
“Me olemme siis tiätsä OTiT niinku — miehet vittu mustissa.”
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Tervetuloa Ouluun ja opiskelemaan tietotekniikkaa! Uusi syksy on taas tullut ja Te uudet
opiskelijat, Fuksit, olette valokeilassa. Syksyn tullessa teitä tullaan lähestymään monilta eri
tahoilta. Kilta (Oulun Tietoteekkarit ry) lähestyy teitä tarjoamalla erilaisia vapaa-ajanvietto-
tapahtumia ja kaikista tärkeimmän, pienryhmäohjauksen.

Kilta haluaa teistä aktiivisia toimijoita — opiskelijoita, joilla on omat mielipiteet jotka he
haluavat tuoda esille ja omat mielenkiinnon kohteet, joissa he haluavat toimia. Haluamme myös
toimia kanavana teille löytää uusia ystäviä kenties uudelta opiskelupaikkakunnalta tarjoamalla
teille erilaisia tapahtumia. Älkää siis väsykö kaikkien killalta tulevien mailien lukemiseen, vaan
lukekaa ne vastaanottavaisin mielin, kyllä sieltä vielä jotain mielenkiintoistakin löytyy. Myös
me otamme avoimin mielin vastaan kaikki ehdotukset, mitä kaikilta kiltalaisilta tulee.

Ensimmäisenä vuonna tulee varmasti vastaan monenlaisia kysymyksiä, monet asiat ovat
aivan uusia ja ympäristö vieras. Kysymyksien kanssa ei kuitenkaan kannata kamppailla liian
pitkään yksin. Kaikki pienryhmäohjaajat, hallituksen jäsenet sekä muut vanhemmat tieteen-
harjoittajat auttavat varmasti.

Tähän lehtiseen on kerätty tietoa syksyn tapahtumista sekä muuta informaatiota killastanne.
Kaikkeen saa ja pitää osallistua! Vuorovaikutus ja opiskelukaverit ovat tärkeitä. Älä jää yksin
boksiisi vaan lähde innolla mukaan! Opiskeluaika on parasta aikaa elämästäsi, joten ota siitä
kaikki irti!

Ystävyydellä,

Elina Saari Hanna Rissanen
fuksivastaava puheenjohtaja
elinas@ee.oulu.fi halr@ee.oulu.fi

�����������		��


Fuksivastaavan ja puheenjohtajan tervehdys .............................................................. 0x02
Kiltahuoneen esittely .................................................................................................. 0x03
Pienryhmänohjaajien esittely ...................................................................................... 0x04
Syksyn tapahtumia ..................................................................................................... 0x06
Oulun Tietoteekkarit ry:n hallitus 2001 ...................................................................... 0x07
Fuksi-FAQ .................................................................................................................. 0x08
Killan tiedotus- ja keskustelukanavat ......................................................................... 0x0C

Terminaali — Oulun Tietoteekkarit ry:n kiltalehti ja pää-äänenkannattaja jo vuodesta 1988. 4—6 numeroa vuodessa.
14. vuosikerta. N:o 2F (Fuksinaali) — 03.09.2001 (lähetetty painoon 27.08.2001). Verkkoversio. 12 sivua. Toimittajat:
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2 mk/peli
Maksu suoritetaan seinällä olevaan kolikko-
rataan. Pallot löytyvät yleensä pelipöydältä ja
kepit telineestä tai pöydältä. Tarkemmat käyt-
töohjeet ovat kiltahuoneen seinällä.

