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Siinähän se meni, kesä nimittäin. Töitä, nukkumista.. sekä töitä ja nuk-
kumista, kylmää oli, vettäkin satoi. 

No nyt on sitten uusi lukukausi taas edessä. Opiskelijan rankka arki 
koittaa, ja pitäisi taas päättää vaikeista asoista. Mitä sitä opiskelee ja mis-
sä bileissä käy, jääkö päivisin kiltikselle lorvimaan vai käykö luennoilla. 
Rankkaa.

Mennäänpä sitten itse asiaan. Moikka vaan kaikille uusille fukseille. 
Tämä lehti on pääasiassa teille tarkoitettu, sillä se sisältää kaikenlaista 
hyödyllistä tietoa killastamme ja opastaa opiskelijaelämään. Ehkäpä tä-
män arvasitkin jo lehden nimestä. Tietysti mukana on myös sitä oikeaa 

roskajournalismia, mitä lehdeltämme tavalli-
sesti odotetaan. Emmehän halua pettää luki-
joitamme. Emmehän, raakkel? 

Minä olen muuten OTiT:n tiedotusministeri ja 
tämän läpyskän päätoimittaja, toisin sanoen 
juurikin se perkele joka kokoajan spämmää 
sähköpostiasi. (jos en vielä, niin odotahan 
vain...) En aio pahemmin kertoa fuksivuoden 
tärkeydestä, mutta sanon kuitenkin että lähte-
kää heti alussa mukaan bileisiin sun muihin 
kekkereihin. Niissä tutustuminen eri ihmisiin 
on aivan toista luokkaa kuin luentosalissa. Sitä 

paitsi naamailu on kivaa, ja samalla opiskeluhuolet unohtuvat hetkeksi. 

Fuksisitsejä odotellen.
Terveisin, Pekka 
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Puheenjohtajan palsta
FERNANDO... MORIENTES!

Siinä se taas oli, kesä. Suomen kesä oli lyhyt, 
viileä ja sateinen..   mutta onneksi ainakin vä-
häluminen. Aika taas palata lipastolle hengai-
lee. Jännä homma, että kun lipastolle raahautuu 
joskus kymmenen tienoilla ja kotona on takaisin 
joskus kuuden tiennoilla, niin silti huomaa ettei 
ole viettänyt päivästä tuntiakaan luennoilla tai 
harjoituksissa.

Tänä vuonna en ottanut enää pienryhmäohjaajan 
haastellista, mutta palkitsevaa tehtävää, enkä siis 
pääse kolmatta kertaa kertaamaan fuksivuotta 
kaikkine bileineen ynnä muine fuksipassin ras-
teineen. Neljäntenä vuotena on jo perspektiiviä 
poimia ne parhaimmat pirskeet (teekkaribileet) 
joihin suunnata. Ei näin vanhana enää pää kestä 
viinaa, kun huomaa sairastavansa parin päivän 
krapuloita. Syksyn suurimpana ja kauneimpana bileenä toki OTiTin oma PikkuWappu 
4.11. Radisson SASsissa.

Fuksivuotta muistelee edelleen haikeudella. Oma pro, oma porukka ja   kaikki ne bileet. 
Ei ollut paljoa stressiä, ja jotenkin niitä noppiakin tuli sopiva määrä. Toivottavasti uudet 
fuksitkin ymmärtävät ottaa ensimmäisen vuoden rennosti. Fuksivuonna fuksipisteet 
merkitsevät enemmän kuin opintopisteet. Kaikki kurssit ehtii kyllä suorittaa ennen val-
mistumista.

Leppoista syksyä kaikille kiltalaisille toivottaa Onni

PS. Fuksipisteitä tai muita irtopisteitä on mahdollista kerätä myös tulemalla työvoimak-
si OTiTin 20-vuosijuhlille 25.10. Alustavasti työvoimaksi voi ilmoittautua esimerkiksi 
työvoimaministeri Millalle   (mlllaaa @ #otit). 

Terminaali - Oulun Tietoteekkarit ry:n kiltalehti ja pää-äänenkannattaja jo vuodesta 1988. 

4-6 numeroa vuodessa.   21. vuosikerta, numero 2,5/2008, 32 sivua Painosmäärä: 90 kpl
Painopaikka: Oulun yliopistopaino, 2008   Julkaisija: Oulun Tietoteekkarit ry

Päätoimittaja: Pekka Mäkinen  Kannen kuva: Tapani Himanka
Toimittajat: Antti Karjalainen, Jenni Laakso, Katariina Heikkinen, Taneli Rautio, Mikko Similä 

Osoite: Oulun Tietoteekkarit ry / Terminaali, PL4500, 90014 Oulun Yliopisto
Kotisivut: www.otit.fi/live/terminaali Sähköposti: terminal@ee.oulu.fi

Terminaalissa esitetyt mielipiteet eivät välttämättä vastaa Oulun Tietoteekkarit ry:n, päätoimittajan tai kenenkään 
muunkaan kantaa. 
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Työvoimaministerin tervehdys

Moi uudet fuksipallerot!

Hoidetaanpa nyt esittelyt alta pois, eli mää oon Milla, OTiTin fuksivastaava eli 
työvoimaministeri virallisella nimikkeellä. Niin mitä se meinaa? -Eli mä oon se 
tyyppi jolta voi aina tulla kysymään, jos joku asia mietityttää ja jos on vaikka 
kysyttävää fuksipassista tai pitäs saada siihen pisteitä. Niin ja mikä se OTiT nyt 
sitten onkaan? -OTiT eli Oulun tietoteekkarit on tietotekniikan ja informaatio-
verkostojen opiskelijoiden kilta.

Muistan kun itse aloitin pari vuotta sitten opiskelut niin olin aivan pallo hukas-
sa, outo paikka, uudet ihmiset ja sitten oli vielä joku kilta, johon pienryhmäoh-
jaaja pisti ekana päivänä liittymään. Pian aloin tutustua omaan pienryhmääni 
ja pienryhmälaisten kanssa oli sitten helppo mennä muutaman päivän kuluttua 
ensimmäiseen killan tapahtumaan, jossa tuttuja tuli taas roimasti lisää ja lisäksi 
pääsin kokemaan ensimmäisen teekkaritapahtumani. Tämän jälkeen orpo olo 
oli tipotiessään. Siispä kehotankin teitä ehottomasti 
nousemaan siitä tietokoneen eestä ja lähtemään mu-
kaan toimintaan, opiskelukin on niin paljon muka-
vampaan, kun on joku jonka viereen istua luennolla ja 
joku jolta kysyä vaikka prujua lainaan.

Opiskeluakaan ei kannata unohtaa ja siihen liittyenkin 
löydät vinkkejä kiltahuoneeltamme. Sinne voi aina 
tulla ja kysellä, jos tarvii vinkkejä vaikka kurssien va-
linnoissa tai tulla ihan vaan viettämään hyppytunteja 
pelaillen esim. bilistä tai nukkumaan päikkärit sohval-
le.

Fuksivuosi on ainutlaatuista aikaa, nauti siitä! Jos tu-
lee kysyttävää, pienryhmäohjaajasi ja hallitus auttavat 
varmasti mielellään.Hallituksenkin tavoitat helposti 
kotisivuiltamme (www.otit.fi) löytyvistä yhteystie-
doista. Hyvää syksyn jatkoa ja törmäillään!

-Milla
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Infonia esittäytyy
Hei vaan uudet fuksit! Teidän ensimmäisiin opiskeluvuosiin kuuluu yh-
tenä (isona) osana matematiikan opinnot, joten aloitetaanpa heti tärkeällä 
yhtälöllä:

Informaatioverkostojen opiskelijat + tietotekniikan opiskelijat = Oulun 
tietoteekkarit

Oulun tietoteekkareita pyörittää vuosittain vaihtuva hallitus ja hallitusta 
auttavat toimihenkilöt. Näiden toimihenkilöiden joukossa on kuusi in-
nokasta opiskelijaa, jotka puolestaan pyörittävät Infonia nimistä kerhoa. 
Infoniaan eli virallisemmin informaatioverkostojen ammattiainekerhoon 
voivat liittyä kaikki informaatioverkostojen opiskelijat. Tästä huolimatta 
paino on sanalla kerho, Infonia ei siis ole oma kilta.

Infonian tärkeimpiä tehtäviä on tehdä informaatioverkostojen koulutus-
ohjelmaa tunnetummaksi maailmalla. Tämän lisäksi Infonia huolehtii 
infolaisten vapaa-aikaan ja opiskeluun liittyvien 
asioiden edistämisestä.

Infonian toimintaan voi tutustua tarkemmin syk-
syllä ilmestyvästä Amppari-lehdestä sekä osoit-
teessa www.otit.fi/~infonia

Että eipä tässä muuta kuin mukavaa fuksivuotta 
ja tervetuloa toimintaan mukaan!

