


Sisällysluettelo Puheen_johtajan palsta

TiTen 20. toimintavuosi on jo eden-
nyt hyvää vauhtia maaliskuuhun ja 
kohta vietetäänkin killan suurinpia 
juhlia muutamaan vuoteen. Samalla 
saa jo valmistautua tulevaan Wappuun  
jännityksestä nihkein sormin.

Uusi hallitus on pikkuhiljaa löy-
tämässä yhteistä säveltä ja pientä  
innokkuutta on jopa voinut havaita 
sponttaanien sohvien uudelleen järjes-
telyjen ja killan ATK-laitteiston huollon 
tiimoilta. Hallitus ei kuitenkaan toimi 
täydellisesti ilman jäsenistönsä apua 
ja toivottavasti jäsenpalautten mah-
dollisuutta käytetään tänäkin vuonna  
hyödyksi, joko silloin kun maito on 
loppu, tai  kenties jossain suuremmassa  
paranus-ehdotuksessa.

Kun vuosijuhlista on selvitty saapuu 
Wappu, joka tuo joka vuosi jännitys-
tä aktiivisen teekkarin arkeen fuk-
seista puhumattakaan. Ehdinkö tehdä  
harkkatyöt ajoissa? Kuinka monta 
senttiä koski on tänä vuonna? Miten 
se sima taas tehtiinkään? Onneksi 
kouluhommien helpottamiseen tänä 
vuonna meille on suotu viikon mittai-
nen loma keskelle Wappua. Tästä huo-
limatta fuksien on hyvä muistaa, että 
kannattaa suorittaa ne harkkapaketit 
ja harjoitustyöt ennen Wappua. 

Jokainen wanha opiskelija tietää, että 
Wapun jälkeisenä maanantaina jostain 
syystä motivaatio voi olla hieman al-
haalla.

Ottakaa fuksit siis kaikki ilo irti 
siitä ainoasta fuksiwapusta, sillä fuksi- 
wappu on vain kerran elämässä. 
Sen jälkeen se on vain sen uudelleen 
elämistä.

Tommi Sotka
Tampereen TietoTeekkarikillan
pj 2011

Wappu tulee, suojaa kasvosi!

Wappu, mikä ihana tekosyy ja niin edelleen. Nyt kun on teennäisyyksistä 
päästy eroon voidaan hoitaa myös nibblistien terveiset samaan syssyyn; 
moi. Kädessäsi on vuoden ensimmäinen nibble. Wappunibble kertoo nimensä 
mukaisesti Wapusta ja siihen liittyvistä asioista. Kai sinne tänne muutak-
in on mahdutettu täytteeksi, kuten hieman asiaa TiTen tulevista 20w  
-synttäreistä.

Vuosi vaihtui ja samalla TiTen hallitus sekä toimihenkilöt. Jos et vielä uusia 
toimijoita tunnista tai tiedä, naamakuvia lötynee kiltamme seittisivustolta. 
Nibbleen on saatu ahdettua paljon p*skaa, kuten myös monta mielenkiintois-
ta juttua, kuten ruokavinkkejä, ohjeita wappuun sekä terveisiä Sotkan per-
heeltä parissakin jutussa. Kaiken kaikkiaan Wappunibble -11 on pärähtävä 
kuin Oshikan niemimaa ja loistava kuin Fukushiman ydinvoimala. 

Nibblistit kiittävät!     Taitto
Cezzar         &    Hammar   madlax
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”Miksi meidän pitäisi valita ju-
uri sinut?” tai “Mitkä ovat heik-
kouksiasi?” voivat olla valm-
istautumattomalle melkoisia 
luu kurkuun -kysymyksiä 
työhaastattelussa. Osaisitko itse 
vastata työhaastattelussa näihin ja 
muihin kinkkisiin kysymyksiin?  
 
Osalle kesätyöpaikka on jo varmis-
tunut, osa taas hakee vieläkin kuu-
meisesti töitä. Työhaastattelu on 
todennäköisesti kuitenkin edessä, 
ja se ratkaiseekin usein saako työn 
vai ei. Teekkarin työkirjan nettisi-
vuilta löytyy ohjeita ja hyviä vink-
kejä työhaastatteluun valmistau-
tumisesta.
 
Kannattaa käydäkin vilkaise-
massa ohjeet läpi ennen haastat-
teluun suuntaamista, jotta olet 
valmistautunut ja pystyt va- 
kuuttamaan haastattelijan työhön 
ottamisestasi. Sivuilta löytyy myös 
strategiaa työnhakuun ja ohjeita 
hyvän työhakemuksen kirjoit-
tamiseen. Eikä pidä unohtaa 
CV:n saattamista ajantasalle!  
CV:tä kannattaakin muistaa päivi-
tellä tasaisin väliajoin, jotta se on 
mahdollisimman kattava ja kertoo 
osaamisestasi olennaisimmat asiat.
 
Sitten kun kesätyöpaikka varmistuu, 
on vielä edessä työsopimuksen kir-
joittaminen. Vaikka olisitkin “vain 

kesätyöläinen”, ei työnantajasi saa 
siltikään sortaa sinua. Jos työ- 
sopimuksessa on jotain epäilyt-
tävää tai sinulle tulee muuten 
ongelmia työpaikalla, voit 
soittaa TEKin lakimiehelle, 
joka neuvoo TEKin jäseniä 
epäselvissä tilanteis-
sa työpaikoilla. Ennen kuin 
allekirjoitat työsopimuksen, käy 
lukaisemassa Teekkarin Työkirjan 
nettisivuilta, millaisiin asioihin 
sinun pitäisi kiinnittää huomiota 
työsopimuksessa ja 
mitä siitä tulisi löytyä. 
 
Teekkarin työkirjahan löytyy
osoitteesta:
http://teekkarintyokirja.tek.fi/.  
 
Hauskaa Wappua ja onnea
työnhakuun! :)
 
PS. Olen TiTen uusi KYH, joten 
jos tulee kysyttävää TEKiin liitty-
vistä jutuista, kysy rohkeasti vaikka 
irkissä tai sähköpostilla(etu.suku).

TEK

Karoliina  “karo`” Jäspi 
TiTen  kiltayhdyshenkilö
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Moikka arvon fuksi. Wappu lähestyy 
ja samalla  useimmat teistä kohtaa 
ensinmäisen kuolemansa. Kuolemaa 
ei tule kuitenkaan pelätä, sillä tästä 
kuolemasta seuraa uusi  
uljaampi elämä. Koskeen itsenne 
kastettuanne teistä tulee Teekkareita 
ja teidän elämänne fuksina loppuu. 
Kasteeseen vaaditaan kuitenkin se 
300 fuksipistettä, eli jos tätä lukiessa 
ei vielä ole pisteitä tullut kerättyä, niin 
nyt turbo päälle ja pisteitä hamua-
maan. Ennen tätä tilaisuutta teidän 
on kuitenkin kohdattava Wapun 
kaksiviikkoiset haasteet. Niistä 
selvitäksenne, teidän tulee osoittaa 
aitoa taistelutahtoa ja suurta sisua.

