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OTiT - Mukanasi alusta asti

http://www.ee.oulu.fi/~terminal/
“Me olemme OTiT - miehet mustissa”

Fuksinaali 02

Peejiin ja fuksivastaavan tervehdys
Tervehdys tuore tekniikan ylioppilas!
Tervetuloa opiskelemaan Oulun Yliopistoon, tietoteekkareiden hilpeään joukkoon!
Kirjoitukset, armeija ja lapsuuden koti ovat takana, ja riemukas sekä vapaa opiskelijaelämä
edessä. Akateeminen maailma tarjoaa paljon nähtävää ja koettavaa, mutta valtava
informaatiotulva ja uusi ympäristö saattavat aluksi tuntua liiankin kaoottisilta. Sinun ei
tarvitse jäädä kuitenkaan yksin kysymyksiesi kanssa, vaan avuksesi akateemisen polun
alkumetreille astuu oma pienryhmäohjaajasi.
Kaikki uudet tietotekniikan ja informaatioverkostojen opiskelijat, fuksit, jaetaan noin
kymmenen hengen pienryhmiin. Tätä ryhmää vetää vanhempi tieteenharjoittaja, teekkari,
joka tutustuttaa sinut yliopisto-opiskelun perusasioihin, muihin opiskelijoihin ja kiltaan.
Pienryhmäohjaajan lisäksi esille tuleviin kysymyksiin ovat vastaamassa muun muassa
killan hallituksen jäsenet ja koulutusohjelmien opettajatutorit, joten yksin ei todellakaan
tarvitse eikä saa jäädä murehtimaan.
Tietotekniikan ja informaatioverkostojen opiskelijoiden yhteinen kilta, Oulun Tietoteekkarit
ry eli lyhyemmin OTiT, tarjoaa jäsenilleen monenlaisia aktiviteetteja. Kaikki ovat varmasti
kuulleet mitä hurjimpia tarinoita teekkareiden illanvietoista, mutta pelkän hauskanpidon
lisäksi kilta järjestää myös mm. opiskeluun ja urheiluun liittyviä tapahtumia. Kiltatoiminnassa
on mukana paljon mukavia ja leppoisia ihmisiä, joten osallistumalla avoimin mielin uusille
opiskelijoille suunnattuihin tapahtumiin ja pistäytymällä vaikkapa pienryhmäsi kanssa
kiltahuoneella tutustut samallla myös muihin alan opiskelijoihin.
Tämä lehti, Fuksinaali, on kiltamme kädenojennus uusia opiskelijoita kohti. Tutustu siis
tähän tietopakettiin syksyn tapahtumista, pienryhmäohjaajista ja muista kiltaan sekä
opiskeluun liittyvistä asioista! Kun syksyllä sitten saavut opiskelemaan, osallistu rohkeasti
ja ennakkoluulottomasti tapahtumiin ja tutustu pienryhmääsi sekä muihin opiskelijoihin.
Opiskelijaelämä on villiä ja vapaata aikaa, joten ota siitä kaikki irti!
Syksyllä nähdään!

Iloisin terveisin,
Pekka Aho

Hanna Hulkko

puheenjohtaja
paho@ee.oulu.fi
040-7314179

fuksivastaava
hanna@ee.oulu.fi
040-5133069
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Kiltahuone (kiltis)
Oulun Tietoteekkarit ry:n ikioma kiltahuone sijaitsee sähkötekniikan osaston
kellarissa X2-oven läheisyydessä, tarkemmin huoneissa YY054 ja YY055.
Kiltahuoneelle voi tulla rentoutumaan opiskelun lomassa (tai opiskelun sijaan).
Alla on listattu tarkemmin muutamia kiltahuoneen “palveluita”.
Biljardi

Kalusto

30c/peli tai 10euroa/kausi

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

Kertamaksu suoritetaan seinällä olevaan kolikkorataan, kausikortti hallituksen jäsenelle. Pallot
löytyvät yleensä pelipöydältä ja kepit telineestä tai
pöydältä. Tarkemmat käyttöohjeet ovat kiltahuoneen seinällä.
Biljardipöydän verka on vastikään vaihdettu.
Jotta pöytä säilyisikin mahdollisimman hyvänä, älä
istu pöydällä äläkä aseta sille pulloja, laukkua,
kansiota, papereita tai vastaavaa. Muista peitellä
pöytä ollessasi päivän viimeinen käyttäjä.

