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”Maailma kaipaa koodausta.
On kiltamme loistavin, väriltään musta.
On totuus ja rakkaus raukkoja varten,
vaan hellot ja worldit kuningatarten”

Fuksi tarttuu tärisevin käsin ala-asteen reissuvihkoa muistuttavaan lehteen. Mitä 
tämä on?

Tämä on ensimmäinen kosketuksesi tulevaan seikkailuun. On aika jättää taakse 
tuttu, ja siirtyä tuntemattomaan. On aika sivuuttaa vanha, ja ottaa vastaan uusi. On 
aika ottaa vastuuta. Poikasen on nyt aika koittaa siipiään.

Tärinä intensifies.

Ei tarvitse pelästyä. Sinä olet nyt TiTen fuksi, ja fukseja autetaan aina. Tervetuloa 
TiTelle. Olemme odottaneet Sinua.

Tämä tässä on Nibble. Nibble on rakkaan kiltamme rakas lehti, jota toteuttaa 
TiTeläisten joukosta valitut toimittajat ja graafikko. Nibble on ajankohtaislehti, joka 
täsmällisen epätäsmällisesti kertoo TiTen tapahtumista, sekä selostaa toimittajien 
senhetkistä mielentilaa. Kesän loppuun tähdätty lehti on suunnattu teille fukseille: 
tarkoituksena on antaa ohjeet, että kuinka tämä yliopisto-peli käynnistetään. Op-
paiksi värväsin mm. kiltamme puheenjohtajan sekä fuksivastaaviston.

Pitääkseen yllä huikean tasonsa, Nibble kaipaa uutta verta ja jutun juurta, joten 
tulkaa ihmeessä nykäisemään hihasta, jos vaikka keksitte uusia dänkkejä meemejä. 
Jos ette muuta, niin osoittakaa edes sormella ja huutakaa ”hei, toi on se jätkä, joka 
kirjoitti sen typerän tekstin siihen ihme lehteen!”

Me TietoTeekkarit olemme kovin ylpeitä osaamisestamme ja olemuksestamme. 
Mustanmusta-haalariset henkilöt ovat senpainne: tulevaisuutenne, sekä esimerk-
kinne. Jokainen heistä varmasti ottaa teidät iloisesti vastaan, rohkeasti vain jutte-
lemaan. Ikiomat haalarit saadessanne kantakaa niitä ylpeydellä, sillä me olemme 
tulevaisuuden shamaaneja, mustan bittimagian arkkivelhoja.

Teitä innoissaan odottaen,

Teemu “meemu” Nurminen,
Nibblen päätoimittaja
P.S. Kiltahuoneella on PokeStop: tulkaa farmaamaan palloja.

SiSällyS
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Heipä hei uusi fuksipalleroinen! 

Oikein paljon onnea huikeasta valinnasta lähteä opiskelemaan tietotekniikkaa 
Hervantaan. Opetus on laadukasta, opiskeluporukka parasta, ala kuuma ja työ-
paikkoja on. 

Fuksivuosi on jotain aivan mahtavaa ja uniikkia. Ota siitä siis kaikki irti. Muutkin 
kirjoittajat tässä lehdessä varmasti tulevat toteamaan äskeisen väittämän, koska se 
vain on niin totta. Voisin tässä varmasti perustella monta kymmentä sivua, miksi 
fuksivuosi on #parastaikina. Valitettavasti tila on rajoitettu, joten keskityn kir-
joittamaan vain muutamasta olennaisesta asiasta fuksivuoteen liittyen: killasta ja 
ihmisistä.

