards, relaxed, enjoyed sauna 
and fire in the fireplace. All participants passed the 
black test, in which they tasted traditional finnish 
foods and drinks; black sausage, mämmi, salmiakki 
and salmari.

On Saturday we enjoyed peaceful morning and some 
of us went again to swim in the frozen lake and tried 
some cross-country skiing. In the aternoon we left 
the cottage and headed back to Tampere. We enjoyed 
farewell dinner in the brewery restaurant Plevna and 
after that we celebrated the farewell party in a bar 
called Groove and later in another bar, Emma. After 
long and warm farewells we spred all over Tampere 
to sleep, and in following day it was time to go back 
home.

That week was unforgettable, we miss you all! Thank 
you for everyone who took part in this event, hope to 
see you soon again. =)

-Sanna Lahokallio, LC Tampere



      IRC-opas 
Nibblen etäkurssi: Johdatus irkkaamiseen,

13:37 <fuksi> Mikä on irc?
IRC [Internet Relay Chat] on järjestelmä, jonka avulla 
ihmiset ympäri maailman voivat kommunikoida 
toistensa kanssa reaaliaikaisesti erilaisilla kanavilla 
erilaisista asioista. Jotkut myös preferoivat irkkiä 
oikean elämän (IRL) sekä sosiaalisten kontaktien 
sijaan.

13:38 <fuksi> Mikä on #TiTe?
#TiTe on kanava, jolla roikkuvat kaikki vanhat silimät 
ja uudet kasvot. Kuria pitää vahtikoira Ruffecs, joka 
tietää kelle pitää antaa opit (sellainen @-merkki 
nickin eteen). Keskustelun aiheena #TiTellä voivat 
olla esimerkiksi moottoripyörät, edellinen baari-ilta, 
Buffy, fuksit tai kuka saa, missä saa, keneltä saa ja 
mitä saa. Perimätiedon mukaan ihmisten on toisinaan 
nähty keskustelevan myös opiskelusta. Kanavan 
porukalta löytyy vastaus kaikkiin mieltä askarruttaviin 
ongelmiin ja hallituksen jengiäkin kanavalla idlaa 
ihan riittämiin. Vastauksen laadusta voidaan tosin 
olla montaa eri mieltä. (Voiko? Eiköhän me kaikki 
olla sitä mieltä että ne on ihan /C:stä. :) -toim.huom.)
Irkkaaminen kuuluu usean titeläisen arkeen. IRC ei 
ole pelkästään halpa ja helppo tapa jutella kavereiden 
kanssa. Se on myöskin äärimmäisen addiktiivista ja 
monelle suorastaan elämäntapa.

13:41 <fuksi> Miten irkataan?
Irkkaamiseen löytyy mukavasti erilaisia 
asiakasohjelmia eli clientejä. Tekstipohjaisten, 
kuten ircii ja irssi lisäksi löytyy graafisia clienttejä 
kuten mIRC ja xchat. Edellä mainituista irssi ja ircii 
löytyvät koulun proffa-clusterilta ja ne saa käyntiin 
näpyttelemällä

/usr/local/apu/bin/irc
/usr/local/apu/bin/irssi

Kun client on auki, täytyy ottaa yhteys johonkin 
irc-serveriin komennolla /server. Hyviä 
serverivaihtoehtoja ovat esimerkiksi irc.cc.tut.fi tai 
irc.funet.fi. Kirjoittakaamme siis joko
/server irc.cc.tut.fi
/server irc.funet.fi

Noin! Mikäli kaikki sujui ongelmitta, olet nyt 
IRCissä. Jotta kanssairkkaajasi voisivat jollain tapaa 
identifioida sinut, sinun kannattaa vielä valita itsellesi 
yksillöllinen nimimerkki eli nick. Tämä tapahtuu 
komennolla

/nick <nimimerkki>
Nyt olet siis irkissä ja sinulla on nimimerkki. Jotain 
kuitenkin puuttuu, koska IRC tuntuu kovin autiolta 
paikalta.

Ai niin! Et muistanut liittyä millekään kanavalle! 
Kirjoitapa siis / join #tite

IRCnetissä on #titen lisäksi luonnollisesti lukuisia 
muitakin kanavia kuten esimerkiksi #tty, #tty-fuksit, 
#kukka, #tumputtajat tai #<3<3ToTTi_87<3<3, 
mutta niille liittyminen on täysin omalla vastuullasi.

13:42 <fuksi> MITEN IRKISSÄ 
KÄYTTÄYDYTÄÄN!!!!!

Ei mielellään ainakaan noin. Isoja kirjaimia ei ole 
kiva lukea. Muutoin kirjoitusasu on hyvinkin vapaa, 
joskin useimmat irkkaajat tykkäävät älähtää 
pahimmista yhdys sana virheistä.

13:43 <fuksi> anna opit
13:43 <fuksi> anna opit
13:43 <fuksi> anna opit...
...13:43 fuksi was kicked from #tite by Ruffecs

Hyvien tapojen mukaista ei ole myöskään ruinata 
oppeja (sitä @-merkkiä nickin eteen) tai floodata 
eli toistaa samaa riviä tiuhaan tahtiin peräkkäin 
(katso esimerkki). Mitään stressiä irkin etiketistä ei 
kuitenkaan kannata ottaa, koska terve järki riittää 
yleensä varsin mainiosti. Irc-kanavalle pasteillaan 
usein erinäisiä Internet-osoitteita eli urleja. Näiden 
katsominen on käyttäjän omalla vastuulla. Linkki 
saattaa sisältää  aineistoa, joka turmelee terveen 
mielen ja pahemmassa tapauksessa tietokoneen. 
Kannattaa miettiä kahteen kertaan mitä linkkejä 
heittää kanavalle muiden katsottavasti. Jos linkki on jo 
kanavalla (tai ylipäätään ikinä jossain) nähty, saattaa 
’Wanha!’ –huudot raikua. Tästä eikä muustakaan 
irkistä tulleesta vinoilusta kannata polttaa hihojaan, 
vaan kuitata asia huumorilla.
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Tapahtumakalenteri
TiTe järjestää jäsentensä iloksi joukon aivan hulppean mahtavia tapahtumia tänäkin syksynä, joten älä missaa näitä.

