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Pääkirous
No moro, uusi fuksi!
Tästä se lähtee, akateeminen taival. Sille tulee
mahtumaan ikimuistoisia hetkiä ja voisinpa veikata, että opiskelijaelämään täysillä paneutuva
tuore teekkarikokelas kokee myös tilanteita, joista
ei välttämättä jälkeenpäin muistakaan mitään =)
Rellestämiseen liittyy myös vastuuta: enää ei
äiti olekaan vieressä leipomassa pullaa ja tekemässä sillileipää rapulaan. Uuden opiskeluaikaasetuksen vuoksi on muistettava myös opiskella,
sillä nykyään opiskeluvuosia on rajoitettu määrä.
Onneksi tuleva syksy on kuitenkin pullollaan
toinen toistaan hienompia tapahtumia, joten nollaamaankin kerkeää, mikäli niin vain haluaa.
Tämä lehti kannattaa pitää mukana alkutaipaleella,
sillä se sisältää tärkeää tietoa pelin hengestä.
Mikäli jokin silti mietityttää, niin ota luuri kouraan ja pirauta pro:lle tai hallituksen
jäsenille, kyllä myö autetaan! Tervetuloa mustaan joukkoomme!
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Naamat...
Tietoisku...
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Terminaali - Oulun Tietoteekkarit ry:n kiltalehti ja pää-äänenkannattaja jo vuodesta 1988.
4-6 n:oa vuodessa, 19. vuosikerta, n:o 2,45 cm, 28 sivua
(100 kpl)
Painopaikka:

Oulun Yliopistopaino, Oulu 2006

Osoite: OULUN TIETOTEEKKARIT RY, PL 4500
90014 OULUN YLIOPISTO
Julkaisija:
Oulun Tietoteekkarit ry
Kotisivu:
http://www.otit.ﬁ
Päätoimittaja: Tuomas Mustonen
Kannen kuva:
Mikko Similä
Juhamatti Niemelä, Tiina Maununiemi, Sähköposti:
terminal@ee.oulu.ﬁ
Toimittajat:
Saila Järvinen
Terminaalissa esitetyt mielipiteet eivät välttämättä vastaa Oulun Tietoteekkarit ry:n, päätoimittajan tai
kenenkään muunkaan kantaa.
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PJ:n ja Fuksivastaavan
palsta
Morjensta rakkahat fuksimme!
Näin se opiskelu pärähtää vauhdilla alkuun. Päivät täyttyvät luennoista ja laskareista
heti orientoivan viikon jälkeen, samaan aikaan kun värikäs yliopistoväki rientää
iltaisin illakoimaan syksyn perinteikkäisiin tapahtumiin. Fuksivuotesi onkin juuri niin
tapahtumarikas kuin itse haluat. Akateeminen vapaus on varmasti jokaiselle fuksille
uusi ja ihmeellinen asia: huomaat pian, että enää eivät opettajat/vanhemmat ole
vahtimassa tekemisiäsi. Moni opiskelija taisteleekin itsensä kanssa hakiessaan kultaista keskitietä opiskelujen ja vapaa-ajan rientojen kesken.
Ensimmäisestä päivästä lähtien pienryhmäohjaajasi auttaa sinua pääsemään alkuun
tässä uudessa ja ihmeellisessä maailmassa. Hän toimii sijaisvanhempana, jolta voi
kysyä tyhmiäkin kysymyksiä, joita kohtaat opiskelujesi alkuvaiheessa. Hänelle voit
soittaa keskiyöllä ja kysyä 2.asteen yhtälön ratkaisukaavaa tai pikkusiskon(?) puhelinnumeroa.
Omasta pienryhmästäsi löydät helposti uusia kavereita, joiden kanssa on helppo yhdessä päästä alkuun akateemisessa maailmassa. Heidän kanssaan on mukava mennä
luennoille, laskareihin ja moniin tapahtumiin. Yksin ei ole kiva olla.
Uusia ystäviä löytyy myös kiltahuoneelta, mihin tutustut yhdessä pienryhmäsi kanssa. Kiltahuoneella voit kahvikupin tai biljardipelin lomassa jutella mukavia vanhempien
tieteenharjoittajien kanssa ja pyytää heitä kertomaan omia muistojaan fuksivuodelta tai kysyä heiltä neuvoja elämänpoluille.
Kilta, Oulun Tietoteekkarit ry eli OTiT, huolehtii
kaikista tietotekniikan ja informaatioverkostojen opiskelijoista eli myös sinusta. Kilta järjestää tapahtumia jäsenistönsä iloksi ja valvoo
heidän etujaan. Kiltaa koskevissa kysymyksissä
sinua auttavat killan hallituksen jäsenet, jotka
tavoittaa helposti 24/7.
Toivotammekin sinulle onnea ja iloa. Opiskeluaika on sitä elämän viimeistä hummailuaikaa
vaikka samaan aikaan täytyy kasvaa ja kypsyä.
Nauti ja tyydytä elämännälkääsi - fuksivuosi on
ainutkertaista aikaa.
- Jaakko & Tiina

3

Fuksinaali 2006 ---

Oulun Tietoteekkarit ry
Hallitus 2006

Puheenjohtaja

Kulttuuriministeri (VPJ)