Oma kilta on jokaiselle fuksille ponnahduslauta elämään kampuksella. Täällä tu-
tustut ensimmäisiin opiskelutovereihisi ja tämä on myös ensimmäinen pulju kam-
puksella, jonka toimintaan lähdet mukaan. Kilta on juuri sellainen kuin me ha-
luamme. TiTe on tietysti killoista paras, kiltahuoneemme isoin ja toimintamme 
laajinta. Jos kuitenkin vielä kaipaat killalta jotakin, mitä me emme jo tee, lähde 
ihmeessä ehdottamaan sen jonkin järjestämistä. Rohkeimmat fuksit lähtevät mu-
kaan killan hallitukseen tekemään vielä enemmän oman kiltansa eteen, mutta tästä 
mahdollisuudesta kuulet kyllä sitten myöhemmin :)

Parasta täällä koululla heti killan jälkeen on ihmiset. Kun katsot orientaatioviikon 
maanantaina festian ja tietotalon luentosaleissa ympärillesi, näet paljon tulevai-
suuden sinun tuntemia ihmisiä. Vieressäsi saattaa istua sinun tuleva pomo, työn-
tekijä, asiakas, tai paras kaveri. Tähän liittyen tärkeä toteamus: verkostoituminen 
on ehkä tärkein asia heti opiskelujen jälkeen mitä tulet tekemään täällä koululla. Se 
alkaa heti ensimmäisenä päivänä ja jatkuu valmistumiseen asti. Tutustu rohkeasti 
ihmisiin ympäri kampusta. Paras tapa toteuttaa tämä on vierailla muiden kiltojen 
ja kerhojen tapahtumissa tai kilta- ja kerhohuoneilla. 

Muistakaa kuitenkin myös opiskella. Kiitätte vielä myöhemmin itseänne fuksi-
kurssien suorittamisesta normaaliin tahtiin ;). Vielä kerran oikein paljon tervetu-
loa, sekä onnea ja menestystä opiskeluvuosillesi! 

Nähdään orientaatioviikolla!

Veli-Matti “Zyrk” Korpelainen,
Tampereen TietoTeekkarikillan puheenjohtaja 2016
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Puheenjohtajan palsta

Work with the best. Work at Leanware.



Work with the best. Work at Leanware.



”Moro, minä olen Eeva, vaikka täällä TTY:llä 
käytetään paljon nimitystä Eevuli. Olen teidän 
Ylitutorinne tämän vuoden. Aloitan nyt kol-
matta vuotta TiTellä.”

  Fuksivastaavisto     esittäytyy

FRaNkEEva

”Moi, olen Frank Faabio, teille herra Fuksi-
vastaava. Tampereen kasvatti, tosin vasta nyt 
heilun täällä itäpuolella ja kolmas vuosi alkaa 
TiTellä.”

Me olemme killan hallituksessa ja tehtäviimme kuuluu huolehtia teidän 
hyvinvoinnistanne, kunnes teistä tulee teekkareita Tammerkosken sylei-
lyssä. Järjestämme teille kaikenlaisia mukavia tapahtumia koko fuksivuo-
den ajan. Potkimme tutoreita hommiin ja toimimme yhteistyössä heidän 
kanssaan. Meiltä voi tulla rohkeasti kysymään, jos mieltä askarruttaa 
jokin asia. Yritämme auttaa parhaamme mukaan.

    Ylitutor
Fuksivastaava
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  Fuksivastaavisto     esittäytyy Ensinnäkin onnittelut hienosta valinnasta tulla opiskelemaan tietotekniikkaa TTY:lle. Täällä 
kampuksella meidän suojelijanamme toimii TietoTeekkarikilta (TiTe). Meillä on oma aina auki 
oleva kiltahuone Tietotalon kellarissa,  jonne olette ehdottomasti tervetulleita moikkaamaan ja 
hengaamaan tulevien opiskelutovereiden kanssa!

Olemme molemmat opiskelleet TTY:llä jo pari vuotta, mutta voimme sanoa, että omalla kohdal-
la fuksivuosi lukeutuu ehdottomasti elämämme parhaimpiin vuosiin. Vuosi oli tapahtumarikas, 
tutustui uusiin hienoihin ihmisiin, sekä uudenlaiseen kulttuuriin. 

