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Nibblistien terkut

mo

aateltiin tehä tällane nibble tähän koulun alkuun.

t: nibblistit, madlax ja kikki hiiri 

PJ:n kesäkuulumiset ja fuksimuistot

Se o syksy ny ja kouluki alkaa taas. Oma kesä meni Rauman paperi-
tehtaalla ja nyt onkin mukava päästä rentoutumaan ja viettämään 
fuksiviikkoa teidän kanssanne.  Oma kesä oli jokseenkin tylsä, 
koska vietin pari päivää lukuunottamatta kaikki päivät töissä ja sielläkin 
mielenkiintoisin tapahtuma oli kun kaaduin tauolla tuolilla ja sain 
kämmenen kokoisen mustelman pohkeeseen, joka tälläkin hetkellä 
koristaa jalkaani sini-puna-ruskea-keltainen-väriyhdistelmällään.

Teille fukseille uusi paikkakunta ja koulu tuovat monille uuden mah-
dollisuuden olla käytännössä mitä vain.  Monien kohdalla kaikki ka-
verit ja vihamiehet jäivät toiseen kaupunkiin, joten  on vain itsestä 
kiinni mitä tekee tällä mahdollisuudella. Oman fuksivuoden muistiku-
vat ovat jo melko huteria, mutta ensimmäinen päivä on vieläkin mie-
lessä kun järjestetyn ohjelman jälkeen kävelin Mikontalon soluuni ja 
totesin että viikon siellä yksin viettäneenä tarvitsisin jotain muutakin 
tekemistä kuin koneella istumisen. Siispä lähdin kiltaan, jossa hetken 
istuttuani silloiset hallituslaiset tulivat juttelemaan. SIlle tielle sitten 
jäinkin ja nyt viidentenä vuonna olen neljättä vuotta mukana kilta-
toiminnassa. Vaikka tälläinen lähestymistapa ei vaikutakaan kenties 
juuri sopivalta sinulle niin kilta ja muut kerhot kyllä järjestävät alusta 
asti tapahtumia, joissa voi löytää hengenheimolaisia.

Kun sitten viikkoa myöhemmin vanhemmat tieteenharjoittajat saapu-
vat paikalle, saatte kuunnella kyllästymiseen asti jorinoita jotka alka-
vat yleensä sanoilla “silloin kun minä olin fuksi...”. Tämä on toisaalta 
ihan mukavaa ja on kohteliasta naurahtaa hivenen vanhojen hori-
noille. Silloin kun MINÄ olin fuksi iman tentti oli aina lauantaisin ja 
käytiin koulua 5 periodia! NIH!  Antakaa heille tämä ilo, sillä he vain 
haluaisivat olla taas kerran fukseja. Muutamat menevät fuksivuo-
den tavoittelussa jopa niin pitkälle että käyvät insinöörimatematiikka 
1:stä jo neljättä tai viidettä kertaa (itseni mukaan lukien).

Mukavaa alkavaa lukukautta ja antoisia hetkiä opiskelun ja uusien ih-
misten kanssa. Muistakaa ettei kaikkia kavereita tarvitse löytää 4cha-
nista tai jostain muusta herrasmiesten ajanviettopaikasta.
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Kesäisin kymmeniä tietoteekkareita kokoontuu syrjäiselle 
mökille viettämään viikonloppua. Tapahtumalla tiedetään 
olevan vakavia seurauksia osallistujien, niin henkiseen 
kuin fyysiseenkin hyvinvointiin. Voidaanko tänä vuonna 
tapahtunutta käyttää onnistuneesti, kun yritämme varau-
tua ensivuoteen?

Varustus

Mökkeilemään lähdettäessä täytyy muistaa varustautua 
hieman paremmin, kuin esimerkiksi kaupunkireissua var-
ten. Yöllä saattaa olla kylmä ja uimaankin olisi kiva pääs-
tä, joten lämmintä vaatetta ja pyyhettä kannattaa varata 
mukaan. Varustukseen on hyvä kuulua myös yöpymiseen 
tarvittavat vermeet, kuten makuupussi ja makuualusta tai 
riippumatto.

Siirtyminen kesätappoon

Matkaa Mutikkoon on autoteitä pitkin noin 35 kilometriä. 
Vuosittain useat autot taittavat tämän välin kyydittäen 
ihmisiä ja ruokaa paikalle. Tämä onkin suositeltava tapa 
matkustaa paikalle. Autokyydillä matkan taittaminen ei 
kuitenkaan ole kovin kiitollinen tapa. Ensimmäinen olut 
maistuukin selkeästi paremmalta paikanpäällä, kun sinne 
on päädytty jotain muuta kulkuvälinettä käyttäen. Melko 
suosittu pyöräily on viime vuosina saanut kilpailijakseen 
marssimisen, jolloin matkaa taitetaan jalan, käyttäen teitä, 

junaraiteita, polkuja ja ojan ylle kaatuneita puita. Marssi-
misen etuna on leppoisa etemistahti ja lyhyempi reitti, joka 
on noin 24 kilometriä marssia + 560 metriä uintia.

Eväät

Kesätapossa vietetään noin kaksi vuorokautta, joten ravin-
toa ja nesteitä on hyvä nauttia riittävästi. Paikalla ei ole tar-
joilua, joten jokaisen on syytä varata omat eväät matkaan. 
Paikalla on hyvin varusteltu keittiö, sekä grilli, jossa mak-
kara käristyy kauniin sulavasti. Seikkailunhaluisemmat 
grillaajat voivat kokeilla niinkin erikoisia ruoka-aineita 
kuin herkkusienet, halloum ja pekoni. Juomiksi suositel-
laan kotimaista keskiolutta, jaloviinaa ja jotain alkoholi-
tonta, kuten vettä.

Selviäminen hengissä

Kuolemia kesätapossa 0, Norjassa 77. Loukkaantuneita 
kuitenkin kesätapossa riitti. Kriittisimmät vahingot olivat 
osumia päähän, joista yksi jouduttiin toimittamaan am-
bulanssilla sairaalaan. Vammoja tuli niin puuhun kiipeä-
misessä, pää edellä järveen hyppäämisessä ja kaiteelta tip-
puessa. Jos siis meinaat humaltua oikein kunnolla, muista 
ottaa mukaasi kypärä. Muuten kannattaa noudattaa yleisiä 
turvallisuusmääräyksiä ja käyttäytyä kunniallisesti.

Noniin! Tässä sitä pistettiin tuore fuksi kirjoittamaan 
Nibbleen, vaikka koulun alkuunkin on vielä noin kolme 
viikkoa. Ei siinä mitään, onhan se toki hieno luottamusteh-
tävä. Se ei ole mikään liian helppo tehtävä, sillä tavoitteeksi 
ilmoitettiin 500–1000 sanaa. Pisin lukiossa kirjoittamani 
aine oli vähän reilut 300 sanaa ja sekin täyttä liirumlaa-
rumia. Se toimi ylioppilaskirjoituksissa, joten miksei täs-
säkin. Lukiossa meistä kaikki ovat varmasti tottuneet ve-
nyttämään onnetonta tynkää äärettömyyksiin. Eihän tätä 
(toivottavasti) edes kukaan lue. ;)

Olen tänä vuonna valmistunut ylioppilaaksi ja tässä vii-
meisen kahden viikon aikana muuttanut pienestä ete-
läisestä maalaiskunnasta 150 kilometriä pohjoisempaan 
tänne Tampereelle; ”kotikodista” omaan  (solu)kämppään 
legendaariseen Mikontaloon. Tässä kirjoittamisen ohessa 
juomaa keittiöstä hakiessani näenkin parvekkeen ikkunas-
ta kätevästi Tietotalon, joka meille fukseille tulee varmasti 
tutuksi seuraavien kuukausien ja vuosien aikana.

