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On hieman vaikea uskoa, että vain vuosi sitten olin samassa tilanteessa kuin
sinä, arvoisa lukija. Vuosi sitten olin nimittäin aloittamassa tietotekniikan
opintojani Oulun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa. Nyt olen kuitenkin jo
teekkarin arvonimen itselleni ansainnut ja tupsulakin wappuaamuna kello viisi
päähäni painanut.

Fuksivuoteni oli täynnä kaikenmoisia tapahtumia, joista ensimmäiseksi tulee
mieleen näistä tapahtumista saadut uudet ystävät. Vaikka kiersinkin melkein
kaikki kissanristiäiset, tuli minulla silti opiskeltuakin yllättävän paljon. Siksipä
annankin nyt sinulle yhden erittäin tärkeän neuvon: vaikka bileissä kulkeminen
onkin kivaa, muista jättää riittävästi aikaa myös opiskelua varten. Bileitä ja
muita kissanristiäisiä löytyy joka lähtöön lähes joka päivälle, jopa joka viikolle,
mutta niissä kaikissa ei silti tarvitse käydä. Opiskele siis uusien ystäviesi kanssa
(joita toivottavasti saat omasta pienryhmästäsi) ahkerasti, jotta myös
valmistuisit joskus. Ja osallistu myös kiltatoimintaan vaikkapa vain
oleskelemalla kiltahuoneella - eivät ne kiltiksen rumat äijät pahaa tee. ;)

Tervetuloa Oulun yliopistoon ja hauskaa fuksivuotta!
Juissi
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Puheenjohtajan ja
fuksivastaavan tervehdys

Hei!

Olet aloittamamassa opiskelua Oulun
yliopistossa tietotekniikan tai
i n f o r m a a t i o v e r k o s t o j e n
koulutusohjelmassa muutaman viikon
kuluttua. Edessäsi on mielenkiintoinen
vuosi - opiskelu yliopistossa on erilaista
kuin lukiossa. Toisaalta vastaat itse
opintojesi etenemisestä, toisaalta saat
mahdollisuuden opintojen suunnitteluun
hyvin vapaasti. Monilla on lisäksi edessä
muutto uudelle paikkakunnalle, mikä
merkitsee isoa muutosta elämässä.

Yksin jäämistä uudessa
ympäristössäkään ei tarvitse pelätä.
Heti ensimmäisenä päivänä uudet
opiskelijat jaetaan noin kymmenen
hengen pienryhmiin, joissa
pienryhmäohjaajat eli hieman
vanhemmat opiskelijat auttavat heidät
alkuun yliopisto-opinnoissa.
Pienryhmäohjauksessa käydään läpi
asioita matematiikan perusteista
opiskelijoiden terveydenhuoltoon.
Tärkeiden neuvojen lisäksi monet
saavat pienryhmäohjauksesta
pitkäaikaisia ystäviä!

Pelkkään arkiseen puurtamiseen
yliopistolla ei kannata tyytyä.  Lukuisat
yliopiston piirissä toimivat järjestöt
tarjoavat mahdollisuuksia
monenlaiseen vapaa-ajantoimintaan.
Lähimpänä opiskelijaa toimivat
ainejärjestöt, joita kutsutaan tekniikan
alalla yleensä killoiksi. Heti
ensimmäisistä päivistä alkaen sinulle
tulee tutuksi oma kiltamme, Oulun
Tietoteekkarit ry eli OTiT. OTiT järjestää
jäsenilleen erilaisia tapahtumia,
toimittaa kiltalehti Terminaalia jonka
erikoisnumero sinulla on juuri
kädessasi, edustaa jäseniään
tietotekniikan ja informaatioverkostojen
koulutuksesta päättävissä elimissä ja
niin edelleen. Toivottavasti killallamme
on myös sinulle jotain tarjottavaa.

Toivomme, että löydät tästä
lehdestä vastauksia mieltäsi
askarruttaviin kysymyksiin, ja
toivotamme sinut tevetulleeksi Oulun
yliopistoon ja Oulun Tietoteekkarit ry:n
toimintaan!

Timo ja KatjaTämänkertainen kolmossivun tyttömme
toivottaa kaikki uudet fuksit tervetulleiksi
Oulun Tietoteekkareiden iloiseen joukkoon!



TietoEnator on yksi tehokkaan tietoyhteiskunnan pää-

arkkitehdeistä ja Pohjoismaiden suurin tietotekniikan

palveluyritys. TietoEnator konsultoi, kehittää ja hoitaa

asiakkaidensa liiketoiminnan yhdinjärjestelmiä verkot-

tuvassa maailmassa. Palvelut perustuvat syvään

asiakastoimialojen ja viimeisimmän tietotekniikan

osaamiseen. Yhtiöllä on 13.000 asiantuntijaa ja toimi-

paikat yli 20 maassa. www.tietoenator.com

Tehokkaasti  toimiva yhteiskunta

parantaa  elämänlaatua
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Oulun Tietoisku Oy
Oulun Tietoisku Oy on sähköinsinöörikillan ja Oulun Tietoteekkareiden omistama osakeyhtiö,
joka tarjoaa kopiopalveluita niiden jäsenistöille. Kopiokoneilla voit helposti kopioida
muistiinpanoja, vanhoja tenttejä tai vaikka vanhoja laskareita. Yhden koneen muistiin on
sijoitettu kaikki vanhat sähkö- ja tietotekniikan osaston tentit.

auttamaan ongelmatilanteissa.
Tietoiskun kopiokoneet toimivat siis

kolikoilla ja kopiokorteilla, joita saa
ostaa päivystysaikoina killan
kiltahuoneelta. Kopioiden hinnat ovat
yliopiston edullisimmasta päästä,
yksittäisen kopion hinta kolikoilla
maksettaessa jää vain 5 senttiin.
Kopiokortteja saa kahta eri kokoa, 200
ja 400 kopion kortteina. Hintaa kopioille
tulee korttia käytettäessä saman verran
kuin kolikoilla maksettaessa, mutta
kortit ovat huomattavasti
helppokäyttöisempiä kuin kolikot.
Huomaa kuitenkin, että Oulun
Tietoiskun kopiokortit eivät käy muiden
kopiokoneyrittäjien kopiokoneisiin.