Wapun tapahtumat ovat yleensä pit-
kiä, joten mukaan kannattaa varata 
tarpeeksi vaatetta ja ilojuomaa. Ilo-
juoma tietenkin säilytetään muovi-
pulloissa tai tölkeissä, sillä Wappu 
on luultavasti pilalla, jos aukaisee 
kaula-valtimonsa lasinsirpaleeseen jo 
ensinmäisenä päivänä. Lisäksi on 

tärkeää pitää mukanaan sekä fuksi-
passi, että teemunkierros-läystäke. 
Jos kaikki menee hyvin ja muistat olla 
ahkera, tulee sinusta Teekkari ja ehkä 
jopa haalareihin Teemunkierroksen 
merkki. 

Tärkeää Wappuna on myös muistaa, 
että liika iloliemi aiheuttaa seuraavaksi 
päiväksi kärsimystä ja luultavasti heik-
koja muistikuvia illasta. Tietenkin hei-
kotkin muistikuvat on parempi kuin 
jättää Wappu kokonaan väliin. Tähän 
perään vielä hieman tietoa siitä, mikä 
se Teekkari oikeasti onkaan.
 
Teekkari
 
Teekkarit (Lepidoptera) ovat opiskeli-
joiden lahko. Teekkarit jaetaan taval-
lisesti eri ryhmiin: aitoTeekkareihin 
(Ditrysia) ja muutamaan muuhun 
suhteellisen alkeelliseen ryhmään 
(Esimerkiksi Arkkitehdit). Koko 
Lepidoptera-lahkossa on yhteensä 
yli 180 000 lajia, jotka jaetaan 127  
heimoon.

Rakenne

Muiden opiskelijoiden tapaan täysi-
kasvuisen Teekkarin ruumis raken-
tuu kolmesta ruumiinosasta: päästä, 
keskiruumiista (thorax) ja takaru-
umiista (abdomen). Keskiruumii-
seen kiinnittyy kolme paria jalkoja 
ja pään etuosassa ovat tuntosarvet. 

Tarinoita Wapusta, Teekkareista ja tien toiselta puolelta

Jos heräät Wappuna Otaniemestä, 
olet tehnyt jotain väärin.

kuva © Polyteekkari
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Näköaistimina toimivat kaksi verkko-
silmää ja vaihteleva määrä pistesilmiä. 
Monilla Teekkareilla on kuuloaisti. 
Teekkareiden näkyvin piirre ovat 
yleensä niiden lakki, jota ovat suuret 
kooltaan ja ne ovat usein tahrojen ja 
kuvioiden kirjomia. Värityksellä ja 
kuvioinnilla on useita funktioita, 
mutta tavallisimmin sen tarkoitus 
on kuitenkin piilottaa Teekkari saal-
istajien katseilta. Monilla lajeilla ku-
viointiin ja väritykseen sisältyy var-
oitus eläimen pahasta mausta tai 
suoranaisesta myrkyllisyydestä. 

Kuviointiin saattaa liittyä myös su-
vunjatkamiseen liittyviä signaaleja. 
Tahrojen väreillä on suuri merkitys 
teekkarin lämmönsäätelyn kannalta. 
Varsinainen lakki on valkoinen, mutta 
lähes aina sitä koristaa musta tupsu. 
Tieteellinen nimi, Lepidoptera, tu-
leekin kreikan kielen tupsua ja lak-
kia tarkoittavista sanoista: lepido- 
pteron, tupsulakki. Joillakin lajeilla 
lippa lisäksi taittavaa valoa erityi-
sellä tavalla, mikä näkyy metallisena 
kiiltona. Lakin reunoissa on hien-
oa karvoitusta, josta käytetään 
nimitystä cilia ja joka pienillä Teekka-
reilla saattaa muodostaa huomattavan 
osan lakin pinta-alasta. Lakin muoto 
vaihtelee eri Teekkariryhmien välillä 
ja joissakin ryhmissä etenkin tupsuun 
liittyy erilaisia liuskamaisia ulokkeita.

Lakiltaan surkastuneita Teekkarila-
jeja on kokonaisuutena vähän, mutta 
piirre on kehittynyt Teekarien evoluu-

tiossa lähinnä Oulussa. Paria poik-
keusta lukuunottamatta tupsut ovat 
tällöin surkastuneet lajin naaras-
yksilöiltä, mikä tehostanee munien 
tuotantoa.

Lepäävä Teekkari voi asettaa 
haalarinsa joko kattolaskuis-
esti ruumiin sivuille (tectiform), 
vaakatasoon takaruumiin päälle 
(planiform) tai purjemaisesti 
pystyyn ruumiin päälle (veliform). 
Tapa millä Teekkari laskostaa haal-
arinsa riippuu sen taksonomiasta. 
Teekkarille tyypillistä on myös su-
uosien kehittyminen pitkäksi im-
ukärsäksi, joka aukeaa jousen tavoin. 
 
Kehitysvaiheet ja elintavat
 
Teekkarit käyvät läpi täydellisen muo-
donvaihdoksen, jonka vaiheita ovat 
hakija, fuksi, Teekkari ja aikuinen, 
eli diplomi-insinööri. Fuksivaiheita 
on 2–10, mutta tavallisimmin 4–5. 
Fukseilla on purevat suuosat ja ruu-

miin etuosassa kolme paria varsinaisia 
jalkoja sekä takaosassa 5 paria käsnä-
jalkoja. Fuksin kehitys aikuiseksi teek-
kariksi voi kestää muutamista viikois-
ta jopa kuuteen vuoteen. Monet lajit 
talvehtivat fukseina, mutta varsinkin 
keväällä ensimmäiset havaittavat lajit 
talvehtivat aikuisina Teekkareina. 
Fuksien ravintona ovat tavallisimmin 
kasvit, erityisesti niiden lehdet. Osa 
lajeista on taloudellisesti merkittäviä 
viljelyskasvien tuholaisia.

Aikuiset Teekkarit käyvät kukilla naut-
timassa mettä, mutta joillekin lajeille 
maistuvat paremmin käyneet hedelmät 
ja jopa eläinten raadot. Osa lajeista ei 

nauti lainkaan ravintoa aikuistuttuaan. 
Monilla öisin lentävillä Teek-
kareilla on taipumusta lentää 
kirkkaiden valojen luokse. 
 
