


Olipa kerran...
Oli synkkä ja myrskyinen yö. Nibble-silakka näpytteli 
koneellaan huikeaa paljastusjuttua fysiikan oppilasla-
boratorion korjaustöiden aiheuttamista kohtuuttomis-
ta viivästyksistä Fysiikan työt 1 -kurssin suorituksiin. 
Samaan aikaan toisaalla Nibble-salakka oli tekemäs-
sä taustatutkimusta liiallisen kolajuomien nauttimisen 
aiheuttamista hammaskiilteen nanoluokan vaurioista 
lyhyellä aikavälillä. Täysin yhtäkkiä molempien mie-
lenkiinto herpaantui (vaikka aiheet olivatkin erittäin 
mielenkiintoisia) ja he vaipuivat syvään uneen.

Kun he määrittelemättömän ajan kuluttua heräsivät, 
he huomasivat, ettei kaikki ollutkaan kuten ennen. 
Jostain syystä aiemmin niin tärkeiltä vaikuttaneet 
tehtävät tuntuivat nyt tylsiltä ja merkityksettömiltä. 
Hammaskiilteen ja fysiikan töiden sijaan heidän mie-
lissään pyörivät uudet, ennennäkemättömät ajatukset. 
Mikä on elämän tarkoitus? Miksi George W. Bush va-
littiin uudelleen? Miksi Vista kaatuu? Kuka on tämän 
kaiken takana?

Nibble-salakka kaivoi suurennuslasinsa lipastonlaati-
kosta ja painoi etsivänlakin päähänsä. Nibble-silakka 
alkoi klikkailla irkistä löytyviä linkkejä, päätyi CIA:n 

verkkoon ja löysi vahingossa 80 000 suomalaista sa-
lasanaa. Tästä alkoi tapahtumien sarja, jonka loppu-
tulosta pitelet nyt käsissäsi. Kiitämme kaikkia nimet-
tömiä ja nimellisiä vihjeitä antaneita ja lehden tekoon 
muilla tavoin osallistuneita ja pyydämme anteeksi 
eräältä nimeltämainitsemattomalta valokuvaajagraa-
fikolta.

Totuus on tuolla ulkona. Nibble-kalat lähtivät uima-
retkelle Atlantikseen (rakkauden) Bermudan kolmion 
kautta ja palaavat 42 aikayksikön kuluttua. Terve ja 
kiitos kaloista!
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Puheenjohtajan palsta
Mitä minusta tulee isona? Tämä kysymys on varmasti 
monien mielissä nyt, kun koulutyö on taas alkanut, 
syksyn illat pimentyneet ja toisen periodin alku on 
vienyt terävimmän kärjen opiskelumotivaatiostakin.

Ongelman kanssa painiskeleville on nyt hieman hel-
postusta luvassa, sillä ammattiaineviikolla järjeste-
tään M.O.S.K.A. (Akronyymi sanoista Mitä Opiskel-
la Saadaksesi Kunnollisen Ammatin.) Keskiviikkona 
7.11. salissa TB104 klo 14:15 alkaen on TiTeltä ja Te-
LEltä valmistuneita diplomi-insinöörejä kertomassa 
omista opiskeluajoistaan ja etenkin nykyisistä työteh-
tävistään. Tarjolla myös kahvia ja pullaa sekä fukseil-
le fuksipisteitä!

Seuraavana päivänä on tarjolla vielä toinen työelä-

mään liittyvä tapahtuma, IT-Hekuma. Kyseessä on 
IT-alan rekrytointitapahtuma, jonne toimintaansa tu-
lee esittelemään yli 15 alan yritystä.  Tietotalo täyttyy 
yritysten ständeistä ja esittelyjä pidetään myös luen-
tosaleissa (joissa tarjolla lisää kahvia ja pullaa). :)

IT-Hekuma ei suinkaan pääty messujen purkamiseen, 
vaan illan pimentyessä siirrytään teekkarisaunalle jat-
kamaan päivän keskusteluja rennommissa merkeissä 
vaikka saunan lauteilla, jos siltä tuntuu.

Kannattaa tulla kuuntelemaan!

- Olli ”olli” Pietikäinen
TiTen pj

Toimitusteknisten huonojen tekosyiden johdosta emme tällä kertaa pysty esittämään puheenjohtajan kuvaa 
perinteisessä muodossa, vaan joudut piirtämään sen itse seuraavia Joren laatimia ohjeita apunasi käyttäen.

1. Piirrä ruutupaperille hennosti 6x8 kokoinen apu-
ruudukko.
2. Mene ruutuun (5,5) ja piirrä ruudun alakulmiin 
mustat pallurat, jotka kuvaavat sieraimia.
3. Piirrä ruutujen (4,6) ja (5,6) alalaitaan ohut pötkylä 
kuvaamaan ylähuulta.
4. Piirrä ruutujen (4,7) ja (5,7) ylälaitaan ohut pötky-
lä kuvaamaan alahuulta.
5. Piirrä hento kaari pisteestä (2,6) pisteeseen (3,5) 
muodostamaan alustavaa rajaa poskelle.
6. Piirrä ruutujen (4,4) ja (6,4) ylälaitaan ohuet kul-
makarvat.
7. Piirrä ruutujen (4,4) ja (6,4) silmälasien linssit kul-
makarvojen alle ja kaareva sanka niiden välille.
8. Piirrä vasemman linssin reunasta silmälasien san-
ka viivana koordinaatiston pisteeseen (1,3).
9. Piirrä parhaan kykysi mukaan noin puolentoista 
ruudun korkuinen korva, jonka keskiosa on ruudun 
(1,4) alueella.
10. Merkitse itsellesi apupis-
te keskelle kuvan ylälaitaa (3,0). 
11. Piirrä ympyränkaarta muistuttava viiva keskeltä 

korvan yläosasta äskeiseen apupisteeseen.
12. Piirrä ympyränkaarta muistuttava viiva pisteestä 
(6,3) äskeiseen apupisteeseen.
13. Piirrä pisteestä (6,3) oikeasta linssistä vajan kol-
manneksen vastakkaiseen suuntaan menevä loiva 
kaari pisteeseen (6,5).
14. Piirrä korvan alareunasta keskeltä kaari pistee-
seen (0,6).
15. Piirrä pisteestä (0,6) kaari pisteesen (3,8).
16. Väritä vasempaan alakulmaan jäävä osa mustaksi 
kuvastamaan mustaa paitaa.
17. Piirrä suunniilleen puoliympyrä pisteestä (3,7) 
pisteeseen (4,8) ja siitä edelleen pisteeseen (5,7).
18. Yhdistä viiva sisäänpäin kaarevasti pisteestä (5,7) 
pisteeseen (6,5).
19. Hahmottele nenä sierainten ympärille ja sen varsi 
silmälasien väliin. Piirrä silmät linssien sisälle jos hu-
vittaa. Hiuksia ei kannata piirtää, koska on helpompi 
ajaa Olli kaljuksi.
20. Viimeistele kuva parhaan taitosi mukaan ja poista 
apuviivat. Piirrä kuvalle hassu vartalo, jolla on patti-
polvet ja hullunkuriset mittasuhteet.
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Fuksiraati

Syyskuun jälkimmäisessä Reginassa oli niin mielenkiintoisia novelleja, että Nibble-salakka ei pystynyt las-
kemaan sitä käsistään. Ei edes silloin, kun viimeinen linja-auto kaartoi koulun ohi jättäen hänet yöksi kilta-
huoneelle. Lopetettuaan vimein Reginan lukemisen puolenyön jälkeen Salakka huomasi kauhean totuuden: 
häneltä oli jäänyt Salatut elämät näkemättä.

