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Niblistin loki 1 9.11 .201 0 0243

Nyt on tul lut aika pikkuhil jaa laittaa silmät ki inni. Samoin on tul lut aika sulkea tämä osa Nibblen historiasta.

Me Nibl istit ki itämme teitä rakkaat luki jat tästä ajasta, ja si irrymme uusiin tehtäviin. On ollut erittäin hienoa

toimittaa tei l le tätä lehteä, mutta on aika siirtää vastuu uusil le ihmisi l le.

Me toivomme, että tei l lä on ollut tämän lehden kanssa mukavaa ja että näistä meidän lehdistämme on ollut

tei l le i loa (tai edes jotain hyötyä). Meil lä on tei l le vielä yksi toivomus. Kun alat lukemaan tätä lehteä, ota

käteesi olut/si ideri/lonkero/joku muu juoma josta tykkäät. Ota mukava asento, istu vaikka sohvalle tai

nojatuol i in. Käy makuulle sängylle tai mene vessaan paskalle. Nauti tästä meidän sielun tuotoksesta.

Juoman ja Nibblen kanssa voit myös pelata peliä. Joka kerta, kun löydät kirjoitusvirheen juo. Jos löydät

yhdyssana virheen, juo. Jos juotuista löytyy toistoa juo. Jos löydät oman juttusi, juo juoma tyhjäksi ja hanki

uusi. Jos näet tissit, juo. Jos löydät kiel ioppivirheen, juo. Juo jokaisel le ja sanalle. Jos naurattaa, juo ja

naura. Ja juo ja naura ja juo ja naura ja juo ja naura. . . .

Nibbl istit ki ittävät! Taitto

Veli-V ja maketzu _Shadow_
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Vuosi alkaa lähestymään loppuaan, kuten myös

toinen periodi. Yhteistä näil le asioi l le on kiire,

vuoden loppuminen tarkoittaa joulun lähenemistä

ja lahjojen hankintaa, kun taas toisen periodin

loppuminen harkkatöiden vääntöä ja tentteihin

lukua. Kaiken tämän kiireen ja hysterian sekaan on

tungettu vielä pikkujouluristei ly aka Not You Again

-ristei ly. Vaikka harkkatyöt ja mummon

joululahjatoiveet stressaavatkin, on hyvä poistua

stressin maasta ja suunnata oma ja laivan nokka

kohti luvattua satumaata, Ruotsia. Toivottavasti

kyseinen ristei ly auttaa teitä selviytymään

joulukuun haasteista ja saatte edes hetkeksi

hengähtää ja nollai l la ti lannetta.

Joulukuu on perinteisesti ol lut yhtä kiireen ja

paniikin täyttämää aikaa varsinkin koulun osalta.

Tänä vuonna siirrytti in nel jän periodin systeemiin,

eikä edes se tuonut helpotusta tähän iankaikkiseen

ongelmaan. Kuitenkin aina voi lohduttautua sil lä,

että mikäl i tämän harkkatyön tästä väännän, olen

jo huomattavasti lähempänä valmistumista. . . .

Joten, vääntäkää ne kunnial la kuntoon, jottei ensi

vuonna tarvitse taas tapella näiden samojen

kurssien kanssa, Voin ihan kokemuksesta kertoa,

että neljäs kerta ima 3:sta ei pal joa naurata.

Vuosi lähenee loppuaan, mutta niin lähenee myös

yhden hall ituksen aikakausikin. Uusi hal l itus on

valittu jo ensi vuodelle, osa jatkaa hall itusuriaan,

toiset valmistuu, ja eräät vetäytyvät muiden

kiireiden vuoksi. I tsel le kuluva vuosi on ollut

toistaiseksi lähes yhtä hyvä kuin fuksivuosikin. Eri

taval la totta kai, mutta loistavaa aikaa ovat ol leet

kummatkin.

Vuodet vieri i ja on aika tehdä ti laa nuoremmil le ja

vetreämmil le jotta hall itustoiminta kehittyy ja uusia

ideoita saadaan toiminnan kehittämiseksi. Seuraakin

maksettu mainos; Fuksit ja nuoremman polven

teekkarit, miksei myös vanhemman, hakekaa ensi

vuodeksi toimihenkilöiksi ki l lan toimintaan, mikäl i

koette omaavanne uusia ideoita toimintaan tai hyviä

kehitysehdotuksia jo järjestettäviin tapahtumiin.

Kiltatoiminta vie aikaa joo, mutta kyl lä se myös antaa

ja palkitsee. Kaveripi iri kehittyy helposti ei enää

pelkästään TiTemäiseksi, vaan myös muiden kiltojen

ihmisi in tulee tutustuttua helpommin (en kuitenkaan

sano, että TiTeläisissä mitään vikaa olisi ; ) ).

Haluan kiittää niin ki l lan hall itusta kuin kaikkia

muitakin, joita olen kuluvan vuoden aikana nähnyt ja

tavannut. Kiitos, että olette tehneet vuodestani

erityisen loistavan ja mielenkiintoisen!

Eiköhän tässä ole jo jauhettu tarpeeksi

l i irumlaarumia. Lopuksi haluankin toivottaa kaiki l le

lukioi l le, joita varmasti on tuhansia el lei jopa satoja,

hyvää joulun odotusta ja tsemppiä vielä vi imeisi in

harkkatöihin ja tentteihin ennen loman alkamista

: l ittipeukku. Älkää ressatko, kyl lä ne läpi menee!

ps. Fukseil le vielä erityishuomio post scriptumissa.

Ottakaas loppukiri vielä ennen Wappua

fuksipisteiden kanssa ja hankkikaa niitä kasoittain,

jotta sitten suurena ja aurinkoisena päivänä 1 .5.201 0

pääsette kaksi senttiseen Tammerkoskeen. Vielä

toinen juttu, opetelkaa irkkaamaan ja kysykää vaikka

tutoreilta ohjeita jol lette muuten saa toimimaan.

Yhteydenpito helpottuu ja saatte nopeammin tietoa

tapahtumista ja muista häppeningeistä.