Kävin tylsyyksissäni hakemassa ensikosketusta kiltaan jo 
kesätaposta heinäkuun lopulla. Aluksi jännitti hieman, ja 
epäröin uskaltaako kesätappoon mennä, sillä en tuntenut 
entuudestaan ketään paikalle saapuvista. Ajettuani mök-
kien parkkikselle ensimmäinen kysymykseni oli luonnol-
lisesti ”olenko oikeassa paikassa?” Sopivasti taikajuomaa 
alle ja kyllähän siellä ihmisiä oppi tuntemaan. Oli hienoa 

huomata että kesätapossa meitä fukseja oli useampi. Jo 
kesätapon toisen päivän aamuna oli jännän kotoisa fiilis. 
Tällaisessa porukassa kelpaa heilua. 

Toisena iltana en ollut varma, ottaakko vai eikö ottaa, 
aamun darran ollessa vielä tuoreessa muistissa. Onneksi 
vanhemmat tieteenharjoittajat osasivat auttaa pikku-fuksia 
siinä dilemmassa. ”Mukavaa porukkaa,” ajattelin; ei kadut-
tanut saapua paikalle. Oli hienoa tutustua toisiin opiske-
lijoihin ja erityisesti muutamiin tutoreihin ja fukseihin, 
jotka olivat päätyneet paikalle. Kokemuksen perusteella: ei 
hätää – ei ne (vanhukset) pure.

Kolme viikkoa myöhemmin... Kirjoittamisessa tuli pieni 
tauko koska kiire, joten viimeistelen tätä tekstiä nyt täällä 
killassa sunnuntai aamuyöstä, koulut alkaakin jo huomen-
na. Nyt kirjoitan aika eri perspektiivistä kuin aikaisemmin 
koska kokemusta TiTeläisenä olosta on tullut aivan val-
tavasti lisää. Olen viimeaikoina hengaillut kiltahuoneella 
enemmän tai vähemmän ja kiltahuoneesta onkin muo-
dostumassa olohuone Mikontalon ulkopuolella. Parhaim-
millaan ei ole tarvinnut mennä edes yöksi kotiin. Myös 
Worms ja Tekken ovat tulleet tutuiksi vanhusten kanssa 
pelatessa. Suosittelen killassa hengailua kaikille fukseille. 
PS. Opetelkaa irkkaamaan.

 –  Jaakko ”Jaketus” Airasmaa

Kesätappo fuksin silmin ja koulun odotusfiiliksiä
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Kesätappo eli sinne ja autolla takaisin
Tampereen TietoTeekkarikillan kesätapaaminen on mie-
lestäni paras killan järjestämä vakituinen tapahtuma. 
Kesätapon väliinjättäminen pakottamattomista syistä on 
todella tyhmää. Läheisten poissamenoihin otan osaa, mut-
ta selitykset rahatilanteesta, aikatauluista tai muista mität-
tömämmistä asioista kuittaan paskapuheena. Pakko ottaa.

Kesätappopaikaksi on vakiintunut Kangasalan reservin 
aliupseerien maja, joka yllättäen sijaitsee Kangasalla, 
ihan Tampereen tuntumassa. Mökin sijainti kiltahuoneen 
suhteen käy ilmi kartasta 1. Jos ajatellaan näiden kahden 
pisteen etäisyyttä laatikon ulkopuolella – kuitenkin ilman 
portaaliteknologiaa, havaitaan etäisyyden olevan nauretta-
van pieni: vain 17 km linnuntietä, noin 20 km nopeinta 
reittiä ja jälkikäteistiedoilla 23 km toteutuneena kävelynä. 
Tämän lisäksi täytyy vähän pulikoida järvessä ja loikkia 
rautatietä pitkin – pikkujuttuja.

Tapahtumaan on killan sivuilla ilmoittatuminen, jotta kyy-
tien järjestely olisi optimaalista ja edes mahdollista. Meno-
suuntaan autojen kapasiteetti on aina ollut tiukalla ja tänä 
vuonna tarvittiinkin yksi ylimääräinen autoreissu kaikkien 
saamiseksi perille. Paluusuuntaan puolestaan autoja lähtee 
välillä kovinkin vajaina, kun kesken viikonlopun tulleetkin 
voivat kyyditä ihmisiä.

2010: RiskyRouten muodostuminen
ja siitä opitut virheet

Lyhyestä matkasta ja autojen vähyydestä valistuneena kuka 
tahansa päättäisi suorittaa menomatkan marssien, sillä 
se on kivaa ja säästää autopaikkoja. Näin tapahtui kesällä 
2010, jolloin suoritettiin ensimmäinen kesätappomarssi 
miesvahvuudella kaksi. Suttuiselle paperilapulle kirjoitetut 
tiennimet ja etukäteen Google Mapsista mieleen tulostettu 
kartta toimivat mahtavana apuna: vain paikoitellen tarvit-
tiin valistunutta arvailua, jonka jälkeen vaivasikin epäilys 
hukkapoluille joutumisesta aina tuttujen tiennimien näke-
miseen asti.

Matkan puolivaiheilla lähiöön jumiutuminen vei vain 
tunnin aikaa ja kartassa olankohautuksella kuitattu pieni 
sininen viivakin paljastui vain kuvan 1 mukaiseksi noin 
3 metriä leveäksi metsäojaksi. Tiennimien puuttuessa ja 
metsän läpi rämpimisen jälkeisen epävarmuuden johdos-
ta suoritettu ohjeiden kysyminen paikallisilta puolestaan 
aiheutti noin 1,2 kilometrin lisälenkin. Ojan yli johtavan 
oikaisunkin voisi kiertää helposti hyväkuntoista polkua 
pitkin kulkien alle 100 metriä pidemmän matkan, mutta se 
olisi todella tylsää.

”Kuva 1: Perkele. Vittu menee mu-
nat nähini saatanan tikkuihin, per-
kele. Vit-, vittu tää kiertää. Mikä tuo 
ääni oli? VITTUUU! Iii-, vittu, vittu 
saatana, vittu, vittu kun perkele.”  
—tasapainoton Baabelfish

Reissu päätettiin Amerikanniemen päähän ja vastarannal-
ta tilattiin vene hakemaan meidät. Matkan aikana mieleen 
juolahtanut loistoidea järven ylittämisestä uiden kuopat-
tiin viimemetreillä, koska emme onnistuneet keräämään 
tarpeeksi tavarat kuivana pitävää materiaalia.

Pienen suuntasekoilun ja GPS-träkkerin kompassin kanssa 
tunaroinnin jälkeen löysimme ResAU-majaa lähimpään 
kärkeen ja matkalla ostetut harjakaisoluet korkattiin ranta-
kivillä. Noutopartio oli jo lähtenyt soutelemaan – väärään 
suuntaan tosin. Jonkinmoisen kommunikaation tuloksena 
sijaintimme tiedostettiin ja vene oli lähtevinään meitä koh-
ti. Vastatuuli oli tosin aika voimakas eikä veneen kiertämä 
kolme kertaa pidempi reitti nopeuttanut hirveästi perä 
edellä huovaten tehtyä matkaa. Vittuilua pidätellen venee-
seen pääsi jopa kyytiin ja siirtämällä airot oikeille kohdil-
leen tuossa tuokiossa perille.