Saatte ensimmäisenä käteenne fuksipassin, johon kerätään leimoja erilaisista teekkarikulttuuriin 
liittyvistä tapahtumista ja paikoista. Tämä passi toimii pääsylippuna teekkarikasteeseen. Kaksi 
ekaa viikkoa ovat täynnä ohjelmaa, joten kannattaa varautua pitkiin hauskoihin päiviin muuta-
man viikon ajan. Sitten onkin edessä omien tyylikkään mustien haalareiden hankkiminen. Haa-
larit TiTellä hankkii fukseista koostuva haalaritiimi. Keväällä alkaa kaksiviikkoinen teekkariwap-
pu, jolloin aika ei todellakaan käy tylsäksi. Wappuna saatte myös painaa teekkarilakin päähänne 
ja kantaa sitä ylpeydellä jatkossa. Wapun lopuksi teidät kastetaan sitten Tammerkoskessa aidoiksi 
Tampereen teekkareiksi. Tähän väliin mahtuu paljon muita tapahtumia, joista osa on suunnattu 
vain fukseille. Niissä kannattaa siis ainakin fuksivuonna käydä, sillä toista tilaisuutta ei välttämät-
tä tule! 

Kaiken tämän ohella on hyvä myös muistaa opiskella, sillä täällä totisesti oppii paljon uutta. Suo-
sittelemme myös käymään peruskurssit nopeasti pois, että pääset nopeasti käsiksi tositoimiin ja 
saat vankan perustan myöhemmille opinnoille.

Tule moikkaamaan meitä ja tulevia opiskelukavereita varaslähtöön 21.8. klo 18:00. 
Otamme lähdön kauppakeskus DUOn vierestä, Hervannan valtaväylän puoleiselta sisäänkäyn-
niltä. Tämän jälkeen kierrämme vähän Hervantaa ja tutustumme myös kampukseen jonkin 
verran. Tämän jälkeen on tiedossa kivaa hubaa. Kannattaa tulla paikalle :)

#tite-fuksit IRCnetissä ottaa sinut avosylin vastaan. Kyseinen kanava on tarkoitettu uusille fuk-
seille. Siellä on paikalla teidän lisäksi killan hallitus ja tutorit, jotka vastaavat kysymyksiinne ja 
avustavat mielellään. Jos Irkkaus ei ole vielä sinulle tuttua, hyvä ohjeet löytyvät sivulta 
https://tite.cs.tut.fi/wiki/irc-ohjeet. Samalta sivustolta löytyy TiTewiki, josta löytyy hyvää hyö-
dyllistä tietoa TiTestä ja teekkarielämästä. Meiltä löytyy myös fukseille suunnatut sivut 
osoitteesta http://tietoteekkarikilta.fi/fuksi/. Käy katsomassa! Lisäksi kannattaa liittyä ryhmään 
TiTe-fuksit 2016 facebookissa.

Eiköhän siinä ollut ainakin ne tärkeimmät. Meidät löytää monesti kiltahuoneelta hengaamasta 
tai IRCnetissä nickillä Faabio ja eevuli. Lisäksi voit lähestyä myös facebookissa. Lähestykää meitä 
rohkeasti. Lisää tietoa tulee lukuvuoden alussa. Toivottavasti odotatte alkavaa opiskeluvuottanne 
yhtä paljon kun me odotamme teitä. 

  syksyllä NähdääN!

T. Eeva & Frank



  tutoRPaRit 

Eeva ”Eevuli” Ylimäki 
& Santeri ”Qike” Röning

“Fuksivuodessa on parasta, kun kaikki on 
niin uutta jännää ja kasvaa isoksi aikuiseksi 

teekkariksi”

Henrik ”Hulgo” Koskinen 
& Olli ”Gradi” Eloranta

“Yritetään olla kadottamatta fukseja 10 
sekunnissa”

Jesse ”ezkir” Kirvesmäki 
& Erkka “opossumi” Saarela
“Tutoroinnissa on parasta, että pääsee 

kertomaan fukseille teekkarikulttuurista ja 
vähän muustakin”

Tiina ”nallekarkki” Hytönen 
& Sandra “Sandra” Raitaniemi
“Fuksivuodessa parasta on uudet kaverit, 
fuksitapahtumat, sekä mahtava ilmapiiri 
ja yhteishenki. Odotetaan, että päästään 

tutustumaan uusiin fukseihin. Fuksien kan-
nattaakin tulla jo varaslähtöön tutustumaan 
kanssa opiskelijoihin päivää ennen koulun 

alkua!”