Vaikka sinun elämäsi Wappuna lop-
puukin, toivottavasti uusi elämäsi 
Teekkarina tulee olemaan antoisa 
ja jaksat muistaa meitä fuksivas-
taavia tulevaisuudessakin. Eessä sin-
tää Teekkarin vastuu ja vapaudet. 
 
Rakkaudella TiTen fuksivastaavisto 
2010-2011 Veli-V ja Kebbish.
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Musta, tyylikäs, yksiosainen ja kovan, 
mutta palkitsevan, työn tulos. Siinä on 
mielipiteeni TiTen haalareista. Haala-
ritiimiin alustavasti ilmoittautuneita 
oli Fuxi-Zufeessa noin 40 fuksia. Tämä 
luku karisi 24:ään , kun virallinen 
ilmoittautuminen sekä ensimmäinen 
kokous pidettiin syyskuun alussa, ja 
nyt projektin loppupuolella jäseniä on 
21.

 

 
Haalaritiimin kokoaminen ja ensim-
mäinen kokous oli syyskuun ensim-
mäisellä viikolla. Itse olin kyseisestä 
kokouksesta hieman myöhässä, mutta 
löysin kuitenkin paikalle. Kokouk-
sessa killan hallituksen senhetki-
nen puheenjohtaja ja haalarikummi 
kertoivat, mitä haalaritiimi tekee, ja 
mistä se on vastuussa. Myös toimi-
henkilöiden roolit, eli puheenjohtaja, 
sihteeri, rahastonhoitaja, graafikko ja 
wiki-vastaavat. Päätimme jakaa tiimin 
pienempiin ryhmiin, joille jaettiin 
mahdollisia sponsorifirmoja, joihin 
ottaa yhteyttä. Nämä ryhmät myös 
pitivät soittopiirejä luentojen välissä 
keskenään.

Koko tiimin kokouksia pidettiin 
joka viikko, lukuun ottamatta tent-
tiviikkoja ja joululomaa. Alkupään 
kokouksissa kyseltiin kuinka spon-
soreiden hankkiminen sujui. Syksyn 
kuluessa puheeksi otettiin kalliimpien 
mainospaikkojen jakaminen kahteen 
osaan, koska ne eivät menneet hy-
vin kaupaksi. Lopuksi takare-
isien paikat päätettiin jakaa kah-
tia ja myymättä jäivät vain yläselän  
paikka, johon pistettiin binäärikoodina  
”Pakko ottaa” sekä vasemman etureiden 
paikka, johon tämän vuoden HD 
ready -merkintään perustuva hatilogo 
perinteitä rikkoen meni. Myöhemmis-
sä kokouksissa puheenaiheina olivat 
fuksien haalareiden sovitukset sekä 
varaukset, haalarisaunan järjestämin-
en, sinne hankittavat virvokkeet ja
tiimin virkistystoiminta.

Haalareiden sovitukset päätettiin pitää 
kahden viikon aikana marraskuun 
lopussa, mutta koska suuri osa fuk-
seista ei ollut vielä tämän jälkeen 
varannut haalareita, niin pidimme 
sovitusvuoroja vielä joulukuun alus-
sa. Ihmisiltä, jotka varasivat haalarit, 
veloitettiin 10 euroa, muuten haa-
larit maksoivat 15 euroa. Yhteensä 
haalareita tilattiin 123 kappaletta 
Aries sportswearilta. Varsinkin 
Akateemisen kyykän MM-kilpailuihin 
osallistuvat fuksit saivat jännittää, että 
pääsevätkö he kyykkäämään haala-
reissa. Kyykkääjät saivat kuitenkin 
huokaista helpotuksesta, kun haalarit 
saapuivat kilpailupäivän aattona.

Haalarisaunaa varten virvokkeita 

Haalaritiimi 2010 hankittiin Virosta kahden fuksin voi-
min joululomalla. Saunan juomien 
lisäksi myös killalle ja tiimin yksi-
tyisille jäsenille tuotiin tuliaisia 
(tietysti tuliaiset täytyi maksaa itse). 
Saunan nakkivuorot jakamiseen käy-
timme Doodlea, mutta käytännössä 
varsinkin kaatonakissa oltiin ”siellä 
ollaan silloin, kun ketäkin huvittaa”  
-mentaliteetilla, kunhan ainakin  
kaksi henkilöä kerralla oli kaatamassa 
juomia. Kotimaasta saunaa varten 
hankittiin oluet, pilsnerit, neljä lavaa 
energiajuomaa ja ruoaksi muutama 
laatikollinen roiskeläppiä.

Haalarisauna pidettiin Teekkarisauna 
Mörrimöykyllä torstaina 17. päivä hel-
mikuuta. Fuksit, jotka eivät olleet ha-
keneet haalareitaan vielä tai tilanneet 
niitä saivat hakea sieltä haalarinsa. 
Lisämaksuihin kuului ainoastaan yksi 
hajonnut tuoli. Viihteenä oli tietenkin 
TiTen legendaarinen Herwantapeli. 
Perinteiden mukaan nykyinen haalari- 
tiimi pelasi peliä edellisen vuoden 
haalaritiimiä ja killan hallitusta vas-
taan. Luotettavien (?) muistikuvien 
mukaan hallituksen joukkue voitti 

kyseisen pelin. (Toim. huom. YLI-
JUOKSU.) Kirjoittajakin osallistui 
kolmanteen Herwantapeliin, ja jouk-
kuetovereiden mukaan heidän joukk-
ueensa voitti. Kyseessä on niin viihdyt-
tävä lautapeli, että loput muistikuvista 
menevät hämärästä täysin pimeiksi.

Yhteensä sponsoreilta saatiin kerättyä 
mukavasti fyffeä. Tästä summasta ja 
fuksien haalarimaksuista on maksettu 
haalarit, sauna ja haalaritiimin vir-
kistystoiminta, josta se on jo pitänyt 
saunaillan YTHS:n saunalla. Suun-
nitelmissa on vielä Konetalon sauna ja 
Megazone. Näiden lisäksi haalaritiimi 
maksaa Wapun lähestyessä härwelin 
ja jäynätiimin kulut. Taisipa hieman 
rahaa jäädä  TiTen tulevia 20v vuosi-
juhliakin avustamaan.

Wappua, muuta virkistystoimintaa ja 
haalaritiimin haalarimerkkejä odotel-
lessa toivotan lukijoille hyvää alkavaa 
kevättä!

Jussi ”Nro_Juszi” Lähteenmäki
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Luotettavaa
ohjelmistokehitystä



Simaohjeita

Wappu on kaiken muun ohella 
myös iloista juhlaa maukkaiden 
ruokien ja juomien kanssa. Näinpä 
olemme nibblen toimituksessa (killan  
sohvalla) koonneet muutamia mais-
tuvia reseptejä Wapun eri tilanteisiin, 
jotta jokainen saisi omat soppansa 
keitettyä. Kannattanee muistaa ottaa 
aina huomioon Suomen laki, joka  
sortaa opiskelijaa määräilemällä mitä 
kotona panemme, joten seuraavat 
ovat tarkoitettu astianpesuaineeksi 
citigrilliin, eikä nautittavaksi. 