044-3741461
jaker@ee.oulu.ﬁ
puheenjohtaja@otit.ﬁ

050-3381288
tuomom@ee.oulu.ﬁ
kulttuuriministeri@otit.ﬁ

Jaakko Rajakallio

Tuomo Mattila

Työvoimaministeri

Tiedotusministeri

Tiina Maununiemi

Tuomas Mustonen

040-8241148
paavvoo@ee.oulu.ﬁ
tyovoimaministeri@otit.ﬁ

040-7766566
scenecop@ee.oulu.ﬁ
tiedotusministeri@otit.ﬁ

Ulkoministeri

Teollisuusministeri

044-3323283
terhital@paju.oulu.ﬁ
ulkoministeri@otit.ﬁ

040-7752984
mattilon@paju.oulu.ﬁ
teollisuusministeri@otit.ﬁ

Matti Lonnakko

Terhi Talvitie

Opetusministeri

Rahastonhoitaja

Eija Moilanen

Juhamatti Niemelä

044-3008965
eijamoil@paju.oulu.ﬁ
opetusministeri@otit.ﬁ

050-3463729
iiska@ee.oulu.ﬁ
rahastonhoitaja@otit.ﬁ

Sosiaali- ja
terveysministeri

Sihteeri

Enni Ruokamo

Jukka Määttä

040-7764375
enniruok@paju.oulu.ﬁ
sihteeri@otit.ﬁ

040-7758357
jukmaatt@paju.oulu.ﬁ
sosiaaliministeri@otit.ﬁ
Oulun Tietoteekkarit ry | PL 4500 | 90014 OULUN YLIOPISTO
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Kiltahuone
Oulun tietoteekkareiden ikioma kiltahuone sijaitsee toistaiseksi X-käytävän eli Kauppakadun kellarissa, taloustieteellisen tiedekunnan alla. X2-ovi ja sen vieressä sijaitseva killan virallinen ilmoitustaulu ovat kiltahuoneen
välittömässä läheisyydessä. Kiltahuone on jokaiselle kiltalaiselle - ja miksei muillekin - tarkoitettu oleskelupaikka, johon voi tulla rentoutumaan opiskelun lomassa (tai sen sijaan). Alla on listattu muutamia tärkeimpiä
kiltahuoneen “palveluita.”
Biljardi (20c peli / 10e kausi)
Biljardipöydän lähellä voi tavata kiltalaisia melkeinpä mihin vuorokaudenaikaan tahansa. Kasi- ja ysipalloa
voit sinäkin pelata maksamalla 20 senttiä killan kahvikassaan, tai maksamalla kausikorttimaksun (10 euroa)
hallituksen jäsenelle. Pallot löytyvät yleensä pöydältä ja kepit läheisestä telineestä. Ethän kuitenkaan tuhoa
biljardipöytää istumalla siinä tai asettamalla sen päälle pulloja tai muita tavaroitasi. Kilta järjestää myös pelejä,
joissa paras kepittäjä ratkaistaan. Mikäli olet päivän viimeinen käyttäjä, muista peitellä pöytä lähtiessäsi.
Haalarimerkit (1,5 - 2,5 euroa)
Mikäpä parempaa kuin hankkia killan merkit koristamaan omia haalareita. Kysy killan hallituksen jäseniltä.
Tietokoneet
Kiltahuoneella on 4 päätettä, joita voi käyttää vaikkapa surffailuun, irssailuun ja mailien lukemiseen. Takahuoneessa on lähinnä hallitukselle tarkoitettu PC, johon on kytketty tulostin ja skanneri.
Kalusto
Kiltahuoneen upea sisustus. Älä vahingoita edes vahingossa. Huom! Kiltalaiset lasketaan kalustoon.
Elintarvikkeet
Cola-automaatista voi ostaa limpparia hintaan 1,4 euroa. Tyhjät pullot koriin ja korkeilla osallistutaan korkkiskabaan. Kahvinkeittimessä on kahvia (10c/kuppi, saman verran teestä), ja jos ei ole niin keitä samalla
muillekin kuin itsellesi. Kertakäyttökupit maksavat 5c/kpl. Sokeria ja maitoa saattaa löytyä. Myytävänä myös
sopiva valikoima erilaisia suklaapatukoita. Yhteen killan jääkaapeista voi jättää omia elintarvikkeita säilytykseen (tietenkin omalla vastuulla).
TV:t, Xbox, digiboksi
Killan viihdekeskuksessa on laajakuva-TV, digiboksi ja Xbox. Xbox on kovassa käytössä ja kiltalaisia saattaa
olla pelaamassa jopa aamuyön tunteina. Kilta on hankkinut myös maksullisia kanavia, joista voi seurata
esimerkiksi Kärppien pelejä. Urheiluhullut kokoontuvatkin useasti kannustamaan äänekkäästi suosikkiaan.
Worms PC, Amiga
Wormsin pelaamista varten on pyhitetty yksi kokonainen tietokone. Mikä onkaan parempi tapa tutustua vanhempiin tieteenharjoittajiin kuin nöyryyttää heitä tässä mainiossa matopelissä. Asetuksia *EI* saa muuttaa!
Worms-koneella kiltalaiset ottavat mittaa toisistaan vuosittain järjestettävässä Worms Cupissa.
Amiga kaivettiin esille jostain pahvilaatikkojen kätköistä, ja sillä muutamat nostalgianhakuiset kiltalaiset
pelaavat usein.
Lautapelit
Kiltahuoneen lautapelitarjonta sisältää mm. Trivial Pursuitin, go:n ja shakin. Palauta pelaamiseen jälkeen
takaisin paikalleen. Nappuloita ei saa syödä tai hukata.
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Infonia

Oulun yliopiston informaatioverkostojen
opiskelijoiden ammattiainekerho

Killan suojissa toimiva kerho Infonia
Kilta tarjoaa erinomaiset puitteet harrastaa ja toteuttaan itseään. Tästä todisteena on vielä uutuuttaan
hohtava Informaatioverkostojen ammattiainekerho Infonia. Kaikki informaatioverkostojen opiskelijat
voivat liittyä kerhoon, jos ovat OTiT:in jäseniä. Infolaisilla on ollut tapahtumia jo ennen kerhon perustamista, mutta jotta perinteet jatkuisivat täytyy niitä pitää yllä. Kerhon puitteissa on mm. grillattu,
pelattu curlingkia, käyty yritysvierailulla ja kyhätty kokoon koulutusohjelman esittelylehti Amppari!
Oulun lisäksi informaatioverkostojen opiskelijoita löytyy Otaniemestä. Jonkin verran yhteyttä sinne
suuntaan on pidetty, mutta toivottavasti tulevaisuudessa voimme nähdä etelän sukulaisiamme myös
livenä!
Kerho on toiminut puolitoistavuotta ja toivottavasti toimii vielä ainakin saman mokoman;) Ensimmäinen Infonian tapahtuma syksyllä on infoilta, jossa uudet ja vanhat opiskelijat tutustuvat toisiinsa.
Myös tämän vuoden Amppari näkee päivänvalon infoillassa. Lisää tapahtumia tulee talven mittaan ja
niistä tiedotetaan sähköpostilla infolaisten listalle. Lisää tietoa killasta ja kerhosta saat myös PROltasi. Tervetuloa mukaan toimintaa ja toimimaan! Kerho on juuri sen näköinen kuin minkä siitä yhdessä
teemme.
Lue lisää infolaisista syksyllä ilmestyvästä Ampparista tai http://www.otit.ﬁ/~infonia/
Saila Järvinen
Infonia, päätoimittaja 2006

Laura Oinas
Puheenjohtaja

Janne Keränen
Isäntä

Johanna Hasari
Sihteeri

Hallitus 2006
Ville Keränen
Rahastonhoitaja

Saila Järvinen
Tiedotusvastaava
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Pienryhmäohjaajat
2006
eli på ﬁnska: jollet tiennyt jotain jostain, syytä heitä.

Terhi Talvitie
Mio.
Moon Talvitien Terhi, tunnetahan ehkis myös
tätinä ja rouva alikersanttina. Seikkaalun Oulun
Yliopistossa alootin vuonna 2003 Tietoteekkarit
-killan hempeässä huomassa. Olen äärimmääsen
sadistinen ja vaadin ryhmältäni TÄYDELLISYYTTÄ...höhöö taikka sitte en :)
Yritetähän pitää maharollisimman hauskaa yhyres
ja viihtyä toistemme seuras!
TT