Unettoman, vieroitusoireiden täyttämän yön jälkeen hän päätti tyytyä ensimmäisten kiltahuoneelle taaperta-
neiden fuksien – saskiia (Sonja) ja Totora (Toni) - tarjoamaan päivittäisviihteeseen. Hän oli juuri laittamassa 
fuksit esittämään pikauusintoja edellisen viikonlopun ihmissuhdedraamoista, kun Silakka saapui paikalle kah-
den uuden fuksin, naugdurin (Eetu) ja bisbisin (Tero), ja paremman idean kanssa: fuksit raahattiin pieneen, 
hämärään huoneeseen ja pakotettiin vastaamaan tiukkaakin tiukempiin mielipidekysymyksiin, joihin oli vain 
yksi oikea vastaus.

rapatessa roiskuu: bileet

Salakka: NO, mitkä on olleet ihqimmat bileet tänä 
syksynä?
Tero: Missä oli eniten ilmaista viinaa?
Eetu: En muista mitään...
Sonja: Kaikki tähän mennessä järjestetyt bileet ovat 
olleet erilaisia ja omalla tavallaan hauskoja.

Silakka: Ei mitään ympäripyöreää! Tasan yksi vas-
taus!
Toni: Fuxi-Zuféessa on ollut tähän mennessä haus-
kinta, sillä kaikki oli niin alkuvaiheessa syksyä vielä 
uutta ja erilaista.
Sonja: FuksiWundeRunde, sillä tunnelma oli katos-
sa jo päivällä.

fuksipisteet bileille

FuksiWundeRunde 1
Eetu: Varmaan ainoa tapahtuma, mitä ei ole tarvin-
nut hävetä jälkeenpäin. Meni kaksi lavaa kaljaa ja 
neljät tekoviikset.

Fuxi-Zufé 1
Sonja: Olin ensimmäistä kertaa teekkarisaunalla 
saunomassa, enkä muista mitään, vaikka olin selvin 
päin.

Senssibileet 0.11
Toni: Unelmien valittua ei löytynyt.

bileiden musta hevonen:
Karaokebaari Pirkkalassa
”Ryypättiin.”

Elamasi parasta aikaa: opiskelu

Silakka: Antoisin kurssi?
Toni, Tero & Eetu: Digipk.

Salakka: Kuulostaapa jännältä. :D Kertokaapa vähän 
lisää! Miksi se on antoisin?
Eetu: Eniten binäärejä.
Tero: Loogiset portit ovat mielenkiintoisempia kuin 
IMAn yhtälöt.

fuksipisteet opinnoille

Titepk:n viikotehtävät 1
Toni: Mukavia, helppoja ja nopeita tehdä.

Akateeminen vapaus 1
Sonja: Ihanaa, mutta riskialtista.

HOPS-harjoitukset 0.11
Eetu: Sammakot on kivoja.

Algoritmimatematiikan luennot 0
Tero: Kävin kuuntelemassa ekan luennon.

opiskelun nouseva tahti: Ear
”Miten Ear jaksaa aina olla joka paikassa?”
”Tsaunalla mukana kulkeva Ramlösa-pullo – lol!”
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Kuuminta hottia ja viileinta coolia:
killat ja kerhot

Salakka: Nyt kaikki yhteen ääneen: Mikä on koulun 
paras paikka?
Kaikki: TiTen kiltahuone!

Silakka: Miksi ihmeessä?
Toni: Siellä on mukavan lämmin tunnelma eikä ke-
tään hyljeksitä.
Tero: Siellä voi itkeä rauhassa nurkassa.

fuksipisteet killoille ja kerhoille

Rankat Ankat 1
Sonja: Aina kun olen käynyt Ankkalinnassa, siellä 
on ollut hyvä meininki ja hyvää boolia.

Modeemi 1
Toni: Koska se on ihan TiTen vieressä.

TVIK 1
Tero: Pink power.

ETO 0.1
Eetu: turku on peruttu.

M@nager 0
Eetu: Terveisiä isoveljelle.

Skilta 0
Toni: Paljon huonompi kiltahuone kuin TiTellä.

Eika viela ole edes ilta: sillisalaatti

Silakka: Ei kai sitä ole aina vain ryypätty?
Eetu: Oonks mä tehnyt mitään selvin päin? Ei tule 
mitään mieleen.

Salakka: Älkääs nyt, kai teillä joskus on ollut kivoja 
alkoholittomia juttujakin.
Toni: Tutoreiden järjestämä peli-ilta, siellä oli Twis-
ter ja tunnelma oli hyvä.
Tero: Excaliburin peli-ilta.

fuksipisteet muulle toiminnalle

Tutorit 1
Sonja: Tutorit ovat järjestäneet ohjelmaa kiitettäväs-
ti. Heiltä saa myös tukea tarvittaessa.

Teekkarisauna 1
Eetu: Tulee ainakin joskus käytyä pesulla.

Koululiikunta 0.11
Tero: Vaarallista toimintaa. Kerran kävin ja varpaan-
kynsi heti auki.

Fuksimessut 0.11
Toni: Ne järjestettiin liian aikaisin, nukuin messujen 
ohi.
(Toim.huom.: Ne loppuivat kolmelta.)

Kiltahuoneen Tekken 0.11
Tero: Viiden minuutin ajanviete.

rinnanmitalla voittoon: regina
”Kiltahuoneella on hauska katsella miehiä lukemas-
sa Reginaa.”
”Viimeinkin sain tietää, miten mies tyydytetään ;). 
Myös novellit ovat hyviä.”

karkeen luikerrellut: Hentai
”Nillä oli fuksimessuilla koulupukuja ja lonkeroi-
ta.”
”En nähnyt, mutta kuulostaa hyvältä.”
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Koska olet sen arvoinen: Ruoka

Salakka: Mikä on Tampereen paras ruokapaikka?
Sonja: Koskikeskuksen Manhattan. 
Toni: McDonald’s, siellä tulee käytyä usein.
Tero: Kebab 14.
Eetu: PizzaService, koska se on Kapinan vieressä. 
Hevalissa paremmat kebabit.

Silakka: Entäs koulun?
Sonja: Zip, valinnan varaa löytyy eikä paikka vaiku-
ta laitosruokalalta.

fuksipisteet ruoalle

TiTe-killan kolamaatti 1
Tero: Kokisautomaatti on aina hyvä juttu. Missä 
meidän simamaatti on?

Teekkarisaunan tarjoilut 0.11
Eetu: Kuin kotona söisi.

Kielen vei mennessaan: Zipin kolakastike
”Aiheuttaa mielleyhtymän TiTen kolaviiniin”
”Kuulostaa kohtalokkaalta.”

Pirkanmaan helmi: Herwanta

Silakka: Paras paikka Hervannassa koulun ulkopuo-
lella?
Sonja: Uimahalli.
Tero & Eetu: Kapina.
Toni: Bussipysäkki.

Salakka: Miksi bussipysäkki?
Toni: Sitä kautta pääsee Hervannasta pois.

fuksipisteet Herwoodille

Kauppakeskus Duo 1
Toni: Se näyttää kivalta.

Mikontalo 0.11
Toni: Kun tietää Mikontalon olevan olemassa, on 
tyytyväinen melkein mihin tahansa muuhun kämp-
pään.

Huuma 0.01
Tero: Jos Eetu on mukana, sieltä saa ilmaista vii-
naa.

Tampereen Grand Star Cafe: Jalopeno
”Kuulin juttua jo pari vuotta ennen kuin tulin Tam-
pereelle.”

Tämän kyselytuokion jälkeen fukseja juoksutettiin vielä ympäri koulua etsimässä kuvauspaikkaa, jossa olisi 
ollut tyydyttävä valaistus. Sellaista ei löytynyt, joten väsyneet fuksit joutuivat poseeraamaan näreälle valoku-
vaajalle kiltahuoneen loisteputkien alla. Silakka ja Salakka virnistivät toisilleen ilkeästi ja vetäytyivät kirjoi-
tuskammioonsa vääristelemään fuksien sanoja saadakseen aikaan edes jollain tasolla hauskan jutun.

