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PUHEENJOHTAJANJÄÄHYVÄISETSISÄLLYSLUETTELO

Vuosi lähenee loppuaan ja viimeisen 
nibblen tullessa ulos on jo uusi hallitus 
ja puheenjohtaja valittuna. Näin kuu-
kausi ennen hallituksen vaihtoa mie-
lessä käy miten se vuosi nyt menikään 
ja mitä tulevaisuus tuo 
tullessaan.

Kaikenkaikkiaan vuo-
desta selvittiin hyvin 
vaikka sen aikana saa-
tiinkin repiä hiuksia 
normaalien asioiden 
lisäksi vuosijuhlien 
ja sääntöuudistuksen 
parissa. Suurin osa 
hallituksesta antoi 
taas kaikkensa killan 
puolesta, kiitos siitä 
heille. Vuosijuhlat on-
nistuivat loistavasti ja 
olivat sekä isoimmat 
että hienoimmat koko koulussa. Oli 
mahtavaa päästä seuraamaan ja oh-
jaamaan killan toimintaa aitiopaikalta 
juhlavuonna.

Vaikka vuosi olikin kiireinen sitä jää 
väkisin hieman haikeana miettimään 

miten tähän astisen opiskelijauran 
hienoin vuosi on jo käytännössä ohi. 
Vastahan tämä vuosi alkoi!? Kuluneen 
vuoden aikana sai allekirjoittanutkin 
huomata kasvaneensa ainakin hieman 

kypsemmäksi ihmi-
seksi. Ensi vuosi tulee 
kuitenkin yhtä var-
masti kuin jokavuoti-
nen kesä”hitti”, joten 
on aika tämänkin pu-
heenjohtajan lopettaa 
houruilu tälle palstalle 
ja antaa se tehtävä 
seuraavalle. Onnea 
uudelle puheenjohta-
jalle ja hallitukselle, 
toivottavasti oma vuo-
tesi antaa sinulle yhtä 
paljon kuin omani 
antoi minulle.

Leuka rintaan ja kohti uusi pettymyk-
siä!

Tommi Sotka
Herra killan puheenjohtaja 2011
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TEK-JUTTUJANIBBLISTIEN(VIKAT)TERKUT

BG tää oli tämmönen paska luovutettiin 
ku alko olla kohtuutonta menoo... hyvin 
hävittiin ei tullu kheet syytöksiä kummal-
takaa ja vähä tuli winee... olivat meitä aika 
paljo parempia tämmösii matsei ei toivot-
tavasti enää tuu... :/ 
By Cezzar (Seven)
29 July 2002 

14-vuotiaan Juuson sanoin peli on mene-
tetty. Kiitti kiva moido <3

FUK YEA, viimenen Nibble eikä tätä ros-
kaa tarvii enää ikinä taittaa <3
Eivaa, tää taittaminen on ollu iha hauskaa 
ja vapaa-ajan saa mukavasti kulumaan. Ei 
näitä lehtiä kyllä näyttää kehtaa kesätöitä 
hakiessa :x
Paljon kyllä tässä hommassa oppii. Ai-
nakin arvostus Creative Suitea kohtaan 
noussut huomasti. Toivottavasti muuten 
saadaan hyvä graafikko ensi vuodeksi ;) 
Voit olla vielä hiomaton timantti, meikä 
kyllä auttaa sitten!

Eipä mulla muuta, toivottavasti ootte edes 
vähän tykänneet näistä Nibbleistä :>
t: taittaja-madlax

On ainakin tältä erää viimeisten nibblistin 
terkkujen aika. Kirjoitan tätä nohevasti 
vaalikokouksen aikana ja uusi puheenjoh-
taja hallituksineen on vielä valitsematta. 
Kyllä tästäkin kokous saadaan, kunhan 
arvotaan ensin sille peejii ja sihteeri. Voi 
veljet!
Melkonen vuosi taas takana. On ollut vii-
mesen päälle komiata vuosijuhlaa ja muu-
ta mukavaa tapahtumaa. Syksyn fuksitkin 
ovat asettuneet taloksi isolla porukalla, 
kun ei meinaa wanhat sedät välillä mahtua 
kiltaan ollenkaan.  Ja eihän tässä enää ole 
kuin puolisen vuotta Wappuunkin, eli koh-
ta fuksejakin viedään... kylmään koskeen!
Mutta kaikki kiva valitettavasti loppuu 
yleensä ennemmin kuin myöhemmin. 
Kuten yllä jo tuli esille, TiTe on saamassa 
uuden hallituksen ja sitä kautta myös omas 
pesti nibblistinä päättyy vuoden lopussa. 
Mutta eipä tällä(kään) kertaa tämän enem-
pää. Onnea matkaan uudelle hallitukselle 
ja hyvää joulun odottelua ja tulevaa uutta 
vuotta Hammar-sedänkin puolesta!
-Santtu ”Hammar” Laine

Heips!

Vaikka vielä on vuoden viimeiset 
harkkatyöt ja tenttiviikko kauempana 
kuin uskaltaa unelmoida, 
joulukuu ja ensi vuosi 
lähestyvät nopeaa tahtia. 
Ja ehkä joillekin pelot-
tavimpana se ensi kesä. 
TEK on ruvennut valmis-
tautumaan ensi vuoteen jo 
hyvissä ajoin tänä keväänä, 
nimittäin joulukuussa tulee 
yliopistoille jakoon Teekka-
rin Työkirja 2012 ja sitä voi 
sitten selailla myös netistä 
osoitteessa 
http://teekkarintyokirja.tek.fi/
Mikä ihmeen Teekkarin Työkirja? 

Teekkarin Työkirja sisältää vinkkejä 
muun muassa CV:n tekoon, työn-
hakuun ja työhaastatteluihin sekä 
mooooooooooonta työpaikkailmoi-
tusta. Työkirja sisältää niin diplomi-
työpaikkoja kuin kesätyöpaikkojakin. 
Eli kyllä vain, niin ikävältä kuin se 
kuulostaakin, kesätyöpaikkojen et

siminen alkaa taas ihan liian pian ja 
jollei sinulla ole jo tie-
dossa paikkaa, kannattaa 
metsästäjänvaistot herä-
tellä. TEK on tukenasi 
työnhakuprosessissa tä-
näkin vuonna, kuulos-
tele siis huhuQfacea ja 
nouda oma Teekkarin 
Työkirjasi sen ilmes-
tyttyä!

NipKnop: Tiesitkö, 
että Teekkarin Työ-
kirja on ilmestynyt jo 

vuodesta 1994 lähtien!

kyh-karo`
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http://teekkarintyokirja.tek.fi/
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RANKKAXQ  2011

All logs from #rankahoms

*Snowell has joined #rankahoms
<@Snowell> Koitetaan löytää alko Urjalasta. \o/
*jaati has joined #rankahoms
*mode +R jaati jaati@jaati.fi
<@jaati> taas mennään!
*maketzu has joined #rankahoms
<@maketzu> RYYPPYFIILIS :3
*Dregu has joined #rankahoms
<Dregu> Skippaa duunit, lähde rangalle
*Richardson has joined #rankahoms
<Richardson> :D
*Cezzar has joined #rankahoms
<Cezzar> *psst*
<Cezzar> maketzu: eihän sun pitäny ryyb! :D
*SoliDi has joined #rankahoms
*Jaketus has joined #rankahoms
<Jaketus> Onks tää se äm-irk?
*Raichan has joined #rankahoms
<Raichan> Lol ei voi ees bussissa olla irkkaamatta. 
Datikset <3
*sierta has joined #rankahoms
<sierta> i’ll just read... :)
*marakuta has joined #rankkahoms
<marakuta> Koira lentää koiran kopin yllä
*luso has joined #rankkahoms
<luso> Tarvitsen viinaa ja gambinaa
<@KINGIN> ILMEENI KUN OLEN JO 
TOISELLA RANKALLA PUTKEEN ADMIN. 
VIINA ON PARAS
<conffa> BOKERFACE :| kun harrastaa pileäriveria
<aGu> aira on <3
<Aira-> ja viina :D ja agu <3
*Qface has joined #rankkahoms
<Qface> RankkaXQface liittyy joukkoon!
*Zacky has joined #rankkahoms
<Zacky>!fmi
<Zacky> no vittu :<
<corppu> no lol xD
<erppa> Rankka kisan innokas kilpailija.. ei tosin 
vielä ;)
<KinGin> olen homo
<KLASSIK> TISSIT
<Pinqvin> Rankka on parsa ja aGu
<Buubo> mitä vittua täällä tapahtuu saanen kysyä 
:-----D
<waitee> KAKKAA LUMELLA
<@Tommee> /mute
<@Madlax> /unmute
<karharine> tulkaa syömään mun viinirypäleitä!