- Mikko ”jaati” Jaatinen

TiTen puheenjohtaja 201 0

PJ:n palsta
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Hyvä Teekkari. Asuitpa Hervannassa tai et, vietät

siel lä varmasti pal jon aikaa. Kuten jo aiemmin

olemme todenneet, teekkarius on sairaus (vrt.

alkoholismi). Vaikka Herwood onkin kaunis (ja samalla

voi kuvitel la olevansa ulkomail la), suosittelen silti

jossakin vaiheessa opiskeluvuotta ottamaan käyttöön

AA: lta lainatut 1 2 askelta ri ippuvuudesta

ulospääsemiseksi. Hervannan ulkopuolel lakin on

paljon ihanaa Tamperetta!

1 .Myönnä, että olet jumahtanut Hervantaan, osaat

bi lettää vain Huumassa ja ottaa arskaa TTY:n

etunurtsi l la. Jumahdus on muodostunut sel laiseksi,

ettet selviä si itä omin voimin. Pyydä joku viemään

sinut Love Hotel i in, Emmaan tai aurinkoisena päivänä

Hatanpään arboretumiin tai Rauhaniemeen. Tai jopa

Pyyniki l le!

2.Opi uskomaan, että Hervannan ulkopuolel la on jokin

sitä suurempi voima, joka voi palauttaa

todell isuudentajusi. Kuten pyöräily Hämeenkadulla.

3.Päätä luovuttaa edes osa elämästäsi Herwoodin

ulkopuolel le. Käy edes Kaukajärven soutu- stadioni l la

tai Hall i lan pizzeriassa.

4.Suorita perusteel l inen ja rehell inen moraalinen

itsetutkiskelu. Voit käyttää apuna Kaupin tähtitornia,

Rauhaniemen avantosaunaa tai ehkä jopa Tampereen

Tuomiokirkkoa – oletko nähnyt maalaukset yläasteen

ussan kirjassa? Yllättävän jännää nähdä ne ihan

oikeasti .

5.Myönnä väärän Tampere-käsityksesi todell inen

luonne itsel lesi ja jol lekin toisel le ihmisel le.

Mustaa makkaraakaan ei Hervannasta saa, vaan

Tammelan tori lta ja Laukontori lta ja legendaarinen

kuumakoira täytyy hakea Pispalasta Vaakon nakilta asti .

6.Ole täysin valmis antamaan I lvekselle (tai jopa

Tapparal le) paikka sydämessäsi ja poistamaan muut

luonteen heikkoudet, erityisesti TPS. Jääkiekkoa voit

nähdä Hakametsän hall issa.

7.Nöyrry joskus käymään AMK: laisten pippaloissa, si l lä

erityisesti terveysalal la opiskelee paljon tyttöjä.

8.Hyvitä Hevali in tai Serviceen kantamasi rahat

Tampereen kansantaloudelle käymällä munkkikahveil la

Pyynikin näkötornissa. Se on auki joka päivä.

9.Pyri mietiskelyn avulla saamaan voimaa

Särkänniemen reissua varten. Kaikissa laitteissa on

pakko käydä. Selviämistä edesauttaa alkoholin

nauttimisen vähentäminen edell isenä päivänä.

1 0.Tee luettelo kaikista asioista, joita haluat Tampereen

vuosiesi aikana nähdä ja tehdä ja nauti

opiskelukaupungistasi!

11 .Jatka sinnikästä kaupungintutkiskelua. Osta Riävää

ja opettele sanomaan ”moro.”

1 2. Koettuasi heräämisen yritä saada tämä sanoma

muil le Hervantaan jumahtaneil le ja toteuttaa näitä

periaatteita kaikissa toimissasi.

Kaisa Väisänen

Kirjoittaja on luonteeltaan maaninen fysioterapeuttiopiskeli ja, joka ajaa

fi l lari l lakin yl inopeutta polkiessaan teekkaripuolisonsa luokse läpi

Hämeenkatujen, pakkasten ja Messukylän kirkon mäkien. Komia muuten

se kivikirkko.

1 2 askelta ulos Hervannasta
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Kaikkihan tietää, että nyt eletään

terävähampaista aikakautta: it's the era of

vampires! Vampyyrit ovat täl lä hetkel lä jokaisen

teini(tite)tytön ja -pojat märkä uni. Turha väittää

vastaan, tykkäät kuitenkin! Tämän innoittamana

päätin rustata muutamia kultaisia ohjeita oman

vampyyrisi kaatamiseen - sänkyyn kaatamiseen!

1 . Pidä syke koko ajan korkealla, jotta vampyyri

varmasti kuulee veresi virtaavan! Tämä onnistuu

esimerkiksi jatkuvalla treenauksella, mutta

parempi vaihtoehto on olla kestokännissä tai

krapulassa. Sil loin sydän jyskyttää ja vampyyri

saa veren imemisen ohella mukavat päiv. . . eikun

siis yökännit.

2. Kannattaa ryhtyä joksikin vampyyreita

himottavaksi olennoksi, esimerkiksi fairy tai

dobbelganger toimii , vampyyrit on ihan

mehuissaan näistä.

3. Pidä ajatukset omana tietonasi, vampyyreita

kiehtoo ihmiset, joiden ajatuksia he eivät pysty

lukemaan!

4. Älä osoita mitään hotseja ihmissusia kohtaan. Se

saattaa vampyyrin kohtuu vihaiseksi - el let sitten

käytä mustasukkaisuustakti ikkaa saadaksesi

vampyrin mielenkiinnon heräämään! Jos näin on,

noon . . . way to go!

5. Pysy hengissä. Ruumiit eivät pahemmin

vampyyreita kiinnosta. El lei sitten ruumis ole vielä

lämmin. . .

- Enmi ; )

Näin viettelet vampyyrin
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1 . Tule myöhässä. Bileet alkavat yleensä vasta noin

30min myöhässä. Myös akateeminen vartti pätee

tässä.

2. Pukeudu vastakkaiseksi sukupuoleksi.

Naisiahan ei ole teekkaribi leissä koskaan tarpeeksi,

mutta jos käännetään sukupuoli jakauma, naisia

onkin enemmistö.

3. Trol laa l i ikaa. Kohtuus kaikessa. Li ika trol laus

johtaa vain paheksuntaan, jota tietenkin sitsei l lä on

tarkoitus harrastaa.

4. Laula sama laulu 3 kertaa il lan aikana. Varsinkin

Minnet sopii

lauluksi, kun muisti jäi alkuruokaan ja haluat

i lmaista tämän sivistyneesti.