Valtakunnansyyttaja harkitsee syytteen nostamista postivarkaille

TiTen kiltahuoneella tapahtuneen massiivisen postirikoksen tutkinta alkaa olla lopuillaan. Yhtään henki-
löä ei ole vielä pidätetty, mutta poliisikoululaiset ovat valmistautuneet arpomaan ainakin kuusi epäiltyä 
jo marraskuun ensimmäisen viikon aikana. Tulevat epäillyt tullaan asettamaan syytteeseen välittömästi 
pidätyksen jälkeen. Jutun käsittely aloitetaan hovioikeudesta ja se tullaan todennäköisesti viemään Haa-
gin Kansainväliseen rikostuomioistuimeen asti.

Nibblen postilaatikosta on viimeisten viiden viikon aikana varastettu ainakin 29 000 lehtiartikkelia, jut-
tuvinkkiä ja muuta toimitukselle tarkoitettua viestiä. Määrä vastaa noin 145 kiloa paperia tai muistitikun 
kolmannesta. Poliisin antaman tiedotteen mukaan ryöstäjät ovat kaapanneet myös tuhansia sähköposti-
viestejä. Ryöstö havaittiin, kun Nibblen toimittajat huomasivat, ettei toimitukseen ollut saapunut yhtään 
juttua Nibblen uusinta numeroa varten.
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Kummitusjuttu (?)

Minulla ei kuitenkaan ollut aikaa muistella tuota nautintojen täyttämää iltapäivää sillä rakkaan 
naapurimme joukot murtautuivat Modeemin ovesta sisään ja vaativat pääsyä tietokonehuoneen 
surraaville palvelimille, joiden avulla he voisivat hakkeroitua IRC-Galleriaan ja aiheuttaa näin mas-
sahysteriaa ja paniikkia. Pelästyin niin kovasti, että Akun käteeni tyrkkäämä Dr. Pepper -pullo 
kaatui ja hetkessä koko Modeemin lattia lainehti punaisessa sokerilitkussa,

Oli synkkä ja myrskyinen TiTe. Ainoa valonlähde oli aavemaista loistetta luova Tekken. Tenttiarkistosta 
kurkki kaksi (2) suurta kiiluvaa silmää. Sima oli loppu. Poistin varoen kasvoiltani titeenitaistelunaama-
rin ja hengitin lyhyin sykäyksin kiltahuoneen vanhalta viinalta ja viemäriltä haisevaa ilmaa.

Seinän takaa kuului tiivis näppäimistön napsutus ja aioinkin hakea sieltä apua, mutta kurkistettuani ovesta 
tulin toisiin ajatuksiin. Huoneessa oli aivan liian paljon aivan liian parrakkaita setiä, joten päätin palata Ti-

Teen, jossa söin lihiksen. Kysyin tenttiarkistossa majailevalta vuohelta, mistä saisin hieman kostuketta
kuivuneeseen kurkkuuni. 

Huokaisin syvän masennuksen vallassa. Samassa 
syöksyin sohvan taakse piiloon, kun huomasin 
yhden parrakkaista sedistä lähestyvän uhkaavasti 
killan ovea. Pidätin edelleen hengitystäni kauhun 
möyriessä mahassani, kun kuulin kolamaatin 
kolahtavan ja sedän lyllertävän poispäin. Samalla 
keksin, mistä saisin liukastetta nieluuni. Edessä 
oli vielä kohtalokas kysymys: 
 

En voinut tehdä päätöstä yksin. Päätin siis seurata parrakasta setää viereiseen huoneeseen 
kysyäkseni neuvoa janoiseen kysymykseeni. Napsutus voimistui lähestyessäni ovea ja 
karvani alkoivat kohota, ehkä jännitystä, ehkä ei, mutta kohtalokkaan kysymyksen 
pakottamana astuin sisään. Napsutuksen lomaan kysyin: “Kolaa vai Batteryä?” Luulin 
jo kysymyksen vaimenneen partojen sekaan, mutta yhtäkkiä tunsin WLAN-säteiden
pureutuvan kalloni sisään. Mustan välähdyksen keskelle ilmestyi Aku, joka viittoi punai-
seen kaappiin päin ja kääkäisi: “Dr. Pepper!”

Kuitenkin kävi niin, että naapurivaltion retardit organisoivat vastaiskua rodultaan alempia heppuja 
vastaan. Päällikön henkivartijan mukaan: “Piru on nyt merrassa.”, josta tuli mieleen kun kerran 

olin kalassa Manun kanssa ja nousi vedestä puunpala, jossa oli avain kiinni. Manu tunnisti 
avaimen ja pääsimme salaiseen saliin, jossa oli kaikkea kivaa.

Nibble-Silakka istuskeli tyytyväisenä kiltahuoneen sohvalla luennon alkua odotellen, kun hänen silmänsä 
osuivat johonkin mielenkiintoiseen. Pöydän alla lojui tallottu, pahoin ryttääntynyt paperi. Silakka poimi 
kärsineen konseptin lattialta ja havaitsi sen sisältävän jonkinlaisen usealla eri käsialalla kirjoitetun kerto-
muksen. “Tämänhän voisi vaikka julkaista Nibblessä.” Ja niinhän siinä sitten kävi.

“BÄÄ-ÄÄH.” 
Voi vitsi, kirosin mielessäni.

johon hyökkääjät tarttuivat kiinni ja elivät onnellisina elämänsä loppuun asti.

     Kolaa vai Batterya?
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FWR 
Resan over Tammerfors

Onsdagen, den 3. oktober var det vårt, nollors, dags att ha lite lust i stan. För en vecka sedan hade jag pratat 
med min kompis om vi ska vara med i FWR och så fick jag en tjej och en pojke till. Det blev min grupp. Tre 
tjej och en kille. Faktiskt, tror du inte mig...? Det kan var och en pojke ha också på TiTe om man bara är själv-
förtroede. Fast en av tjej var klädd som kille och vårt enda pojke fick vara nästan som en prinsess. Skulle du 
inte vilja vara det?

Hela resan gick egentligen jättebra. Vi     kol-
lade rund centrum och försökte hitta platser så 
fast som möjligt. Men det var så många grup-
per med i tävligen så vi hade på förhand be-
stämt vårt lite tema under dagen. Vi var som 
haarem. Vi hade röttfärgad brännvin och god-
isar som hade formen av kuk.

På uppgiftplatser kunde nån se oss göra allt 
dummare saker och nån har också sagt se oss 
klä lite färre kläder på Stadion än vårt små 
kjol och toppar. Men det är inte värt att säga 
mer fast jag vet att många killar skulle vilja 
veta. Så ska vi göra så här: om du vill veta 
mer så frågar du, förstått? Men jag tror att 
ingen kommer att läsa den här texten så det 
är skitsamma.

Den som inte visste vårt härligt grupp blev andra i hela tävlingen. Bara utlänningarna var bättre så det menar 
att vi var första, eller hur? Hurra, hurra, hurra! Vi kollade alla uppgifter utom “varjorasti”. Jag skulle också 
viljat ha sånt “I’m lost”-märken men vad kan man när man bara är så bra att man kan undvika gå vilse. Och 
det har kanske nånting att göra med saker att jag har bott 13 år i Tammerfors.

På kvällen hade vi det ännu finare på nattklubben Onnela. Ganska lycklig plats faktiskt. Efter hela dagen var 
jag verkligt trött coh orkade inte vara på klubben tills ljuspunkt komde. Tack min snälla kompis, hade jag all-
ting bra; jag fick sova hos henne över natten. Så FuksiWondeRunde var i sin helhet bra lyckat fast vi gjorde 
några dumheter. Men det är ju livet.

