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P Ä Ä K I R J O I T U S

Mun täytyy nyt ihan oikeesti tunnustaa, 
että mua jännittää ihan kauheesti. Mä 
en nimittäin oo koskaan aikasemmin 
kirjottanu pääkirjotusta. No, nyt mä sit 
kirjotan. Onpahan sitten jotain mistä 
lapsenlapsille kertoa.

Minulle on tosin jo nyt kertynyt 
melkoisen paljon juttuja kerrottavaksi 
lapsenlapsille: silloin kun ukki oli 
nuori, TTY oli vielä nimeltään TTKK, 
opintopisteiden tilalla käytettiin 
opintoviikkoja, tutkintorakenne oli ihan 
toisenlainen, jäätelö oli kylmempää ja 
kahvi kuumempaa mutta silti kumpikaan 
ei vihlonut hampaissa ja naisetkin 
taisivat olla vähän kauniimpia.

Elämä on täynnä valintoja. Tiedättehän 
- kruuna vai klaava, totuus vai tehtävä, 
meille vai teille ja niin edelleen. Me 
elämme nyt valintojen ja muutosten 
aikoja. 

Mutta tosiaan, minunhan kuului toivottaa 
sinut tervetulleeksi TietoTeekkarikiltaan 
eikä höpistä omiani. Varoitan kuitenkin, 
että aion silti höpistä omiani. Olen näet 
erityisen hyvä siinä.

Niin, tervetuloa TietoTeekkarikiltaan.

Muodollisen jäsenyyden tähän 
koulumme suurimpaan ja kauneimpaan 
kiltaan voit lunastaa maksamalla 
kiltamaksun, 4.20e, lukukausimaksun 
yhteydessä. Myöhemminkin voi toki 
liittyä yksinkertaisesti saapumalla 
kiltahuoneelle myyntipäivystysaikaan. 
Jäsenenä voit lunastaa killan 

silmäähivelevän hienot kokomustat 
haalarit, pääset halvemmalla excuille 
ja saat kaikkea muutakin nannaa. 

TietoTeekkarikiltaan kuuluminen on 
kunnia-asia. TiTe on iso, musta ja saa 
naiset kirkumaan.

Koska Nibblen jokaisella numerolla on 
perinteisesti ollut jonkinlainen teema,  
nimeän tämän lehden muodolliseksi 
teemaksi kaaoksen. Kaaottisella 
ulkoasulla haluan viestittää 
yhteiskunnassamme vallitsevaa 
postmodernia hämmennystä ja 
herättää arvokeskustelua. Me elämme 
nyt muutoksen aikoja.

Hyvää kesää! Älkää syökö keltaista 
lunta!

Joonas Saukkonen
päätoimittaja

Aika kaunis poika tuo päätoimittaja.

Elämme muutoksen aikoja
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Tämänkertainen pääkirjoitus pureutuu syvälle.
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halutessasi lukea tämän sivun sinun ei tarvitse kääntää edes sivua!
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Yx paikka mis pössis on aina timmi

6 hallitus!
...OLETKO VALMIS, ME ESITTÄYDYMME!

(siel sivujen reunoil kiertää sit kans sem
m

onen sanasto m
ut kyl te sen sit huom

aatte.)

-!- sivu_12 (sivu12@nibble.cs.tut.fi) has joined #Nibble (irc-juttu!)
TUPSULA

sivu 14 Harvinaisen ilmainen 
maksettu mainos 
teekkaritalosta, joka 
ei nuku koskaan.16 TAKAKANSI

PALJON TÄRKEET TIATOO KANTSII 
LUKEE TARKKAAN!!!!

Saksalaisen tutkimuksen mukaan hassujen ilmeiden tekeminen 
vähentää stressiä jopa 30 prosenttia.

NIBBLE on Tampereen 

Ti e t o Te e k k a r i k i l l a n 

virallinen julkaisu. 

Ilmestyy n. 4 kertaa 

vuodessa erilaisin 

teemoin. Juttuja, 

juttuvinkkejä,  palautetta 

ja fanipostia saa lähettää 

päätoimittajalle 

julkaisu@tite.cs.tut.fi. 

sivun 9 alareunassa: hulvaton vitsi
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Keskeistä sanastoa
#
31337
Eleet, Elite. Harvinaisen viileä 
tyyppi, yleensä peelo.

3D-kopio
H u o n o l a a t u i s e l l e 
normaalikalvolle tehty 
kopioyritys, joka rikkoo 
kopiokoneen telat. Oikeita 
kopiokalvoja ostetaan TiTestä.

A
abo
Aboriginaali. Hervantalainen 
ei-opiskelija, yleisesti 
vähemmän mairitteleva 
termi.

amis, ammattikorkeasaari
Karvanoppien koti. 
Oppilaitos, josta saa 
” k o r k e a k o u l u t u t k i n n o n ” 
kolmessa-neljässä vuodessa.

ankara
Excun kestoa mittaava 
määre, ks. myös rankka.

apina, Kultainen
Monipuolisella olutvalikoimalla 
sekä laadukkaalla 
karaokemusiikilla varustettu 
baari Hervannassa. Ajoittain 
korkea abopitoisuus.

assari
Pienipalkkainen osapäiväope, 
yleensä opiskelija itsekin. Antaa 
harjoitustyöbumerangeja .