Muun muassa tästä syystä
Tietoiskun kopiokoneet onkin sijoiteltu
siten, että ne olisi mahdollisimman
helppo löytää yliopistolta. Yksi koneista
on sijoitettu Tietotalon tuutortupaan,
jolloin sitä on kätevä käyttää kun on
Tietotalossa opiskelemassa. Kaksi
konetta löytyy yliopiston keskusaulasta
vihreiden naulakoiden liepeiltä. Neljäs
kone on sijoitettu X-käytävälle (eli
Kauppakadulle) Oulun
Tietoteekkareiden kiltahuoneen
välittömään läheisyyteen.

Sekä tieto-, että sähköteekkareilla
on omat kopiokonevastaavansa ja
heidän apulaisensa, jotka auttavat
kaikissa kopiointiongelmissa.
Kopiokonevastaavien yhteystiedot
löytyvät koneiden läheltä, joten heihin
saa ottaa yhteyttä ongelmatapauksissa.

Miksi käyttää Oulun Tietoiskun
kopiokoneita?

• Koneet toimivat sekä
kopiokorteilla että kolikoilla

• Koneet ovat aina lähellä

• Kopiokonevastaavat sekä heidän
apulaisensa auttavat mielellään
ongelmatilanteissa

Kopioiden hinnat:

• Yksittäiskopio 0,05 e

• 200 kopion kortti 10 e

• 400 kopion kortti 20 e

Mistä löydät kopiokoneet:

• Kaksi konetta löytyy
keskusaulasta, vihreiden
naulakoiden välittömästä
läheisyydestä

• Yksi kone on tietoteekkareiden
kiltahuoneen lähellä

• Yksi kone löytyy Tietotalon
tuutortuvasta

Oulun Tietoiskun koneet löytyvät
helposti yliopiston tiloista, koneet
toimivat kopiokorttien lisäksi myös
kolikoilla, ja kiltojen
kopiokonevastaavat ovat aina valmiita
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Pienryhmäohjaajat 2003
Tietotekniikka

Angeria Juha
044 592 1789

 jangeria@yahoo.com
Nimeks mulle
on annettu
Juha ja
p e r i n t ö n ä
s i i h e n
j a t k e e k s i
Angeria. Mie
oon kolman-
nen vuoden
tietoteekkari

tuolta Lapista, ja tarkemmin sanottuna
Pellosta, jos joku tietää paikan.
Harrastuksina on kaikennäköinen
urheilu, esim. salilla käynti, uinti,
sulkkis, tennis, jne. ja jos on jotain
uutta lajia tarjolla niin oon aina valmis
kokeihleen.

Hosio Simo
050 343 7515

zion@ee.oulu.fi
M r o f .
Evoluutioni
alkoi joskus
-82 Nivalan
syrjäkylän
metsissä.
Teinivuodet
k u l u i v a t
Tuiskulan
nurkilla, ja

vuoden pakollisen valtion täysihoidon
jälkeen päädyin keskelle urbaania
jengisota-aluetta Tuiraan, east sidelle.
Kaikkea mitä tulen sanomaan tai
tekemään voidaan siis perustella
ympäristötekijöillä ja rankalla
lapsuudella. Nuoruuskin kun vielä on

edessäpäin. Omat fuxini aion heti alusta
johdattaa syvälle syvälle niihin
raskaisiin velvollisuuksiin mitä tulevalta
tietoteekkarilta vaaditaan. (yeah,
right...) Kaikesta huolimatta, kyllä,
minulla on noppiakin, ja jos minusta
tulee miss Suomi, niin loppuu se
ylenpalttinen zegidauttailu ja
härveltäminen meidän killassa.
Horoskoopiltani olen sörsälintu.

Huoviala Olli
041 5494894
wr@ee.oulu.fi

Olli “Oksupoksu”
Huoviala toimii nyt jo
toista kertaa
pienryhmäohjaajana.
Vuosikurssi hänellä on
noin kolmas.

Junttila Ville
044 040 8408

junes@ee.oulu.fi
Moro. Olen 21 vuotias
2. vuoden opiskelija.
Asun tällä hetkellä
luonnonkauni issa
Laanilassa, kotoisin
olen Kärsämäeltä.
Noppia on kertynyt
ihan mukavasti eli
valmistuminen on
(vielä) mahdollista.
Pienryhmäohjaajana
tavoitteeni on  muuttaa lauma
fuksieläimiä kunnon teekkareiksi. En
vastaa kuitenkaan mahdollisista
valmistusvirheistä.
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Kangas Maria
044 075 9158

mekangas@mail.student.oulu.fi
Olen 20-vuotias
k o l m a n n e n
vuosikurssin opiskelija.
Alun perin kotoisin
Torniosta, mutta nyt
Oulussa jo pari vuotta
asustellut. Viihtynyt
olen paremmin kuin
hyvin. Harrastuksiini
kuuluu lenkkeily, aero-

bic, espanjan kieli sekä sitseillä
käyminen, syöminen ja juominen :).

Mölläri Matti
045 676 1587

mmollari@ee.oulu.fi
Terfee! Olen
vuonna 2000
a l o i t t a n u t
t ie to teekkar i ,
mutta piipahdin
v u o d e n
armeijassa, joten
o p i s k e l e n
kolmatta vuotta.

Kotoisin olen Rovaniemeltä ja ikää on
kertynyt kohta 22 vuotta (syntymäpäivä
= fuksisuunnistus-päivä). Elinalueenani
on Tapiontien tasavalta. Harrastuksia on
läjäpäin, muttei mitään vakavaa yhtä
pakkomiellettä. Ei muuta, over and
out...