Lasse Määttä
Katseet ylös luokaa äijät, fuksit tullut
oooon. Niitten eessä meikäkin on
voimaton. Kuuven sylen syvvyyessä,
kiltiksellä pimmeyessä. Sinne meijjät
paiskattiin, kaljatkin poekkeen pöllittiin. Mutta ehkä otin, ehkä en, onko
väliä sen, kunhan fuksit vain oppii.
Syyttömänä saapumaan, sattuivat
he, tähän paikkaan pohjoiseen ja
kylmään. Jossa jo mekin, juovuksissa
tottakai, läpi saatiin peekoo-yks ja
kaks. Mut Hard Rock Halleluujaa.. Fuksitkuoleewappunapaarlevuu ja me ollaan
Teekkareita kaikki jos tyhjiin pulloihin katsotaan. Mmmmmmoi!
- TheFU
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Matti Kaartinen
Moro kaikki.
Meikä on Kaartisen Matti ja lähtöisin Kainuun korpimailta. Aloitan syksyllä toisen vuoden yliopistossa ja odotan melkoisen kivaa vuotta, niin itselleni
kuin kaikille opintonsa aloittaville. Muistakaa kaikki, että eka vuosi on paras vuosi. Tulkaa kyselemään,
jos on jotain epäselvää koulusta tai opiskelusta.
Hauskaa syksyä kaikille.
Kimmo Ollila
No mmoi!
Olen 22-vuotias 3. vuoden opiskelija. Kotoisin olen Oulusta, näillä näkymin olen
täällä vielä pitkään. Noppia on kertynyt ihan liikaa, toivottavasti fuksipalleroillenikin käy samoin.
Ei se oo vaikiaa
ku se o heleppoa
:)

Esa Törmikoski
Hei, olen Esa. Opiskelen tietotekniikkaa kolmatta vuotta ja ikää on kertynyt
jo 23 vuotta. Saunan lauteilla hautui ajatus
pienryhmäohjaajaksi ryhtymisestä, ja tässä
sitä nyt sitten ollaan.
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Tuomas Haanpää
Terve! Olen toista opiskeluvuottani nyt aloitteleva
rehti ja reipas Teekkari vuosimallia ‘86. Nimeksi siunaantui aikoinaan Tuomas, mutta kutsu jota tottelen todennäköisemmin on Tomppa. Kotoisin olen
Kittilästä, tuosta Lapin sydämestä.
Fukseille toivotan menestystä opinnoissa, ja ennen
kaikkea hauskaa fuksivuotta. Älkääkä epäröikö tulla juttelemaan jos jokin epätietoisuus tai murhe
kalvaa.
haanpatu@paju.oulu.ﬁ
040-7151986”

Antti Arffman
Moi.
Minä oon Arffmannin Antti. Paremmin Tohtorina tunnettu. Tulen opastamaan
uudet opiskelijat sekä akateemisen opiskelun että opiskelijaelämän maailmaan.
Opintoviikkoja en voi valmiiksi kenellekkään luvata, mutta hauskaa varmasti
tulee olemaan.

Näyttää Viron junissa olevan tujummat
vesipurkit...
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Onni Komulainen
<esittely>
Moi fuksit! Olen 22-vuotias toisen
vuoden tietotekniikan opiskelija.
Ouluun olen kulkeutunut Kajaanin
koulujen kautta Kuhmosta. Minuun
voi törmätä lähes kaikissa opiskelijatapahtumissa, killan sählyvuoroilla,
joskus luentosalissa ja ennenkaikkea
kiltiksellä. Odotan innolla teitä uusia
fukseja, tehdään ensimmäisestä vuodestanne ikimuistoinen, vaikka maksa
vähän rappeutuisikin.
Odotan näkeväni teitä kaikkia suurin
joukoin syksyn tapahtumissa. Fuksivuosi on fuksivuosi, ottakaa siitä
kaikki irti. Niin minäkin tein ;) Ja rohkeasti vain juttusille, jos vaikka jokin
mieltä painaa.
Onni Komulainen
ocom@ee.oulu.ﬁ, 044 293 8220
</esittely>
Juhamatti Niemelä
<spektaakkeli>
No moi!
Olen Juhamatti Niemelä, mutta myös iiskaa
huutamalla saa hilitet paukkumaan niin irkissä, kuin myös irl. Ouluun suunnistin pari (10)
vuotta sitten Haapavedeltä ja siitä lähtien on
tullut harhailtua yliopiston käytävillä.
Syssymmällä nähdään!
gsm. +358 50 3463729
email. iiska@ee.oulu.ﬁ
</spektaakkeli>
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Jussi Kallio
Tätä jossain määrin ihmistäkin muistuttavaa todellista evoluution ihmettä voi
bongata Kaijonharjun korkeusasteilta.
Yksilö talvehtii pääosin sisätiloissa. Kesäaikaan hieman yleisempi (ja pirteämpi) tuttavuus. Parhaiten sen voi tavata
matkimalla sen “hii-hy-diuu” -vihellystä
tai ehkä helpommin vain soittamalla ovikelloa. Yksilö on ainoa laatuaan, eikä
sitä voi tavata naaraspuolisena (toivottavasti). Lajisuojelijat toivovat lajin säilyvän, joten sen metsästäminen on sallittua. Väritykseltään vaalea, mutta tasainen. Tunnistaa mustista haalareista ja
valkeasta tupsulakista.

Informaatioverkostot
Taneli Rautio
Nuorekas, savuton ja lähes raitis viidennen vuoden Teekkaripoika haluaisi tutustua uuteen infon pienryhmään
Olen kotoisin Savosta, mitä voidaan
pitää lieventävänä asianhaarana.
Harrastan talvisin kyykkää ja joskus
myös runonlausuntaa excursioilla.
Otathan opiskelun vakavasti, etkä
vain leiki tunteillani.
Nimim. “Mi ikävyys, mi hämäryys”
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Anniina Päärni
Tervehdys uudet fuksit! Oulu on ollut kotikaupunkini jo 22 vuotta ja matka jatkuu edelleen. Opiskelen neljättä vuotta informaatioverkostoja ja aikaisempiin
vuosiin on mahtunut yliopiston lisäksi teekkarielämää. Harrastan kuntosalia
epäsäännöllisesti, kyykkää vieläkin epäsäännöllisemmin ja kaikkein epäsäännöllisimmin laskettelua. Toivon, että jokainen fuksi,
jolla on kysyttävää uskaltaa tarttua hihasta. Minä
olen teidän pienryhmäohjaajanne Anniina, ja minä
en lähde matkalle maailman ympäri. Minä lähden
Syynimaalle! Moi!

Laura Neuvonen
Heippa!
Olen 23-vuotias Laura, toisinaan myös Laneksi
sanotaan. Olen kasvanut nääääääin isoksi
Kainuussa ja lopulta palannut juurilleni Ouluun. Niin se vain on, että viides vuosi on jo
alkamassa yliopistolla minullakin (varokaa
vain fuksit, ennen kuin huomaattekaan olette
jo yhtä wanhoja). Pikkumutkien jälkeen olen
asettunut asustelemaan teekkaritalon viereen, mutta EN lupaa että meillä olisi jatkoja,
ainakaan ihan joka kerta.. Joskus nuoruusvuosinani olin pienryhmäohjaaja aikaisemminkin, joten katotaanpa vieläkö minusta on siihen.. Tervetuloa vain kaikki uudet fuksit
OTiTille!
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Fuksi -

Tämä on alunperin Jari Korhosen kirjoittama
“Useimmin kysytyt kysymykset”. Erinäiset henkilöt ovat muokanneet ja päivitelleet tekstiä ja
uusimmat päivitykset ovat tulleet tutkintorakenneuudistuksen myötä.

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

Terminaalin toimitus ei ota vastuuta näiden
ohjeiden sisältämistä asiavirheistä, tai näiden
asiavirheiden aiheuttamista mahdollisista henkisistä tai fyysisistä kärsimyksistä.
2. Onko luennoilla pakko käydä?

