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Hei uusi fuksi!

Onnittelut opiskelupaikan johdosta! Olet valinnut paikkasi hyvin, 
sillä TTY on opiskeluympäristönä erittäin hyvä niin opetuksen 
tason kuin harrastusmahdollisuuksienkin osalta. Tietotekniikan 
koulutusohjelma tarjoaa hyvät eväät monenlaisiin työtehtäviin 
ja meidän titeläisten ammattitaitoa tarvitaankin lähes alalla kuin 
alalla! 

Fuksivuodesta kannattaa ottaa ilo irti unohtamatta kuitenkaan 
täysin opiskelua. Matematiikan ja fysiikan peruskursseja on 
ikävä käydä toisena tai kolmantena vuonna niiden viedessä aikaa 
oman alan kursseilta. Ei kuitenkaan kannata pingottaa liikaa 
opiskelujen suhteen, sillä fuksivuosi TTY:llä on ikimuistoinen 
kokemus. Monessa mukana olemalla saa paitsi maistiaisen 
tarunhohtoisesta teekkarielämästä, myös pitkäaikaisia 
ystävyyssuhteita (ja verkostoituminenhan ei koskaan ole 
pahasta :). Itselleni vuosi fuksina on ollut tähänastisen elämäni 
hienoin, vaikka sen jälkeen tulleet teekkarivuodetkin ovat olleet 
mahtavia. Suosittelenkin lämpimästi aktiivista ja osallistuvaa 
asennetta fuksivuoden rientoja kohtaan. 

Tietotekniikan koulutusohjelma on sisäänotoltaan TTY:n suurin. 
Titeläisten joukosta löytyykin monenlaisia ihmisiä ja juuri Sinä 
sovit varmasti joukkoomme loistavasti. Paras paikka tavata muita 
titeläisiä on TTY:n Tietotalossa sijaitseva kiltahuone, jonne voit 
tulla koska tahansa nauttimaan kupposen kahvia tai pelaamaan 
vaikka erän korttia. Vaikka vanhemmat tieteenharjoittajat 
voivat aluksi vaikuttaa pelottavilta, ei meitä kannata ujostella. 
Kuka osaisikaan paremmin neuvoa kiltahuoneen hyödykkeiden 
käytössä kuin jo muutaman vuoden titellä opiskellut teekkari? 
Kannattaakin siis murtaa jää ja haastaa vastapäisellä sohvalla 
istuva uusi tuttavuus vaikka erään Tekkeniä. 

Paljon tsemppiä ja iloa tulevaan vuoteen, syksyllä tavataan! 

Viivi Ilvesmäki 
Tampereen TietoTeekkarikillan puheenjohtaja 2009
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TiTe eli Tampereen TietoTeekkarikilta on tietotekniikan 
opiskelijoiden yhteisö, jonka tarkoituksena on ajaa jäsentensä 
etuja opintoihin liittyvissä asioissa, sekä edistää tietotekniikan 
opiskelijoiden yhteistoimintaa erilaisten tapahtumien ja 
excursioiden muodossa. Kilta aktivoi jäseniään myös tarjoamalla 
liikuntavuoroja koulun urheilutiloissa, kuten Bommarin 
sählykentillä.

TiTen ruumiillistuma, eli kiltahuone sijaitsee Tietotalon 
pohjakerroksessa.  Reitti kiltikselle löytyy Tietotalon aulan 
naulakoiden takaa. Löydät sieltä lasioven, jonka takana on 
kierreportaat. Niitä alas kulkemalla päädyt käytävään jonka 
päästä löytyy TiTen kiltahuone. Kiltaan pääsee myös ulkokautta 
Tietotalon itäsivulta löytyvästä ovesta, jonka pielessä olevalle 
lukulaitteelle opiskelijakorttia vilauttamalla pääset sisään.

Kiltaan tultaessa ensimmäisenä törmää myyntitiskiin. Tiskiltä voi 
ostaa hallituksen jäseniltä killan myyntiartikkeleita, joihin kuuluu 
kirjoja, prujuja (kurssien järjestäjien laatimia luentomonisteita) 
ja muuta sekalaista tavaraa. Prujut löytyvät myös killan toisesta 
kopiokoneesta, josta kopiokortin lunastaneet voivat tulostaa 

prujunsa edullisemmin. Myyntitiskin välittömästä läheisyydestä 
löytyy mm. kahvinkeitin ja mikroaaltouuni joita jäsenet saavat 
hyödyntää maksutta. Myös kolamaatti ja snäxiboxi tarjoavat 
tuotteitaan huomattavasti edullisemmin kuin esimerkiksi 
yläkerran käytäviltä löytyvät vastaavat.