B
bar
Täytesana, ks. myös foo.

binääriluku
a) 0 tai 1. b) Tavanomaisin 
tenttiarvosana asteikolla 0-5.

bommarit
Koulun väestönsuojassa 
neljästi vuodessa järjestetyt 
megabileet, joissa kuulemma 
soitti jotain bändejäkin. 
Nyttemmin ainakin 
väliaikaisesti telakalla 
nihkeästi myönnettävien 
huvilupien vuoksi.

boomarit
Lipastolainen riistäjäkapitalisti. 
Ei välttämättä ilkeä.

bumerangi
Harjoitustyö, joka assarin 
mielestä kaipaa vielä 
hiomista. Binääriluvun esiaste.

Kilta - keidas keskellä koulua
Tietotalon naulakoiden takana on lasiovi, jonka kahvasta saa mojovia 

sähköiskuja. Sen takaa löytyy kapeat ja jyrkät kierreportaat, jotka johtavat 

pahanhajuiseen käytävään, jonka lämpötila kohoaa varastokopeissa 

surraavan ATK-raudan takia toisinaan saunalukemiin. Vasemmalta 

löytyvässä kerhohuoneessa vanhat nörttigurut nauravat mahtavat GNU-

parrat hytkyen Star Wars-vitseille. Jos jatkat matkaasi vielä metrin tai pari, 

törmäät erikoiseen nähtävyyteen: Suomen käytetyimpään virvoitusjuoma-

automaattiin. Ja sitten oletkin perillä.

Tämänkaltaisen uuvuttavan parinkymmenen metrin matkan jälkeen sitä osaa 

vaan jotenkin arvostaa kiltahuoneen loisteliaisuutta: on ihan pakko istahtaa 

sohvalle, nostaa jalat pöydälle, ottaa käteen uusin Regina ja chillata.

Toki kiltahuonetta käytetään moniin muihinkin tarkoituksiin. Toisinaan 

siellä pyörii hyvinkin viriili kortti- ja muiden pelin rinki, jossa jauhetaan 

kaikenlaisia mielenkiintoisia pelejä ristiseiskasta dalmutiin ja koirasta 

bonanzaan. Seinän viereltä löytyy muutama Sun-työasema sekä killan PC-

kone Reino poppivehkeineen. Nurkassa on 20 sentin kolikoilla toimiva 

Tekken, johon saa purkaa aggressioitaan. Kiltaan tulevat kaikki alan 

tärkeimmät lehdet ja jääkaappi pullistelee eksoottisia herkkuja.

Kaiken tämän hyvän lisäksi killassa on mahdollista myös opiskella. 

Myynnissä on lukematon määrä erilaisia prujuja ja kirjoja ja vielä suurempi 

määrä erilaista materiaalia on mapitettu hyllyyn kopioimista varten. Jos 

tentteihin haluaa kalastella tärppejä, TiTen tenttiarkistosta löytyy kasapäin 

vanhoja tenttejä. TiTen suosituimpiin myyntiartikkeleihin kuuluvat kirjojen, 

prujujen ja kolan lisäksi muun muassa haalarimerkit, kopiokortit, killan 

logolla varustetut muovituopit ja CD-R:t.
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Cinola
TTYY:n pyörittämä leffateatteri
Herwoodin sydämessä. 
Halpoja leffoja ja valkoinen 
katto.

Clip’n’run
Ei tarkoita mitään. Testasimme 
vain luetko tätä listaa 
oikeasti.

crosspostaus
Nyyssin lähettäminen yhtä 
aikaa moneen ryhmään niin, 
ettei samaa nyyssiä tarvitse 
lukea moneen kertaan. 
Esiintyy yleensä lauseessa 
”Opettele crosspostaamaan, 
peelo!”

D
DI l. diplomi-insinööri
Eläkkeellä oleva teekkari.

dippatyö
Iso homma, josta voi myöskin 
saada bumerangin.

E
Edison
Sähkötalon ”ravintola ”.

emacs
Tekstieditori, jonka käytössä 
riittää opiskelemista koko iäksi. 
Ei pelkästään työkalu, vaan 
myös harrastus ja ystävä. 
Keittää mahdollisesti kahvit ja 
tekee fysiikan työt puolestasi.

Et vaan osaa!
Geneerinen selitys sille, miksi 
kaikki menee pieleen.

ETYK
En Tule Kotiin Yöksi. Varustus, 
joka kannattaa pakata 
mukaan viimeistään 
Wappuna.

excursio
Opintomatka tai sen tapainen 
kännireissu.

F
foo
Metasyntaktinen muuttuja, 
joka pistetään koodiin 
muuttujan nimeksi kun ei 
muuta keksitä.Ei tarkoita 
yhtään mitään.

floodaus
Irkkikanavan täyttäminen 
nopeasti copypaste-
menetelmällä, ks. myös spam.

G
Goatse
Älä ees kysy.

Tuttu näky: TiTeläiset lätkimässä Tichua kiltahuoneella.

Ja jollei muuten, niin kiltahuoneelle kannattaa tulla ihastelemaan ainakin 

nähtävyyksiä ja sisustuksia: killan puista vahtikoira-maskotti Ruffea, kattoon 

hirtettyä sikaa Koneenrakentajakillan lippis päässään, betoniin valettua 

jaloviinapulloa tai lukuisia erilaisia excuilta hankittuja matkamuistoja ja 

muilta killoilta saatuja vuosijuhlalahjoja.
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TietoTeekkarikillan speksit

Sijainti: TA015, tietotalon 0-kerros

e-mail: tite@tite.cs.tut.fi

WWW: http://tite.cs.tut.fi/

Skiltalaiset onnittelevat 14-vuotiasta TiTeä viuhahtamalla. Aika velikultia.



GooM
Jokavuotinen opiskelijaristeily
Itämerellä. Kestää viikon tai 
pari. Melko lailla suosittu.

