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Pääkirjoitus 
 
 
    Ensimmäiseksi suuren 
suuret onnittelut 
opiskelupaikan johdosta ja 
tervetuloa Tutti ry:n 
ihmeelliseen maailmaan. Olet 
raivannut tiesi läpi 
pääsykokeiden ja päässyt 
opiskelemaan Vaasan 
yliopistoon. On aika aloittaa 
opiskelut ja tutustua 
yliopistoelämään. Se saattaa 
kuulostaa pelottavalta, mutta 
sinua odottaa mahtava vuosi. 
Me tuttilaiset takaamme sen 
ja autamme sinut hyvään 
alkuun. Tulet tutustumaan 
paljon uusiin ja hauskoihin 
ihmisiin, eri puolelta Suomea. 
Ota siis kaikki ilo irti 
ensimmäisestä vuodestasi, 
olet fuksi vain kerran 
elämässäsi.  Niin, siis fuksiksi 
kutsutaan ensimmäisen 
vuoden opiskelijaa ja he 
saavat melkein kaiken 
anteeksi, joten sinulla ei ole 
mitään hätää. 

    Tämän lehtisen 
tarkoituksena on kertoa se, 
että tänne tullessasi sinua 
varten on jo tehty jotain, eikä 
vastassasi ole vain happamat 
opintotoimiston virkailijat tai 
muu henkilökunta.  

    Akateemisten opintojesi 
tiellä tulet varmasti 
kohtaamaan esteitä ja 
vaikeilta tuntuvia asioita. Ei 
hätää! Tutti huoneella istuvat 
vanhat ”jässikät”, toisin 
sanoen vanhemmat opiskelijat 
kertovat mielellään omista 
sudenkuopista ja antavat 
ohjeita mitä ei kannata 
kokeilla. Tutin saunaillat ovat 
myös hyviä vinkkien 
keräämispaikkoja. 
Saunailloissa rentoudutaan, 
juodaan ehkä ”muutama” olut 
ja nautitaan hyvästä seurasta. 
Yliopistolaiset ovat myös 
kuuluisia sitseistä, joita myös 
Tutti järjestää. Sitseillä 
”syödään”, lauletaan ja 



juodaan. Tapahtumiin 
kannattaa osallistua 
rohkeasti, vaikka ketään ei 
tuntisikaan. Varsinkin 
ensimmäiset tapahtumat ovat 
niitä, joilla tutustutaan ja 
ystävystytään, sillä nyt kaikki 
on samalla viivalla. Bileissä ja 
tapahtumissa tulet luomaan 
itsellesi kontakteja muihin 
opiskelijoihin. Nämä 
kontaktit tulevat olemaan 
tulevaisuudessasi verkosto 
jonka avulla rämmit 
vaikeistakin kursseista läpi. 
Jollakin saattaa olla sama 
ongelma laskuissa ja joku on 
saattanut löytää siihen 
ratkaisun. Yhteistyöllä kaikki 
sujuu huomattavasti 
helpommin.  

    Tuutorit toimivat teidän 
fuksien orjina ensimmäisen 
kuukauden ajan. Käytä siis 
heitä hyväksesi! Voit soittaa 
tuutorillesi vaikka keskellä 
yötä ja kysyä Vaasan taksin 
numeroa, jos sellainen on 
päässyt unohtumaan. 
Tuutorisi hoitaa mielellään 
asioitasi koska vain. Tuutorisi 

ei voi tenttiä puolestasi, mutta 
voi auttaa hankkimaan 
vanhoja tenttejä tai muuta 
materiaalia. 

    Antoisia lukuhetkiä 
uunituoreen Fuksitutina 2011 
lehtisen kanssa ja onnea 
opiskeluun. Ei muuta kuin 
avoimin mielin astumaan 
yliopistomaailmaan :) 

 

Tutin päätoimittaja  

Nicolas Remy 

tiedotus@tutti.fi  



  
 

 
 
 
 
 
 
KUSTANTAJA JA 

JULKAISIJA  

TUTTI RY 

PL 700  

65101 VAASA, FINLAND 

 

EMAIL: 

TUTTI@UWASA.FI 

TUTTI-L@UWASA.FI 

(TUTTI-LISTA) 

WWW.TUTTI.FI 

 

TOIMITUS: 

NICOLAS REMY 

TOMI VAAPPO 

TEEMU OVASKA 

MARIA MICHINA 

RIKU HONGELL 

 

 
 

SISÄLLYSLUETTELO: 
 