<Pinqvin> Jack Dagnels sauce!!
<klassik> conffa on kärbä <3
<Tietovisa> katsu: tuu syöttään
<Nervanti> korkki osu kateen
<Nervanti> uus BANA & ANA: -JALLUHOMMIA
<erppa> ihmiset ovat ihan hulluja!
<Buubo> erppa älä viiti, katsu viinirypäleet kelpaa 
aina :)
<Zacky> sexy and ankkamiES knows it
<Qface> Waitee: GinES.. -_- :I
<ankkamiES> getting spanked by tietovisa <3
<Ingo> Miks tietovisa ei rakasta minua?
<Laurender> drunk, but doesn’t feel it :C
<ART> enjoy it!!
<Aira-> moro paskoille t: kikkis
<Mimuli> Päriseex
<SoliDi> Ebin xD
<Zacky> Qinihommia by Qiniface
<marakuta> punainen hahmo astuu sisään 
sokkeloon...
<Raichan> mitä ihmettä siellä bussin takaosassa 
tapahtuu :D vai haluanko tietää... x3
<Cezzar> Musiikki on paskaa :D ja fuksit
<Cezzar> *lonkero*
<Richardson> *psst* x3
<Richardson> äiti, pelottaa
*Maska has joined #rankkahoms
<Maska> EKA!
*shiona has joined #rankkahoms
<shiona> kyllä tästä vielä rankka saadaan.
<@jaati>/mode +m
<@jaati> hähä, puhun yksikseni täällä
<@Snowell> Fuksit sammuu, fuksit sammuu, 
paarlevuu
*#rankahoms: cannot send to channel.
*shiona changed topic of #rankkahoms to ihme 
perseilijä
<Dregu> olemme saapuneet turkuun, mitä vittua?
<Richardson> miten täältä pääsee pois?
<Cezzar> *psst*
<Cezzar> Kuka muisti liukkarin? 
<Raichan> *facepalm* 
<Aira-> lol fuksi laattas ebin
<xxx> yyy on ihana ;_;
<Zacky> joni
<Zacky> Laurenderilla oikee asenne
<corppu> khyl. Laittakee mankka  juomien 
reseptejä, jos itsetehtyjä varsinkin klassik.. nam =)
<Waitee> /hilight tissit
<@Tommee> /MUTE
<@madlax> /unmute

mailto:jaati@jaati.fi
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<@madlax> Aurajoki on surkee puro ja turkuulaiset 
on mulgguja
<@maketzu> TURKU FUCK THAT..
<maaria> TURUUS
<@Qface> ;_; sadness is here
<@Piqvin> Ei vittu ebun opit inc
<@kLassik> Tissit mainittu
<Tietovisa> Jallukola: shotti, jallua ja paljon kolaa
<Tietovisa> NopeaJallukola: shotti jallua ja kolaa
<Tietovisa> Kertakäyttöjallukola: shotillinen 50-50 
jallua ja kolaa
<Tietovisa> sissijallukola: pulloista 50-50 jallua ja 
kolaa
<Tietovisa> jallukola brutal: jallu ilman kolaa
<ankkamiES> ilmeeni kun turku :O
<Ingo> olemme pyörinyt Turus
<ART>
<Cezzar> *psst* 
<Cezzar> fuksit ei osaa
<Richardson> Voihan Turku
<@Pinqvin> Tahtoisin vain paijata ankkamiestä <3
<@Qface> otetaan oikee Irkki oikeeseen excuun :3
<@Pinqvin> ilmeen, ku spjöröloipt skippas sivun
<@Pinqvin> karibia on paras. Ja viina
<@Pinqvin> burana auttaa vaivaan kuin vaivaan
<Nervanti> ei auta
<Nervanti> et tiedä mitään, buranaception
<Ingo> Uuli uuli uhuhuhu
<@KINGIN> /WHOIS MADLAX
<@Qface> sedät jaksaa heilua, fuksit ei!
<@@TAISTELU-JASKA> Maggara
<Aira-> ankkamies on ebun hermanni
<erppa> ankkamies ei nuku!
<@Snowell> Fuksivässykät ei kestä toista päivää 
putkeen
<Waitee> nukuin rankalla ebin
<Ankkamies> olen inessiivinen homoseksuaali
<ankkamiES> Tämä kaikki on totta kärbä < 
ankkamies
<Ingo> Sataa vettä Turus.
<Nervanti> is now known as Gärbä
<Gärbä> Oli giva gylbylä
<Gärbä> Spudro spädre
<Buubo> wtf, miks tätä on kahdella sivulla? Tääl 
on kiva aromi <3
<Jaketus> Eilen oli vissiin hyvä meno,
<Jaketus> ANTAKAA OPIT!
<Raichan> Eeppinen reissu. Kannattaa seikkailla 
ympäri turkua sateessa :D
<pLasmagebardi> hnng.. vitun masi tai morlo
<SoliDi> rai!rai!

<Mimuli> Ny!!!1!
<Maska> Kerpeleen Morlo jäi trukuun
*iMama has joined #rankkahoms
<iMama> mitä vittua mä teen täällä :D
<corppu> ny saa tulla kaikki homot/bi-miehet ja 
naiset pitämään kivaa ankkamiehen kanssa <3
<kLorttok> abua abua olen grabula
<@TOMMEE> ANKKAMIES ON PARAS JA 
VIINA!
<corppu> Ankkamies nousee! Valmiina uuteen 
nousuun!
<Raichan> LOL :D Oikeus on tapahtunut.
<SoliDi> Jokaista nousua seuraa lasku
<shiona> sujahdettiin tunneliin,vesipuistosia kosk 
#######
 <Cezzar> *psst* 
<Cezzar> voi ranka
<Richardson> vittu hapottaa
<Richardson> joko ollaan hervannassa
<Dregu> porkkanoita!
<SoliDi> omnomnomnomnomnomnom
<Maska> YMPÄRI!
<Laurender> Jee!
<@Pinqvin> Taivas varjele mikä smurffi
<Nervanti> TÄMÄ ON SOPPA!
<Nervanti> SOBBA
<Nervanti> FOBBA
<Nervanti> nettivink’D!
<@TOMMEE> JEE OLLAAN OTANIEMES
<conffa> Muistakaa kuunnella smurffeja, kun 
smurffaatte HoNissa
<Aira-> RISTUKSEN VITTU MOON PÖHÖNÄS. 
HAISTA KOIRA VITTU!
<Nervanti> kävin jossain
<ankkamiES> Jumboon uimaan
<@KINGIN> EI OO YHTÄÄN NIIN HUONO 
OLO KUIN EILEN AAMULLA
<Maska> *psst* 
*sampoz The Laama has joined #rankkahoms
<sampoz> ###### Heureka!!!!
<TheLaama> kiva excu melkein kotona
<shiona> Paras exq hyvät unet ja heureka
<Raichan> Heureka <3 Haluun takas, liian ebin...
<Raichan> Jumboon jääneet missas paljon :D
<plasmagebardi> HUOMENTA.. Oli aika söpöjä 
tyttöjä ^_^
<@jaati> Ilta vitun tähti!
<@Snowell> ja pimeässä hohtava lima \o/
<pikkuturska> lakanoissa hohtava lima!
<annia> mo :)
<@maketzu> NOSTIN AUTON!