Terkuin
Infopiste Riikka Kilpeläinen 

Riikka Kilpeläinen
Sami Rönkä
Ilpo Heikka
Salla Särkelä
Pasi Keski-Korsu
Teemu Typpö

Infopiste (PJ)
Tietopilkku
Saunapilkku
Suhdepilkku
Lehtipilkku
Sitsipilkku

Infonian hallitus
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Tervetuloa vaan kaikille uusille palluroille!

Oon kahen solmun teekkari originally from Taival-
koski. Alottelin opintoja Oulussa 2006 prosella ja vii-
me vuonna vaihdoin infolle, ku täällä on niin huip-
pua porukkaa x) Harrastelen lumilautailua, uintia, 
lauleskelua ja kitaran soittoa bravuurinani kappale 
?pako vankilasta?, jonka esitän varmasti pyydettä-
essä..     Kauheata vauhtia menny tämä kesä, eikä oo 
paljo muuta ku töitä ehtiny pakertaa. Yritetään nyt 
tässä syksyn aikana ottaa ilo irti opiskelija elämäs-
tä ja pyöriä mukana kaikessa mahollisessa toimin-
nassa mihin vaan saa nokkasa tungettua. Kannattaa 
rohkeasti soluttautua kiltahuoneelle ja ystävystyä vanhempienki opiskelijoitten 
kans. Niitä on sitte helppo käyttää hyväksi, jos jotain ongelmia ilmenee tai opis-
kelumateriaaleista on puute.     Minua voipi tietenki nykiä hiasta, jos joku asia 
askarruttaa. Jos sattus käymään niin kurjasti etten tiedäkkää vastauksia kaikkiin 
kysymyksiin (esmes.The Answer to Life, the Universe, and Everything), niin 
voidaan sitte koettaa yhessä ottaa selvää. Ja vielä lopuksi perinteitä kunnioitta-
en: Mitä Michael Jackson sanoi lääkärille, kun hän oli telonut tahalteen jalkansa? 
-Koskas pannaan lasta?

Törmäillään! -Salla- 

Pienryhmäohjaajat 2008

[ Salla Särkelä ]

Elikkäs olen Iisalmesta kotoisin oleva toi-
sen vuoden infolainen. Tavoitteenani ensi 
syksylle on turmella kaikki uudet fuksit 
yhteistyössä Sallan ja Katan kaa. Minua ei 
tarvitse pelätä, juttelemaan saa tulla mil-
loin vaan siltä tuntuu.

[ Lauri Majamaa ]

Informaatioverkostot
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Moi vaan kaikille! Olen Väyrysen Antti toisen 
vuoden tietotekniikan opiskelija. Alun perin 
olen kotoisin tuolta Kajjjaanin seudulta, mut-
ta kyllä täällä Oulussakin hyvin viihtyy. Viime 
vuonna tuli opiskeltua enemmän tai vähem-
män ahkerasti ja nyt minun olisi tarkoitus oh-
jata teitä, pienryhmäläiset, opiskelun ja teekka-

rielämän sopivaan balanssiin. Kaikki vaan täysillä messiin nii pääsee wappuna 
uimaa, se on kivaa se. 

[ Antti Väyrynen ]

Kolmen solmun, eli neljännen vuoden 
tietotekniikan opiskelija. Tunnetaan 
paremmin irkkinikillä Flaksi. 
<banaani> 
Tulevan lukuvuoden aikana tulen 
avustamaan omia fuksejani, pitämään 
heidät hengissä ja lievässä pelkotilas-
sa, edistämään irkkausta ja parhaani 
mukaan pitämässä heidät erossa nettiroolipeleistä. Niin, ja opintopisteitähän en 
voi luvata. 
</sorsa> 

[ Juhani Puurula ]

[ Katariina Heikkinen ]
Moi, oon toisen vuojen tietoteekkari infon 
puolelta, nimeltäni Kata. Viihdyn paljon 
ulkosalla, jonne mukaan tulee valittua 
yleensä lenkkarit tai rullaluistimet, usein   
lisäksi kaverikin.  Toimin kiltamme main-
eekkaassa lehdessä toimittajana. Törmäil-
lään lipastolla, toivottavasti myös teekka-
ritalolla ja syksyn opiskelijapippaloissa!

Pienryhmäohjaajat 2008

Tietotekniikka
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Moi! Olen Haukiputaalta Ouluun, tar-
kemmin Syynimaalle muuttanut toista 
vuotta aloittava tietotekniikan opiskelija. 
Ikää on tällä hetkellä kertynyt 21 vuotta. 
Toivon, että kaikki uudet fuksit tulevat 
olemaan aktiivisia kiltalaisia opiskelua-
kaan liiemmin unohtamatta ja uskoisin, 
että meillä tulee olemaan mukava luku-
vuosi edessä. :) Jos tulee kysyttävää, niin 
saa tulla kyselemään. Ircissä minut ta-
voittaa nickillä mikessu. 

[ Mikko Yliniemi ]

Pienryhmäohjaajat 2008

Morjesta fuksipallerot
Kalleksi ristivät aikonaan mutta Lepariksi 
kai noilla on ollu tapana kuttua. Tuolta josta-
kin Kaenuun mettistä Vaalan perukoilta mää 
tänne Ouluun muutin, taisi olla vuosi sillon 
jotakin 2005. Siitä ku äkkiä laskeskelee ni saa 
että neljäs vuosi ois alullaan näillä kankahilla 
mutta ku yks vuosi meni valtion leivissä tossa 
välissä ni kai se on jokseenkin kolmas vuosi 
näin opiskelun merkeissä. Ikää on tähän men-
nessä kertyny semmoset 21 vuotta ja vähä 
pälle. Mut löytää melko usiasti kiltahuoneel-
ta. Jos nyt jotakin vielä ittestä ni sanotaan jotta 

tykkään saunoa, laulaa ja juoda olutta. Katsellaan porukalla mitä sitä tästä vuo-
desta tulee, varmaan nähdään monissa riennoissa.

[ Kalle Lyttinen ]

e
kauas on lyhyt matka
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Hei olen paavo, n-vuoden Teekkari. Mie yritän ohjastaa 
teidät kirjavalle opiskelupolulle. Törmäillään yliopis-
tolla ja kiltiksellä!

Pienryhmäohjaajat 2008

Moi

Olen neljännen vuosikurssin tietotek-
niikan opiskelija Oulusta. Minut löytää 
lähes aina kiltahuoneelta, jos en siellä 
ole lorvimassa minut voi löytää Caios-
ta tai numerobaarin alakerrasta. Näin 
jälkiviisaana voin sanoa, että kannattaa 
ehdottomasti osallistua mahdollisim-
man moniin tapahtumiin, sekä tutustua 
uusiin ihmisiin, ja kyllä siellä luennoil-
lakin asiaa monesti puhutaan. 

Terveisin raakkel (Mikko Similä)

[ Tiina Maununiemi ]

[ Mikko Similä ]

toim. huom. raakkelin elämästä ja miel-
tymyksistä lisää tämän lehden lopussa.
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YY054-55 == Oulun Tietoteekkareiden kiltahuone == 
Kiltis == olohuone == piilopaikka 

Mikä se on? Miten sinne pääsee? Ketä siellä on? Mitä siellä tehdään? Miksi?  

Eikö huvita mennä luennolle ja väsyttää, liikaa luppoaikaa lukujärjestyksessä tai 
kysymyksiä vanhemmille opiskelijatovereille, ota suunta kohti kiltahuonettamme 
ja ongelmiisi löytyy ratkaisu!

X-ovesta sisään, jatka eteenpäin, katse koko ajan oikealla, et voi olla huomaa-
matta lasiovessa ole-

vaa opastetta (Oulun Tie-
toteekkareiden kiltahuo-
ne), sisältä päin tulles-
sasi etsi taloustieteiden 
käytävä ja jatka suoraan 
kunnes löydät saman 
lasioven vasemmalta 
puoleltasi, ovesta sisään. 
Käänny oikealle ja ohitat 
lasivitriinin täynnä eri-
laista museo kamaa jota 
vastapäätä löytyy killan 
ilmoitustaulu, vilkaise 
mennessäsi.. Saatat jo kuulla biljardipallojen kolinaa, jännitys tiivistyy! Portaat 
alas, puolesta välistä portaita löydät usein hyödyllisiä (bile)mainoksia, jatka alas 
asti ja portista suoraan eteenpäin. Edessäsi pitäisi nyt näkyä oranssi pommi-
suojan ovi, tai ovenkarmit. Mikäli ovi on kiinni, etkä ole vielä ehtinyt hankkia 
sähkö- ja tietotekniikan avainta (hakemus löytyy killan nettisivuilta), voit yrittää 
koputtaa, mutta tuskin siellä ketään on, tämä on kuitenkin lukuvuoden aikana 
erittäin harvinainen tilanne. 