“Muita mietoja alkoholijuomia kuin 
olutta kotitaloudessa valmistet-
taessa saadaan raaka-aineina käyt-
tää ainoastaan tuoreita tai kuivat-
tuja hedelmiä, marjoja, rypäleitä tai 
rapar-peria sekä aromia antavia kasvi-
nosia, ei kuitenkaan viljaa eikä siitä val- 
mistettuja tuotteita. Valmistuksen tu-
lee tapahtua käyttäen riittäviä raaka-
ainemääriä siten, että sanotut raaka-
aineet tai niiden käymisen yhteydessä 
syntyneet maku- ja aromiainekset ovat 
juomassa selvästi havaittavissa.”

Holiton sima
5l vettä
2 sitruunaa
4dl fariinisokeria
4dl sokeria
loraus siirappia
noin rusinan kokoinen pala tuorehiivaa
rusinoita

Laske  hanasta sankoon  kuumaa  vettä 
n. 1L,  johon  sekoitat  sokerit  ja sii- 
rapin.  Viipaloi sitruunat  ja  heitä 
sekaan.  Jatka liejua  viileämmällä 
vedellä, jotta saadaan yhteismääräksi noin 
5l kädenlämpöistä nestettä. Lisää hiiva, 
sekoita ja laita pimeään kaappiin yöksi. 
Pullota seuraavana päivänä lisäten pulloi-
hin hieman rusinoita. Parhaita ovat lasiset 
olutpullot, joihin kruunukorkki. Jossei ir-
toa moisia, mahdollista käyttää muitakin 
pulloja tai pakastepusseja. Siirrä pullot 
kylmään ja anna seista noin viikon. Nauti 
kossun kaverina tai sellaisenaan.

Tippaleivät
3 munaa
1tl suolaa
3tl sokeria
1.5dl maitoa
ripaus raastettua sitruunan kuorta
3dl vehnäjauhoja

Sekoita munat kulhossa. Lisää mausteet, 
maito ja jauhot. VATK ja iske voipaper-
itötteröön, jonka kärki leikataan auki. 
Tehdään siis puristin, millä saadaan pit-
kää pötköä aikaan. Kuumenna öljy katti-
lassa tai rasvakeittimessä. Purista taikinaa 
öljyyn kivaan mönttiin. Paistellaan hetki-
nen ja käännetään. Kun on saatu kiva väri 
aikaan, voidaan ottaa valmis tippaleipä 
valumaan talouspaperin päälle. Voit heit-
tää päälle hieman tomusokeria ja tipan 
taikaa.
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Hunajat suussa -sima

5 purkkia ( 450g/prk) hunajaa 
4 pussia (500g/ps) fariinisokeria. 
30g tuorehiivaa / setti turbohiivaa 
5 isoa sitruunaa 
25l vettä 
2 litraa karpalo/puolukka/mustaherukka 
mehua
rusinoita

Laske hanasta käymisastian pohjalle kuu-
maa vettä noin 5 litraa. Heitä perään so-
kerit ja hunajat. Lisää mehut ja loput vedet, 
jotta saat noin kädenlämpöistä mäiskettä. 
Viipaloi sitruunat ja heitä perään. Lisää 
hiivat ja toivo parasta. Anna käydä hiiv-
asta riippuen lämpimässä . ( Tuorehiivalla 
~2-3 viikkoa, turbohiivalla paketissa il-
moitettu aika.) Lappoa pulloihin. Älä ota 
mukaan sitä mäiskettä sieltä pohjalta vaan 
tarjoile se vaikka puluille parvekkeeltasi. 
Lisää pulloihin  muutama rusina ja hieman 
sokeria kaavalla 1 teelusikka / 1l simaa. 
Anna pullojen olla vielä noin puol viikkoa 
lämpimässä ja siirrä ne sit kylymään. Nauti 
laarnion kanssa tai ilman.

Sheriffisima
1.5l kaupan valmista simaa
0.5l Jaloviinaa *

Nauti.

Sankarijuoma
Sankarijuoma on suuri ja salainen keksin-
tö, jonka valmistuksesta löytynee tietoja 
useista lähteistä pitkin historiaa. Tämä 
perinteinen juoma on tunnettu usealla 
nimellä, joista tunnetuin lienee absintti. 
Kotimainen versio sankarijuomasta on 
arvostettu ja maukas päihdyttäjä, jonka 

valmistuksessa käytetään kotimaisia yrt-
tejä ja mausteita. Talvella kun ei pääse 
luontoon yrttejä keräilemään, voi ne käydä 
ostamassa ruokakaupasta ja/tai luontais-
tuotekaupasta. TiTeläinen tietty tilaa ne 
nettikaupasta, joita löytänee hakukoneilla. 

0.5l 80% etanolia (Haetaan määrissä  
Virosta)
40 grammaa koiruohoa
2 hyppysellistä anista
1 hyppysellinen fenkolia
1 hyppysellinen korianteria
1 hyppysellinen salviaa
1 hyppysellinen inkkarisokeria 
tilkka hunajaa 

Aloita valmistelut rauhoittumalla hen-
kisesti hetkeksi. Sytytä vaikka muuta-
ma kynttilä ja pistä suitsuke palamaan.  

Ota esiin kuh-
mare, jolla yrtit 
jauhetaan hie-
noksi. Jauhe si-
joitetaan isoon 
lasiseen purkkiin 
tai pulloon, johon 
päälle kaadetaan 
etanoli. Tämän 
jälkeen lisätään 
hunaja ja inkka-
risokeri. Touhu 

ravistellaan, ei sekoiteta. Annetaan seisoa 
kuukausi tai kaksi kaapissa välillä sekoit-
taen. Juoma siivilöidään ja nautitaan 
sankarihousut jalassa.

Mummon munkit

….

Parasta nautittuna kaverin kanssa.
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Kyykkä on aika hieno laji. Jo vuosi-
satoja sitten karjalaiset ottivat selvää 
tämän pelin perusteista Wiki-
pedian avulla. Meillä on 
nykyihmisillä on onneksi 
tekniikan siivittäminä olemassa myös 
akateeminen kyykkä, joka eroaa 
merkittävästi esimerkik-
si Suomen kyykkäliiton har-
joittamasta kyykästä. Säännöt, 
pelivälineet, kentät ja kaikki sensort-
tinen on täysin samaa kummassakin 
lajissa, mutta akateemisessa versi-
ossa liiketoiminta ei ole vakavaa. 
 