5. Juo omia juomia. Tarjottaa ei ole koskaan

tarpeeksi, tämän vuoksi on hyvä ottaa omat juomat

(vähintään kaljat) mukaan.

6. Ruinaa nakkifuksilta. . . . . . l isää viinaa. Jos omat

juomat eivät kuitenkaan ri itä, on hyvä olla hyvää

pataa nakkifuksien kanssa. Nakkifuksit takaavat

hyvän kunnon myös jatkoil le.

7. Juo lahjaviinoja. Jossei lahjajuomasi kelpaa

ensimmäisel lä kierroksella, olet oikeutettu juomaan

loput kierroksen jälkeen. Tällöin otetaan omat

takaisin.

8. Heruta nakkifuksilta jal lua. Jal lu, jumalten

nektari. Ota yksi, kaksi, kolme, tai kymmenen

shottia. Jal lua voi nauttia myös janukkaana,

kahvin kanssa tai jopa sellaisenaan.

9. Vittui le bändil le. Bändi on palkattu

juomapalkal la, eivätkä ne oikeasti mitään osaa.

Toivebiisitkin soivat pal jon nopeammin pienellä

vittui lul la. Muista myös toivoa Aikuista Naista ja

muita klassikkoja.

1 0. Palkitse nakkifuksi. Sitsien jälkeen sinua

juottanut nakkifuksi on hyvä palkita. Paljon

juomaa vähässä ajassa takaa 1 .5h oksennuksen

juomisen aloittamisesta. Vai mitä hymmeli?

-TiTen absintti keijut <3

1 0 tyylimokaa sitseillä
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Tissit, Phoebe Cates, joku kuoli:

tit-elokuva.

Olemme pieni reippaista ja tervehenkisistä

TiTeläisistä koostuva elokuvakerho. Jos IMDB:n

top250, uusimmat box office -hitit ja 3D:nä esitetty

HD-materiaal i sytyttävät sinut, olet juurikin oikeaa

ainesta. Haluamme todellakin opettaa asian tai pari

elokuvien katsomisesta.

Koska li ikkuva kuva on taidetta, sivistymättömien

houkkien moralisointi- tai exploitaatioargumentit voi

jättää huomiotta, si l lä aivan kuten Mona Lisa ja

trolaus, ni in Roman Polanski kuin myös Stanley

Kubrick jäävät meil lä pitkälti vai l le erikoishuomiota.

Me vain katsomme mielel lämme erikoisia elokuvia.

Tätä kappaletta aloitel lessani (kel lo 06:53, 2:07

jutun dedikseen) vasta kuolleista herännyt Dregu

poistui elokuvail lan koittelemukset voittaneena

koti insa nukkumaan. Yön aikana tul i koettua

miedointa antia Russ Meyeri ltä,

vuosituhannenvaihteen mitäänsanomatonta

brittielokuvaa ja lapsuudenajan jännyyttä muodossa

Cable guy.

Jutun kirjoittelua varten (tai oikeammin sattumalta

kohdalle osunut) elokuvailta ei ol lut varsin hyvin

repertuaariamme kuvaava.

Tuntematonta tutkiessa ei voi aina iskeä hakkuansa

emeraldiklusteri in, vaan väli l lä tulee kohdata

kerrostuma Mikrol i iniä. Eeppinen materiaal i on kiven

alla varsinkin nyt kirjoitushetkel lä, kun sitä koitetaan

säästää 23.11 . olevaa yksivuotisjuhlaa varten

(tottakai esikatsomatta ja arvalla val iten).

Elokuvasta kuin elokuvasta saa ihan nautittavan

elämyksen, jos osaa keksiä tai soveltaa siihen hyviä

juomapelisääntöjä [1 ]. Myös väsymys ja promil let

säätelevät elokuvan optimaalista katseluaikaa: l i ian

hyvää materiaal ia ei kannata säästää 1 3.

elokuvatunnil le aamuseitsemään ja yl i kahden

promil len keli in jos haluaa ihmisten pysyvän hereil lä

loppuun asti.

Elokuvakerhollamme on IRC-kanava, jonka nimen

voinee päätel lä varsin helposti jo esitetystä

informaatiosta. Lurkata toki voi, mutta ennemmin

tul laan paikan päälle katselemaan niitä elokuvia ja

nauttimaan seurasta tai sen korvikkeesta.

Kuulin ja juttua Nibble-juomapelistä ja ja ja ja ja ja ja

ja ja ja ja.

-Masi

1 . Ei koske uusia huonoja tai keskihuonoja elokuvia.

Oisko mittää leffahommia?
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Kyllä me tästä vielä rankka

saadaan.

Rankasta oli tietty jo kauan. Sitä ol i suunniteltu,

himoittu ja odotettu. Järjestelyt vaativat veronsa ja

kiel imuurista ruottalaisten kanssa ei selvitty i lman

ongelmia, mutta kaikki ol i pulkassa, kun saavuin

ti istai-i l tana kiltaan. Jännitystä ol i i lmassa ja

perhosia mahassa, kuten aina kun ei ole talkoitus

vetää pelkkää pulkkaa useampaa päivää putkeen

ja vielä ulkomail la, turussa sekä Porissa. Voi vel jet.

Ti istai-i l ta alkoi omalta osaltani ki l lan halituksen

kokouksella, jossa jo hyvin onnistuneesti korkatti in

ensimmäinen Jaloviina-pul lo. Yhden tähden pullo

yhden tähden kokoukseen. Tässä vaiheessa

tajuan, että ohjelmoinnin harjoitustyön deadline on

onnistuttu si joittamaan rankan loppuun, sunnuntai-

i l lal le. Noh teekkari löytää ratkaisun tähänkin

koodikal jasta ja läppäristä. Hum hum ja koodi

kääntyy noin 9 kaljan ja 7 tunnin yöll isen

koodauksen jälkeen. Seuraavaksi saapuukin

arvostettu ja sivistynyt rahastonhoitajamme aGu

kiltaan ja pääsemme käynnistämään pitkään

suunniteltua vesiputousta. Allekirjoittanut hoitaa

jakamisen ja muutaman pakan vesiputous

pyörähtää noin vartti in. Hups Hups ja taas

tervehditään Herra Humalaa. Seuraavat

tapahtumat onkin yhtä hul l lunmyllyä, si l lä kaikki

lähti jät pakkaavat ki ltahuoneelle juuri ennen bussin

lähtöä. . .