  TUTTI THIS IS WHAT WE ARE 

  GT-EDUSTAJISTORYHMÄ 

  TYKIN TERVEISET 

 TUTTI RY:N HALLITUS JA 

TOIMIHENKILÖT 2011 

 TUUTORIT 

 TUTIN AAKKOSET 

 INTERNATIONAL TUTTI RY ESTIEM 

LOCAL GROUP VAASA 

  TUTIN SANAKIRJA 

  MITÄ, MISSÄ, MILLOIN 

 

 
 



  

 

TUTTI – THIS IS WHAT WE ARE

Tutti ry on Vaasan yliopiston 
tekniikan alan opiskelijoiden 
ainejärjestö eli juuri Sinun aine-
järjestösi. Jäsenistömme muo-
dostuu pääsääntöisesti sähkö-
tekniikan, automaatiotekniikan, 
tietotekniikan, tietoliikennetek-
niikan, tuotantotalouden sekä 
energiatekniikan opiskelijoista. 
Liittyneitä jäseniä 30-vuotiaassa 
Tutissa on noin 400. Tutti toimii 
kaikkien jäsentensä eduksi ja 
hyväksi. Tämä ei ole mahdollis-
ta ilman päätöksiä tekevää ja 
niitä toteuttavaa hallitusta. Hal-
lituksen tehtävänä on mm. jär-
jestää jäsenilleen erilaisia tapah-
tumia kuten bileitä, excursioita, 
liikunta-aktiviteetteja ja niin 
edelleen. Tutin hallitus koostuu 
yhdeksästä varsinaisesta jäse-
nestä ja viidestä toimihenkilös-
tä. Hallituksen varsinaiset jäse-
net ja toimihenkilöt valitaan 
vuosittain joka syksy ja ensim-
mäisen vuosikurssin opiskelijat 
ovat enemmän kuin tervetulleita 
mukaan aktiiviseen ainejärjes-
töelämään! 

Bileet  
Tutti järjestää lukuvuoden aika-
na kolmet varsinaiset bileet. 
Ensimmäiset bileet ovat syksyl-
lä loka-marraskuussa vaihtuva-
aiheisine teemoineen. Toiset 
bileet, Jälkijoulut, pidetään 
tammikuussa piristämään vuo-
den alun muutoin niin synkkiä 
päiviä. Näitä bileitä samana 
päivänä edeltävät perinteisesti 
Kansalliset lumenveistokilpailut 
yliopiston kampuksen rannassa. 
Joukkueella tehtävistä veistok-
sista paras, jonka tuttilaisista 
koostuva tuomaristo on valin-
nut, palkitaan illan bileissä. 
Vuoden kolmannet bileet ovat 
suositut Eroottiset iltamat vap-
puviikon juhlinnan ehdottomana 
kohokohtana. Vuoden 2011 
esiintyjinä olivat Petri Nygård 
sekä stripparit miehille ja naisil-
le. Lisäksi illan parhaan asun 
päällensä pukenut palkitaan. 

Excursiot 
Tutin excursiot ovat muodostu-
neet jo perinteeksi sekä syksyi-
sin että keväisin. Excujen tar-



[Kirjoita teksti] 

 

koituksina on nähdä yhdessä eri 
paikkakuntien yrityksiä alaltasi 
ja oppia samalla näiden toimin-
taa. Lisäksi excursiot toimivat 
osana jokaisen opiskelijan ver-
kostoitumista. Myös sinä voit 
vaikuttaa excursiokohteisiin! 

Liikunta-aktiviteetit 
Tutti mahdollistaa jäsenilleen 
myös liikunnallisia huveja. 
Näistä ensimmäisenä mainitta-
koon lukuvuoden aikana järjes-
tetty sählyvuoro. Lisäksi luku-
vuoden aikana on mahdollista 
osallistua sekä kaukalopallo että 
C-sähly turnaukseen osana Tu-
tin joukkuetta, kuten myös 
Wappusoutuihin. Kesäisin Tutti 
järjestää myös jalkapallovuoroja 
Vaasan viheriöillä. 

Joka vuoden arvokkain Tutin 
järjestämä tilaisuus on vuosijuh-

lat. Lisäksi Tutilla on vuoden 
aikana muitakin tapahtumia ja 
hauskuuksia, kuten sitsit ja pik-
kujoulut. 

Tutin tukikohtana ja sinun olo-
huoneenasi kampuksella toimii 
Tuttihuone, joka sijaitsee tutki-
muskeskus Technobothnian 
rakennuksessa. Siellä voit ren-
toutua kahvin, hyvän seuran tai 
Aku Ankkojen lomassa. Tutti-
huoneelta löydät myös tenttiar-
kiston tekniikan opintoihisi. 