2011: helppo seikkailu
Edellisen vuoden reissun onnistuminen ja sen aikana 
syntyneet ideat päätettiin toteuttaa tällä kertaa. Tiedossa 
olisi siis omatoiminen järven ylitys ja täysi eksymättömyys. 
Kesätapon suuri osallistujamäärä ja tarinat aikaisemmasta 
menestyksestä kolminkertaistivat marssille osallistujien 
määrän kuuteen henkilöön, kuten kuvasta 2 ei huomaa. 
Alkumatkan seurassamme kulkivat myös Dregu ja KinGin 
polkupyöriensä kanssa. He erkanivat Kangasalantien koh-
dalla omalle 10 kilometriä pidemmälle reitilleen.

Kuva 2: Marssiosasto lähtökynnyksellä 10:30. Vasemmalta: 
Masi, Dregu, Baabelfish, patteri, shiona, Cezzar. Alla Maetis ja 
kameran takana KinGin.

Järven ylitys oli suunniteltu toteutettavaksi kumiveneen 
avulla: kantamukset kulkisivat jätesäkitettynä siinä ja ui-
dessa sen tuntumassa väsymys ynnä suonenvedot eivät 
veisi yhtään taistelijaa pohjaan. Muutamia päiviä ennen 
lähtöä kuitenkin päätettiin muuttaa ylitys kaljakellunta-
maiseksi rentoiluksi, joten mukaan pakattiin myös killan 
kellumiskalustoa henkilökohtaista pinnallapysymistä 

varten. Kaljaa ei tosin oikein voinut naukkailla, kun ku-
miveneen kiskomiseen meni kaikki aika ja vaiva. Pienen 
pulikoinnin jälkeen olimme perillä.

Ja sitten me ryypättiin.

 —Masi
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Hiukan biletietoutta
Bileet kuuluvat teekkarielämään kuin nyrkki silmään tai 
emäntä lateksimekkoon. Bileistä puhuttaeassa voidaan tar-
koittaa jos jonkinlaisia bakkanaaleja aina grillihommista 
yökerhossa vietettävään laatuaikaan. Teemat vaihtelevat 
bileistä toiseen, eikä niitä kannatakaan tässä alkaa listaa-
maan. Toisaalta eri paikoissa pidetyihin hippoihin kannat-
taa varautua eri tavalla. 

Vaikka usein tapahtumat ja juhlinta teekkaripiireissä pyö-
riikin kuningas Alkoholin ympärillä, voi raittiimmasta 
elämäntyylistä nauttiva fuksi tai teekkari lähteä rauhassa 
mukaan menoon. Omia valintojaan ei tarvi tässä poru-
kassa sen kummemmin selitellä ja aamusella ainakin on 
raikkaampi olo kuin opiskelutovereilla. 

Saunabileet

Yleensä teekkari (sekä fuksi) viettää saunailtoja joko 
Teekkarisauna Mörrimöykyssä tai Konetalon saunalla. 
Saunamatkaa varten on suotaavaa pukeutua esimerkiksi 
TiTen iloisen mustiin haalareihin tai saapua paikalla ns. 
siviileissä, mikäli tätä ylvästä asua ei vielä garderoobista 
satu löytymään. Myös oma pyyhe sekä laulukirja Rasputin 
kannattaa tuoda mukana, sillä myös saunassa teekkari lau-
laa mieluummin kuin hyvin!

Mörrimöykky sijaitseen kampusalueen laitamilla Teknii-
kankadun päässä ja on ahkerassa käytössä ympäri vuoden. 
Yleensä bileet järjestävän tahon toimesta Mörrimöykyllä 
on tarjolla edullista nesteytystä ja hiukopalaa, mutta omat-
kin eväät saa toki tuoda mukanansa. Lasipullot kannattaa 
jättää kotiin, sillä varsinaisten saunatilojen puolelle niiden 
kanssa ei ole mitään asiaa. Teekkarisaunalla saunotaan 
yleensä sekasaunaperiaattella, mutta tarvittaessa on erilli-
siä naistenvuorojakin järjestetty.

Konesauna löytyy konetalon pohjakerroksesta ja se sovel-
tuu pienempimuotoisten tapahtumien järjestämiseen. Mu-
kaan oman pyyhkeen lisäksi kannattaa tuoda myös omat 
eväät, sillä Konesaunalla harvemmin on järjestetty siman 
myyntiä. Jääkappi saunaolusten viilentämiseen tosin on 
tarjolla. 

 

Alkoholittomat

Alkoholittomia “bleitä” järjestetään myös satunnaisesti 
niin killan kuin ylioppilaskunnankin toimesta. Peli-iltoja 
järjestetään esimerkiksi Tietotalon Cafe Rommissa ja lef-
failtoja satunnaisesti kiltahuoneella. Varsinkin peli-illoista 
on luvassa pisteitä fuksipassiin.

Cupola/Huuma/Sirkus/Kantribileet

Cupola on palannut! Tämä Hervannan ytimessä sijaitseva 
yöravintola vaihtaa nimeä useammin kuin titeläinen paitaa. 
Vuoden mittaan Cupolassa järjestetään paljon teekkarien 
bileitä, joista esimerkkinä voidaan mainita vaikkapa TiTen 
järjestämät Senssibileet. Teekkarien omissa riennoissa 
pukeudutaan yleensä haalariin, ellei bileillä ole erityistä 
teemaa. Normaaleissakin vaatteissa sisään pääsee. Mukaan 
kannattaa varata kovaa valuuttaa tai korvaava maksuväli-
ne. Myös henkkareita on ovella kuulopuheiden mukaan 
saatettu tarkastaa. 

Keskustabileet

Tampereen keskustassakin on opiskelijaelämää joka läh-
töön. Oli kyseessä sitten killan baarikierros tai humanis-
tien järjestämät bileet, kannattaa varautua bilereissuun 
hyvällä seuralla, käteisellä ja hyvällä meiningillä. Rahaa 
voi kulua enemmän kuin Hervannassa, sillä pääsyliput, ke-
babit ja taksit maksavat ja keskustan baarien hintataso on 
korkeampi kuin Hervannassa. Toisaalta joku voi laajentaa 
keskustassa kaveripiiriänsä ei-teekkareilla tai onnistua sa-
tunnaisen hoitsun pokaamisessa, jolloin voidaankin puhua 
jo sijoituksesta.

- Santtu ”Hammar” Laine

Toimitus toivottaa hyvää metsästysonnea!
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Eka päivä - Intertekstuaalinen pyörremyrsky
Aamulla huonosti nukutun yön jälkeen sängystä hikisenä 
noustessani suuntasin kohti solukolmion yhteistä wc-tilaa. 
Keittiön seinäkello näytti puolta kymmentä. Tyhjentäessä-
ni rakkoani likaiseen posliinialtaaseen tunnustelin mieles-
säni tulevan päivän odotuksia. 

Oli Elokuun neljännen viikon ensimmäinen päivä, Maa-
nantai, tuo viikonpäivistä ihanin. Mielikuvat tulevasta 
päivästä saivat varpaani kihelmöimään. Päivän odotuksia 
hyväilevät fantasiat mielessäni ryhdyin voitelemaan paah-
tamaani leivänpalaa edullisella kasvirasvalevitteellä. Veitsi 
liukui leivän pinnalla kuin paritteleva kyykäärme.