H
Hanuri
Killan brand-new kopiokone. 
Toimii erikseen ladattavalla 
kortilla.

Hermitec
Nyttemmin edesmennyt 
l o u n a s r a v i n t o l a 
kampusalueen kupeessa.

Hermia
TTY:n vieressä oleva 
talorykelmä, joka on täynnä 
jos jonkinmoista pikkufirmaa.

Herwood
Hervanta, Tampereen 
teekkarikulttuurin mekka.

hinaaja
Yleispätevä hellittelynimi, 
käytetään esimerkiksi 
huutamalla reippaasti koulun 
käytävällä ”Petja on hinaaja”. 
Tähän voi vastata esimerkiksi 
huudahduksella ”Mahe on 
proomu ”.

hmj
Hannu-Matti Järvinen. 
Tietotekniikan osaston johtaja.

humppa
a) hyvää musiikkia b) bilettää, 
juhlia. ”Pitäisköhän
tänään lähteä humpalle?”

I
imk
Ilkka Kokkarinen. Myyttinen 
yli-ihminen, positiivisen 
eugeniikan januskasvoinen
airut. Antoi humanismille 
eksaktin määritelmän. Asuu 
nykyään Kanadassa ja 
bloggaa.

irkki
IRC. Addiktiivinen ajantuhoaja. 
Tosititeläisen tavanomainen 
kommunikointikeino.

J
Jäittenlähtösauna
TiTen sitsien rääppijäiset. Aina 
ei ole kevät ollut ajoissa, 
mutta aina on päästy
avoveteen uimaan. Vaahto 
tekee boolin.

H a l l i t u s  o n  y s t ä v ä
TietoTeekkarikillan hallitus esittäytyy - ja perusteellisesti esittäytyykin!

Kysyimme hallituksen jäseniltä viisi (5) kysymystä, joihin nämä saivat 
vastata mielensä mukaan sekä pistimme heidät laskemaan nörtti- ja purity-
prosenttinsa. 

1. Kuka hitto sää oikein oot?
2. Käytsää usein täällä?
3. Missä sää oot tähän asti piileskellyt?
4. Mitä kaltaisesi setä/täti/henkilö tekee 
tälläisessa killassa?
5. Valomerkki! Viimeiset tilaukset.
...ja näin he vastasivat:

Katriina Kymäläinen, puheenjohtaja
n=34.2%, p=51%

1. Katriina
2. En. Työkiireet velvoittavat olemaan 
muualla.
3. TiTen hallituksessa ja Tupsulassa
4. Penseilee, hakkaa nuijalla pöytää ja 
ihmettelee että kyllä sitä outoa jengiä 
hallitukseen tulee valituksi.
5. Siis mitä, eihän meidän pitäny olla täällä ku 
tunti. Kolme vodkabatteryä ja kaks salmaria.

Eeva Vanhatalo, varapj. ja tiedotusvastaava
n=36.4%, p=61%

1. Eeva Vanhatalo elikkäs Rieppa
2. Sopimuksen mukaan.
3. Villissä ja vinkeässä Annalan perämettässä
4. Jaa-a, mustahan piti tulla humanisti :)
5. Onks Tupsulassa jatkot?

Mari Hamara, sihteeri ja opintovastaava
n=32.9%, p=45%

1. Erittäin hämärä Hamaran Mari.
2. Aihtelevasti, kerran viikossa kuitenkin 
vähintään koitan.
3. Etelä-Hervannan perukoilla aboriginaalien 
seurassa.
4. Musta on tyylikäs väri.
5. Jos vaikka nukkumaan, aamulla pitäs töihin 
kuudeks...

6



K
kasvaneet sisäänotot
Syy mille tahansa
epäteekkarimaiselle 
hölmöilylle kuten paikkojen 
rikkomiselle ja koulun 
käytäville kuseksimiselle.
Niitä ei tiedetä tapahtuneen
wanhoina hywinä aikoina, 
kun graafisia laskimia ei vielä 
ollut keksitty ja postscriptkin 
piti koodata käsin. Ilmaantuu 
sanastoon heti toisen
opiskeluvuoden alussa.

kiinostaa.jpg
Tyypillisesti kuva, jossa jollekin
typerännäköiselle ihmiselle tai
elottomalle esineelle on 
piirretty ”hmm,kiinnostavaa”-
puhekupla. Käytetään 
yleisesti indikaattorina 
osoittamaan mielivaltaisen 
asian epäkiinnostavuus.

kikkare
Pieni ohjelmanpätkä, joka 
tekee jotakin puolihyödyllistä. 
Tunnetaan myös nimellä kilke.

kola
Ravintoympyrän 
kaakkoisneljännes.

kolamaatti
TiTen limuautomaatti,josta 
saa aitoa colaa halvalla.

koodaus
Ohjelmointi. Ihmiskunnan 
arvokkain työ.

L
Lintula
Birdland. Tietotekniikan 
osaston unix-koneet. Pätevien 
ylläpitäjien huomassa, toisin 
kuin Proffa.

lipasto
Keskustassa sijaitseva 
yliopisto. Humanistihörhöjen 
pseudotieteelle pyhittämä 
temppeli.

M
meedio
Tosi velho tyyppi.Pätevä 
kaveri.

Modeemi
Tosinörttien guruiluklubi 
kiltahuoneen vieressä. 
Säätäjä-ässien paratiisi.

mokkula
Kokoelma kikkareita tai hyvin 
iso kikkare.

