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Tervetuloa TTY:lle tietojohtamisen koulutusohjelmaan. Tämä lehtinen kertoo sinulle
(lähes) kaiken tärkeän informaation tulevaa
syksyäsi varten. Lehti pitää sisällään muun
muassa syksysi tärkeimpien henkilöiden esittelyt lukuun ottamatta äitiäsi.
Lehdessä kerrotaan yleistä asiaa yliopistoelämästä, sekä pyritään avaamaan orientaatioviikon ohjelmaa mahdollisimman yksiselitteisesti.
Lehdestä ei (välttämättä) pidetä tenttiä mutta se
kannattaa lukea silti tarkkaan läpi. Jos kuitenkin
tunnet jonkin painavan syyn jättää lukematta
tämän lehtisen, niin muista ainakin saapua paikalle ensimmäisenä päivänä (viikkona/vuotena)
niin pääset varmasti alkuun.
– Fuksivastaavanne Vellu

PS. Lisäinfoa killasta löytyy nettisivuiltamme
www.tietojohtajakilta.net
Käykää myös tykkäämässä Man@gerista Facebookissa:
www.facebook.com/tietojohtajakilta
Lisäksi teille fukseille on oma ryhmä
Man@gerin fuksit 2016, johon kannattaa liittyä mahdollisimman pian! :)
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Dekaanin puheenvuoro Teknis-taloudellisen tiedekunnan dekaani
Heli Harrikari
Tervetuloa TTY:lle, Tampereelle ja Hervantaan! Olet
valinnut opiskelupaikaksesi yhteisön, jossa opiskelijat
jo tutkimustenkin mukaan viihtyvät.
Olet tehnyt oivan valinnan opiskelualaksesi. Tuotantotalouden ja tietojohtamisen tutkinto-ohjelmat edustavat TTY:n koulutuksen kärkeä ja ovat menestyneet
hyvin myös valtakunnallisessa vertailussa. Alojemme
tutkimus on kansainvälisesti kilpailukykyistä, ja tutkimuksesta ammennamme tuoretta ainesta suoraan
opetukseen. Oma suolansa opiskeluun tuo myös TTY:n
tunnetusti kiinteä yhteys elinkeinoelämään. Emme
siis elä täällä omassa norsunluutornissamme, vaan
olemme läheisessä yhteistyössä maailman kanssa, johon sinua valmennamme.
TTY panostaa tällä hetkellä erityisesti oppimisympäristöjen kehittämiseen, sekä fyysisten tilojen
että digitaalisuuden näkökulmasta, ja luo siten täysin uudenlaisia mahdollisuuksia monipuoliseen
ja monimuotoiseen opiskeluun. Tampere3-hanke, jossa TTY yhdistyy Tampereen yliopiston kanssa
uudeksi säätiöyliopistoksi ja luo konsernin yhdessä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa vuoden 2018 alusta, osaltaan leimaa tämänhetkistä elämää ja tekemistä TTY:llä. Tampere3 tarjoaa
tulevaisuudessa uudenlaisia joustavia opintopolkuja, joiden avulla jokainen voi löytää tiensä oman
alansa asiantuntijaksi omia vahvuuksiaan korostaen. Henkilöstö ja opiskelijat tekevät tällä hetkellä
rajusti töitä uuden innovatiivisen Tampere3:n eteen, ja sinäkin pääset nauttimaan työn hedelmistä
lähivuosina.
Opiskelujen aloittaminen yliopistossa on monella tapaa suuri muutos. Monelle teistä se tarkoittaa
muuttoa pois tutusta ympäristöstä ja oman, itsenäisen elämän aloittamista. Siihen liittyvät omat ilon
aiheensa, mutta myös tutusta ja turvallisesta luopumista. Lisäksi opiskelu yliopistossa saattaa olla
toimintatavoiltaan uutta, mikä sekin vaatii totuttautumista. Vähitellen rytmiin pääsee kyllä mukaan,
ja pitkälle kantaa oma-aloitteisuus, aktiivisuus ja oman vastuun kantaminen oppimisesta. Toisaalta
myös monenlaista tukea on tarjolla, ja mahdollisuudet kannattaa käyttää hyödyksi.
Yksi opiskeluajan tärkeitä tavoitteita on omien verkostojen luominen tulevaisuutta varten. Siihen on
TTY:llä monia väyliä, joista kiltatoiminta on yksi tehokkaimmista. Etsi siis oma tiesi, verkostoidu ja
lähde kulkemaan tietä kohti asiantuntijuutta yhdessä muiden kanssa.

Heli Harrikari

dekaani
talouden ja rakentamisen tiedekunta
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Opintoneuvojan palsta Juho tietää, kun muut rapsuttavat päätään!

Tervehdys tulevat tietäjät ja johtajat!
Tervetuloa tietojohtamisen koulutusohjelmaan sekä
mahtavaan teknilliseen yliopistoomme. Tulevat vuodet
sekä erityisesti tuleva syksy tulee olemaan täysin uudenlainen vaihe elämässänne. Tulette tapaamaan paljon
uusia ystäviä ja oppimaan uutta joka ikinen päivä. Matikan luennot, ryhmissä tehtävät harjoitustyöt, uudenlaiset opetusmetodit, esiintyminen, yrittäjyys sekä monet
muut teemat tulevat osaksi opiskeluanne ja tulevaisuudessa myös elämäänne. Yliopistossa sekä erityisesti tietojohtamisen opiskeleminen ovat paljon enemmän kuin
pelkkien kirjojen lukemista. Parhaimmillaan ne antavat
sinulle elinikäiset eväät pärjätä nykyaikaisessa, muuttuvassa työelämässä, jossa tarvitaan muuntautumiskykyisten ammattilaisten lisäksi myös elinikäistä oppimista.
Kannattaa siis tulla avoimin mielin yliopistoon ja hyödyntää kaikkia sen tarjoamia mahdollisuuksia, sillä ette
tule katumaan sitä!
Kaiken tämän uuden keskellä ei kuitenkaan tarvitse olla yksin. Jo ensimmäisestä päivästä lähtien
teillä on käytössä kattava tukiverkko. Apunanne tutorit, jotka auttavat teitä pääsemään alkuun yliopistossa ja rutiineissa. Lisäksi saatte yliopiston opettajista itsellenne mentorin, joka auttaa teitä niin
tulevaisuuden kysymyksissä kuin opintoihin liittyvissä asioissa. Teitä on myös auttamassa opintoneuvoja eli minä! Olen neljännen vuoden opiskelija, ja tehtävänäni on neuvoa teitä suunnittelemaan
opintojanne sekä auttaa teitä löytämään paras opintopolkunne läpi yliopiston. Puoleeni voi kääntyä
kaikessa opintoihin liittyvissä asioissa jo tästä hetkestä alkaen (opintotj@tut.fi sähköpostilla).
Nyt kannattaa kuitenkin vielä nauttia elämästä ja Suomen kesästä, sillä se on lyhyt mutta vähäluminen!
Nähdään syksyllä!