Tekemistä killasta löytyy vaikka millä mitalla. Myyntitiskin 
vieressä olevien tietokoneiden lisäksi itseään voi viihdyttää 
Tekken 3 arcaden ääressä tai kiltahuoneen perältä löytyvillä 
sohvilla upouutta laajakuvatelevisiota katsellen. Kanavatarjonnan 
lisäksi televisioon voi viritellä käyntiin 8-bittisen Nintendon, 
Sega MegaDriven tai killan ainoan Windows-koneen, josta 
löytyy satoja klassikkopelejä. Sohvapöydiltä löytyy myös 
useita tilattuja alan lehtiä, kuten MikroBitti, Pelit, Tietokone ja 
tärkeimpänä tietenkin Regina.

Jos kaiken tämän keskelle astuminen aluksi hirvittää, voit 
totutella ympäristöön katselemalla killan ns. elämää neppivision 
välityksellä, joka löytyy killan kotisivuilta http://www.
tietoteekkarikilta.fi . Sivuilta löytyy myös kaikkea muuta 
mielenkiintoista kiltaan liittyvää tietoa. Vieraile siis ihmeessä!

Kuva: http://irc-galleria.net/irc-opas.html

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. 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.

13:38 <fuksi> Mikä on #tite-fuksit?
#tite-fuksit on kanava, jolla roikkuvat TiTen fuksit ja tutorit. Keskustelun aiheena 
voivat olla esimerkiksi urheilu, edelliset bileet (tai 
seuraavat/nykyiset), salkkarit, päivän kuumat linkit 
tai mikä tahansa maan ja taivaan väliltä . Toisinaan 
keskustelua käydään myös opiskelusta(!). Tarpeen 
vaatiessa kanavalle voi heitellä kiperiä kysymyksiä 
koulusta, elämästä (tai se puutteesta) sekä muista 
mieltä askarruttavista ongelmista. Useimmiten 
paikalla on joku innokas tutor, joka vastaa 
kysymykseen rautaisella ammattitaidollaan tai 
ainakin auttaa kysyjää googlettamaan vastauksen 
netin syövereistä 

13:41 <fuksi> Miten irkataan?
Irkkaamiseen löytyy mukavasti erilaisia 
asiakasohjelmia eli clienttejä. 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 irc tai irssi.

Kun client on auki, täytyy ottaa yhteys johonkin irc-serveriin komennolla
/server. Hyvä serverivaihtoehto on esimerkiksi irc.cc.tut.fi. Kirjoittakaamme siis 
/server irc.cc.tut.fi

Noin! Mikäli kaikki sujui ongelmitta, olet nyt IRCissä. Jotta kanssairkkaajasi 
voisivat jollain  tapaa tunnistaa sinut, sinun kannattaa vielä valita itsellesi 
yksilöllinen 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-fuksit
IRCnetissä on #tite-fuksien lisäksi luonnollisesti lukuisia muitakin kanavia kuten 
esimerkiksi #tite, #tty, #tty-fuksit, #tumputtajat ja #<3, mutta niille liittyminen 
on täysin omalla vastuullasi.

13:42 <fuksi> MITEN IRKISSÄ KÄYTTÄYDYTÄÄN!!!1!!111
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 katsottavaksi. Jos linkki on jo kanavalla (tai ylipäätään ikinä 
jossain) nähty, saattavat ’Wanha!’ –huudot raikua. Tästä eikä muustakaan irkistä 
tulleesta vinoilusta kannata polttaa hihojaan, vaan kuitata asia huumorilla. Tässä 
vielä pari linkkiä, jotka saattavat olla avuksi irkkaamisen alkutaipaleella:
http://irkki.org/
http://irc.fi/irc-opas.html
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Heips ja tervetuloa TiTeläisten iloiseen joukkoon! Olet tehnyt 
juuri oikean valinnan hakiessasi TTY:lle ja varsinkin TiTelle, 
sillä parempaa paikkaa sekä kiltaa ei tästä maasta löydy. 
Nimeni on Qface ja miulle (ainoa oikea tapa viitata itseensä) 
on suotu kunnia, eli siis nakitettu, tehtävä kirjottaa rakkaaseen 
Nibbleemme juttu siitä, millainen se fuksivuosi kaikessa 
komeudessaan on.

Syksyllä alkava lukuvuosi starttaa teille pikkuisille omistetulla 
orientaatioviikolla, jonka jälkeen varsinainen opiskelu ja 
puurtaminen vasta alkaa. Onneksi samaan aikaan alkavat myös 
kaikenlaiset bileet sekä saunaillat, jotta välillä pääsee myös 
rentoutumaan. Näitä tapahtumia on erityisen paljon varsinkin 
parin ekan kuukauden ajan, joten tahti voi tuntua aluksi rankalta. 
Suosittelen silti kaikissa tapahtumissa käymistä vaikka dedikset 
painaisi kuinka päälle, sillä nämä tapahtumat ovat fuksivuoden 
suola. Useaan näistä tapahtumista et enää myöhempinä 
vuosina pääse, joten ota ensimmäisenä vuotena kaikki ilo 
irti kiertoajeluista, pubirundeista sekä rastikierroksista jotka 
järjestetään juuri teitä varten. Ja saahan niistä myös fuksipisteitä 
;)

Mistä sitten löytää tietoa kaikistä mahdollisista tapahtumista? 
Oikeaoppinen vastaus voisi olla että koulun oman POPin 
kalenterin kautta, mutta valitettavan usein asia ei ole näin, joten 
paras paikka saada tietoa on oma kiltahuoneemme. Killassa 
kannattaa muutenkin viettää aikaa aina luentojen välissä sekä 
ennen tapahtumia aloitellen, koska näin pääsee tutustumaan 
killan muihin aktiiveihin. Lisäksi killasta löytyy virvokkeita, 
karkkia, musiikkia ja Tekken 3, joten tylsää ei pääse tulemaan. 
Tällaisessä ympäristössä on mukava viettää aikaa kouluhommia 
tehden tai muuten vain hengaillen ja kavereiden kanssa 
jutustellen.