Kokismaatti
1,30eur/0,5 l
Automaatista saa Coca-Colaa, Spriteä ja kahden
eri lajin Fantaa. Tyhjät pullot kuuluvat koriin, ja
korkeilla voi/pitää osallistua korkkikisaan.

Mokka-mastah
10 sentavoa / kuppi

Killan kahavipannu, kupille tulee hintaa vähän,
Entertainment Center
kahvia on pannussa aina kun on tarve. Muista
Entertainment Centerillä voi katsella DVD-eloku- keittää muillekin kuin itsellesi.
via ja videoita sekä pelata. Väärinkäytöksistä
satikutia.
*nix-päätteet
*nix-päätteltä voit mm. surffata ja irssata. Päätteen
vapauttaminen sitä opiskeluun tarvitsevan käyttöön
suvaittavaa.

Flipperi
maksaa jotakin
Maksetaan laitteeseen. Älä tapa. Poistumassa
kiltahuoneelta lähiaikoina.

PC
PC:ltä pääsee nettiin. Kyseessä ei ole mikään
tehohirmu, joten kärsivällisyys on valttia.

Fotoplay
maksaa jotakin

Televisio
Maksetaan laitteeseen. Löytyy toivon mukaan
ainakin Trivial Pursuit, varmasti muitakin.
Televisiosta näkyy Salatut elämät, vaikket
haluaisikaan. Kuvanlaatu vaihtelee.
Haalarimerkit

Tikkataulu

1,50eur virallnen 2,50eur epäviralliset

Killan haalarimerkit, kysy hallituksen jäseniltä. Tikkojakin on. Muista turvallisuusnäkökohdat.
Virallisessa killan logo, epävirallisissa killan
Worms
maskotti.
Worms on tietokonepeli, jossa tapetaan matoja. Älä
muuta mitään asetuksia.
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Oulun Tietoisku Oy
Oulun Tietoisku Oy on Sähköinsinöörikillan ja Oulun Tietoteekkareiden
omistama osakeyhtiö, joka tarjoaa kopiopalveluita niiden jäsenistölle.
Kopiokoneilla voit helposti kopioida muistiinpanoja, vanhoja tenttejä tai vaikka
vanhoja laskareita. Yhden koneista muistiin on sijoitettu kaikki vanhat sähköja tietotekniikan osaston tentit.

Muutamia syitä miksi kannattaa käyttää Oulun
Tietoiskun kopiokoneita
•
•
•

Koneet toimivat sekä kopiokorteilla että kolikoilla
Koneet ovat aina lähellä
Kopiokonevastaavat sekä heidän apulaisensa
auttavat mielellään ongelmatilanteissa

Kopioiden hinnat:
•
•
•

yksittäiskopio
200 kopion kortti
400 kopion kortti

0.05 €
10 €
20 €

Mistä löydät kopiokoneet:
Meillä on neljä kopiokonetta, jotka on sijoitettu yliopiston
keskeisille paikoille
•
•
•

Kaksi on keskusaulassa, vihreillä naulakoilla
Yksi Tietoteekkareiden kiltahuoneen lähellä
Yksi Tietotalon tuutortuvassa
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Pienryhmäohjaajaesittelyt
Tietotekniikka

sun ei tarvi rakastella kanssani
aamuun asti
aika menee kyllä pihallasikin
mukavasti
kunhan olet mun
tuttu tuttutututu tu tutu
tu tu tu
sun ei tarvitse lähteä kuutamouinnille
mun kanssani
eikä välttämättä esitellä mua
perheellesi
mut ole mun
tuttu tuttutututu tu tu
mä voin kyllä olla sun oma Roomeosi
vaikka Juliakseni et heti ryhtyisi
kunhan olet mun
tuttu
sun ei tarvitse antaa mun kantaa sun
kirjojasi
eikä sanoo ihan suoraan mua
rakastavasi
mut ole mun.