Bussi bussi, myöhässä kuin fuksin oksupussi. Noh

nousemme kyyti in ja lähdemme kohti turkua. Noin

3 henkilöä jää kyydistä, mutta emmepähän heitä

kaipaa ihan hetkeen.

Parempi reissu ilman. Vitun hannat. (En tarkoittanut

sinua <3) Nooh kohti turkua ja Jaloviinaa naamariin.

Eräkoira gonamukiin ja kiertämään, eihän se hyvää

ole, mutta onhan tämä sentään rankka.

Eräkoira ja jaati

I lman taukoja turkuun, jossa päädymme terminaali in

odottelemaan laivaan pääsyä. Heikoimmat alkavat

jo tässä vaiheessa syödä aamupalaa tai lämmintä

ruokaa, itse yritän pii lotel la himoani Jormaa

kohtaan, joka sukkelasti sul juu kurkustani alas.

Muutamia juomalauluja laulaen pääsemme

nousemaan vihdoin laivaan, jossa meitä tervehti i

Muumipeikko (! ! ! ), joka hämmentyy saamastaan

suosiosta.
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Meidän hytti + muumipeikko. Pappa ei päässyt

mukaan kuvaan, koska se joutu ottamaan ne

vitun paskat tuolit.

Laival le saapuessa on hyvä muisaa oikea

toimintakaava. Hytti in, olut, baari in, olut, tax freen

auetessa sinne, olut, vi ina, käymään kannella, olut

ja ehkä välikuolema. Hieman yllättäen olimmekin jo

Ruotsissa, jossa hieman jo nuutuneina yön

pituuteen (yö alkoi si is ti istai-i l tana. . ) bussil la

paikal l isten datisvel j iemme luo sitsei l le. Sitsei l lä

muistimme käyttäytyä asiaan kuuluvasti ja varsinkin

excun järkännyt tapahtumavastaavamme

kunnostautui edustamisessa sammuen pöytään

jälkiruuan paikkeil la. Sitsai lun jälkeen nautimme

erinnäisiä virvokkeita, seurustel imme niin

ruotsalaisten, kuin myös paikal l isten wc-pönttöjen

kanssa. Enemmistö puhui sujuvaa norjaa, joten

yhteistä kieltä ei ol lut vaikea löytää.

Erinäisten juomapelien, haalarimerkkien ja

ajatusten vaihdon jälkeen tul i aika herätel lä ihmiset

vessoista, kerätä porukka kasaan ja suunnistaa

bussil la kohti majoitusta. Majoituksessa telttapatjat

maahan, l isää keittoa ja sammumista. Ensimmäisen

'yön' tapahtumista ovat varmaan kaikki kuul leet jo

tarpeeksi, mutta voin vakuuttaa, että kusisia homoja

oli koko reissu täynnä.

spott näyttää esimerkkiä, miksi ei sammuta

pöytään sitseillä.



1 2

Yön traumoista selvittyämme ja aamukaljat

nautittuamme lähdimme kyli l le katselemaan

ruotsalaisia tyttöjä, lei jonapatsaita ja

systembolagetia. Päivän kuluessa porukka

hajaantui miel itekojensa ääreen, osa

shoppailemaan, osa aiheuttamaan pahennusta ja

osa toimimaan valokuvamall ina. Oma päiväni

koostui mm. kasvisruuan metsästyksestä, turistina

pyörimisestä, minttupul losta ja pil l istä povarissa,

sekä lei jonapatsail la ratsastamisesta. Päivän

päätteeksi kokosimme rivit ja lähdimme bussil la

kohti terminaalia, jossa kyli l lä hyvin alkanut

pönötys jatkui vielä muutaman tunnin. Osa otti

väsyksissään välikuolemia, joivat kahvia tai

makoil ivat penkeil lä. Laival le pääsy kuitenkin

virkisti ja nostatti porukan mielenti laa

huomattavasti . I 'm on the boat ja tuttuun kaavaan

laival la. Saipahan eräs fuksi melkein

mmmmaturea, ja nukkuipahan allekirjoittanut

tunnin tai jotain pommiin. Anteeksi vaan Meidän

Hytti , kun jouduitte si ivamaan ja roudailemaan

minunkin kamoja pitkin laivaa. Noh bussi odotti

turussa, kuten myös ystäväll iset

kanssaopiskeli jammekin turun ICT-talol la.

Uusi ystävämme, ruotsalainen jellonapatsas,

keskellä katua.

Majoitusrituaalit suoritetti in jo vanhasta muistista,

mitä nyt al lekirjoittanut levitti makuualustansa pöydän

alle, ettei yöstä tul isi ni in kusista kuin Atel la

Ruotsissa. Seuraavana oli vuorossa yritysvierai lu IT

Mil l : i l le, joka kestitsi meitä pikkusuolaisel la,

kahvil la/teel lä ja noin tunnin Vaadin-esittelyl lä.

Lahjukset kasaan ja etiä päin. Seuraava kohde oli

turkulaisten meil le varaama kerhoti la, jonne

pyöräytimme kätevästi bussil la. Siel lä sitten

bakkanaalit koostuivat juomasta, saunasta,

Akateemisen Beerpongin turun Mestaruuskisoista,

gri l laamisesta ja taisipa siinä sivussa tul la muutettua

yksi turkulainenkin uuteen koti insa. Hommat sujuivat

letkeän solakasti ja alkoi tuntua, että ainakin

tamperelaiset ol ivat tässä vaiheessa, jo omaksuneet

excursion luonteen ja työstivät hyvällä asenteella

eteenpäin. I lta lyhyesti : Pingispallot haetti in taksil la,

laarnio ja Snowell tais voittaa, kebbish sammui

pöydän alle, joku kusi posankan kylkeen, sotkul la ol i

jotain rantaruottalaisia, hevoskännit.



1 3

Turun Mestarit

© Marko Hakkarainen

www.hakkarainen.eu

Seuraavana 'aamuna' sitten aloitetti in taas

nostamaan humalati laa ICT-talon majoituksessa.

Samalla houkuttel imme muutaman heikkouskoisen

turkulaisen l i ittymään mukaamme Porin

val loitukseen. Taidetti inpa myös tukkia ICT-talon

putkistot, si l lä koko kellarikerrokseen hönki paskan

haju. Noh matka kohti Poria käynti in ja l isää kaljaa

koneeseen. Matkalla pieni pitstoppi kauppa-alko-

huolto -asemakompleksissa, josta l isää evästä

matkaan.