Polojärvi Mikko
0400 290 870

mipoloja@mail.student.oulu.fi
Tässäpä on jo parisen
vuotta opintojen parissa
viihtyä ehtinyt
t i e t e e n h a r j o i t t a j a
vuosimallia '81 sekä
kotoisin Rovaniemeltä.
Kuluttaa aikaansa
ropeilun, koodailun,

softailun, hupailun ja metelin parissa.
Jotkut kehuvat avuliaaksi luonteeksi,
mutta sitä lienee parasta omakätisesti
testata nykimällä hihasta. Tavataan
monesti laskareista, mikä on luultavasti
jotakuinkin ainoa säännönmukaisuus
muuten epäinhimillisessä
päivärytmissä.

Pöppönen Arto
044 735 0541

poppis@ee.oulu.fi
Moro! Kaenuun
poikia, asustellut
vuoden verran
täällä Oulussa.
A i k a i s e m m i n
k ä y n y t
eräopaskurssin,
ihmettelee tällä
hetkellä kovasti
mitä täällä tekee. Poppis on kovasti
kiinnostunut urheilusta ja kaikesta
muusta kuin opiskelusta. Tosin
opiskelukin sujuu ihan hyvin. Tää tahtoo
kovasti ulkomaille ja tykkää reissata,
vaikkei kieliä osaakaan. Kaikki vaan
rohkeasti mukaan killan toimintaan,
siellä on kivaa!

Rytky Tuomas
040 550 0530

turytky@mail.student.oulu.fi
Matkani Haapavedeltä
Ouluun kesti
y l i opp i l ask i r jo i tus ten
jälkeen kaksi vuotta, väliin
mahtui töitä ja valtion
poikaleiri. Aloitin opiskelut
tietotekniikan parissa 2001.
Olen opetellut enemmän
asioita, joista saa
opintoviikkoja kuin asioita,
joista saa teekkarimainetta. Mikään
pimeä alue opiskelijaelämäkään ei
kuitenkaan ole. Vapaa-ajalla harrastan
liikuntaa ja töitä =)
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Tokola Teemu
040 761 9162

ttokola@ee.oulu.fi
O p i s k e l e n ,
urheilen, biletän
ja puhun. Kaikkia
paljon mutten
v ä l t t ä m ä t t ä
t u o s s a
järjestyksessä.
Jos tuntuu että
olisi kysyttävää -
tule luokseni.
Pyrin auttamaan
kaikessa missä
voin. Muuten

olenkin kaikin puolin niin normaali
teekkari kuin voi olla. Ken muuta luulee
tulkoon ottamaan selvää. Lahjo minua
fuksisuunnistuksessa: suklaalla, ruoalla
ja perättömillä lupauksilla kiihkeistä
yhteisistä hetkistä (vain naiset).

Tuovinen Janne
044 287 1744

jtuovi@ee.oulu.fi
"Joka Vuotisen"
matkani olen
a l o i t t a n u t
Turpakukkulalta eli
s u o m e k s i
sanottuna Suomen
n a v a s t a ,
K ä r s ä m ä e l t ä .
Jostain syystä
minut muilutettiin

tänne Ouluun ja nykyään koitan palloilla
parhaani mukaan koulussa (lue
kiltahuoneella). Toimihenkilön virkaakin
hoitelen pienryhmäohjauksen sivussa.
Minun pienryhmä ei vain pyri
osallistumaan, vaan myös osallistuu
erilaisiin fuxivuoden tapahtumiin. Siinä
sivussa hoituu tuo opiskelukin. Ei
muuta.

Vilppola Hanna-Liisa
044-5471298

 havilppo@mail.student.oulu.fi
Moi. Olen Vilppolan
Hanna ja Kotoisin
tuosta Oulun
y l ä p u o l e l t a
H a u k i p u t t a a l t a .
Muutin Ouluun
syksyllä 2001
t i e t o t e k n i i k a n
o p i n t o j e n
houkuttelemana ;)
eli nyt siis käynnistyy kolmas
vuosikurssi. Vietettyäni
ratkiriemukkaan fuksivuoden, olen
löytänyt itseni koulukirjojen äärestä yhä
useammin. Mutta mihinpä se koira
karvansa nakkais eli pitää sitä vielä
joskus bailatakkin. Kaiken muun ohella
yritän harrastaa kuntonyrkkeilyä ja
tehdä kaikkea lystikästä kavereiden
kanssa, mitä ikinä päähän
pälkähtääkään.

Ylitolonen Marjukka
050 331 3774

mammu@ee.oulu.fi
Heips! Olen 22-
vuotias 4.
v u o s i k u r s s i n
tietoteekkari ja
pidän itseäni
paljasvarpaisena
oululaisena, vaikka
syntymäpaikkani
onkin Liminka.
T y k k ä ä n
k a i k e n l a i s e s t a
liikunnasta sekä ulkoilusta ja
Cassiopeiassa laulamisesta. Nyt kun
olen jo melkein oppinut, mihin päin
aularavintolasta pitää lähteä
kävelemään jotta päätyy oikeaan
suuntaan, haluan jakaa tämän ja muut
ylivertaiset tietoni fuksieni kanssa. Siitä
tulee hauskaa!
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Informaatioverkostot

Neuvonen Laura
044 562 6801

lauraneu@ee.oulu.fi
Heiiips! Niinpä niin,
jotta kaikki uudet
i n f o p h u k s i t
saataisiin heti
aluksi sekaisin
molemmat pro:t
ovat tottakai
Lauroja. Mut eipä
hätää, kyllä meidät
juuri ja juuri voi

erottaa.. Tämä Laura on lähtöisin
Oulusta, mitä nyt parin kuukauden
ikäisenä on muuttanut pois ja lähes
koko elämänsä asunut keskellä
Kaenuun mehtää, tarkemmin
Paltamossa. Pienenä sivubisneksenä
opiskelujen ohessa suunnittelen
hahmoja tv-sarja Itsevaltiaisiin (eihän
Suomessa kahta eri Neuvosen Lauraa
voi olla..)