Joka vuosi tulevat uudet aktiivi-
set jäsenet takaavat opiskelija-
kollegoilleen, että heidän etunsa 
ja huvinsa ovat turvatut myös 
tulevina vuosina! Tutin jäsenek-
si pääset maksamalla 25 euron 
jäsenmaksun, joka kattaa koko 
opiskeluaikasi. 

Osoitteessa 
www.tutti.fi saat 
lisätietoja Tutista 
ja jäsenyyden 
eduista. Gallerias-
ta näet puolestaan 
valokuvia edellis-
vuosien tapahtu-
mista. Ole aktiivi-



 GT-EDUSTAJISTORYHMÄ 
 

Mikä se on? 

GT on ainejärjestöjen Gig@n ja Tutin yhteinen edunvalvontaryhmä 
ylioppilaskunnan edustajistossa. GT on sitoutumaton teknisen viestinnän ja 
tekniikan, sekä kauppatieteen opikelijoiden vaaliliitto. Nimi GT tulee iskevästi 
ainejärjestöjen Gig@n ja Tutin etukirjaimista. 

Mitä edustajisto tekee ja miksi? 

Edustajistossa päätetään ylioppilaskuntaa koskevia asioita esim. jäsenmaksun 
suuruudesta, toimihenkilöistä, ym. Siellä voi edustajiston kautta saada äänensä 
kuuluviin ja totta kai ylioppilaskunnan rivijäsenetkin (opiskelijat) voivat ehdottaa 
hyviä asioita toteutettavaksi. Edustajisto vastaa yliopistossa eduskuntaa 

Miksi? No demokratian, tasapuolisuuden, omien, muiden ja yleisten asioiden 
huolehtimisen, sekä hyvien juttujen edistämiseksi. 

Miten sinne pääsee? 

Edustajistoon valitaan vaaleilla kahden vuoden välein 30 varsinaista edustajaa ja 
valitsemattomat ehdokkaat jäävät varalle, ja nousevat myöhemmin varsinaisiksi 
”äänivaltaisiksi” jos varsinaisille edustajille tulee este eli he eivät pääse paikalle. 
Edustajiston kausi on 2-vuotinen, mutta tarvittaessa siitä voi anoa määräaikaista tai 
pysyvää eroa. Kokouksia on kerran kuussa yleensä iltapäivällä luentoaikojen 
jälkeen. Syksyllä 2011 kun ainejärjestöt, osakunnat ja muut ryhmät keräävät 
ehdokkaita tuleviin vaaleihin, kannattaa rohkeasti asettua ehdolle siihen ryhmään, 
jonka katsoo itseään lähimmäksi. 

Syksyllä nähdään. 

Janne Lehtonen 

GT-ryhmäpuheenjohtaja 2011 



TYKIN TERVEISET 
----------------------------------------------------------------------- 

 
Hei ja aurinkoiset onnittelut 
opiskelupaikan johdosta! 
 
Ihan aluksi ajattelin kertoa 
hieman itsestäni ja siitä mitä 
teen ja miksi olen tämän 
Fuksitutinan sivuilla. Nimeni on 
Tomi Vaappo ja aloittelen 
syksyllä viidettä vuotta täällä 
yliopistolla. Pääaineenani luen 
sähkötekniikkaa ja sivuaineeni 
on energiatekniikka. Kotoisin 
olen Suomen Californiasta 
Kalajoelta. Harrastuksiini 
kuuluu järjestötoiminta kaikilla 
mahdollisilla mausteilla, sekä 
kaiken tyyppiset palloilulajit. 
 
Toimin neljättä vuotta myös 
ainejärjestöni Tutti Ry:n 
hallituksessa. Tällä hetkellä 
excuvastaavana ja tehtäviini 
kuuluu syksyn ja kevätexcursion 
järjestäminen. 
 
Tämän kaiken lisäksi toimin 
Tekniikan Akateemiset TEKissä 
Teekkariyhdysmiehenä.  
 

 
 
Teekkariyhdysmiehenä, 
tuttavallisemmin tykkinä 
tehtäviini kuuluu jäsentemme 
edunvalvonta Vaasan 
yliopistossa. Edunvalvontaan 
sisältyy erilaisissa tapahtumissa 
mukana oleminen, saunailtojen 
järjestäminen ja muu aktiivinen 
toiminta ja näkyminen 
kampuksella. Syksyisin vastaan 
myös uusien jäsenten 
rekrytoinnista. Toimin myös 
yhteistyössä muiden alojen 
opiskelijavastaavien kanssa. 