“Akateeminen kyykkäetiketti 
sisältää kaikki ne kirjoittamattomat 
lait, joilla me edustamme kyykkäken-
tillä opiskelijoita, seuraamme karttu 
pystyssä molempien suku-
puolen kyykkääjiä. Sen täh-
den olkoon käyttäytymisemme 
pelimme pontevuuden mukai-

sta. Me ymmärrämme voit-
tajan ilot, hävinneen surut ja 
hutikan harmit. Emme häi-
ritse heittoonsa keskitty-
vää kilpailijaa kohtuuttomasti, 
kiitämme vastustajia ja lah-
jomme tuomaria. Iloitsemme 
ja nautimme jälkipeluusta, 
emmekä juhli aivan 
vähän alkoholin avulla.” 
World Academic Kueuekkae
Federation (WACKF), Tampere, 2000 
 
Tuossa helmikuussa kyykkäilti-
in taas vähän suuremmal-
la mittakaavalla Akateemisen 
kyykän MM-kilpailujen 
merkeissä. Vuodesta 1991 
asti TEA-clubin järjestämänä 
tapahtuma on paisunut varsin suuri-
in mittoihin: kampusalueella pyörii 
kisapäivänä vajaa nelituhat-
päinen joukko kyykkäkansaa. 
Paikan päälle saapuminen 
tuomaroimaan tai pelaamaan on vain 
yksi tapa nauttia tästä erikoisesta 
talvipäivästä. Muita tunnettuja viihty-
mismuotoja ovat kotona irkkaaminen ja 
astioiden vieminen ko-
tikotiin äidille tiskattavaksi. 
 
Kyykkäliiton kilpailuissa ja Oulussa 
pelattavasta “normikyykästä” eroten 
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Akateemisen kyykän MM-kilpailut 
järjestetään talvella, mistä osin johtunee 
lajin harrastaminen pääasiassa lumi- 
sella alustalla. Kartun kipinöimät-
tömyys ja vähempikitkainen 
liukuminen lumipinnoitteel-
la asfalttiin verrattuna saattavat 
myös vaikuttaa asiaan. Pysy-
vien lumien saavuttua kou-
lun takaparkista saattaakin 
löytää MM-kilpailuihin valmistautuvia 
kyykkääjiä. Lajin täydellistä hallintaa 
havittelevan on huomioitava, että 
kyykkämenestys koostuu kolmesta 
synergisestä tekijästä: heittotaidosta, 
kylmänkestävyydestä ja viinapäästä, 
joista kaksi viimeistä ovat ehkä ne 
tärkeimmät – tuomareille ainakin. 
 
MM-kyykässä tuoma-
reille on kova kysyntä, sillä 
640 joukkueen alkusarjassa 

pelataan aikas monella kentällä saman-
aikaisesti. Nakki on onneksi leppoisa ja 
monien mielestä yksi parhais-
ta tavoista viettää kyykkäpäivä. 
Kuuluuhan tuomarin 
lahjonta vahvasti pelin luon-
teeseen. Vielä tarvitsee 
taitaa kerrospukeutumisen 
salat ja osata mitoittaa alkoholinku-
lutus sellaiseksi ettei mene rikki, 
vahingossa taulukoi pisteitä väärinpäin 
tai lähettele vääriä joukkueita jatkoon. 
Ilmaiset ruoat ja jatkobilelippu tule-
vat myös kivasti vaivanpalkkana. 
 
Kaikki kyykkäämään – MARS. Killalla 
on varusteet, takaparkissa tilaa, irkissä 
pelaajia ja Alkossa lämmikettä.

Masi “Maska” Kajander
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Mitä saadaan, kun roudataan v*tusti 
tietoteekkareita Suomen turkuun, 
heitetään päälle taxivodkaa ja pei-
tellään koko sotku Mannisen Villen 
takilla?

Kello on 11.30, kun saavumme skillan 
kiltahuoneelle. Melkoisesti tunkua, 
mutta onneksi olimme varmistaneet 
ajoissa pöytävarauksen, jotta kok-
tailtilaisuutemme onnistui. Harmik-
semme skiltalaiset olivat ottaneet lait-
tamamme ‘yksityistilaisuus’-lappusen 
liian tosissaan ja jouduimme odot-
tamaan kuohujuomiamme hieman. 
Kokkareiden jälkeen pääsimmekin 
ahtautumaan bussiin, joka oli vain 
puolillaan teidän PENSEYTENNE 
takia. Noh enemmän matkajuomia 
meille. Matka turkuun meni, kuten 
matkat turkuun yleensä; viinaa, auran 
abc, viinaa, perillä. Majoitus oli hoi-
dettu pikkupoikain tykö ala-asteelle, 
jonne saavuimme hyvissä ajoin, jotta 
ehdimme nauttimaan olusen tai kaksi 
hienostuneessa ilmapiirissä. Ensim-
mäisen illan ohjelmassa oli sodan- 
julistussitsit tai vaihtoehtoisesti sauna-
hommat. 

Sitseillä oli 
tarjolla oikein 
Don Opasta, 
Taxi-vodkaa ja 
vain lantringik-
si soveltuvaa 
valkkaria. Näitä 
juotiin 4 hen-
gen joukkue-
issa, jokaiselle 
joukkueelle oli 
varattu pullo kutakin. Kovimmat tais-
telijat löysivät itsensä oksentamasta 
pöydän alta jo ennen jälkiruoan tar-
joilua.

Majoituksella taistelujoukkomme piti 
aamuun asti huolta, että penseät Lap-
peen Rantalaiset eivät pääsisi naut-
timaan unimaailmasta. Aamulla en-
nen taisteluja saimme nauttia TEKin 
tarjoamasta meetwurstisämpylästä 
ja tilkasta holitonta juomaa. Aami-
aisen jälkeen lissää bönthöö bönthöö 
ja eka laji käyntiin. Lajissa kokeiltiin 
piirrellä jollain hifi-paintilla valko-
kankaalle ja siten selittää sanoja, kuten 
raid, lentokone ja java. Joukkueemme 
kärsi PHP:n puuttumisesta, joten hä-
visimme lajin pistein -7. Jallu kuiten-
kin maistui ja ainakin kisaajilla oli 
hauskaa. 