Kellon lähestyessä kymmentä siirryin eteiseen pukemaan 
kenkiä jalkaani. Vansin siniset slip-onit sujahtivat jalkaani 
hetkessä, lähes yrittämättä. Nuo kauniit kankaiset kengät 
valkoisine kumireunuksineen ja pohjineen johdattivat 
minua kohti ovea. Olin ostanut nuo kengät viime viikolla 
keskustan Studio 25:stä koulun alkua varten. Uudet kengät 
hyväilivät jalkojani kun astuin rappukäytävään ja aloitin 
matkani kohti yliopiston kampusaluetta.

Portaita alas astellessani mieleni harhaili. Pääni oli täynnä 
likaisia skenaarioita iltapäivän tapahtumista. Housut al-
koivat kiristää, kun massiivi- Olin unohtanut kännykkäni 
sisälle. Kehoani portaita ylös käskyttäessäni tunsin kuinka 
hikikarpalot valuivat kasvojani pitkin, miksen ollut ottanut 
hissiä? Yhdennessätoista kerroksessa hengitin jo hieman 
raskaasti, kun otin avaimen esiin. Työnsin jäykän mes-
sinkisen metallikappaleeni lukkoon ja ryhdyin hommiin. 
Nopealla ranneliikkeellä lukko oli auki ja sain puhelimen 
haltuuni. Aloitin matkani kohti koulua uudelleen.

Festian saliin ahtautuessamme skannasin ympäristöä 
katseellani. Ympärilläni oli lukuisia mielenkiintoisen nä-
köisiä yksilöitä. Gotta catch ‘em all, sanottiin Pokémoneis-
ta.  Kaikkien päästyä paikoilleen rehtori aloitti puheensa 
viikset tuhisten. Tuo miehekäs karvakeskittymä nenän alla 
liikkui rytmikkäästi puheen tahdissa. 

Kymmenen minuutin jälkeen puhe keskeytyi yhtäkkiä ul-
koa kuuluvaan jykevään rysähdykseen. Hämähäkkivaistoni 
kihelmöi. Salin pääovi aukesi, kun joukko kirkuvia nuoria 
juoksi sisään. Tissit villisti heiluen eräs blondi juoksi kohti 
minua, kun takaseinästä tuli läpi jotain suurta. Taistelin 
saadakseni katseeni irti noista valtavista maitorauhasista, 
nähdäkseni mitä juuri tapahtui. Se oli Grahnz’uk, inter-
galaktisen anarkistiliikkeen pääjehu, valtavaa sammakkoa 
muistuttava olento. Ihmiset olivat paniikissa, tilannetta 
rauhoittaakseni nousin ylös ja julistin, että Näätämies on 
paikalla, eikä ole syytä huolestua. 

Heräsin villistä päiväunestani vieressäni istuvan tytön tö-
näistessä minua kevyesti. Kiitin häntä ja hymyilin. Juliaksi 
esittäytyvä tyttö hymyili minulle takaisin, en ollut nähnyt 
mitään kauniimpaa koko päivänä. Salista ulos lähtiessäm-
me selvisi, että Julia kuuluikin sähkötekniikan koulutusoh-
jelmaan ja tiemme erosivat Tietotalolla suunnatessamme 
omiemme luo.

 Kun kaikki olivat päässeet sisälle, salin TB103 ovet sul-
jettiin ja alkoi hämmentävä rituaali tutorryhmien jakoa 
varten. Valot sammuivat ja joku tarttui minua ranteesta 
kiinni. Tunsin käden takamuksellani. Ilmassa oli outoja 
ääniä. Jostain kuului naurua. Hämmentyneessä tilassani en 
osannut kuin mennä kättäni vetävän voiman mukana, sa-
lin reunassa pysähdyimme ja pääsin irti rautaisesta puris-
tuksesta. Kuului pullojen kilinää. Valojen jälleen syttyessä 
huone täyttyi hämmästyksestä kaikkien tuijottaessa salin 
keskellä olevaa pöytää. Jalkani lähtivät alta nuuhkiessani 
jonkun nenälleni ojentamaa kloroformin katkuista riepua.

Lattialta heräillessäni vilkaisin rannekelloani, joka oli 
pysähtynyt aikaan 11:21. Ympäri salia ihmiset keräilivät 
itseään, osa oli vielä tajuttomina.  Yksitellen kaikki pois-
tuivat salista apaattisina ja tyhjä katse silmillään. Kukaan ei 
sanonut sanaakaan. Hiljaisuuden rikkoi vain oven aukea-
misesta kuuluva naksahdus, kun joku sai aikaiseksi lähteä. 
Laahustin kotiin pääni täynnä epämääräisiä mielikuvia. 
Aioin hukuttaa sekavat tuntemukseni viinaan sinä iltana. 

Novelli perustuu tositapahtumiin ja sisältää tuotesijoittelua. 
Kaikki henkilöt, paikat ja tapahtumat ovat kuvitteellisia.

Lassi ” kLassik ” Vaisänen

Luotettavaa
ohjelmistokehitystä
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Rahastonhoitaja, kerro meille mitä euro merkitsee kansantalouttamme ajatellen?
Maailma on epätietoisuuden vallassa. Kreikka on konkurs-
sissa, euro keinuu, USA putoaa luottoluokituksissa ja No-
kiankin tulos sukeltaa. Miten pieni kansakuntamme selviää 
talousmaailman myllerryksesssä ja kuinka tämä vaikuttaa 
pienen fuksin ja suuren (Tieto)Teekkarin elämään? Tätä 
suurta kysymystä lähden nyt kaivamaan ja parhaani mu-
kaan avaan sitä teille, binääreitä äidinkielenään lukeville 
nörteille.

Laina on siitä hassu juttu, että sen joutuu maksamaan ta-
kaisin. Tai ainakin normaalit ihmiset joutuvat. Raha taas 
on normaalille ihmiselle käsitettävissä esimerkiksi setelien 
avulla vaikka kortilla usein maksammekin. Joka tapauk-
sessa, opintolainamme on ajateltavissa kasana seteleinä. 
Nämä setelit täytyy joskus ansaita (työllä), jotta voi maksaa 
lainan takaisin pankille. Suurilla valtiolla asia ei ole aivan 
näin yksinkertainen. Miljardilainat (tai lainan takaukset) 
ovat vain binäärejä jossain hienossa tietokannassa, jotka 
vaan siirretään toiseen tauluun. Tai parhaimmillaan luo-
daan niitä tarvittava määrä sinne lisää. Ei tarvitse rahdata 
lentokoneellista 500e seteleitä Kreikkaan. Mutta binäärit 
on teille tuttuja, niin ei tästä sen enempää.

Niin, näitä euroja siis voidaan suurissa piireissä luoda lähes 
tyhjästä, mutta opiskelijan lompakkoon niitä ei tyhjästä 
ilmesty. Toki Kela antaa meille ilmaista rahaa ryyppää-
miseen joka kuukausi ja kyllähän se raha kaljaan riittää, 
mutta kun pitäisi asua ja syödäkin. Inflaatio syö mukavasti 
opintorahan ostovoimaa, mutta sehän sidotaan indeksiin! 
Eikun, se olikin vasta 2014. Tässä 3 vuoden aikana opinto-
rahan ostovoima ehtii heiketä sellaiset 30 euroa...