Tapahtumat syksyllä 2006:

Killan kesätappo 29.7.
Killan kesätapaaminen järjestetään Valkeakoskella, Kariniemen leirikeskuksessa. Vaikka koulu alkaisikin vasta muutaman viikon 
päästä, lähde silti mukaan tutustumaan killan väkeen jo etukäteen! Lisää tietoa: http://tite.cs.tut.fi/kesatappo/

Fuksit saapuvat 21.8.
Ensimmäinen koulupäivä! Jännittääkö? Ei hätää, fuksien tueksi ja turvaksi on pyydystetty tutoreita, jotka ottavat pienet ankanpoi-
kaset hellään huomaansa jo ensimmäisenä päivänä. Ohjelmassa on kouluun ja akateemiseen opiskelun saloihin tutustumista. Tutorit 
ovat käyneet läpi ankaran koulutuksen, joka tekee heistä piinkovia ammattilaisia (ainakin irkkaamisen). Hyviä kysymyksiä onkin 
esim. “Missä sijaitsee TiTen kiltahuone?” tai “Paljonko Sähkötalo painaa?”.

Fuxi-zufé 29.8.
Jokaiselle fuksille välttämätön tietopaketti killasta ja teekkarikulttuurista. Ilta aloitetaan Tietotalon isossa salissa ja koulutuksen 
jälkeen jatketaan iltaa käytännön harjoittelulla Teekkarisaunalla. Luvassa myös naisten oma saunavuoro!
OPM = Oma Pyyhe Mukaan!

Avajaissauna 6.9.
Fuksien koulimisen jälkeen on perinteisen Avajaissaunan vuoro. Paikalla on lähes kaikkia tietoteekkareiden vuosikertoja ja ilmassa 
karnevaalitunnelmaa. Välttämätön tapahtuma syksyn käynnistymiselle!

Demohässäkkä 6.9.
Demoiltama tietotalossa. Ilta alkaa tämän hetken mediataiteen huipuista ja päättyy Oldskool-henkiseen nostalgointiin. Tapahtuman 
jälkeen sauna T-saunalla.

Senssibileet 14.9.
Pitkä ja pimeä talvi lähestyy. Apua yksinäisyyteen Senssibileistä. Senssikone avustaa etsimällä sinulle täydellisen parin vain muuta-
man yksinkertaisen kysymyksen avulla. Ei tuotetakuuta.

FuxiXQ syyskuu
Sinne ja takaisin. Fuksien oma ulkomaailman matka. Mukaan ei huolita teekkareita, joten tämän voit kokea vain fuksina! Seuraa 
ilmoittelua syksyn alussa.

NUCCC 2006 13. - 15.10 [ XQ - ilmoittaudu http://tite.cs.tut.fi/nuccc06 ]
Nordic University Computer Club Conference (NUCCC)
Turussa jytisee. Luvassa BBQ, sauna, luentoja (rennosti, ei läsnäolopakkoa), sitsit ja juhlat. Lähde tutustumaan tietoteekkareihin 
Tampereen ulkopuolella. http://www.infa.fi/nuccc2006

Megazone-cup 20.10.
Liittoudu ystäviesi kanssa ja voita vihollisesi! Pimeänä lokakuun iltana teekkarit ja fuksinpoikaset taistelevat Hervannan herruud-
esta laser-kaupunkisodassa. Kenen hyllyä häikäisevän upea voittopokaali koristaa seuraavaksi? (Rentoa hauskanpitoa. Oikeesti.)

RankkaXQ 
Olethan aina haaveillut Suomen valloituksesta? RankkaXQ vie Tampereen tietoteekkarit ympäri Suomen. Luvassa Rankkaa juh-
lintaa, yritysvierailuja ja ulkosuhteiden solmintaa. Mukaan mahtuu vain rajoitettu määrä reissaajia, joten seuraa syksyn ilmoittelua 
tarkasti!

Pikkujouluglögit 7.12.
Valmistaudu jouluun rennossa hengessä Teekkarisaunalla. Paikalla on useana vuotena nähty myös Korvatunturin väkeä, joten 
olethan ollut 
kiltti?

PitsaXQ 8.12.
PJG:stä seuraavana päivänä lähdetään retkellä tamperelaiseen ravitsemusliikkeeseen nauttimaan tulevien IT-ammattilaisten 
lempiravintoa, pitsaa ja colaa. Varma apu myös ankaran pikkujoulujuhlinnan mahdollisesti aiheuttamaan heikotustilaan.
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ARVAA MIKÄ SIVU!?

VIIMENEN!!!

Tästäkin lehdestä ja muusta turhasta saa
lähettää palautetta tuttuun osoitteeseen

tite@cs.tut.fi

Kaikki vanhat Nibblet ja paljon muuta
killan kotisivuilla osoitteessa

http://tite.cs.tut.fi/

(Tässä kuvassa ei ole
mitään seksuaalista.)

-Dregu   