<@maketzu> OON AIKA ÄIJJÄ...
<Richardson> Jumbon vessan lattialla taju 
kankaalla omassa kusessa ja paskassa.
<kebbish> löyty kärbä
kebbish *ROUSK* *ROUSK*
<shiona> nerffi tais mennä siin
<Raichan> Nerf-aseet<3 Waitee on paras
<Maska> Rappeen lantaan!
<Laurender> Seuraava exqu pelkästään Heurekaan?
<conffa> Kalle vitun Haumäki, lippis vinossa, 
pirkan XXL farkut nilkoissa, Karl Kanin paita 
päällä, ebin
<Aira-> kunnia saatanalle
<Ingo> Kun pienet lapset eli fuksit leikkivät, ne 
ovat kunnossa
<Nervanti> Waitee sucks! Ban NERFguns!
*Nervanti is now known as NerFanti
<ankkamiES> ebin
<corppu> Varokaa Waitee laukoo kovia!
<@Pinqvin> ilmeeni, kun tapasin kuoleman 
nakkijonossa
<kLassik> Vilma on paras <3 ja ananas
<@madlax> /deop pinqvin
<@madlax> Nerfgus r OP! Nerf Nerf guns!
<SoliDi> Mmm... Marabello
<@TOMMEE> PENIS...
<Waitee> Best Coast ebin
<Ingo> muuuh
<Maska> 30km kotikotiin, huokaus.
<sampoz> metukkaa <3
<TheLaama> Kyllähän se irkkaus näinkin toimii
<Dregu> kou vola
<Raichan> Huomenta :D
<Maska> *psst* 
<Laurender> garggibäivä on ebin
<Nervanti> Laurender on ebig
<Nervanti> Babylonin hampaat
<ANKAMEIS> Rabulonin hampaat
<Pingqvin> Leevi on paras. Ja kärbä
<kLipeäkalak> Olin sopivasti lihava
<Waitee> Oisin saanu persettä mutta ammuin 
OHJUKSELLA ebin
<@madlax> madlax&Tommee proudly present 
BUSWAY

/* Jotain random kuvia, selitystä

ja muuta paskaa */

<Aira-> noudoböydä qiidos
<conffa> PIMPPIINKIN on ebin :D ja do-the-
grasshop-jäbä
<lol> http://keimola.tontut.fi/b/ (IHANA IIRIS)
<@KINGIN> EN JUO ENÄÄ KOSKAAN
<Jaketus> krapula alkaa iskeä peliin
<Raichan> onnee xP Mua vaan väsyttää...
<Cezzar> *lonkero* 
<pikkuturska> mihinä jumalauta mun SOOSI on?
<@maketzu> (TÄHÄN JOTAIN HAUSKAA)
<Dregu> igävä ;_;
<@KINGIN> OLI
<ankkamiES> ilmeeni kun D2LOD ladder on 
resetannu :3
<Pinqvin> ilmeeni, kun Hervanta lähestyy 
uhkaavasti ;_; 
<kLassik> ihana conffa ;_____;
<Aira-> tänään amnesiaa striiminä linkki tulee 
keimolalaudalle http://keimola.tontut.fi/b/
<conffa> Voinko olla mode????
<Aira-> conffa on mode
<Pinqvin> taidan valmistautua eeppiseen ja katella 
kämpillä Aira-:n streamia
<Zacky> Nyt huippuherkullinen uutuutemme 
Finnish P.M.S vain puoleen hintaan Buswayn 
RankkaXQ-myymälöistä. Lähin myymälä 
osoitteessa Takapenkki Bussinperä I, Hauho! 
Korkkaa neitsyt!

15:01 14.11.2011: <Cezzar> vihdoin kirjoitettu 
puhtaaksi, typoi ja muuta mistä en saanut selvää 
löytyy vitusti, mut otan kaljan.

vidun homoa.

http://keimola.tontut.fi/b/
http://keimola.tontut.fi/b/
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RANDOMJUTTU

-JULKISEN PALVELUN ILMOITUS-

No morjens. Teiltä kuulemma puuttuu 
contenttia tästä lehtisestä, joten kirjoi-
tan tähän nyt sitten. Emmää niin nois-
ta fuksipisteistä tai sellasista eikä sillä, 
että mulla olisi mitään oikeaa asiaa, 
mutta kirjoitetaan nyt kuitenkin.

Ei ole tää kirjoittaminen ikinä ollut se 
mun juttu ja hiukan vaikeahan tästä on 
nyhtää mitään irti ilman aihetta. Sa-
nottiin vain että: “Kirjoittakaa, 5 päi-
vää aikaa, saatte pisteitä”. No minähän 
kirjoitan. Olen huomannut sellaisen 
asian, että jos maitotölkkiin sijoittaa 
pari senttiä enemmän, eikä ostakaan 
sitä Pirkka-maitoa, niin saa pari päi-
vää lisää käyttöikää sille litralle. En tie-
dä mistä johtuu, mutta tuntuu olevan 
niin, että Valion maidoilla on parasta 
ennen -päiväykset aina pidemmällä. 
Emmää tuota maitoa ny niin paljon 
juo, mutta tulipahan vaan mieleen. 
Vesi mulle useimmiten maittaa kun on 
jano. Ja viina. 

Kämppä näyttää taas vähän miltä sat-
tuu, mutta onneksi siivoamisen sijaan 
voin tehdä kaikkea kehittävää, kuten 
kirjoittaa killan lehteen ei mistään. 
Imuriin en ole koskenut yli kuukau-
teen. Jos tuota huomenna vähän imut-
telisi lattioita.

Niin siitä maidosta tuli vielä mieleen, 
että tästä taitaa nyt olla 4 päivää kun 
tuon viimeisimmän tölkin ostin, enkä 
ole sitä ehtinyt avaamaankaan vielä. 
Johan se Pirkka-maito olisi mennyt 
huonoksi tähän mennessä. Ei ole 
köyhän varaa ostaa halpaa. Josta pääs-
täänkin siihen, että ulkona on kylmä 
ja pimeä. Kohta sataa luntakin ja siitä-
hän se hauskuus vasta kunnolla alkaa. 
Kyllä kelpaa jäädä kotiin pelaamaan 
Skyrimia. Vitun talvi. Ei mulla tässä 
enää mitään oikeaa asiaa ole, aattelin 
vuan kertoa teille tällaisista pienistä 
elämän ihmeistä. Seuraavan artikkelin 
kirjoittaja on homo.

-Ritva Tinjä

Knowledge. Passion. Results.

Haluatko vaikuttaa?
Tule IT-yritykseen, jossa 
tehdään töitä toimivamman 
maailman puolesta.

m
itä
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as
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a?
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TOUHUSIVUT#1

Sinustako solitalainen? 
Tutustu tehtäviimme ja muihin työmahdollisuuksiin 
tarkemmin kotisivuillamme www.solita.�/ura.

Try to fill in the missing numbers.
Use the numbers 1 through 9 to complete the 
equations.
Each number is only used once. 
Each row is a math equation. Each column is a math 
equation. Remember that multiplication and division 
are performed before addition and subtraction.
 

Try to fill in the missing numbers.
The missing numbers are integers between 0 and 9. 
The numbers in each row add up to totals to the right. 
The numbers in each column add up to the totals 
along the bottom. 
The diagonal lines also add up the totals to the right.