Onneksi omaa ostovoimaansa voi parantaa vaikkapa teke-
mällä töitä. Toki täytyy muistaa tehdä sen verran vähän, 
että et menetä tukia. Tosin tällöin olet yhteiskunnan loinen, 
sillä et keskity täysillä opiskeluun ja valmistumisesi saattaa 
venyä! Fuksit: aikuisten oikeasti töitä ei voi fuksivuodelle 
suositella yksikään teekkari. Tai sitten pitää muuten osata 
priorisoida elämää ;)

Mitä tästä avautumisesta pitäisi päätellä? Ei paljoa mitään. 
Elämä on kovaa, mutta ilman kovaa ei ole elämää. TTY 
tuskin on Suomen helpoin paikka kerätä noppia, jos niitä 
ainoastaan Kelan tukia varten kerää. Toisaalta TTY antaa 
mainiot eväät työelämään ja kaikki opiskeluajan murheet 
kultautuvat muistoiksi, kun alkaa nauttia diplomi-insi-
nöörin tunnetusti loputonta palkkaa. Valtiolta tukea tulee 
se mikä tulee, siihen ei auta kuin tyytyä. Tai sitten rueta 
aktiiviSEKSI opiskelijapolitiikassa ja pitää asiasta meteliä. 
(Saatiinpahan tähänkin kirjoitukseen vähän seksiä :P)
Minnekähän sosiaalipolitiikkaan tämä kirjoitus meinaa 
hurahtaa? Takaisin talouteen ja euroon.
Euro ja EU herättävät suomalaisissa monenlaisia tunteita. 
Jos vaalitulosta on lukeminen, niin kansakunnasta löytyy 
niin kannattajia kuin vastustajiakin. Suomen viennistä 
60% kohdistuu EU:n alueelle ja tällä alueella euro on hyvä 
pelimerkki. Kuuluessamme euroon monen suomalaisen 

yrityksen kotikenttä laajenee huomattavasti, varsin vaivat-
tomasti. Kääntöpuolena on toki se, että Suomi ei voi yksin 
säädellä valuuttaa, kuten esimerkiksi Ruotsi voi kruununsa 
kanssa. Tavallisena kuluttajana täytyy kuitenkin olla iloi-
nen, että lähtiessäni Saksaan saan ostettua bratwurstin ja 
oluen tutulla eurolla. 

Totta on, että euron ongelmat eivät ole suomalaisten vika, 
vaan sormi osoittaa jonnekin leppoisamman kulttuurin 
maihin välimeren suuntaan. Suuressa viisaudessaan ih-
miset nyt toteavatkin, että markan kanssa moista ei olisi 
päässyt tapahtumaan. Ehkä ei, mutta missä taloutemme 
olisi nyt ja olisimmeko yhtä  hyvässä jamassa, jos olisimme 
jatkaneet yksinämme. Tähän ei moni tiedä vastausta, mut-
ta jossittelu jälkikäteen on aina kovin helppoa.
No, mitä yksittäinen ihminen voi tehdä pelastaakseen 
itsensä sortuvan euro(opa)n alta? Vaihda kaikki rahasi 
kultaan. Kultaa on pidetty arvossaan jo pitkään, joskin sen-
kään kurssia ei kukaan voi taata. Ainahan toki voi sijoittaa 
myös osakkeisiin, metsään, autoon, tietokoneeseen tai 
vaikka oravannahkoihin. Kauhuskenaarioita voi maalail-
la, eikä sitä varmaan voi syyttää joka on fiksu ja varautuu, 
mutta varmaan ns. maalaisjärki on hyvä pitää mukana. Sitä 
varten EU:ssa on niin iso läjä poliitikkoja, virkamiehiä ja 
toivottavasti myös muutama ihminen jotka oikeasti ym-
märtää jotain taloudesta, että he ratkaisevat tälläiset asiat 
ja ottavat lisää lainaa. Jotta me opiskelijat ja kadunmiehet 
saamme elää elämäämme rauhassa, tietäen että olutta saa 
jatkossakin euro(i)lla.

Rahiksenne,
Markus “maketzu” Karppanen

Yllä oleva teksti on allekirjoittaneen henkilökohtaista aja-
tuksenvirtaa. Se ei edusta Tampereen TietoTeekkarikillan 
virallista kantaa. Muutamat faktoihin viittaavat asiat on 
pomittu netistä (lähteinä google ja wikipedia hakusanalla 
euro tai opintotuki) tai kirjoittajan omasta päästä. En ota 
mitään vastuuta mistään, virheistä voi antaa palautetta.

Toim. huom. Rahiksen pyynnöstä mainittakoon että kysei-
nen kirjoitus on laadittu jo heinäkuussa, jolloin maailman 
meno oli vielä hieman positiivisemman näköistä.

Makkaraa kansalle!

Missä vitussa on Tommee?!?

Suurimmalle osalle teistä tulee TEK ehkä jäämään 
mieleen parhaiten makkaroista, ainakin fuksivuoden 
osalta. Koska niitä makkaroita tosiaan tungetaan ovista 
ja ikkunoista lähes jokaisessa tapahtumassa. Mutta jos 
pysähdytte ajattelemaan, tajuatte kuinka suuri koneis-
to sen yhden pienen makkaran takana pyörii. Mak-
karan sinulle paistaa KYH(kiltayhdyshenkilö). Mak-
karan KYHille toimittaa TYK(teekkariyhdysmies), 
joka on koko koulumme yhteyshenkilö TEKkiin ja 
me pienet KYHit olemme vain hänen pompoteltavis-
saan. TYK on yhteydessä TEKin Oikeisiin Aikuisiin 
Pasilaan. Siellä pääkallopaikalta johdetaan TEKin 
opiskelijaorganisaatiota.

Opiskelijajäseniä on soluttautunut ympäriinsä TEKin 
päättäviä elimiä - eri valiokuntiin, valtuustoon ja jopa 
TEKin hallitukseen. Yksi tärkeimpiä TEKin opiske-
lijoiden etuja ajavan elimen nimi on Teekkarivalio-

kunta, joka toimii TEKin ylimpänä päättävänä eli-
menä muun muassa teekkarikulttuuriin vaalimiseen 
liittyvissä asioissa. Makkara sinulle on vain pieni osa 
siitä kaikesta, miten TEK huomioi opiskelijoita. Se on 
myös vain yksi pieni jäsenetu, jota TEKin opiskelija-
jäsenenä saat. 

Kun siis syksyllä puraiset ensimmäistä TEK-makka-
raasi tai TEK-infossani puperrat TEK-keksiäsi, tiedät, 
että TEK myös välittää sinusta ja arvostaa sinua, opis-
kelija.

Terkkulein suuren koneiston osa, 
Sinun makkaranpaistajasi,
TiTen KYH, 
karo`

ps. KYH on TEKin kouluttama työmarkkinaosaaja ;) 
Kantsii tulla jutustelmaan siis rohkeasti!

21.5.2011 katosi joidenkin rakastama Tomi ”Tom-
mee” Niemenmaa. Skeptisimmät uskoivat  h ä n e n 
eksyneen marjastusreissulla, kun osa taas epäili mie-
hen liittyneen  muukalaislegioonaan. Yksi asia kui-
tenkin oli kaikkien mielessä Granlundin ilmaveivi... 
Niin ja tietysti tärkeämpänä että missä vitussa on 
Tommee!