Seuraavaksi hieman infoa lukuvuoden huipentumasta, eli 
Wapusta. Wappu on monien eri tapahtumien summa joka 
kulminoituu varsinkin teidän fuksien osalta Wappupäivän 
kasteeseen. Saatat vielä tässä vaiheessa ihmetellä että mitä 
ihmeellistä on siinä, että sinut lasketaan kymmenen muun fuksin 
kanssa jääkylmään koskeen. Mutta lupaan että kun olet siellä 
käynyt niin haluat sinne heti takaisin. Tunnelma on kastehetkellä 
sanoinkuvaamaton. Itse sain kokea tämän ihanuuden 
superfuksina kahteen kertaan, ja molemmilla kerroilla fiilis oli 
huipussaan, joten olen varma ettet sinäkään halua missata sitä.

Vielä lopuksi kerron teille äsken mainitsemastani 
superfuksiudesta. Superfuksin tittelin saa Wappuna se ahkera 
fuksi, joka on vuoden aikana kiertänyt eniten tapahtumia, 
kerännyt niistä leimoja fuksipassiinsa ja on ansainnut näin jo 
aikaisemmin mainittuja fuksipisteitä. Suurin osan leimoista tulee 
luonnostaan yleisestä teekkaritoiminnasta sekä saunailtojen ja 
bileiden koluamisesta, mutta joukossa on muutama tapahtuma 
joihin menoa voi moni fuksi helposti vierastaa. Nämä ”ikävätkin” 
tapahtumat kolunneena (esim. jaostojen ja edarin kokoukset) 
voin puhtaalla omallatunnolla sanoa, että ne voivat olla oikeasti 
mielenkiintoisia. Tiivistettynä yritän tässä nyt tuoda esille sen, 
että jokainen passin kohta on suorittamisen arvoinen. Tämän 
nyt kerrottuani odotankin, että fuksipassi on ensi vuonna saman 
värinen kuin tänä vuonna, eli MUSTA.

Paljon olisi vielä sanottavaa Herwantapelistä (ÄLÄ osallistu 
kahta kertaa putkeen…), sitseistä ynnä muista, mutta jätetään 
se sitten orientaatioviikoille. Joten pitemmittä puheitta hyvää 
loppukesää ja syksyllä nähdään!

- Qface



5

Bommari, kiltis, tsauna, skellari, huuma, kapina, poppi, idle, 
moodle, screeni, nakki, sitsit.... Wut? Näitä mysteerejä, joita 
te fuksit joudutte kohtaamaan ensimmäisen vuoden aikana, 
etenkin ekoina kuukausina, on loputtomasti. Mutta onneksenne 
kukaan ei oleta teidän selviävän niiden kohtaamisesta yksin 
:) Avuksenne onkin karsittu kaksikymmentäkuusi kovan 
koulutuksen läpikäynyttä tutoria.

Ensimmäisenä päivänä koulutusohjelman tervetulotilaisuudessa 
tutorit esittäytyvät ja tutorparit saavat kaitsettavakseen reilun 
kymmenen fuksin kokoisen fuksiryhmän. Fuksiryhmän kanssa 
hengaaminen onkin hyvinhyvin suositeltavaa, koska tutorit 
perehdyttävät teitä sellaisiin asioihin, joita ei luennoilla opeteta. 
Tutoreiden kanssa käydäänkin hakemassa opiskelijakortit 
(muistakaas tilata jo kesällä :), lintulan ja intranetin tunnukset, 
ilmottaudutaan kursseille, vietetään etkoja ja paaaaljon muuta 
kivaa ja hyödyllistä. Isona plussana on, että siinä tutustuu muihin 
fukseihin helpommin.

Tutorit ovat aina valmiita auttamaan ja neuvomaan, joten heiltä 
saa rauhassa kysyä jopa niitä kuuluisia tyhmiä kysymyksiä, 
joita ei ole olemassa. Jos ennen kouluun saapumista jokin asia 
askeruuttaa kovasti, voi kysellä #tite-fuksit -kanavalla, sieltä 
kyllä joku tutoreista tai hallitustyypeistä vastaa. Saa siellä kyllä 
muutenkin jauhaa, ei tarvi niin asiaakaan olla.