Porissa majoituimme hostel l in yläkertaan, missä oli

sauna/keittiö/ti laa nukkua/kuntosali keittiössä ja

katossa hymiö. Naapurissa sijaitsi taidegalleria,

jossa kävimme tutkailemassa puuveistoksia, sekä

BILESAUNA (jossa ei ol lut bi levaloja), jonka oli noin

1 5-20 vuotiai l la tytöi l lä vuokral la. (Onneks tämä oli

rankka, eikä kukaan saa rankalla. . . ) Päivä (ja i lta/yö)

kului kivasti olusta nautiskel len, saunoen,

napashotteja juoden ja pokeria pelai l len. I l lal la osa

lähti hakemaan teini l ihaa kyli l tä, kun taas me

siirryimme keskustaan tarjoamaan napashotteja

vastaantul i joi l le.

Kukaan ei juonut. : | eikä kukaan tainnut saada

teini l ihaa, poislukien hymmeli, joka oli tarinoiden

mukaan päässyt läheisempään kontakti in baarin

kuumimman naisen kanssa. . Kuvamateriaal ia ei ole

minul le tästä vielä näytetty. Noh itse kävimme

nauttimassa napajekkua hesburgerin jonossa, jonka

jälkeen yritimme ti lata mustaa makkaraa

puolukkahil lol la, sekä tonnikalapitsaa. Ei herunut,

mutta kassatädil lä meni kuulemma huonommin kuin

papalla. (Mitä on vaikea uskoa. . )

Turkulaiset edustavat Porissa.

Paljon tapahtui, mutta kaikkea ei muista tai pysty

kirjoittamaan. Rankkahan se, ei kummempaa.

Sunnuntaina hengissä kotia, kaiki l la poikuus tal lessa

ja miehekkyys takataskussa. Yksi asia l ienee

kuitenkin varma kaiki l le osall istuj i l le, kyl lä me siitä

vielä rankka saati in.

Kiitos ja anteeksi

Cezzar
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Joulun drinkkivinkit

Katajanmarjajuoma

0,5 dl katajanmarjoja

4 dl kiehuvaa vettä

1 l itra greipinmakuista virvoitusjuomaa

jääkuutioita tai jäämurskaa

Kiehauta vesi ja kaada katajanmarjojen päälle.

Anna maustua muutaman tunnin. Siivi löi marjat.

Sekoita maustettu vesi ja virvoitusjuoma. Laita

lasi in rei lusti jäämurskaa ja kaada juoma päälle.

Vinkki: Kauniin huurteisen juoman saa laittamalla

lasit hetkeksi pakastimeen ennen juoman

kaatamista.

Hot Dubonnet

6-8 cl Dubonnet

kuumaa vettä

1 ,5 cm pun. Chil i paloina

ti lkka sokeria

kanelitanko

”Murskaa chil it lasin pohjal le, kaada muut

ainesosat päälle. Sekoita ja koristele

kanelitangolla. ”

Eggnog eli munatoti

4 dl maitoa

2 dl kermaa

2 munaa

2-3 rkl sokeria

1 tl vanil jasokeria

2 dl viskiä, brandyä tai rommia

muskottipähkinää.

Kuumenna kermamaito höyryäväksi. Vaahdota munat

ja sokeri. Lisää joukkoon kuuma maito ja alkoholi .

Raasta pinnal le muskottipähkinää.

Christmas Coffee

Kardemummaa

Kahvia

Likööri 43

Kermaa

”Lisää keittovaiheessa kahvinpuruihin 1 tlk

kardemummaa = kardemumma kahvi.

Kaada likööri totimukin pohjal le, l isää kardemumma

kahvi. Pinnal le valuta varovasti lusikan avulla kevyesti

vatkattu kerma.”

Hauskaa Joulunaikaa kaiki l le

_Shadow_



1 5



1 6



1 7

PikkuPuuman seksivinkit

Vaikka ennenaikainen siemensyöksy on naisten

keksimää hömpötystä, on silti väl i l lä syytä ajatel la

kumppaninkin tarpeita. Muuten voi ol la, että löydät

naisesi putkimiehen kanssa rassailemasta röörejä

[1 ].

*TITECOSMO* tarjoaakin Sinul le muutaman vinkin,

jol la kumppanisi ei taatusti jää kylmäksi!

-Naista ei ki innosta tui jotel la pärstääsi, joka

vääntelehti i omituisesti omahyväisestä (hohhoijaa!)

si ihen, että kumppanisi pelkää sinun oksentavan.

Sori, mutta et näytä (val itettavasti) Chace

Crawfordi lta. Yl lätäkin si is naisesi takaapäin! Puraise

korvasta, istahda sohvalle ja istuta nainen syli isi

selkä sinuun päin! Kumppanisi ei voi vastustaa

ti laisuutta kuvitel la ti lal lesi joku muu. . [2]

-Vaikka Sinä olisit valmis akti in heti , ei Nainen toimi

ol lenkaan samalla tavalla. Aivan kuin minecrafissa,

pitää naisenkin kanssa edetä palikka palikalta, hyvin

kärsiväl l isesti . Teekin esileikistä hauska peli itsel lesi!

Miel lä naisen kehonosat palikoiksi ja louhi

menemään.

(Vinkki: ÄLÄ kuitenkaan käytä yhtä paljon aikaa

esileikki in kun minecrafti in. . . . ! )[3]

-Naiset rakastavat rooli leikkejä. Näin joulun tul len

puekin päällesi pukin parta ja punainen nuttu, ja

kysäise kumppanilta toivoiko hän kovaa pakettia

tänä vuonna ;) Älä missään vaiheessa paljasta

itseäsi, tai tunnelma latistuu heti! [4]

-Valitettavaa, mutta totta, ei pieni kul l isi kiehdo

naisia. Ti laa siis ki ltisti internetistä (esimerkiksi:

http: //www.kaalimato.com/catalog/Power+Exaggerat

or_p_7343.html) jatketta itsel lesi, ni in ei ole pelkoa

mustasta miehestä sängyssäsi rankan

ryyppyreissun jälkeen :) [5]

-Ei ole naista, joka ei unelmoisi kunnon

raiskauksesta, johon osall istuu iso porukka likaisia

rekkamiehiä! Kutsu siis parhaat kaverisi kylään ja

tarjoa naisel lesi kerrankin kunnon kyytiä. Jos miehiä

on tarpeeksi naisesi mielestä, saat ehkä jopa

katsel la vierestä! [6]

Mikäl i (si is todennäköisesti) kun Sinulta ei

kumppania löydy, voit katsel la näitä videoita ja

kuvitel la minkälaista se olisi - Oikean naisen kanssa!