Ervasti, Kirsi
(kirsi@ee.oulu.fi)
040 754 2568
Hei. Olen
kolmannen
vuoden opiskelija
Kirsi Ervasti.
Toimin jo viime
vuonna prona ja
päätin tänäkin
syksynä lähteä
leikkimielin
kisailemaan.
Ryhmäni voi
luottaa asiantuntevaan ohjaukseeni.
Olen kotoisin vehreältä ja vihreältä
Pudasjärveltä. Harrastan partiota,
taekwondoa, punttisalia ja lempivärini
on punainen. Pituuteni on 166½cm ja
painoni...kg. Isona minusta tulee rikas
ja kuuluisa DI ja toivon Maailman
Rauhaa.

Halonen, Tommi
(thal@ee.oulu.fi)
050 4801417
Tuntomerkit:
Hassu ja ohut
vipeltäjä.
Käyttää laseja
nähdäkseen,
usein myös
nukkuu niiden
päällä.
Korvasta
roikkuu
metallia.
Tyypillinen
aamuväritys
punertavat
silmät.
Liikkuminen: Liikku 2:lla tai 8:lla
renkaalla vikkelästi. Usein myös tippuu

Haikala, Jani
(tunafish@ee.oulu.fi)
044 7301603
Tanssiorkesteri
Allekirjoittanut
kertoo sen
jotenkin näin:
sun ei tarvitse
rakastaa mua
intohimoisesti
eikä sanoo,
että oon sulle
seksisymbooli
mut ole mun
tuttu
tuttutututu tu tutu
tu tu tutuu tu tu
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lentokoneista. Iltaa kohti painopiste
saattaa siirtyä alemmas, on havaintoja
etenemisestä myös polvien ja
kämmenien varassa.
Elinympäristö: Aiemmat havainnot
Vaasan seudulta, nyt levinnyt laajasti
Ouluun. Usein istuu luentosalissa,
poikkeuksena kevät, kesä, syksy ja
talvi, jolloin Tommin voi bongata myös
patiolta, bubista tai excursiolta. Pesii
keskustassa.
Tommi on luonnossa harmiton ja sitä
voi vaaratta lähestyä. Parhaiten
Tommin huomion on sanottu saavan
tarjoamalla sille tulista ruokaa tai
lähestymällä sitä oluttuoppi
ojennetussa kädessä.

Pohjanen, Mika
(miihkali@ee.oulu.fi)
040 5346123
Ja katso;
Provinssissa
häntä alettiin
kutsua IVS:ksi
(Irstas/Ilkeä
Vanha Setä).
Mutta elekää
pölätkö, sillä
teitä on
kohtaava suuri
onni ja autuus,
sillä teistä on tuleva teekkareita,
ihmiskunnan toivo ja tuho. Totisesti.

Polojärvi, Mikko

Huoviala, Olli

(mipoloja@paju.oulu.fi)
0500 290870
Tässä on vuonna
-01 -aloittaneita ja
-81 -syntyneitä
edustava heppu.
Yrittää
epätoivoisesti
integroida
opiskelua
opiskelijakulttuuriin,
mistä tulos
nähtäneen
jotakuinkin 5 vuoden kuluttua.
Harrastaa muun muassa ropetusta,
irssausta, sähläämistä, boffausta,
tinttaamista, koodausta, pingotusta
sekä näppäilyä. Omaa
käsittämättömän sekä epänormaalin
päivärytmin, joten yhteydenotto
sujunee parhaiten sähköpostin tahi
ircin kautta. Vastailee mielellään
vähäisempiinkin kysymyksiin, joten
mailia kannattaa lähettää. Puhelintakin
saa yrittää, joskin vastattaessakin
hereilläolo ei ole taattua.