Biljardipöydän verka on vastikään vaihdettu.
Jotta pöytä säilyisikin mahdollisimman hyvä-
nä, älä istu pöydällä äläkä aseta sille pulloja,
laukkua, kansiota, papereita tai vastaavaa.
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3 mk/peli tai 5 mk/2 peliä
Maksetaan laitteeseen. Älä tapa.
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Worms on tietokonepeli, jossa tapetaan matoja.
Älä muuta mitään asetuksia.
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Tikkojakin on. Muista turvallisuusnäkökohdat.
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2,50 mk/juoma
Automaatista saa kahvia, espressoa,
cappuccinoa, kaakaota ja sitruunateetä.
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7,00 mk/0,5 l
Automaatista saa Coca-Colaa, Spriteä ja kahden
eri lajin Fantaa. Tyhjät pullot kuuluvat koriin, ja
korkeilla voi osallistua korkkikisaan.
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Oulun Tietoteekkarit ry:n ikioma kiltahuone sijaitsee sähkötekniikan osas-
ton kellarissa X2-oven läheisyydessä, tarkemmin huoneissa YY054 ja YY055.
Kiltahuoneelle voi tulla rentoutumaan opiskelun lomassa (tai opiskelun si-
jaan). Alla on listattu tarkemmin muutamia kiltahuoneen “palveluita”.
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Entertainment Centerillä voi katsella DVD-elo-
kuvia ja videoita sekä pelata.
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Televisiosta näkyy Salatut elämät, vaikket
haluaisikaan.

#"

PC:ltä pääsee nettiin. Kyseessä ei ole mikään
tehohirmu, joten kärsivällisyys on valttia.
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Päätteiltä pääsee lukemaan sähköpostinsa kir-
joittamalla c <koneen_nimi> , siis esim. c stekt35
, c otitsun  tai c paju .

Jos pinessä näyttö sekoaa, lisää esimerkiksi
pico-editorilla tiedostoon .login (huomaa piste
nimen alussa) seuraavat rivit:

if ( $term  == "sun" )
  set term="vt220"
endif

(Terminaalin säätämisen automatisointiin on
muitakin tapoja. Edellä esitetty on niistä yksi,
joka on todistettavasti toiminut.)

Jotkut erikoismerkit löytyvät Compose-
näppäimen takaa. Tässä auttaa näyttöön kiinni-
tetty Compose Quick Reference -lappu. Mo-
nilla päätteillä esimerkiksi @-merkin saa
näppäinyhdistelmällä Compose-a-a .

Hallitus
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pohjukset@otitsun.oulu.fi
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kirsi@ee.oulu.fi
040 754 2568

kummi: Elina Saari

Olen syntynyt vuonna
1981, ja olen koko ikäni asu-
nut Pudasjärvellä, jossa kä-
vin myös lukion. Nyt olen
toisen vuosikurssin tietotekniikan opiskelija.
Harrastuksiini kuuluu partio, itsepuolustuslaji
taekwondo ja kuntosali.
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hhietaja@paju.oulu.fi
040 761 1380

kummi: Jaakko Keskikuru

Olen toisen vuoden tietotek-
niikan opiskelija. Opiskelin
vuoden matematiikkaa en-
nen kuin löysin tieni teknilliseen tiedekuntaan.
Olen kotoisin Muhokselta mutta olen viihtynyt
Oulussa hyvin. Vapaa-aikanani pelaan lentopal-
loa OYUS:ssa ja hengailen kavereiden kanssa.
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caleb@ee.oulu.fi
050 366 8733

kummi: Pekka Aho

Eli siis tämä 2. vsk:n teek-
kari on kotoisin Siilinjärveltä
Savon sydämestä. Aktiivi-
sena kiltalaisena olen aina
mukana kaikissa kissanristiäisissä, mitä tapahtu-
makalenterista vaan löytyy. Täytyy myös mai-
nita, että aina kun olen juhlimassa, sattuu ja ta-
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mkananen@paju.oulu.fi
040 588 7237

kummi: Kaisa Oukka

Teekkarielämän jaloihin
saloihin johdattelee fukseja
yhtenä pienryhmänohjaa-
jana Mirja Kananen, joka
aloittelee toisen vuosikurssin opintoja. Tavoit-
teita tällä kempeleläisellä teekkariflikalla on
dippa-inssin papereiden lisäksi paljon muitakin,
mutta on sitä kalenteriin varattu aikaa myös itse
elämälle luentojen ohella, eli jos on asiaa, niin
yhteystiedot ovat näkyvissä.
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juhaka@ee.oulu.fi
050 531 9024