Juho Poutamo

Tietojohtamisen opintoneuvoja
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Fuksivastaavat Äly ja väläys - junior ja senior!

Moro fuksit, mitä fuksit!
Tiedoksi niillekin, jotka eivät ole vielä aivan varmoja, olette valinneet
tietojohtamisen opintosuunnan ja mitä ilmeisimmin päässeet myös
opiskelemaan sitä. Tietojohtamisesta ei tällä kertaa sen enempää,
mutta itsestäni voisin jotain kertoa. Olen siis Man@gerin nuorempi
fuksivastaava eli tutorienne ohjaaja, mentori, johtaja ja ylijumala.
Nimeni on Veli-Matti Uski eli kaikkien kesken Vellu. 22-vuotias Varsinais-Suomesta, Pöytyältä kotoisin oleva kolmannen vuoden opiskelija. Me vanhemman fuksivastaavan Idan ja tutormussukoidemme
kanssa pidämme huolen siitä, ettei teiltä tekeminen lopu kesken vuoden aikana. Ensimaistiaiset teekkarielämästä saatte kiltamme Kesätaposta (22. – 24.7), johon te kaikki olette enemmän kuin tervetulleita! Siitä tulee lisää infoa fuksien facebook-ryhmässä (siis liittykää
kaikki siihen). Ja jos ette saanet eo. tekstistä selvää tai teille heräsi
jotain muuta kysyttävää, nii ottakaa rohkeasti yhteyttä. Syksyllä viimeistään nähdään,
Veli-Matti Uski, Fuksivastaava jr.
veli-matti.uski@student.tut.fi, -358 400 418437
TL;DR Liittykää fuksien facebook-ryhmään, nauttikaa kesästä ja
tulkaa kiltamme kesätappoon.
Moikkamoi uudet fuksit!
Mä oon Ida, Man@gerin vanhempi fuksivastaava, ja mun homma
on autella Vellua ja perehdyttää teitä fukseja teekkarielämän ja
opiskelun saloihin. Ikää on 22 vuotta ja syksyllä alkaa neljäs vuosi
tietojohtamisen opintojen parissa. Kotikoti löytyy Hollolasta, eli Lahen läheltä.
Syksy ja etenkin ensimmäiset kouluviikot tulee olemaan täynnä
ohjelmaa, joten ladatkaa akut valmiiksi! Ei kuitenkaan tarvitse suotta
pelätä tai jännittää, me kaput ja tutorit kyllä kerrotaan mitä tapahtuu
ja autetaan opintojen alkuun. Avoin mieli vaan mukaan ja vuodesta
tulee varmasti ikimuistoinen! Jos tulee mitään kysyttävää, laittakaa
ihmeessä viestiä vaikka maililla tai facebookissa. Liittykää myös fuksien facebook-ryhmään ja tulkaa kesätappoon jos kyseinen viikonloppu sattuu olemaan vielä vapaa, toivottavasti tavataan jo siellä!
Nauttikaa vielä kesästä, fuksiviikkoon ei ole enää pitkä aika ja sitten
saattekin jo nauttia ainutlaatuisesta fuksivuodesta!
Ida Myller, fuksikapteeni sr.
ida.myller@student.tut.fi, -358408410265

Tietojohtajakilta Man@ger
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(Ehkä) rakkaat tutorimme -

uudet tupsulakki tuttavanne, saa nykiä mm. hihasta

Morjes ja onnittelut opiskelupaikasta Suomen parhaassa yliopistossa Suomen parhaalla alalla! Olen Akseli Arvaja, 21 vuotias pesun
kestävä Tamperelainen ja teidän tuleva tutorinne. Harrastan Amerikkalaista jalkapalloa ja vapaa-ajalla käyn salilla, peuhailen koirani
kanssa, sekä soitan/kuuntelen hyvää musiikkia. Päädyin itse Man@
gerille opiskelemaan koska se oli kaikista kiinnostavin TTY:n aloista.
Minut löytääkin helpoiten kiltahuoneelta ja toivonkin että tulette
haastamaan minut esimerkiksi Änärissä! (Kuvan koira ei päässyt
koskeen)
Lepäilkää kesä rauhassa sillä syksyllä tulette aloittamaan yhden elämän parhaista vuosistanne: fuksivuoden. Fuksivuonna me tutorit
opetamme teidät yliopisto-opiskelun saloihin, niin koulunkäynnin
kuin Teekkarikulttuurin saralla. Tapahtumia tulee olemaan paljon,
niin kuin myöskin opiskelua. Me tutorit autammekin teitä tasapainoilemaan koulun ja ilopidon välillä!
Pitäkää siis hauska kesä. Me näemmekin jo syksyllä!