Astu rohkeasti sisään! Olet nyt OTiT:n kiltahuoneen etuhuoneessa. Vasem-
malta puolelta korkean kynnyksen jälkeen löydät naulakon johon voit jät-

tää takkisi päivän ajaksi, pitäisi pysyä tallessa, toki omalla vastuulla. Varo myös 
kompastumasta lattialla lojuviin potkulautoihin, on muuten kätevä kulkuväline. 
Täältä löydät stekt-tunnuksilla toimivia päätteitä jotka ovat kaikkien vapaassa 
käytössä. Lisäksi viihtyvyyttä lisäämässä ovat biljardipöytä (pelihinnoista löy-
tyy lisätietoa seinältä, mutta et ole konkurssiin ajautumassa), sohvia ja tv, suk-
laata pahimpaan nälkään pikkurahaa vastaan ja jääkaapista PK:tä väsymystä 
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tappamaan. Jos kahvipannu on tyhjä, lisää saa keittää, aamulla varsinkin. Ver-
meet löytyvät keittimen välittömästä läheisyydestä eikä kahvikupponenkaan 
maltaita maksa. 

Etuhuoneessa olevasta toisesta ovesta pääset kiltahuoneemme takahuonee-
seen. Sieltä löydät mm. PC:n joka on lähinnä hallituksen tarkoitukseen mut-

ta ei toki estä sinua sitä käyttämästä. Myöskin tv ja Super Nintendo löytyvät 
takahuoneesta ja ovat vapaassa käytössäsi. Ison pöydän ääressä killan hallitus 
kokoustaa vakioaikaan joka viikko. Muina aikoina pöydän ääressä pelataan 
korttia, kulutetaan aikaa, hoidetaan erinäisiä velvollisuuksia, ja saatetaan jopa 
opiskella. Sekaan vain! 

Kiltahuoneellamme majailevat luentoja pakoilevat ja aikaansa kuluttavat 
kiltamme jäsenet. Olemme yhtä suurta perhettä joten älä epäröi tai pelkää 

avata suutasi keskusteluissa tai kysyä mikäli Sinulla on kysymyksiä. Hallituk-
sellamme on viikossa päivystysaikoja ja päivystäjän puoleen niin ikään voit 
kääntyä mieltäsi askarruttavien asioiden tiimoilta. He ovat siellä Sinua varten. 

Jos et tahdo suutasi ava-
ta, voit myös kömpiä 
sohvan nurkkaan peiton 
alle piiloon ja sieltä sa-
laa kuunnella mitä muut 
tekevät, päiväunetkaan 
eivät ole kiltiksellä kiel-
letyt! Mitään pilkunvii-
laussääntöjä ei ole kenen-
kään murheeksi laadittu, 
maalaisjärki mukaan niin 
pärjäät takuu varmasti 
diplomityöhön asti val-
lan mainiosti! 

Se mitä tästä ei Sinulle selvinnyt, jätetään oman tutkimisesi varaan. Tule kilta-
huoneelle ihmettelemään ja katsomaan! Ketään ei sieltä pois ajeta eikä kieroon 

katsota. Yhdessä tai yksin, olet aina tervetullut hakemaan uusia kokemuksia, 
uusia ystäviä ja ennen kaikkea helpotusta pian saapuvaan pimeään talveen! 

Terveisin, joskus samoja asioita pohtinut, opiskelijaystävänne Jenni
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Tämä FAQ on julkaistu ensimmäisen kerran Terminaali 3/00:ssa Jari Korho-
sen kirjoittamana.Tämän jälkeen FAQ:ta on edelleen päivitetty ja täydennetty. 
Tämän FAQ:in on tarkoitus olla mahdollisimman luotettava tietolähde. Kirjoit-
tajat eivät ota vastuuta näiden ohjeiden sisältämistä asiavirheistä, tai näiden 
asiavirheiden aiheuttamista mahdollisista henkisistä, fyysisistä tai hengellisistä 
kärsimyksistä. 

OSA A: Opiskelusta

1. Tarvitseeko kursseille ilmoittau-
tua?

Sähkö- ja tietotekniikan osaston (STO) tai 
matematiikan jaoksen kursseille ei yleensä 
tarvitse ilmoittautua. Tietojenkäsittelytie-
teen laitoksen (TOL) kurssien ilmoittau-
tumiskäytännöt vaihtelevat. Kannattaa 
tarkistaa kurssikohtaisesti. Tentteihin pi-
tää yleensä ilmoittautua (katso kohta 7). 
Moniin kursseihin kuuluu pakollisia labo-
ratorioharjoituksia, joihin pitää ilmoittau-
tua. Ylipäänsä ilmoittautumiskäytännöt 
ja muut tärkeimmät asiat selviävät lähes 
poikkeuksetta kurssin ensimmäisellä lu-
ennolla.

Kaikille fysiikan kursseille pitää ilmoit-
tautua WebOodin (katso kohta 7) kautta 
ennen ensimmäistä tenttiä, jolloin tulee sa-
malla ilmoittautuneeksi kaikkiin kurssin 
aikana ja lopussa pidettäviin kokeisiin.

Kielikeskuksen järjestämille kursseille 
on aina ilmoittauduttava. Syyslukukau-
den englannin kursseille ilmoittaudutaan 
yleensä heti syyskuun alussa ja kevätlu-
kukauden kursseille joulukuun alussa. Il-
moittautuminen tapahtuu kielikeskuksen 
ilmoitustaululla oleviin listoihin. Viime-
aikoina käytäntönä on ollut laittaa uudet 
tekniikan opiskelijat automaattisesti tek-

niikan englantikurssille, joka kestää koko 
fuksivuoden.

Jos suoritat tietotekniikan tai informaatio-
verkostojen pakolliseen opinto-ohjelmaan 
kuulumattomia, esimerkiksi taloustietei-
den (TaTK) tai humanistisen tiedekun-
nan kursseja, on ilmoittautumiskäytäntö 
yleensä huomattavasti tiukempi. Toisin 
sanoen: mikäli opinto-oppaassasi on mai-
nittu koulutusohjelmasi kohdalla tietty 
TaTKin kurssi, voit suorittaa sen huoletta. 
Muussa tapauksessa kurssille pääsemises-
tä kannattaa tiedustella esimerkiksi luen-
tojen vetäjältä. 

2. Onko luennoilla pakko käydä?

Yliopistossa vastaat itse opiskelustasi. 
Opettaja, opinto-ohjaaja sen enempää kuin 
äitikään eivät tee sitä puolestasi. Luennoil-
la tai laskuharjoituksissa käyminenkään ei 
siis ole pakollista. Lue kuitenkin seuraa-
vat kysymykset. Moniin STO:n kursseihin 
kuuluu pakollisia harjoituksia, joilla on 
pakko käydä. Kielikeskuksen kursseilla 
opetus muistuttaa paljon lukio-opetusta, 
ja läsnäolo kursseilla on enemmän tai vä-
hemmän pakollista. 

3. Kannattaako luennoilla käydä?

Yksiselitteisen vastauksen antaminen tä-
hän kysymykseen on vaikeaa, koska kurs-

Fuksi-FAQ
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sit, kurssimateriaalit, luennoitsijat ja opis-
kelijat ovat erilaisia.

Suurimmalle osalle opiskelijoista luen-
noista 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 esi-
merkiksi kirjoista lukemalla. Vaikka aka-
teeminen vapaus houkuttelisikin, ei siis 
kannata heti lopettaa luennoilla käymistä, 
vaan miettiä tarkoin, mikä opiskelumene-
telmä itselle parhaiten sopii. Jos ei kaikille 
luennoille pääse, opiskelukaverit ja kopio-
kone auttavat. On myös hyvä muistaa, et-
tei luennoilla käyminen korvaa itsenäistä 
opiskelua vaan tukee sitä.

Jos luennoitsija on huono, toisin sanoen lu-
kee vain prujua ääneen, ei luennoilla vält-
tämättä kannata käydä. Itsenäisesti opiske-
lemalla on useimmiten aivan mahdollista 
saavuttaa sama kuin luennoilla käymällä. 
Silloin pitää vain muistaa ja viitsiä tehdä 
työtä kurssin eteen. Pelkkä materiaalin ko-
pioiminen ei riitä.

Kurssin ensimmäisellä luennolla kannattaa 
aina käydä, koska siellä tiedotetaan kurs-
sin suoritustavasta, opintomateriaalista, 
laskuharjoituksista, ilmoittautumisesta la-
boratorioharjoituksiin jne. Joillakin STO:n 
kursseilla luennoitsija myös kerää kurssil-
le osallistuvien sähköpostiosoitteet, jotta 
hän voi tiedottaa sähköpostitse esimerkik-
si 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 kautta-
kin, mutta opit kuitenkin. Opintomenestys 
kertoo lahjomattomasti, onko tyyli oikea. 

