
Alkupuhe 
 
Tampereen TietoTeekkarikiltaan on jo pidemmän aikaa haluttu enemmän 
mahdollisuuksia palkita killan ansioituneita jäseniä. Tämän vuoden 
toimintasuunnitelmassa puhutaan palkitsemisen kulttuurista ja niistä uusista keinoista, 
joilla kiitämme jäseniämme hyvin tehdystä työstä. Ennen killan säännöt sisälsivät 
ainoana palkitsemiskeinona kunniajäsenyyden myöntämisen. Nyt keväällä pidetty 
kokous hyväksyi uuden merkkiohjesäännön ja se lisäsi kaksi uutta tapaa palkita 
jäseniä: Vuoden titeläisen arvonimen myöntäminen sekä ansiomerkin myöntäminen. 
 
Killan merkkiohjesäännössä sanotaan näin: 
 
“Vuoden TiTeläisen arvonimi voidaan myöntää killan jäsenelle, joka on kuluneen 
lukuvuoden aikana ansioituneesti edistänyt TiTeläisyyttä ja innostanut muita jäseniä 
toimimaan samoin. Jäsenistö voi ehdottaa arvonimen saajia hallitukselle. Hallitus myöntää 
Vuoden TiTeläisen arvonimet lukuvuoden lopulla, killan vuosijuhlilla tai muussa juhlavassa 
tilaisuudessa.” 
 
Hallituksen valitsema toimikunta vastaanotti ja käsitteli ehdotuksia, ja olemme nyt valinneet 
seitsemän kappaletta vuoden titeläistä. Nämä palkittavat titeläiset kuvastavat hyvin sitä, 
kuinka isoa ja monipuolista meidän killan toiminta on. Valitettavasti meillä ei ole aikaa 
erillisille kiitospuheille, mutta pidetään ne sitten huomenna sillispaljussa. Pyydän kuitenkin 
nimensä kuulleita nousemaan tänne eteen. 
 
Aloitetaan! 
 
Anriika Kauppi 
 
Tämä titeläinen on osallistunut aktiivisesti monella tasolla järjestötoimintaan. Hän on rohkeasti 
lähtenyt mukaan toimintaan ja tehnyt parhaansa eri pesteissä. Hän uskaltaa kertoa omia 
ajatuksiaan ja keskustelee aktiivisesti. Tämä nyt palkittava titeläinen on aina valmis toimimaan 
ja rohkaisee omalla toiminnallaan muita toimimaan samoin. Hän on iloinen, ystävällinen ja 
ymmärtävä tekijä, joka uskaltaa puuttua epäkohtiin, mutta osaa myös pitää hauskaa ja 
rentoutua.  
 
Tampereen TietoTeekkarikillan hallitus on myöntänyt teille vuoden titeläisen arvonimen, Anriika 
Kauppi. 
 
Otto Lähepelto 
 
Titeläisyyteen kuuluu rohkeus innostua tekemään asioita ihan vain koska voidaan. 
Tämä tuore titeläinen on osoittanut ymmärtäneensä edellisen ja innostaa myös muita 
toimimaan samoin. Hän on tilanteessa kuin tilanteessa hyvällä tuulella. Hän levittää 
kiinnostunutta ja rohkeaa asennetta ympärilleen sekä innostaa muita tekemään asioita 
yhdessä.  
 



Tampereen TietoTeekkarikillan hallitus on myöntänyt teille vuoden titeläisen 
arvonimen, Otto Lähepelto. 
 
Anniina Honkasaari 
 
Tämä titeläinen vasta aloittelee uraansa aktiivisena toimijana, mutta hän on jo 
osoittanut olevansa kiinnostunut laajasti koulun toiminnasta. Erityisesti hänessä 
nähdään paljon potentiaalia koulutus- ja sosiaalipoliittisissa asioissa. Hänen tapansa 
innostua asioista on tarttuvaa, jonka vuoksi hänet yleensä nähdäänkin johtamassa 
kanssafuksejaan tekemään asioita titemäiseen tyyliin. Jos fuksipassi on ensi vuonna 
pitkästä aikaa musta, se on tämän titeläisen ansiosta.  
 