Oinas Laura
040 753 2999

lauranz@ee.oulu.fi
Tervehdys kaikki
uudet opiskelijat!
Mulla ois nyt sitten
eesä toisen vuojen
info- opiskelut,
joskin vauhtia
yliopisto-opintoihin
kävin vuojen verran
hakemassa tuolta
m a t e m a t i i k a n

puolelta. Kotoisin olen Kemijoen
rannalta Tervolasta ja sieltäpä tuo
tärkein harrastuskin elikäs kaukalopallo
on mukaan tarttunu, joten aikaa kuluu
enemmän ja vähemmän myös
jäähallilla ja turnausreissuilla. No mutta
siinäpäs oli jotaki minusta, lisää
kuulenetta syksyllä..

Tammikuussa 2004
aloittaville

Maununiemi Antti
040 568 9481

ltjba@ee.oulu.fi
Kolmannen vuoden
opiskelija Antti “Aune”
Maununiemi on kova
poika pelaamaan
tuppea. Ensimmäistä
kertaa pienryhmä-
ohjaajana oleva Aune
kuuluu kiltahuoneen
vakiokalustoon.

Roivainen Hanna-Leena
050 569 5383

peppi@ee.oulu.fi
Heips, olen
R o i v a i s e n
Hanna(-Leena) ja
k u u l u n
Infoteekkareiden
p i e n e e n
vähemmistöön
k i l l a s s a m m e .
Olen vuosimallia -
83 ja alunperin
kotoisin Kellosta, nykyään kyllä kovin
Puulinnanmaalaistunut. Minut tunnistaa
pisamaisesta naamasta, punaisista
hiuksista ja liian kovasta äänestä
(naurusta). Harrastuksiini kuuluu muun
muassa Teekussa laulaminen
(maailman paras Oululainen
teekkarikuoro) ja monenlainen urheilu
lähinnä aerobic. Minulta voi aina tulla
kyselemään, jos jokin mieltänne painaa.
Tekniikan alan opiskelijoina muistakaa
vielä tämä elämänohje: “Erehtyminen
on inhimillistä, mutta suureen
möhläykseen tarvitaan tietokone.”
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Kiltahuone
Oulun Tietoteekkarit ry:n ikioma kiltahuone (huoneet YY054 ja YY055) sijaitsee X-käytävän
eli Kauppakadun kellarissa, taloustieteellisen tiedekunnan alla. X2-ovi ja sen vieressä sijaitseva
killan virallinen ilmoitustaulu ovat kiltahuoneen välittömässä läheisyydessä. Kiltahuone on
jokaiselle kiltalaiselle - ja miksei muillekin - tarkoitettu oleskelupaikka, johon voit tulla
rentoutumaan opiskelun lomassa (tai sen sijaan). Alla on listattu muutamia tärkeimpiä
kiltahuoneen “palveluita”.

Biljardi
20 c / peli tai 10 euroa / kausi

Biljardipöydän äärellä voidaan tavata
kiltalaisia melkeinpä mihin
vuorokaudenaikaan tahansa. Kasi- ja
ysipalloa voit sinäkin pelata maksamalla
20 senttiä seinällä olevaan
kolikkorataan, tai maksamalla
kausikorttimaksun 10 euroa lähimmälle
hallituksen jäsenelle. Pallot löytyvät
yleensä pöydältä ja kepit
keppitelineestä. Ethän kuitenkaan
tuhoa biljardipöytää istumalla siinä
tai asettamalla siihen limu-, olut-
tai viinapulloja taikka muita
tavaroitasi. Mikäli olet päivän
viimeinen käyttäjä, muista peitellä
pöytä pois lähtiessäsi.

Entertainment Center
Entertainment Center on tietokone-TV-
combo, jolla voit katsella videoita ja
DVD-leffoja sekä pelata erinäisiä pelejä
(rallipelit ovat aika suosittuja).
Väärinkäytöksistä tulee satikutia.

Haalarimerkit
1,5 euroa virallinen, 2,5 euroa epäviralliset
Killan omia haalarimerkkejä löytyy
neljää eri mallia, joista virallisessa on
killan logo ja epävirallisissa killan
maskotti. Kysy killan hallituksen
jäseniltä.

Henkilökohtaiset tietokoneet
Eräitäkin tietokoneita, joita voit käyttää
vaikkapa surffailuun, irssailuun ja
mailien lukemiseen. Koneet ovat
vanhahkoja, joten älä hermostu jos
weppisivut eivät aukeakaan heti.

Kalusto
Kiltahuoneen upea sisustus. Älä
vahingoita edes vahingossa. Huom!
Kiltalaiset lasketaan kalustoon.

Keittimet
10 c / kuppi

Kahvinkeittimessä on kahvia, ja jos ei
ole niin keitä samalla muillekin kuin
itsellesi. Kertakäyttökupit maksavat 5
senttiä kappaleelta. Sokeria ja maitoa
on myös saatavilla. Teetä saa pusseista
ja kuumaa vettä vedenkeittimestä.

Kiltamuki
5 euroa

Komeasta mustasta kiltamukista voit
juoda juomia. Kysy hallituksen jäseniltä.

Limuautomaatti
1,3 euroa / pullo

Tästä vehkeestä saa useampaa eri lajia
limukkaa. Tyhjät pullot koriin ja korkeilla
osallistutaan korkkiskabaan.

Televisio
Telkkarista tulee Salkkarit vaikka tekisit
mitä. Kuvanlaatu vaihtelee.

Tikkataulu
Kiltahuoneelta löytyy myös tikkataulu
ja tikkoja. Silmä- ja muiden vammojen
välttämiseksi älä heitä tikkaa kännissä.
Kysy tikkoja hallituslaisilta.