Johanna Nurmi, rahastonhoitaja
n=39.4%, p=67%

1. Johanna ‘JonNu’ Nurmi
2. Käyn, melkein joka päivä :)
3. Täällä.
4. Laskee rahoja ja penseilee.
5. Pari tuntia lisää aikaa. Kiitos. Ja jokaiseen 
päivään mielellään.

Tiia Leppänen, emäntä
n=26.4%, p=55%

1. Tiia Leppänen, hei!
2. Useamman kerran viikossa
3. Rixu-cityssähän mä
4. Värillä on väliä!
5. Yks tequila ja kaks jeccubatteria, kiitos! 
Onks kellään jatkoja?

Hannu Vuolasaho, isäntä
n=46.8%, p=55%

1. Vuokkohan mä oon. Hannu Vuolasahoksi 
uitettu, ettei Perkele saa sieluain.
2. En ole koskaan lähtenytkään. Henkeni on 
aina oolut täällä.
3. Katsoit juuri lävitseni, etkä huomannut 
minua.
4. Lähinnä näytän kohtuu rumalle.
5. TAXI! Lähen Tupsulaan juomaan viskiä.

Janne Aaltonen, ylitutor
n=27.4%, p=45%

1. Janne ‘Onnenmursu’ Aaltonen
2. Kolmesti viikossa.
3. Hukassa olen ollut.
4. Hyväntekeväisyyttä. Annan kaikille 
puuttessa oleville leimoja.
5. Yksi Kamikaze. Jahas ja mihinkän näistä 
kaikista jatkoista sitä lähtisi.

Mitä ovat N ja P?
N tarkoittaa henkilön nörttiys- ja P siveysprosenttia. Voit laskea omat 
nörtti- ja siveysprosenttisi internetissä:
http://www-users.cs.york.ac.uk/~susan/joke/nerd.htm
http://infohost.nmt.edu/~kscott/purity/

7



N
Newton
Konetalon ravintola, jossa on
kaaosteoriaan pohjautuva
linjastoarkkitehtuuri ja keittiö 
kaikkien näkyvissä.

Nibble
TiTe-killan arvostettu 
opiskelijajulkaisu. Joskus jopa 
hauska.

noppa
a) Opintoviikko. Suure, 
jolla opiskeluedistystä 
mitattiin ennen wanhaan. 
Opintopisteille ei 
vielä liene virallisesti 
vakiintunutta lempinimeä. 
b) Välttämätön apuväline 
monivalintatehtävissä

Nördia
Hellittelynimi Tietotalolle.

nörtti
Jaa mää vai?

O
ominaisuus
Vaikeasti korjattavissa oleva 
bugi.

OK
Onnikännit.

OPM
Oma Pullo/Pyyhe Mukaan. 
Saunailtojen tai bileiden 
tavanomainen määre.

P
peelo
Uusavuton konenikkari, joka
luulee osaavansa enemmän
kuin oikeasti osaakaan.

penseä
a) Ihminen,joka ei innostu
mistään mitä hänelle yrittää
ehdottaa. b) #TiTen naiset

pensiö
Penseä henkilö.

pensiöhinaaja
Erittäin penseä henkilö.

Pentti
TiTen uskollinen Linux-kone.

perl
Suosittu skriptikieli, jolla nörtit 
vääntävät kikkareita.

persharmooni
Henkilö, joka ei penseytensä 
vuoksi lähde mukaan OK:hon.

Veikko Skurnik, tapahtumavastaava
n=35.2%, p=16%

1. Wexi. Vi(r)allisemmin Veikko Skurnik
2. Sillon kun huvittaa ja joskus 
selvikinpäin.
3. Mä missään piilossa oo ollu, joittenkin 
mielestä liikaakin esillä.
4. Aiheuttaa pahennusta, ylläpitää kosmista 
balanssia ja Setäilee.
5. Kaks tequilaa, kolme long islandia ja sitten 
lähetään tytöt Tupsulaan alastonjatkoille ;)

Jarno Vesterinen, prujuvastaava
n=48.4%, p=68%

1. Jarno “Jore” Vesterinen
2. Niin missä? Luennoilla liian harvoin, killassa 
liian usein.
3. Vaatekaapissani on portaali Narniaan. Osaan 
myös krapulassa vaihtaa ihonväriä ja sulautua 
kalpeaan talvimaisemaan.
4. Yleensä neppii.
5. Ei oo totta! Aina kun mä tuun baariin niin tulee 
pikajälleenkytkentä.

Ville Ranki, atk-vastaava
n=41.6%, p=70%

1. Ville, intternetissä myös cosmona 
tunnettu.
2. Joka kerta.
3. Pirkkalan piiloissa.
4. Säätää atk:n toimivaksi
5. Kahvia ja pullaa

Saksalaisen tutkimuksen mukaan leimattu vartalo 
on huomattavasti kauniimpi kuin leimaamaton.
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Proffa
Koulun yhteisten unix-
koneiden yleisnimitus. 
Oman onnensa varaan 
unohdettujen koneiden 
arkaainen kompleksi. Ei 
ylläpitoa.

Q
quitata 
Lopettaa.

R
Rai!
Yleiskäyttöinen hyväntuulinen 
tervehdys, joka periytyy 
vanhasta tamppisarjiksesta.

rankka
Monipäiväinen ja nimensä 
mukainen excursio, joka voi 
suuntautua naapurimaihin 
asti.

Regina
Lehti lääkäripalstan ympärillä. 
Tulee kiltaan joka toinen 
viikko.

Reino
TiTen windowskone.

rekursio
Ks. rekursio.

reminder.jpg
”Et vaan osaa”. Käytetään 
irkissä ja puhekielessä 
muistuttamaan jotakuta 
hänen kuolevaisuudestaan ja
torspoudestaan.