Förresten vann vi fuksisitsibiljetter och 10euros presentkort till Juvenes. Om nån ville veta laddade jag mat-
biljetter i min studentkort med pengarna.

-- Sonja “saskiia” Söder
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Joonas Eesteccailee
Budapest, tuo useiden rakkaustarinoiden ja hitaasti, mutta varmasti virtaavan Tonavan ympäryskaupunki, oli 
kahden nuoren toisen vuoden titeläisen kohteena viikon opintomatkalle. Opintomatka eli viikon verran tutus-
tumista paikalliseen kulttuuriin, erityisesti opiskelija- ja juomakulttuuriin, sekä hieman tutustumista paikal-
lisen huippuohjelmistoyrityksen – Oraclen – toimintaan ja opetukseen. Siis kyllä, paikan päällä oli jopa ope-
tusta luentojen merkeissä. Pääpaino kuitenkin oli paikallisiin ja muihin matkalla olleisiin tutustumisessa sekä 
totta kai läpi yön jatkuvassa juhlinnassa. Matkalla oli ihmisiä ympäri Eurooppaa mm. Portugalista, Latviasta, 
Serbiasta ja Turkista.

Paljonko tämä kaikki sitten maksoi? Viikon verran juhlintaa ja huippuopetusta maailmanlaajuisen ohjelmisto-
organisaation johdolla. Tämä kaikki suunnilleen ja melko tarkasti nolla euroa. Ainoa kustannus meille nuorille 
kavereille kylmästä ja sateisesta Suomesta olivat matkat lämpimään (n. 20°C) Budapestiin sekä paikanpäällä 
meni muutamia kertoja jopa omia (!!!!!) rahoja illan juotaviin. Toki joka ilta oli tarjolla järjestävän tahon puo-
lesta vähintään yksi ja usein jopa useampi alkoholiannos.

Miten ihmeessä tämä on mahdollista? Kuka tai mikä kumma järjestää tällaisia tapahtumia ilmaiseksi ulko-
maalaisille opiskelijoille? Vastaus on EESTEC eli Electrical Engineering STudents European assoCiation. 
EESTEC on Euroopan laajuinen opiskelijajärjestö, joka järjestää workshoppeja (juuri tällaisessa olimme) ja 
vaihtoja. Vaihdot ovat oikeastaan täysin epävirallisia tapahtumia, kun jotkut jostain maasta päättävät lähteä 
vähän matkailemaan ja päättävät mennä johonkin tiettyyn maahan juhlimaan kavereiden kanssa. Workshopit 
taas ovat virallisempia (ja kosteampia?) tapahtumia, joissa on myös opiskelua ja yleensä excursioita paikan 
päällä. 

Miten näihin tapahtumiin ja  EESTECiin sitten pääsee mukaan? Helpointa on ottaa yhteyttä hallitukseen säh-
köpostilla ja hakeutua EESTECin sähköpostilistalle. Toinen vaihtoehto on tulla mukaan saunailtoihin ja/tai 
yleiskokoukseen itse paikalle ja kertoa halukkuudestaan liittyä mukaan toimintaan. Kolmas vaihtoehto on ny-
käistä jotain EESTECin hallituksen jäsentä hihasta ja sanoa ”Mä haluan mukaan miten mä pääsen?” ja lähteä 
siltä samalta seisomalta mukaan bilettämään. 

hallitus@eestec.fi
www.eestec.org
contact person: joonas.laine@tut.fi

 Joonas Laine
 EESTEC LC Tampere – Contact Person



TiTen murhamysteeri
Eräänä kauniina lokakuisena 
iltana Tampereen TietoTeek-
karikillan hallitus kokoontui 
jokaviikkoiseen kokouk-
seensa. Tunnelmaa olisi en-
sisilmäyksellä luullut vei-
keän leikkimieliseksi, mutta 
pinnan alla kupli kiivaasti. 
Tänä iltana päätettäisiin mo-
nista tärkeistä asioista, ku-
ten loppuvuoden budjetista, 
salaisen kellarin rakennut-
tamisesta kiltahuoneen alle, 
kolamaatin korvaamisesta 
pepsimaatilla ja  Reginan ti-
lauksen lakkauttamisesta.

Prujuvastaava ja opintovastaava vetävät köyttä tentti- ja prujuarkistojen siivousvuoroista.

Vaikka tänään keskusteltaisiin 1000 € laskusta, jonka kilta sai emän-
nän pestyä Teekkarisaunan lattioita vahingossa rikkihapolla, emäntä 
oli saapunut kokoukseen iloisena mukanaan useampi pussillinen sipse-
jä ja muuta naposteltavaa. Isäntä kiitteli emäntää vuolain sanankään-
tein, mutta pahoitteli, että joutui itse vatsakivun takia jättämään herkut 
väliin. Emäntä suhtautui asiaan ymmärtäväisesti, varsinkin kun puheen-
johtaja alkoi pistellä ruokaa poskeensa heti kun se tuotiin pöytään. 

Emännän kuuluisa dippi koostuu salaisista aines-
osista.

Kokous alkoi tavallisissa merkeissä ja eteni koko 
ajan kiristyvässä ilmapiirissä aina loppuvuoden 
budjettiin asti. Puheenjohtaja sai uhkailulla, kiris-
tyksellä ja lahjonnalla muun hallituksen äänestä-
mään 10 000 € maksavan panssarivaunun hankki-
misen puolesta. Hän oli nimittäin halunnut sellaista 
pikkupojasta asti, ja olisihan sen kanssa hauska 
mennä Skillan kiltahuoneelle sokeria lainaamaan. 
Ainoa, joka uskaltautui vastustamaan päätöstä, oli 
rahastonhoitaja, joka oli käyttänyt viimeiset yhdek-
sän kuukautta killan kassavajeen paikkaamiseen 
hiellä, verellä ja kyynelillä.

Puheenjohtaja yrittää suostutella 
rahastonhoitajaa yhteistyöhön.
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Pullokala, alumnilahna ja puheenjohtaja täysin sattumanvaraisessa yhteiskuvassa.

Rahastonhoitaja pakeni rahojen kanssa vessaan ja lu-
kittautui sinne, joten kokous joutui jäämään hetkeksi 
tauolle. Puheenjohtaja oli varma, että rahastonhoitaja 
tulisi vielä järkiinsä, joten hän otti Pepsi-pullonsa ja 
istuutui sohvalle unelmoimaan tulevasta panssarivau-
nustaan. Pullokala seurasi perässä Coca-Cola-pullon-
sa kanssa keskustellakseen siitä, mikä juoma sopii 
limumaattiin parhaiten. Alumnilahnaa eivät juomat 
kiinnostaneet, vaan hän selitti innoissaan atk-vastaa-
valle ja kv-mateelle käymästään robotics for dummies 
-kurssista.

Viimein vessan ovi saatiin nostettua saranoiltaan ja 
kokous pääsi jatkumaan. Keskustelu ei kuitenkaan 
päässyt muutamaa huudetua syytöstä pidemmälle, 
kun yhtäkkiä kaikki valot sammuivat ja ilmaa repi ki-
meä kirkaisu.

Oli pimeää.
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Kun sähköt viimein palasivat, hallituslaisia koh-
tasi kauhea näky: Kaikkien killan tietokoneiden 
näytöissä näkyi pelkkä blue screen, jossa vilkkui 
teksti ”ha ha ha!” . Seisomaan hypänneet tyrmis-
tyneet hallituslaiset kääntyivät atk-vastaavan puo-
leen.

”Ai mitä? En minä mitään huomannut”, kommen-
toi atk-vastaava nostamatta katsettaan läppäris-
tään.

”En minäkään”, väitti vieressä istuva kv-made 
silmät tiukasti Reginassa. ”En edes sitä, että valot 
sammuivat.”He eivät nähneet mitään.