Seuraavaksi oli luvassa humanjoistik, 
jossa ohjailtiin silmittömästi juopu-
nutta ja henkilöä oluita metsästäen. 
Laji olikin helppo, sillä tulimme heti 

 titeenit. turku. php.
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toiseksi. Melkoisen hyvälle se menes-
tys maistuikin, joten päätimme voittaa 
seuraavat lajit. Seuraavaksi Masi läh-
tikin etsimään Jukkaa, joka oli aamulla 
herännyt Sotkun naapurin katolta. le 
Jukka sidottiin seinään ja sitä heiteltiin 
kyykillä. Lopuksi juotiin sakko-olusia 
liian hyvistä heitoista. Fuksit kun-
nostautuivat ja voittivat lajin ylivoi- 
maisesti. Maistu makialta. Lajin jäl-
keen suunnaksi kemian kukkulat ja 
välikalja proffan kellarissa. Seuraava 
laji olikin kopio edellisvuodelta, siinä 
juotiin pahoja alkoholijuomia ja hyp-
ittiin esteradalla pareittain. Laji näytti 
niin pahalta, että otimme vahvistuk-
seksi joukkueeseen ulkkaritytöt setä-
stalinin sylistä. Voitto. 

Viimeiseen lajiin lähdimme vahvoin 
mielin, sillä lajina oli perinteisesti 
juomapeli. Afrikantähdeksi naamioi-
dussa lajissa metsästettiin dippatyötä, 
teekkarilakkeja ja matkalla juotiin 
olutta. Joukkueessa TiTeä edustivat 
känni-Kaisa, TAISTELU-Dregu ja hu-
uto-oksennus-keba. Urheasti he joivat, 

oksentivat, joivat ja tulivat toiseksi. 
vittu. Koko päivän härdellistä tulok-
sena oli toinen sija, sillä OULU meni 
ja pilasi kaiken. Näin hän se meni, että 
titeeni-kirves vaihtui Jukkaan, Man-
nisen Villen takkiin ja Sombreroon.. 
Voitto. 
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Teekkarin iltasatu

Olipa kerran, ei niin kaukaisessa 
maassa, pieni teekkari. Teekkari 

eleli onnellisena muiden teekkareiden 
kanssa ja oli ahkera niin koulussa 
kuin alkoholin käytössä. Eräänä 
päivänä hän kuitenkin törmäsi ilkeään 
noitaan, joka langetti teekkariparan 
päälle loitsun, karmean kirouksen. 
Loitsu siirsi teekkarin pelottavien 
humanistiolioiden maahan eikä noita 
vaivautunut kertomaan saiko kirousta 
purettua.
Uusi maa oli outo ja kummallinen. 
Teekkari yritti sopeutua joukkoon, 
muutakaan kun ei keksinyt. Se 
oli kuitenkin vaikeaa, sillä jo 
kommunikointi tuotti hankaluuksia. 
Teekkari vanhasta tottumuksesta 
aukaisi kännykkäirkkinsä ja yritti 
löytää edes jotain humanistia irkin 
kanavasokkeloiden uumenista. 
Harmillisesti teekkarin etsinnät 
olivat turhia eikä hän löytänyt ketään 
oppaakseen tähän outoon maailmaan. 
Näytti siltä, että saadakseen kontaktin 
maan asukkaisiin hänen olisi 
facebookattava humanistien kanssa tai 
jopa puhuttava ihan kasvotusten. Siitä 
tulisi vaikeaa.

Koska irkistä ei löytynyt apua, 
teekkari päätti osallistua 

luennoille. Kenties sieltä löytyisi 
ystävällisiä humanisteja valaisemaan 
hänen polkuaan. Hän valitsi 
ensimmäisen vastaan tulleen 
luentosalin ja avasi oven. Vastaan 

lemahti varsin ihmeellinen näky: 
luentosali olikin täynnä tyttöjä. 
Tännekö ne kaikki naispuoliset ihmiset 
olivat kadonneet lukion jälkeen? Ei 
ihme, ettei teekkarin kaveripiiristä 
löytynyt kuin muutama tyttö.

Kuunneltuaan hetken luennoitsijaa 
teekkari oppi, että kurssista sai 

ihan liikaa opintopisteitä kurssin 
sisältämään työhön nähden. Hänen 
tulisi vain istua luennoilla kaksi 
kertaa viikossa periodin ajan ja 
kirjoittaa tentissä jotain hassua tietoa, 
jonka hän oli oppinut jo lukiossa. 
Vierustovereiltaan hän tosin oppi, 
että löytyi myös humanistiaineita, 
joissa hänen tulisi tehdä kaksi pitkää 
esseetä, osallistua jokaiselle luennolle 
ja vielä lisäksi lukea noin neljä paksua 
ja raskasta romaania eikä näistä 
kursseista saanut kuin pari hassua 
pistettä. Teekkari kiitti onneaan, että 
oli tullut heiluttelemaan käsiään juuri 
tähän luentosaliin eikä viereiseen. 

V     ierustoverit innostuivat 
myös kutsumaan teekkarin 

humanistiopiskelijabileisiin illalla, 
niihin tapahtumiin kun kuulemma 
miehet olivat aina tervetulleita. Siispä 
teekkari kävi Alkossa ostamassa 
pullon Jallua, puki haalarit päälle ja 
suuntasi sovittuun paikkaan.

Teekkarin yllätys oli suuri, kun hän 
pääsi paikalle. Naisten paljouden 
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hän oli osannut jo aavistaa, mutta 
kenelläkään ei ollut haalareita! Löytyi 
legginsejä, hameita ja farkkuja, mutta 
ei yhtäkään haalaria. Jotkut jopa 
nyrpistivät nenäänsä nähdessään 
teekkarin haalarit, aivan kuin 
opiskelijahaalarit olisivat jotenkin 
huono asia. Välejä paikkaillakseen 
teekkari tarjosi lähimmille juhlijoille 
huikkaa Jallupullostaan, mutta 
sekään ei kelvannut humanisteille. 
He kuulemma joivat vain punaviiniä 
ja muita sivistyneitä juomia, Jallu 
oli pahaa eikä sitä voinut juoda 
viinilasista. Teekkariparka oli aivan 
hämillään. Hänhän oli vain halunnut 
saada uusia ystäviä, sopeutua tähän 
outoon humanistimaahan, johon 
noita oli hänet taikonut.

Ilta eteni ja viini virtasi. Humanistit 
alkoivat humaltumaan ja 

hiljalleen teekkari alkoi tuntea 
olonsa kotoisaksi, yhtä humalassa 
teekkarisaunallakin oltiin, ainoana 
erona oli humaltumisaine. Saunakin 
juhlintatilasta löytyi, vaikka 
humanistit eivät tunteneetkaan 
käsitettä yhteissauna vaan miehillä ja 
naisilla oli omat vuoronsa. Teekkari 
saattoi melkein kuvitella olevansa 
kotona. Keskustelukin oli viimein 
vaihtunut politiikasta, kulttuurista 
ja kynsilakoista humalaiseen 
pullonpyöritykseen. Niiden parin 
miespuolisen humanistin kanssa 
saattoi jopa puhua tietokoneista ja 
konsolipeleistä!