No allekirjoittanut voisi tässä hieman antaa selvitystä 
miksi miehestä ei koko kesänä kuulunut mitään.
 
Koulujen loppumisen jälkeen palasin juurilleni Jär-
venpään ruraaleihin maisemiin. Luovuin diplomi-
insinöörin unelmista ja aloin luomaan uraa rauta-
kauppiaana Tuusulassa. Tein pitkää päivää 8-12h / 
päivä kerätäkseni rahaa matkakassani. Kohde oli jo 
valittu: Vietnam-nam! Jo pienenä poikana haaveilin 
Big Macin syömisestä alastoman aasialaisen seksialan  

ammattilaisen päältä. Ystäväni pyytäessä minua 
matkaseuraksi Vietnamiin en voinut siis kieltäytyä! 
Valitettavasti matkani sijoittuu 1.8 – 19.8 väliselle 
ajalle joten minulla ei ole vielä valokuvaa kyseisestä 
tapahtumasta liitteeksi tähän kertomukseen, mutta 
ehdotan liitteeksi kuvaa aasialaisesta seksityöläisestä 
ja Big Macista.

Töiden lisäksi kiertelin kotimaisia festareita jonkin 
verran ja vietin aikaa kärvistellen mökillä ilman säh-
köä. Kaljaakin tuli  juotua kohtuudella. Tulin juuri 
kaljakellunnasta oli kyllä hieno tapahtumasta. Poltin 
tosin itseni joten voi olla hieman tuskallista vietna-
missa. Anyways kesä meni töissä, mökkeilessä  
yleisesti palloillessa, ryypätessä ja harmillisen vähän 
nussiessa. Nyt edessä vielä Vietnam josta varmaan 
riittää juttua sitten seuraavaan nibbleen!
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TiTe-mamman höpönurkka <3

Älä syö omasta kuormasta. 

Tyttöjä jotka haluavat päästä ihanan tietoteekkarin kans-
sa halimaan löytyy myös muualta. Lisäksi on lähes täysin 
varmaa, että TiTe-tyttö on varattu eli heihin ei kannata 
haaskata aikaa ja energiaa. Ja vaikka tyttö olisikin vapaa ja 
kiva ja ihana ja kaikkea, niitä tyttöjä löytyy myös muista 
killoista ja kouluista. Tampereella on mahtavat tarjonnat 
hoitsuista ja humanisteista, jotka mielellään hoivaavat kra-
pulaista teekkaria. He eivät myöskään jaksa katsella teek-
karien ryyppäämistä eli pääset äijien kanssa avautumaan 
riittävän usein.

Mutta miten ne ei-titeläiset naiset saa sitten tarttumaan 
mukaan?

- Rakenna kämpille pallomeri. Empiiriset tutkimukset ovat 
osoittaneet, että sillä jopa turkulainen saa tamperelaista 
fuksityttöä.

- Pidä ulkonäkösi siistinä, pese hampaat ja huolehdi ettet 
haise pahalle.

- Pukeudu tilanteeseen sopivasti ja siististi ehjiin vaattei-
siin.

- Ole persoonallinen ja kohtelias naisille.

- Useat tytöt ihastuvat kiltteihin poikiin.

- Jos haluat iskeä naisen, huolehdi ettet ole liian humalassa 
ja känniääliö. 

- Ole itsevarma ja tee rohkeasti aloitteita, toiset naiset eivät 
koskaan tee niitä itse (tiedän, maailma ei ole reilu).

- Ymmärrä ottaa, jos kohtaat naisen joka haluaa antaa. 
Kysy lisää Qantilta.

- Yritä olla rohkea, juttele kivoille tytöille ja pyydä heitä 
tanssimaan. Älä tartu kiinni ennen kuin nainen osoittaa 
sen olevan luvallista.

- Älä ole liian nirso, kaikkein parhaimman näköisiä tyttöjä 
ei riitä kaikille. Loppujen lopuksi mukava luonne on tär-
kein.

- Pyydä puhelinnumero ja muista ottaa yhteyttä jos olet 
sellaisen onnistunut saamaan. Vain titeläisten mielestä is-
keminen irkin avulla on nohevaa.

- Pyydä vanhempia tieteenharjoittajia wingmaniksi ja mi-
nulta voit kysyä milloin vain neuvoa miten lähestyä jotain 
tyttöä tai miten lepyttää nykyinen tyttöystävä <3

-hymmeli

Are you shooting   
for the stars? 
Chances are that you too 
can work with the best.

Tieto’s winning formula is true passion for our 
customer’s business combined with expertise.
As a result we work closely with the world’s greatest 
brands. Therefore we can say that when working at 
Tieto, you really can make a difference to people’s 
lives. Including your own.
And the question is: are you ready to challenge
and to be challenged?

Find out more at tieto.com/careers

Tieto employs over 18 000 experts in close to   
30 countries. Our Passion for delivering IT, R&D   
and consulting services brings real change to   
the telecom & media, � nancial services, forest,  
healthcare & welfare, energy, public, manufacturing, 
retail & logistics and automotive sectors.

Knowledge. Passion. Results.
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REFLECT YOUR INNOVATION
Participate in creating a change in the way the world uses digital services.

Contribute, communicate and get inspired. Ixonos is an ICT services company creating innovative solutions for mobility, social media and digital services. Together with our 
customers we develop products and services which let people enjoy inspiring digital experience, anyplace, anytime. We have offices in Helsinki and six other cities in Finland, 
as well as in China, Denmark, Estonia, Germany, Great Britain, Slovakia and the U.S. 

We reward your contribution with competitive pay and generous 
benefits. There are more than 900 of us, recognized for our 
customer orientation, responsible attitude as well as open and 
inspiring atmosphere. Contact Jukka Hornborg, tel. +358 40 592 
9596, for more details. Apply at www.ixonos.com/en/careers 

We are looking for dedicated Software Developers in Tampere 
– especially Linux experts – to work in cutting-edge mobile and 
internet technology development projects. We offer a welcoming 
environment for your creativity and innovative ideas in a dynamic 
company at the forefront of software development.  

www.ixonos.com

Ylitutorin kesä
eli alan hommia ja paljon vapaa-aikaa.

Mistä näitä töitä oikein tulee?

Kesä, tuo vuoden ajoista vittumaisin.

Aina on kuuma ja hiki. Autolla ei voi ajaa, kun aurinko 
paistaa silmiin. Onneksi sain sentään itselleni töitä paikata, 
jossa saan käyttää hyödyksi erikoisosaamistani ja kiinnos-
tustania mobiileihin käyttöympöristöihin. Lisäksi työni 
tapahtui hyvin ilmastoidussa sisätilassa ja työvaatteet olivat 
sopivan viileitä. Kesäni vietin nimittäin makkarapakkaa-
mossa varastomiehenä.