kummi: Antti Palsola

Nimi on Juha Kauvosaari ja
olen kolmannen vuoden
tietoteekkari. Kotoisin olen pohjoisen suunnal-
ta Ylitorniolta (eteläläisille tiedoksi, 200 km Ou-
lusta pohjoiseen). Ikää on kertynyt 22 vuotta ja
harrastuksiini kuuluu esim. kaukalopallo, sulis,
sähly, VPK, metsästys/kalastus jne. jne. Multa
saa tulla kysymään ihan mitä vaan, yritän vasta-
ta ja jos en tiedä niin valehtelen tietäväni ;)

pahtuu. Mukana olevilla ei varmasti ole tylsää.
Pilke silmäkulmassa edeten, aina loppuun (aamu-
neljään) asti. Toivon pystyväni istuttamaan tu-
leviin fuxeihin hieman tätä itselleni rakasta oulu-
laista tietoteekkarikulttuuria kaikkine mat-
riiseineen, lauluineen ja wormseineen.
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jatkuu seuraavalla aukeamalla
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lucky@ee.oulu.fi
044 555 3011

kummi: Jukka Ohtonen

Morjens! Olen Antti, jotkut
tuntevat myös nimellä risu.
Neljäs vuosikurssi,  mutta 9
kk:n “loman” ansiosta käyn
kolmannen vuoden kursseja. Kotoisin olen
sawon sydämestä, Nilsiästä. Harrastuksina on
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rey@ee.oulu.fi
050 363 9342

kummi: Jukka Ohtonen

Kaikinpuolin nakkialtis
singahtelija ja kiltahuoneelle
juurtunut syntyperäinen oululainen ännikääliö,
jonka opinnot etenevät (jos etenevät) jo kolmat-
ta vuotta. Ollut niin monessa mukana, niin mo-
neen kertaan ja niin kovalla tarmolla, ettei to-
dennäköisesti pysty tänäkään vuonna pitämään-
itseään erossa kiltatoiminnasta, saunailloista tai
bileistä, saati siirtämään keskimääräistä olin-
paikkaansa YY055:sta L1:een. Hakee paikkaa
OTiT:n ensi vuoden kalustolistauksesta.

*����� 
��

kusvelo@ee.oulu.fi
040 734 3133

kummi: Hanna Rissanen

Pieni, hiljainen tietoteekkari.
Saattaa saada kiinni puheli-
mella, jos ei ole jo puheli-
messa. On jossain, jos ei
löydy luennolta, muutenkin harvinainen näky
pommarissa. Elämän hiirennaru: kuolema kuit-
taa univelat.
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cruze@ee.oulu.fi
040 512 2239

kummi: Jaakko Keskikuru

Olen kolmannen vuosikurs-
sin tietoteekkari. Lähtöisin
Ylitorniolta, mutta monen mutkan kautta saa-
punut Ouluun. Ikää on enemmän kuin monella
muulla saman vuosikurssin teekkarilla, mutta se
ei menoa haittaa. Paljon nähnyt, paljon kokenut
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tim@ee.oulu.fi
045 678 1432

kummi: Pekka Aho

2. vsk. Urheiluvastaava,
PRO ovat ensimmäisen
opiskeluvuoteni ainoat saa-
vutukset. Opin tuntemaan
kiltamme tavat jo syksyllä, jonka vuoksi jos sa-
tuin lipastolle vaivautumaan minut löysi var-
masti pommarista. Opin myös sen että sitä mitä
ei jaksa tehdä tänään ei jaksa myöhemminkään.
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miihkali@ee.oulu.fi
040 534 6123

kummi: Juuso Raekallio

Tämä neljän solmun tuleva
ikiteekkari kerää noppien
sijasta haalarimerkkejä, jo-
ten hänestä ei päästä vielä
piiitkään aikaan. Valitettavasti. Patalaiska pas-
kiainen, joka alkoi prohjukseksi, koska ei pääs-
syt viime vuonna fuxicursiolle. Fuxitytöt, kier-
täkää kaukaa.