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
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TOUHUSIVUT#2 TOUHUSIVUT#3

Across
3. paska peli
6. surkea puro
9. saa seisomaan
10. painostaa keräämään noppia
11. vatkaa tattia, paina nappia
13. kikkeliskokkelis jatkopaikka
14. maata killassa
15. naisen tärkein osa
16. opiskelijan palkkatoimisto

Down
1. lauta ja kämppä
2. sininen ruutu
3. maailman paras ammatti
4. killan ainut luettava lehti
5. fag
7. känniääliö
8. lappeen rannan juoma peli
9. halvan viinan luvattu maa
12. täältä kipeekin saa pillua-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------



Luotettavaa
ohjelmistokehitystä
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NIBBLISTILIIKUNTAVASTAAVATOIMIHENKILÖTMITÄNETEKEE

MITÄ NÄÄ TOIMARIT OIKEEN ON?

Tampereen TietoTeekkarikillan toimihen-
kilöt, eli arkisemmin toimarit työskente-
levät yhdessä TiTen hallituksen kanssa. 
Ero varsinaiseen hallitukseen ei ole suuri, 
eikä se juuri näy arjessa. Yleiskokouksessa 
valitaan killalle hallituksenmuodostaja-
ehdokas, joka puolestaan esittää killalle 
hallituksen. Vuodenvaihteen jälkeen tämä 
hallitus valitsee toimihenkilöt hakemusten 
ja haastattelujen perusteella.

Toimareita on paljon erilaisia, eikä näitä 
virkoja ole kiveen hakattu, voit myös eh-
dottaa uutta virkaa! Toimarina on helppo  

päästä kokemaan, miten kilta pyörii kulis-
sien takana ja kantamaan oman kortensa 
kekoon. Hallitushommissa on aina rento 
meininki ja hyvä yhteishenki. Työmäärät 
eivät ole päätä huimaavia ja vaihtelevat 
hieman eri virkojen välillä. Mitään ennak-
kovaatimuksia ei ole, harrastuneisuus on 
extraa, mutta asenne on tärkeintä!

Haku toimarivirkoihin aukesi 1.12.2011 
kello 1:12 ja päättyy 11.1.2012 kello 23:59. 
Lähetä vapaamuotinen hakemus osoittee-
seen careers@tietoteekkarikilta.fi ja olet 
mukana arvonnassa! ”:D”

TALONMIES

Lyhyesti sanottuna talonmiehen tehtäviin 
kuuluu killan infrastruktuurin sekä kark-
kimaatin ylläpito.

Infrastruktuurin ylläpitoon kuuluu mm. 
roskisten, bioroskiksen, paperinkeräyk-
sen, pahvinkeräyksen ja tölkkikaapin tyh-
jennys, pienimuotoiset siivousoperaatiot 
sekä kiltahuoneen järjestely. Välillä killasta 
menee lamppuja rikki tai tulee muita pie-
niä vikoja, jolloin talonmies ottaa yhteyttä 
tilapalveluun (tai joissain tapauksissa te-
kee itse asialle jotain).

Karkkimaatin ylläpitoon kuuluu täyttö, 
huolto ja karkkien hankinta tukusta. 

Talonmies voi myös muilla tavoilla kehit-
tää kiltahuonetta, kuten esimerkiksi uusi-
malla tai huoltamalla killan huonekaluja.

Hommia riittää joka viikolle ja useammal-
lekkin päivälle viikossa. Olisi siis hyvä, jos 
talonmies viettäisi suhteellisen usein aikaa 
killassa. 

“Iha jees hommaa, kuha aikaa riittää”
 -Donaldi

NIBBLISTI

Yllätys yllätys, nibblisti on vastuussa kil-
tamme omasta lehdestä, Nibblestä. Nibble 
ilmestyy noin 3-4 kertaa vuodessa, joten 
nibblistin hommat tiivistyvät noin 1.5kk 
ennen Nibblen julkaisua. Hommat alka-
vat sillä, että nibblisti(t) keksivät aiheen 
Nibblelle ja mahdollisia aiheita jutuille. 
Sitten nakitetaan hallitus&toimarit kir-
joittamaan, tiedustellaan yritysvastaavalta 
yritysten mainokset ja ruetaan itse kirjoit-
tamaan jotain juttuja. Lopulta kasaillaan 
jutut yhteen, etsitään kuvia juttuihin ja 
toimitetaan koko roska graafikolle. 

Nibblistin homma on melko leppoisaa ja 
omalla ajalla tehtävää. Mitään tiukkoja ai-
katauluja ei ole, vaan kaikki deadlinet saa 
itse keksiä. Pitää vain muistaa, että juttuja 

 

Nibbleen ei ‘ilmesty’ vaan niitä pitää tin-
gata ja kiristää ihmisiltä.

Muuten homma on leppoisaa, kun saa kir-
joitella p*skaa ja googlailla tissien kuvia. 
Sen verran tarvii olla vastuuntuntoinen, 
että saa hommat tehtyä, vaikka kukaan ei 
hönkisikään niskaan, kun dedis on ylitetty 
parilla viikolla. Nibblistin virkaan yhdis-
tetään helposti valokuvaajan tai lukkarin 
nakki. 

LIIKUNTAVASTAAVA

Liikuntavastaavan hommiin Titellä 
kuuluu erinäisiin liikuntatapahtumiin 
ilmottautuminen ja x määrän liikuntata-
pahtumia järjestäminen vuoden aikana 
(MEGAZONE). Homma ei kuulosta 
hirveän vaativalta, eikä se sitä kyllä ole-
kaan. Vuoden aikana pääsee kokeilemaan 
esimerkiksi hankifutista, hankisählyä, 
hankiultimatea (eli oikeastaan kaikkia 
lajeja, mitä voi suorittaa lumihangessa), 
sekä vähän perinteisempiäkin lajeja kuten 
sählyä ja jalkapalloa. Hommassa tärkeintä 
on kerätä mahdollisimman monta pyttyä 
titelle turnauksista (tai ainakin yrittää) ja 
 

muistaa ettei liikunnan tarvitse olla aina 
niin vakavaa.

Jos siis kykenet ottamaan juoksuaskeleita 
useamman kuin kaksi peräkkäin ja hom-
mat toimarina kiinnostaa, hae TiTen seu-
raavaksi liikuntavastaavaksi!
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choose your class.

Strength: 90
Agility: 60
Intelligence: 20
Wisdom: 20

Strength: 5
Agility: 15
Intelligence: 90
Wisdom: 90
Spelling: 0

Strength: 60
Agility: 85
Intelligence: 50
Wisdom: 30
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KYHKV-VASTAAVAVALOKUVAAJAGRAAFIKKO

TEKin kiltayhdyshenkilö eli KYH

KYHin homma on hyvin yksinkertainen. 
Tutustu TEKkiin, organisoi fuksien rekry 
ja kirjoita nibbleen juttuja.  KYHin tulisi 
olla hieman myyjäluonteinen, kiinnostu-
nut aidosti TEKistä ja esiintymistäkään 
ei kannata jännittää.  KYHin pitää istua 
muutamat koulutustilaisuudet ja ideonti-
ringit läpi, joissa on kyllä ihan mukavaa-
kin ;). 

Tehtävässä parhaiten pärjää, jos on jo 
hieman vanhempi opiskelija eli noin 3. 
vuoden tai vanhempi.   Kiltayhdyshenki 

(req. lvl ~3)

lön toimarivirasssa tekemistä ei ole ehkä 
niin paljoa kuin muissa toimariviroissa, 
joten voit siis hakea KYH hommaa jonkin 
toisen viran oheen ihan hyvin.  KYHin 
toivotaan sitoutuvan hommaan kahdeksi 
vuodeksi, jolloin virasta saa eniten irti niin 
tekijä kuin kiltakin. Lisätietoja saat nykyi-
seltä KYHiltä, karo`lta, kysy rohkeasti jos 
kysyttävää on!