Nibble-salakka oli ensim-
mäinen, joka huomasi jonkin 
muunkin olevan pielessä. 
Puheenjohtaja ei enää seis-
sytkään myyntitiskin takana 
vaan makasi lattialla toisella 
puolella kiltahuonetta.

”On tapahtunut murha!” hän 
julisti, ja hallitus yltyi aplo-
deihin. Hän kaivoi suuren-
nuslasinsa ja etsivänlakkinsa 
takataskustaan ja alkoi tutkia 
ruumista.

”Kuvamuikku, voisitko ottaa 
ruumiista kuvia todistusai-
neistoksi?” hän kysyi.

Jos joku kysyy, tätä huonosti valottunutta kuvaa ei ottanut kuvamuikku.

Kuvamuikku vihelteli epävireisesti ja katseli kattoon: 
”Täällä on huono valaistus, ei niistä kuvista mitään tu-
lisi. Mainehan siinä menee, jos tällaisessa ympäristössä 
kuvaa.” 

Salakka tutki ruumiin asiantuntevin ottein. Puheenjohta-
ja oli saanut kovan iskun päähänsä, hänen kaulassaan oli 
kuristusjälkiä ja hänen kasvonsa vihersivät. Mahdollisia 
kuolinsyitä oli siis useita. 

”Hei, mitä tuo tuossa tekee?” kysyi tiedotusvastaava tul-
lessaan esiin myyntikaapista ja osoitti epämääräistä soh-
valla roikkuvaa hahmoa. Salakka käänsi katseensa sala-
kannopeasti kohti sohvaa.

”Isäntä, mitä sinä oikein teet?”

”Ommm.. turkulaista iltavoimistelua vain, teen tätä joka 
ilta”, isäntä vakuutteli koittaen samalla repiä huivia pois 
kasvojensa edestä.12

Tämän venytyksen pitäisi tuntua ojentajassa.
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Käytävästä kuuluva kolina kiinnitti Salakan huomion toisaalle ja 
isäntä pääsi väliaikaisesti pälkähästä. Kolamaatin takaa kurkisti 
fuksiturska.

”Fuksiturska, missä sinä oikein olet ollut?” kysyi Salakka häm-
mentyneenä.

”Tulin juuri lenkiltä, pitää juosta, että pysyy kunnossa”, selitti fuk-
siturska vasaraa heilutellen.

”Miksi ihmeessä sinulla oli vasara mukana lenkillä?” Salakka ky-
syi nyt hieman epäluuloisella äänellä.

”Se tuota.. lisää ilmanvastusta ja auttaa treenaamaan käsilihaksia 
samaan aikaan”, keksi fuksiturska.

Salakka istahti ylitutorin viereen sohvalle ja kysyi: ”Kuulostaako 
fuksiturskan selitys sinusta uskottavalta?”

Fuksiturska kertoo vallankumouksellisesta 
treeniohjelmastaan.

Ylitutor ei ehtinyt sanoa mitään kun Sa-
lakka tunsin kylmän ilmavirran kasvoil-
laan ja käänsi katseensa ulko-ovelle juuri 
ajoissa nähdäkseen puolikkaan alavarta-
lon katoavan pihalle.

”Kuka se oli?” hän kysyi. ”Sehän näytti 
aivan joltain fuksilta”, hän tajusi ja koh-
disti epäilevän katseensa ylitutoriin.

”En minä mitään nähnyt, kaikki fuksithan 
ovat tähän aikaan jo nukkumassa”, ylitu-
tor vastasi välttelevästi.

Ilmassa leijuva painomusteen haju sai Sala-
kan kääntämään huomionsa kopiokoneisiin. 
Hanuri näytti kylmenneeltä, mutta Tuubasta 
nousi savua. Ylirasittunut kopiokone-par-
ka oli suoltanut sisuksistaan satoja kopioita. 
Lähempi tarkastelu paljasti niiden kaikkien 
esittävän puheenjohtajan tuskaista naamaa.

”Oho”, sanoi prujuvastaava. 

Salakka huomaa jotain, mitä ylitutor ei. 

Tuskainen Tuuba.



Ennen kuin Salakka ehti kuulustella prujuvastaavaa, myyntikaapista 
kuului hämmästyneen iloinen huudahdus.

”Puheenjohtajan lokerosta löytyi testamentti!” tiedotusvastaava rie-
muitsi ja esitteli dokumenttia muulle hallitukselle. ”Ja hän jätti kaiken 
minulle, myös puheenjohtajan paikan!”

Salakan päässä pyöri nyt niin paljon johtolankoja ja epäiltyjä, että edes 
hänen mahtavat salapoliisinkykynsä eivät pystyneet sanomaan, kuka 
murhan oli tehnyt, miten ja miksi. Auta sinä Salakkaa! Toimita ratkai-
susi ja perustelusi Nibblen toimitukselle seuraavan numeron deadlineen 
mennessä. Voittajalle luvassa ainakin mainetta ja kunniaa. Lokerosta löytyi testamentti.
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Uusi havainto kivensyojahirviosta

Tiedemiehet ympäri maailman ovat kerääntyneet 
TiTen kiltahuoneelle ihmettelemään ensimmäistä 
konkreettista todistetta kivensyöjähirviön (lapisvo-
ri vulgarus) olemassaolosta 300 vuoteen. Retirezin 
pakastimesta maanantaina 8.10. klo 14:19 löytynyt 
kivi osoittaa tämän ujon mutta vahvaleukaisen otuk-
sen vierailleen paikalla äskettäin. Näköhavaintoja ei 
toistaiseksi ole tehty. Tampereen pseudotieteellisen 
yliopiston asiantuntijoiden mukaan kivensyöjähirviö 
kuuluu todennäköisimmin rikkibakteereihin. Löyty-
neen ruokakätkön perusteella tämä nimenomainen 
yksilö olisi voinut kasvaa mutaation seurauksena jopa 
halkaisijaltaan 1,8-metriseksi ja 80-kiloiseksi. Mu-
taation aiheuttajaksi epäillään pienenneitä kasvaneita 
sisäänottoja. Vuoden loppuun mennessä valmistuva 
sylkianalyysi paljastanee totuuden. Kiltahuoneella 
kävijöitä kehotetaan varovaisuuteen.

Verhot voivat sulattaa aivosi

TiTen kiltahuoneella on keväästä lähtien ollut opiske-
lijoihin kummallinen vaikutus. Outoja oireita kuten 
lisääntynyttä Coca-Cola Zeron tarvetta ja Reginan, 
tuon lehtien kuningattaren, mollaamista on ollut liik-
keellä. Jotkut vaikeat tapaukset ovat jopa kuvitelleet 
muuttuneensa koneteekkareiksi ja pukeutuneet sen 
mukaisesti.

Nämä selkeästi killan sohvaryhmän ympäristöön 
keskittyneet ilmiöt ovat viimein saaneet selityksen. 
Syylliseksi paljastuivat killan cd-levyistä kootut ver-
hot. Tarkemmissa tutkimuksissa todettiin levyjen hei-
jastavan kiltahuoneelle kosmista säteilyä, jonka lähde 
on tuntematon. Säteily heijastuu jossain määrin joka 
puolelle kiltahuonetta, mikä selittänee pelinurkkauk-
sesta ajoittain kuuluvat epätoivoiset rääkäisyt. Opis-
kelijoita kehotetaan välttämään suoraa katsekontaktia 
verhoihin.

¨ ¨ ¨ ¨
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TiTen edariehdokkaat
Edustajistovaalit lähestyvät! Yliopilaskunnan edustajisto kaudelle 2008-2009 valitaan vaaleilla, joissa ääni-
oikeutettuja ovat kaikki yliopistomme teekkarit, arkkarit ja fuksit. Ennakkoäänestys pyörähtää käyntiin 30.-
31.10. ja varsinaiset äänestyspäivät ovat 6.-7.11. Äänestys tapahtuu sähköisesti osoitteessa https://ttyy-vaalit.
tut.fi .