Tampereen TietoTeekkarikillan hallitus on myöntänyt teille vuoden titeläisen 
arvonimen, Anniina Honkasaari. 
 
Saskia Simisker 
 
Tämä titeläinen on ollut aktiivisesti mukana killan toiminnassa fuksivuotensa alusta saakka. Hän 
on osallistunut toimintaan ennakkoluulottomasti ja näyttänyt, että myös kansainvälisillä 
opiskelijoilla on paikkansa killassa. Hän on ottanut rohkeasti vastuuta killan tehtävissä ja 
kannustanut muita toimimaan samoin. Hän on omalla toiminnallaan rakentanut killan 
yhteishenkeä ja tuonut kiltaan keskustelua ja väriä.  
 
Tampereen TietoTeekkarikillan hallitus on myöntänyt vuoden titeläisen arvonimen teille, Saskia 
Simisker. 
 
Vivian Lunnikivi 
 
Jotta kilta voi aidosti kehittää toimintaansa, sen tarvitsee myös kestää kriittistä tarkastelua. 
Tämä vuoden titeläinen ei todellakaan pelkää kertoa, jos näkee tai edes epäilee näkevänsä 
jossakin asiassaa epäkohtia. Hänen rohkeat nostonsa rakentaa kiltaan terveellistä 
keskustelukulttuuria, jossa kaikesta saa puhua ja kaikkea saa kyseenalaistaa. Hänen 
toimintansa rohkaisee muita titeläisiä tekemään juuri niin, kuin he parhaiten näkevät. Lisäksi 
tämä henkilö on tutoroinnin ja assaroinnin virkojen ulkopuolellakin aina valmis auttamaan, oli 
sitten kyse koodista, koposta, yo-kunnasta tai teekkarikulttuurista. Tämä henkilö on myös 
todella rohkea edaattori, joka tuo aina TiTen mielipiteet pöytään kaunistelematta. 
 
Tampereen TietoTeekkarikillan hallitus on myöntänyt vuoden titeläisen arvonimen teille, Vivian 
Lunnikivi. 
 
Petri Kemppinen 
 
Tämä nuorempi titeläinen ei ole vielä ollut hallituksessa, vaikka monesti niin voisi luulla. 
Hän ottaa aktiivisesti osaa TiTen asioihin ja antaa palautetta aina aiheesta. Hänet 
löytää usein auttamassa kiltahuoneella, useimmiten ilman erillistä pyyntöä. Tämä 
hallituksen pieni pelastaja on esimerkiksi ottanut koppia killan lautapeli-illoista, jos 
hallitus on ollut itse pulassa järjestelyjen suhteen. Hänet löytää usein kiltahuoneelta 
pirteästi avaamassa keskusteluja asioista ja rakentamassa mukavaa ilmapiiriä 



kiltahuoneella, jossa kaikkien on hyvä olla. Erään vanhemman hallitustoimijan sanoin, 
“Hän on sellainen ensiluokkainen rivijäsen” 
 
Tampereen TietoTeekkarikillan hallitus on myöntänyt vuoden titeläisen arvonimen 
teille, Petri Kemppinen. 
 
Hanna Ylinen 
 
Tästä vuoden titeläisestä hehkuu positiivista energiaa kaikkiin ympärillä oleviin. Hän on 
ollut oivallisesti kehittämässä TiTen fuksikulttuuria uudistuvassa yliopistossa. Ensi 
lukukaudelle TiTen tarvitsee kasvattaa räjähdysmäisesti tutorien määrää, ja tämän 
henkilön keksimät keinot ovat mahdollistaneet onnistuneen rekrytoinnin niin fukseista 
kuin vanhemmistakin tieteenharjoittajista. Hänen reipas asenteensa innostaa fukseja 
tutustumaan titeläisyyden saloihin. Lisäksi hän on ollut rohkeasti ideoimassa ja 
toteuttamassa uusia tapahtumia, jotka ovat innostaneet kaikkia osallistumaan uusilla 
tavoilla TiTen toimintaan. 
 
Tampereen TietoTeekkarikillan hallitus on myöntänyt vuoden titeläisen arvonimen 
teille, Hanna Ylinen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