Yliopistossa vastaat itse opiskelustasi. Opettaja,
opinto-ohjaaja sen enempää kuin äitikään eivät
tee sitä puolestasi. Luennoilla tai laskuharjoituk1. Tarvitseeko kursseille ilmoittautua?
sissa käyminenkään ei siis ole pakollista. Lue
Sähkö- ja tietotekniikan osaston (STO), kuitenkin seuraavat kysymykset. Moniin STO:n
matematiikan jaoksen tai tietojenkäsittely- kursseihin kuuluu pakollisia harjoituksia, joilla
tieteen laitoksen (TOL) kursseille ei yleensä on pakko käydä. Kielikeskuksen kursseilla opetarvitse ilmoittautua. Tentteihin toki täytyy ilm- tus muistuttaa paljon lukio-opetusta, ja läsnäolo
oittautua, ei kuitenkaan yleensä välikokeisiin. kursseilla on pakollista.
Moniin kursseihin kuuluu pakollisia laboratorioharjoituksia, joihin on ilmoittauduttava. Ilmoittautumiskäytäntö selviää yleensä kurssin en- 3. Kannattaako luennoilla käydä?
simmäisellä luennolla.
Yksiselitteisen vastauksen antaminen tähän kysymykseen on vaikeaa, koska kurssit, kurssimaFysiikan opintojaksolle Fysiikka S ilmoittau- teriaalit, luennoitsijat ja opiskelijat ovat erilaidutaan täyttämällä ilmoittautumiskaavake joko sia.
ensimmäisellä luennolla tai myöhemmin fysikaalisten tieteiden laitoksen toimistossa. Kun Suurimmalle osalle opiskelijoista luennoista on
on ilmoittautunut opintojaksolle, ei opintojakson todellista hyötyä. Useinkaan niillä, jotka eivät
väli- ja päätekokeisiin enää tarvitse ilmoittautua luennoilla käy, ei tule opiskeltua muutenkaan.
erikseen (ks. kysymys 7).
Lisäksi usein (ei aina) kurssin kannalta keskeisimmät asiat selviävät paremmin luennoilla
Kielikeskuksen järjestämille kursseille on aina kuin esimerkiksi kirjoista lukemalla. Vaikka akailmoittauduttava. Syyslukukauden englannin teeminen vapaus houkuttelisikin, ei siis kankursseille ilmoittaudutaan yleensä heti syyskuun nata heti lopettaa luennoilla käymistä, vaan
alussa ja kevätlukukauden kursseille joulukuun miettiä tarkoin, mikä opiskelumenetelmä itselle
alussa. Ilmoittautuminen tapahtuu kielikeskuk- parhaiten sopii. Jos ei kaikille luennoille pääse,
sen ilmoitustaululla oleviin listoihin. Viimeaikoi- opiskelukaverit ja kopiokone auttavat. On myös
na käytäntönä on ollut laittaa uudet tekniikan hyvä muistaa, ettei luennoilla käyminen korvaa
opiskelijat automaattisesti tekniikan englanti- itsenäistä opiskelua vaan tukee sitä.
kurssille, joka kestää koko fuksivuoden.

OSA A: Opiskelusta
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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 kurs-

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

sin eteen.
Kurssin ensimmäisellä luennolla kannattaa
aina käydä, koska siellä tiedotetaan kurssin
suoritustavasta, opintomateriaalista, laskuharjoituksista, ilmoittautumisesta laboratorioharjoituksiin jne. Joillakin STO:n kursseilla
luennoitsija myös kerää kurssille osallistuvien
sähköpostiosoitteet, jotta hän voi tiedottaa
sähköpostitse esimerkiksi luentoperuutuksista.
Myös välikoetta tai tenttiä edeltävällä luennolla
kannattaa yleensä käydä, koska monet luennoitsijat antavat hyviä “tärppejä” tenttiä varten
ja kertaavat muutenkin keskeisimpiä asioita.

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.sto, joita tosin valitettavan harvat
opettajat käyttävät.

Opit kuitenkin varmasti vähitellen oman tyylisi
opiskella, ehkä kantapään kauttakin, mutta
opit kuitenkin. Opintomenestys kertoo lahjo- 6. Mistä hankin kurssimateriaalin?
mattomasti, onko tyyli oikea.
Yleensä kurssimateriaalina käytetään luennoitsijoiden kokoamia monistenippuja, “prujuja”, joita myydään yliopistopainon moniste4. Entä laskareissa?
myymälässä. Useimmiten pelkkä pruju sekä
Laskuharjoituksissa eli laskareissa kannattaa omat (tai kaverin) luento- ja laskarimuistiinyleensä käydä silloinkin, vaikka ei luennoilla
panot kuitenkin riittävät kurssin läpäisemisviihtyisikään. Siinä missä lueen.
ennot ovat usein luennoitsijan
yksinpuhelua, laskarit muisUseiden STO:n kurssien matuttavat enemmän esimerkiksi
teriaali on lainattavissa kopilukion matematiikan tunteja
oitavaksi Tellus-kirjaston map(positiivisessa mielessä.) Laspihyllystä tai laboratorioiden
kareissa käydään läpi essihteereiltä. Joidenkin kurssien
imerkkejä, ja laskuja pääsee
materiaali on saatavilla jopa
laskemaan myös itse. Lisäksi
verkosta. Tuutortuvasta löytyy
laskareiden pitäjä neuvoo onmyös iso läjä prujuja.
gelmatilanteissa.
Joidenkin
kurssien laskareista saa myös
laskaripisteitä, jotka lasketaan
mukaan tentin tai välikokeiden
pistemääriin.

On syytä huomata, että yleensä
prujut on tarkoitettu luentorungoksi ja ne soveltuvat itseopiskeluun yleensä melko huo-
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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.
STO:n vanhoja tenttejä on saatavilla ainakin edellä mainitusta Tellus-kirjaston mappihyllystä ja sähköisestä tenttiarkistosta [3].
Matematiikan jaoksen vanhoja tenttejä löytyy
muun muassa jaoksen käytävillä olevista mapeista ja lokerikosta.

OSA B: Tenttimisestä
7. Tarvitseeko tentteihin ilmoittautua?
Totta kai. Ilmoittautumatta jättämisestä voi
seurata ikävä yllätys tenttipaperia palautettaessa. STO:n tentteihin pitää ilmoittautua
viimeistään kahta arkipäivää ennen tenttiä
verkossa olevaan Weboodiin [4]. Matematiikan
jaoksen loppukokeisiin voi ilmoittauta verkossa
[5] tai jaoksen ilmoitustaulun lähistöllä olevassa kansiossa oleviin listoihin.
Fysiikan loppukokeisiin ilmoittaudutaan fysikaalisten tieteiden laitoksen toimistossa oleviin
listoihin viimeistään neljää vuorokautta ennen
tenttiä. TOL:n tentteihin ilmoittaudutaan TOL:n
kotisivuilla olevan lomakkeen [6] avulla
viimeistään viikkoa ennen tenttiä. Matematiikan
jaoksen välikokeisiin ei tarvitse ilmoittautua.
Fysiikan väli- ja päätekokeisiin ei tarvitse ilmoittautua, jos on ilmoittautunut opintojaksolle
(ks. kysymys 1).
Yleistä tentteihin ilmoittautumista yritetään
edelleen siirtää weboodiin, verkkoon. Saa nähdä miten käy.