[4][2] http: //www.redtube.com/1 8928

[5] http: //www.tube8.com/ebony/melanie-jayne-and-mr-biggz/501 61 2/

[6] http: //www.itsetyydytys.org/novell it/novell i .php?id=41 37

[1 ] http: //www.youporn.com/watch/41 8263/busty-latina-fucks-the-

plumber/?from=search_ful l&pos=1 4

[3] http: //www.minecraftforum.net/viewtopic.php?f=35&t=32461

Ja naislukioiden iloksi vielä:

http: //vglmen.blogspot.com/201 0/11 /david-gandy-by-mariano-vivanco-

uomini.html?utm_source=BP_recent.

Sulje vain si lmäsi ja kaikki on mahdoll ista!

Kuumaa joulunodotusta meil le kaiki l le!

-pikkupuuma-
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Horo-Skooppi

Oinas:

Olet fiksu hoitaessasi omia asioitasi, mutta muita

kohtaan olet pihi ja itsekäs. Kun il lan n:nnes olut

aukeaa alkavat totuudet lentämään

suorasanaisesti suustasi ni in, että sammakotkin

väistävät tieltä. Laiskuuttasi ja itsekyyttäsi

sinussa kuvaa juuri se ,ettet jaksa edes vilkuttaa

kääntyessäsi autol la. Huumorintaju Oinaalla on

kuitenkin mahtava, mutta sitä eivät kaikki aina

ymmärrä.

Onnenkapine: Koivusta veistetyt syömäpuikot

Onnennumero: 50+

Onnenväri: Jal lun ruskea

Motto: "MINÄhän en mitään mottoa tarvi. "

Auto: Kolmipyörä

Härkä:

Olet pohjimmiltasi hyväsydämminen, mutta osaat

myös vittui lun somat taidot. Käytännön asiat

hoidat kun jaksat, tai kun otat asian itsel lesi esi in

vi idettä kertaa. Kärttyisenä ja humalassa

väkivaltaisuus nousee päähäsi, ja tappaisit

vaikka lauman biisoneita jos ne etui l isivat

snägäri jonossa, polttamalla elävältä, kuoliaaksi

asti . Härkä ei osaa päättää, joten joku muu tekee

sen hänen puolesta. Naureskelet omil le jutui l lesi,

koska vain sinä ymmärrät ne.

Onnenkapine: Palanut patakinnas

Onnennumero: Bingon Härät ainakin voittaa

vitosel la

Onnenväri: Mustavalkoinen

Motto: "Verhot etee että näkee irkata"

Auto: Las V8

Kaksoset:

Olet se, jonka näkee vapaa-ajal la ainoastaan

seurustelukumppanisi, ja peil ikuvasi. Poistut kotoasi

koulun penkil le ja sieltä suorintatietä takaisin kotio,

el lei kaupasta tarvi ostaa taas uutta "siskosi on poika"

-dvd:tä. Jos jonain kertana käy kuitenkin ni in, että

poistut baanalle, teet sen kyllä selväksi muil le, si l lä

aamulla puolet asunnostasi on räjähtäny kun päätit

sinne kännipäissäsi mielukuvituksell isel la norsul la

ratsastaa.

Onnenkapine: Kodin tuplalukko

Onnennumero: 0/vk

Onnenväri: Kiven päälle asetetun lyi jykynän punainen

Motto: "Ei o pakko jos ei taho"

Auto: Kaksoset eivät autoa tarvi.

Rapu:

Olet ymmärtäväinen ja avulias. . Ni in kauan kuin olet

selvinpäin. Kossupullon juotuasi saattat muuttua

herkäksi, hi l jaiseksi, mutta muita pelottavan

agressiiviseksi tai itsetuhoiseksi. Muiden onneksi,

Ravut eivät kuitenkaan korkkaa usein sitä

kossupulloa, vaivu mustasukkaisuuteen ja mene

hieromaan pimeään pöytään takuja kostoksi.

Onnenkapine: Aamukahvi

Onnennumero: Se kellon aika, kun sammuu.

Onnenväri: tajuttoman musta

Motto: "ai mun motto?"

Auto: Hummerin värinen Hummeri (yo dawg)
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Leijona:

Olet huumorintajuinen piikittelevä kettul i ja, joka

häpeilemättömästi sanoo asian niinkun se ei ole.

Voimasanat kuuluvat jokaiseen lauseeseesi minkä

suusta päästät. Huvittaval la tavalla olet kuitenkin

kömpelö, etkä aina tajua missä meni vikaan.

Leijona on myös juuri se, joka öisin törmätessään

käskee huonekalujen olla hi l jaa. Yksin ol lessasi

juttelet itsel lesi ääneen.

Onnenkapine: puhelin

Onnennumero: 020202

Onnenväri: Keltainen

Motto: "Tapan scarin ku se tappo mufasan"

Auto: Ihan sama

Neitsyt:

Olet suorastaan idiootti-angostuura. Känniääl iö.

Kääliö. Kääretorttu. Jos olet krapulassa, tai on

sunnuntai, sinul la on estämättä morkkis. Vaikka

itse kankkusen vietosta nautitkin, mutta

aikasemman il lan toi lai lut hakkaavat sinua

sisäisesti kakkosnelosel la päähän. Neitsyen

laiskuutta ei voi numeroil la laskea, si l lä chuck

norriskin on laskenut äärettömään vasta kahdesti.

Neitsyt myös omaa täysin oman huumorintajunsa

ja suurimmaksi osaksi ajastaan nauraa muiden

huonoil lekkin vitsei l le.