Loppuilta kuluikin varsin sumuisissa 
oloissa. Aamulla hän muisti 

käyneensä monia kiivaita väittelyitä 
muun muassa humanisti-termin 
sopivuudesta kaikille ei-teekkareille, 
teekkareiden opiskelumotivaatioista 
ja sitsikäytännöistä sekä 
työl l i s tymismahdol l i suu ks is t a . 
Teekkarille oli myös illan aikana 
ehdotettu useita eri kirjallisuudessa 
käytettyjä keinoja päästä takaisin 
kotiin. Ilmeisesti joku niistä oli 
toiminut, sillä kotoaan teekkari oli 
nyt herännyt. Päänsäryn ja huonon 
olon lievennyttyä teekkarin pienessä 
päässä alkoi hahmottua ajatus siitä, 
että vaikka teekkarit ja humanistit 
olivatkin kovin erilaisia, humanistit 
olivat loppujen lopuksi varsin vinkeitä 
olentoja.

Tarinassa käyttämäni termi 
”humanisti” on oikeastaan 

vanhentunut ilmaisu. Vuoden vaihteen 
jälkeen Humanistinen tiedekunta 
muutti muotoaan Tampereella ja 
on nykyään jakautunut mm. Kieli-, 
käännös- ja kirjallisuustieteen 
yksiköksi. Selkeyden vuoksi ja 
teekkarinäkökulmasta johtuen 
tarinassa oiotaan parit mutkat ja 
kaikki käsien heiluttelijat pysyvät 
humanisteina.

Annu ‘Liselle’ Peltoniemi
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Wappu on teekkarin ja ennen kaik-
kea fuksin parasta aikaa. Kuka jak-
saa välittää harkoista, luennoista ja 
harkkatöistä, kun voi laittaa elämän 
risaseksi ja osallistua Wapun rientoi-
hin. On Teemun kierrosta ja muu-
ta mukavaa tekemistä, Wappulehti 
Tamppi ilmestyy ja Tupsulan ulko-
ilmakonsertti tulee. Wappu on vain 
pari viikkoa vuodessa ja fuksiwappu 
kasteineen vain kerran elämässä, sitä 
ei pidä kenenkään jättää väliin data-
amisen tai penseilyn takia.

Jäynääminen

Wappu on varsinkin fukseille hubaisaa 
aikaa. On monta mahdollisuutta hank-
kia kunniaa killalle ja itselleen. Hyvä 
tapa onnistua tässä on jäynätä pahaa 
aavistamattomia kansalaisia ympäri 
Tampereen kaunista kaupunkia. Tätä 
pääsee harrastamaan Tampereen 
jäynäkilpailun yleisessä sekä fuksisar-
jassa. Mitä paremmin fuksisarjassa 
pärjätään, sitä aikaisemmin fuksit 
pääsevät kasteeseen ja koskeen. Fuk-
sisarjan voitosta saatava kiertopalkin-
tokello majailee vielä Wappuun asti 
TiTen kiltahuoneella ja sen kohtalon 
ratkaisee TiTen fuksien jäynätiimi ja 
sen tahto voittaa vähäisemmät killat. 
Että eiköhän pidetä kello killassa ja an-
netaan muiden odotella kastetta räntä-
sateessa, fuksit?

Viime Wapun järisyttävän upean fuksi-
jäynän lisäksi TiTe pärjää yleisessäkin 

sarjassa oikein mukavasti. Maaliskuun 
puolessa välissä Jäynäviikon päät-
täneessä Jäynägaalassa pääsivät kil-
lan edustajat pokkaamaan parikin 
pystiä, ja vaikka Jäynäviikon voitto 
jouduttiinkin jakamaan, niin ketkujen 
jäynääjien hyvin etanolissa liuotetut 
aivosolut raksuttavat uudella innolla 
ideoita yleisen sarjan voiton viemisek-
si. Seuraava etappi sitten onkin Tam-
pereen edustaminen valtakunnallisis-
sa jäynäkisoissa.

Härwelit

Jos joku fuksi kokee, että jäynääminen 
ei ole se oma juttu, niin aina voi lähteä 
rakentamaan TiTen härweliä Wap-
pukulkueeseen. Härwelit ovat yleensä 
rumia, isoja ja tarpeettoman raskaita  
”taideteoksia”, joita Wappukulkueessa 
kannetaan killan edellä. Kulkueessa 
myös huudellaan muille killoille mu-
kavia. Saattaapi lisää kyseenalaista 
kunniaa olla jaossa sille killalle, joka 
saa keuhkoistaan eniten desibelejä 
kulkueen aikana ulos. 
Joinakin vuosina härwelin rumuus 

Wappu ja muuta mukavaa
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nousee ihan omiin sfääreihinsä, kuten 
viime keväänä anorektisen robot uni-
cornin kanssa pääsi käymään. Eli 
rima ei ole korkealla, fuksit. Pistäkää 
paremmaksi! Mallia voi vaikka hakea 
90-luvun lamavuosilta, kun TiTen le-
gendaarinen Lamajyrä lanasi ajankoh-
taisuudellaan. Samalla se tuli melkein 
jyränneeksi edellä kulkeneen KoRKin 
fuksit. Tämä jos mikä opettaa, että 
kannattaa olla (vähän) suuruudenhul-
lu ja ammentaa ideoita ajankohtaisista 
pop-kuldyyrin ilmiöistä tai muusta 
maailman menosta.

Koskeen!

Mikäli fuksit sattuvat failaamaan 
jäynänsä ja oleskelu kauniissa suoma-
laisessa kevätsäässä venähtää viime 
keväistä pidemmäksi, on TiTeläisten 
hyviin tapoihin kuulunut päästää tvik-
kiläiset ensin kasteeseen. TiTen pää-
tyessä koskeen ensimmäisenä, on tvik-
kiläiset päästetty pulikoimaan koskeen 
seuraavana. Odotteluun kannattaa 
varata skumppaa ja muita virvokkeita, 
musaa ja kuteet sään mukaan, koska 
se nyt vaan on typerää kastua ennen 
aikojansa.

Tämän raapustuksen pointti tulikin 
jo alussa, mutta sanotaan se nyt vielä: 
jäynätkää, juokaa, pelatkaa ja juhlikaa! 
Wappu tulee!
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Vuosijuhlat

Mikäli joku on onnistunut elämään koko 
vuoden tynnyrissä, niin hypetetään nyt 
vielä kerran TietoTeekkarikillan kiltau-
tumisen kaksikymppisiä. On tulossa vi-
imeisen päälle upeat ja ennen näkemät-
tömän säihkyvät pirskeet. Meidän pikku 
kiltamme ei ole enää teini-ikäinen. 