Tekniikan Akateemiset TEK on 
72 000 jäsenellään maamme 
suurin diplomi-insinöörien ja 
arkkitehtien järjestö. TEK on 
jäsentensä apuna opiskeluiden 
alusta aina ammattiuran läpi 
saakka.  
 
Opiskelupaikan vastaanotettuasi 
sinunkin kannattaa liittyä omaan 
järjestöösi, TEKkiin. 
Opiskelijajäsenyys on maksuton 
ja jäsenyys tuo mukanaan paljon 
etuja. TEKkiin voit liittyä jo 
ennen koulujen alkua TEKin 
nettisivuilla osoitteessa 
www.tek.fi.   
 
Syksyllä saavuttuasi Vaasaan 
kerron tarkemmin TEKistä ja 
lämmitän saunan asian 
sulattelemiseksi.  
 
 

Toivon kuitenkin, että sinulla 
heräsi ajatuksia tulevasta ja 
mahdollisesti  kysymyksiä, 
joihin mielelläni vastailen, 
vaikka jo ennen koulujen alkua. 
 
Vielä loppuun haluan toivottaa 
sinulle hyvää loppukesää! 
Muista varailla akkuja 
unohtumatonta ensimmäisen 
vuoden syksyä varten, jotta 
pysyt mukana yliopiston 
vauhdikkaassa elämässä!  
 
 
Terkuin,  
Tomi Vaappo 
Teekkariyhdysmies 
Tekniikan Akateemiset TEK ry 
tomi.vaappo@tek.fi  
p. 044-565 2305



TEEKKARIN
TUEKSI &
TURVAKSI

http://liity.tek.fi

TEK tarjoaa jäsenilleen

läpi työuran aina
käytännön apua

opintojen alusta asti.

Liittyminen on
helppoa

ja opiskelijoille ilmaista.

vaasa.indd   1 18.7.2011   15:37:34
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               Hallitus 

Puheenjohtaja    Riku-Ville Hongell 

Kopo -vastaava    Marja Lotta Vessari 

Sihteeri     Jaakko Tiihonen 

Yrityssuhdevastaava    Tuomas Sihto 

Rahastonhoitaja    Teemu Ovaska 

Kv -vastaava    Mikko Kultanen 

Bilevastaava    Olli Lamminen 

Teekkarivastaava/VPJ    Nora Möttönen 

Varajäsen     Juho Aitonurmi 

 

 Toimihenkilöt 

Liikuntavastaava    Jussi Kaas 

Excuvastaava / Sähkötekniikan- ja  

Matematiikan yhteyshenkilö   Tomi Vaappo 

Lehti- ja Tiedotusvastaava   Nicolas Remy 

Vuosijuhlavastaava    Tytti Niemi 

ATK-vastaava    Jarno Saarijärvi 

 

 



TUUTORI: GIGA 
 
 
 
Heips,  

 
Olen Anni Toivanen 21-vuotias ja kotoisin 
Turusta. Ensimmäinen mahtava vuosi 
kauppatieteiden opiskelua ja asumista Vaasassa on 
nyt takana ja ensi vuotta innolla odotellessa. 
Pääaineena luen teknillisentiedekunnan puolella 
tuotantotaloutta. Vietän paljon aikaa Vaasan 
upealla kuntosalilla, WSC:llä ja sen lisäksi päivät 
kuluvat kavereiden kanssa hengatessa ja muuten 
iltoja istuskellessa. 
 
Toivottavasti asunto on jo löytynyt ja 
opintotukiasiat hoidettu valmiiksi syksyä varten. 
Myös muuttoilmoitus ja opiskelijakortin tilaus on 
hyvä tehdä etukäteen. Ensimmäisillä viikoilla on 
paljon erilaisia tutustumisiltoja ja tapahtumia, 
siksi olisikin erittäin suositeltavaa viettää myös 
ensimmäiset viikonloput Vaasassa. Haluaisin vielä 
muistuttaa, että jos kosteat tapahtumat eivät tunnu omilta, niin yliopistosta löytyy 
fakta-tutoreita, jotka järjestävät muunlaista hauskanpitoa. 
 
Omasta puolestani haluan vielä toivottaa oikein paljon onnea opiskelupaikan 
saannista. Vaasaan opiskelijakaupungista löytyy varmasti jokaiselle jotain, joten kun 
kesästä on tarpeeksi nautittu niin tervetuloa kokemaan ikimuistoinen fuksivuosi 
Vaasaan! Rohkeasti vain yhteydenottoa, kun on mitä tahansa kysyttävää, syksyllä 
tavataan. 
Terkuin, Anni(:  
anni.toivanen@student.uwasa.fi 
0415446641 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KTM TUTA TUUTORIT 
Morjes! 