mutta elämä edessä ja lippa vinossa. Harrastuk-
sina voisin mainita tietokoneiden lisäksi sählyn
ja VPK:n.
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darkwtrs@ee.oulu.fi
050 538 2009

kummi: Timo Ahonen

Aloittanut vuonna -99, met-
sästi imaginäärivenäläisiä
Riihimäen pusikoissa puoli
vuotta. Kotoisin Längel-
mäeltä (katsokaa kartasta jos kiinnostaa). Opis-
kelee omasta mielestään, toivoo kelan luulevan
samaa. Kattava määrä muuta turhaa informaa-
tiota: www.ee.oulu.fi/~darkwtrs .
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wexi@ee.oulu.fi
050 528 8338

kummi: Hanna Rissanen

Eli nimihän on Veikko
Skurnik, mutta allekirjoitta-
nut tunnetaan yleisesti ni-
mellä Wexi (huomaa kirjoi-
tustapa, hermostun jos joku kirjoittaa nimeni
väärin...). Kotoisin olen vähän sieltä sun täältä,
synnyin Oulussa, muutin kuusivuotiaana Uu-
majaan jossa vietetyn kahden vuoden jälkeen
asuin Turussa kaksi ja puoli vuotta mistä siir-
ryin Lietoon, jossa vietin “villin”  nuoruuteni...
Nyt olen siis palannut juurilleni.

Vuosikurssi on tällä hetkellä 2, mutta kysei-
nen luku omaa tunnetusti kasvutaipumuksia...
Muista ominaisuuksistani sen verran, että anka-
ra bailaaminen/dokaus/sekoilu sekä vakava kone-
musiikki ovat lähellä sydäntäni. Elämäntehtäväni
on kosmisen balanssin ylläpito, mitä se sitten
tarkoittaakaan. Olen siis harvinaisen outo hep-
pu.
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ravel@ee.oulu.fi
040 758 8259

kummi: Pete Pietilä

Tampereelta alun perin ko-
toisin oleva kolmannen vuo-
sikurssin tietoteekkari. Har-
rastaa töitä ja satunnaisesti myös luennoilla is-

jatkoa edelliseltä aukeamalta

lumilautailu, elokuvien keräily ja sählyn peluu.
Pienryhmänohjaajana tulen tekemään parhaani
fuxipalleroiden “kouluttamiseksi” oikeaan teek-
karielämään ja pitämään yllä oululaista teekkari-
kulttuuria. Yleensä minut löytää kiltahuoneelta,
onhan se kuin toinen koti.

tumista. Krooninen aamu-unisuus takaa kuiten-
kin sen, että luennoilta häntä ei kovin usein löy-
dä.

On myös killan hommissa vastaten webbi-
sivujen ulkoasusta, teknisestä toteutuksesta sekä
osittain sisällöstä.
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06.09. ............................................. fuksisauna
11.09. .............................................. Vulcanalia
18.09. ..................................... fuksisuunnistus
20.09. ............................................... fuksifutis
21.09. .................. ensimmäinen vakiosaunailta
27.09. .............................................. resiinaralli
30.09. ........................................ lakinlaskiaiset
09.10. ................ kiltahuonekierros ja Citytour
01.11. .......................................... pikkuwappu
07.11. ........................... barbaariset baccanaalit
10.11. ..... SIK—OTiT  melkein 50 -vuosijuhla
16.—18.11. ..................... teekkarilaulukilpailu
marraskuu ..................................... Fuksicursio
marras—joulukuu .................... kähmintäsauna
marras—joulukuu ........................ vaalikokous
marras—joulukuu .......................... pikkujoulu
06.12. ................................... itsenäisyyspäivä

Edellä oleva  vastaa tilannetta tätä kirjoitettaes-
sa (26.08.). Muutokset ovat mahdollisia.