Worms
Worms on tietokonepeli, jonka
pelaamista varten on kiltahuoneelle
pyhitetty yksi kokonainen tietokone. Älä
muuta asetuksia tai hukka sinut perii.
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Killan tiedotus- ja
keskustelukanavat

Sähköpostilistat
Sähköpostilistoille tkilta@otitsun.oulu.fi (teekkarit) ja fuksit@otitsun.oulu.fi (fuksit)
lähetetään kaikki killan tärkeimmät tiedotteet. Imoita sähköpostiosoitteesi omalle
pienryhmäohjaajallesi mahdollisimman pian, jotta sinut liitetään fuksit-listalle.
Killalla ja killan jäsenillä on myös muita sähköpostilistoja esimerkiksi hallituksen
lista (hallitus@otitsun.oulu.fi), toimihenkilöiden lista, pienryhmäohjaajien lista ja
niin edelleen.

WWW-sivut
Killan www-sivuilla osoitteessa http://www.otit.oulu.fi/ on kaikki tärkeimmät
uutiset ja tiedotteet, yhteystiedot ja monenlaista muuta tärkeää. Terminaalin
kotisivut ovat osoitteessa http://www.ee.oulu.fi/~terminal/. Seuraa myös sivua
http://bileet.oulu.fi/.

OTiT-BBS
Killan ikioma BBS (Bulletin Board System) löytyy killan www-sivujen kautta.
BBS:ssä jutellaan ja äänestellään milloin mistäkin. Rekisteröitymistä vaaditaan.

OTiT Gallery
Kiltagalleria löytyy myöskin killan www-sivujen kautta, ja galleriasta löydät
hienoimmat kuvat killan ja kiltalaisten tapahtumista.

Uutisryhmä
Tärkeimmät tiedotteet lähetetään myös uutisryhmään oy.killat.otit, jossa kaikki
kiltalaiset voivat myös keskustella kiltaa koskevista asioista. Myös muita oy.-
alkuisia ryhmiä kannattaa seurata

IRC-kanava
Killan omalla irkkikanavalla #OTiT keskustellaan jatkuvasti kaikesta mahdollisesta.
Kannattaa liittyä mukaan nöylaiffaajien iloiseen maailmaan.

Ilmotustaulu
Killan virallinen ilmoitustaulu sijaitsee X2-oven vieressä, kiltahuoneen välittömässä
läheisyydessä. Tälle ilmoitustaululle tulee muun muassa ilmoittautumislistat killan
tapahtumiin ja killan viralliset tiedotteet, kuten kokouskutsut vaali- ja
vuosikokouksiin. Lisäksi kiltahuoneella majailee epävirallisempia ilmoitustauluja.

Tietoa syksyn tapahtumista löytyy killan
www-sivuilta osoitteesta

http://www.otit.oulu.fi/
Kannattaa käydä tsekkaamassa!
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OSA A: Opiskelusta

1. Tarvitseeko kursseille
ilmoittautua?

Sähkö- ja tietotekniikan osaston (SO),
matematiikan jaoksen tai
tietojenkäsittelytieteen laitoksen (TOL)
kursseille ei yleensä tarvitse
ilmoittautua. Tentteihin toki täytyy
ilmoittautua, ei kuitenkaan yleensä
välikokeisiin. Moniin kursseihin kuuluu
pakollisia laboratorioharjoituksia, joihin
on ilmoittauduttava.
Ilmoittautumiskäytäntö selviää yleensä
kurssin ensimmäisellä luennolla.

Fysiikan opintojaksolle Fysiikka S
ilmoittaudutaan täyttämällä
ilmoittautumiskaavake joko
ensimmäisellä luennolla tai myöhemmin
fysikaalisten tieteiden laitoksen
toimistossa. Kun on ilmoittautunut
opintojaksolle, ei opintojakson väli- ja
päätekokeisiin enää tarvitse
ilmoittautua erikseen (ks. kysymys 7).

Kielikeskuksen järjestämille
kursseille on aina ilmoittauduttava.
Syyslukukauden englannin kursseille
ilmoittaudutaan yleensä heti syyskuun
alussa ja kevätlukukauden kursseille
joulukuun alussa. Ilmoittautuminen
tapahtuu kielikeskuksen ilmoitustaululla
oleviin listoihin.

Jos suoritat tietotekniikan tai
informaatioverkostojen pakolliseen
opintoohjelmaan kuulumattomia,
esimerkiksi taloustieteiden tai
humanistisen tiedekunnan kursseja, on
ilmoittautumiskäytäntö yleensä
huomattavasti tiukempi.

2. Onko luennoilla pakko käydä?
Yliopistossa vastaat itse opiskelustasi.
Opettaja, opinto-ohjaaja sen enempää
kuin äitikään eivät tee sitä puolestasi.
Luennoilla tai laskuharjoituksissa
käyminenkään ei siis ole pakollista. Lue
kuitenkin seuraavat kysymykset.

Moniin SO:n kursseihin kuuluu
pakollisia harjoituksia, joilla on pakko
käydä. Kielikeskuksen kursseilla opetus
muistuttaa paljon lukio-opetusta, ja
läsnäolo kursseilla on pakollista.

3. Kannattaako luennoilla käydä?
Yksiselitteisen vastauksen antaminen
tähän kysymykseen on vaikeaa, koska
kurssit, kurssimateriaalit, luennoitsijat
ja opiskelijat ovat erilaisia.

Suurimmalle osalle opiskelijoista
luennoista on todellista hyötyä.
Useinkaan niillä, jotka eivät luennoilla
käy, ei tule opiskeltua muutenkaan.
Lisäksi usein (ei aina) kurssin kannalta
keskeisimmät asiat selviävät paremmin
luennoilla kuin esimerkiksi kirjoista
lukemalla. Vaikka akateeminen vapaus
houkuttelisikin, ei siis kannata heti
lopettaa luennoilla käymistä, vaan
miettiä tarkoin, mikä
opiskelumenetelmä itselle parhaiten
sopii. Jos ei kaikille luennoille pääse,
opiskelukaverit ja kopiokone auttavat.
On myös hyvä muistaa, ettei luennoilla
käyminen korvaa itsenäistä opiskelua
vaan tukee sitä.