Vanhoja tenttejä ja muuta kurssimateriaalia on
tallennettuna myös Oulun Tietoisku Oy:n kopiokoneeseen. Tenttejä voi tulostaa koneesta
kopiokortilla, joita myydään kiltahuoneella
päivystysaikoina.
Kurssin harjoituksia, kuten laskuja, ohjelmointitehtäviä ym., on myös muistettava tehdä
käytännössä. Pelkkä kirjan, prujun tai muistiinpanojen lukeminen ei yleensä riitä.
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8. Minne ja milloin tenttitulokset tulevat?
Tenttitulokset tulevat aina tentin tai välikokeen
järjestäneen osaston (vast) ilmoitustaululle.
Oulun yliopiston opetuksesta ja opiskelijoista
annetun johtosäännön [7] mukaan opintosuoritusten tulokset on julkistettava kolmen viikon
kuluessa siitä kun opettaja on saanut suoritukset arvosteltavakseen. Erityisestä syystä laitoksen tai osaston johtaja voi myöntää lisäaikaa.
Tällöin asiasta on tiedotettava opiskelijoille.
Käytännössä tiedotukseksi riittää paperilappu
ilmoitustaululla.

10. Sain tentistä kolmosen. 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” (vanhan ar-

vosteluasteikon mukaan 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 3 voi olla pettymys.
Jos haluaa arvioida omaa “tasoaan”, kannattaa
Käytännössä edellä mainittua kolmen viikon verrata vaikka koko tentin keskiarvoon, joka
sääntöä rikotaan melko yleisesti. Joiden- ilmoitetaan tenttituloksissa.
kin kurssien ja luennoitsijoiden kohdalla
myöhästyminen tuntuu olevan pikemminkin
sääntö kuin poikkeus, eikä asiasta aina
vaivauduta tiedottamaan opiskelijoille edes OSA C: Teekkarin tuntomerkeistä
edellä mainitun paperilappusen muodossa. Jos
tenttituloksia ei ala kuulua, kannattaa asiasta 11. Saako haalarin värin valita itse?
Olet valinnut haalarisi värin ottaessasi vastaan
kysyä luennoitsijalta.
opiskelupaikkasi tietotekniikan tai informaatioverkostojen koulutusohjelmassa. Yksi haalarin
Toisaalta joskus tulokset tulevat hyvinkin no- tehtävästähän on viestiä kantajansa opiskepeasti. Varsinkin matematiikan jaos ansaitsee lualasta jo kauas ja helpottaa lajitoverien
tässä asiassa kiitosta; tenttien ja välikokeiden löytämistä esimerkiksi bileolosuhteissa. Tietoteekkareiden musta on sitä paitsi perinteikäs
tulokset ovat ilmoitustaululla yleensä hyvissä
väri: myös muiden teekkaripaikkakuntien
ajoin ennen määräaikaa. Parhaimmillaan ns. tietoteekkarit (no, lappeen Rantaa lukuunottamassatenttienkin tulokset ovat tulleet muuta- matta) kantavat ylpeinä mustia haalareitaan.
massa päivässä.
12. Miksi teekkarilakki on niin kallis?
Oululainen teekkarilakki on aivan oma versionsa eteläisten serkkujen vastaavasta, ni9. Miksi tenttipapereita ei saa takaisin?
Esimerkiksi matematiikan jaoksen välikoepa- inpä valmistusmäärätkin ovat pieniä. Se on
kuitenkin jokaisen oululaisen teekkarin tärkein
perit saa takaisin. Yleisesti ottaen tenttipapeja perinteikkäin tuntomerkki, johon kannatreita ei kylläkään palauteta. Tähän ovat syynä taa ehdottomasti panostaa. Sehän hankitaan
säännökset, jotka määräävät yliopiston arkis- yleensä vain kerran elämässä. Ja muistathan:
toimaan tenttipaperit tietyn ajan. Jos haluaa Oululainen teekkarilakki on maailman paras
teekkarilakki.
tutustua omantenttinsä arvosteluun, siihen on
oikeus. Tenttipaperit täytyy vain pyytää erikseen nähtäväksi tentin korjaajalta. Tenttipa- 13. Mitä solmut teekkarilakin tupsunarussa tarkoittavat?
perista on oikeus saada itselleen jäljennös.
Solmut kertovat Oulussa vietettyjen teekkariwappujen lukumäärän. Ne eivät siis (periaatteessa) oikeasti kerro vuosikurssista mitään,
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useimmiten kaksisolmuteekkari opiskelee kolmatta vuotta, ellei sitten
ole viettänyt yhtä vuotta esimerkiksi valtion
palveluksessa ja viettänyt teekkariwappua siitä
huolimatta.

ilmapiiri), Kaarlenholvia (infernaalinen tungos
aina perjantaisin ja lauantaisin) tai Onnelaa
(ne, joille eurodancekin kelpaa). Radissonin
yökerho on maksukykyisen valinta. Baareista

lasten lukumäärästä jne.

Linkit:

opiskelijoita tapaa esimerkiksi Tervahovista,
St. Michaelsista, Leskisestä, Caiosta ja monista
muista paikoista. Kysy tarkemmin joltakulta,
joka tietää tarkemmin mieltymyksesi. Kysy
myös euron illoista paikalliselta, jos halvat oluValmistumisen
jälkeen et tai lonkerot kiinnostaa.
solmut avataan; solmutonta oululaista teekkarilakkia kantaa siis 16. Koska syödään? Ja missä?
vain valmis DI tai ark- Syöt silloin kuin nappaa. Uniresta [8] tarjoaa
kitehti (no miksei lisen- yokunnan jäsenille (eli juuri sinulle, arvon yliopsiaatti tai tohtorikin...) pilaskunnan jäsenmaksun maksanut opiskelija)
On syytä huomata, että tämä solmukäytäntö alehintaista ruokaa ravintoloissa, joita on sipätee vain Oulussa. Etelän teekkareilla solmu- joitettu ympäri yliopistoa. Annoksen hinta
jen teko ei onnistu yhtä hyvin, koska heidän vaihtelee kahdesta eurosta aina viiteen eutupsunarunsa lähtee keskeltä lakkia. Heillä roon.
solmu voi kertoa esimerkiksi avioitumisesta,
[1] http://www.otit.ﬁ/live/fuksit
[2] http://www.ee.oulu.ﬁ/opiskelu/

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.