���� ����! �#�'



�
��	����	� �� "�����"���	��#�(

�����-�(.

eli vastauksia fuksien usein esittämiin kysymyksiin
Tämä FAQ on julkaistu ensimmäisen kerran Terminaali 3/00:ssa Jari Korhosen kirjoittamana. Tä-
män jälkeen FAQ:ta on päivitetty ja täydennetty.

Tämän FAQ:in on tarkoitus olla mahdollisimman luotettava tietolähde. Kirjoittajat eivät kuiten-
kaan juridisesti eivätkä moraalisesti niistä henkisistä, fyysisistä, taloudellisista tai muusta vahin-
goista, joita kirjoituksessa mahdollisesti esiintyvät asiavirheet tai epätäsmällisyydet voivat aiheut-
taa. Lue siis omalla vastuullasi. :-)

Tämä FAQ tulee myös verkkoon Oulun Tietoteekkarit ry:n Fuksit-sivuille [1], jonne FAQ:ia on
myös tarkoitus päivittää. Päivitys- ja lisäysehdotuksia otetaan vastaan.
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Sähkötekniikan osaston (SO), matematiikan
jaoksen tai tietojenkäsittelytieteen laitoksen
(TOL) kursseille ei yleensä tarvitse ilmoittau-
tua. Tentteihin toki täytyy ilmoittautua, ei kui-
tenkaan yleensä välikokeisiin. Moniin kurssei-
hin kuuluu pakollisia laboratorioharjoituksia,
joihin on ilmoittauduttava. Ilmoittautumis-
käytäntö selviää yleensä kurssin ensimmäisellä
luennolla.

Fysiikan opintojaksolle Fysiikka S ilmoittau-
dutaan täyttämällä ilmoittautumiskaavake joko
ensimmäisellä luennolla tai myöhemmin fysikaa-
listen 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 kielikeskuk-
sen ilmoitustaululla oleviin listoihin.

Jos suoritat tietotekniikan pakolliseen opin-
to-ohjelmaan kuulumattomia, esimerkiksi talo-
ustieteiden tai humanistisen tiedekunnan kurs-

seja, on ilmoittautumiskäytäntö yleensä huomat-
tavasti tiukempi.
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Yliopistossa vastaat itse opiskelustasi. Opetta-
ja, opinto-ohjaaja sen enempää kuin äitikään ei
tee sitä puolestasi. Luennoilla tai laskuharjoituk-
sissa käyminenkään ei siis ole pakollista. Lue
kuitenkin seuraavat kysymykset.

Moniin SO:n kursseihin kuuluu pakollisia
harjoituksia, joilla on pakko käydä. Kieli-
keskuksen kursseilla opetus muistuttaa paljon
lukio-opetusta, ja läsnäolo kursseilla on pakol-
lista.
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Yksiselitteisen vastauksen antaminen tähän ky-
symykseen on vaikeaa, koska kurssit, kurssi-
materiaalit, luennoitsijat ja opiskelijat ovat eri-
laisia.

Suurimmalle osalle opiskelijoista luennoista
on todellista hyötyä. Useinkaan niillä, jotka ei-
vät luennoilla käy, ei tule opiskeltua muuten-
kaan. Lisäksi usein (ei aina) kurssin kannalta
keskeisimmät asiat selviävät paremmin luennoilla
kuin esimerkiksi kirjoista lukemalla. Vaikka aka-
teeminen vapaus houkuttelisikin, ei siis kannata
heti lopettaa luennoilla käymistä, vaan miettiä
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tarkoin, mikä opiskelumenetelmä itselle parhai-
ten sopii. Jos ei kaikille luennoille pääse, opiskelu-
kaverit ja kopiokone auttavat. On myös hyvä
muistaa, ettei luennoilla käyminen korvaa itse-
näistä opiskelua vaan tukee sitä.