4. Entä laskuharjoituksissa (laskareis-
sa)?

Laskuharjoituksissa kannattaa yleensä 
käydä silloinkin, vaikka ei luennoilla viih-
tyisikään. Siinä missä luennot ovat usein 
luennoitsijan yksinpuhelua, laskarit muis-
tuttavat enemmän esimerkiksi lukion ma-
tematiikan tunteja (positiivisessa mieles-
sä.) Laskareissa käydään läpi esimerkkejä, 
ja laskuja pääsee laskemaan myös itse. Li-
säksi laskareiden pitäjä neuvoo ongelma-
tilanteissa.

Joidenkin kurssien laskareista saa myös 
jonkinlaisia lisäpisteitä, jotka sitten nos-
tavat loppu- tai välitenttien pistemäärää. 
Toteutus vaihtelee; toisinaan vaaditaan 
omatoimista lisätehtävien ratkaisemista 
mutta joskus pelkkä läsnäolo riittää. Kos-
ka laskarien pitäjät ovat usein assistentteja 
tai muuten vain laskeutuneet norsunluu-
tornistaan vähän lähemmäksi opiskeli-
joita, kysymiskynnys on alhaisempi kuin 
luennoilla. Laskareissa kannattaa siis olla 
aktiivinen. Ratkaisujen kopioimisen sijaan 
tehtävien laskeminen oikeasti itse on ehkä 
paras tapa läpäistä ainakin matematiikan 
kurssit. 

5. Mistä löydän tietoa kurssien aika-
tauluista, luentoperuutuksista, laska-
riryhmistä yms?

Verkossa on opintoneuvojan ilmoitustau-
lu, jolta löytyvät niin lukujärjestykset kuin 
tenttilistatkin. Kurssien aloitusajankohtien 
suhteen periaatteena on, että ellei muuten 
ilmoiteta, kurssi alkaa lukujärjestyksessä 

Fuksi-FAQ
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ilmoitetussa paikassa kyseisen jakson al-
kaessa.

Kurssikohtaisen tarkemman informaation 
hankkiminen voikin olla hankalampi juttu 
ja yleinen mutinan aihe syksyisin. Jotkut 
opettajat pitävät omista kursseistaan infor-
maatiosivua verkossa, joka on ehkä paras 
informaationlähde jos sattuu ylipäänsä ko. 
sivun löytämään. Matematiikan kurssien 
tapauksessa kannattaa seurata matematii-
kan jaoksen sivuja. Jos verkko ei tietoa suo, 
on turvauduttava ilmoitustauluihin. 

6. Mistä hankin kurssimateriaalin?

Yleensä kurssimateriaalina käytetään lu-
ennoitsijoiden kokoamia monistenippuja, 
“prujuja”, joita myydään yliopistopainon 
monistemyymälässä. Lisäksi joidenkin 
kurssien prujuja (ja muuta materiaalia) voi 
löytää verkosta. Luennoitsija yleensä tie-
dottaa tästä mahdollisuudesta ensimmäi-
sellä luennolla. Useiden STO:n kurssien 
materiaali on lainattavissa kopioitavaksi 
Tellus-kirjaston mappihyllystä tai labora-
torioiden sihteereiltä. Tuutortuvasta löy-
tyy myös iso läjä prujuja. Matematiikan 
kurssien tapauksessa matematiikan jaok-
sen sivuilta löytyy materiaalia ainakin las-
kareita varten.

On syytä huomata, että yleensä prujut 
on tarkoitettu luentorungoksi ja eikä nii-
tä yleensä olla tarkoitettu itseopiskeluun. 
Lisäksi prujujen taso vaihtelee rajusti. Hy-
välaatuiset prujut riittävät kurssin läpäise-
miseen. Jos pruju sattuu olemaan surkea, 
lisämateriaalin kuten kurssikirjan, muun 
kirjallisuuden tai internetin käyttäminen 
on paikallaan varsinkin, jos ei luennoilla 
viihdy. Jos todella haluaa oppia asiota eikä 
pelkästään päästä kurssista läpi, kannattaa 

silloinkin käyttää lisämateriaalia. Joskus 
asia on paljon helpompi ymmärtää, kun 
lukee saman asian selitettynä useammalla 
eri tavalla.

Useimmille kursseille on olemassa kurs-
sikirja. Kurssikirjoja (samoin kuin muuta 
kirjallisuutta) voi lainata yliopiston kirjas-
tosta, joskin usein juuri tentin alla kaikki 
kappaleet ovat lainassa. Tällöinkin kä-
sikirjastokappaleita voi kuitenkin lukea 
kirjastossa. Kurssikirjoja voi myös ostaa 
yliopiston paperikaupasta, mutta se käy 
äkkiä kalliiksi.

Tentteihin valmistautuessa erityisesti van-
hojen tenttien läpikäynti nauttii suurta suo-
siota opiskelijoiden keskuudessa. STO:n 
vanhoja tenttejä on saatavilla ainakin edel-
lä mainitusta Tellus-kirjaston mappihyl-
lystä ja osaston sähköisestä tenttiarkistos-
ta. Matematiikan jaoksen vanhoja tenttejä 
löytyy muun muassa jaoksen käytävillä 
olevista mapeista ja lokerikosta.

TOL:in vanhoja tenttejä löytyy tietojenkä-
sittelytieteiden opiskelijoiden killan netti-
sivuilta. 

OSA B: Tenttimisestä 

7. Tarvitseeko tentteihin ilmoittau-
tua?

Kyllä. Ilmoittautumatta jättämisestä voi 
seurata ikävä yllätys tenttipaperia palau-
tettaessa, riippuen assistentin virkainnos-
ta.

- STO:n ja matematiikan jaoksen loppu-
tentteihin pitää ilmoittautua viimeistään 
kahta arkipäivää ennen tenttiä verkossa 
olevaan Weboodiin

Fuksi-FAQ
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- Matematiikan jaoksen välitentteihin ei 
tarvitse ilmoittautua

- Fysiikan loppukokeisiin pitää ilmoittau-
tua WebOodissa viimeistään neljä vuoro-
kautta ennen koetta

- Fysiikan kurssien aikana ja lopussa pi-
dettäviin tentteihin riittää, että on ilmoit-
tautunut ko. kurssille

- TOL:in tentteihin ilmoittaudutaan – yllä-
tys yllätys – WebOodin kautta viimeistään 
koetta edeltävään keskiviikkoon mennes-
sä

- TaTK:in tentteihin ilmoittaudutaan myös 
WebOodissa viimeistään tenttiä edeltävä-
nä maanantaina klo 13.00 

8. Minne ja milloin tenttitulokset tu-
levat?

Tenttitulokset tulevat aina tentin tai vä-
likokeen järjestäneen osaston (tai vast.) 
ilmoitustaululle sekä Weboodiin. Mate-
matiikan välikokeiden tulokset eivät näy 
Weboodissa.

Oulun yliopiston opetuksesta ja opiske-
lijoista annetun johtosäännön mukaan 
opintosuoritusten tulokset on julkistettava 
kolmen viikon kuluessa siitä kun opettaja 
on saanut suoritukset arvosteltavakseen. 
Kesätentit ovat poikkeus; niiden tuloksia 
ei kannata odottaa tulevaksi ennen syk-
syä.

Erityisestä syystä laitoksen tai osaston joh-
taja voi myöntää lisäaikaa, missä tapauk-
sessa asiasta on tiedotettava opiskelijoille. 
Käytännössä tiedotukseksi kuitenkin riit-
tää paperilappu ilmoitustaululla. Lisäksi 

edellä mainittua kolmen viikon sääntöä 
rikotaan melko yleisesti. Joidenkin kurssi-
en ja luennoitsijoiden kohdalla myöhästy-
minen tuntuu olevan pikemminkin sääntö 
kuin poikkeus, eikä asiasta aina vaivaudu-
ta tiedottamaan opiskelijoille edes edellä 
mainitun paperilappusen muodossa. Jos 
tenttituloksia ei ala kuulua, kannattaa asi-
asta kysyä luennoitsijalta.

Toisaalta joskus tulokset tulevat hyvinkin 
nopeasti. Varsinkin matematiikan jaos an-
saitsee tässä asiassa kiitosta; tenttien ja vä-
likokeiden tulokset ovat ilmoitustaululla 
yleensä hyvissä ajoin ennen määräaikaa. 
Parhaimmillaan ns. massatenttienkin tu-
lokset ovat tulleet jo seuraavana päivänä. 

9. Miksi tenttipapereita ei saa takai-
sin?

Esimerkiksi matematiikan jaoksen väli-
koepaperit saa takaisin. Yleisesti ottaen 
tenttipapereita ei kylläkään palauteta. Tä-
hän ovat syynä säännökset, jotka määrää-
vät yliopiston arkistoimaan tenttipaperit 
tietyn ajan. Jos haluaa tutustua tenttinsä 
arvosteluun, siihen on oikeus. Tenttipape-
rit täytyy vain käydä kysymässä kurssin 
pitäjältä. Tenttipaperista on oikeus saada 
itselleen jäljennös. 