 
Olen Valtteri Vuorenpää, Tampereelta kotoisin 
oleva tuotantotalouden opiskelija, ja  
TuTalla aloittavia fukseja olisi tarkoitus myös 
tuutoroida. Kaikenlainen liikunta ja  
yleinen kavereiden kanssa höntsäily ovat 
mieleeni, ja kaljaa on myös kiva juoda. 

 

 

 

 

 

Moikka kaikille! 

Oon Lotta, 22-vuotias kolmannen vuoden 
Johtamisen pääaineopiskelija Kankaanpäästä 
(pojat  
 ja miksei tytötkin  tietää paikan jos on kenties 
viettänyt kultaista inttiaikaa Niinisalossa!) Ensi 
syksynä toteutan johtamisopintojani käytännössä 
tutoroiden KTM-Tutan fukseja. Viime syksyn 
vietin vaihdossa Thaimaan tropiikissa, tänne 
Vaasan koville  
kulmille palasin keväällä. Matkustelu, hyvä ruoka 
ja niiden erinäiset yhdistelmät ystävien kera ovat 
lähellä sydäntä, liikuntaakin harrastan pääosin 
WSC:n ryhmäliikuntatuntien merkeissä. 
Tervetuloa Vaasaan ja syksyllä nähdään! 



 

DI-TUUTORIT 
 
 
 
 
 
 

Heippa! 
 
Ensimmäiseksi haluan onnitella pääsystä Vaasan 
yliopistoon! Olen varma ettet tule pettymään! Nimeni on 
Hanna, olen kotoisin Lahdesta ja ikää on kertynyt 23 vuotta. 
Syksyllä tutoroin DI-sähkön fukseja kohti (vauhdikasta ja 
kosteaa) yliopistoelämää, sekä aloitan toisen vuoteni 
kauppatieteiden opintojen parissa. Nyt lähden 
kesälaitumille varaamaan akkuja syksyä varten! Nähdään 
siis silloin! 
 
hannamari.toivanen@gmail.com  
0503830575 
 

 
 
 
 
Hyvää päivää 
 
Olen Arto Heinäsuo 22-vuotias kauppatieteiden 
opiskelija. Itselläni alkaa kohta toinen vuosi Vaasan 
yliopistossa ja pääaineena aloitan laskentatoimen ja 
rahoituksen opinnot. Olen opintojen ohessa ollut 
myös aktiivisesti mukana ainejärjestötoiminnassa ja 
muissa tapahtumissa. Vaasaan eksyin Yyterin 
hiekkasärkkien lämmöstä jazz musiikin tahdittamana, 
eli kotoisin olen siis totta kai Porista. Vaasa oli 
entuudestaan itselleni hyvinkin tuntematon paikka ja 
sainkin pian huomata miten mahtavasta kaupungista 
onkaan kysymys. Vapaa-ajan harrastuksiani ovat 
jalkapallo, kuntosali ja epätoivoisesti yritän kitaraa 
omaksi ilokseni rämpytellä. Syksyllä nähään allihopa!:) 
 



  
 

Tjabaa! 

Olen Jaakko 22 vuotta, lähtöisin Kauklahdesta, eli 
multikulttuurisen Espoon keskuksen kupeesta. Vaasaan 
päädyin erinäisten sattumusten kautta viime syksynä, enkä ole 
pettynyt. Opiskelen kauppatieteitä 2. vuotta pääaineenani 
laskentatoimi ja rahoitus, mutta toimin syksystä lähtien DI-
sähkön fuksien tutorina. Vapaa-aikaani kuuluu pääosin 
opiskelijariennot, kamppailulajit sekä Tritoniassa ”hengailu”. 
Nähdään syksyllä vähemmän tylsän opiskelijaelämän 
merkeissä! 

                                     

      

 

 

 

Morjesta! 