Tietoteekkarien etuja ajamaan on perustettu tummanpuhuva, killan lippua ylpeästi kantava ehdokasryhmä 
nimeltä TiTe. Muista käyttää äänioikeuttasi ja äänestää nörttipojat ja -tytöt valtaan. Ehdokkaiden mielipiteet 
löydät tietysti verkosta osoitteesta http://www.edustajistovaalit.fi .

77 Janne Aaltonen 78 Petri Huovinen 79 Viivi Ilvesmäki

80 Mika Isomaa 81 Sakari Jauhiainen 82 Joonas Laine
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87 Olli Pietikäinen 88 Petteri Roponen



17

89 Atte Saarinen 90 Santtu Seppänen
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Kadonneet
Nibblen deadline lähestyi ja Nibble-salakka istui 
tietokoneensa äärellä aivot tyhjää lyöden. Epätoivo 
hyökyi hänen lävitseen kellon tikittäessä eteenpäin ja 
tekstitiedoston pysyessä tyhjänä.  Tässä toivottomuu-
den tilassa hänen mieleensä iski kirkkaana oivallus; 
kuka voisikaan olla parempi auttamaan viimeisten 
artikkelien kokoon riipimisessä kuin Nibblen entinen 
päätoimittaja toivo! Salakka ponkaisi ylös tuolistaan 
ja suuntasi empimättä kohti kiltahuonetta.

Koluttuaan läpi koko Tietotalon (sekä varmuuden 
vuoksi puolet Sähkötalostakin) ja kyseltyään jokai-
selta  titeläiseltä, jonka suusta sai ulos muutakin kuin 
”evt lol!1”, hän joutui pettymyksekseen toteamaan, 
ettei toivoa ollut näkynyt mailla halmeilla moniin 
kuukausiin. Mitä oli tapahtunut? Miten menestyvä ja 
maineikas teekkari saattoi kadota jäljettömiin?

Salakka päätti selvittää asian ja kaivoi jo rakkaaksi 
tulleen suurennuslasinsa taskustaan. Kuulustelemi-
ensa ihmisten niukoista lausunnoista ja vanhoista 
irkkilogeista päätellen viimeinen havainto toivosta 
oli tehty Suolijärven metsissä Mikontalosta itään. To-
dennäköiseltä katoamispaikalta löytyikin ryttääntynyt 
Tapsantorin kuitti, jonka taakse oli raapustettu viesti:

string foo = ”lol en kestä enää koodaamista!!”;
bool bar = true;
while(bar) { 
cout << foo << endl;
}

Salakka oli hämmentynyt. Kuitin alareunaan oli kui-
tenkin raapustettu muutakin hyvin pienellä käsialalla. 
Nyt suurennuslasille oli (kerrankin) käyttöä. Salakka 
pyöritteli mielessään monimutkaisia matemaattisia 

kaavoja ja 
ratkaisi lo-
pulta piiper-
ryksen mer-
kityksen. Se 
johdatti hänet 
suoraan kohti 
Teiskontietä 
ja TAMKin  
rakennusin-
sinööriopis-
k e l i j o i d e n 

asuinsijoja. 

Muutaman päivän etsintöjen ja usean perättömän 
vihjeen jälkeen toivo viimein löytyi piileskelemästä 
nykyisestä lempipaikastaan takymetrin takaa. Pit-
källisestä tonkimisesta huolimatta  Salakka sai Tie-
toTeekkarikillan entisestä moraalisesta selkärangasta 
irti vain hieman informaatiota. Tämä katoamistapaus 
vaikutti selkeästi johtuneen aivopesusta, sillä toivon 
kommentit olivat osittan täysin käsittämättömiä: ”Ka-
toamiseeni vaikutti tietotekniikan opiskelu. Tai sen 
puute.” toivo myös kieltäytyi ehdottomasti palaamas-
ta TiTen lämpimän mustaan maailmaan: ”Kun kerran 
on pois päässyt, ei paluuta ole.” Kaikista vanhoista 
tavoista hän ei ole kuitenkaan päässyt vielä eroon: 
”Onneksi jääkaapissa on kolaa”.  

Kun Salakka seuraavana päivänä kertoi tapahtuneesta 
kiltahuoneella, hän sai kuulla vastaavaa tapahtuneen 
muulloinkin. ”Sellainen savolainen blondi katosi 
täältä joskus vuosi sitten. Kuulin huhua, että se olisi 
nähty joskus Sähkötalossa”, kertoi eräs silminnäkijä. 
”Ei se mihinkään kadonnut ole”, väitti toinen todis-
taja. ”Joskus se harhailee itse tänne ja meidän pitää 
palauttaa se oikeille omistajille.” Koska Salakalla oli 
jo hyviä kokemuksia kadonneiden löytämisestä, hän 
päätti lähteä Sähkötaloon tutkimaan paikkoja.

Salaperäisistä kelta-asuisista olennoista saamiensa 
vihjeiden perusteella Salakka päätti aloittaa tutki-
muksensa Autekin kiltahuoneelta. Siellä osattiinkin 
antaa lisätietoja. ”Se yrittää hitaasti soluttautua jouk-
koihimme, mutta oikeasti sillä on vieläkin Lintulan 
ilmaiset tulostusoikeudet”, paljasti eräs autekilainen. 

Salakka yritti vielä roikkua Autekin huoneella, mut-
ta kadonnut ei ilmestynyt paikalle ja aboriginaalien 
ilmeet alkoivat näyttää uhkavilta. Salakka oli jo mel-
kein luopunut toivosta, kun savolainen blondi löytyi 
yllättävästä paikasta – TiTen hallituksesta. ”Krista, 
mistä tässä oikein on kyse?”

”Nykyään patsastelen automaatiotekniikan kursseil-
la. Ihan kujallahan tässä ollaan vieläkin sen suhteen 
mitä sitä nyt sitten opiskelisi, mutta kivaa on ollut. 
Syyllisena pidettäkööt hienon kuuloista pääainetta 
sekä täyttä tumpelouttani tietotekniikan saralla. Tosin 
osaan mä laittaa kuvia sinne irciin!”
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”Kaipaatko TiTeä, kun vieläkin harhailet tänne sään-
nölisesti?”

”Suurta kaipuuta ei ole päässyt syntymään, koska 
muisti pelaa edelleen sen verran, että tiedän mistä 
TiTen kiltahuoneelle pääsee eikä edes eräs nimeltä 
mainitsematon TiTen pj vuodelta 2007 uhkailuistaan 
huolimatta naulannut minua varoittavaksi esimerkik-
si kiltahuoneen ovenpieleen muille loikkausta aiko-
ville.”

Varoittava esimerkki olisi voinut olla tarpeen, sillä 
pian Salakka törmäsi kiltahuoneen sohvalla toiseen-
kin TiTeltä vapaaehtoisesti lähteneeseen opiskelijaan. 
”Syyllinen taitaa löytyä peilistä. Lomakkeita täyttelin 
ja Wapun jälkeisinä hämärinä aikoina postilaatikkoon 
saapui outo kirje, jonka jälkeen kaikki on ollut toi-
sin”, kertoo Riikka, nykyinen raksalainen. Ikävä kyl-
lä on. ”Letkeää tunnelmaa, kivoja ihmisiä, mukavan 
kotoisaa kiltahuonetta sohvineen, jopa Tekkeniä...”

Loppupeleissä raksa kui-
tenkin vei voiton, koska 
Riikka ja koodaminen 
eivät vain sopineet yh-
teen. Eikä raksakaan 
ihan kamala paikka ole. 
”Nyt on hyvä fiiwis. Eli 
ihan mukavalta tuntuu 
päästä opiskelemaan it-
seään kiinnostavaa alaa. 
Raksalla on mukavaa 

porukkaa ja kurssit ovat olleet ihan mielenkiintoisia. 
Tai no ainakin suurin osa...”