Moi! Oon Aleksi ”Köntsykkä” Könönen. Oon 22-vee ja kotosin Suomen hesasta eli Espoosta. Harrastelen korista, koneella näpräystä ja wapuksi aina
valmistuu kunnon satsi simaa. Aloitan monia asioita, joista vain harvan saan
vietya loppuun. Teidän, rakkaat fuksit, tuleva vuosi tullaan kuitenkin viemään päätyyn asti! Tullessani TTY:lle en tuntenut ketään. Näin ensimmäisen vuoden lopussa voin ilokseni todeta, että vuosikurssimme hitsautui niin
tiiviiksi klöntiksi, ettei välillä ole mahdollista erottaa mihin kaveri loppuu ja
mistä toinen alkaa. Älä siis pelkää, tulet aivan varmasti löytämään kavereita!
Pro tip opintojen alkuun: Hankkikaa se opiskelijakortti ajoissa!
Kuvasta on näkyy se hetki, kun tajusin että teekkarius on Se juttu.
Aleksi Könönen, aleksi.kononen@student.tut.fi
Moro! Aluks haluun onnitel teit uudest opiskelupaikast! HURAA x3!!! Mää oon
Aleksi Oja (kutusmanimi ”Oja”) ja alotan syksyl toise vuare tietojohtamises.
Opiskeluire ohes mää toimi tutorin teil uusil fukseil! Oon Porist kotosi niiku tuutte murteest huamaamaa, mut oon mää Turussaki asunu muutama
vuare, siäl mää opiskeli fysiikkaa Turu Yliopistos… Onneks ei paikalline murre
tarttunu! Mää oon harrastanu koripalloo useamma vuare ja tehny muutaki
urheiluu, mut onneks TTY antaa riittävät tekosyyt moiste hömpötyste lopettamisee. Miehenä oon rento, reipas ja kohtuullise raitis.
Oon sata varma et sääki tuut viihtymää tietojohtamisel niiku määki oon! Fuksivuasi o parast aikaa ja tuutte varmasti saamaa paljo uusii ystävii ja kokemuksii sen aikan! TTY:llä on super helppoo tutustuu uusii ihmisii, ja opiskeluu
täällä voisin kuvail erittiäi mielekiintoiseks ja kiehtovaks. Fuksiviikol nährää!
Aleksi Oja, aleksi.oja@student.tut.fi
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(Ehkä) rakkaat tutorimme kompuroivat kanssasi konetalon rappusissa

Moi! Oon Annamari, voi myös kutsuu lyhyemmin Ammiksi. Aluks haluun
toivottaa onnea hyvästä opiskelupaikan valinnasta! Innolla jo odotan tutorointia ja sitä että pääsen esitteleen teille tän huikeen paikan. En kyllä
muutama vuosi sitten olis uskonut että päädyn Teknilliseen yliopistoon,
mutta valinta tuntuu koko ajan oikeemmalta. Itse oon kotosin ihan täältä
Tampereelta, joten suurempaa kulttuurishokkia ei ympäristön kannalta
viime vuonna tullut. Sen voin kyllä sanoo, että yliopisto-opiskelu on erilaista kuin esimerkiksi lukiossa. Siihen kannattaa varautua, mutta pelästyä
ei pidä, ja täältä kyllä löytyy myös se vastapaino opiskelulle. Teekkarikulttuuri on huippua ja kavereita kyllä saa. Kesän viimeset viikot kannattaa
keräillä voimia ja rentoutua ja sit fuksiviikolla mennään eikä meinata! Jos
yhden vinkin voin antaa, niin se on se, että kannattaa rohkeesti vaan heittäytyä opiskeluun ja opiskelijaelämään, ja kattoo minne se johtaa. Siinä
samalla tulee sit myös luotua ne parhaat muistot!:)
Hei! Nimeni on Henri Mäntysaari ja pääasiassa tuutoroin syksyllä 2016 tietojohtajina aloittavia maisterifukseja. Maisterifuksit aloittavat siis maisterivaiheessa TTY:llä ja ovat joko AMK-taustaisia tai muista yliopistoista tänne
vaihtavia. Minä olen syntyjäni tamperelainen, ja oma polkuni TTY:lle on kulkenut Tampereen ammattikorkeakoulusta. Opiskelin siellä tietotekniikkaa ja
valmistuin Insinööriksi AMK.
Teemme tuutoriporukalla töitä sen eteen, että jokaisella tietojohtajana aloittavalla olisi sujuva ja miellyttävä fuksivuosi. Sinä voit kysyä tuutoreiltasi apua
joka asiassa. Yritän tarjota varsinkin maisterifukseille oman vaatimattoman
panokseni.
Nauttikaa! TTY-yhteisöstä saa kaiken takaisin, mitä siihen antaa, aloitti sitten
kandi- tai maisterivaiheessa. Opiskeluaika on juuri sitä, mitä siitä itse tekee,
joten lähtekää mukaan harrastekerhoihin, kiltatoimintaan ja ylioppilaskuntaan. Tapaatte varmasti mainiota väkeä.
Nähdään syksymmällä!
Hellurei, ja aivan ensimmäiseksi suuret onnittelut uudesta opiskelupaikasta!
Nimeni on Jaakko ja tulen jokilaivojen luvatusta maasta eli TURUSTA, mutta
Tamperetta ja Hervantaa pystyn mielelläni suosittelemaan kaikille! Ikää on
21v ja aloitan nyt tulevana syksynä toisen vuoden opiskeluni TTY:llä ja tijolla. Oman vapaa-aikani vietän joko killassa, kavereitteni kanssa, kädet kiinni
pleikkarissa tai kotona urheilua seuraten (ON VAIN TPS!!). Oma fuksivuoteni
oli elämäni parasta aikaa ja onkin ihan mahtavaa päästä meininkeihin mukaan myös tutorina. Ottakaahan tekin fuksiviikosta lähtien kaikki irti elämänne
huikeimmasta vuodesta! Ja tähän väliin pieni pakollinen muistutus: luennoillakin kannattaa käydä. Ainakin yleensä. Älkää kuitenkaan stressatko liikaa.
Jos elämässä, urheilussa, rakkaudessa tai vaikka sitten siinä opiskelussa on
murheita tai mikäli herää kysymyksiä, niin tulkaa rohkeasti vaan vetämään hihasta. Me ollaan täällä teitä varten! Pitäkää hauska kesä, mutta muistakaahan
alkaa lataamaan akkuja myös jo sille fuksiviikkolle. Nähdään syssymmällä!
Oispa jo se fuksiviikko...
Jaakko Varjonen, jaakko.varjonen@student.tut.fi

Tietojohtajakilta Man@ger
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(Ehkä) rakkaat tutorimme (vanhat sedät) laulavat tarvittaessa tuutulaulun!