Henna ”holilei” Olli
DI vaiheen tutori

Miro ”mirqqu” Heikkonen 
& Mia ”Mia”Lukin



  tutoRPaRit 

Severi ”Nekku” Peltonen 
& Petteri ”Pessi” Ranto

“Odotetaan, että päästään tekemään hauskaa 
ajanvietettä fuksien kanssa. Fuksivuodessa on 
parasta kaikki tapahtumat, wappu, sekä uusiin 

ihmisiin tutustuminen.”

Anu Tolvanen 
& Leevi Leppänen

“Fuksivuodessa parasta on uusiin ihmi-
siin tutustuminen ja opiskelijakulttuurin 
sisäistäminen. Tutoroinnilta odotamme, 

että pääsemme kokemaan fuksivuoden eri 
näkökulmasta”

Onni ”onnex” Hytönen 
& Arttu ”Karhu” Karpale

“Fuksivuodessa parasta on koski! Lisäksi 
pääsee kokemaan muutenkin kaikkea ki-
vaa. Tutoroinnilta odotetaan uusien asioi-

den kokemista.”

Valtteri ”jallux” Yli-Karro
 & Juho ”smuumi” Kuokkanen

“Tutoroinnilta odotamme hyviä kokemuk-
sia uusien kasvojen kanssa. Meillä on paras 
kiltahuone ja ilmapiiri, jossa myös fuksitkin 

viihtyvät”

snottis &  jämä 
eli Sauli Nevalainen 

ja Tommi Nikula
“Fuksivuodessa on parasta, että vastaan 

tulee kaikkea uutta ja kivaa! Ihmisiä, 
tapahtumia, kursseja..

Odotamme että pääsemme tutustuttamaan 
uudet fuksit teekkariuden saloihin”
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Teksti Liisa Ojaniittu

A new perspective 
on a job?

tieto.com/careers

A job can be just a job.  
Or, it can be a chance to make 
a difference. At Tieto, you can 
create new IT solutions that 
benefit not just our customers’ 
businesses but all of society.

See more:



Muut killat       

Mitä ne ovat?      

TTY:llä on 12 eri kiltaa. Myös muiden kiltojen jäseniin kannattaa 

tutustua, vaikka TiTeläiset ovatkin niin mukavia. Tässä ovat killat 

lueteltuina, niistä yleisesti käytettyjen lyhenteiden mukaan. Lisäksi 

jokaisesta killasta on vastaus kolmeen kysymykseen:

1. Haalareiden väri

2. Killan virallinen nimi

3. (Hauska) fakta

Teksti Liisa Ojaniittu

A new perspective 
on a job?

tieto.com/careers

A job can be just a job.  
Or, it can be a chance to make 
a difference. At Tieto, you can 
create new IT solutions that 
benefit not just our customers’ 
businesses but all of society.

See more:
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TiTe
1. Musta 
2. Tampereen TietoTeekkarikilta 
3. Maskottina teekkariksi kastettu Ruffe-koira

Hiukkanen
1. Violetti 
2. Teknis-luonnontieteellinen kilta 
3. Kiltahuoneelta löytyy monia Rubikin kuutioita

Skilta
1. Sähkönsininen 
2. Sähkökilta 
3. KoRK:in jäynien vakiokohde

TARAKI
1. Tummansininen 
2. Tampereen Rakentajakilta 
3. Kiltahuoneella läpinäkyvät seinät

TamArk
1. Iloisen musta 
2. Tampereen Arkkitehtikilta 
3. Ihmiset viettävät enemmän aikaa piirustus-
saleissa kuin kiltahuoneella

Bioner 
1. Beige 
2. Bioteekkarikilta 
3. Haalarista löytyy karvareunusteinen huppu