Ruffe
Killan väsymätön, puusta 
moottorisahalla veistetty 
vahtikoira.

Ruffecs
#TiTe-kanavan vahti.

S
Senssibileet
TiTen jokasyksyiset 
paritusbileet. Tietokone 
valitsee jokaiselle sopivimman
parin.

simalippu
Saunailloissa saa simaa näitä 
vastaan. Sima on tosin aika 
useasti loppu, joten
korvikkeena joudutaan 
tarjoamaan jotain muuta 
vähän saman väristä juomaa.

Skilta 
Sininen. 

T O I M A R I T
Matti Tiainen, fuksivastaava
n=28%, p=71%

1. Matti “Tintti” Tiainen
2. Liian usein. Käyn jo vieroituksessa.
3. Ankkalinnassa, missäs muuallakaan..?
4. Jaa-a. Katriina, auta nyt vähän...
5. No siis iltahan on vasta alussa, olisiko 
jatkoille lähtijöitä? Mä tiedän yhden hyvän 
paikan... ;)

Matti Mälkiä, Toimittajataipaani
n=41.8%, p=63%

1. Matti “Marevan” Mälkiä
2. Riippuu kuka kysyy
3. Töissä tai sängyn alla.
4. (Tyhjän)toimittaja
5. Äkkiä grillille ettei oo aamulla rapula!

Joonas Saukkonen, taittajatapiiri
n=50.4%,p=33%

1. Joonas “Jallu” Saukkonen, irkissä 
Yalbert.
2. Aina kun minut irroitetaan kahleista.
3. Suihkussa. On tärkeää huolehtia 
henkilökohtaisesta hygieniastaan.
4. Levittää ympärilleen positiivista 
chakra-energiaa sekä muuta naminamia. 
Toimii siinä sivussa myös varoittavana 
esimerkkinä ja päätoimittaa tätä tabloidia.
5. Ainaki kymmenen valkovenäläistä, 
kiitos.

Olli Pietikäinen, limulaiskiainen
n=non_numeric_value%,p=non_numeric_
value%

1. Olli Pietikäinen, irkissä “darragon”
2. Jyrkkä ehkä
3. Korpikuusen kannon alla
4. Nep
5. No jos sitä yhden vielä... Mutta missäs on 
jatkot?

miten saksalaiset krokotiilinpoikaset pukeutuivat 90-luvulla? -schnappiverkkareihin.
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spam
a) Viikinkien lempiruoka. 
b) Sähköpostilistojen ja 
nyyssiryhmien turha törky. Ellei
rikoksista suurin, niin ainakin
kavalin.

Säätäjä-ässä
Henkilö,jolla on taipumuksena 
”säätää” koneita. Hallitsee 
usein emacsin virittelyn ja 
unixin erilaiset komennot 
vipuineen ulkoa.

T
Tietotalo
Suurin ja kaunein kampuksen
rakennuksista. Tietotekniikan 
osasto ja kilta sijaitsevat siellä.

Tirez
Killan jääkaappi.

Tonttula,Tonttuverkko
TOASin opiskelijaverkko.Tuo 
internetin kotiin.

torspo
Sähläri, tunari, koheltaja

triviaali
Matemaattinen tosiseikka, 
joka on luennoitsijalle 
itsestäänselvyys. Esiintyy 
lauseessa ”todistus on triviaali, 
joten se sivutetaan”.

Tumppu von Tumppu
Legendaarinen kulttiblogi.

tuppi
Suosittu bridgen sukuinen 
korttipeli. Tuppi on kuin seksi 
- jos on hyvä käsi, ei tarvitse 
partneria.

U
UUTINE, uutplo ,uupto, uut plo
Uutisen vastakohta, ks. myös 
yllätys.

V
visto
Ruma, kamala, iljettävä.

vittugeneerinen
Perin yleinen.

W
Wappu
Wappuna on asiallista pailata. 
Rällärällä.

X
XQ
Excursio.

Mikko Tanskanen, lemmikkikirahvi
n=40.8%,p=54%

1. Mikko “TKirahvi” Tanskanen
2. Aina silloin kun jaksan liikahtaa. Eli en.
3. Suurimmaksi osin irkissä. Satunnaisesti 
myös muualla kuin irkissä.
4. Puolittelen nakkeja ja kuoriskelen 
porkkanoita aina tarpeen vaatiessa.
5. Pari olutta ja lähetääs sit meille jatkoille, 
ei tätä nyt sovi tähän lopettaa.

Petri Huovinen, joku muuTM joka liikkuu
n=37.4%,p=76%

1. Pete
2. Silloin tällöin
3. Muissa kerhoissa
4. Ihmettelee touhua
5. en käytä... :)

Eerik Puskala, valokuvaajavompatti
n=36.4, p=45%

1. eerik
2. en tarpeeksi usein
3. täällähän minä aina, etkö muka ennen 
ole huomannut?
4. valokuvaan, en mitään sen 
kummempaa
5. valomerkki... silloinhan ollaan jo 
nukkumassa? :)

Saksalaisen tutkimuksen mukaan viikset ovat taas 
tulossa muotiin.
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Y
YLLÄTYS
Yllätyksen vastakohta.

Z
Zip
Tietotalon opiskelijaravintola.

Å
Åbo
Rantakylä jossain lounaan 
suunnalla.

Ä
ääliö,känni-
Humaltunut ääliön lajityyppi. 
Tavataan erityisesti 
bommareissa.

Ö
öykkämöykkä
Känniääliön ääntely. 
Muistuttaa etäisesti puhetta.