VALOKUVAAJA

Valokuvaajan hommiin kuuluu lähinnä 
killan tapahtumien ikuistaminen ja kuvien 
lisääminen TiTen galleriaan. Valokuvaajan 
tehtävä on siinä mielessä tärkeä, että ih-
misten muistikuvat usein ovat sumuisia, 
joita kuvat eivät saisi olla. Kuvien tallen-
taminen on tärkeää, sillä niitä tarvitaan 
moniin eri julkaisuihin, kuten nibbleen 
ja historiikkiin. Lisäksi valokuvaaja ottaa 
naamakuvat hallituksesta ja tutoreista. 

Valokuvaajalle olisi suositeltavaa omistaa 
kamera, jotta kuvaaminen helpottuisi. Ka-
meran ei välttämättä tarvitse olla mikään 
ammattitason digijärkkäri varustettuna 
10 eri putkella, vaan siihen sopii myös esi-
merkiksi halvempi ja vanhempi digijärk-
käri. Itselläni ei pestin alettua ollut edes 
järkkäriä, vaan kuvat otin joko pokkarilla 
tai kaverilta lainaamallani järkkärillä. 

Myöhemmin ostin Nikon D80, jolla ny-
kyiset kuvat ovat otettu. 

Valokuvaajan hommat ovat melko vä-
häisiä, joten yleensä valokuvaajan virka 
yhdistetään johonkin muuhun toimihen-
kilövirkaan, kuten nibblisti tai graafikko. 
Valokuvaajan tulisi kuitenkin olla aktii-
vinen, mitä killan tapahtumissa pyörimi-
seen tulee. Lisäksi kameraa tulisi kantaa 
mukana excursioilla, kuten rankkaexculla 
ja Titeeniexculla. 

- Juuso

KV-VASTAAVA

Moi, minä olen Ingo Fröhling, 29-vuotias 
saksalainen kansainvälinen tutkinto-opis-
kelija (”kv-tutkari”) TTY:llä. Opiskelen 
signaalinkäsittelyä maisteriksi. Minä olen 
TiTen kv-vastaava vuodesta 2010. 

Kun minä tulin TTY:lle ja kiltaan, TiTe:llä 
oli jo kv-vastaavan, mutta killassa ei ollut 
kv-toimintaa.

Minun idea oli perustua killan kv-toimin-
taa ja hoitaa sitä.

Kv-vastaavan toimintaan kuuluu viikkoi-
sin englantikielinen uutiskirje, kv-opiske-
lijoiden kutsuminen killan tapahtumille, 
kansainvälisyyden mainostaminen suo-
malaisille opiskelijoille, erityisesti fukseil-
le. Lisäksi kv-vastaavan pitää osallistua 
TTYY:n kv-jaoston kokouksiin, jotka kut-
suntaan koolle noin neljä kertaa vuodessa.
Miksi kv-vastaavan toiminta on mielen-
kiintoinen?

Koska TTY saa lisää kansainvälisiä opis-
kelijoita, kiltojenkin täytyy olla kansain- 

välisyysystävällinen. Kiltojen pitää auttaa 
saapuneet kv-opiskelijoita ja tukea heidän 
integroiminen suomalaiseen kulttuuriin. 
TTY:n kansainvälisyysstrategia vaihtuu, 
olla kv-vastaava on tosi jännittävä ja mie-
lenkiintoinen prosessi.
Killan hallituksen kansainvälisyyden tuke-
minen on vielä vähän vaikea, mutta minä 
toivon, että se vaihtuu pian.

Älä ole ujoa, hae TiTen kv-vastaavaksi! 
Kansainväliset opiskelijat ovat myös vain 
ihmisiä kuin sinua ja minua. Ja kv-jaostos-
sa ovat tavallisesti paljon tyttöjä.

Terveiset,
--Ingo Fröhling, TiTen kv-vastaava vuon-
na 2010 & 2011.

GRAAFIKKO

Graafikko on harvinainen näky kam-
puksella, vaikkakin graafikon jätöksiä on 
havaittavissa joka puolella. Graafikko elää 
yleensä pimeässä komerossa tietokoneensa 
ja tarkalleen kalibroidun näyttönsä kanssa, 
suunnitellen julisteita ja seuraavan Nibblen 
taittoa.

Killassa käyminen on yleensä turvallista 
vain yöaikaan, sillä saalistajia on paljon. 
Saalistajat iskevät helposti kiinni pieneen 
graafikkoon yleisimmin tappavalla lauseella 
”hei ehtisikkö sä mitenkää tehä tämmösen 
nönnönöö-graffan mulle... ei oo kiire, mut 
jos mielellää huomiseks saisit.. kiidooosh!

Graafikon homma on työmäärästä huoli-
matta erittäin hauskaa ja antoisaa. Paino- 

materiaalin sekaan on aina hauska piilottaa 
kaikenlaisia jekkuja (montako lentävää 
kyrpää löyisit tästä lehdestä?). Jatkuva gra-
fiikan vääntäminen luonnollisesti kehittää 
omia taitoja, joilla voikin myöhemmin 
lyödä rahoiksi. Tästä hommasta saa paljon 
työnäytteitä, joista osa jopa kelpaa työnäyt-
teksi.

Parasta graafikon hommassa on luovuus ja 
kätten jälkien näkeminen käytännössä.
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Strenght: ?
Agility: ??
Intelligence: 75
Wisdom: 75

Strength: 15
Agility: 15
Intelligence: 90
Wisdom: 90

Strength: 20
Agility: 50
Intelligence: 80
Wisdom: 70
Language: 69

Strength: 10
Agility: 15
Intelligence: 90
Wisdom: 90
Creativity: -100
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LIMUVASTAAVAOPINTOVASTAAVATAPAHTUMATOIMARIRAHIKSENAPU

LIMUVASTAAVA

Limuvastaavan tehtävä on tilata limua 
Koff-mieheltä kerran kuukaudessa, että 
koodarit pysyisivät terveenä. Koffin rekka 
tulee tiistaisin ja Koff-mies kantaa limut 
varastoon. Limuvastaava panee limupullot 
ja -tölkit limumaattiin. Maatti on punai-
nen ja siinä on yhdeksän linjaa. Suosituin 
juoma on Coca-Cola, joka sisältää vettä, 
sokeria, hiilidioksidia, sokerikulööriä, fos-
forihappoa, luontaisia aromeita ja kasvi-
suutteita. Joskus kolalinja menee jumiin ja
limuvastaavaa vituttaa. Vitutukseen auttaa 
lääkkeet. Lääke sisältää vettä, ohramal- 

lasta, tärkkelystä ja humalaa. Humala 
aiheuttaa myös päänsärkyä. Coca-Cola 
kehitettiin alunperin päänsärkylääkkeeksi. 
Ota lääkkeet. Taidanpa ottaa.

TAPAHTUMATOIMARI (UUTUUS!)

Uusi mielenkiintoisempaakin mielenkiin-
toisempi toimarivirka on haettavanasi! 
Ennen hallituksessa oleva tapahtumavas-
taava on hoitanut niin XQ:t kuin sitsitkin, 
mutta tänä vuonna on tapahtumatoimari 
ja XQ-/ulkosuhdevastaava erotettu omiksi 
viroikseen, jotta saataisiin ensi vuonna 
enemmän tapahtumia järjestettyä.  