Autek
1. Keltainen 
2. Automaatiotekniikan kilta 
3. Ei helppo, mutta varma

Indecs 
1. Valkoinen 
2. Tuotantotalouden kilta 
3. Kiltahuoneella ilmainen kahvi

YKI 
1. Tummanvihreä 
2. Ympäristöteekkarikilta 
3. Useimmiten mielenkiintoisimmat 
tapahtumajulisteet

M@nager
1. Harmaa 
2. Tietojohtajakilta 
3. Myy skumppalaseja

KoRK
1. Kirkkaanpunainen 
2. Koneenrakentajakilta 
3. Lähes aina vähiten naisia 
aloittaneissa fukseissa

MIK
1. Viininpunainen 
2. Materiaali-insinöörikilta 
3. Maskottina Jallu-Pärinä



ERääN FuksiN taRiNa
Tarina miehestä, tarina vuodesta.
Tuossa noin vuosi sitten muuttaessa tänne Tampereen perämetsille, en voinutkaan arvata 
minkälainen vuosi sitä olikaan tulossa. Uusien hommien kutkutusta ja ensimakua tuleval-
le vuodelle tuli heti varaslähdössä tutustuessani tuleviin opiskelijatovereihin ja tutoreihin, 
sekä hämmentävän “Oot sä Panu?” -kysymyksen kaikuessa päässä oli vain ajatus tulevasta 
ajasta ja mietintä siitä, että mitähän tästäkin tulee. Ensimmäisen viikon pööpöilyn, ihmet-
telyn ja toisiin tutustumisen jälkeen pääsin jo itse asiaan koulunkäynnissä ja ensimmäisten 
bileiden tullessa eteen pääsin myös tutustumaan toiseen puoleen teekkarielämässä. Ensim-
mäiset viikot menivät kutakuinkin näissä toiminnoissa, ja huomasin pikkuhiljaa asuvani 
koululla. Vaikken sitä vielä uskaltanut myöntää itselleni.
Myös ensimmäiset tehtävät osuivat kohdalle haalaritiimin mukana: projekti, jossa fuksit 
hommaavat itselleen haalarit, niihin mainokset, sekä niiden jaon koko fuksiporukalle.

Syksyn jatkuessa ja opintojen rullatessa eteenpäin vastaan tulivat niin ensimmäinen tent-
tiviikko (ei ollut niin paha, etteikö siitä selviä hengissä), ensimmäiset XQ:t, kuten fuksiXQ 
(sori siitä Mervi ja cirrus~) ja suuremmat tapahtumat, kuten rankka (kannattaa ehdotto-
masti lähteä mukaan, harvinaista herkkua!). Näitä läpi käydessä tuli itselleni mieleen ajatus 
meidän toiminnan parantamisesta ja mahdollisuuksista tehdä sitä, joista kaikkein selkein 
keino oli hallitustoiminta: lähdinkin kisaan mukaan kaehminta-saunan tullessa kalenteris-
sa vastaan.

Seuraava vuosi lähti liikkeelle opiskelulla, hallitustoiminnalla ja erilaisilla tapahtumilla, ku-
ten titeeneillä ja vuosijuhlilla. Jokainen tapahtuma ollessaan erilainen ja hieno kokemuk-
sensa itsessään. Toisessa istuin frakki päällä pöytäjuhlissa, toisessa ryönäsin haalarit jalassa 
pitkin ja poikin Turkua; annettakoon lukijan päättää kummalla tarkoitan kumpaa. Heti 
vuosijuhlien jälkeen katse siirtyi kohti Wappua, omaa lakkia ja koko vuoden keräiltyjen 
fuksipisteiden palautusta. Voin sanoa, että harvoin olen kokenut ja näkenyt samalaista ta-
pahtumaa, kuin mitä Wappu kokonaisuudessaan oli: alkaen Tampin paljastuksesta, päät-
tyen Wapunkaatoon, välissä ollen enemmän tapahtumia kuin sormia käsissä.