(wr@ee.oulu.fi)
050 5402311
Moi, olen 21vuotias toisen
vuoden opiskelija ja
ihan paljasjalkainen
oululainen
(asuntona tuo
surullisenkuuluisa
yok 1).
Ensimmäinen vuosi
meni sen verran
rankasti että lähdin
valtion
kustantamalle ei niin alkoholittomalle
hermolomalle vuodeksi kauniisiin
Kainuun korpimaisemiin. Tämän takia
onkin sitten jo kaksi solmua
tupsulakissa vaikka noppia onkin vasta
puolet ensimmäisen vuoden määrästä.
Täyshoidosta päästyäni päätinkin
aloittaa opiskelun kunnolla alusta ja
siinä sivussa vielä ohjata fuxeja
pienryhmänohjaajana. Ehkä nyt
opiskelukin alkais vähän
napostelemaan, pitäähän sitä joskus
valmistuakin ;)
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Rissanen, Antti

puhuu
tietokoneista, tai
sitten hypee
jostain
progemetallibändistä,
josta itse et ole
kuullut eikä
vähempää voisi
kiinnostaa."

(lucky@ee.oulu.fi)
041 4369360
Antti “Risu”
“Nenä” Rissanen
kasvoi ja varttui
jossain Nilsiän
tienoilla, kunnes
jokunen vuosi,
tarkemmin ottaen
neljä, sitten
erehtyi Ouluun
opiskelemaan.
“Ripsa” tykkää kaikenlaisesta
kiltatoiminnasta, ja on vähitellen
päässyt opiskelunkin makuun.

Saari, Elina
(elinas@ee.oulu.fi)
050 3236229
Hei te kaikki
uudet fuksit,
tervetuloa!
Olen neljännen
vuoden
tietotekniikan
opiskelija. Olen
kotoisin
Kempeleestä,
sittemmin olen
oululaistunut aika tehokkaasti.
Intensiivisin harrastukseni on
uimaopettajana ja -valmentajana
toimiminen, kiltamme hallituksessakin
olen ollut kaksi vuotta (2000-2001).
Mitä en tiedä, otan selvää, eiköhän me
saada kaikkien teidän fuksien opinnot
alkuun! Nauttikaamme tulevasta
lukukaudesta!

Rissanen, Hanna-Laura
(halr@ee.oulu.fi)
040 5744011
Olen neljännen
vuosikurssin
opiskelija, joka
kaiken muun kiltaaktiviteetin jälkeen
päätti kokeilla
myös
pienryhmäohjaajan
hommia. Olen
aiemmin toiminut
killassa sekä toimihenkilönä että
hallituksessa; jos jotakuta kiinnostaa
lähemmin, niin tulkoon kysymään.
Olen kotoisin Helsingistä, josta
pienellä sattumalla eksyin Ouluun
opiskelemaan. Tai, no, ainakin
kiltahuoneelle ja erilaisiin killan
tapahtumiin. Olen tapahtumissa se,
joka vastaa kutsuun ÄITI...

Toivonen, Jyri

Rontti, Tero
(trontti@ee.oulu.fi)
040 7322292
Ronttina tai Arhuna yleensä tunnettu
"insinöörin prototyyppi".
Aktiviteeteista muut kertovat
parhaiten: "Arhu joko idlaa, Huonoilee,
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(darkwtrs@ee.oulu.fi)
050 5382009
Jyri Toivonen
lyhyesti:
- vuosimallia -80
(vuosituhannen/
sadan saatte
arvata)
- aloittanut -99