Hellou ja onnittelut teille uudet fuksit! Ensinnäkin päätöksestänne hakea
TTY:lle ja toiseksi pääsystänne Man@gerin hellään huomaan.
Tosiaan, meikä on Ylirönnin Nico ja ikää löytyy 22 vuotta, joista suuremman osan oon viettänyt Tampereella. Harrastuksiin lukeutuu puntti, lukeminen ja pelailu, ja sanottakoon vielä, että syksyllä alkaa 2. vuosi tietojohtamisen parissa.
Moni teistä odottaa varmasti innolla yliopisto elämää, Mukana saattaa
olla myös hivenen jännitystä. Olette saattaneet kuulla erilaisia tarinoita
sisaruksiltanne/kavereiltanne/lehdistä. Itse ainakin jännitin, mutta ihan
turhaan. Voin sanoa hyvällä omatunnolla, että teekkarit ovat älyttömän
mukavaa ja auttelijasta porukkaa, eli ei syytä huoleen. Pelkästään me,
tutorinne, ei olla ainoat tukihenkilönne, vaan lähes keneltä tahansa voi
kysyä apua, ja he vastaavat parhaan kykynsä mukaisesti eli apua löytyy
kaikkialta, varsinkin killasta.
Mutta viettäkää nyt kesäänne rennosti ja ladatkaa akkunne, sillä syksyllä
pääsette rakkaan matikan ja fysiikan pariin ja lisäksi tulee paljon yleistä
tietoa yliopistosta sekä tietojohtamisesta. Onnittelut vielä kerran ja syksyllä katsellaan!
Nico Ylirönni, nico.ylironni@student.tut.fi

Onnittelut opiskelupaikasta! Meillä tietojohtamisella on erittäin
loistava ilmapiiri ja itse olen kokenut kuuluvani joukkoon erittäin
hyvin. Jopa aluksi kuumottavalta vaikuttava konkariosasto osoittautui todella mukavaksi ja avuliaaksi. Sällin nimi on Risto Vuotila
ja kotoisin olen Suomen Ateenasta, Jyväskylästä. Vaikka veri vetää
jatkuvasti Keski-Suomeen, on todettava, että Tampere on opiskelijakaupunkina ehdoton ykkönen! Vapaa-aikani käytän opiskelun
ohella säännölliseen liikkumiseen, johon koulu tarjoaa moitteet-

tomat puitteet.
Fuksivuosi on aivan mahtava ja siitä kannattaa ottaa kaikki irti. Suosittelenkin aktiivisista asennetta jo ensimmäisestä viikosta alkaen. Erilaisista tapahtumista saa vastapainoa silloin tällöin jopa
raskaalle opiskelulle. TTY ja Hervanta muodostavat yhdessä yhteisön, jollaista ei välttämättä näe
muualla Suomessa. Rohkeasti kaikki mukaan vaan!
Risto Vuotila, risto.vuotila@student.tut.fi
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(Ehkä) rakkaat tutorimme toimivat myös puhelinpalveluna

Aivan ensimmäiseksi haluan onnitella teitä loistavasta valinnasta tulla opiskelemaan tietojohtamista! Mun nimi on Saija ja oon yksi teidän tulevista
tutoreistanne. Ikää on 20 vuotta ja kotoisin olen Alavieskasta, PohjoisPohjanmaalta. Syksyllä alkaa toinen vuosi TTY:llä ja oon ensimmäistä
kertaa tutorina! Vähän jännittää, mutta ei varmastikaan niin paljon kuin
teitä ;) Tykkään pelata salibandya ja käydä punttisalilla, sekä myös kokeilla kaikenlaisia uusia lajeja. Koulun ja urheilun lisäksi aikaa jää myös
kavereille ja erilaisiin opiskelijatapahtumiin. Voin omasta kokemuksesta
kertoa, että seuraava vuosi tulee olemaan sellainen, jota ette tule koskaan
unohtamaan! Nyt kannattaa ladata akkuja, jotta syksyllä jaksatte nauttia
fuksivuodesta ja pitää hauskaa! Me tutorit pidetään huoli siitä, että teidän
fuksivuodesta tulee yhtä uskomaton kuin meidän oli! Nauttikaa kesästä ja
nähdään syksyllä! :)
Saija Jokela, saija.jokela@student.tut.fi

Nimeni on Susanna ja olen yksi tulevista tutoreistanne! Olen 21-vuotias Turun seudulta tiensä Tampereelle löytänyt, tulevana syksynä toisen vuoden
tietojohtamisen opiskelija.
Superit onnittelut teille, sillä pääsette alottamaan opiskelut huikeassa yliopistossa ja todellakin huikeassa killassa! Kokemusella (kolme eri fuksivuotta takana :D) voin sanoa, että täältä ette halua lähtee pois! Opiskelu on jopa kivaa
ja ihmiset täällä on ihan parhaita.
Fuksivuosi tulee olemaan kiireinen ja täynnä kaikkea uutta. EI kuitenkaan
hätää, sillä me tutorit ollaan täällä teitä varten, joten kaikesta mikä mietityttää saa kysyä. Kannattaa ehdottomasti lähteä mukaan kaikkeen toimintaan
ja pitää opiskelujen ohella vähän hauskaakin! Teitä odottaa huikee fuksivuosi
ja me tutorit pidetään siitä huolta. Nähdään syksyllä! :)
Susanna Lehtonen, susanna.lehtonen@student.tut.fi