Onnenkapine: pumppuhaulikol la toimiva fööni

Onnennumero: kymppikaks

Onnenväri: mikä tahansa paitsi kyynärluun täplikäs

Motto: "Juon saadakseni Krahapulan"

Auto: Mauto

Vaaka:

Olet kovaääninen huutaja, joka ei anna muil le

puheenvuoroa jos on itsel lä sanottavaa. Juttusi

lähtee hyvällä tavalla käsistä kunnes kuitenkin

lopulta venytät rikki. Humalassa sinusta ei

suinkaan tule väkivaltaista, vaan symppis ja

todell isuuden ajattel i ja. Avaudut humalassa

asioista hil jaisel la äänellä kaksinkeskusteluina.

Tapahtumissa kaivat aina sen järjestyskamerasi

esi in ja räpsit kuvia enemmän, kun sekuntteja on

kulunut kuvaus-sessioissasi. Tietystikkin

tapahtuman viral l isena kuvaajana jaat kuvat

väestöl le vuoden viiveel lä.

Onnenkapine: Minni, joka ei suinkaan kovenna

ääntäsi kuten Mikki, vaan hil jentää.

Onnennumero: päivämäärä, jol loin avasit

palvel imen valokuva-albumil lesi

Onnenväri: Salama-valo

Motto: "Muistan kaiken kuvaamalla ne"

Auto: Google-auto
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Skorpioni:

Olet sosiaal inen, kaikkien kanssa toimeen tuleva

henkilö. Skorpioni on muuten neutraali , jopa ärsyttävän

neutraali . I losi saat si itä että muut kadehtivat sinua, ja

kuinka sinul le ei käy koskaan kuinkaan. Hauskuutta

pidät neutraalisti , etkä kääliöi le koskaan, eikä

morkkiskaan tavoita sinua. Sepäs muita pistääkin

vituttamaan. Blogiakin pidät koska on pakko suurentaa

muiden kateell isuutta, kun kerrot kuinka täydell isesti

i l tasi taas meni.

Onnenkapine: delfi inin myrkkyhäntä

Onnennumero: 1 00op / vuosi

Onnenväri: pH7:n valkoinen

Motto: "Elämä paranee jokapäiväisestä

bloggaamisesta"

Auto: Pappabetalar BMW

Jousimies:

Sinä olet se, joka ei osaa päättää omaa miel ialaansa.

I tket ja raivoat, kunnes seuraavana päivänä oletkin

i loinen. Jousimiehestä ei osaa kukaan arvioida mikä

miel iala jyl lää si l lähetkel lä, eikä siis uskalla sanoa

mitään. Yleensä tämä käynnistyy humalassa, ja päättyy

herätessä sohvan alta seuraavana aamuna. Jousimies

on muutenkin räikeä persoona joka valitsee kenelle

puhuu, ja kenelle on pitkävihainen. Jos Jousimiehen

pitkävihaisuuden saa päällensä, kannattaa vaihtaa

paikkakuntaa tai maata, si l lä jousimies saa vihan

jousensa pitkäl le ja tarkasti .

Onnenkapine: A-moll in nuoli

Onnennumero: 69

Onnenväri: Pinkki. Ihan se hellokitty:n pinkki. Tai

punane.

Motto: "Tarpeeks juntturassa ni onnistuu

tuikkiminenkin paremmin"

Auto: Ferrari

Kauris:

Olet joukosta erottuva, erikoinen henkilö. Jokainen

Kauris on jol lain tapaa uniikki yksilönsä, joka

tahtomattaan erottuu varmasti joukosta. Muut

kutsuvat sinua värikkääksi persoonaksi, mutta

tämä siis tarkoittaa että olet hul lu. ADHD:stasi

huolimatta olet kuitenkin mukava persoona,

ni inkauan kun tautisi ei lähde käsistä, koska sil lon

sinua ei kukaan ymmärrä. Olet todella

äkkipikainen ja saatat pienestäkin

hermostuneisuudesta vetäistä oikean suoran

refleksinä, ja sitten pyydellään anteeksi samalla

kun paikataan toisen leukaa.

Onnenkapine: Diapam

Onnennumero: kolme

Onnenväri: Sateenkaari

Motto: "Se mikä ei tapa, sattuu iha vitusti"

Auto: Paku -94
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Vesimies:

Olet järkevä, suorapuheinen sinnittel i jä. Sanot

aina asiasi, ni inkunin ne on ja väittelyn tul len et

luovuta koskaan, koska häviötä et suostu

myöntämään vaikka raajat ol isi jo revitty irti .

Humalassa Vesimies ei usein ääliöi le, tai

muutenkaan tee ylityhmyyksiä, mutta si lti

aamulla on morkkis, koska Vesimiehen on pakko

saada huomiota. Saatanan huomionKIPEE.

Onnenkapine: Kilpi.

Onnennumero: 1 985

Onnenväri: Mustanvihree

Motto: "My names is James Bond, James"

Auto: Suzuki PV

Kalat:

Olet miel ikuvituksl l inen, helposti yl ipuhuttava

persoona. Löydät yleensä itsesi paikasta, johon

sinun ei koskaan pitänytkään mennä. Tästä

syystä Kaloja on aina kaikkial la, eikä niistä

pääse eroon. Yleensä Kala juo torstaisin itsensä

niin päätyyn, että lauantaina herätessään ei tajua

edes nukkuneensa perjantain ohi.

Onnenkapine: Kidukset

Onnennumero: Pikku-kakkosen(":D") posti

Onnenväri: Muumi-Papan sininen

Motto: "Onnenpäivänäni torstaina lähtee"

Auto: Traktori

Kaikki Horo-Skoopit tulee ottaa tosissaan, eikä

erehtymismarginaalia ole, si l lä

ne on luettu suoraa karvakolmion tähdistöstä. Venus.

Anus. Sanoja, kirjaimia.

-Laarnio

PS. "Mikä on suomen ainoa F-kirjaimella alkava

kaupunki?

-Fperseenreikä"
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Kuinka fuksityttö olet?

Jokainen meistä mietti i joskus kuinka suuri se

sisäinen Fuksityttö onkaan. Tätä pohdintaan

emme tee pelkästään siitä syystä, että

vamppyyrit tykkäävät eniten nuorista

Fuksitytöistä. Fuksitytöissä meitä kiinnostaa

myös ilmaiset humalat joita pienet, nuoret

Fuksityttöset saavat. Saunalla, baarissa ja

salaseuralaisten seurasta, me kaikki toivomme

olevamme helposti i lmaisia juomia saavia

Fuksityttöjä. Nyt me Nibblen tutkivat journalistit

voimme selvittää muutaman kysymyksen avulla

kuinka Fuksityttö sinä oletkaan.