Olen yksi niistä naamoista, joka kannattaa heti painaa mieleen. Olen siis 
TiTe-killan Ylitutor. Tulevan aisaparini(Fuksivastaavan) esittelisin mielelläni 
myös, mutta hänet valitaan tässä kesän aikana, joten henkilöllisyydestä 
ei voi olla vielä varma. Elämäntehtävämme on palvella teitä fukseja. Me 
informoimme teitä kaikista opiskeluelämään liittyvistä tapahtumista/
tilaisuuksista, joita koululla tapahtuu (ja miksei muuallakin). Lisäksi me 
annamme teille fuksipisteitä fuksipassiin, jos olette ne ansainneet.

Meitä voi häiritä aina kun vaan on jotain mieltä askarruttavaa opiskeluelämään 
liittyvää asiaa. Meidät löytää parhaiten eri tapahtumista tai kiltahuoneelta 
myyntipäivystämästä tai pelaamasta korttia. Jos jostain syystä et löydä meitä, 
voit myös pyytää leiman tapahtumasta jonkun toisen killan fuksivastaavalta. 
Ja jos käy niin ikävästi ettei passia satu olemaan mukana, kannattaa pyytää 
fuksivastaavalta, tai ko. tilaisuuden järjestäjältä lippulappu todisteeksi.

Siispä tervetuloa! Alkusyksystä nähdään!

Janne

Tervehdys uusi TiTe-fuksi!

Fuksipassi
Mikä se on ja mitä sillä tehdään?

Ensimmäisenä päivänä kouluun tultuasi tutorisi ojentaa sinulle 
veikeän näköisen ja värisen pikkuvihkosen. Se on fuksipassi. 
Ensitöiksesi liität siihen kuvasi, kirjoitat nimesi ja opiskelijanumerosi 
[löytyy hyväksymiskirjeestä(opettele ulkoa)], sen jälkeen haet 
killasta siihen killan leiman ja päällystät sen. Tämän jälkeen passi on 
käyttövalmis.

Fuksipassi on matkalippusi Wappuna Tammerkoskeen, mutta ei 
tietenkään ainoa merkitys. Fuksipassi on jaettu useisiin eri osiin, 
jotka sisältävät eri kiltojen/kerhojen ja muiden tahojen järjestämiä 
tapahtumia/juhlia/nakkeja(työtehtävä).. Tapahtumissa käymällä 
kerätään pisteitä passiin. 

Pidä fuksipassi AINA mukanasi missä liikutkin! Kahlitse se vaikka 
kettingillä tuleviin haalareihisi.

FuRy
Mikä se on ja miksi?

FuRy eli fuksirykmentti on sähköpostilista. Listalle liitetään aluksi kaikki TiTe-fuksit. Listalle sitten 
fuksivastaavat lähettävät tietoa eri tapahtumista. Listalta pääsee toki myös pois, jos ei halua jostain syystä 
tietoa siinä muodossa. FuRysta kerrotaan lisää ensimmäisen viikon aikana.

Saksalaisen tutkimuksen mukaan tältä 
mieheltä saa leimoja passiin varmimmin.

...ja pikkujuna sanoi: “tsuku-tsuku-tsuku”.
11



Nibblen etäkurssi: Johdatus irkkaamiseen, 2 moraalista opintopistettä

13:37 <fuksi> Mikä on irc?
IRC [Internet Relay Chat] on järjestelmä, jonka avulla ihmiset ympäri maailman voivat 
kommunikoida toistensa kanssa reaaliaikaisesti erilaisilla kanavilla erilaisista asioista. 
Jotkut myös preferoivat irkkiä oikean elämän (IRL) sekä sosiaalisten kontaktien sijaan.

13:38 <fuksi> Mikä on #TiTe?
#TiTe on kanava, jolla roikkuvat kaikki vanhat silimät ja uudet kasvot. Kuria 
pitää vahtikoira Ruffecs, joka tietää kelle pitää antaa opit (sellainen @-
merkki nickin eteen). Keskustelun aiheena #TiTellä voivat olla esimerkiksi 
moottoripyörät, edellinen baari-ilta, Buffy, fuksit tai kuka saa, missä saa, 
keneltä saa ja mitä saa. Perimätiedon mukaan ihmisten on toisinaan nähty 
keskustelevan myös opiskelusta. Kanavan porukalta löytyy vastaus kaikkiin 
mieltä askarruttaviin ongelmiin ja hallituksen jengiäkin kanavalla idlaa ihan 
riittämiin. Vastauksen laadusta voidaan tosin olla montaa eri mieltä. (Voiko? 
Eiköhän me kaikki olla sitä mieltä että ne on ihan /C:stä. :) -toim.huom.)

Irkkaaminen kuuluu usean titeläisen arkeen. IRC ei ole pelkästään halpa ja helppo tapa 
jutella kavereiden kanssa. Se on myöskin äärimmäisen addiktiivista ja monelle suorastaan 
elämäntapa. 