Tietojohtajakilta Man@ger
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Killan PJ puhuu Jerellä on asiaa Man@gerista
ja teekkarimeiningeistä
Tervehdys pieni fuksipalleroinen joka olet
juuri lukemassa tätä palstaa.
Olet tehnyt sen oikean valinnan ja tullut opiskelemaan tietojohtamista TTY:lle, mikä on
parasta mitä voi housut jalassa tehdä. Meitä
on sellainen kahden ja puolensadan suuruinen
joukko Tampereella opiskelemassa, ja itselläni
lähtee syksyllä N. vuosi käyntiin tietojohtamisen
saralla. Ja tähän ekaan kappaleeseen onkin
hyvä ottaa esittelyt, elikkäs nimi on Jere ja toimin tänä vuonna killan puheenjohtajana.
Jos äskeinen ”kilta”-sana jäi askarruttamaan,
niin käydäänhän se tässä nopiaan läpi. Jokaisella koulutusohjelmalla on TTY:llä oma yhdistyksensä, joka tarjoaa jäsenistölleen erilaisia
toimintoja ja palveluita. Meidän kiltamme on siis
iki-ihana Tietojohtajakilta Man@ger, jonka hallituksessa olen nyt kolmatta vuotta hyörimässä.
Hallitukseen valitaan joka syystalvi innokkaita
henkilöitä puuhastelemaan kiltahommien parissa, ja kullakin on oma tehtävänsä tässä porukassa. Myös heti fuksivuonna on mahdollista
myös lähteä hallitustoimintaan mukaan, jota
suosittelen lämpimästi. Killan hallitus siis pyörittää kiltatoimintaa ja järjestää jäsenistölle kaikkea kivaa, kuten sitsejä, saunoja, leffailtaa ym.
superkivaa. Jeejee! :)
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Killan PJ puhuu jaksakaa vielä... Kannattaa!

Meillä on myös hieno kiltahuone kampuksella,
jossa voi juoda kahvia, pelata änäriä, ”opiskella”
tai vaikkapa vain vaihtaa kuulumisia kavereiden
kanssa. Kiltahuone on myös loistava paikka
törmätä vähän vanhempiinkin tieteenharjoittajiin ja oppia esimerkiksi hyviä kikkoja tiettyjä
kursseja varten. Kiltis on kaikille killan jäsenille tarkoitettu palvelu, joten kiltalaisena olet
enemmän kuin tervetullut viettämään rattoisia
opiskelupäiviä kiltahuoneelle.
Tietojohtamisessa opiskelu on kurssikohtaisesti
hieman vaihtelevaa, mikä tekee opiskelustakin
mielekkäämpää. Erilaisia harjoitustöitä tehdään
yksin tai ryhmissä, tehdään haastatteluja, portfolioita, luentopäiväkirjoja jne. Erilaiset kurssit
koostuvat erilaisista suorituksista ja mielekästä
haastetta on kyllä varmasti kaikille tarjolla, jolla
kehittää tieteenharjoittajan kykyjään.

Fuksivuonna on kuitenkin pääasiassa tarkoitus
pitää kivaa ja tutustua koulumeininkiin, mutta
muistathan myös opiskellakin, ettei kursseja jää
roikkumaan liialti ensi vuodelle. Ota kuitenkin
kaikki irti fuksivuodesta, sillä se on vielä sitä
huoletonta aikaa kun pää- ja sivuaine eivät tarvi
olla lukkoonlyötyjä, kandityö kaukana tulevaisuudessa ja olet vielä nuori ja super energinen.
Mutta, eipä itselläni tähän loppuun enää taida
olla muuta kuin erittäin hyvää loppukesää vain
sinulle ja lämpimästi tervetuloa Man@gerille! :)

Jere Ra

ntalaine

Hallituksen puheenjohtaja
Tietojohtajakilta Man@ger

Tietojohtajakilta Man@ger
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Superfuksi 2016 -

jokapaikanhöylät ja tapahtumien ystävät huomio!

Superfuksi?? Mikä se on? Kerrataanpa vähän.
Te ensimmäisen vuoden opiskelijat olette fukseja, eli teitä ei ole vielä kastettu koskessa. Te
saatte heti ensimmäisellä viikolla fuksipassin,
johon teidän tulee kerätä leimoja erilaisista
tapahtumista ja toiminnoista vuoden aikana.
Jotta pääsee koskeen, täytyy kerätä noin kolmasosa passin pisteistä. Ei ole paha homma,
eihän? Mutta miksi passissa on sitten niin paljon ylimääräisiä pisteitä? No se johtuu siitä, että
se fuksi, joka on kerännyt eniten fuksipisteitä
vuoden aikana ”kruunataan” superfuksiksi.
Jokainen kilta valitsee killan oman superfuksin
ja sen lisäksi valitaan koko koulun superfuksi.
Minä pääsin kirjoittamaan tätä artikkelia, koska
olin meidän killan superfuksi, eli keräsin eniten
pisteitä meidän killastamme.

Minkä takia sitten kannattaa pyrkiä superfuksiksi? Superfuksi saa tietysti palkinnoksi rajattomasti
mainetta ja kunniaa, ja ennen kaikkea saa uskomattomia kokemuksia eri tapahtumista! Killan superfuksiksi pääseminen ei välttämättä vaadi kauheita ponnisteluita, esimerkiksi itse kävin vain niissä tapahtumissa mitkä kiinnostivat ja vaikuttivat mukavilta (niitä oli paljon!). Fuksipisteitä kertyy
helposti tapahtumista, joista ei edes kannata jäädä paitsi. Fuksivuodesta kannattaa nauttia ja sen
takia kannattaa osallistua kaikkeen mahdolliseen, mutta kannattaa myös pitää mielessä, että kursseistakin täytyy päästä läpi. Omasta kokemuksesta voin sanoa, että killan superfuksiksi pääsee
myös ilman, että opiskelut kärsivät.
Jos haluaa pyrkiä koko koulun superfuksiksi, niin siihen vaaditaankin jo aika paljon enemmän. Koulun superfuksiksi pääseminen vaatii osallistumista käytännössä jokaiseen fuksipassin tapahtumaan,
myös niihin jotka eivät välttämättä vaikuta kovin kiinnostavilta. Jos syksyllä ihmettelette, että miksi
fuksipassinne on juuri sen värinen, se johtuu siitä, että fuksipassin väritys tulee edellisen vuoden
superfuksin haalareista. Fuksipassin saadessanne voittekin arvuutella, mistä killasta viimevuoden
superfuksi on.
Fuksipisteiden keräämisestä ei kannata ottaa stressiä, vaan käykää tapahtumissa ja pitäkää
hauskaa, sillä fuksivuosi on vain kerran elämässä!

Saija Jokela

Man@gerin superfuksi 2016
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Haalariprojekti -

legenda harmaista haalareista!?