Kaiken kaikkiaan vuosi täällä on ollut huikea, josta syyttäminen lienee koko TTY:tä.
Sen haluan sanoa, että harvoin olen päässyt tutustumaan samanlaiseen porukkaan ja sa-
manlaiseen ryhmähenkeen, kuin mitä täältä löysi. Harvoin näkee samanlaista heittäytymis-
tä, paskojen hommien ilolla hoitoa ja yhteisöllisyyttä, mitä täältä löytää. Näistä esimerkkei-
nä voisin heittää mm. Senssibileiden SexBoys, erilaisten XQjen järjestämistä, juhlat, saunat, 
hallituksen jatkuva puurtaminen kiitoksetta ja kiltahuoneen muuttumisen huomaamattani 
paikasta, jossa voi käydä luentojen välissä, paikaksi, jota voin huoletta kutsua omaksi olo-
huoneekseni.

Teille tuleville fukseille totean vain nämä sanat: menkää ja nauttikaa olostanne, muistakaa 
myös opiskella. 

-Santeri “Qike” Röning, 
Isäntä.



ERääN FuksiN taRiNa





Tervehdys!

Nimeni on Tommi ja toimin Tampereen TietoTeekkarikillan TEK-kiltayhdyshenkilönä. Se tarkoittaa 
sitä, että minulta voi kysyä tyhmiä kysymyksiä liittyen Tekniikan Akateemisiin.
TEK eli Tekniikan akateemiset on diplomi-insinöörien sekä arkkitehtien etu- ja palvelujärjestö. 
Jäsenistä lähes kolmasosa on opiskelijoita.

Miksi kannattaa liittyä Tekniikan Akateemisiin?

TEKin jäsenyys on opiskelijoille ilmaista. Siitä huolimatta opiskelijoilla on oikeus kaikkiin täysjäsen-
ten etuihin ja opiskelijat otetaan huomioon päätöksenteossa. TEKin pääsette vaikuttamaan!

TEK tarjoaa monenlaista tukea työnhakuun. Esimerkiksi joka vuosi julkaistaan Teekkarin työkirja, 
joka sisältää oivalliset vinkit kesätöiden hakuun. Teekkarin työkirjasta löytyvät myös ajantasaiset 
palkkasuositukset opiskelijoille. Lisäksi TEKin lakimiehet ovat jäsenten käytössä ilmaiseksi, mikäli 
työnantajan kanssa tulee erimielisyyksiä. Lukekaa TEKin teekkarin työkirjaa!

TEKin jäsenenä voit jo opiskeluaikana varmistaa valmistumisen jälkeisen työttömyysturvan liittymäl-
lä IAET-kassaan. Kassaan liittyminen on vapaaehtoista ja vuotinen jäsenmaksu pyörii jossain sadan 
euron hujakoilla. Työssäoloehto täyttyy, kun koko opiskelujen aikana olet yhteensä 26 viikkoa töissä. 
Töiksi lasketaan minkä tahansa alan hommat. Kun kesätöitä löytyy, liittykää TEKin kassaan!

Näiden lisäksi jäsenenä on mahdollisuus lukea jäsenlehteä ja pääsee nauttimaan monista alennuksis-
ta. TEK myös tukee meitä opiskelijoita monin tavoin ja mahdollistaa monien huikeiden tapahtumien 
järjestämisen opiskeluvuosien aikana.

Lisätietoa löytyy vaikkapa osoitteesta tek.fi/opiskelijat ja liittyminen onnistuu osoitteessa tek.fi/liity. 
Minulle saa laittaa sähköpostia, kysyä kasvotusten tai huudella IRCnetissä nimimerkille ”tommijama”. 
Nähdään syksyllä, liittykää TEKin jäseneksi!

- se on ilmaista

- Saat apua työnhakuun ja työsuhteisiin

- IAET-kassa

0405105135
tek@tietoteekkarikilta.fi
IRCnet: tommijama 

Tommi Nikula
TEK-kiltayhdyshenkilö



1) Käy kaikissa tapahtumissa
Etenkin ensimmäinen kuukausi on parasta aikaa tutustua kanssafukseihin ja -opiskelijoihin. TiTe jär-
jestää lukuvuoden alussa kaksi saunaa, joista fuksisauna on yhdessä Hiukkasen kanssa. Siinä on hyvä 
tilanne tutustua muihinkin kuin TiTen fukseihin. Pitkin vuotta sitten on XQ:ja, sitsejä ja muita hausko-
ja tapahtumia, missä on helppo tutustua uusiin kavereihin.