Meikäläinen on Jussi, 21, kotoisin Kokkolasta. Vaasaan 
muutin opiskelemaan syksyllä 2010, koska muualta ei 
opiskelupaikkaa irronnut. Opiskelen siis sähkötekniikkaa 
Vaasan yliopistossa ja toimin tuutorina seuraavana 
lukuvuotena. Vuoden verran olen täällä  
ehtinyt asua, ja omasta mielestä aivan loistopaikka!  Uuden 
kaupungin myötä olen saanut paljon uusia kavereita ja 
harrastuksia. Jääkiekkoa, jenkkifutista ja sählyä 
tulee pelattua viikottain ja suosittelen lähtemään mukaan 
näihin piireihin. Tottakai bileitä on  
jatkuvasti joka lähtöön, välillä vähän liikaakin, mutta sitä se 
opiskelu teettää. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moikka tulevat fuksit 
 
Nimeni on Sebastian Laaksonen ja opiskelen Vaasan 
yliopistossa Teknisen viestinnän koulutusohjelmassa. 
Vaikutan myös ainejärjestömme Gig@ ry:n hallituksessa, 
jossa olen projekti vastaavana. Harrastan Bujinkan Budo 
Taijutsua (lisätietoa Googlesta) :D lisäksi olen mielestäni 
aika hyvä kokki. Lopuksi haluaisin toivottaa teidät 
lämpimästi tervetulleiksi Vaasan yliopistoon, tulette 
varmasti viihtymään Vaasassa. Näemme sitten Syksyllä! 
T. Sebastian 
t95627@student.uwasa.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 





International Tutti ry ESTIEM Local Group Vaasa 

Ainejärjestömme kuuluu ESTIEM:n (European Students of Industrial 
Engineering and Management), jossa pidetään yllä kansainvälistä 
toimintaa. ESTIEM on eurooppalaisten tuotantotalouden 
opiskelijoiden kattojärjestö, johon kuuluu 64 yliopistoa 25 eri 
Euroopan maista. Vuonna 1990 ESTIEM perustettiin ja Vaasa on 
ollut jäsenenä jo huikeat 15vuotta. Suomalaisista mukana ovat Tutin 
lisäksi kaikki muutkin tuotantotalouden yksiköt: Prodeko (Helsinki), 
Kaplaakki (Lappeenranta), Optiem (Oulu) ja Indeks (Tampere). 
Suomalaisten ESTIEM jäsenten keskinäistä yhteistyötä tapahtuu 
ainakin vuosittaisilla Tuta-päivillä, minkä ensi vuonna järjestetään 
Oulussa ja excursioilla. Syksyllä järjestetään myös mökki- 
viikonloppu Tampereella, mihin saapuu jokaisesta yliopistolta 
kymmenen opiskelijaa ja ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat 

etusijalla. 

ESTIEM tarjoaa tuttilaisille kontakteja, erilaisia aktiviteetteja, joissa hauskanpitoa ei todellakaan 
ole unohdettu, T.I.M.E.S-kilpailun, VISION-projektin, Summer Academyn,  Activity-week, Magazine 
lehti ja muita erilaisia tapahtumia. Tapahtumat ovat 
ympäri vuoden lähestulkoon joka viikko ja ympäri 
Eurooppa. Tapahtumissa ollaan yleensä maksettu pieni 
osallistumismaksun, jolla saa majoituksen, ruuan ja 
ohjelman ilmaiseksi paikallisjärjestön järjestämänä. 
Erilaisissa tapahtumissa kaikille on jotakin, niin 
akateemisia kuin ryyppy reissu tapahtumia 
järjestetään. Seuraavassa hieman tarkemmin ESTIEM:n 
tärkeimmistä tapahtumista:  

Council Meeting  

Council Meetind (CM) eli yleiskokous pyritään järjestämään kahdesti vuodessa eri puolella 
Eurooppa ja aina paikallisjärjestön toimesta. Syksyllä CM järjestetään Ankarassa Turkissa ja 
keväällä Varsovassa Puolassa. Yleiskokouksessa päätetään mm. eri projekteista, tulevaisuuden 
yleisistä suuntauksista ja ennen kaikkea uusista jäsenistä. Tie ESTIEM:n jäseneksi käy 
tarkkailijajäsenyyden kautta, jonka jälkeen yleiskokous päättää kokelaan kohtalon. CM on päivisin 
tiukkaa työtä ja työryhmissä, johon iltatilaisuudet hauskanpitoineen antavat oman lisänsä. Tutista 
CM:iin lähetetään yleensä kaksi edustajaa esittämään oman näkemyksensä päätettäviin asioihin. 

T.I.M.E.S 

T.I.M.E.S, the Tournamenta in Management an Engineering Skills, on joka vuosi järjestettävä 
konsultointi kilapailu, jossa ratkotaan yritysten tuottamia caseja. Kyseessä on vuosittain 



järjestettävä euroopanlaajuinen kilpailu, jossa osallistujat 64 yliopistosta kisaavat ensin omissa 
paikalliskarsinnoissaan ja myöhemmin 
kahdeksassa eri semifinaalissa ja lopulta 
finaalissa. TIMES:ssä kisataan 3-4 hengen 
joukkueissa ja heille annetaan kolme tuntia aikaa 
ratkoa yritysten tai yliopiston tarjoama case.  
Vaasassa caseja on ollut neljä ja niistä on saanut 
2op. Viime vuonna Vaasasta lähti edustamaan 
neljän hengen tiimi Lyonin semi-finaaleihin.  