[3] http://www.skaappi.org/
[4] https://weboodi.oulu.ﬁ/oodi/
[5] http://s-mat-pcs.oulu.ﬁ/tentti/
[6] http://www.tol.oulu.ﬁ/opiskelijoille/tentit.html
[7] http://www.hallinto.oulu.ﬁ/yhallint/saados/
opetus.html
[8] http://www.uniresta.ﬁ

OSA D: Opiskelijaelämää
15. Missä ovat Oulun parhaat baarit?
Riippuu, mistä tykkää. Isoja yliopiston haalaribileitä järjestetään yleensä Foxiassa tai Radisson SAS:n yökerhossa. Viikonloppuisin yliopisto-opiskelijat
suosivat
tanssipaikoista
yleensä 45 Specialia (rockmusiikkia ja boheemi

18

--- Fuksinaali 2006

Killan tiedotus- ja
keskustelukanavat
Sähköpostilistat
Sähköpostilistoille tkilta@otit.ﬁ (teekkarit) ja fuksit@otit.ﬁ (fuksit) lähetetään kaikki killan
tärkeimmät tiedotteet. Ilmoita sähköpostiosoitteesi omalle pienryhmäohjaajallesi mahdollisimman pian, jotta sinut liitetään fuksit -listalle. Killalla ja killan jäsenillä on myös muita
sähköpostilistoja, esimerkiksi hallituksen lista (hallitus@otit.ﬁ), toimihenkilöiden lista, pienryhmäohjaajien lista ja niin edelleen.
WWW-sivut
Killan www-sivuilla osoitteessa http://www.otit.ﬁ on kaikki tärkeimmät uutiset ja tiedotteet,
yhteystiedot ja monenlaista muuta tärkeää.
OTiT-BBS
Killan ikioma BBS (Bulletin Board System) löytyy killan www-sivujen kautta. BBS:ssä jutellaan ja äänestellään milloin mistäkin. Vaatii rekisteröitymisen.
OTiT Gallery
Kiltagalleria löytyy myöskin killan www-sivujen kautta. Galleriasta löydät hienoimmat kuvat
killan ja kiltalaisten tapahtumista.
Uutisryhmät
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 (Ircnet) keskustellaan jatkuvasti kaikesta mahdollisesta.
Kannattaa liittyä mukaan nöylaiffaajien iloiseen maailmaan.
Ilmotustaulu
Killan virallinen ilmoitustaulu sijaitsee X2-oven vieressä, kiltahuoneen välittömässä läheisyydessä. Tälle ilmoitustaululle tulee mm. ilmoittautumislistat killan tapahtumiin ja killan
viralliset tiedotteet, kuten kokouskutsut vaali- ja vuosikokouksiin. Lisäksi kiltahuoneella
majailee epävirallisempia ilmoitustauluja.

WWW.OTIT.FI
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OTiT-fuksin IRC-opus

kopyräit iiska @ ircnet

IRC on palvelu jonka kau�a iso joukko ihmisiä voi jutustella netin ylitse eri kanavilla joko julkisesti tai yksityisesti. Puskaradio ja viidakkorumpu toimii sen kau�a
äärimmäisen tehokkaasti, joten kanna�aa lii�yä joukkoon,
jos vähänkään haluat olla selvillä mitä ympärillä tapahtuu.
Tässä lyhyt opus, miten pääset alkuun. Lisää apua saat,
kunhan kysyt vaikkapa #otit -kanavalla.

Kanavia
#otit
#oty
#oamk
#tietoteekkarit
#teekkarit

Oulun tietoteekkareiden kanava
Oulun Teekkariyhdistys, eli Oululaisten teekkarien kanava
Oulun Akateeminen Mölökky- ja Kyykkäseura, paikallinen hengellinen urheilu- ja raittiusseura
Koko valtakunnan tietoteekkareita
Sama, mutta kaikenmoisilla teekkareilla varustettuna

Miten sinne pääsee?
Tapa 1: Irkissä 24/7/52

Mukavin & kätevin tapa irkata on laittaa otitsunille ohjelmat screen ja irssi pyörimään. Näin pystyt
seuraamaan keskusteluita 24/7, vaikket konettasi pitäisikään koko aikaa päällä. Samalla pääset
näppärästi irkkiin oman koneesi lisäksi myös kiltahuoneen koneilta, tai vaikkapa käytävien ssh-päätteiltä. ;-) Tätä varten tarvitset Otitsun -käyttäjätunnukset...

Otitsun-tunnusten hankkiminen

Tunnushakemuslomakkeita voit tulostaa tästä: <http://www.otit.ﬁ/live/kilta/otitsun.xml> tai voit
kiltiksellä käydessäsi pyytää sitä joltakin hallituksen jäseneltä. Täytetty lomake palautetaan killan
postilaatikkoon tai jollekin hallituksen jäsenelle.

Irssin käyttö Otitsunilla
1. Kirjaudu saamillasi tunnuksilla palvelimelle otitsun.oulu.ﬁ jollakin ssh-clientillä. Windows -käyt-
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töön PuTTy on hyvä, Linuxissa voit komentaa terminaalissa ssh otitsun.oulu.ﬁ.
1. Käynnistä screen-ohjelma, jonka avulla voit jättää ohjelmia pyörimään otitsunille omiin “ikkunoihinsa” vaikket olisikaan kirjautuneena, komentamalla: screen
2. Käynnistä irssi komennolla: irssi
Jos haluat käyttää muita ohjelmia kuten esimerkiksi pineä sähköpostin lukuun, niin voit avata
screeniin uuden ikkunan näppäilemällä Ctrl+a,c. Screenin ikkunoita voit vaihtaa näppäilemällä Ctrl+a,[numero]. Tai voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen ikkunaan näppäilemällä
Ctrl+a,p tai Ctrl+a,n.
Kun aiot kirjautua ulos, poistu screenistä näppäilemällä Ctrl+a, d.
3. Myöhemmin uudelleenkirjautuessa voit palata taustalla olevaan screeniin komennolla screen-r
4. Jos olet avannut screenin jo joltain muulta koneelta, voit avata saman session komennolla:
screen -x
Komento: man screen kertoo screenin käytöstä kaiken muun mahdollisen.