Tapahtumatoimari järjestää vähintään 
keväällä TiTen vuotisjuhlasitsit, syksyllä 
upeat senssibileet ja
teemasitsit, mutta tapahtumatoimarina 
saat itse ideoida ja toteuttaa paljon muu-
takin. Olisihan se kiva, 
jos TiTellä olisi ensi vuonna yhteisiä ta-
pahtumia muiden kiltojen kanssa! Tapah- 

tumatoimari saa tukea ja ideointi apua vä-
hintään XQ-/Ulkosuhdevastaavalta, joten 
ihan yksin ei tarvitse koko 
vuotta touhuta.   Tapahtumatoimarin pesti 
on kausiluontoinen, jolloin useimmiten ei 
ole kuin myyntipäivystyksiä ja kokouksia 
käytävänä, mutta tapahtumien lähestyessä 
saattaa tulla muutama uneton yö!  Jos jo-
kin asia jäi mietityttämään, kysy karo`lta 
lisätietoja.

OPINTO-/ALUMNIVASTAAVA

Opintovastaavan hommiin kuuluu tällä 
hetkellä aika vähän hommia. Vuodessa jär-
jestettäviä juttuja ovat M.O.S.K.A.:n (Mitä 
Opiskella Saadaksesi Kunnon Ammatin) 
järjestäminen marraskuussa. Viime vuosi-
na on järjestetty myös opintopiirejä, joiden 
tarkoitus on ollut saada fukseja ja miksei 
myös vanhempia tieteen harjoittajia autta-
maan toisiansa niin matematiikassa kuin 
fysiikassakin. Opintovastaavan hommia 
pitäisi kehittää, joten jos sinä tunnet 
omaavasi loistavia ideoita siihen, miten 
kilta voisi auttaa TiTeläisiä opintoasioissa, 
niin tämä on sinun virkasi! Alumnivastaa-
va taasen kehittää jo valmistuneille tai val-
mistumassa oleville TiTeläisille ohjelmaa, 
jotta kerran vuodessa voidaan muistella 
vanhoja hyviä aikoja. TTY on perustamas-
sa suurempaa kokonaisuutta alumneille, 
joten tässä pestissä pääsee vaikuttamaan 
tämän suuremman yhdistyksen toimin-
taan ja sisältöön. Vaikka nämä virat eivät 

 

TiTellä olekaan näytelleet suurta osaa, 
mahdollisuuksia on vaikka muille jakaa. 
Huonompaan suuntaan ei juurikaan voi-
da enää mennä, joten paineita ei kannata 
ottaa .  Molemmat virat ovat hienoja ja 
kunnioitettuja, joten mainetta ja kunniaa 
on luvassa joka ovesta ja ikkunasta. Usein 
näissä pesteissä on ollut jo hieman van-
hempi kilta-aktiivi, mutta todellakaan se 
ei mikään vaatimus ole, olet sitten fuksi 
tai Earin kanssa samaan aikaan tullut riit-
tävän aktiivinen persoona, nämä hommat 
sopivat sinulle varmasti kuin kymmenen 
euroa Kipelle.  

RAHIKSEN APU (UUTUUS!)

Kiinnostaako talousjutut, rahojen 
kanssa pelaaminen ja hallituslaisten 
muistuttaminen siitä, mikä kolik-
ko menee mihinkin kassaan? Ensi 
vuodelle mitä suurimmalla toden-
näköisyydellä killan hallitus pestaa 
tuolle niin yksinäiselle rahaston-
hoitajalle kaverin auttamaan killan 
taloudenhoidossa. Pestin tarkemmat 
speksit päivittyvät kunhan henkilöt 
tehtäviin on valittu. Oletetta-

vasti tiedossa on ainakin killan 
käteiskassoista huolehtimista ja 
muita vastuita sen mukaan miten 
hommat rahiksen ja apulaisen kes-
ken jaetaan. Tästä raha-asioista 
kiinnostuneelle aivan uunituore pes-
ti, jossa on mainio näköalapaikka 
killan talouteen! 
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Strength: 55
Agility: 60
Intelligence: 45
Wisdom: 50

Strength: 5
Agility: 45
Intelligence: 80
Wisdom: 80
Endurance: 99

Strength: 10
Agility: 10
Intelligence: 90
Wisdom: 90

Strength: 30
Agility: 20
Intelligence: 90
Wisdom: 70
Maths: ????
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GLÖGIÄPIPARIATORTTUA

JOULU ON PARAS :D JA VIINA

Monet meistä odottavat joulua, kuin 
darran loppumista pikkujouluristei-
lyn jälkeen. Toisin kuin esimerkiksi 
IMAssa, joulussa on paljon hyviä puo-
lia. Osa väittää tulevansa onnelliseksi 
lahjojen antamisesta, osa saamisesta 
(saamisvitsi). Paskapuhetta sanon 
minä. Joulun ideanahan on ostaa hel-
vetisti lahjoja, että voi sitten hyvällä  

omalla tunnolla kiskoa jouluruokia ja 
vetää kunnon perseet. Niin, sata kaljaa 
ja joulupukkia turpaan. 

Suurin osa teistä pakenee äidin huo-
maan, kirjaimellisesti valmiseen pöy-
tään. Teille muille olen kuitenkin ka-
sannut pari tarkoin varjeltuja reseptiä.

t: madlax
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JOULUTORTTU

•	 1 kpl. torttutaikina
•	 vitusti hilloa
•	 muna (hyvä olla noin yleisesti)

Käväset kaupasta ostamassa ainekset. 
Kauli taikinasta ohuehkoja levyjä ja 
leikkaa niistä neliön muotoisia paloja. 
Leikkaa kulmiin viillot, heitä keskelle 
hillo, taittele ja työnnä uuniin. 15 min 
päästä - onneksi olkoon, olet ninja ja 
heittotähtesi ovat valmiit.

ABSINTTIGLÖGI

•	 2 cl absinttia
•	 glögiä

Lämmitä pari desiä glögiä. Kaada 
sekaan absintti. Nauti.

UUDENVUODEN SPECIAL

•	 2 cl vaaleaa rommia
•	 2 cl vodkaa
•	 2 cl tequilaa
•	 2 cl giniä
•	 2 cl sinistä curacao likööriä
•	 7UPia tai Spriteä

Kaada viinakset jäämurskalla täytettyyn 
lasiin. Täytä loput lasista limulla. Juo 
pois, tee uusi. Juo pois tee uusi. Juo... ?? 
... ??

HELPPOA PIPARIA

•	 1 kpl. piparitaikina
•	 likainen mieli

Kauli taikinaa ja leikkaa mieleisesi 
muotoisia kuvoita. Uuniin 10 minuutiksi 
ja ihaile lopputulosta
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TAPAHTUIPAPIKKUJOULURISTEILYLLÄ

Sunnuntain piti olla juhlapäivä 
19-vuotiaalle Kaeppenille. Ystävykset 
olivat tulleet Tampereen Herwannasta 
asti turkuun, ja olivat suuntaamassa 
I never left the boat -risteilylle Silja 
Europalle.

Päällimmäisenä risteilystä jäi kui-
tenkin mieleen pettymys, kun laivan 
henkilökunta lukitsi Kaeppenin tylysti 
putkaan 14 tunniksi.

Risteilyä ennen Kaeppen ja hänen ys-
tävänsä olivat ajaneet omalla kyydillä 
turkuun ja matkalla Kaeppen sai 14 
päiväsakon rangaistuksen ylino-
peudesta. Alkoholia Kaeppen ei ollut 
nauttinut.

Kun risteilyyn oli vielä aikaa, päättivät 
fuksit mennä etsimään parkkipaikkaa 
terminaalia vastapäätä sijaitsevalta py-
säköintialueelta. Parkkiruutua etsies-
sään Kaeppen hieman kolaroi, kuten 
hänellä oli turun liikennekulttuurista 
johtuen joskus tapana. Toisen auton 
kuljettaja oli huomannut kolhaisun ja 
tulkinnut Kaeppenin olevan korvaus-
velvollinen.

- Hän oli sanonut että vahinko oli sen 
verran suurta että parempi kutsua 
virkavalta paikalle, kertoo Kaeppenin 
kaveri, HaTin wikivastaava Visa.