Karoliina Jäspi
TietoTeekkarikillan Fuksivastaava

Haalarit ovat teekkarin univormu. Ikimuotia, käytännöllisyyden 
huipentuma ja ennen kaikkea TiTellä mustat. Kuten moni muukin 
asia elämässä, nämäkään eivät kuitenkaan tule ilmaiseksi. Mutta 
kuinka paljon yksittäiselle haalarille tulee hintaa, riippuu juuri 
sinusta.

Haalarien hankinnasta vastaa haalaritiimi. Tiimi valitaan 
heti lukuvuoden alussa ja tiimiläisten tehtävänä on hankkia 
sponsoreita rahoittamaan haalarien ostoa, eli käytännössä ottaa 
yhteyttä yrityksiin ja tarjota näkyvää mainostilaa firmalle. Tämä 
luonnollisesti vaatii onnistuakseen työtä, mutta perinteisesti 
tietyt yritykset suorastaan tyrkyttävät logoaan haalarien parhaille 
paikoille. Lisäksi mitä enemmän haalaritiimissä on väkeä, sitä 
vähemmän jää työtä yhdelle henkilölle.

Työmääräänsä nähden voitaisiin sanoa, että palkkio haalaritiimiin 
kuulumisesta on vähintään ruhtinaallinen. Aikaisempina 
vuosina haalaritiimi on palkinnut itseään mm. megazone-
laserräiskintäiltamilla, uima-altaalla varustetuilla saunoilla 
löylyttelyllä ja onhan mukaan mahtunut myös Viron superalkoon 
tutustumisvierailua. Haalareiden saapumisen jälkeen haalaritiimi 
järjestää haalaribileet uunituoreiden asusteiden kunniaksi. Näitä 
syitä voisi luetteloida vielä pitempäänkin, mutta kaikkien näiden 
ohi ajaa kuitenkin muut haalaritiimiläiset. Tiimi kokoaa heti 
lukuvuoden alussa samanhenkiset henkilöt yhteen porukkaan, 
josta fuksivuoden mittaan muodostuu tiivis ryhmä. Ja tämän 
ryhmän tunnistaa pelkästään hatilaisten haalareihin painetusta 
haalaritiimi -merkistä.

Haalaritiimi valitaan Fuxi-Zuféssa ja toki myöhemminkin tiimiin 
pääsee osalliseksi, jos joku Zufén uskaltaa jättää väliin. Nyt 
tiedät miksi siis kirjoitat nimesi ilmoittautumislomakkeeseen.
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Tupsula: paras paikka missä teekkari voi Tampereella asua

Tupsula on todellinen opiskelijatalo - kolmikerroksinen 
kerrostalo Annalan kaupunginosassa, noin kolmen kilometrin 
päässä TTY:ltä. Sen omistaa Tampereen Teekkarisäätiö yhdessä 
Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiö TOAS:n kanssa.

Tupsula on yhteisö, jossa on tavallisiin opiskelijataloihin 
verrattuna monia erikoisuuksia. Tupsulassa asuntojen ovet 
pidetään auki lähes jatkuvasti: näin voi helposti vaikkapa 
kävellä suoraan naapuriin ja kysyä josko joku keittäisi kahvit. 
Silloin kun asukkaat eivät ole kotona tai haluavat muutoin olla 
rauhassa, ovi laitetaan luonnollisesti kiinni. Alaovet ovat lukossa 

24h vuorokaudessa, joten kutsumattomia vieraita (mukavia 
naapureita lukuunottamatta ;) ei tarvitse pelätä. 

B-rapun kellarikerroksesta löytyy Venevajaksi ristitty kerhotila, 
jossa on mukavia sohvia, piano sekä pingispöytä. Saunoja talossa 
on kaksi, joista isompi (jonka lämpötilan voit luonnollisesti 
tarkistaa irkin välityksellä) on käytössä aina halutessasi. Pihalta 
löytyy myös PataTM -kylpylälaitos, joka täytetään vedellä, 
lämmitetään puilla ja sitten istuskellaan porukalla lämpöisessä 
vedessä. Padan vieressä on grillikatos, ja isolla takapihalla 
harrastetaan myös urheilua ja erilaisia pelejä. 

Tupsulassa ei iloisesta menosta huolimatta ole mahdotonta 
opiskella. Naapurit auttavat mielellään toisiaan ja harkkatyöparin 
löytäminenkin on helppoa. Asukkaat kommunikoivat tiiviisti 
keskenään, talolla on oma irc-kanava ja sähköpostilista joilla 
keskustellaan tärkeistä ja vähemmän tärkeistä asioista. 

Virallisia kriteerejä uudelle asukkaalle on oikeastaan vain 
kaksi: hakijan tulee olla tamperelainen teekkari tai fuksi, lisäksi 
Tupsulan Klaanin tulee hyväksyä hakija. Tupsulan Klaani 
(asukastoimikunta) koostuu kaikista Tupsulan asukkaista, 
mutta suurin sananvalta valinnassa on tulevalla kämppiksellä. 
Tupsulaan halutaan mukavia, aktiivisia ja ulospäin suuntautuneita 
ihmisiä, jotka viihtyvät muiden seurassa eivätkä vain kyhjötä 
huoneessaan. 