VISION 

ESTIEM Vision-projekti on vuosittainen sarja seminaareja, työryhmiä ja yritysvierailuja ympäri 
Eurooppaa. Projektin ajankohtainen aihe muuttuu vuosittain. Päävastuu tapahtumien 
organisoinnista on paikallisjärjestöjen harteilla. VISION.n tarkoituksena on löytää innovatiivisia ratkaisuja 
ajankohtaisiin ongelmiin ja lisätä opiskelijoiden, tutkijoiden ja yritysmaailman kontakteja.  

 

ESTIEM Activities 

ESTIEM järjestää mitä erilaisimpia aktiviteetteja: aina kesäyliopiston ja laskettelumatkan kautta 
esim. Portugalin kiertomatkaan. Näiden tapahtumien tavoitteet eivät todellakaan aina ole 
akateemisia, vaan lähinnä yleinen kulttuurien välinen sosiaalinen kanssakäyminen. 
”Akateemisimmissa” tapahtumissa ESTIEM toimii usein yhteistyössä merkittävien yritysten kanssa. 

ESTIEM:n toiminnasta saat lisää tietoa ESTIEM Magazinesta ja Internetistä osoitteesta: 
www.estiem.org  

Tutin sivuilla löytyy myös matkakertomuksia ja kuvia. www.tutti.fi   

 

 

 



TUTIN SANAKIRJA 
 
AKATEEMINEN VAPAUS = OIKEUTESI MYÖHÄSTYÄ VIISITOISTA (15!) 
MINUUTTIA MISTÄ TAHANSA TAPAAMISESTA. 
COMEDIA = VIESTINTÄTIETEITÄ LUKEVA HUMANISTI. 
COTTONI = RASVANKÄRYINEN RUOKA JA KAHVILAITOS SAVUPIIPUN 
JUURELLA. 
DEKAANI = TIEDEKUNNAN PÄÄLLIKKÖ.  
DOMUS BOTHNICA = VAASAN YLIOPPILASTALO. 
EDARI = EDUSTAJISTO, YLIOPPILASKUNNAN YLÄPUOLELLA OLEVA ELIN, 
JOKA MUODOSTUU OPISKELIJOISTA.  
EKONOMIPUTKI = TUNNETAAN MYÖS NIMELLÄ TERVAHOVI. PITKÄ 
RAKENNUS, JOSSA PERUS-  
EKONOMEJA SYNTYY.  
EROOTTISET ILTAMAT = OLE SIELLÄ TAI OLE NELIÖ.  
EXCU = “VIRALLINEN” TUTUSTUMISMATKA TULEVAISUUDEN 
TYÖPAIKKOIHIN.  
FABRIIKKI = VANHA PUUVILLATEHDASRAKENNUS, JOKA LEIKKII 
YLIOPISTOA.  
FUKSI = SINÄ.  
GIG@ = TUTIN PIKKUSISARUS. KOOSTUU TIETOTEKNIIKAN JA 
MULTIMEDIAJÄRJESTELMIEN OPISKELIJOISTA.  
HALLARI = HALLINTOTIETEIDEN OPISKELIJA.  
HALLITUS = HASSUN HAUSKA YDINRYHMÄ, JOHON ON MAHDOLLISTA 
PYRKIÄ SYYSKOKOUKSESSA.  
JALLU = NAUTITAAN TARVITTAESSA, KÖYHÄN OPISKELIJAN 
KUNNIALLINEN KONJAMIININ KORVIKE. 
JUSTUS = TULEVAT JURISTIT.  
JÄLKIJOULUT = LUMENVEISTOKISAN LOPPUHUIPENNUS.  
KAHVI = TARJOLLA TUTTIHUONEELLA. KEITÄ ITSELLESI JA MUILLE. PESE 
MUKI JUOTUASI.  
KANSALLISET LUMENVEISTOKISAT = PILKAHDUS TAIDETTA JA 
KULTTUURIA TALVEN PIMEYDEN KESKELLÄ.  
KUTU = KUNINKAALLINEN TUTTIVIINI. RAKKAUDELLA PANTU.  
KYLTERI = KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAS.  
KYLTTI = MATKAMUISTO. TAVARA JOKA TARTTUU MUKAAN EXCULTA.  
LAULAMINEN = YHDESSÄ HARJOITETTAVA TEEKKAREIDEN TAPA, JOKA 
ON SUOTAVAA, JOPA PAKOLLISTA.  