13:41 <fuksi> Miten irkataan?
Irkkaamiseen löytyy mukavasti erilaisia asiakasohjelmia eli clientejä. Tekstipohjaisten, 
kuten ircii ja irssi lisäksi löytyy graafisia clienttejä kuten mIRC ja xchat. Edellä mainituista 
irssi ja ircii löytyvät koulun proffa-clusterilta ja ne saa käyntiin näpyttelemällä

/usr/local/apu/bin/irc
/usr/local/apu/bin/irssi

Kun client on auki, täytyy ottaa yhteys johonkin irc-serveriin komennolla /server. Hyviä 
serverivaihtoehtoja ovat esimerkiksi irc.cc.tut.fi tai irc.funet.fi. Kirjoittakaamme siis joko

/server irc.cc.tut.fi
/server irc.funet.fi

Noin! Mikäli kaikki sujui ongelmitta, olet nyt IRCissä. Jotta kanssairkkaajasi voisivat 
jollain tapaa identifioida sinut, sinun kannattaa vielä valita itsellesi yksillöllinen 
nimimerkki eli nick. Tämä tapahtuu komennolla

/nick <nimimerkki>

Nyt olet siis irkissä ja sinulla on nimimerkki. Jotain kuitenkin puuttuu, koska IRC tuntuu 
kovin autiolta paikalta. 

Ai niin! Et muistanut liittyä millekään kanavalle! Kirjoitapa siis

/ join #tite12



IRCnetissä on #titen lisäksi luonnollisesti lukuisia muitakin kanavia kuten esimerkiksi #tty, #tty-fuksit, 
#kukka, #tumputtajat tai #<3<3ToTTi_87<3<3, mutta niille liittyminen on täysin omalla vastuullasi.

13:42 <fuksi> MITEN IRKISSÄ KÄYTTÄYDYTÄÄN!!!!!
Ei mielellään ainakaan noin. Isoja kirjaimia ei ole kiva lukea. Muutoin kirjoitusasu on hyvinkin vapaa, 
joskin useimmat irkkaajat tykkäävät älähtää pahimmista yhdys sana virheistä.

13:43 <fuksi> anna opit
13:43 <fuksi> anna opit
13:43 <fuksi> anna opit
13:43 <fuksi> anna opit...

...13:43 fuksi was kicked from #tite by Ruffecs

Hyvien tapojen mukaista ei ole myöskään ruinata oppeja (sitä 
@-merkkiä nickin eteen) tai floodata eli toistaa samaa riviä 
tiuhaan tahtiin peräkkäin (katso esimerkki). Mitään stressiä 
irkin etiketistä ei kuitenkaan kannata ottaa, koska terve järki 
riittää yleensä varsin mainiosti.

Irc-kanavalle pasteillaan usein erinäisiä Internet-osoitteita eli urleja. Näiden katsominen on käyttäjän 
omalla vastuulla. Linkki saattaa sisältää aineistoa, joka turmelee terveen mielen ja pahemmassa tapauksessa 
tietokoneen. Kannattaa miettiä kahteen kertaan mitä linkkejä heittää kanavalle muiden katsottavasti. Jos linkki 
on jo kanavalla (tai ylipäätään ikinä jossain) nähty, saattaa ’Wanha!’ –huudot raikua. Tästä eikä muustakaan 
irkistä tulleesta vinoilusta kannata polttaa hihojaan, vaan kuitata asia huumorilla.

13:02 <@MLich_> mää jo kuvittelin että tämäkin päivä olisi mennyt 
nopeasti, mutta paskat.. vielä 2h pitää neppiä
13:22 <@Jade_> nep nep nep nep nep nep nep nep nep
13:22 <@Jade_> nep nep nep nep nep nep nep nep nep
13:23 <@annab> everybody do the nep
13:23 <@Rebyk> nep in the house
13:23 <@Rebyk> mikan faijan nep
13:23 < Jabla> nep around the clock
13:23 <@Lysti> how nep can you go
13:24 <@Lysti> back with the nep behaviour
13:24 <@Rebyk> another nep in te wall

MEILTÄ

saa

14:02 <@Rebyk> Juice Leskinen - Viidestoista nep
14:03 < snowy> Hector - Joskus neppii jokainen
14:03 <@Rebyk> Ismo Alanko - Taiteilijanep

15:08 < Mahe> Tuomari Nurmio - Lasten neppihetki
15:08 < Damork> Aarne Tenkanen: Antaa mennä kun 
neppi taas alkaa
15:08 < wtw> Megadeth - Symphony of Nepstruction
15:09 < hhurtta> The rasmus - Still nepping
15:09 < smage> Irwin - Ei neppi tapa

...

...
Ohessa ote nk. neppilogista. Nibblen neppiloki-
spesiaalinumero on luettavissa kokonaisuudessaan 
osoitteessa http://tite.cs.tut.fi/~nibble/nebble.pdf.
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Tupsula – paras paikka missä teekkari voi Tampereella asua
Tupsula on kolmikerroksinen kerrostalo Annalan 
kaupunginosassa, noin kolmen kilometrin 
päässä TTY:ltä. Sen omistaa Tampereen 
Teekkarisäätiö yhdessä Tampereen seudun 
opiskelija-asuntosäätiö TOAS:n kanssa. 
Jälkimmäinen hoitaa myöskin talon isännöinnin 
ja vuokrien keruun. Virallisissa yhteyksissä 
Tupsula kulkee nimellä Kaukajärven 
Opiskelijatalo Oy. Tupsulan vuokrataso on 
kohtuullinen, tällä hetkellä kahden hengen solu 
maksaa 225,11€/kk.

Tupsulassa on tavallisiin opiskelijataloihin 
verrattuna monia erikoisuuksia, näistä 
tärkeimpänä pitkälle viety asukasdemokratia. 
Tupsulaan muuttavaan haluavalle tämä tulee 
ensimmäisenä vastaan omalaatuisessa 
asukasvalinnassa. Virallisia kriteerejä uudelle 
asukkaalle on oikeastaan vain kaksi:
 

1. Hakija on tamperelainen teekkari tai fuksi 
(1. vuosikurssin opiskelija). Käytännössä 
siis TTYY:n jäsen.

2. Klaani hyväksyy hakijan

Tupsulan Klaani (asukastoimikunta) koostuu 
kaikista Tupsulan asukkaista, tämä on 
mahdollista pienen asukasmäärän (42) vuoksi.