Salakka ehti jo ajatella kaikkien TiTeltä lähteneiden 
tehneen sen omasta tahdostaan, kun hän pääsi todel-
lisen salaliiton jäljille. Huhu kertoo, että Herwannan 
keväisessä sysiyössä on tapahtunut outo kaappaus. 
Pörröpäinen hassuttelija ja mukava seuramies VLEd 
on nähty hiippailemassa vihreiden otusten kanssa 
synkkään metsään. Tämän jälkeen miehestä on saatu 
vihjeitä vain ihmisten kieltä puhuvilta tappajaoravil-
ta, joita Salakka pitkällisten etsintöjen jälkeen pääsi 
jututtamaan.

Vesselit kertoivat tarinaa muinaisesta ympäristöteek-
karien veljeskunnasta, joka on jo vuosikausia käynyt 
omaa selviytymistaistelua Festian takaisissa aarnio-
metsissä ihmiskunnan sortoa vastaan.  Tappajaoravi-
en kryptisistä sanomista Salakka pystyi päättelemään 
VLEdin siirtyneen tämän veljeskunnan riveihin ja ka-
donneen sivistyneestä maailmasta. Kukaan ei aiem-
min ole uskonut oravien puheita tästä veljeskunnasta, 
jota Herwannan vanhimmat tietäjätkään eivät olleet 
nähneet. Ikivanhassa legendassa näytti kuitenkin ole-
van perää.

Koska tappajaoravat eivät uskoneet Salakan selviy-
tyvän ulos metsästä täysissä järjissään, ne suostuivat 
opastamaan hänet VLEDin luo. Vihreään kaapuun 
pukeutunut VLED kertoi saaneensa YKIn ylimmältä 
druidilta luvan paljastaa hyvin vähän veljeskunnas-
taan. ”Ympäristöteekkarit ovat todella olemassa, ja 



olen nykyään osa hiljaista legioonaa, joka käy eep-
pistä sotaa, jonka päämäärää en saa paljastaa.”

”Oletko aivan kunnossa?” huolestunut Salakka kysyi 
ennen niin jäyhältä opiskelijatoveriltaan, joka vaikut-
ti nyt omituisen hipahtavalta.

”Tuntuu kuin olisin löytänyt elämälleni tarkoituksen. 
Tämän hetken fiilikset ovat hieman erikoiset, sillä 
söimme päivällisellä metsän uumenista poimittuja 
sieniä.”

”Eikö sinulla ole edes ikävä meitä?”

”Ikävä on sitä hallituksen höpönassu puheenjohtajaa, 
vatsaa treenaavaa rantaemoa, Mikrobitin hifi-osiota 
ja Tekkenin suunnalta leijuvaa hien hajua. Tietysti 
olisin sen OTP:nkin halunnut käydä.”

VLED suostui myös kertomaan hieman YKIn his-

toriasta: ”Kun muinaiset teekkarit vielä harrastivat 
alkemiaa, tekivät he eräässä kampuksen syvimmäs-
sä onkalossa vaarallisen ja epäonnistuneen kokeen. 
Ihmissudet ja tamagotchit olivat tuolloin suosittuja 
lemmikkieläimiä. Teekkarit yrittivät nämä risteyttä-
mällä iskeä markkinarakoon, mutta he saivat luotua 
hurjimman pedon mitä pirkanmaalla on nähty sitten 
Pate Mustajärven. Syntyi synteettinen susi. Tuo hirmu 
juoksi myös aarniometsiin, jossa ympäristöteekkarien 
shamaanit viisaudessaan kesyttivät sen ajamaan omia 
etujaan. Tuo peto vaeltaa joskus öiseen aikaan kaap-
paamaan yksinäisiä vaeltajia Festian nurkalle, jossa 
druidineuvosto testaa kaapatun henkiset ja fyysiset 
kyvyt. Tämän jälkeen se päättää, onko kulkijassa 
potentiaalia veljeskunnan jäseneksi vai annetaanko 
se synteettiselle sudelle tyydyttämään sen loputonta 
nälkää. Näin kävi minulle eräänä iltana toukokuussa 
2007. Kun kerran liittyy veljeskuntaan on ympäristö-
teekkari hautaan asti.”
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Kirsikan etsinnat jatkuvat

Läheskään kaikki TiTen kymmenistä vuotuisista ka-
toamistapauksista eivät ole vielä selvinneet. Eräs kai-
vatuimmista jäsenistämme on viimeeksi elokuussa  
nähty vasta puoli vuotta TiTellä viettänyt Kirsikka. 
Kukaan paikalla ollut on tuskin unohtanut tämän 130-
senttisen blondin ensiesiintymistä TiTen 16-vuotissit-
seillä. Muiden kiltojen patologisesta kiinnostuksesta 
huolimatta Kirsikka ilahdutti kiltahuoneen elämää 
koko kesän, kunnes eräänä kauniina iltana hänen huo-
mattiin olevan poissa.

Saman päivän aikana kiltahuoneelta katosivat myös 
musta sohva ja kaljanhakijarobotti. Tapausten uskot-
tiin liittyvän toisiinsa, kunnes robotista tehtiin näkö-
havainto Earin seurassa.

Nibblen salapoliisitiimi jatkaa tapauksen tutkimista. 
Nimettömiä vihjeitä otetaan vastaan joka keskiyö jos-
sakin vaihtuvassa hämärässä satamabaarissa.

Paloittelumurha vai sukupuolenvaihdosleikkaus?

Jukka, tuo killan rakastettu mustahaalarinen mas-
kotti, lähti viime maaliskuussa reippaana Titeenien 
taistoihin osaamatta aavistaa tuon matkan muutta-
van kaiken. Hämärissä olosuhteissa lappeen Rannan 
rajamailla tapahtui julma paloittelumurha ja Jukan 
ruumiinosat katosivat lukuisiin kätköihin eri puolil-
le Suomea. Jukan ystävät olivat jo luopuneet toivosta 
saada koskaan haudata toverinsa maallisia jäännöksiä 
kun paljastui yllättävä käänne. Jukka olikin selvinnyt 
hengissä, tavallaan...

Järkyttävistä tapahtumista aiheutuneet traumat olivat 
ilmeisesti vaikuttaneet Jukan identiteettiin tuhoisalla 
tavalla, sillä palatessaan ystäviensä luokse häntä ei 
ollut enää tunnistaa itsekseen. Nimenvaihdoksen ja 
plastiikkakirurgisten toimenpiteiden seuraksena Juk-
ka tunnetaan nykyisin Kekenä. 

Aivan kuin tässä ei olisi jo kylliksi, ex-Jukan epäil-
lään käyneen läpi myös sukupuolenvaihdosleikkauk-
sen. Hänet nimittäin nähtiin todistettavasti pelaamas-
sa KoneCupissa kiintiönaisen paikkaa hemaisevan 
upeassa kampauksessa. Olemme yrittäneet tavoittaa 
Keken kommentoimaan tarinan uutta käännettä, tois-
taiseksi tuloksetta.

¨



Tietotalon pimeillä käytävillä Silakka törmäsi mie-
heen, joka näytti siltä, että tiesi asioista jotain, ja lyöt-
täytyi juttusille.

Silakka: Esittelisitkö itsesi?
Matti: Mää oon Matti ja mä opiskelen. Ja teen kaik-
kea muutakin siinä ohessa.

Kuulostipa vastaus tavalliselta. Ehkä jopa liian ta-
valliselta, varsinkin kun ottaa huomioon, että kysy-
myksen esitti ninja-asuinen Nibble-toimittaja vähin-
täänkin epäilyttävissä olosuhteissa. Oli aika mennä 
suoraan asiaan.