Jos luennoitsija on huono, toisin
sanoen lukee vain prujua ääneen, ei
luennoilla välttämättä kannata käydä.
Samoin, jos itselle sopii paremmin
itsenäinen opiskelu, ei luennoilla
kannata aikaa kuluttaa. Silloin pitää

Fuksi-FAQ
Tämä fuksi-faq, elikkä siis useimmin kysytyt kysymykset, on alunperin Jari Korhosen
kirjoittama, ja myöhemmin sitä ovat päivitelleet ja muokanneet Antti Palsola ja Jouni
Knuutinen. Terminaalin toimitus ei ota vastuuta näiden ohjeiden sisältämistä asiavirheistä,
tai näiden asiavirheiden aiheuttamista mahdollisista henkisistä tai fyysisistä kärsimyksistä.
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vain muistaa ja viitsiä tehdä luentosalin
ulkopuolella työtä kurssin eteen.

Kurssin ensimmäisellä luennolla
kannattaa aina käydä, koska siellä
tiedotetaan kurssin suoritustavasta,
o p i n t o m a t e r i a a l i s t a ,
laskuharjoituksista, ilmoittautumisesta
laboratorioharjoituksiin jne. Joillakin
SO:n kursseilla luennoitsija myös kerää
kurssille osallistuvien
sähköpostiosoitteet, jotta hän voi
tiedottaa sähköpostitse esimerkiksi
luentoperuutuksista. Myös välikoetta tai
tenttiä edeltävällä luennolla kannattaa
yleensä käydä, koska monet
luennoitsijat antavat hyviä “tärppejä”
tenttiä varten ja kertaavat muutenkin
keskeisimpiä asioita.

Opit kuitenkin varmasti vähitellen
oman tyylisi opiskella, ehkä kantapään
kauttakin, mutta opit kuitenkin.
Opintomenestys kertoo
lahjomattomasti, onko tyyli oikea.

4. Entä laskareissa?
Laskuharjoituksissa eli laskareissa
kannattaa yleensä käydä silloinkin,
vaikka ei luennoilla viihtyisikään. Siinä
missä luennot ovat usein luennoitsijan
yksinpuhelua, laskarit muistuttavat
enemmän esimerkiksi lukion
matematiikan tunteja (positiivisessa
mielessä). Laskareissa käydään läpi
esimerkkejä, ja laskuja pääsee
laskemaan myös itse. Lisäksi
laskareiden pitäjä neuvoo
ongelmatilanteissa. Joidenkin kurssien
laskareista saa myös laskaripisteitä,
jotka lasketaan mukaan tentin tai
välikokeiden pistemääriin.

Koska laskarien pitäjät ovat usein
assistentteja tai muuten vain
laskeutuneet norsunluutornistaan
vähän lähemmäksi opiskelijoita,
kysymiskynnys on alhaisempi kuin
luennoilla. Laskareissa kannattaa siis
olla aktiivinen.

5. Mistä löydän tietoa kurssien
aikatauluista,

luentoperuutuksista,
laskariryhmistä yms?

Verkossa on opintoneuvojan
ilmoitustaulu [2], jolta löytyvät niin
lukujärjestykset kuin tenttilistatkin.
Kurssikohtaisen tarkemman
informaation hankkiminen voikin olla
hankalampi juttu. Jotkut opettajat
pitävät omista kursseistaan
informaatiosivua verkossa. Yleensä
paras tietolähde ovat ilmoitustaulut.
Eräs näppärä tiedotuskanava ovat
uutisryhmät oy.opinnot ja
oy.opinnot.so, joita tosin valitettavan
harvat opettajat käyttävät.

6. Mistä hankin kurssimateriaalin?
Yleensä kurssimateriaalina käytetään
luennoitsijoiden kokoamia
monistenippuja, “prujuja”, joita
myydään yliopistopainon
monistemyymälässä. Useimmiten
pelkkä pruju sekä omat (tai kaverin)
luento- ja laskarimuistiinpanot
kuitenkin riittävät kurssin
läpäisemiseen.

Useiden SO:n kurssien materiaali on
lainattavissa kopioitavaksi prosessi- ja
sähkötekniikan (POSO) kirjaston
mappihyllystä tai laboratorioiden
sihteereiltä. Joidenkin kurssien
materiaali on saatavilla jopa verkosta.

On syytä huomata, että yleensä
prujut on tarkoitettu luentorungoksi ja
ne soveltuvat itseopiskeluun yleensä
melko huonosti. Lisäksi joskus prujujen
taso on kehno, jolloin lisämateriaalin
käyttäminen on paikallaan varsinkin, jos
ei käy luennoilla tai laskareissa. Ja jos
todella haluaa oppia asiota eikä
pelkästään päästä kurssista läpi,
kannattaa silloinkin käyttää
lisämateriaalia, kuten kurssikirjaa,
muuta kirjallisuutta ja internettiä.
Joskus asia on paljon helpompi
ymmärtää, kun lukee saman asian
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selitettynä kahdella eri tavalla.
Useimmille kursseille on olemassa

kurssikirja. Kurssikirjoja samoin kuin
muuta kirjallisuutta voi lainata
yliopiston kirjastosta, joskin usein juuri
tentin alla kaikki kappaleet ovat
lainassa. Tällöinkin
käsikirjastokappaleita voi kuitenkin
lukea kirjastossa. Kurssikirjoja voi myös
ostaa yliopiston paperikaupasta, mutta
se käy äkkiä kalliiksi.

SO:n vanhoja tenttejä on saatavilla
ainakin edellä mainitusta POSO-
kirjaston mappihyllystä ja sähköisestä
tenttiarkistosta [3]. Matematiikan
jaoksen vanhoja tenttejä löytyy muun
muassa jaoksen käytävillä olevista
mapeista ja lokerikosta.

Vanhoja tenttejä ja muuta
kurssimateriaalia on tallennettuna myös
Oulun Tietoisku Oy:n kopiokoneeseen.
Tenttejä voi tulostaa koneesta
kopiokortilla, joita myydään
kiltahuoneella päivystysaikoina.

Kurssin harjoituksia, kuten laskuja,
ohjelmointitehtäviä ym., on myös
muistettava tehdä käytännössä. Pelkkä
kirjan, prujun tai muistiinpanojen
lukeminen ei yleensä riitä.