- Tosiasiassahan kolarointi on minulle 
uusi aktiviteetti. Oli kaiketi vaan sem-
monen fiilis, täydentää Kaeppen.
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REFLECT YOUR INNOVATION
Participate in creating a change in the way the world uses digital services.

Ixonos is a creative mobile solutions company. We develop wireless technologies, software and solutions for connected devices and mobile services. Together with our 
corporate customers, we design products and services that let consumers enjoy inspiring mobile experiences.  We enhance the competitiveness of our customer companies by 
enabling superior user experiences as well as faster time-to-market for their devices and services.  We have offices 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 1000 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/careers 

We are looking for dedicated embedded Linux low-level and kernel 
specialists in Tampere 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



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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NORMIPÄIVÄRANTALEIJONAN

On heinäkuu. 05:15   rakas rantaleijo-
namme herää muutaman tunnin yö-
unien jälkeen kännykän päräyttämään 
Baywatch-tunnariin “vitun pikkuveljet 
taas räplänny mun puhelinta”. Kamat 
niskaan ja kohti aamuöistä heräävää 
helsinkiä. Sankarimme kapuaa kannel-
mäen asemalle odottamaan junaa silmät 
edelleen ristissä, kun paikalliset nousevat 
nurkan takaa olevasta hissistä ja tulevat 
humalassa kyselemään tyhmiä citykaneis-
ta. Juna tulee ja peloton seikkailijamme 
pääsee vihdoin eroon idiooteista ja töihin.  
 
“Jaha, hyppyallas on taas täynnä roinaa” 
ja aamuvuoro alkaa mukavasti aamu-
uinnilla. Taistelijamme pulahtaa altaaseen 
ja hakee pohjalta pullot, tölkit, pitkät kal-
sarit, Nora Robertsin romanttisen kirjan 
ja nappaa pinnalta vielä mennessään käy-
tetyn kondomin. Suihkuun ja työvaatteet 
niskaan. Pelastusrenkaat, sauvat, varoitus-
kyltit sun muut pelit ja vehkeet paikalleen. 
Yhtäkkiä puhelin soi ja aamupari soittaa 
“meni ilta vähän pitkäks, oon siellä ihan 
just” eli tunnin päästä. Eipä siinä mitään, 
kahvit tippumaan ja tsekkaamaan leikki-
kenttä. Tottakai kaksi yöllistä uimaria on 
jäänyt liukumäkeen todettuaan olevansa 
tänä yönä hieman läheisyydenkipeitä.   
 
Kahvit TiTe-tuoppiin ja avaamaan portti 
asiakkaille. Puolet tullut naapurista kyl-
pytakit jo niskassa ja valittelevat kun on 
kylmä. Vitun idiootit, aurinko ei ole vielä 
edes noussut. Ei muuta kun altaan reu-
nalle katselemaan ja kuuntelemaan kun 
joka aamuinen paikallinen aristokraatti 
päivittelee Ilkka Kanervan tekstiviestejä 
ja citykaneja. Seuraan liittyy 200-kiloinen 
naapurikaupunginosan palloseuran jää-
kiekkovalmentaja, nappaa kolme vesijuok-
suvyötä ylleen, tervehtii valvojia jokapäi-
väisillä potkujentoivotuksilla ja laskeutuu 
muun kerman seuraan kertomaan kuinka 
näki taas pitkäkorvan “matkalla mestoille”.  
 
Yhdeksän aikoihin ensimmäinen aalto 
on jo mennyt menojaan ja paikalle alkaa 
lipua muutama lapsiperhe sekä Kumpu-
lan Kuningatar hoveineen.   Huvittuneena 

sankarimme katsovat jokapäiväistä kur-
kiauraa, jossa hänen majesteettinsa lipuu 
muodon ensimmäisenä ja nauraa niin että 
Pasilassakin tiedetään kuka on uimassa. 
Samaan aikaan jatkuu kiivas keskustelu ci-
tykaneista ja siitä kenen mies on ollut ko-
vin jätkä ennen eläkettä. Tässä vaiheessa 
valvojat ovat jo huomanneet, että forecan 
vielä eilen lupaama 16 astetta ja vesisade 
onkin siirtynyt seuraavaan viikkoon ja 
tänään on taas luvassa kolme viikkoa jat-
kunut 34+ asteen hellepäivä. eivituta.jpg.   
 
Aamun ensimmäisen hyppytornin jälkeen 
eräs vanhempi nainen tulee kertomaan 
että “Viidessä metrissä on kokoomuspo-
liitikkojen vaalipuheita”. Hetken mietit-
tyään lauseen ‘mitä vittua’ perimmäistä 
tarkoitusta sankarimme kapuaa torniin 
ja löytää sieltä n. kyynärvarren mittaisen 
jöötin sitä itseään. Sitä siivotessaan miet-
tii että mikä vittu tämmösen on tänne 
vääntänyt. “se on varmaan ollut joku 
koira” “minkä tuohon pystyvän hauvan 
kannat tuonne hyppytorniin paskalle?”. 
 
Portista alkaa valua vitusti jengiä sekä 
tutut naamat. Uimalatontuksi ristitty erit-
täin hyvin ruskettunut mies istahtaa taas 
koko päiväksi katsomoon juttelemaan 
raveista kaikille jotka erehtyvät häntä 
yhtään kuuntelemaan. Koripallo selkänsä 
alla nukkunut Hyppytappi kiipeää lasten 
iloksi hyppytorniin, jota natiaiset käyvät 
kysymässä kaikki erikseen toistensa perä-
jälkeen. Uimalakkimies laittaa lakin ja ui-
malasit päähän, uikkarit jalkaan ja tepas-
telee kuivalla maalla. Kerran kuukaudessa 
käy seisoskelemassa uimaradan matalassa 
päässä vartin paikallaan vilkuillen ympä-
rillään ja menee sen jälkeen taas nurmi-
kolle kyselemään ihmisiltä “saanko sun 
uimalakin”. Ja tietysti kaikki pojanviikarit. 
 
Vanha kunnon salapaskoja käy taas vään-
tämässä salatortut hyppyaltaan kulmaan 
ja iso allas kiinni tunniksi. Siinähän sitten 
koitat noukkia sitä sieltä, kun haavit eivät 
sinne yletä. Hanskat käteen, pussi mukaan 
ja pohjaan. Kurotat kohti kakkupalaa 
samalla toivoen että se on jämäkkää eikä 

tällä kertaa hajoa soosikeitoksi heti kun 
siihen koskee. Ei ollut, äkkiä karkuun. Al-
las tunnin lisää kiinni. Asiakkaat kiittävät, 
mutta valvojat saavat hetken hengähtää. 
 
3000+ asiakasta. Seuraavassa klo 11-
17(ja sitä myöten koko kesä) tiivistettynä:  
“Ei juosta”
“Pojat nyt ne uikkarit pois sieltä saunasta”
“Ei hypitä lastenaltaaseen”
*Puhelin* “Saako siellä olla vaatteet pääl-
lä?”, “Ei, kyllä täällä pitää römpsä paljaana 
juosta”
 “Ei roikuta rataköysissä”
 “Torni aukeaa tasalta”
“Nyt pojat pois sieltä naisten pukkarista”
 “Uimalaseja? panttia vastaan täältä”
“Ei hätää, ei meillä täällä hirveesti näy ci-
tykaneja”
“Tässä sulle tää koripallo, tuo takas”
“Anteeksi rouva(n. 80 vuotias) mutta voi-
sitteko vaihtaa vaatteet tuolla pukukopis-
sa”
“Nyt pojat loppuu se juokseminen”
*Ring Ring* “Onko teillä siellä lämmintä 
vettä” “no me just parit avannot tehtiin”
“Tuota täällä vessassa ei sais tupakoida”
“Ei roikuta niissä rataköysissä”
“Juu ei me täällä altailla tarvita Baywach-
kellukkeita, ne on rantajuttuja”
“Ei ihan oikeesti hypätä sinne lastenaltaa-
seen”

Pomo saapuu “tää yks valvoja on sairas 
tänään, jonkun pitäs tehä sen iltavuoro” 
“OK” “Stadikalla”. Vittu, en mene. Pitkää 
tikkua vedetään ja häviäjä lähtee. Työvuo-
rot on taas tehty päin vittua ja ollaan alivoi-
malla taistelussa. Ruokatauko 2 minuuttia. 
 