Alun asetukset
1. Irssin vakiona ehdottoma nimimerkki (nick) ei välttämättä ole sellainen kuin haluaisit, varsinkin
jos hallitus sai “hyviä ideoita” tunnushakemusta käsitellessään. Nickin vaihto onnistuu komennoilla:
/SET nick uusi_nick
/NICK uusi_nick
Ensinmainittu tallentaa nickin pysyvästi asetuksiin ja jälkimmäinen vaihtaa sen välittömästi.
2. Lisätään irc.oulu.ﬁ käytettäväksi serveriksi, niin että siihen yhdistetään automaattisesti, kun irssi
käynnistyy komennolla:
/SERVER ADD -auto -ircnet IRCnet irc.oulu.ﬁ 6667
3. Lisätään tärkeitä kanavia joihin liitytään automaattisesti:
/CHANNEL ADD -auto #otit IRCnet
/CHANNEL ADD -auto #oty IRCnet
4. Lopuksi käsketään irssin yhdistää äsken lisätylle serverille ja liittyä kanaville:
/CONNECT IRCnet
Jos et jotankin kanavaa laittanut listalle automaattiseksi, niin voit liittyä kanavalle komennolla:
/JOIN #kanava
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IRCnet, irc.oulu.ﬁ ja portin 6667 kys. verkon tiedoilla.
Myös irssissä on omat “ikkunat” tai ruudut, joita ei pidä sekoittaa screenin vastaaviin. Screenin
ikkunoissakin kussakin pyörii omat ohjelmansa, joista yhdessä on käyttämäsi irssi. Ja vastaavasti
irssin ikkunoissa ovat eri irc-kanavat tai yksityiset keskustelut joissa olet mukana. Irssin ikkunoita
voi selata näppäimillä: Alt+[numero 0-9, tai kirjain q-u] tai Esc,[numero 0-9, tai kirjain q-u]. Seuraavaan ikkunaan voit siirtyä myös painamalla Ctrl+n ja vastaavasti edelliseen
näppäimillä Ctrl+p. Nopeasti viimeisimpään aktiiviseen ikkunaan pääsit Alt+a, tai Esc,a
näppäimillä.
Ikkuna numero 1 on status-ruutu, jossa näkyy serveriin liittyvät viestit, sekä useimpien komentojen
tulosteita. Muut ikkunat ovat kanavia joille olet liittynyt. Ikkunoiden järjestystä voit muutella esim.
komennolla
/WINDOW MOVE [numero]
joka siirtää valitun ikkunan kyseiseen numero-paikkaan.
Yleisimmät irc-komennot voit luntata täältä: <http://www.irkki.org/komennot/>.
Nyt kun olet ehtiny säätää irssin tärkeimmät asetukset kuntoon ja järjestellä kaikki kanavatkin
sopiville ikkunanumeroille, kannattaa ajaa seuraavat komennot:
/LAYOUT SAVE
/SAVE
Ensimmäinen tallentaa ikkunoiden järjestyksen irssin
asetuksiin ja jälkimmäinen tallentaa varsinaiset asetukset.

Hilitet
Kun irssi bongaa joltakin kanavalta määrittelemiäsi
avainsanoja se korostaa automaagisesti kyseisen rivin,
sekä näyttää alareunan “Act:” -palkissa kyseisen kanavan numeron eri värillä, mikäli et juuri sitä kanavaa seuraa sillä hetkellä.
Avainsanoja voit lisätä irssissä komennolla: /hilight [sana]. Oma nikki ja nimet on niitä mistä
on hyvä aloittaa. Jos vastaavasti haluat poistaa avainsanoja, onnistuu se komennolla: /dehilight
[numero]. Avainsanan numeron saat selville komentamalla /hilight ilman mitään parametreja.
Pari hyödyllistä esimerkkiä:
/hilight Tiina Teekkari
/hilight -regexp ili?m[ai]{1,2}(nen|sta) (kali?ja{1,2}|olutt?a?|vi
in(iä?|a{1,2}))
Jälkimmäisen esimerkin avulla bongatun tiedon hyödyntämisestä antaa vinkkejä
killan oma Tohtori osoitteessa tohtori@otit.ﬁ.
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Skriptit
Irssin skriptit ovat pieniä ohjelmanpätkiä joilla saat kaikenlaisia enemmän tai vähemmän hyödyllisiä
lisäominaisuuksia irkkausta avittamaan. Skriptit ladataan hakemistoista: /usr/share/irssi/
scripts ja /home/tunnus/.irssi/scripts
Skriptejä voit asentaa kopioimalla niitä kotihakemistoosi .irssi/scripts -hakemistoon, mutta
kannattaa ensin tarkistaa löytyykö kyseistä skriptiä jo valmiiksi hakemistosta /usr/share/irssi/scripts
Komennolla: /script load [tiedostonimi] irssi lataa skriptin käyttövalmiiksi.
Muutama näppärä skripti:
Title - Näyttää terminaalin otsikkopalkissa ﬁksumman otsikon.
Trackbar - Piirtää viivan viimeisen lukemasi rivin jälkeen. Äärimmäisen mukava apu
kanavasurffailuun.
Eli esim. trackbar skriptin saat käyttöösi komennolla: /SCRIPT LOAD trackbar.pl

Tapa 2: Irc-ohjelma omalle koneelle
Toinen tapa irkata on asentaa jokin irc-client omalle koneellesi ja käyttää sitä. Sen kummempia
ohjeita aiheesta en tähän kirjoittele, koska eri ohjelmia on hyvin paljon, mutta tässä pari linkkiä ja
vinkkiä asetuksiin liittyen.
Ohjelmia:
X-Chat <http://www.xchat.org/> <http://www.silverex.org/>
Mirc <http://www.mirc.com/>
Serverit:
Todennäköisestikään et irc.oulu.ﬁ -palvelinta pääse kotikoneelle asennetulla ohjelmalla käyttämään
joten tässä pari vaihtoehtoa:
irc.opoy.ﬁ
irc.kolumbus.ﬁ
irc.song.ﬁ
irc.cc.tut.ﬁ

23

Fuksinaali 2006 ---

Mini-FAQ
Q. Tässä Otitsun -tunnuksia odotellessa testailin irssiä tuomella, mutta värit eivät toimineet. Miten
saan väriä elämään?
A. Komenna irssissä: /set term_force_colors ON
Q. Miten voin lähettää viestejä jollekin tietylle nimimerkille, ilman että koko kanava näkee?
A. Kuvitellaanpa, että haluat lähetellä viestejä täysin kuvitteelliselle esimerkkiolennolle, joka käyttää
nimimerkkiä YTY. “Yksityisen” keskustelun YTY:n kanssa voit aloittaa komennolla:
/msg YTY Terve!
Tämä avaa irssiin uuden ikkunan, joka ilmestyy listan viimeiseksi. Act: -riville ilmestyy samalla
tätä vastavaa ikkunanumero hieman tummemmalla värillä. Nyt kaikki mitä kirjoitat tuohon ikkunaan näkyy vain YTYlle, vastaavasti YTYn irssissä aukeaa samanlainen, samoin toimiva ikkuna
välittömästi tuon komennon jälkeen.

--(Ptoim.huom)
Siitäpä se homma alakaa! Irkkiä pyörittäessä kannattaa kuitenkin muistaa, että
ihan kaikkea ei kannata irkissäkään sanoa. Vai mitä, Matti?
#ossaajat:

13:57 < Carnis`> Sniper1 kai se taitaa tän kanavan ainoita junapoikia
olla
13:57 < Carnis`> ainaki se sen tunnusti tuos paripäivää sitte

Liika itsevarmuus voi myös kostautua:
#ossaajat

17:44 <@Scenecop> rollorokissa on “yllätysesiintyjä”, saatte kaikki persettä jos se ei oo loiri
19:02 <@Sniper1> JES
19:02 <@Sniper1> loordi on nimittäin moskovassa tohon aikaan :D
19:02 <@Sniper1> vai oliko se ranskassa
19:03 <@Lilla_T> no niin pistetäänkö jono pystyyn
19:03 <@Sniper1> eiköhä
19:04 <@Scenecop> EIVVV

Niinpä niin!
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TULOSSA SYKSYLLÄ
Syyskuu:
5.9.2006
8.9.2006
19.9.2006
26.9.2006
28.9.2006
30.9.2006

Vulcanalia
Fuksisauna
Fuksisuunnistus
FutisCup
Lakinlaskĳaiset
Viralliset Lakinlaskĳaiset

Lokakuu:
10.10.2006
viikko 42

Kiltahuonekierros & CityTour
Fuksicursio

Marraskuu:
1.11.2006
4.11.2006
14.11.2006
18.11.2006
25.11.2006

PikkuWappu
OTiT 18v. vuosĳuhlat
Kähmintäsauna
Killan kyykkäturnaus
NääsPeksi

Joulukuu:
8.12.2006

Vaalikokous & pikkujoulut

Joidenkin tapahtumien ajankohdat ovat viitteellisiä
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Kiltae
Virallinen, opinto-oppaastakin löytyvä äpöstys...