Lämpötila oli tasaisen +2-5 astetta ja aikaa kännykkän näp-
räämiseen oli riittämiin. vielä kun 3g olisi kuulunut sinne 
maan alle. Oli oikein mukavaa herätä aamuisin neljältä,
ennenkuin aurinko paahtoi tappavasti. Työt poistivat myös 
tarpeen käydä salilla hikoilemassa, sillä kevyiden, 500kg 
painavien, makkarakiikkujen työntäminen toimi hyvin 
harjoituksena. Vapaa-aikaakin jäi mukavasti ja kesän ai-
kana kerkesin käymään killan kesätapossa ja provinssissa.
Kesäni oli siis oikein rentouttava, enkä tiedä kuinka jaksan 
talven yli uuteen kesään. Kyllä kesään onneksi muutakin 
mahtui. Oli aivan ihanaa valvoa koko yö, tietäen että koh-
ta pitää lähteä töihin, mutta kun nukkumisesta ei tullut 
mitään koska huoneessa oli sen +39 astetta lämmintä. No 
onneksi sai taas töissä sitten nukkua ilmastoiduissa tiloissa 
päikkärit.

Eli mitä tästä tarinasta opimme? Emme oikeastaan mitään. 
Tai no ehkä sen, että Nurmossa vietetty kesä sisältää paljon 
makkaraa. Ja sen, ettei makkaratehtaassa tarvita it-osaajia.

No ehkä jo ensivuonna kesäksi oman alan hommia.

--

Veli-V

ps. Otappa huikka jokaiselle kirjoitusvirheelle.

Jotkut Teekkarit päättävät tietyssä kohtaa elämäänsä siirtyä 
eläkkeelle, eli valmistua DI: ksi. Yllättävän useat heistä ha-
luaisivat tämän tapahtuessa, että töitä olisi tarjolla tai edes 
tietää mistä niitä hakea. TiTe yrittää parhaansa mukaan 
lähentää työvoimaa ja työvoimantarvetta tutustuttamalla 
yrityksiä opiskelijoille ja päinvastoin.

Yhtenä tärkeimmistä kanavista tutustumis rosessissa toimii 
IT-Hekuma jonka TiTe tänä vuonna järjestää 23. marras-
kuuta. Hekumaan tulee n. 15 - 20 yritystä esittelemään itse-
ään tuleville työntekijöille. Tarjoiluna tapahtumasta löytyy 
maukkaita munkkeja tietyllä tai tietyllä toisella hillolla, 
kahveeta ja todennäköisesti huomattava määrä yritysten 
mukanaan raahaamia karkkeja, kyniä, viivottimia, kume-
ja, mukeja, mainoksia, esitteitä, ruuvimeisseleitä ja muuta 
tarpeellista laatutavaraa, Keräilyvimman lomassa on hyvä 
kysäistä “mitä teidän puljussa oikeastaan tehdäänkään” ja 
mahdollisesti livahuttaa cv: nsä yrityksen hellään hallintaan. 
 
Hekuman lisäksi yritysten kanssa järjestetään vuodessa 
erinäisiä saunailtoja. Näissä miellyttävissä tapahtumissa 
on yleensä tarjolla yritysesittely, sapuskaa, saunaa ja simaa. 
Saunaillat ovat oikein oiva tapa tutustua yritykseen, sillä 
illan kuluessa ja siman huventuessa ujonpikin persoona al-
kaa tiedustella talon työvoimatarvetta. Saunaillat on tavattu 

järjestää joko Teekkarisaunalla tai yritysten omissa tiloissa. 
 
TiTe tarjoaa työhaun apuna myös CV-pankkia, jon-
ne jokaisen opiskelijan on suositeltavaa mennä ker-
tomaan osaamisestaan alamme eri osa-alueilla. 
 
Loppumuistutus: Käykää Hekumassa, saunailloissa ynnä 
muissa tapahtumissa ja tehkää tunnukset CV-pankkiin. 
Huh kun janottaa, otanpa olusen.

(maksettu mainos t: toimitus)
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Talonmiehen palsta
Jaahas. Se on nyt sitte uusi lukuvuosi ja uudet 
fuksit. Kaikki ovat intoa täynnä ja elämä täyttää 
kiltahuoneen. Toivottavasti tutorit muistavat opettaa 
fukseille, miten kiltahuoneella tulisi käyttäytyä. 
Ainakin joillain vanhemmilla tieteenharjoittajilla 
tämä tuntuu päässeen unholaan ainakin omien 
jälkiensä siivouksen osalta...

Kilta on monena päivänä ollut täynnä pientä roskaa, 
paperia, pizzan tai kebabin jämiä ja ties mitä. 
Välillä näkee roskia, jotka ovat vain puolen metrin 
päässä lähimmästä roskiksesta! Ei uskoisi, että 
omien jälkiensä siivoaminen, samalla kun poistuu 
kiltahuoneelta, olisi kovinkaan vaikeata. Roskatkin 
kun voi kätevästi heittää isoon roskikseen, joka on 
suoraan killan oven edessä, tai pieniin roskiksiin, 
joita on killassa kolmekin kappaletta. Roskat eivät 
myöskään ole kovinkaan painavia, tai ainakin ne 
ovat huomattavasti kevyempiä, kuin läppärit joita te 
raahaatte mukananne joka päivä.

Roskien lisäksi hermoja koettelee myös tyhjät ja 
varsinkin vähemmän tyhjät kaljatölkit, joita killasta 
löytyy varsin monenakin aamuna. Opettelisitte 
ny ******* juomaan kaljanne loppuun asti! Tölkit 
tyhjiksi ja tyhjät tölkit tölkinpalautukseen, jota varten 
kiltahuoneella on tölkkikaappi. Ei ole kovin vaikea 
suoritus, edes kännissä.

Jos et ole vielä sortunut roskaamiseen, niin palkitse 
itsesi vaikka kylmällä virvokkeella (voit ostaa killasta). 
Muut hävetkää!

Kerronpas nyt vielä vähän killan kierrätyspisteistä:

- Edellä jo mainitsin, että roskiksia löytyy 3 kappaletta 
+ 1 isompi killan ovella, nämä ovat tarkoitettu 
energiajätteelle (elikkäs kaikelle palavalle roskalle, 
kuten paperilla, muoville jne). 

- Bio-jätteelle löytyy oma pieni roskiksensa 
kahvinkeittimen ja jääkaapin läheisyydestä.

- Kierrätyspaperille on oma pisteensä killan oven 
edessä, roskiksen vieressä. 

- Pahveille löytyy keräyslaatikko myyntitiskin alta.

- Pullojen keräykseen on kaksi pistettä: 1. muovipulloille 
tarkoitettu paperinkeräyksen ja energiajäteroskiksen 
vieressä, 2. lasipulloille Kahvinkeittimen alla olevassa 
hyllykössä. 

- Tölkkikaappi toimii palautuspisteenä tölkeille ja 
pantittomien tölkkien osio toimii myös metallin 
keräyksenä.

Nyt kun on päässyt vähän avautumaan killan 
siisteydestä ja muistuttamaan kierrätyspisteistä, voin 
toivotella hyviä hetkiä killassa. Muistakaa, että killassa 
voi olla kuin kotonaan, mutta sitä ei kuitenkaan 
muuteta sikalaksi :)

Avautuminen by Uncle Doland.

PS. Jos on jotain toivomuksia karkkimaatin tarjontaan, 
niitä voi esittää irkissä tai sähköpostilla.