10. Sain tentistä kolmosen. Onko se 
hyvä vai huono?

Viitonen on paras ja ykkönen heikoin. Ar-
vosanoja vertailtaessa on syytä huomioi-
da, että jakauma ei vastaa sitä, mihin luki-
ossa on totuttu. Lähes jokainen opiskelija 
saa joskus hylättyjä tai “keppejä” (1, alin 
hyväksytty), eikä siinä ole mitään ihmeel-
listä. Lisäksi jakauma vaihtelee kurssin 
vaativuuden (ja mielenkiinnon) mukaan: 

Fuksi-FAQ
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on vaikeita kursseja, joista moni on tyyty-
väinen päästessään läpi, kun taas samalle 
henkilölle jostain toisesta kurssista 3 voi 
olla pettymys. Jos haluaa arvioida omaa 
“tasoaan”, kannattaa verrata vaikka koko 
tentin keskiarvoon, joka ilmoitetaan toisi-
naan tenttituloksissa. 

OSA C: Teekkarin tuntomerkeistä 

11. Saako haalarin värin valita itse?

Olet valinnut haalarisi värin ottaessasi vas-
taan opiskelupaikkasi tietotekniikan tai in-
formaatioverkostojen koulutusohjelmassa. 
Yksi haalarin tehtävästähän on viestiä kan-
tajansa opiskelualasta jo kauas ja helpottaa 
lajitoverien löytämistä esimerkiksi bileolo-
suhteissa. Tietoteekkareiden musta on sitä 
paitsi perinteikäs väri: myös muiden teek-
karipaikkakuntien tietoteekkarit (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 teekka-
rin tärkein ja perinteikkäin tuntomerkki, 
johon kannattaa ehdottomasti panostaa. 
Sehän hankitaan yleensä vain kerran elä-
mässä. Ja muistathan: Oululainen teekka-
rilakki on maailman paras teekkarilakki. 

13. Mitä solmut teekkarilakin tupsu-
narussa tarkoittavat?

Solmut kertovat Oulussa vietettyjen teek-
kariwappujen lukumäärän. Ne eivät siis 
(periaatteessa) oikeasti kerro vuosikurs-

sista 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 viettä-
nyt teekkariwappua siitä huolimatta. Val-
mistumisen jälkeen solmut avataan; sol-
mutonta oululaista teekkarilakkia kantaa 
siis vain valmis DI tai arkkitehti (no miksei 
lisensiaatti tai tohtorikin...)

On syytä huomata, että tämä solmukäytän-
tö pätee vain Oulussa. Etelän teekkareilla 
solmujen teko ei onnistu yhtä hyvin, koska 
heidän tupsunarunsa lähtee keskeltä lak-
kia. 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 opinto-
alastasi. Lakin “tipassa” olevat mahdol-
liset ylimääräiset koristeet ovat yleensä 
hallituskokardeja, ja kielivät siitä, että la-
kin kantaja toimii tai on joskus toiminut 
kiltansa tai Oulun Teekkariyhdistys ry: n 
hallituksessa. Jotkut saattavat myös opin-
toalaansa vaihdettuaan kiinnittää entisen 
kiltansa kokardin tippaansa. 

OSA D: Opiskelijaelämää 

15. Missä ovat Oulun parhaat baarit?

Riippuu, mistä tykkää. Isoja yliopiston 
haalaribileitä järjestetään yleensä Foxiassa 
tai Radisson SAS:n yökerhossa. Viikonlop-
puisin yliopisto-opiskelijat suosivat tans-
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sipaikoista yleensä 45 Specialia (rockmu-
siikkia ja boheemi ilmapiiri), Hevimestaa 
(heviä mainstreamista turskanpalvauk-
seen), Kaarlenholvia (äärettömän ahdas 
aina perjantaisin ja lauantaisin) tai Onne-
laa (ne, joille eurodancekin kelpaa.) Radis-
sonin yökerho on maksukykyisen valinta. 
Baareista opiskelijoita tapaa esimerkiksi 
Caiosta, Tervahovista, St. Michaelsista, 
Leskisestä ja monista muista paikoista. 
Kysy tarkemmin joltakulta, joka tietää tar-
kemmin mieltymyksesi. Kysy myös euron 
illoista paikalliselta, jos halvat oluet tai 
lonkerot kiinnostavat. 

16. Koska syödään? Ja missä?

Syöt silloin kuin nappaa. Uniresta tarjoaa 
yokunnan jäsenille (eli juuri sinulle, arvon 
ylioppilaskunnan jäsenmaksun maksanut 
opiskelija) alehintaista mutta hyvää ruo-
kaa ravintoloissa, joita on sijoitettu ym-
päri yliopistoa. Annoksen hinta vaihtelee 
kahdesta eurosta aina viiteen euroon. Jos 
et vielä omista opiskelijakorttia, voit kui-
tenkin saada alennuksen vilauttamalla yo-
kunnan jäsenmaksun maksukuittia.

Fuksi-FAQ

Fuksiristikko

Vaakaan:
3. Tähän kerätään fuksipisteitä
6. 1. vuoden opiskelija 
8. Hattu, jossa on tupsu ja solmu(ja)

10. Asiat päin vittua, kenelle rääyt?
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7. Kokoelma teekkarilauluja
9. Kätevä ohjelma irkissä tsät-
täilyyn
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Tapahtumia joita ilman et selviä fuksisyksystäsi

Fuksisitsit 9.9
Fuksisitsit ovat fukseille järjestetyt sitsit (yllättäen..), joille tulee pukeutua juh-
lavasti. Normaalisti miespuolisten henkilöiden tulee pukeutua sitseille pukuun, 
mutta fuksisitseillä tästä käytännöstä on jous-
tettu. Näillekin sitseille kannattaa kuitenkin 
valita päälle mahdollisimman siisti asu, jos ei 
sitä pukua/juhlamekkoa kaapin pohjalta vielä 
löydykään. Fuksisitseillä näkee muiden uusi-
en fuksien lisäksi  minkälaisia naamoja killan 
hallituksessa istuu. 

Fuksisuunnistus 18.9
Fuksisuunnistuksessa tutustuu mukavasti uusiin opiskelukavereihin, joten kan-
nattaa ehdottomasti osallistua! Suunnistuksen aikana käydään rasteilla teke-
mässä kaiken näköisiä tehtäviä, joiden suorittamisessa mielikuvitusta kannattaa 
käyttää. Rastien välillä saattaa olla vähän enemmänkin välimatkaa, joten paras 
kulkuväline taitaa olla pyörä. Rastien pitäjien lahjominen suotavaa, mukaan siis 
kannattaa varata juomaa ja suklaata oman tarpeen yli. Varokaa valerasteja!

Fuksicursio
Fuksicursiolla pääset excursioiden makuun. Fuksicursiolla homma menee niin, 
että ajellaan bussilla jonnekin päin  Suomea ennalta päätettyyn kohteeseen ja 
katsellaan mitä ympärillä näkyy. Paikalla ei tosin ole niinkään ollut väliä, tär-
keintä on muistaa huolehtia nestetasapainostaan riittävällä määrällä juomaa. 
Matkan varrella käydään tutustumassa johonkin yritykseen.

OTiT:in vuosijuhlat 25.10
Tänä syksynä OTiT ry. täyttää 20 vuotta, joten tiedossa on hieman isommat pip-
palot. Fuksit ovat tervetulleita näihin juhliin keräämään fuksipisteitä passeihin-
sa työvoimana. Juhlissa julkistetaan myös killan juhlavuoden kunniaksi suunni-
teltu haalarimerkki.

Viime vuoden fuksisitsit, naisten vessa
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Kiltahuonekierros & Kaupunkikierros
Kiltahuonekierrokselle kannattaa ehdottomasti osallistua, sillä kovin monella 
tuskin tulee käytyä kovin ahkerasti muiden kiltojen kiltahuoneilla tämän jäl-
keen. (Jos ei sitten satu olemaan OTiT:in hallituksen sihteeri Meeri, joka viihtyy 
Sähkinsinöörikillan kiltiksellä paremmin kuin omallaan. Kahvin perässä muka, 
pah..) 
Samalla saattaa jäädä mieleen, että mitäs kaikkia ainejärjestöjä täällä Oulun yli-
opistollakaan toimiikaan.. Kiltahuonekierros on myös loistava paikkaa ostaa 
haalarimerkkejä, etteivät syksyn kuluessa saapuvat haalarit ammota tyhjyyttään 
ensimmäisellä käyttökerrallaan.