TUTIN SANAKIRJA JATKUU… 
 
LUENTO = MYÖS SANA, JONKA MERKITYKSEN MONI VANHEMPI 
OPISKELIJA ON UNOHTANUT.  
LUOTSI = AUTTAA PIMEÄLLÄ TIELLÄ OPISKELUVUOSIEN LÄPI. 
RUBBARI = TUO VAASAN FEMINISTIEN EPÄVIRALLISEN VIRALLINEN 
ÄÄNITORVI JA JALLUN YKSINOIKEUTETTU HAAMUSERKKU. 
SITSIT = SYÖMISEN, JUOMISEN JA LAULAMISEN JUHLAA. PERINTEET 
LÖYTYVÄT RUOTSISTA.  
TECHNOBOTHNIA = TUNNETAAN MYÖS NIMELLÄ KEHNO. VAASALAISEN 
TEKNISEN OSAAMISEN  
MEKKA.  
TEEKKARILAKKI = ARVOKKAIN ESINE TEEKKARILLE.  
TEEKKARISPEKSI = TEEKKAREIDEN SUUNNITTELEMA JA ESITTÄMÄ 
INTERAKTIIVINEN MUSIIKKITEATTERIESITYS.  
TEKKI = TEKNIIKAN AKATEEMISET (TEK), AINA VALMIS TARJOAMAAN.  
TENTTIARKISTO = TUTTIHUONEEN KONEELTA LÖYTYVÄ TUIKITÄRKEÄ 
APU TENTTEIHIN VALMISTAUTUESSA.  
TRITONIA = KIRJASTO. SISÄLTÄÄ MONIA SALAISIA HUONEITA, JOIHIN 
OPISKELIJOITA EI JUURI PÄÄSTETÄ.  
TUTKARI = POMON MAJAPAIKKA. KONTTORI. SISÄLTÄÄ MYÖS 
SAUNATILAT MEREN PUOLELLA.  
TUTTIHUONE = OLOHUONE YLIOPISTOLLA.  
TUTTIHUONEEN EMÄNTÄ = VASTAA KAHVIN RIITTÄVYYDESTÄ.  
TUUTORI = OMA PIKKU ORJASI, TEETÄ HÄNELLÄ MITÄ HALUAT. SIIS IHAN 
MITÄ HALUAT. 
UNIVORMU = TUTIN JÄSENYYDEN MUKANA TULEVA PUNAINEN HAALARI. 
KESTÄÄ RÄMPIMISEN. VTS = VAASAN TEKNILLINEN SEURA, TOIMII 
YHTEISTYÖSSÄ TUTIN KANSSA JA JAKAA STIPENDEJÄ.  
VYY = VAASAN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA.  
WAPPU = REILUN VIIKON KESTÄVÄ HORROS KAUSI, JOSTA KUKAAN EI 
MUISTA ENEMPÄÄ.  
WAPPUPUTKI = OPISKELIJAN KERTASINKO, JONKA SISÄÄN MAHTUU 6KPL 
0,33L PANOSTA. 
ÖVERTÄJÄ = HUMANISTI, JOKA TAITAA KIELET. 







  
 

LIITY TUTIN JÄSENEKSI! 
JÄSENETUNA: 

 Jäsenyyden valmistumiseen asti 

 Tutin omat haalarit maksutta 
 Oikeuden käyttää Tutti-huoneen palveluja 
 Alennuksia Tutti ry:n järjestämiin tapahtumiin 
 Mahdollisuuden vaikuttaa opetukseen Tutin kautta 
 Osallistumisoikeuden Tutin virkistymistoimintaan 
 Osallistumisoikeuden Tutin sählyvuoroihin 
 Tutin sähköpostin kautta saat tärkeät tiedot nopeasti 
 Ja paljon muuta… 

 

LIITTYMISOHJEET: 

Liity jäseneksi maksamalla jäsenmaksu 25e suoraan Tutin 
pankkitilille 660100-1035732 (Ålandsbanken). 

Maksun yhteydessä laita viestiin oma nimesi ja 
opiskelijatunnuksesi. (esim. A99999 Aku Ankka) 

Lisätietoja saat Tutin hallituksen rahastonhoitajalta: 

rahastonhoitaja@tutti.fi 

 

DI-opiskelijat! Huomaathan että ainoastaan Tutin jäsenillä on 
oikeus tilata teekkarilakki. 

 