Jo ekoina päivinänne TTY:llä tulette huomaamaan millainen opiskelijahaalarien värikirjo täältä löytyy, jokaisella killalla ja kerholla on omansa. Haalarit ovatkin opiskelijan selkein tuntomerkki ja
fuksiviikolla tulette tunnistamaan omat tutorinne oman kiltanne haalareista. Meidät Man@gerit voit
pongata melko harvinaisissa ja hienoissa harmaissa haalareissa!
Nyt varmaan jokainen pohtii, että mistä nämä legendaariset haalarit sitten saa?! Homma toimii niin,
että heti ensimmäisten viikkojen aikana teistä valitaan haalaritiimi, joka organisoi haalarien hankinnan ja vie hommaa eteenpäin. Kaikki fuksit osallistuvat haalariprojektiin hankkimalla sponsoreita
eli mainoksia haalareihinne. Mitä nopeammin rahat on kerätty kasaan sitä nopeammin haalarit
saadaan tilaukseen!
Kun haalarit saapuvat järjestetään huikeaakin huikeampi haalarisauna, jossa kaikki saavat omat
haalarinsa. Haalarisauna on yksi fuksivuoden huipuimpia tapahtumia, sillä siellä pääsette vihdoin
pukemaan päällenne Man@gerin harmaat haalarit!!
Haalaritiimi oli mahtava kokemus, jota suosittelen ehdottomasti kaikille. Mutkiakin matkaan mahtui,
mutta lopulta haalarit saapuivat ja vielä suhteelisen hyvissä ajoin! Haalarisauna oli unohtumaton ja
kuinka mahtava se fiilis olikaan kun sai vihdoin pukea päälleen omat haalarit!
Tulkaa kaikki kuuntelemaan lisää syksyllä haalari-infoon ja lähtekää innokkaina mukaan tiimiin!

Susanna Lehtonen
Haalariitiimin puheenjohtaja 2015-2016

Tietojohtajakilta Man@ger
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TEK -

teekkareiden ja DI:en tukipilari!

TEKistä päivää!
Terve fuksit ja onnittelut TTY:lle pääsemisestä vielä minunkin puolestani. Takaan, että tulette kokemaan hienoja vuosia Man@gerilla ja Tietojohtamisen parissa! Killan TEK-kiltayhdyshenkilö esittäytyy! Nimeni on Teemu Mikkonen ja aloitan kolmannen vuoteni Tietojohtamisen opiskeliana. Mikäs
se TEK, tai kiltayhdyshenkilö oikein on?
TEK tarkoittaa Tekniikan Akateemisten Liittoa, eli diplomi-insinöörien, arkkitehtien ja muiden tekniikan alan ammattilaisten ja - opiskelijoiden ammattiliittoa. TEKin päätehtävänä on ajaa jäsenistönsä
etuja työmarkkinoilla, tehdä vaikutustyötä DI-koulutuksen laadun ja tekniikan alan arvostuksen
ylläpitämiseksi, sekä lisätä opiskelijajäsenten (eli meidän) tietoutta työelämästä. Kiltayhdyshenkilönä huolehdin, että killan jäsenistö saa riittävästi tietoa TEKin tarjoamista jäseneduista ja toimin
linkkinä killan jäsenten ja Tekniikan akateemisten välillä.
Miten TEK sitten opiskelijalle näyttäytyy? Fuksiviikon ja myöhemminkin TEKin ruumiillistuma on
kiistatta makkara jota TEKin edustajat grillailevat eri tapahtumissa (ilmaiseksi jäsenilleen totta kai).
TEK tarjoaa jäsenilleen kuitenkin paljon tärkeämpiäkin asioita, tietysti makkaraa yhtään väheksymättä. Näitä ovat mm. IAET-työttömyyskassa, opintopistekohtaiset palkkasuositukset ja TEKin
juridiset palvelut esimerkiksi epäselvien työsopimusten selvittämiseksi ja paljon muuta.
Opiskelijajäsenyys on täysin ilmainen ja TEKkiin liittymällä pääset käsiksi edellä mainittuihin etuihin, sekä myös opiskelijoille tarkemmin kohdennettuihin palveluihin. Näitä on mm. kesätyöhakujen
alla julkaistava Teekkarin työkirja, joka sisältää hyödyllistä tietoa työnhausta. TEKin jäsenenä ilmestyy kotiisi säännöllisesti Tekniikka & Talous -lehti täysin ilmaiseksi.
TEKkiin voitte liittyä jo kesän aikana www.tek.fi kautta, mutta mahdollisuus liittymiseen on myös
koulun alettua. Kerron silloin teille tarkemmin TEKin jäseneduista ja vakuutan teidät siitä, että liittyminen kannattaa! TEKkiin liittymällä et voi kuin voittaa!
Hyvää kesää ja syksyllä nähdään!

Teemu Mikkonen

Tietojohtajakilta Man@gerin kiltayhdyshenkilö
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Fuksina hallituksessa organisoitua hullunmyllyä