1 . Sukupuolesi?

a) Mies

b) Nainen

c) Muu, mikä?

2. Olet juonut 1 ,5 h. Mitä teet?

a) Haet tiski ltä l isää juotavaa?

b) Oksennat ja sammut

c) Toteat juoneesi tarpeeksi ja lähdet koti in

päästäksesi aamun

luoennolla huomenna.

3. Baaritiskillä

a) Tilaat juotava ja maksat korti l la.

b) Hymyilet nätistä ja poistut juoman kanssa.

c) Tilaat veden

4. Killassa

a) Juot päiväkaljaa ja pelaat kynäriä

b) Istuskelet kulmassa ja teet Iman tehtäviä

c) Viet tyhj iä tölkkejä keräykseen ja si ivoat

muutenkin ki ltaa

5. Olet kavereiden kanssa kaupungilla

a) Kello on siis n. puolen yön, haalarit päälle ja meno

kovaa

b) Kello on siis n. 1 600, farkut jalassa ja uudet

haussa henkka maukalta

c) Odottelette viimeistä bussia hervantaan

6. Lempivaatteesi

a) Haalarit ja lakki

b) Legginssit/pitkät kalsarit ja hi le toppi

c) hal l itushuppari ja kol larit

7. Talvella

a) kyykätään

b) palel laan

c) keitel lään kaakaota

8. IRC

a) Maailman kätevin viestintäväline

b) Kivoi kuvei

c) Jotain mistä isot vanhat sedät puhuu, mutta

pelottaa. . .

9. Lääkis

a) Sil loin täl löin hyviä bileitä järjestävä ihmisjuokko

b) Unelma

c) Parasta seuraa, mutta ei itel lä ri itä rahkeet

1 0. Katoan

a) tarpeeksi kännissä kavereilta

b) Olen kuin ninja

c) ehkä joskus.

Aika katsoa tuloksia. Laske pisteesi seuraavasti: Jokaisesta b) vastauksesta 2 pistettä,
c):stä 1 ja a):sta 0. Vertaa tulostasi seuraavaan:
1520: Olet ehta Fuksityttö. Nauti ilmaisista juomista. Voit onnellisena jatkaa
kiltahuoneen järjestelyä ja salaseuralaisten kanssa hengaamista.
814: Olet melkein Fuksityttö. Vielä vähän kun sammuisti nopeammin, haaveilisit
enemmän salaseuroista ja lääkiksestä sekä irkkaisit vähemmän, niin saavuttaisit
enemmän. Sinussa on myös ainesta aidoksi tietoteekkariksi.
07: Olet hyvin kaukana Fuksitytöstä. Jos sellaiseksi haluat, tai sellaisen haluat, on
sinulla vielä erittäin paljon tehtävää. Kenties voisit alkaa tarjota Fuksivastaaville
ilmaisia juomia jotta he voisivat muttaa sinun statuksesi.
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Piparit (n. 45 kpl)

125g margariinia

¾ dl siirappia

1 dl sokeria

1 tl kanelia

1 tl inkivääriä

1 tl neilikkaa

1 tl pomeranssinkuorta

1 kananmuna

1 tl ruokasoodaa

4 dl vehnäjauhoja

1 .Mittaa katti laan margari ini , sokeri, si irappi, kaneli ,

inkivääri, nei l ikka ja pomeranssinkuori.

2.Kiehauta ja sekoita samalla puuharrukalla. Jäähdytä.

3.Lisää jäähtyneeseen mausteseokseen muna ja vatkaa

sähkövatkaimella.

4.Sekoita ruokasooda ja vehnäjauhot keskenään ja l isää

siivi län läpi muuhun mömmöön ja sekoita

puuhaarukalla.

5.Säilytä taikina jääkaapissa yön yli .

6.Kaulitse taikinasta levy jauhotetul le pöydälle ja painele

muoti l la. Si irrä tekeleet pel l i l le leivinpaperin päälle. (Jos

taikina tuntuu tarrautuvan kiinni kaikkial le ja piparit

muuttuvan muodottomiksi pel l i l le si irtovaiheessa voi

taikinan kaulita suoraan leivinpaperin päälle, painel la

muoteil la jättäen paistoa varten tarpeeksi suuret väl it ja

vain poistaa ylimääräinen taikina.)

7.Paista 200 asteessa uunin yläosassa n. 1 0 min.

Riisipuuro

1 dl vettä

1 dl puuroutuvaa riisiä

5 dl maitoa

(½ tl suolaa)

(kuorettomia manteleita)

1 .Kiehauta vesi pinnoitetussa katti lassa. Lisää ri isit ja

keitä kunnes vesi on imeytynyt ri iseihin.

2.Lisää maito ja sekoita puuhaarukalla. Anna puuron

hautua kypsäksi n. 40 minuuttia. Sekoita väli l lä. (Lisää

suola)

3.Sekoita puuroon mantel i halutessasi.

Joulutortut

paketti valmista torttutaikinaa

paistonkestävää hilloa (esim. luumua tai omenaa)

1 .Levittele levyt sulamaan ja halkaise ne neliön

muotoisiksi.

2.Jos haluat tähtitorttuja leikkaa levyn kulmistä

keskustaa kohden vii l lot ja paina joka toinen nurkka

keskustaan. (Painele kunnolla, jos et halua räjähtäneen

näköisiä torttuja jotka ovat heittäneet hi l lonsa pell i l le. )

Laita teelusikal l inen hil loa tortun keskikohtaan.

Jos haluat kukkatorttuja tee levyyn vii l lot nurkkiin kuvan

osoittamalla tavalla. Nostele nurkkalerpäkkeet keskelle

ja painele ne kiinni. Laita teelusikal l inen hil loa keskelle.

Jos haluat kolmion mall isia torttuja laita levyn keskelle

teelusikal l inen hil loa ja taita levy kolmioksi ni in että hi l lot

jää sisuksiin. Painele reunat tiukasti ki inni. (Tarpeen

vaatiessa voi käyttää vähän kylmää vettä l i imana.)

Jos haluat ol la nopea ja yksinkertainen laita vain

teelusikal l inen hil loa keskelle levyä ja ole onnell inen.

3.Laita uuniin torttupaketin paisto-ohjeiden mukaan.
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