Katso ihmeessä lisäinformaatiota Tupsulan sivuilta http://www.
tontut.fi/tupsula/ ja laita hakemusta tulemaan!

T: Tupsulan lupsakka väki

Ensinnäkin onnittelut loistavasta valinnasta aloittaa 
tietotekniikan opiskelu! Toiseksi, painakaa mieleenne kolmen 
kirjaimen yhdistelmä TEK.

TEK eli tekniikan akateemisten liitto on diplomi-insinöörien 
ja arkkitehtien sekä vastaavan koulutuksen saaneiden 
ammattijärjestö. Työelämä saattaa tässä vaiheessa tuntua vielä 
melko kaukaiselta, mutta liittyminen TEKin jäseneksi kannattaa 
ehdottomasti jo nyt, yksin jo TEKin opiskelijaetuuksien vuoksi. 

JÄSENYYS ON OPISKELUAIKANA MAKSUTON.

Jäseneksi voi liittyä tässä samassa paketissa tulleella 
liittymislomakkeella tai netissä osoitteessa: www.tek.fi -> 
Opiskelijat -> Jäseneksi liittyminen. Lomakkeita on jaossa 
myös tutustumistilaisuuksissa koulun ensimmäisellä viikolla. 
Jos kaikesta tästä huolimatta et lomaketta käsiisi saa, niin ota 
yhteyttä minuun tai koulun TEK- teekkariyhdysmieheen.

Jokaisella killalla on TEK-yhdyshenkilö, jota komentaa 
Teekkariyhdysmies. Tällä porukalla TEK on edustettuna 
teekkaritapahtumissa ja infoissa, joista saa informaatiota 
enemmänkin. Omalta kiltahuoneelta löytyy myös TEK-kansio, 
josta kannattaa käydä tutustumassa enemmän TEKin asioihin. 
Ja yhteyttä voi aina ottaa TEKkiin liittyvissä asioissa. (Miksei 
muissakin)

TiTen kiltayhdyshenkilö:
Janne Aaltonen, janne.s.aaltonen@tut.fi
TTY:n Teekkariyhdysmies:
Jani Ala-Uotila, jani.ala-uotila@tut.fi

1) TEK:n yhtenä tärkeimmistä vaikuttamiskohteista on DI-koulutuksen laadun ja DI-tutkinnon 
arvon ylläpito, niin että myös tulevaisuudessa sinulla on arvostettu ja laadukas DI-tutkinto.

2) Jäsenetulehdet: 
TEK lähettää kaikille halukkaille jäsenilleen lehtiä, joissa kerrotaan tekniikan
alan uutuuksia, innovaatioita ja opiskelijoita kiinnostavia muita juttuja.

3) Harjoitteluopas ja harjoittelupalkkasuositukset:
TEK on opiskelijan asialla ja toimii myös opiskelevan jäsenensä etujärjestönä. TEK tukee 
opiskelijan työn hakemista ja saantia ynnä kertoo kuinka paljon työstä tulee saada palkkaa.

4) Palkkaneuvonta

5) Työsuhdepalvelut: 
Edunvalvontaa niin yksityisen kuin julkisenkin sektorin TEK:läisille.

6) Oppaita työelämän tarpeisiin:
Monia oppaita, joista on ihan reaalista hyötyä työskenellessä ensimmäisessä työpaikassa ja kun 
asiat ovat muuten uusia.

7) Muut julkaisut:
 Mm vinkkejä työnhakuun ja potentiaalisia kesätyöpaikkoja!!

8) TEKrekry, joka välittää työpaikkoja TEKin jäsenille (myös D-työ): TEKrekryssä työnanta-
jat ilmoittavat oman alasi työpaikoista. Voit jättää CV:n tietokantaan, josta TEK tekee suoraan 
hakuja työnantajien avoimiin paikkoihin.

9) Vastuu- ja oikeusturvavakuutus ja muita hyödyllisiä vakuutuksia

Ja tämä kaikki siis aivan ILMAISEKSI!!!
Pientä korvausta vastaan myös todella suuri etu:

10) Työttömyysvakuutus(IAET-kassa):
Todella edullinen tapa varmistaa, että työttömyysturvasi on kunnossa vaikka valmistuessasi olisi 
suhdanteet huonot ja työpaikkaa ei heti löytäisi.

TEK turvaa opiskelijoiden selustan
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Killan kesätappo 24.7-26.7.
Kesän komeimmat kelit ja parhaan seuran löydät Kangasalan Reservin 
Aliupseerien majalta. Pahaenteisestä nimestä huolimatta paikalta löytyy mökki, 
grillikatos, laituri ja itsesuojeluvaistonsa menettäneille vesi(liuku)mäki! Ohjeita 
paikalle pääsemiseen killan kotisivuilta.