OSA B: Tenttimisestä

7. Tarvitseeko tentteihin
ilmoittautua?

Totta kai. Ilmoittautumatta jättämisestä
voi seurata ikävä yllätys tenttipaperia
palautettaessa. SO:n tentteihin pitää
ilmoittautua viimeistään kahta
arkipäivää ennen tenttiä verkossa
olevalla lomakkeella [4]. Matematiikan
jaoksen loppukokeisiin voi ilmoittauta
verkossa [5] tai jaoksen ilmoitustaulun
lähistöllä olevassa kansiossa oleviin
listoihin.

Fysiikan loppukokeisiin
ilmoittaudutaan fysikaalisten tieteiden
laitoksen toimistossa oleviin listoihin

viimeistään neljää vuorokautta ennen
tenttiä. TOL:n tentteihin
ilmoittaudutaan TOL:n kotisivuilla
olevan lomakkeen [6] avulla
viimeistään viikkoa ennen tenttiä.

Matematiikan jaoksen välikokeisiin
ei tarvitse ilmoittautua. Fysiikan väli-
ja päätekokeisiin ei tarvitse
ilmoittautua, jos on ilmoittautunut
opintojaksolle (ks. kysymys 1).

8. Minne ja milloin tenttitulokset
tulevat?

Tenttitulokset tulevat aina tentin tai
välikokeen järjestäneen osaston (vast)
ilmoitustaululle. Oulun yliopiston
opetuksesta ja opiskelijoista annetun
johtosäännön [7] mukaan
opintosuoritusten tulokset on
julkistettava kolmen viikon kuluessa
siitä kun opettaja on saanut suoritukset
arvosteltavakseen. Erityisestä syystä
laitoksen tai osaston johtaja voi
myöntää lisäaikaa. Tällöin asiasta on
tiedotettava opiskelijoille. Käytännössä
tiedotukseksi riittää paperilappu
ilmoitustaululla.

Käytännössä edellä mainittua
kolmen viikon sääntöä rikotaan melko
yleisesti. Joidenkin kurssien ja
luennoitsijoiden kohdalla
myöhästyminen tuntuu olevan
pikemminkin sääntö kuin poikkeus, eikä
asiasta aina vaivauduta tiedottamaan
opiskelijoille edes edellä mainitun
paperilappusen muodossa. Jos
tenttituloksia ei ala kuulua, kannattaa
asiasta kysyä luennoitsijalta.

Toisaalta joskus tulokset tulevat
hyvinkin nopeasti. Varsinkin
matematiikan jaos ansaitsee tässä
asiassa kiitosta; tenttien ja välikokeiden
tulokset ovat ilmoitustaululla yleensä
hyvissä ajoin ennen määräaikaa.
Parhaimmillaan ns. massatenttienkin
tulokset ovat tulleet muutamassa
päivässä.
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9. Miksi tenttipapereita ei saa
takaisin?

Esimerkiksi matematiikan jaoksen
välikoepaperit saa takaisin. Yleisesti
ottaen tenttipapereita ei kylläkään
palauteta. Tähän ovat syynä
säännökset, jotka määräävät yliopiston
arkistoimaan tenttipaperit tietyn ajan.
Jos haluaa tutustua omantenttinsä
arvosteluun, siihen on oikeus.
Tenttipaperit täytyy vain pyytää
erikseen nähtäväksi tentin korjaajalta.
Tenttipaperista on oikeus saada itselleen
jäljennös.

10. Sain tentistä kaksi miinuksen.
Onko se hyvä vai huono?

Arvosanoja vertailtaessa on syytä
huomioida, että jakauma ei vastaa sitä,
mihin lukiossa on totuttu. Lähes
jokainen opiskelija lienee joskus saanut
hylättyjä tai “keppisiimoja” (1-, alin
hyväksytty), eikä siinä ole mitään
ihmeellistä. Lisäksi jakauma vaihtelee
kurssin vaativuuden mukaan: on
vaikeita kursseja, joista moni on
tyytyväinen päästessään läpi, kun taas
samalle henkilölle jostain toisesta
kurssista 2- voi olla pettymys. Jos
haluaa arvioida omaa “tasoaan”,
kannattaa verrata vaikka koko tentin
keskiarvoon, joka ilmoitetaan
tenttituloksissa. Keskimäärin
valmistuvan diplomi-insinöörin
kurssiarvosanojen opintoviikkomäärällä
painotettu keskiarvo on luokkaa 1,8.

OSA C: Teekkarin
tuntomerkeistä

11. Saako haalarin värin valita
itse?

Olet valinnut haalarisi värin ottaessasi
vastaan opiskelupaikkasi tietotekniikan
tai informaatioverkostojen
koulutusohjelmassa. Yksi haalarin

tehtävästähän on viestiä kantajansa
opiskelualasta jo kauas ja helpottaa
lajitoverien löytämistä esimerkiksi
bileolosuhteissa. Tietoteekkareiden
musta on sitä paitsi perinteikäs väri:
myös muiden teekkaripaikkakuntien
tietoteekkarit (no, lappeen Rantaa
lukuunottamatta) kantavat ylpeinä
mustia haalareitaan.

12. Miksi teekkarilakki on niin
kallis?

Oululainen teekkarilakki on aivan oma
versionsa eteläisten serkkujen
vastaavasta, niinpä valmistusmäärätkin
ovat pieniä. Se on kuitenkin jokaisen
oululaisen teekkarin tärkein ja
perinteikkäin tuntomerkki, johon
kannattaa ehdottomasti panostaa.
Sehän hankitaan yleensä vain kerran
elämässä. Ja muistathan: Oululainen
teekkaarilakki on maailman paras
teekkarilakki.