Kaupunkikierroksella taas tutustutaan valikoimaan Oulun baareja. Tämä on 
etenkin ulkopaikkakuntalaisille loistava tapa tutustua Oulun keskustan tär-
keimpiin antimiin. Kiltahuonekierros ja kaupunkikierros järjestetään samana 
päivänä, kiltahuonekierros päivällä ja kaupunkikierros illalla.

Pikku Wappu 4.11
Pikku Wappu järjestetään noin puolta vuotta ennen Wappua,  ja tämäkin tapah-
tuma on hyvää harjoittelua siihen itse oikeaan Wappuun. Tänä vuonna siellä 

kovasti nousussa oleva Moses Hazy. Kannattaa 
käydä katsomassa, varsinkin jos bändi ei ole 
tuttu!

OTiT:in pikkujoulut & vaalikokous
Vuosi päättyy, totta kai, pikku jouluihin. Ennen 
niitä kuitenkin valitaan kilalle uudet hallituksen 
jäsenet ja toimarit. Kannattaa tulla ilman muuta 
paikalle ainakin äänestämään uusia killan asi-
oista päättäviä henkilöitä, jos ei muuta.
 Vaalikokouksesta päästään suoraan jatkamaan 
pikkujoulun viettoon, jotka on pidetty yhdessä 
jonkun humanistisen puolen ainejärjestön kans-
sa. Tänäkin vuonna saattaa olla luvassa pikku-
joulunäytelmä, jossa  fukseilla on mahdollisuus 
kokeilla näyttelijänlahjojaan.Puheenjohtaja tyhjentämässä tuoppiaan 

vaalikokouksessa

Syksyn tapahtumia
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IRC, mikä IRC?

Wikipedia luonnehtii aihetta näin:

“IRC (Internet Relay Chat, puhekieles-
sä irkki) mahdollistaa reaaliaikaisen 
keskustelun Internet-käyttäjien välillä. 
IRC on vanhin Internetin pikaviesti-
palvelu (instant messenger).”

Muutamia kanavia

#otit - Oulun Tietoteekkarit
#oty - Oulun Teekkariyhdistys
#oamk - Oulun Akateeminen Mölök-
ky- ja Kyykkäseura

Hox, pienryhmälle kannattaa tehdä 
oma kanava, jos ei moista jo ole.

Miten sinne pääsee?

Tapa 1: irssi otitsunille

Kaikkista paras tapa irkata on laittaa 
otitsunille irssi pyörimään. Näin pys-
tyt seuraamaan keskusteluita 24/7, 
vaikket konettasi pitäisikkään koko ai-
kaa päällä. Samalla pääset näppärästi 
irkkiin myös kiltahuoneen koneilta, tai 
vaikkapa käytävien ssh-päätteiltä. ;-)

1. Screen + Irssi

Hanki tunnukset Otitsunille

Kirjaudu saamilla tunnuksilla pal-
velimelle otitsun.oulu.fi jollakin ssh-

clientillä. Windows-käyttöön PuTTy 
on hyvä, Linuxista löytyy vakiona ssh 
komennon takaa. Mikäli et ole vielä 
ehtinyt hakea Otitsunin tunnuksia, 
toimivat nämä samat ohjeet myös pal-
velimella tuomi.oulu.fi, jonne pääset 
tietohallinnolta saaduilla pajun tun-
nuksilla.

Käynnistä screen-ohjelma, jonka avul-
la voit jättää ohjelmia pyörimään otit-
sunille omiin “ikkunoihinsa” vaikket 
olisikaan kirjautuneena, komentamal-
la: screen

Käynnistä irssi komennolla: irssi

Jos haluat käyttää muita ohjelmia, niin 
voit avata screeniin uuden ikkunaan 
näppäilemällä Ctrl+a, c. Screenin ik-
kunoita voit vaihtaa näppäilemällä 
Ctrl+a, [numero].

Kun aiot kirjautua ulos, poistu scree-
nistä näppäilemällä Ctrl+a, d.

Myöhemmin kun kirjaudut uudelleen 
voit palata taustalla olevaan screeniin 
komennolla: screen -r

Jos olet avannut screenin jo joltain 
muulta koneelta, voit avata saman ses-
sion komennolla: screen -x

Komento: man screen kertoo screenin 
käytöstä kaiken muun mahdollisen.

IRC-opas
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2. Irssin käyttö

Lisätään irc.oulu.fi käytettäväksi ser-
veriksi, niin että siihen yhdistetään 
automaattisesti, kun irssi käynnistyy 
komennolla:

/SERVER ADD -auto -ircnet IRCnet 
irc.oulu.fi 6667

Lisätään tärkeitä kanavia joihin liity-
tään automaattisesti:

/CHANNEL ADD -auto #otit IRCnet

Lopuksi käsketään irssin yhdistää äs-
ken lisätylle serverille ja liittyä kana-
ville.

/connect IRCnet

Irssin ikkunoita voi selata näppäimil-
lä: Alt+[numero 0-9, tai kirjain q-u] tai 
Esc, [numero 0-9, tai kirjain q-u].

Ikkuna numero 1 on status-ruutu, 
jossa näkyy serveriin liittyvät viestit, 
sekä useimpien komentojen tulosteita. 
Muut ikkunat ovat kanavia joille olet 
liittynyt.

3. Hilitet

Kun irssi bongaa joltakin kanavalta 
määrittelemiäsi avainsanoja se koros-
taa automaagisesti kyseisen rivin, sekä 
näyttää alareunan “Act:” -palkissa ky-
seisen kanavan numeron eri värillä, 

mikäli et juuri sitä kanavaa seuraa sillä 
hetkellä.

Avainsanoja voit lisätä irssissä komen-
nolla: /hilight [sana]. Oma nikki ja ni-
met on niitä mistä on hyvä aloittaa.

Jos vastaavasti haluat poistaa avain-
sanoja, onnistuu se komennolla: /de-
hilight [sana]. Pelkkä /hilight ilman 
mitään parametreja näyttää listan 
avainsanoistasi.

4. Skriptit

Irssin skriptit ovat pieniä ohjelman 
pätkiä joilla saat kaikenlaisia enem-
män tai vähemmän hyödyllisiä lisä-
ominaisuuksia.

Skriptit ladataan hakemistoista: /usr/
share/irssi/scripts ja /home/tunnus/.
irssi/scripts

Skriptejä voit asentaa kopiomalla niitä 
kotikansioosi kansioon: .irssi/scripts 
mutta kannattaa ensin tarkistaa löy-
tyykö kyseistä skriptiä jo valmiiksi 
kansiosta /usr/share/irssi/scripts

Komennolla: /script load [nimi] irssi 
lataa skriptin käyttövalmiiksi.

Muutama näppärä skripti:

Title - Näyttää terminaalin otsikko-
palkissa fiksumman otsikon.

IRC-opas
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Trackbar - Näyttää viivan viimeisimmän lukemasi rivin jälkeen. Äärimmäisen 
näppärä kanavasurffailun apu.

5. Muuta

Käytännössä kaikkia irssin toimintoja näppäimiä yms pääsee säätämään uusik-
si mieleisikseen. Aiheesta kertoo lisää komento: man irssi tai Irssin nettisivut.
(http://www.irssi.org/)

Tapa 2:

Jos kumminkin hankkisit ne Otitsunin tunnukset? :-)

Toinen tapa irkata on asentaa jokin irc-ohjelma omalle koneellesi ja yhdistää 
sillä palveluntarjoajasi irc-palvelimelle.
Irc-ohjelmia on mm. Bersirc, Irssi, Mirc ja XChat

Irc-palvelimia

irc.opoy.fi - Oulun puhelin / Finnet
irc.oulu.fi - Toimii vain yliopiston verkosta
irc.cs.hut.fi - Toimii useimmilla yhteyksillä, jos palveluntarjoajallasi ei ole omaa 
palvelinta.

22:07 -!- chadez is now known as Pikkupissis
22:08 <@raakkel> :D:D
22:08 <@raakkel> moi Pikkupissis
22:08 <@raakkel> seuraaa...
22:08 <@raakkel> :P
22:11 <@Pikkupissis> raakkel: asl????!!!!
22:11 <@raakkel> 16, male, siellä missä sää oot ;)
22:12 <@raakkel> sä?
22:12 <@Pikkupissis> 15, f, LA
22:13 <@raakkel> wanna cyber?
22:13 <@Pikkupissis> lol, sure. U?
22:13 <@raakkel> everything goes for me

irkissä tapahtuu...

IRC-opas



Fuksinaali 08 [ 25 ]

Tosi raavas äijä käy vain punttisalilla. OTiTin fuksi, saati pidemmälle opinnoissaan 
ehtinyt tieteenharjoittaja ei käy edes siellä, sillä liikuntahan on turhakkeista 
turhinta ajanviettoa. Niinhän se menee? Siltikin kosteiden opiskelijabileiden 
vastapainona on kiva tehdä muutakin kuin olla kämpillä ja juoda kaljaa & 
nörttäillä. Terminaalin hutkivan journalismin laboratorio kävi testaamassa 
suosittua ryhmäliikuntamuotoa, Bodypumpia, jota voi harrastaa yliopiston 
välittömässä läheisyydessä kuntoilukeskus Teknopalatsissa ja lähes jokaisessa 
vastaavassa kuntoilupaikassa Oulun alueella.