Fuksiviikko 31.8-4.9.
Kampuksella havaittavissa jännitystä, supinaa ja ujoja katseita. Myös fuksit 
saapuvat. Luennoilla tutustutaan akateemisen opiskelun saloihin ja tutoreiden 
ammattitaitoisessa opastuksessa fuksit perehdytetään TTY:n tiloihin, opiskeluun 
ja teekkarielämään.

Fuxi-Zufé 3.9.
Massiivinen infopläjäys killasta ja teekkarikulttuurista johon joka fuksin tulee 
ehdottomasti osallistua. Ilta jatkuu Teekkarisaunalla, jossa naisille varattuna 
myös oma saunavuoro.

Avajaissauna 18.9.
Kun fuksit ovat päässeet opiskeluelämän makuun, voidaan muutkin vuosikerrat 
päästää irti. TiTen syksyn avajaissaunasta kouluvuosi voi todella alkaa.

Senssibileet 17.9.
Pitkä ja pimeä talvi lähestyy - apua yksinäisyyteen Senssibileistä. Senssikone 
auttaa etsimällä sinulle täydellisen parin vain muutaman yksinkertaisen 
kysymyksen avulla. (Ei tuotetakuuta)

Pubirundi ?.?.2009
Tutustutaan keskustan alueen anniskeluravintoloihin. Ehkä myös muutamiin 
Hervannan kohteisiin. Jatkot paikassa X. Ajankohta selviää syssymmällä.

FuksiXQ
Fuksien oma matka sinne ja takaisin. XQ järjestetään nimenomaan fukseille, 
joten tämän voit kokea VAIN kerran! Luvassa mahdollisesti vierailua yrityksessä 
ja/tai toisessa oppilaitoksessa. Matkalauluja, saunomista, baarittelua. Tule, näe 
ja koe!

Fuksivala
Uudet opiskelijat vannovat perinteikkään fuksivalansa jossain puolin Herwoodia. 
Jatkoilla riittää puimista ja puntaroitavaa.

M.O.S.K.A
Mitä Opiskella Saadaksesi Kunnollisen Ammatin. Hyödyllistä infoa heti 
opiskelujen alussa siitä, mitä kannattaa opiskella tulevaisuutta silmällä pitäen. 
Entiset TTY:läiset kertomassa mielipiteensä.

IT-hekuma 25.11.
TiTen järjestämä it-alan rekrytointitapahtuma Tietotalon käytävillä. Tule 
tutustumaan tuleviin työnantajiisi.

PikkuJouluGlögit 3.12.
PJG kuuluu jouluun yhtä varmasti kuin puuro, glögi ja lahjat. Näitä kaikkia on 
myös tarjolla TiTen pikkujouluissa Teekkarisaunalla. Myös joulupukki saattaa 
tulla yllättämään. Olethan ollut kiltti..

Pizza-excu 4.12.
Vähintään yhtä perinteinen tapahtuma kuin PJG on sitä seuraavana aamuna 
suoritettava retki johonkin tamperelaiseen ravitsemusliikkeeseen nauttimaan 
tulevien IT-ammattilaisten lempiravintoa eli pizzaa ja colaa.

Tämä teksti on tarkoitettu pääasiassa fukseille, mutta siinä 
saattaa olla ajattelemisen aihetta myös hieman vanhemmille 
opiskelijoille. Yliopistossa opiskelu on ihan erilaista kuin 
lukiossa. Yliopistoon tullessa ratkaisevaa ei ole, miten on 
pärjännyt lukiossa tai peruskoulussa. Yliopistossa voi menestyä 
huonollakin ylioppilastodistuksella siinä missä muutkin, eikä 
hyvä todistus ole aina avain onneen. Kyse on enemmän siitä 
miten hyvin ja nopeasti omaksuu uudet tavat ja järjestelmät, 
kuinka motivoitunut on ja ennen kaikkea miten asennoituu 
opiskeluun. Opiskelu on työtä, mutta työkin voi olla hauskaa ja 
palkitsevaa. Älä kuvittele itsestäsi liikoja, mutta älä myöskään 
väheksy itseäsi. Tulet luultavasti löytämään paljon uusia puolia 
itsestäsi jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Sosiaalisen verkostoitumisen merkitystä ei tule väheksyä. 
Vaikka vastuu opiskelusta ja oppimisesta on opiskelijalla 
itsellään, on kanssaopiskelijoiden tuntemisesta suuri apu. 
TTY:lla tulet huomaamaan, että suuri osa opiskelusta, 
erityisesti harjoitustöistä, tullaan suorittamaan ryhmissä. On 
suuri etu pystyä valitsemaan oma harjoitustyöryhmä tuttujen 
kavereiden joukosta, joiden kanssa tietää muutenkin tulevansa 
toimeen. Myös matematiikan tehtäviä on paljon mukavampi 
miettiä pienissä ryhmissä kaveriporukalla kuin yksin kotona. 
Puskaradiosta kuulee myös tietoa kursseista, luennoitsijoiden 
metkuista ja parhaista tenttivinkeistä.