Jos luennoitsija on huono, toisin sanoen lukee
vain prujua ääneen, ei luennoilla välttämättä kan-
nata käydä. Samoin, jos itselle sopii paremmin
itsenäinen opiskelu, ei luennoilla kannata aikaa
kuluttaa. Silloin pitää vain muistaa ja viitsiä teh-
dä luentosalin ulkopuolella työtä kurssin eteen.

Kurssin ensimmäisellä luennolla kannattaa aina
käydä, koska siellä tiedotetaan kurssin suoritus-
tavasta, opintomateriaalista, laskuharjoituksista,
ilmoittautumisesta laboratorioharjoituksiin jne.
Joillakin SO:n kursseilla luennoitsija myös ke-
rää kurssille 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 kauttakin,
mutta opit kuitenkin. Opintomenestys kertoo
lahjomattomasti, onko tyyli oikea.
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Laskuharjoituksissa eli laskareissa kannattaa
yleensä käydä silloinkin, vaikka ei luennoilla
viihtyisikään. Siinä missä luennot ovat usein lu-
ennoitsijan yksinpuhelua, laskarit muistuttavat
enemmän esimerkiksi lukion matematiikan tun-
teja (positiivisessa mielessä). Laskareissa käy-
dään läpi esimerkkejä, ja laskuja pääsee laske-
maan myös itse. Lisäksi laskareiden pitäjä neu-
voo ongelmatilanteissa. Joidenkin kurssien las-
kareista saa myös laskaripisteitä, jotka laske-
taan mukaan tentin tai välikokeiden pistemääriin.

Koska laskarien pitäjät ovat usein assistentteja
tai muuten vain laskeutuneet norsunluutornis-

taan vähän lähemmäksi opiskelijoita, kysymisen
kynnys on alhaisempi kuin luennoilla.
Laskareissa kannattaa siis olla aktiivinen.
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Verkossa on opintoneuvojan ilmoitustaulu [2],
jolta löytyvät niin lukujärjestykset kuin tentti-
listatkin. Kurssikohtaisen tarkemman informaa-
tion hankkiminen voikin olla hankalampi juttu.
Jotkut opettajat pitävät omista kursseistaan
informaatiosivua verkossa. Yleensä paras tieto-
lähde ovat ilmoitustaulut. Eräs näppärä tiedotus-
kanava ovat uutisryhmät oy.opinnot ja
oy.opinnot.so, joita tosin valitettavan harvat
opettajat käyttävät.
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Yleensä kurssimateriaalina käytetään luennoit-
sijoiden kokoamia monistenippuja, "prujuja",
joita myydään yliopistopainon monistemyy-
mälässä. Useimmiten pelkkä pruju sekä omat
(tai kaverin) luento- ja laskarimuistiinpanot kui-
tenkin riittävät kurssin läpäisemiseen.

Useiden SO:n kurssien materiaali on lainatta-
vissa kopioitavaksi prosessi- ja sähkötekniikan
osaston (POSO) kirjaston mappihyllystä tai la-
boratorioiden sihteereiltä. Joidenkin kurssien
materiaali on saatavilla jopa verkosta.

On syytä huomata, että yleensä prujut on tar-
koitettu luentorungoksi ja ne soveltuvat itse-
opiskeluun yleensä melko huonosti. Lisäksi jos-
kus 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,

jatkuu seuraavalla aukeamalla
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kuten kurssikirjaa, muuta kirjallisuutta ja inter-
nettiä. Joskus asia on paljon helpompi ymmär-
tää, 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]. Matematii-
kan jaoksen vanhoja tenttejä löytyy muun mu-
assa jaoksen käytävillä olevista mapeista ja
lokerikosta.

Kurssin harjoituksia, kuten laskuja, ohjelmoin-
titehtäviä ym., on myös muistettava tehdä käy-
tännössä. Pelkkä kirjan, prujun tai muistiinpa-
nojen lukeminen ei yleensä riitä.
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Totta kai. Ilmoittautumatta jättämisestä voi seu-
rata ikävä yllätys tenttipaperia palautettaessa.
SO:n tentteihin pitää ilmoittautua viimeistään
kahta arkipäivää ennen tenttiä verkossa olevalla
lomakkeella [4]. Matematiikan jaoksen loppu-
kokeisiin voi ilmoittauta verkossa [5] tai jaoksen
ilmoitustaulun lähistöllä olevassa kansiossa ole-
viin listoihin.