13.8.2002
(ollut tämän jälkeen armeijassa)
- lopettaa joskus piiiiitkän ajan päästä
(jos silloinkaan...)
- toista kertaa pienryhmänohjaajana
(ensimmäisestä erästä pari vielä
hengissä)
- http://www.ee.oulu.fi/~darkwtrs/
hellhole/ (ikuisuusprojekti)
- löytyy ircistä nickillä DarkWtrs
(IRCnet ainakin)
- ikävä ihminen ja armoton nörtti (lista
hyvistä ominaisuuksistani)
- lahjottavissa (mutta ei halvalla)

Pietilä, Pete
(petep@ee.oulu.fi)
050 5981112
Olen pitkä ja
komea 23-vuotias
nuori mies
Kaijonharjusta.
Myös PuuhaPetenä minut
tunnetaan. Muista
lempinimistä en
hirveästi välitä. Tai
sitten välitän niin
paljon että silmä muuttaa väriä ;-)
Kotoisin olen megapitäjä Ruukista.
Syyt maanpäällä olooni liittyvät
(luultavasti) vanhempieni seksuaalisiin
tottumuksiin ja hetkelliseen ehkäisyn
unohtamiseen.
Olin viime vuoden killan hallituksessa
liikenneministerinä ja sattuneista
monimuotoisista syistä ajauduin
uudelleen hallitukseen samaan
tehtävään viime keväänä.
Pienryhmänohjaajana tulen
takaamaan sen että omat
fuksipallipäät tulevat osallistumaan
mahdollisimman tunnollisesti syksyn
eri tapahtumiin ja omaksuvat
teekkarikulttuurin salat heti alusta
pitäen. Opiskelusta tiedän kaiken
teoriassa mutta käytännössä en ole
itse oikein saanut kaikkea
natsaamaan. Olen niin tunnollinen pro
että käyn itsekin muutamilla fuksien
luennoilla ihan vaan varmistamassa
että kaikki menee hyvin...

Välimäki, Sini
(svalimak@ee.oulu.fi)
040 5280744
Nimeni on Sini
Välimäki ja olen
21 vuotta.
Kotoisin olen
Pudasjärveltä,
mutta täällä
Oulussa olen
asunut jo kaksi
vuotta minkä ajan
olen opiskellut
tietotekniikkaa.
Harrastuksiini
kuuluvat aerobic ja kuntosalilla käynti.

Informaatioverkostot
Huotari, Jussi
(zaddam@ee.oulu.fi)
050 5208122
Huono ihminen.
Matriisivastaava.
Kuva liitteenä.
Kiitos ja
kuulemiin.

JatQ seuraavalla sivulla...
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Tammikuussa 2003 aloittaville
Antila, Saara
(anza@ee.oulu.fi)
040 8359138
Tämä olis
yhden solmun
omaava
tietoteekkari
Kajjaanista.
Huom:
Kirjotetaan
kahella jiillä sillä
se yks annettiin
Jojensuuhun =)
Fuxor-vuosi tuli ja meni, käteen jäi
muutaman nopan lisäksi superFuxidiplomi, Oulun jäynämestaruus ja
paljon muistikatkoja. ;) Kokemuksen
syvällä rintaäänellä voin sanoa että
opiskelun ja juhlimisen välille on
hankala löytää tasapainoa, mutta
kumpaakaan ei kannata unohtaa.

Frogell, Toni
(grim@ee.oulu.fi)
040 7649228
Irti muumeista
MY:n epävirallinen
johtaja, Toni
Frogell, on
lupautunut
opettamaan
OTiT:in tuleville
fuksoreille
elämisen
prinsiipit.
Epävirallisesti hän
on kotoisin
Kalajoelta ja on joskus käynyt
ulkomaillakin. Hänellä on tietokone ja
kämppä Oulussa, mistä käsin hän
aloitti hitaan ja epävarman
maailmanvalloituksensa.
Kiireisen syksyn takia Toni ei ehdi
aloittaa aktiivista työskentelyään
uutena OTiT:in laumanjohtajana vaan
lupautui toimimaan entistä
uutterammin sitten keväällä 2003.