Asukasvalinta on kuitenkin hieman virallisia 
kriteerejä monimutkaisempi. Suuri sananvalta 
valinnassa on tulevalla kämppiksellä. Tupsulaan 
halutaan mukavia, aktiivisia ja ulospäin 
suuntautuneita ihmisiä, jotka mieluummin 
viihtyvät muitten seurassa eivätkä vain 
kyhjötä huoneessaan. Niinpä usein kämppistä 
vailla oleva valkkaa hakemuksen jättäneistä 
mieleisimmän.

Mikäli teet sen valinnan että haet Tupsulan 
asukkaaksi, seuraava erikoisuus johon törmää 
on asuntojen ulko-ovien auki pitäminen. Näin 
voi helposti vain kävellä suoraan naapuriin ja 
kysellä josko joku vaikka keittäisi kahvit. Mikäli 
asunnon ovi on kiinni, se tarkoittaa että asukkaat 
joko eivät ole kotona tai haluavat olla rauhassa. 
Tätä rauhaa myös kunnioitetaan. Alaovet ovat 
lukossa 24h vuorokaudessa, joten ei tarvitse 
pelätä että asuntoon ilmestyisi talon ulkopuolisia 
kutsumattomia vieraita.

B12:n välioven mörkö vahtii Tupsulan käytävää.

Asuntojen ovissa on useita erikoisuuksia.
Jotta talossa olisi elämää muuallakin kuin 
asunnoissa, löytyy B-rapun kellarikerroksesta 
Venevajaksi ristitty kerhotila, jossa on mukavia 
sohvia, piano sekä pingispöytä. Saunominen on 
teekkareille tärkeä osa elämää, joten talosta niitä 
löytyy kaksi kappaletta, kummastakin rapusta 
yksi. B-rapun sauna on käytössä melkeinpä 
päivittäin ja siellä talon väki pääasiassa 
saunookin, onhan sieltä lyhyempi matka ulos 
vilvoittelemaan, sekä tietysti Pataan™. Pata™ on 
kylpylälaitos joka täytetään vedellä, lämmitetään 
puilla ja sitten istuskellaan porukalla padan 
sisällä sijaitsevilla lauteilla lämpöisessä vedessä. 
Varsinkin talvipakkasilla rentouttaa mukavasti. 
B-rapun saunan pukuhuoneen vieressä sijaitsee 
myös Gammari joka toimii sisävilvoitteluhuoneena 
ja korttirinkien kokoontumispaikkana. 

Pata uusine portaineen.



Välillä pitää syödä, joten Padan™ läheisyydestä 
löytyy pihalta grillikatos ja myöskin tänä keväänä 
uudistettu grilli jossa varsinkin kesäaikaan 
paistetaan makkaraa, lihaa ja ties mitä muuta 
mitä grillissä voi tehdä joskus jopa useita 
kertoja päivässä. Etteivät linjat kärsisi liikunnan 
puutteesta, isolla takapihalla harrastetaan 
urheilua porukalla, lentopalloa ja mölkkyä pelataan 
kesällä ahkerasti. Tupsulassa on kehittynyt 
myös hieman kummallisempia urheilulajeja, 
näistä Akateeminen Takapihabaseball™ ja 
Teekkarisotamölkky™ mainitakseni.

Tupsulassa ei iloisesta menosta huolimatta ole 
mahdotonta opiskella, naapurit auttavat mielellään 
toisiaan ja harkkatyöparin löytäminenkin on 
helppoa. Asukkaat kommunikoivat tiiviisti 
keskenään, talolla on oma irc-kanava ja 
sähköpostilista joilla keskustellaan tärkeistä ja 
vähemmän tärkeistä asioista. Lisäinformaatiota 
haluavat voivat vierailla Tupsulan sivuilla 
osoitteessa http://www.ton.tut.fi/tupsula/

Allekirjoittanut on asustellut Tupsulassa 
heinäkuusta 2003 ja ehtinyt olla monessa mukana, 
muun muassa järjestämässä surullisenkuuluisia 
viimeisiä bommareita wappuna 2004. 

Wexi, Tupsulan Lukkari ja TiTe:n 
tapahtumavastaava.

Tupsulassa asumisilmapiiristä johtuen myös 
lemmikkieläimet viihtyvät täällä mainiosti. 
Talossa asustelee tällä hetkellä viisi koiraa, 
viisi kissaa, viisi rottaa, kaksi gerbiiliä sekä yksi 
vesikilpikonna. Kissat, koirat ja rotat eivät tosin 
samoissa asunnoissa sekaisin J.

Tupsulassa on myös aikojen saatossa moniin 
kämppiin on myös sisälle ilmestynyt persoonallisia 
modifikaatioita, B14 parvekkeen julkisivusta on 
muodostunut paistipannujen hautausmaa, B20 
toisen huoneen ikkunaa koristaa lasiin maalattu 
Obelix ja eteinen on tapetoitu Aku Ankoilla. Myös 
uudemmat asukkaat ovat tehneet omia ratkaisuja 
asuntoihinsa.

Tupsulan asukkaita nuuhkimassa maata.

Yllä grilli. Alla lentopallo-ottelu takapihalla.

Kaiuttimet voi sijoittaa myös parvekkeelle piristämään 
naapureiden päivää.



S e u r a a v a s s a   n u m e r o s s a :

. . . n o ,   l u k e k a a   i t t e .