Teekkarit touhuavat paljon kaikenlaista. Jos tutustut ihmisiin, 
löydät itsesi nopeasti mitä kummallisimmista tapahtumista. 
Suosittelen ottamaan fuksivuoden riittävän rennosti ja 
olemaan avoimin mielin kaikkea uutta kohtaan. Tutustukaa 
kouluumme, ihmisiin, teekkarikulttuuriin ja kaikkeen uuteen 

mitä uusi ympäristö tuo tullessaan. Suosittelen siitä huolimatta 
ottamaan myös opinnot riittävän vakavasti jo heti ensimmäisenä 
opiskeluvuotena. Kurssit, jotka “käyn sitten myöhemmin, kun 
on paremmin aikaa” ovat kaiken pahan alku ja juuri. Ihan 
oikeasti, se aika ei tule koittamaan. Annan teille siunauksen: 
jos suoritatte fuksivuotenanne kaikki ensimmäiselle vuodelle 
tarkoitetut matematiikan ja fysiikan kurssit, teillä ei tule 
olemaan suurempia vaikeuksia enää koko loppuopinnoissa. Ja 
nuo kurssit eivät mene hukkaan, vaikka olisit aikeissa vaihtaa 
koulutusohjelmaa tai koulua. Panostakaa niihin.

Saattaa kuulostaa ristiriitaiselta, että pitää samaan aikaan ottaa 
rennosti, tutustua kaikkeen uuteen ja opiskella ahkerasti. Totuus 
on kuitenkin se, että jos käytät opiskeluun viikossa edes puolet 
siitä ajasta, jonka käytit lukiossa koulun penkillä istumiseen, et 
tule olemaan ongelmissa. Akateeminen vapaus on todellakin 
vapaus, mutta se voi olla myös vitsaus. Toinen tärkeä asia on 
asioiden huolellinen suunnittelu etukäteen ja suunnitelman 
noudattaminen. Jos käytät hieman aikaa lukujärjestyksesi 
laatimiseen ja viikoittaisen ohjelman miettimiseen, jää aikaa 
paljon enemmän kaikkeen ja asiat hoituvat ajoissa. Älä myöskään 
tee yli-inhimillisiä lukujärjestyksiä. Toisilla opiskelijoilla 
on tapana valita järjetön määrä kursseja yhteen periodiin ja 
pudotella niitä pois sitä mukaa, kun ei ehdi. Lopulta ei pysty 
keskittymään mihinkään. Pidä järki mukana lukujärjestyksen 
laatimisessa ja noudata laatimaasi suunnitelmaa. Ajan kanssa 
oppii tunnistamaan omat rajansa.

Lopuksi haluan toivottaa aurinkoista ja antoisaa fuksivuotta 
kaikille uusille opiskelijoille. Ottakaa ilo irti kaikesta, mutta 
muistakaa myös opiskelu ;-)

Petteri
TietoTeekkarikillan opintovastaava
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Jatkuva pyrkimys paremmaksi. 
Accenture on Suomen paras työpaikka.  
Jo kolmatta kertaa. 

Arkea sellaiselle kuin Tiger.

©
2009 Accenture. All rights reserved.

Tutustu meihin accenture.fi/tyopaikat

Jos haluat työn, jonka monet mahdollisuudet ja haasteet antavat  
sinulle tilaisuuden tehdä merkityksellisiä asioita joka päivä,  
tule Accenturelle. Kehität kykyjäsi ja kasvat ammatillisesti  
työskentelemällä yhdessä lahjakkaiden kollegojen kanssa. 
Opit vertaistaan vailla olevasta kokemuksesta samalla kun  
autat asiakkaitamme huippusuoriutujiksi. Työskentelet 
yrityksessä, joka on valittu Suomen parhaaksi työpaikaksi 
jo kolmena vuonna peräkkäin. Jos haluat tämän olevan 
arkeasi, Accenture on paikkasi.
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-----Original Message-----
From: Ixonos
Sent: Thursday, June 18, 2009 9:58 AM
To: ‘TiTe’
Subject: Ixonos juttu TiTelle

Hei,

Tässä olisi vastaukset juttuun sekä kuva haastatellusta.

> Terve! Kerroppa näin aluksi itsestäsi. Kuka olet ja missä/mitä/
koska opiskelit?

Hei, olen Sami Enne. Aloitin opiskelut TTY:llä syksyllä 
2002, joista olisi vielä diplomityön viimeistely kesken. 
Koulutusohjelmana minulla on tietotekniikka, pääaineena 
ohjelmistotuotanto ja sivuaineina hypermedia ja teollisuustalous.

> Miten ensimmäinen vuosi kului? Miten opintopisteiden 
kerääminen lähti
> sujumaan ja jäikö aikaa myös harrastuksille/tapahtumille?

Ensimmäinen vuosi meni itse asiassa vähän pieleen, johtuen 
lähinnä siitä, että lähdin armeijaan tammikuussa 2003. Iso osa 
syksyllä alkaneista kursseista jatkui vuodenvaihteen jälkeen, 
joten niitä ei pystynyt käymään, vaan piti lähinnä odotella 
armeijaan lähtöä. Tästä johtuen vapaa-aikaa tuntui riittävän 
alussa vähän turhankin hyvin. 2. ja 3. vuosina tuli sitten otettua 
tahdista hieman paremmin kiinni.