Syksyn tapahtumia:
ma 2.9.
ti 3.9.
ke 4.9.
to 5.9.
ti 10.9.
ti 17.9.
ma 30.9.
to 5.11.
ke 20.11.
ke 4.12.
marraskuu
marraskuu
joulukuu

Yliopiston avajaiset
TTK:n esittely
Osastojen esittelyt, pienryhmiin jako
OTiT fuxisauna Talolla
Vulcanalia
Fuxi-suunnistus
Lakinlaskijaiset
PikkuWappu
OTYn vaalikokous
PicoJoule
OTiT kähmintäsauna
OTiT vaalikokous
OTiT Pikkujoulu

Kaiken sortin muutokset ja lisäykset ylläolevaan ovat täysin
mahdollisia ja sitä paitsi erittäin todennäköisiä.
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Fuksi-FAQ

Tämä fuksi-faq, suomeksi friikventli ääskd kvestöns, on alunperin Jari
Korhosen kirjoittama, ja myöhemmin sitä ovat päivitelleet ja muokanneet
Antti Palsola ja wähäisemmässä määrin Jouni Knuutinen. Terminaalin toimitus
ei ota mitään vastuuta mikäli näiden ohjeiden noudattaminen tahi tekstissä
vilisevät asiavirheet aiheuttavat jonkinlaista henkistä, fyysistä tai muunlaista
vahinkoa.

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 vain muistaa ja viitsiä tehdä luentosalin
ulkopuolella työtä kurssin eteen.
Kurssin ensimmäisellä luennolla kannattaa aina
käydä, koska siellä tiedotetaan kurssin
suoritustavasta,
opintomateriaalista,
laskuharjoituksista,
ilmoittautumisesta
laboratorioharjoituksiin jne. Joillakin SO:n
kursseilla luennoitsija myös kerää kurssille
osallistuvien sähköpostiosoitteet, jotta hän voi
tiedottaa
sähköpostitse
esimerkiksi
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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.

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

OSA B: Tenttimisestä

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.

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
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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 TOL:n käytävällä olevaan
kansioon 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
[6]
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.

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 diplomiinsinöörin 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
9. Miksi tenttipapereita ei saa takaisin?
ehdottomasti panostaa. Sehän hankitaan yleensä
Esimerkiksi matematiikan jaoksen välikoepaperit vain kerran elämässä. Ja muistathan: Oululainen
saa takaisin. Yleisesti ottaen tenttipapereita ei teekkaarilakki on maailman paras teekkarilakki.
kylläkään palauteta. Tähän ovat syynä säännökset, 13. Mitä solmut teekkarilakin tupsunarussa
jotka määräävät yliopiston arkistoimaan
tarkoittavat?
tenttipaperit tietyn ajan. Jos haluaa tutustua oman
Solmut kertovat Oulussa vietettyjen
tenttinsä arvosteluun, siihen on oikeus. Tenttipaperit
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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 (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.

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

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
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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. Ilmoita sähköpostiosoitteesi omalle pienryhmänohjaajallesi 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) sijaitsee osoitteessa http://www.oulu.fi/bbs. BBS:ssä
jupistaan ja äänestellään milloin mistäkin. Käyttäminen vaatii rekisteröitymisen.

OTiT Gallery
OTiT Gallerystä löydät nyt ja tulevaisuudessakin parhaimmat ja häikäisevimmät 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.

Ilmoitustaulu
Killan virallinen ilmoitustaulu sijaitsee X-käytävän alkupäässä lähellä luentosalia L6. Tälle
ilmoitustaululle tulee muun muassa ilmoittautumislistat killan tapahtumiin ja killan viralliset tiedotteet,
kuten kokouskutsut vaali- ja vuosikokouksiin. Lisäksi kiltahuoneella sijaitsee epävirallisempia
ilmoitustauluja.
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