Moikka fuksit!
Mä oon Man@gerin kv-vastaava 2016. Kerron teille terveisiä
Man@gerin hallituksen puolesta. Man@gerin hallitus jakautuu
varsinaiseen hallitukseen ja sen ’toimareihin’ eli toimihenkilöihin. Hallitus huolehtii kiltamme asioista, ja pestejä on moneen
lähtöön. Suosittelen hallitustoimintaan mukaan lähtemistä jo
fuksivuonna, kuten moni meistä edellisen vuoden fukseistakin
teki!
Oma kiinnostus hallitustoimintaan heräsi jo, kun luin omaa
fuksiläsyäni, kuten sinäkin nyt. Hallituksesta löytyy monia eri
pestejä, mistä valita. Pestejä voi myös ehdottaa lisää, mikäli
keksii jotain uutta millä edistää kiltamme toimintaa. Itse olen
aina ollut kiinnostunut kansainvälisistä jutuista, joten lähdin
tietysti hakemaan kv-toimarin pestiä. Muita meistä vuoden
2015 fukseista aloitti hallituksessa esimerkiksi sporttitoimarina,
kiltisman@gerina, saunatoimarina ja yritystoimarina. HALLITUSKÄHMINNÄSSÄ pääsee kuulemaan lisää hallituksesta, sen toiminnasta sekä eri ’hallitushallitus’ja toimaripesteistä, joten syksyllä on aikaa tutustua kiltatoimintaamme!
Juuri hallituskähminnässä itsellekin viimeistään varmistui, mikä pesti itseäni kiinnostaa. Siellä pääsi
juttelemaan hallituksen kanssa ja kuulemaan, mitä hallituksessa oikein tehdään.
Hallituksessa tutustuu huikeisiin tyyppeihin monilta vuosikursseilta, ja pääsee vaikuttamaan killan
juttuihin, kuten tapahtumiin. Kiltatoiminnasta saa paljon myös hyödyllistä kokemusta työelämää
varten. Pestien haastavuus riippuu paljon itsestä, ja apuahan saa aina vanhemmilta opiskelijoilta!
Fuksia se on myös edesauttanut teekkarikulttuuriin tutustumisessa ja omien juttujen löytämisessä.
Vanhemmilla opiskelijoilla on aivan huikeita tarinoita omilta vuosiltaan kerrottavina.
Vielä ei kuitenkaan tarvitse päätöstä hallitukseen lähtemisestä tehdä! Asia on ajankohtainen vasta
joulukuussa, sillä hallituskausi vaihtuu vuodenvaihteessa. Nauttikaa fuksivuodestanne ja ottakaa
siitä kaikki irti, kokeilkaa kaikkea älkääkä liikkaa stressatko opinnoista. Ottakaa siis haaste vastaan
ja hakekaa hallitukseen! Innokkaita hakijoita halutaan aina, älä pelkää hakea jo ensimmäisenä
vuotenasi.
Kuten oma edeltäjäni Teemu, uskon että asennekasvatus pitää aloittaa aikaisin, joten tähän perään
vielä vähän propagandaa kv-vastaavalta. Kansainvälistykää! TTY:llä on useita mahdollisuuksia
kotikansainvälistymiseen. Kampuksella on paljon kansainvälisiä opiskelijoita – tutustukaa heihin!
Jutelkaa rohkeasti, he ovat ihan huipputyyppejä. Itse lähdin jo toisella fuksiviikollani mukaan vaihtoopiskelijoiden oman kerhon juttuihin, ja päädyinkin kerhon toimariksi, valokuvaajaksi. Tutustuinkin
huikeisiin tyyppeihin, joista osa opiskelee useammankin vuodenkin täällä Tampereella. Mikäs sen
parempi tapa harjoittaa englannin kieltä? Kiltamme on myös jäsenenä eurooppalaisessa ESTIEM
–järjestössä, jonka tapahtumia suosittelen kokeilemaan. Matkoilla pääset kehittämään niin kielitaitoasi kuin taitojasi työelämääkin varten. Lisää kv-jutuista voi lukea killan nettisivuilta, ja kysymyksiä
saa laittaa sähköpostiin! Tervetuloa!

Vilma Kankaanpää

Vilma.kankaanpaa@student.tut.fi
International Affairs Coordinator
Guild of Information and Knowledge Management

Tietojohtajakilta Man@ger
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Helppoja noppia -

vinkkejä muutamista tulevista kursseista.

Tässä on listattuna muutamia kursseja jotka kannattaa rykäistä läpi heti ensimmäisenä opiskeluvuotena, jotta niitä “noppia” eli opintopisteitä kertyy tasaiseen tahtiin ja KELAntädit pysyvät tyytyväisinä...
Insinöörimatematiikka 1-3
IMAt
kannattaa
suorittaa
pois alta pikimmiten. Matikan
kurssiin sisältyy ei-pakolliset
luennot ja kyllä-pakolliset
laskuharjoitukset. Kun käyt
harkoissa ja pidät korvat
höröllä, homma ei ole mitenkään ylitsepääsemätön.
Insinöörifysiikka I
Sama juttu kuin imojen kanssa.
Insinöörikemia
Edelleen, pienellä vaivannäöllä
homma pitäisi olla helposti paketissa. Voit käydä tätä ennen
Kemian perusteet -kurssin jos
kaipaat pientä preppausta.
Tietojohtamisen
peruskurssi
Tämä kurssi johdattaa sinut
man@geroinnin saloihin. Erittäin hyödyllinen kurssi joka
toimii perustana tuleville ammattiainekursseille. Luennoilla
kannattaa käydä.

Teollisuustalouden perusteet
Tärkeä kurssi jatkoa ajatellen. Tällä kurssilla harjoitukset eivät ole pakollisia,
mutta sitäkin hyödyllisempiä
- harkoissa käymällä ROIt ja
katetuottolaskelmat iskostuvat
pitkäkestoiseen muistiisi kuin
huomaamatta.
Teknis-taloudellinen toimintaympäristö
Tuttavallisemmin TRT tai johdantokurssi. 10 opintopisteen
megakurssi, jossa opetetaan
perusteet tieteellisestä kirjoittamisesta Excelin käyttöön.
Asiaa on paljon, mutta jälleen kerran näkemällä hieman
vaivaa pärjää varmasti hyvin ja
saa hyvät eväät tulevia kursseja varten.

Johdatus ohjelmointiin
Koodaamisen alkeita. Kurssi
on käytävä ennemmin tai
myöhemmin, joten mieluummin ennemmin. Jos koodaus ei kiinnosta, kurssi on
parempi hoitaa ajoissa alta
pois. Jos taas kiinnostaa,
seuraavana vuonna pääsee
heti syventämään ohjelmistotekniikan osaamista kun alkeet
ovat jo hallussa.
TÄRKEÄ! Ruotsin
lähtötasotesti
Jos aiot suorittaa ruotsin
opintosi lukuvuoden 201516 aikana, sinun tulee tehdä
lähtötasotesti Moodlessa. Tutorin kuitenkin auttavat tämän
kanssa fuksiviikolla! :)