Tervetuloa työpaikkaan, joka tarjoaa 
parempia mahdollisuuksia, suurempia 
haasteita ja enemmän työniloa. 
Organisaatioon, jonka toiminta 
perustuu tiimityöskentelyyn ja 
yhteistyöhön. Yritykseen, joka 
työskentelee teknologian kärjessä 
auttaen 18:aa Suomen 20 
suurimmasta yrityksestä 
liiketoimintansa uudistamisessa. 
Tarjoamamme mahdollisuudet ovat 
rajattomat, voit vaihtaa töitä 
vaihtamatta yritystä. Tutustu meihin 
ja löydä mahdollisuutesi.  
Hae nyt accenture.fi/tyopaikat

©2011 Accenture. All rights reserved.
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Sinustako solitalainen? 
Tutustu tehtäviimme ja muihin työmahdollisuuksiin 
tarkemmin kotisivuillamme www.solita.�/ura.

Fuksien ekan päivän fiiliksiä

1) Moro! Kukat oot ja mistä tuut?
2) Mikä boogie?

3) Etkot juhlat vai jatkot?
4) Mitä odotat fuksivuodelta ja opiskeluelämältä?

5) Mitä pelkäät?

1. Nora Öistämö Espoosta.
2. Loistava!
3. Jatkot, koska jatkot.
4. Juhlia! Ja lisää juhlia!
5. Ei mikään!

1. Matias Mäkitalo Vaasasta.
2. Iha jees boogie tässä vaiheessa.
3. Jatkot: aina paras meno!
4. Kovaa biletystä, siinä sivussa 
opintoja.
5. “Kuolema”.

1. Iiris Mäki, Turuust toispualtjok-
kee.
2. Joo, ihan mahtava.
3. Jatkot ehdottomasti, koska voi 
kiusata sammuneita.
4. Hauskuutta ja paljon uusia tut-
tuja.
5. Narkkarinaapuria.

(Kuva on fuksien omatekemä. Koska killassa ei ollut sormivärejä, jouduttiin käyttämään kuvankäsittelyohjelmaa) 
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Kaikki hyvä loppuu aikanaan, kuten sinunkin lentosi, rakkaani <3
Oli vuoden 2007 fuksiwappu, kun tapasin sinut, 
rakkaani, ensimmäistä kertaa. Olin hyvän ystäväni 
kanssa etsimässä ruokapaikkaa Tampereen 
keskustasta, kun vaistoni heräsivät ja oli pakko poiketa 
erääseen liikkeeseen sisälle. Ehdimme olemaan 
liikkeessä varmaan noin pari minuuttia, kunnes  
sinä, kaunokaiseni, elämäni rakkaus osuit silmiini. 
Keräsin hetken rohkeutta, ennen kuin uskalsin 
lähestyä tuota Jumalan veistelemää, ulkomuodoltaan 
silmiä hivelevää objektia. Lähestyin kohdetta hitaasti, 
suorastaan Dressmann-maisesti uljasta kohdettani, 
johon olin iskenyt silmäni heti Hänet nähtyään. Matka 
tuntui pitkältä kuin kolmepäiväinen sota, hoin koko 
matkan päässäni: ”kyllä minä uskallan, kyllä minä 
uskallan”. Saavuin kohteelle, tunsin Hänen katseensa 
lävistävän vartaloni laserin lailla, olin rakastunut. 
Hän kuiskasi korvaani: ”Ota minut!” Katsoin Häntä 
himokkaasti, tunsin poltteen sydämessäni, tarkastelin 

Häntä tarkemmin, 7,95€ 
(sis. alv 22%). Tein 
hetken mielijohteesta 
koko loppuelämääni 
vaikuttavan päätöksen. 
Minun oli pakko saatava 
hänet. Otin hänet väkisin, 
maksoin pimp:lle 
ja kävelin takaisin 
Hämeenkadulle. Siinä 
me sitten seisoimme 
ja tutustuimme, lakki, 
jonka kanssa kuvittelin 
viettäväni lopun elämäni.  

Olemme nähneet Leijonat 
Kauppatorilla, pelanneet 
golfia, ryypätty niin maan 
perkeleesti toisiamme tukien. 
Vuonna 2009 kävimme 
yhdessä romanttisella reissulla 
Riikassa, jossa vietimme helliä 
hetkiä yhdessä toistemme 
kanssa. Ripustimme lukon 
sillan kaiteeseen ikuisen 
rakkauden merkiksi, koimme 
lasten ksylofoonia soittavan 
paikallisen pummin säälittävyyden ja tietysti neljän 
tähden hotellin 180 senttisen sängyn. 

Puhumattakaan öistä joita olemme yhdessä viettäneet 
useita tuhansia, ellei jopa satoja. Useasti Hän tapansa 
mukaan makasi naamallani erittäin mahtavia 

ödööreitä erittäen, jotka 
olin Hänelle omalla 
läheisyydelläni luovuttanut. 
Olimme uskollisia 
toisillemme, emmekä 
miettineet toisillemme 
korviketta. Sovimme 
toisillemme liiankin hyvin. 
Eräs hallituslainen on 
haukkunut sinua rumaksi, 
johon minun miehenä oli 
pakko puuttua. Tokaisin tälle ilkimykselle takaisin: 
”Se on, joka toista haukkuu!”.

Koitti heinäkuinen viikonloppu ja tunsin 
ilmassa jonkinlaista sähköä. Kuvittelin tämän 
johtuvan orastavasta ukonilmasta, joka päämme 
päällä oli jo hyvän tovin ollut. Perjantai meni 
suunnitelmien mukaan, otimme hiukan brenkkua, 
sosialisoimme, ja tietysti olimme toisillemme helliä. 
Lauantaiaamulla kävimme yhdessä kalassa, jolloin 
tunsin jo varpaanväleissäni outoa poltetta. Juoma- ja 
ruokavarastot alkoivat huveta, joten oli aika siirtyä 
kauppaan. Nopein ja ehdottomasti siistein tapa 
oli mennä moottorivenheellä meren poikki Ugiin. 

Vauhdin hurma ja vieressä istuvan neitokaisen viehkeä 
voihkinta penkin alla tärisevän moottorin takia, 
tekivät matkasta mahtavan. Matkassa oli Titanicin 
omaista tunnelmaa jo alusta lähtien. Celine Dionin 
soidessa päässäni, ajatukseni pyörivät täysin minun ja 
rakkaani välisissä asioissa. Urheasti hän piti minusta 
kiinni, vaikka tuuli riepotteli meitä kumpaakin, 
kunnes tapahtui hetken herpaantuminen. Tuuli 
tarttui voimakkaasti sinuun, otteesi kirposi minusta, 
lensit väistämättömästi veneen tuulilasia vasten, 
pysyit siinä hetken, ehdit lausua viimeisen rakkauden 
tunnustuksesi minulle, johon minä vastasin 
sydämelläni. Kuin hidastetusta elokuvasta, näin sinun 

kierähtävän veteen, vielä kerran vilkaisevan minuun ja 
lopulta uppoavan tummiin aaltoihin veneen vierelle. 
Mietin hyppyä perääsi, mutta minua kiellettiin 
vaarallisuuden takia. Elämäni oli pilalla, voisinko 
löytää uuden rakkauden vai masentuisinko 
loppuelämäkseni ja erakoituisin Suomusjärvelle. En 
ole vieläkään saanut vastausta kysymyksiini, ja olen 
edelleen hukassa. 

Olet päivittäin mielessäni, rakkaani. Vielä me joskus 
kerran tavataan ja yhdessä kuljemme hamaan loppuun 
asti.  

Sä olit perhonen, jonka siivet
eivät kauas kantaneet

sä väsyit kylpyhuoneeseen
nyt kun öisin katson tähtiin

ja sun kasvos siellä nään
rakastun uudelleen

 -jaati
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