13. Mitä solmut teekkarilakin
tupsunarussa tarkoittavat?

Solmut kertovat Oulussa vietettyjen
teekkariwappujen lukumäärän. Ne eivät
siis (periaatteessa) oikeasti kerro
vuosikurssista mitään, vaikka usein
puhutaankin “vuosikurssisolmuista”.
Toki vietettyjen teekkariwappujen
lukumäärästä voi usein päätellä myös
vuosikurssin: useimmiten
kaksisolmuteekkari opiskelee kolmatta
vuotta, ellei sitten ole viettänyt yhtä
vuotta esimerkiksi valtion palveluksessa
ja viettänyt teekkariwappua siitä
huolimatta.

Ensimmäinen solmu solmitaan
ensimmäisenä wappuna heti lakin
saamisen jälkeen. Viidentenä wappuna
naruun solmitaan joko kiekura tai
epämääräinen solmuhässäkkä, koska
solmuja ei mahdu naruun rajattomasti.
Valmistumisen jälkeen solmut avataan;
solmutonta oululaista teekkarilakkia
kantaa siis vain valmis DI tai arkkitehti
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(no miksei lisensiaatti tai tohtorikin...)
On syytä huomata, että tämä

solmukäytäntö pätee vain Oulussa.
Etelän teekkareilla solmujen teko ei
onnistu yhtä hyvin, koska heidän
tupsunarunsa lähtee keskeltä lakkia.
Heillä solmu voi kertoa esimerkiksi
avioitumisesta, lasten lukumäärästä
jne.

14. Entäs lakin koristeet?
Oululaisessa teekkarilakissa käytetään
kokardina killan kokardia. Lakki kertoo
siis paitsi oululaisuudesta, myös
opintoalastasi. Lakin “tipassa” olevat
mahdolliset ylimääräiset koristeet ovat
yleensä hallituskokardeja, ja kielivät
siitä, että lakin kantaja toimii tai on
joskus toiminut kiltansa tai Oulun
Teekkariyhdistys ry:n hallituksessa.
Jotkut saattavat myös opintoalaansa
vaihdettuaan kiinnittää entisen kiltansa
kokardin tippaansa.

OSA D:
Opiskelijaelämää

15a. Missä ovat Oulun parhaat
baarit?

Kysy päivystävältä juopolta. Päivystävä
juoppo on ossaaja, joka vastaa
puheluihin (ei tekstiviesteihin)
numerossa 040 569 8112. PJ vastaa
kysymyksiin, jotka liittyvät juopotteluun
tai Oulun (tai jonkin muun kaupungin)
baareihin. Palvelusta vastaa
Akateeminen Samoiluseura ASS.

15b. Niin mutta missä ovat Oulun
parhaat baarit?

Riippuu, mistä tykkää. Isoja yliopiston
haalaribileitä järjestetään yleensä
Foxiassa tai Radisson SAS:n
yökerhossa. Viikonloppuisin yliopisto-
opiskelijat suosivat tanssipaikoista
yleensä 45 Specialia (rockmusiikkia ja

boheemi ilmapiiri), Kaarlenholvia
(infernaalinen tungos aina perjantaisin
ja lauantaisin) tai Hot Night Baria (ne,
joille eurodancekin kelpaa). Radissonin
yökerho on maksukykyisen valinta.
Baareista opiskelijoita tapaa esimerkiksi
Tervahovista, Oulun Panimolta, St.
Michaelsista, Leskisestä, Caiosta ja
monista muista paikoista. Kysy
tarkemmin joltakulta, joka tietää
tarkemmin mieltymyksesi, tai
päivystävältä juopolta (ks. kysymys
15a).

16. Koska syödään? Ja missä?
Syöt silloin kuin nappaa. Uniresta [8]
tarjoaa yokunnan jäsenille (eli juuri
sinulle, arvon ylioppilaskunnan
jäsenmaksun maksanut opiskelija)
alehintaista ruokaa ravintoloissa, joita
on sijoitettu ympäri yliopistoa.
Annoksen hinta vaihtelee kahdesta
eurosta aina viiteen euroon.

Linkit:

[1] http://www.otit.oulu.fi/fuksit/

[2] http://www.ee.oulu.fi/opiskelu/

[3] http://otitsun.oulu.fi/
Exam_Archive/

[4] http://www.exams.ee.oulu.fi/

[5] http://s-mat-pcs.oulu.fi/tentti/

[6] http://www.tol.oulu.fi/opiskelijoille/
tentit.html

[7] http://www.hallinto.oulu.fi/yhallint/
saados/opetus.html

[8] http://www.uniresta.fi
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tyovoimaministeri@otitsun.oulu.fi

ka@ee.oulu.fi

Tiedotusministeri
Juha Tiensyrjä
Puistokatu 6 A 106
90120  OULU
Puh: 044 550 0133
tiedotusministeri@otitsun.oulu.fi

juissi@ee.oulu.fi

Teollisuusministeri
Jouni Kovasin
Tapiontie 4 A 7
90570  OULU
Puh: 0400 514 687
teollisuusministeri@otitsun.oulu.fi

jk@ee.oulu.fi

Rahastonhoitaja
Jukka Ohtonen

Virkakatu 5 G 12
90570  OULU

Puh: 050 301 4728
 rahastonhoitaja@otitsun.oulu.fi

noze@ee.oulu.fi

Opetusministeri
Tero Rontti

Puulinnankatu 8 B 18
90570  OULU

Puh: 040 732 2292
 opetusministeri@otitsun.oulu.fi

trontti@ee.oulu.fi

Sosiaali- ja terveysministeri
(VPJ)

Lasse Määttä
Yliopistokatu 1 B 412

90570  OULU
Puh: 041 550 9015

sosiaaliministeri@otitsun.oulu.fi
vpj@otitsun.oulu.fi

tfu@ee.oulu.fi

Liikenneministeri
Antti Niittyviita

Välkkylä 2 B 16
90100  OULU

Puh: 040 572 7204
 liikenneministeri@otitsun.oulu.fi

surtr@ee.oulu.fi

Ulkoministeri
Tommi Halonen

(osoite toistaiseksi
tuntematon)

Puh: 050 512 2279
 ulkoministeri@otitsun.oulu.fi

thal@ee.oulu.fi
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