Oulun Tietoteekkarit ry
OTiT on Sähkö- ja tietotekniikan osaston tietotekniikan ja informaatioverkostojen koulutusohjelmien
opiskelijoiden kilta. Killan jäsenet pääsevät nauttimaan sen tarjoamista eduista, tilaisuuksista sekä
virkistysmahdollisuuksista. Kiltalaiset ovatkin äärimmäisen näkyvä ja aktiivinen joukko, jotka takaavat miellyttävän ympäristön tilaisuudessa kuin tilaisuudessa.
Killan jäseneksi voi liittyä kuka tahansa tietotekniikkaa tai informaatioverkostoja opiskeleva Oulun
yliopiston opiskelija. Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden, fuksien, opiskelujen alkuvaiheeseen sisältyy useita killan järjestämiä tapahtumia. Yksi näistä on fuksisauna, jossa tutustutaan vanhempiin
tieteenharjoittajiin sekä tilataan kiltalaisille ominaiset mustat haalarit.
Heti opintojen ensimmäisenä päivänä fuksit jaetaan pienryhmiin. Jokaisen pienryhmän ohjaajana toimii tehtävään koulutettu vanhempi tieteenharjoittaja, joka opastaa heidät opiskelun sekä
opiskelijaelämän alkuun. Kilta järjestää 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 tapahtumia, kuten opintomatkoja eli excursioita ympäri
Suomen sekä useita muita tapahtumia. Lisäksi kilta julkaisee säännöllisellä frekvenssillä omaa
lehteään, Terminaalia, jonka kautta kaikilla kiltalaisilla on mahdollisuus saada äänensä 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 etuja.
Killalla on oma viihtyisä kiltahuone, joka toimii ikään kuin opiskelijoiden toisena kotina. Siellä on
muun muassa erilaisia lauta- ja konsolipelejä, virvokkeita, UNIX-päätteitä sekä tietysti luentojen
välissä aikaa tappavia hilpeitä kiltalaisia. Tietoteekkarin ei siis koskaan tarvitse olla tylsistynyt tai
yksinäinen!
Kiltahuoneella voi myös usein nähdä pieniä seurueita ratkomassa kursseihin liittyviä harjoitustehtäviä tai valmistautumassa tentteihin. Heidän seuraansa voi rohkeasti liittyä ja heiltä voi myös saada
vastauksia itse kursseihin ja niiden suorittamiseen liittyvissä kysymyksissä. Kysyvälle vastataan ja
tieto leviää jakamalla.
OTiT tuntee myös vastuunsa jäsentensä kunnosta ja tukee siksi aktiivista urheilutoimintaa mm.
varaamalla salivuoroja sählyä ja sulkapalloa varten sekä järjestämällä silloin tällöin toverillisia turnauksia eri lajeissa.
Kilta on ystävällinen ihmisjoukko, johon on helppo tuntea kuuluvansa. Toimintaa kehitetäänkin
jatkuvasti jäsenistön toiveiden ja ehdotusten mukaisesti.
Meidät tunnistaa mustista haalareista. Tervetuloa joukkoomme!
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esittely
...ja sama OpenOfﬁcen oikolukemana.
Oulun Tietoteekkarit ry

OTiT on Sähkö- ja tietotekniikan osaston tietotekniikan ja informaatiopainajaisten koulutusojelmien
opiskelijoiden kilta. Killan jäsenet pääsevät nauttimaan sen tarjoamista eduista, tilaisuuksista sekä
virkistysmahdollisuuksista. Yhdysvaltalaiset ovatkin äärimmäisen näkyvä ja aktiivinen joukko, jotka
takaavat miellyttävän ympäristön alaisuudessaan kuin alaisuudessa.
Killan jäseneksi voi liittyä kuka tahansa tietotekniikkaa tai informaatioverkostoja opiskeleva Oulun
yliopiston opiskelija. Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden, suksien, opiskelujen alkuvaiheeseen sisältyy useita killan järjestämiä tapahtumia. Yksi näistä on täisauna, jossa tutustutetaan vanhempiin
ammatinharjoittajiin sekä tilataan kansalaisille ominaiset mustat haalarit.
Heti opintojen ensimmäisenä päivänä fuksit jetaan pienryhmiin. Jokaisen pienryhmän ohjaajana
toimii tehtävään koulutettu vanhempi ammatinharjoittaja, joka opastaa heidät opiskelun sekä
opiskelijaelämän alkuun. Kilta järjestää kekseillä täisaunan lisäksi myös useita muita tapahtumia.
Esimerkkinä mainittakoon ekskursion, jollekin toiselle paikkakunnalle suuntautuva opinto matka,
jolla tutustutetaan alan yrityksiin ja muihin alan opiskeli joihin paikkakunnan.
Kilta järjestää jäsenelleen monen moisia tapahtumia, kuten opintomatkoja eli versioita ympäri
Suomen sekä useita muita tapahtumia. Lisäksi kilta julkaisee säännöllisellä sekvenssillä omaa lehteään, Terminaattoria, jonka kautta kaikilla afrikkalaisilla on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin.
Huvin pidon lisäksi kilta hoitaa monia muita opiskeluun liittyviä asioita, jotka helpottavat jäsenten
opiskelua ja elämää. Killan jäseniä on edustajina monissa järjestössä, neuvostoissa ja jaostoissa
ajamassa aktiivisesti juutalaisten etuja.
Killalla on oma viihtyisä kiltahuone, joka toimii ikään kuin opiskelijoiden toisena kotina. Siellä on
muun muassa erilaisia lauta- ja konsolipelejä, virvokkeita, UNIX-päätteitä sekä tietysti luentojen
välissä aikaa tappavia hilpeitä ensikertalaisia. Apteekkarin ei siis koskaan tarvitse olla tylsistynyt tai
yksinäinen!
Kiltahuoneella voi myös usein nähdä pieniä seurueita ratkomassa kursseihin liittyviä harjoitustehtäviä tai valmistautumassa agentteihin. Heidän seuraansa voi rohkeasti liittyä ja heiltä voi
myös saada vastauksia itse kursseihin ja niiden suorittamiseen liittyvissä kysymyksissä. Kysyvälle
vastataan ja tieto leviää jakamalla.
OTiT tuntee myös vastuunsa jäsentensä kunnosta ja tukee siksi aktiivista urheilutoimintaa mm.
varaamalla salivuoroja säilyä ja sulkapalloa varten sekä järjestämällä silloin tällöin erillisistä turnauksia eri lajeissa.
Kilta on ystävällinen erikoisjoukkomme, johon on helppo tuntea kuuluvansa. Toimintaa kehitetäänkin jatkuvasti jäsenistön toiveiden ja ehdotusten mukaisesti.
Meidät tunnistaa mustista haalareista. Tervetuloa joukkoomme!
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