Fysiikan loppukokeisiin ilmoittaudutaan fy-
sikaalisten tieteiden laitoksen toimistossa ole-
viin listoihin viimeistään neljää vuorokautta en-
nen tenttiä. TOL:n tentteihin TOL:n käytävällä
olevaan kansioon viimeistään viikkoa ennen
tenttiä.

Matematiikan jaoksen välikokeisiin ei tarvit-
se ilmoittautua. Fysiikan väli- ja päätekokeisiin
ei tarvitse ilmoittautua, jos on ilmoittautunut
opintojaksolle (ks. kysymys 1).
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Tenttitulokset tulevat aina tentin tai välikokeen
järjestäneen osaston (vast) ilmoitustaululle.

Oulun yliopiston opetuksesta ja opiskelijois-
ta annetun johtosäännön [6] mukaan opinto-
suoritusten tulokset on julkistettava kolmen vii-
kon kuluessa siitä kun opettaja on saanut suori-
tukset arvosteltavakseen. Erityisestä syystä lai-
toksen tai osaston johtaja voi myöntää lisäai-
kaa. Tällöin asiasta on tiedotettava opiskelijoil-
le. Käytännössä tiedotukseksi riittää paperilap-
pu ilmoitustaululla.

Käytännössä edellä mainittua kolmen viikon
sääntöä rikotaan melko yleisesti. Joidenkin kurs-
sien ja luennoitsijoiden kohdalla myöhästymi-
nen tuntuu olevan pikemminkin sääntö kuin
poikkeus, eikä asiasta aina vaivauduta tiedotta-
maan opiskelijoille edes edellä mainitun
paperilappusen muodossa. Jos tenttituloksia ei
ala kuulua, kannattaa asiasta kysyä luennoit-
sijalta.

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 muuta-
massa päivässä.
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Esimerkiksi matematiikan jaoksen välikoepaperit
saa takaisin. Yleisesti ottaen tenttipapereita ei
kylläkään palauteta. Tähän ovat syynä säännök-
set, jotka määräävät yliopiston arkistoimaan
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tenttipaperit tietyn ajan. Jos haluaa tutustua
oman tenttinsä arvosteluun, siihen on oikeus.
Tenttipaperit täytyy vain pyytää erikseen näh-
täväksi tentin korjaajalta. Tenttipaperista on oi-
keus saada itselleen jäljennös.
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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 hy-
väksytty), eikä siinä ole mitään ihmeellistä. Li-
säksi 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 keski-
arvoon, joka ilmoitetaan tenttituloksissa. Kes-
kimäärin valmistuvan diplomi-insinöörin kurssi-
arvosanojen opintoviikkomäärällä painotettu
keskiarvo on luokkaa 1,8.
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Olet valinnut haalarisi värin ottaessasi vastaan
opiskelupaikkasi tietotekniikan koulutus-
ohjelmassa. Yksi haalarin tehtävästähän on vies-
tiä kantajansa opiskelualasta jo kauas ja helpot-
taa lajitoverien löytämistä esimerkiksi bile-
olosuhteissa. Tietoteekkareiden musta on sitä
paitsi perinteikäs väri: myös muiden teekkari-
paikkakuntien tietoteekkarit (no, lappeen Ran-
taa lukuunottamatta) kantavat ylpeinä mustia
haalareitaan.
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Oululainen teekkarilakki on aivan oma version-
sa eteläisten serkkujen vastaavasta, niinpä
valmistusmäärätkin ovat pieniä. Se on kuitenkin
jokaisen oululaisen teekkarin tärkein ja perin-
teikkäin tuntomerkki, johon kannattaa ehdotto-
masti panostaa. Sehän hankitaan yleensä vain
kerran elämässä.
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Solmut kertovat Oulussa vietettyjen teekkari-
wappujen lukumäärän. Ne eivät siis (periaat-
teessa) oikeasti kerro vuosikurssista mitään,
vaikka usein puhutaankin "vuosikurssisolmuis-
ta". Toki vietettyjen teekkariwappujen lukumää-
rästä voi usein päätellä myös vuosikurssin:
useimmiten kaksisolmuteekkari opiskelee kol-
matta vuotta, ellei sitten ole viettänyt yhtä vuotta
esimerkiksi valtion palveluksessa ja viettänyt
teekkariwappua siitä huolimatta.