Tekniikan kandidaatin tutkintoa varten luet tietojohtamisen aineopintojen lisäksi myös tietoteknisen
sivuaineen. Tämän aiheen parissa ei tarvitse vielä ekana vuonna liiemmin stressata mutta asia on
kuitenkin hyvä tiedostaa. Muutamia suosittuja sivuainevalintoja TiJo:lla ovat mm. ohjelmistotekniikka ja health informatics.
Lisää ja tarkempaa infoa saat osoitteesta www.tut.fi -> nykyisille opiskelijoille -> opinto-oppaat
-> tutkinto-ohjelmien tutkintovaatimukset -> tietojohtaminen sekä tietenkin opintoneuvojaltamme
(opintotj@tut.fi)!
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Syksyn ohjelmakatsaus muutakin kuin opiskelua

Maanantai 22.8
Kuoharitilaisuus ja koulusuunnistus
Konetalossa järjestetään kiltojen omat kuoharitilaisuudet, joissa
hallitukset esittäytyvät ja teidät toivotetaan taas tervetulleiksi.
Virallisen kuuloisesta nimestään huolimatta tilaisuuteen sopivat
ihan normikuteet. : ) Kuoharin jälkeen tutustutaan tutorporukoilla
kouluun. Koulusta löytyy muutakin kuin luentosaleja...
HUOM. Päivä on pitkä, joten varaudu asianmukaisesti.

Tiistai 23.8
Aamupala
Jos jääkaappi on päässyt tyhjentymään, ei hätää!
Aamulla klo 9.00-10.45 on tarjolla aamupalaa
kiltahuoneella! Tule siis täyttämään vatsasi ennen luentoa :)
Grilli-ilta
Chillaillaan ja grillaillaan porukalla Hervannan
maisemissa, mikäli sää sallii. Tilaisuus on OPM (oma
pullo mukaan), mutta kaupassa on tarkoitus käydä
tutorporukoittain. Tijolaiset grillailevat omalla porukalla
ja illan edetessä siirrytään jatkoille Tampereen yöhön.
Grilli-ilta klo 18.00.
Keskiviikko 24.8
Sportti-info
Kai muistit ottaa sählymailan tai aerobic-tossusi
mukaan? Niille löytyy koululla varmasti käyttöä, jos vain
haluat. Koulun urheilutarjonnasta infotaan konetalossa,
jonka jälkeen siirrytään Näyttelijänpuistoon höntsäilemään.
Lajit eivät todellakaan ole vakavia eli kaikki mukaan. Illan
aikana pääsee pelaamaan mm. kyykkää. Keskiviikon ohjelma saattaa perinteisesti vielä vähän elää, mutta ilmoittelemme heti maanantaina. Ette missään nimessä pääse
olemaan vapaalla tätäkään iltaa. :)

Tietojohtajakilta Man@ger
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Syksyn ohjelmakatsaus mahdollisesti myös hauskoja tapahtumia

Torstai 25.8
Legendaarinen pubirundi
Yliopisto on tiedon lähde ja opiskelijat ovat siellä juodakseen
(Kasva isoksi ja iloiseksi, Otava 1999). Pilke silmäkulmassa
kierretään keskustan baareja joukkueittain ja suoritetaan yhdessä hullunkurisia rasteja. Jatkot järjestetään jossain keskustan kuumista yökerhoista. Fuksiviikon ehdoton, tärkein,
paras ja ikimuistoisin tapahtumua. Ole täällä!

Tiistaii 30.8.
Avajaissauna
Man@gerin perinteinen kauden avajaissauna pidetään Teekkarisauna Mörrimöykyllä Indecsin kanssa. Tule viettämään leppoisa
ilta teekkarikulttuuriin syventyen ja uusiin ihmisiin tutustuen.
Älä ihmeessä jätä väliin, vaikkei saunominen maistuisikaan,
sillä saunan iloissa viihtyy hyvin illan jutellen, laulellen tai tanssahdellen. Tiskin taakse kannattaa myös tarjoutua avuksi, sillä
arvokkaiden fuksipisteiden keräämisen lisäksi siellä on oikeasti
yleensä paras meno.

Fuksivala & Kinkybileet

Lehtien jo tiputtua puista pääset juhlallisesti vannomaan
fuksivalan kynttilöiden loisteessa ja jännittävässä
tunnelmassa. Älä suotta pelästy vaikket teekkarihymnin
sanoja muistaisikaan (mutta sitä häpeä kylläkin),
sillä kyseessä on jälleen ryhmäsuoritus. Tapahtumaa
juhlitaan myöhemmin illalla tutorien järjestämissä
kinkybileissä, jossa pukeutuminen (ja käyttäytyminen)
on nimensä veroista. Luvassa paljasta reittä, uhkeita
uumia ja hunkahtavia haboja!!!
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Eka päivä -

tästä se sitten lähtee...

Mobilisoi itsesi AJOISSA Hervantaan koulun alueelle maanantaina 22.8.
Tarkista kellonajat FuksiAnturista!!!

- Hervanta sijaitsee n. 10 kilometriä keskustasta kaakkoon ja linja-automatka
kestää n. 25 minuuttia.
- Tampereen keskustasta Hervantaan kulkevat bussit 3, 4, 13 ja 20. Kaikki bussit
lähtevät
keskustorilta. Pois kannattaa hypätä Hervannan liikekeskuksen kohdalla. Hyvänä maamerkkinä on kauppakeskus Duo.

ALOITUSTILAISUUDET
Tietojohtamisen opiskelijoilla klo. 11.15 Festian isossa salissa. Festia on harmaa rakennus päärakennuksen oikealla puolella. Festian
pääoville johtavat leveät rappuset. Siirry Festian
Isoon saliin, istahda alas ja ota rennosti! Muista,
ettei kukaan muukaan tiedä mistään mitään vielä
tässä vaiheessa...

Tietojohtamisen oma infotilaisuus klo. 12.15 salissa K1703.
Tutorit opastavat oikeaan saliin aloitustilaisuuden päätyttyä, joten
aivot vaan narikkaan. TÄSTÄ SE LÄHTEE...!!!

HUOM! Tilaa OPISKELIJAKORTTISI jo hyvissä ajoin ennen koulun
alkua jotta se on valmiina kun tulet kouluun (vältyt säätämiseltä ja odottelulta!
;))

Tietojohtajakilta Man@ger
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