> Oletko ollut mukana kilta- tai kerhotoiminnassa? Miten uskot
> aktiivisuuden koulun harrastetoiminnassa vaikuttavan 
työelämässä?

Valitettavasti omat kokemukset killoista rajoittuvat lähinnä
kiltahuoneella satunnaiseen hengailuun, TiTen tenttiarkistoon ja
halvan limsan ostamiseen.

Kavereitahan kaikenlaisesta harrastetoiminnasta saa ja kun ottaa
huomioon, että TTY:llä opiskelevista päätyy tulevaisuudessa 
päättäviin asemiin, niin vaikutukset voivat olla isotkin.

> Millaisia töitä teit opiskelujesi aikana / kesäisin? Miten päädyit
> lopulta nykyiseen työpaikkaasi?

Olin aina kesään 2007 asti kesä- ja satunnaistöissä Pilkingtonin 
lasitehtaalla. Työ oli liukuhihnatyötä kolmivuorossa. Kovin 
älyllisesti kehittävää työ ei ollut, mutta palkka oli hyvä.

Nykyiseen työpaikkaani päädyin ensin saamalla kesätöitä 
2007. 2008 tammikuussa aloitin vakituiset työt täysipäiväisenä 
työntekijänä.

> Mitä Ixonos käytännössä tekee? Mitä omaan toimenkuvaasi 
kuuluu?

Ixonos toimii hyvin laajasti eri alueilla tietotekniikassa. Hommia
löytyy aina mobiilipuolelta isompiin palvelinpuolen 
projekteihin. Itse toimin mobiilipuolella Linux-kehittäjänä. 
Työkokemusta on nyt kertynyt aina käyttöjärjestelmän ytimen 
tasolta käyttöliittymiin ja vähän kaikkea siitä väliltä. Aika paljon 
omiin työtehtäviin pystyy vaikuttamaan keskustelemalla pomon 
kanssa.

> Mitä Ixonoksella on tarjottavana opiskelijalle? Mistä 
opiskeluista
> koet itsellesi olleen hyötyä työelämässäsi?

Ixonoksella on paljon opiskelijoita töissä joko täysipäiväisenä 
tai osa-aikaisena. Itse olen ollut tyytyväinen työaikojen 
joustavuuteen, koska monestikkaan tekeminen ei ole sidottu 
tiettyyn kellonaikaan, vaan töitä pystyy tekemään silloin kuin 
se itselle sopii. Lisäksi Ixonos tekee yhteistyötä joissakin 
projekteissa TTY:llä. Ainakin mm. projektityökurssille tarjotaan 
projekteja.

Itse koen ainakin ohjelmistotekniikan opinnot yleisesti 
hyödyttäneen paljon. En osaa kyllä mitään yksittäistä kurssia 
sanoa, mutta kyllä sitä monesti joka kurssilta aina jotain tarttuu 
mukaan ja oma pätevyys lisääntyy.

> Lopuksi vapaat terveiset TTY:n tuoreille tietotekniikan 
opiskelijoille.

Ainakin sen voisi sanoa, että kannattaa ne peruskurssit käydä 
oikeasti silloin ensimmäisinä vuosina, etteivät ne jää roikkumaan, 
kuten itsellä kävi.
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Hallituslaiset tekivät perinteiset testit nähdekseen kuka on 
kukin ja mihin suuntaan persoonallisuudet ovat suistumassa. 
Tee itse perässä.

wintr_chi: Jämäkkä mut ah niin ihana päivän piriste
aGu: Hiukset 80-luvulta, laskupää priceless
jrno: Hurmaava kaljankantokone
Dredge: Kävelevä linux-ATK-tukihenkilö 
Draiver: Bisnesmies vimosen päälle
phoenixx: Nätti hymy, nopeat sormet
Spott: Elitisti, seurapiirisukkula
Enmi: Isännän omatunnon viimeinen ripe
Kaisapais: pieni ja värikäs Tupsulalainen
Snowell: “Mä juon kaljaa ainiaan...”
Karo`: Neiti Salaperäinen

jaati: Herra Salaperätön
Janzka: Hallituksen härskein eläkeläinen
Patteri: hurja vauhti opiskelussa ja kentällä
Spiikki: Hallituksen graafikkopappa
pikkuturska: kiltti, kiltimpi, turska
sytem: Voiko DI-opisk. olla duunari? KYLLÄ VOI
Velzi: Kola, Kola, Kola, Kekkonen, Kola, Kola..
Pete: Söpö kuin sika pienenä xD....
jonttu: Paparazzien aatelia
Ollip: Kantokunnossa erittäin usein, KUKKUU!!

http://www.armory.com/cgi-bin/purity-test
Toim. huom. (you have xx.x% nerd in you).

http://infohost.nmt.edu/~kscott/htbin/purity.cgi
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