Ensimmäinen solmu solmitaan ensimmäisenä
wappuna heti lakin saamisen jälkeen. Viidente-
nä wappuna naruun solmitaan joko kiekura tai
epämääräinen solmuhässäkkä, koska solmuja ei
mahdu naruun rajattomasti. Valmistumisen jäl-
keen solmut avataan; solmutonta oululaista
teekkarilakkia kantaa siis vain valmis DI tai ark-
kitehti (no miksei lisensiaatti tai tohtorikin...)

On syytä huomata, että tämä solmukäytäntö
pätee vain Oulussa. Etelän teekkareilla solmujen
teko ei onnistu yhtä hyvin, koska heidän tupsu-
narunsa lähtee keskeltä lakkia. Heillä solmu voi
kertoa esimerkiksi avioitumisesta, lasten luku-
määrästä jne.

jatkuu seuraavalla sivulla
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Sähköpostilistat
Sähköpostilistoille tkilta@otitsun.oulu.fi (teekkarit) ja fuksit@otitsun.oulu.fi (fuksit) lähetetään kaikki
killan tärkeimmät tiedotteet. Ilmoita sähköpostiosoitteesi omalle pienryhmänohjaajallesi mahdolli-
simman pian, jotta sinut liitetään fuksit-listalle.

WWW-sivut
Killan www-sivuilla osoitteessa http://www.otit.oulu.fi/ on kaikki tärkeimmät uutiset ja tiedotteet,
yhteystiedot ja muun muassa tämäkin Fuksinaali. Seuraa myös sivua http://bileet.oulu.fi/ .

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 liit-
tyä mukaan.

Ilmoitustaulu
Killan virallinen ilmoitustaulu sijaitsee sähkön käytävän alkupäässä lähellä luentosalia L6. Tälle
ilmoitustaululle tulee muun muassa ilmoittautumislistat killan tapahtumiin ja killan viralliset tiedot-
teet, kuten kokouskutsut vaali- ja vuosikokouksiin. Lisäksi kiltahuoneella  sijaitsee epävirallisempia
ilmoitustauluja.
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Oululaisessa teekkarilakissa käytetään kokardina
killan kokardia. Lakki kertoo siis paitsi oululai-
suudesta, 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 vaihdettu-
aan kiinnittää entisen kiltansa kokardin tippaan-
sa.
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Riippuu, mistä tykkää. Isoja yliopiston haalari-
bileitä järjestetään yleensä Foxiassa tai Radisson
SAS:n yökerhossa. Viikonloppuisin yliopisto-

opiskelijat suosivat tanssipaikoista yleensä 45
Specialia (rockmusiikkia ja boheemi ilmapiiri),
Kaarlenholvia (infernaalinen tungos aina perjan-
taisin ja lauantaisin) tai Hot Night Baria (ne,
joille eurodancekin kelpaa). Radissonin yökerho
on maksukykyisen valinta. Baareista opiskeli-
joita tapaa esimerkiksi Tervahovista, Oulun
Panimolta, St. Michaelsista, Leskisestä, Caiosta
ja monista muista paikoista. Kysy tarkemmin
joltakulta, joka tietää tarkemmin mieltymyksesi.

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

Jari Korhosen FAQ:ia päivitti Antti Palsola.
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