Pikkuhiljaa päivä alkaa hellittää ja kään-
tyä voiton puolelle. Uimaseurat ja vesi-
palloilijat tulevat ja vievät varauksillaan 
puolet käytössä olevasta uimatilasta ja 
eikös siitä seuraa jokapäivä meteli. Vähän 
myöhemmin mummeli saapuu valvojien 
luokse kertomaan, miten vesijuoksijoilla 
on liikaa tilaa (yksi rata), haukkuu val-
vojat saamattomiksi koska kaikki tila 
pitäisi olla pelkästään uimiseen, lähtee 

tuohtuneena ennen kuin kukaan kerkeää 
sanomaan yhtään mitään, hakee vesi-
juoksuvyön ja menee sinne radalle vesi-
juoksemaan. “Mitä vittua juuri tapahtui?”.  
 
Tajuat että on maanantai. “Vittu, sukeltajat 
tulee vielä”. Meinaa sitä että ne polskivat 
pohjasas vielä kymmeneen asti. Taisteli-
jamme pitää päivän viimeisen hyppytornin 
ja antaa porttikieltoa tornissa leikkiville 
mukuloille. Allas kiinni ja manaatit sisään. 
Sankarimme käy ajamassa pojat pois suih-
kusta leikkimästä ja alkaa siivota paikkoja. 
Pikkumuksut tulevat ulos nahat punaisina, 
taisi ukkokerhon iltasaunajaosto taas ko-
koontua. Loppukuulutus ja paikka kiinni. 
 
Myös sukeltajat lähtevät vihdoin. Pää ja 
korvat sekaisin melusta, maha kuralla 
kahvista ja huonosta syömisestä, silmät 
palasina auringosta(lippis ja lasit ei auta) 
ja paikat palaneena sankarimme laahustaa 
puolityhjään junaan. Viereen istuu tietysti 
kuukauden viinaa ryypännyt paikallis-
taistelija, joka kertoo koko elämänsä ja 
kysyy olenko kyttä. Päivän ensimmäinen 
yli 30-vuotias, joka ei mainitse cityka-
neja 5 min juttelun jälkeen. Kaupan 
kautta kotiin. Ilmeeni kun myyjä kysyy 
paperit kun koitan ostaa kolme kautta 
baywatchia. Muutama jakso ja unta, aa-
mulla taas vuorossa uusia seikkailuja.   
 
Kolme kesää, valehtelematta paras oikea 
duuni mitä olen tehnyt. 
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VIIMEINENSIVUYLITUTORINVIKATNEUVOT

Joulu lähestyy. Kohta minun on aika 
siirtyä muihin tehtäviin ja jättää fuksit 
uuden ylitutorin huomaan. Samaan 
aikaan myös poistuu fuksien kuksinta 
suoja, joten minullahan menee oikein 
hyvin :).
 
Kuitenkin vielä ennen matkan jatku-
mista, haluaisin antaa fukseille muuta-
man elämänohjeen.
 
1. Fuksipisteet
Ensinnäkin, älkää unohtako niitä fuk-
sipisteitä. Wappu lähestyy vääjäämät-
tä, eikä sinne koskeen ole mitään asiaa 
ilman 300 pistettä. Ja jos et ole vielä 
pisteiden keräilyä aloittanut, niin vielä 
on aikaa.
 
2. Kohtuus
Kannattaa myäs muistaa opiskelija elä-
mässä, ja varsinkin juhlimisessa koh-
tuus. Yli kolmet juhlat samalle päivälle 
aiheuttaa todella tuskaista krapulaa ja 
aivan liian kovaa kiirettä. Tai varmista 
ainakin, että joku juhlista alkaa jo heti 
aamusta. Toki kun kerta tälläiseen 
vauhtiin on sitten tässä vaiheessa jo 
päästy, niin varmista samalla että vii-
meiset juhlat kestää aamuun asti, ja 
sieltä voi sitten siirtyä seuraaviin.
 
4. Vala
Muistakaa myös vala, jonka vannoitte. 
Sen kun pidätte mielessä, niin kyllä 
teistä vielä tietoteekkareita saadaan.
 
5. Rakasta vartaloasi
Australialaistutkimuksen mukaan 

jo fuksit uskovat “laihan olevan 
parempi”. Toistuvissa amerikkalais-
tutkimuksissa on huomattu jopa 40 
% fuksitytöistä ja 25 % poijista ole-
van tyytymättömiä vartaloihinsa. 
Estääksesi epäterveen kehon-
kuvan, ota erilaiset internetis-
sä näkemäsi kuvat puheeksi. Älä 
myöskään soimaa itseäsi lihavaksi. 
Muista myös että useinmiten fyysisen 
rakkauden aktissa oma vartalosi on 
mukana. Rakasta siis vartaloasi

6. Rakasta vihanneksia!
Saat itsesi syömään terveellisesti 
kertomalla, että teit niin jo aivan 
pienenä! Kalifornian yliopiston psy-
kologit saivat useat kymmenet nuo-
ret vakuuttumaan heidän pitäneen 
parsasta lapsuudessaan, vaikka se ei 
monen kohdalla ollut lainkaan totta. 
Tämä tieto sai kuitenkin monet nuo-
ret myötämielisimmiksi ostamaan, 
syömään ja nauttimaan terveelli-
siä vihanneksia tulevaisuudessa. 
Vihanneksia on myös hyvä rakastaa 
yksin kotona ollessaan. Esim. porkka-
nasta voi olle moneksi yksinäisinä tal-
ven iltoina. (Poraa siihen esimerkiksi 
reikä ja saat komean pillin.)
 
7. Ole perillä nettijäljistäsi
Jos sanat Facebook tai Irc eivät sano 
sinulle mitään, on aika opetella ja ot-
taa selvää mitä puhaat netissä. Kyse 
ei ole pelkästään pedofiilien, earin 
tai nettikiusaamisen välttelemises-
tä, vaan yksinkertaisesti myös siitä, 

millaisia profiileja ja tietoja itsestäsi 
nettiin laitat.  Näytä profiilisi jollekkin 
vanhemmalle tieteen harjoittajalle ja 
poista kaikki sellainen tieto mitä opet-
tajien tai työnantajien ei pitäisi nähdä. 
Muista myös, että kaikki minkä ircissä 
sanot, jää logeihin, eikä niitä saa sieltä 
millään pois. Erityisesti kaikki känni 
sekoilut jättävät jälkensä.
 
8. Voit kysyä minulta mitä tahansa - 
myös seksistä
Ylläpidä keskusteluyhteyttä tuto-

risi kanssa, jotta suuristakin asi-
oista voidaan puhua ongelmitta. 
Älä pelkää keskustelua seksistä, sillä 
tuutori on todennäköisesti kuullut ai-
heesta jo ystäviltään ja nähnyt asioita 
televisiossa. Ota selvää mikä sinua as-
karruttaa ja ota aihe esille luontevasti 
keskustelussa. (esim ruokaillessa, kysy 
suoraa.  http://www.youtube.com/
watch?v=qCVSyhjBhro )
 
Eikai mulla sitten muuta. Pitääkä 
hauskaa, ja moikataan kun tavataan.
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