Viimeisen vuoden ajan on kulissien ta-
kana käynyt pirunmoinen tohina, jotta 
TiTen juhlavuodesta saataisiin ikimuis-
toinen. Huhtikuun säihkyvän upeiden 
vuosijuhlien eteen on toimikunta paiski-
nut töitä välillä ankeinakin vuorokauden 
aikoina. Vaikka ei itse juhlille pääsisikään, 
on vuosijuhlaviikolla luvassa muuta mu-
kavaa ohjelmaa ja juhlakahveille kannat-
taa ainakin piipahtaa.

Vuosijuhlaviikolla julkaistaan myös 
TiTen historiikki. Historiikkitoimikunta 
on wanhojen kilta-aktiivien ja arkistojen 
aarteiden avulla kerännyt samoihin kan-
siin sattumuksia, tarinoita ja tapahtumia 
reilun kahdenkymmenen vuoden ajalta. 
Historiikissa on myös wanhoillekin käh-
myille luvassa paljon uutta, sillä tässä kil-
lassa on aina osattu säätää ja pitää hauskaa. 
Tämä teos kuuluu jokaisen TiTeläisen hyl-
lyyn, eli julkaisun jälkeen kannattaa pitää 
kiirettä, koska tarjolla on vain rajoitettu 
erä.

Huh Huh, nimittäin
VuosijuhlaHommia!

 
Rakas kiltamme täyttää tänä vuonna 
pyöreät 20 vuotta ja sitähän kuuluu juh-
lia asiaan kuuluvin tavoin! Vuosijuh-
laviikkoa vietetään viikolla 14, jolloin 
on erilaista tapahtumaa viikolla ja 
viikonloppuna räjähtää vuosijuhlien ja 
silliksen merkeissä. Muista seurata tie-
dottelua nettisivuilta, jotta et missaa 
hienoja tapahtumia!

Ilman hikeä, verta ja kyyneliä ei vu-
osijuhliakaan saada kokoon. Mitä hy-
viin vuosijuhliin oikeen tarvitaan? 
Juhlapaikka, bändi, ruokaa ja viinaa. 
Kuulostaa simppeliltä, mutta se ei ole 
koko totuus. Harva uskoisi, miten hir-
veän vaikeaa on koota kasaan juh-
lia, varsinkin (toivottavasti) hyviä.  
Vuosijuhlatoimikunnankin hymy hyytyi 
siinä vaiheessa, kun toistaiseksi salaista 
jatkopaikkaa alettiin metsästää. Noin 
sata miljoonaa puhelua myöhemmin 
onneksi löydettiin tila, vaikka to-
sin sielläkään ei normaalikansa saa yli 
kahteen juhlia. Luulisi nyt, että Tam-
pereelta löytyisi parille sadalle ihmiselle 
juhlapaikkoja!
 
Juhlavuoden kunniaksi yleensä vain 
juhlijoille tarkoitettu silliaamiai- 
nen järjestetään tänä vuonna avoime-
na, niin että kaikilla on mahdollisuus  
ostaa lippuja sinne. Silliksen esiintyjiin 
haluttiinkin panostaa, joten jo aikai-
sessa vaiheessa viime vuonna tehtiin va-
raukset Pornolordiin ja Poutatorveen!  
Vaikket vuosijuhlile siis tulisikaan, 
niin kipaise hakemaan itsellesi kil-
lasta lippu sillikselle, niin et missaa 
TiTen parhaimipia bileitä tänä vuonna. 
 
PS. Tiedätkö Sinä, milloin TiTen oikeat 
synttärit ovat? :-)
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TiTen vuosijuhlaviikko

Maanantai 4.4.
12:00 Vuosijuhlaviikon avajaiset
@kiltahuone

Vedä haalarit niskaan ja tule kiltahuoneelle 
nauttimaan kanssatiteläisten seurasta. 
Ohjelmassa on ainakin koko vuosijuh-
laviikon kestävän kilpailun julkistaminen 
sekä mukavaa yhteishengailua. Päivän 
edetessä ja nälän kasvaessa avataan myös 
TiTen grillikausi ? omat grillattavat mu-
kaan!

Tiistai 5.4.
15:00 Historiikin
julkistustilaisuus @TB109

TiTen 20-vuotishistoriikki julkistetaan 
wanhojen videopätkien ja kuvien siiv-
ittämänä. Historiikki kertoo killan pe-
rinteistä ja tapahtumista ensimmäisten 
titeläisten ajoista tähän päivään asti. 
Historiikin voit lunastaa itsellesi 12 euron 
hintaan julkistustilaisuudessa tai tämän 
jälkeen kiltahuoneella myyntipäivystys-
aikoina.

Keskiviikko 6.4.
13:15 Etikettiluento @TB214

Minkälaiset kengät laitan vuosijuh-
lille? Miten juhlakäsineitä käytetään? 
Onko pakko pukeutua frakkiin? Mikä on 
pöytäavec? Näihin ja moniin muihin vu-
osijuhlien etikettiä koskeviin kysymyksi-
in saat vastauksen saapumalla etiket-
tiluennolle! Osallistuminen on erityisen 
suositeltavaa niille, jotka osallistuvat TiTen 
20-vuotisjuhliin, mutta kaikki muutkin 
ovat tervetulleita oppimaan etiketin saloja. 
 

Torstai 7.4.
14:00 TiTe Tournament @kiltahuone

Titeläisten villit kisailut pyörähtävät 
käyntiin Tekken Tournamentilla ja jatku-
vat tästä eteenpäin vapaamuotoisemmin 
erilaisilla TiTe-henkisillä ulko- ja sisäla-
jeilla. Ethän unohda haalareita!
Tournamentin ohjelma:
14:00 Tekken Tournament
16:00 JättiJalkkismatsi
17:00 TiTe-visa

Perjantai 8.4.
12:00 Synttärikahvit @kiltahuone

Suu makeaksi TiTen synttärien kunniaksi! 
Tarjolla kakkua, kahvia ja teetä sekä tiet-
enkin hyvää seuraa.

Lauantai 8.4.

Juhlaviikon kohokohta on tietenkin vuosi-
juhlat! Vuosijuhlien pukukoodina on juh-
lapuku ja akateemiset kunniamerkit. Illal-
liskortit on valitettavasti myyty jo loppuun, 
mutta seuraavan aamun sillikselle pääsee 
yhä mukaan juhlimaan.

Sunnuntai 9.4.
12:00 Sillis @Messukylän työväentalo

Tarjolla silliaamiaista ja hyvää viihdettä. 
Esiintymässä silliksellä ovat Pornolordi ja 
Poutatorvi! Sillis on avoin kaikille. Liput 
maksavat 10 euroa kappale ja niitä myy-
dään kiltahuoneella myyntipäivystysaikoi-
na. 
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