S: Etkös sinä satu olemaan tietotekniikan opintoneu-
voja? Mitäs te siellä osastolla puuhailette?
M: En oikeastaan saisi paljastaa tätä, mutta kerta tämä 
jää vain meidän väliseksi, niin voin kertoa, että me 
manipuloimme ihmisten opintoja siihen suuntaan, 
että ne joskus valmistuisi.

Pitihän se arvata! Kyseessä on salaliitto, ja osasto on 
sen takana!

S: Tuossa hommassa taitaa olla aika paljon valtaa?
M: Valta sokaisee ja kerta vielä pystyn värejäkin ha-
vaitsemaan, uskoisin, että ei mulla oikein valtaa toi-
messa ole. Nöyränä opiskelijan palvelijana vaan ujos-
ti kuiskaten ohjaan heitä oikeaan suuntaan.

Silakan kädessään rutistama tiedote HOPSin hylkä-
yksestä kertoi toista. Jos se oli ujo kuiskaus, keskus-
telukumppani ei tainnut liikkua aivan samoissa sfää-
reissä. Ehkei edes samalla planeetalla?

S: Miten muuten tulit päätyneeksi tänne?

M: Sellasen paperin ne lähetti 
mulle, jossa luki että “Terve-
tuloa TTY:lle”. Mikäs mä olen 
vieraanvaraisuudesta kieltäy-
tymään? Alkuajoilta on jäänyt 
harmittavan vähän muistoja, 
mutta opintorekisteri kertoi 
että 40 ov tuli ekana vuonna. 
Ja valokuvat kertoo, että kos-
kessa kävin snorkkelit päässä 
ja mehukatti kourassa.

Yhtään avaruusalusta ei vielä mainittu. Ehkä ne tuli-
vat kuvioihin vasta myöhemmin?

S: Katosit pari vuotta sitten vuodeksi. Kuulin, että 
sinut siepattiin ja vietiin kauas pois. Millaista siellä 
oli?
M: Ne oli sellasia vesinokkaeläimen muotoisia, tun-
sin oloni ihan kotoisaksi. Ja ne puhu englantia jollain 
ihme murteella, meni hetki ennen kuin ymmärsi. Ihan 
hyvä, että kaappasivat ja veivät niinkin kauas kengu-
rujen joukkoon, meinasikin jo pää hajota stressistä 
kotosalla. Siellä sai onneksi tuulettaa päätä huolella 
ja välillä uittaa sitä suolaisessa meressä.

S: Millaisia muistikuvia sinulla on tuolta ajalta?
M: Olen koettanut niistä unikuvista etsiä yhteyttä to-
sielämään, ja olen tullut tulokseen, että kyllä se on 
ihan mahdollista, että rotatkin hyppii. Vietin vuoden 
aikana niin paljon aikaa vedessä, että kotiin palattuani 
pelkäsin että mulle on kasvanut kidukset. Nyt mel-
kein vuoden itseäni tutkiskeltua voin todeta, että vielä 
pitää keuhkoilla pärjätä.

S: Kun vuosi sitten palasit, et tainnut olla ihan oma it-

Samaan aikaan kun Nibble-salakka juoksenteli ympäri Tampereen metsiä tutkimassa ties mitä oravakapinoita, 
Nibble-silakalla oli tärkeämpää tekemistä. Hänen oli laadittava itselleen HOPS. Lapsekkaan innostuksen val-
lassa Silakka saikin sen valmiiksi puolessa tunnissa ja lähetti lopputuloksen tarkistettavaksi.

Määrittelemättömän ajan kuluttua Silakan sähköpostilaatikossa odotti epämiellyttävä yllätys: opintosuun-
nitelmaa ei ollut hyväksytty. Jostain syystä kuitutekniikan ja yhdyskuntarakentamisen hybridi ei kelvannut 
pääaineeksi, eikä edes naistutkimuksen sivuaine mennyt läpi. Jotain pakollisia ohjelmointikurssejakin pitäisi 
kuulemma käydä! Silakka tuijotti päätöstä hetken tyrmistyneenä ennen kuin ymmärsi, että kyseessä oli pakko 
olla salaliitto häntä vastaan. Hän kaivoi ninjamaskinsa naftaliinista ja lähti selvittämään, millaisesta avaruus-
olentoinvaasiosta oli kyse.

Ristikuulustelussa Matti Tiainen
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sesi. Melkein ensi töiksesi ilmoittauduit vaihTISSIT-
seille nakkiin. Olitko menettänyt muistisi?
M: Tällä tempulla koetin virkistää muistiani alku-
ajoistani yliopistolla, siinä surkeasti epäonnistuen. 
Mutta niin hauskaa kyllä oli, että pitänee tulla paikal-
le ensi vuonnakin!

S: Aikamatkustus ei siis kuulu taitoihisi?
M: Jos aikamatkustus onnistuisi, palaisin fuksivuotee-
ni ja ottaisin selvää mitä oikeasti tapahtui. Toisaalta, 
valintani ovat varmaan olleet aika hyviä, kerta tähän 
tilaan päädyin.

Veivätkö avaruusoliot muistin vai saimmeko paluu-
postissa vaihdokkaan? Mutta miksi kukaan haluaisi 
siepata täysin tavallisen opiskelijan? Ellei kyseisellä 
opiskelijalla ole jo ennestään niin paljon valtaa, että 
avaruusolennotkin kiinnostuvat...

S: Olet taas ehdolla edustajistoon. Mikä on tavoittee-
si?
M: Satumetsän herruus olisi pop, mutta sitä odotelles-
sa täytynee pyrkiä titeläisten etujen säälimättömään 
lobbaukseen. Ja miksei muidenkin, jos ne suostuu 
käyttään jotain mustaa. Muistakaapas siis kaikki käyt-
tää äänivaltaanne (ja kiristäkää kaverinnekin mukaan 
uurnille), jotta varmistetaan TiTen suuruus myös seu-
raavaksi kahdeksi vuodeksi!

Tämä vaalipuhe sai Silakan melkein unohtamaan kes-
kustelun tarkoituksen ja juoksemaan ennakkoäänes-
tämään, mutta ninjavarusteet auttoivat säilyttämään 
zeniläisen tyyneyden.

S: Satumetsän? Taisit tuntea olosi kotoisaksi TiTen 
16v-sitsien seremoniamestarina.
M: Keijut ja yksisarviset ovat aina olleet läheisiä kave-
reitani, joten kotoisa on ehdottomasti oikea sanavalin-
ta. Seremoniamestarin sauva toimi juhlassa taikasau-
vanani, jolla aina välillä taioin itseni näkymättömiin 
sekä ohjasin muiden juhlijoiden ilakoimista.

S: Muistaakseni harrastuksiisi kuuluu myös ihmisten 
töniminen alas korkeilta paikoilta. Näin sinun teke-
vän sitä fuksimessuilla.
M: Koetan vapaa-aikanani aina järjestellä kaikenlais-
ta pientä kivaa omaksi ja muiden iloksi, yhtenä näistä 
tosissaan on ihmisten töniminen. Reiluuden vuoksi 
tarjosin kuitenkin köyden, olenhan aika hyvä tyyppi. 
Myös jalkapalloa potkiskelen, koska en ole vielä niin 
raihnainen, että liikkumatonta palloa tähtäisin pie-
neen reikään.

Silakka kiitti tiedoista ja haihtui paikalta. Osasto 
saattoi olla avaruusolioiden valtaama, mutta Silakka 
aloittaisi vastarintaliikkeen heti. Siis heti, kun hän oli-
si äänestänyt edustajistovaaleissa ja saanut HOPSinsa 
korjattua ja tarkistettua.
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Ikuisesti muistoissamme:
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Hetket ovat kuin laivat,
ne lähtevät armottomasti aikanaan.

Meidän on oltava kuin satama,
tyynesti kaivaten.



23

Snäxiboxi tuli
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