Bodypump – neitijumppaa vai totista treeniä?

Musiikilla höystetty ryhmäliikunta on perinteisen miehisen ajattelun mu-
kaan ollut tyhmäliikuntaa, eli neitien pakarantreenausta ja muka-liikku-

mista jossa ei hikipisaroita juurikaan nähdä. Terminaalin hutkivan journalismin 
laboratorion erikoisyksikkö on käynyt testaamassa alunperin jo melkein kaksi 
vuosikymmentä sitten lanseerattua Les Mills Bodypumpia muutamaan ottee-
seen, ja on pian valmis antamaan sille tuomion.
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Mutta ensin vähän historiaa. Bo-
dypumpin kehitti vuonna 1991 

uusiseelantilainen Philip Mills. Hän 
nimesi firmansa Les Mills Interna-
tionaliksi isänsä, 
neljä kertaa olym-
pialaisiin osallistuneen Les Millsin 
(lajeina kuulantyöntö, kiekonheitto ja 
painonnosto), mukaan. Philip Millsin 
tavoitteena oli saada miehiä näkymään 
enemmän liikuntasalien ohjatuilla tun-
neilla. Tavoite lienee onnistunut, sillä 
herra Mills on ollut Uuden-Seelannin 

vuoden yrittäjä 2004 ja hänen firmansa 
saman maan vuoden palveluiden vie-
jä ulkomaille 2005 (lähde: Wikipedia). 
Bodypump-tunteja pidetään yli 70 
maassa ja kuntosaleja on mukana jo yli 
10000. Luultavasti herra Mills ei myös-
kään elä aivan köyhyysrajalla.

Lyhyesti esiteltynä Bodypump on n. 
45-60 minuutin mittainen lihaskuntot-
reeni, jossa levytangon avulla treena-
taan koko kroppa. Tunnilla tehtävät 

liikkeet ovat pää-
osin kuntosalihar-

joittelusta tuttuja. Jokainen liike kuor-
mittaa useita lihasryhmiä, joten mitään 
”eristettyä yhdenkäden hauiskääntöä 
risti-istunnassa tankoa niskantakaa 
vääntäen” -tyylisiä temppuja ei tarvitse 
tehdä. Tunnin mittainen treeni harjoit-
taa jalat (takakyykky), rinnan (penkki-

punnerrus), selän (maastaveto, 
kulmasoutu, pystypunnerrus), 
ojentajat (ranskalainen punner-
rus, penkkipunnerrus kapeal-
la otteella), hauis (hauiskääntö 
seisten), pakarat & pohkeet (as-
kelkyykky) ja vatsat (vatsarutis-
tus, lankkupito). 45 minuutin 
treeni on muuten sama, mutta 
ojentajat ja hauikset jätetään 
treenaamatta.

Käytännössä kyseessä on 
siis jo ammoisilta ajoilta 

tuttu kuntopiiri: pitkiä sarjoja 
kevyemmillä  (kuntosaliharjoit-
teluun verrattuna)  painoilla. 
Tanko ja levypainot sekä fakta, 
että tunnilla ei tarvitse opetel-
la erilaisia ihmeellisiä liikkeitä 

tai askelluksia, eivät kyllä henkäile 
neitimäisyyttä. Miehillä lienee armei-
jan jälkeen myös kyky ottaa vastaan 
komentoja salin etuosassa esimerkkiä 
näyttävältä ohjaajalta (joka on yleensä 
pirtsakka tyttö, joka ei näytä edes hen-
gästyvän tunnin aikana). Sarjojen taus-

”Egopainot on jätettävä heti alussa pois”

Bodypump
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talla pauhaavan musiikin hyväksymi-
nen ottaa tosin aikansa, discohumppaa 
tai rokkiklassikoita raiskataan remik-
sauksina sen minkä keretään (mikäli 
mitään raiskattavaa on alkuperäisen 
artistin jäljiltä jäänyt), mutta onpa vä-
lillä sattunut ihan mielenkiintoisiakin 
tapauksia eteen: esimerkiksi AC/DC:n 
Thunderstruckin (eikä kyseessä ollut 
mikään remiksaus!) tahtiin kyykkäily 
oli kieltämättä mielenkiintoinen koke-
mus. THUN-DER!

Miten mies sitten tunnilla pärjää? Ego-
painot on jätettävä heti alussa pois, 
sillä toistoja on paljon. Ja kun kirjoitan 
paljon, tarkoitan vielä enemmän. Oma 
ego on myös jätettävä pois, sillä tunnil-
la on varmasti useampiakin naispuoli-
sia treenaajia, joilla on vähintään sama 
määrä kiloja tangossa kuin sinulla, 
vaikka ovatkin fyysisesti puolta pie-

nempiä. Liikeradat ovat sarjojen no-
peasta temmosta johtuen vajaita (mm. 
kyykyssä polviin vain 90 asteen kulma 
– ei mitään syväkyykkyjä, penkkipun-
nerruksessa kyynärpäät vain penkin 
tasolle jne.). 

Jos taas yrittää mennä tunnille tsiikai-
lemaan fitnesskissoja, on tiedossa pet-
tymys. Tunnilla ei yksinkertaisesti ehdi 
keskittyä muuhun kuin oman treenin 
suorittamiseen. Sitä paitsi miehiä nä-
kyy tunneilla jo melko paljon, joskus 

jopa puolet treenaajista ovat olleet 
rumemman sukupuolen edustajia. Jo 
ensimmäisen kyykkysarjan jälkeen saa 
kuivailla hikeä urakalla, eikä intensi-
teetti laske missään vaiheessa. Tunnin 
jälkeen olo on yleensä hemmetin vä-
synyt ja hikinen, mutta positiivisessa  
”tulipahan tehtyä” -mielessä. 

Enpä nyt keksi ihan heti koko kroppaa 
samalla tavalla kuormittavaa aerobista 
treeniä (paitsi Venäjän lahjan paino-
harjoittelulle: kahvakuulan, mistä lisää 
mahdollisesti ensi lehdessä...). Juokse-
minen, pyöräily, jalkapallo, sähly jne. 
ovat kyllä tehokkaan hikistä puuhaa, 
mutta keskittyvät lähinnä tiettyjen 
ruuminosien rääkkäämiseen. 

Kuntosaliharjoittelua pumppi ei kor-
vaa, eikä ole tarkoituskaan. Kivana 
aerobisena harjoitteena se toimii kui-

tenkin paremmin kuin hyvin. Ja 
johan sitä jaksaa illalla taas pilet-
tää ja lipittää mallasnestettä (tai 
vaikka lukea matikan tenttiin) 
kun on käynyt aiemmin päiväl-

lä vähän hikoilemassa. Niska ja hartiat 
menevät kyllä pumpista jumiin ihan 
samalla tavoin kuin muustakin liikun-
nasta. Eli treenin jälkeen pitäisi muis-
taa venytellä tarpeeksi (yeah, right).

Mitään ”eristettyä yhdenkäden hauiskääntöä 
risti-istunnassa tankoa niskantakaa vääntäen” 
-tyylisiä temppuja ei tarvitse tehdä. 

Bodypump
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Bodypump

Faktalaatikko

ei korvaa kuntosaliharjoittelua, harjoittaa enemmänkin −	
kestävyyttä
käytettävät painot saa valita itse, egopainot kostautuvat −	
varmasti
pitkiä sarjoja, hapottaa...−	
henki loppuu...−	
ahdistaa...−	
HIKI!−	
mutta kylläpäs tuntuu pirun hyvältä tuntuu kun tunti on −	
ohi

Terminaali kiittää:
hikistä reeniä−	
hjuvaa fiiwistä tunnin jälkeen−	
opiskelumurheet katoavat tunnin ajaksi−	

Terminaali moittii:
useimmiten kauheita biisejä (no ei niihin kyllä niin tarkas-−	
ti keskitykään)
ohjaajien tekopirteyttä (”jaksaa jaksaa”, ”hyvin menee”)−	
liian nopeaa venyttelyä/palauttelua tunnin lopussa−	

Terminaalin hutkivan journalismin testilaboratorio antaa lopputuomionsa: 
totista treeniähän tämä on. Jos et usko, käy kokeilemassa. Pahimmassa tapa-

uksessa kulutat vain tunnin elämästäsi hukkaan. Sehän ei ole mitään, jos mietit 
esimerkiksi miten monta tuntia olet jo nyt elämäsi aikana kuluttanut vaikka kra-
pulassa makaamiseen...