2) Opiskele
Kaikki sitä tulee teille hokemaan, ja ihan hyvästä syystä: käykää ne fuksikurssit fuksivuonna. Ei oo 
kauheen hauskaa istua neljäntenä vuonna niillä samoilla matikan kursseilla uusien fuksien kanssa (t. 
IMA3:ssa nähdään), ja kuka tahansa seitsemättä vuotta opiskeleva wanha sanoo samaa. 
PS. Opintopiiriin kannattaa tulla tekemään yhdessä laskareita.

3) Syö
Toivottavasti sanomattakin selvää? Mutta paremmin sitä jaksaa opiskelua ja elämää ylipäätäänkin, kun 
syö välillä. Ja siinä, missä tyhjään mahaan ryyppääminen voi olla halvempaa, niin ei se oo kovin haus-
kaa, jos puolen tunnin jälkeen et voi tehdä enää muuta ku oksentaa.

4) Nuku
Oikeesti?

5) Liiku
Kuulemma mieli ja keho voi paremmin, kun harrastaa jonkinlaista liikuntaa. Ja TTY:llä voi harrastaa 
halvalla mitä vaan. Liity TUrVoKe:seen tai johonkin liikuntakerhoon, niin jaksat paremmin. 
Tai sitten älä.

6) Osallistu kilta-/kerhotoimintaan
Jos TiTe:n toiminta ei ole se oma juttu, niin älä huoli. TTY:llä on niin paljon erilaisia harraste- ja am-
mattiainekerhoja, että varmasti sinullekin löytyy paikka. Jos sinua kiinnostaa vaikkapa purjehdus niin 
pyydä ekoilla viikoilla tutoreita kertomaan tai näyttämään, missä on purjehduskerho. Sitä(kin) varten 
ne on olemassa (tutorit).

7) Muista myös levätä
Aina välillä kannattaa ottaa myös aikaa ihan vaan itselle. Ei siitä kuitenkaan tule mitään,
jos pitää joka päivä opiskella ja sosialisoida ja urheilla ja harrastaa.

Teksti Sanna Ikäheimonen

7 asiaa      Mitä kaNNattaa 

tEhdä FuksivuoNNa      

Eihän kukaan pysty tekemään tätä kaikkea? 

No ei pystykään, mutta etenkin, mitä TTY:n kerhoihin tulee, niin 
väittäisin, että kaikkea (mikä vähänkin kiinnostaa) kannattaa kokeilla. 
Joka tapauksessa kannattaa pitää eeppinen ja ikimuistoinen fuksivuosi.18
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Kauppakeskus Duo

Orientaatioviikko 22-26.8 

Merkitse nämä 
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NähdääN syksyllä!

terveisin, titeläiset

Jännittääkö eka päivä yliopistolla? Ota varaslähtö fuksivuoteen!

Saavu Kauppa & Keskus Duon Hervannan valtaväylän puoleiselle ovelle sunnun-

taina 21.8 kello 18:00. Luvassa tutustumista Hervantaan, kouluun ja opiskelutov-

ereihin!

Orientaatioviikolla järjestetään virallisen ohjelman lisäksi myös epävirallista 

toimintaa killan ja tutorien toimesta.

Epäviralliseen toimintaan kuuluu päivällä tapahtuvan kampuksen käytännön 

asioihin tutustumisen lisäksi illanviettoa muihin fukseihin tutustumiseksi. Varaa 

siis mahdollisuuksien mukaan orientaatioviikolle aikaa myös johdatusluentojen 

ulkopuolelle!

#tite-fuksit 
Jos osaat jo irkata, liity IRCnetissä fuksien omalle kanavalle 

#tite-fuksit. Jos et, se opetetaan sinulle orientaatioviikolla.
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