-Terminaalin hutkivan journalismin testilaboratorio
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Elämän perustarpeet, osa I
No mmoi. Kesä tuli, oli ja meni, parta kasvoi ja viina virtasi.  Aattelin tänään kertoa 
teille kolmesta elämän perustarpeesta, jotka ovat allekirjoittaneen sydäntä lähellä. Näitä 
ilman ei selviä Mikko poika päivästä toiseen. 

45-Special

45-Special on baari Oulun keskustassa, osoite on Saaristonkatu 12.  Kuten kaikil-
la rakkailla lapsilla myös tällä on monta nimeä: Nelifemma, nelivitonen, nume-
ro, numerobaari ja niin edelleen. 

Siinä on kolme kerrosta, ylimmässä soitetaan lähinnä uutta rokkia ja muuta 
mukavaa, katutaso on lähes pubimainen, jossa musiikki ei soi yhtä lujaa kuin 
ylemmässä tai alemmassa kerroksessa, siellä on myös kirkkaampi valaistus, jo-
ten tämä paikka sopii hyvin seurustelulle. Alakerta sen sijaan keskittyy vanhem-
paan rokkiin, ja siellä voi kuulla myös vähän rankempaa musiikkia. Allekirjoit-
taneen voi bongata juuri täältä, Oulun paras paikka, toinen olohuoneeni.

Nelivitoseen on K-19 ikäraja normaali-iltoina, ja artistin esiintyessä kahdeksan-
toista vuoden iän omaava henkilö päästetään myös sisään. 
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Tissit

”Toinen katsoo silmiin, toista kiehtoo peräpää. 
Silmien alla on jotain mikä minua miellyttää,
siellä on daisarit, ”daisarit”, daisarit, ”daisarit”,
daisarit ja ne rauhasta muistuttaa.” 
    -Juice Leskinen

Tissit. Tarkennettuna naisen tissit. Kauneinta mitä maa päällään kantaa. Jo hy-
vin nuorena tajusin, että naisen rinnoissa on jotain elämää suurempaa. Tissejä 
on monenlaisia, on kiinteitä, löysiä, terhakoita, riippuvia, täyteläisiä, mitättö-
miä, pieniä,  käteensopivia, keskisuuria ja  turvatyynyn korvaavat jättimäiset 
lollot. Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, joten turhaan kuvailen teille mil-
laisia tissejä maailmalla seikkailessa voi edestään löytää, tässä teille muutama 
esimerkki.

Captain Morgan 

Tarkannettuna Captain Morganin Black label. Kyseinen elämän eliksiiri 
on hienoa Jamaikassa tehtyä tummaa rommia. Tätä kun nappaa pari 
sormellista rankan opiskelu/työpäivän päätteeksi, tuntuu elämä taas 
hymyilevän. Maistuu hyvin myös Cuba Librenä (rommikola). 0.7L 
pullo Morgania maksaa alkossa 20-22 euroa. Hinnan vaihtelun syytä 
en tiedä, enkä ole kysynyt. Mystistä. Huom! Morgania saa myös 
numerobaarissa. Lopuksi vielä oma suosikkijuomasekoitukseni:

 
 2.5dl Captain Morgan Black Label
 2.5dl Coca-cola (normi coca-cola, merkki ja sokerin määrä tärkeä)
 kourallinen jäitä

kaada tyhjään 0.6 tuoppiin/kolpakkoon ensin kokikset, sitten lisää mukava 
lohkaisu jäitä, tämän jälkeen kaada rommi päälle. Nauti sekoittamatta. 

Elämän perustarpeet, osa I
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OTiT on Sähkö- ja tietotekniikan osaston tieto-
tekniikan ja informaatioverkostojen koulutus-
ohjelmien opiskelijoiden kilta. Killan jäsenet 
pääsevät nauttimaan sen tarjoamista eduista, 
tilaisuuksista sekä virkistysmahdollisuuksis-
ta. Kiltalaiset ovatkin äärimmäisen näkyvä ja 
aktiivinen joukko, jotka takaavat miellyttävän 
ympäristön tilaisuudessa kuin tilaisuudessa. 

Killan jäseneksi voi liittyä kuka tahansa tieto-
tekniikkaa tai informaatioverkostoja opiskele-
va Oulun yliopiston opiskelija. Ensimmäisen 
vuoden opiskelijoiden, fuksien, opiskelujen al-
kuvaiheeseen sisältyy useita killan järjestämiä 
tapahtumia. Yksi näistä on fuksisauna, jossa tu-
tustutaan vanhempiin tieteenharjoittajiin sekä 
tilataan kiltalaisille ominaiset mustat haalarit. 

Heti opintojen ensimmäisenä päivänä fuksit 
jaetaan pienryhmiin. Jokaisen pienryhmän oh-
jaajana toimii tehtävään koulutettu vanhempi 
tieteenharjoittaja, joka opastaa heidät opiske-
lun sekä opiskelijaelämän alkuun. Kilta järjes-
tää fukseille fuksisaunan lisäksi myös useita 
muita tapahtumia. Esimerkkinä mainittakoon 
fuksicursio, jollekin toiselle paikkakunnalle 
suuntautuva opintomatka, jolla tutustutaan 
alan yrityksiin ja muihin alan opiskelijoihin 
kohdepaikkakunnalla. 

Kilta järjestää jäsenilleen monen moisia ta-
pahtumia, kuten opintomatkoja eli excursioita 
ympäri Suomen sekä useita muita tapahtumia. 
Lisäksi kilta julkaisee säännöllisellä frekvens-
sillä omaa lehteään, Terminaalia, jonka kautta 
kaikilla kiltalaisilla on mahdollisuus saada ää-
nensä kuuluviin. 

Huvinpidon lisäksi kilta hoitaa monia muita 
opiskeluun liittyviä asioita, jotka helpottavat 
jäsenten opiskelua ja elämää. Killan jäseniä on 
edustajina monissa järjestöissä, neuvostoissa ja 
jaostoissa ajamassa aktiivisesti kiltalaisten etu-
ja. 

Killalla on oma viihtyisä kiltahuone, joka toimii 
ikään kuin opiskelijoiden toisena kotina. Siel-
lä on muun muassa erilaisia lauta- ja konsoli-
pelejä, virvokkeita, UNIX-päätteitä sekä tietysti 
luentojen välissä aikaa tappavia hilpeitä kil-
talaisia.Tietoteekkarin ei siis koskaan tarvitse 
olla tylsistynyt tai yksinäinen! 

Kiltahuoneella voi myös usein nähdä pieniä 
seurueita ratkomassa kursseihin liittyviä har-
joitustehtäviä tai valmistautumassa tentteihin. 
Heidän seuraansa voi rohkeasti liittyä ja heil-
tä voi myös saada vastauksia itse kursseihin ja 
niiden suorittamiseen liittyvissä kysymyksissä. 
Kysyvälle vastataan ja tieto leviää jakamalla. 

OTiT tuntee myös vastuunsa jäsentensä kun-
nosta ja tukee siksi aktiivista urheilutoimintaa 
mm. varaamalla salivuoroja sählyä ja sulkapal-
loa varten sekä järjestämällä silloin tällöin tove-
rillisia turnauksia eri lajeissa. 

Kilta on ystävällinen ihmisjoukko, johon on 
helppo tuntea kuuluvansa. Toimintaa kehite-
täänkin jatkuvasti jäsenistön toiveiden ja ehdo-
tusten mukaisesti. 

Meidät tunnistaa mustista haalareista. Tervetu-
loa joukkoomme!
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Tuomas Parttimaa

Sosiaali-
ja terveysministeri (VPJ)

tparttim@paju.oulu.fi
Puh: 044-300 8979

Pekka Mäkinen

Tiedotusministeri

tiedotusministeri@otit.fi
Puh: 040-570 1796

Meeri Sarajärvi

Sihteeri

twingo@ee.oulu.fi
Puh: 040-749 2846

Pekka Hurskainen

Ulkoministeri

ulkoministeri@otit.fi
Puh: 040-061 7412

Onni Komulainen

Puheenjohtaja

puheenjohtaja@otit.fi
Puh: 044-293 8220

Oulun Tietoteekkarit ry
PL 4500

90014 OULUN YLIOPISTO

hallitus@otit.fi
http://www.otit.fi/
Puh: (08) 553 2819

Anniina Päärni

Opetusministeri

anpaarni@ee.oulu.fi
Puh: 040-590 7760

Tuomas Haanpää

Sisäministeri

haanpatu@paju.oulu.fi
Puh: 040-715 1986

Milla Tapaninaho

Työvoimaministeri

millatap@paju.oulu.fi
Puh: 040-832 7534

Pauli Närhi

Rahastonhoitaja

paulinar@paju.oulu.fi
Puh: 044-564 1044

Pia Olli

Kulttuuriministeri

piaolli@paju.oulu.fi
Puh: 040-731 1729


