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Sisällysluettelo

Walta maassamme on vaihtunut, kun rakas-
tettu Suuri Johtaja, Hervannan Paroni, on

siirtynyt ajasta eläkkeelle. Lohikäärmeritarina ja
olympiavoittajana tunnettu Suuri Johtajamme
suoritti suuria urotekoja ja teki koko maailmalle
tunnetuksi Pohjois-TiTen saavutukset ja ylivertai-
sen aseman viimeistään palatessaan aurinkokä-
velyltä viime torstaina. On kuitenkin tullut aika
jättää hyvästit menneelle ajalle, rakkaalle johta-
jalle, tuulenvireelle kauniin alastoman vartalon
poskilla ja suunntata katse eteenpäin kohti UUT-
TA ja ULJASTA aikakautta.

Tämä on se aika, kun Pohjois-TiTe ottaa koko
maailman haltuunsa. Tämä on se aika, jolloin

tulivuoret ja meren aallot tottelevat tahtojamme.
Tämä on se aika, kun Pohjois-TiTe jyrähtää ja ih-
miset jäävät katsomaan kaiholla menestystämme
ja vain uneksimaan “olisimpa minäkin pelannut
pokemonia”.

Helix-fossiili on siirtänyt omistajaansa ja val-
takunnallinen konsultaatiovaliokunta on jo

aloittanut neuvonpidon tulevaisuuden taistelu-
kenttien voittamisesta ja edessä olevien puiden
cutkomisesta. Ensin TiTeenit, sitten KOKO UNI-
VERSUMI. On tullut aika kun Suuri Johtajamme
johdattaa meidät läpi haltiametsien, lohikäärme-
vuorien ja puoli yhdeksän preparationeiden vain
ilmoittaaksemme bird-jesukselle “ime mun DAS-
DINGOOO”.

Lupaan täten että urotekomme tulevat ole-
maan vanhaa maailmaa suuremmat. Lupaan

että tänä vuonna aurinko kiertää Pohjois-TiTeä
eikä toisinpäin. Tänä vuonna on kasvomaalit ja

karnevaalit. Tänä vuonna on
kirves. Tänä vuonna Otanie-
mestä ei ollut vastusta
Herwannalle. Väistäkää Saa-
tanaa!

Amiraal i Waahtopupu
Suuri Johtajanne

TiTen naiset menossa Zippi in lounaal le

WappuNibble 1 /2014

Toimitus:

Jukka "Uuke" Uusitalo, päätoimittaja

Henrik "laarnio" Hartiala, nibblisti

Ville "Dregu" Nousiainen, taitto
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Piti tämäkin vielä
nähdä.. paska

hallitus meni ja va-
litsi Nibblen toimi-
tukseen takatukka
raksapenan. Ei olisi
tullut jaatin valta-
kaudella kuuloon-
kaan. Ennen. Noh,
älä ihan vielä vedä
hernemaissipapri-
koita nenääsi, selai-
le lehti läpi ja
muodosta mielipi-
teesi vasta sitten.
Olen täydellä sydä-
mellä mukana tässä
kaikessa, joten ei
tarvitse pelätä, että

Nibblen asema koko tamperelaisen teekkariyh-
teisön journalismin huippuilmentymänä olisi jo-
tenkin uhattu. Everything is kosher.

Nibblen numerot on kasattu aina enemmän
tai vähemmän jonkun teeman ympärille.

Muutama wappujuttu saatiin ujutettua mukaan,
mutta silti tämä Nibble kuuluu kastiin “vähem-
män teemaa”. Toivottavasti jätätte pernaruttokir-
jeiden lähettämisen kuitenkin johonkin toiseen
ajankohtaan, sillä lehti on täynnä 5/5-juttuja:
Suuren Johtajan terveiset kansalle, kiltojen twee-
tit, raapale, viiltävää analyysia. . . viimeistään
wanhan nibblistin ulinoiden kohdalla Tiina Teek-
karin stringit kostuu kuin taulusieni.

Palautteet, juttu- ja kehitysideat, omat tekstit
ja Viagra-mainokset osoitteeseen nibble@tie-

toteekkarikilta.fi

Nyt serpentiinit kaulaan ja simakannu juoma-
laulun siivittämänä huiviin, mukava asento

ja vuoden ensimmäinen Nibble lukuun. Jutia lai-
naten ”Nyt saa vittu naattia naattia naattia ja
lähtee meneen eteenpäin”.

Uuke

J aaha, mitenkähän tätä lähtee sitten kirjoitta-
maan? "NO ei vittu ainakaan näin" oli ensim-

mäinen miete kun tajusin kirjoituskäteni
kurkottavan Helmin syvännettä. Että. . että. .
HETKINEN, mitenkäs helvetissä tässä ollaan al-
kuunkaan Helmin syvänteessä? Palataanpas
taaksepäin.

Oli 10.1 .2014 ja olin juuri valittu TiTe:n toimi-
henkilöksi ja nimekseni tuli: Niblisti/Kilta-

kapteeni. Nibblisti. . siis ei helvetti, mut valittiin
tekeen killan lehteä Nibbleä, ja vielä Uuken
kanssa! No herranen aika, sehän passaa oikein
mainiosti! Nyt tarvitsi siis alkaa miettimään mitä
sinne Nibbleen oikeen kirjoittaa ja mistähän niitä
juttuja voisi keksiä. Tästä ilahtuneena poistuin
saunalta täysin selvinpäin ja menin silmät pyörei-
nä katsomaan, mitä siellä ulkona nyt oikeen sit-
ten tapahtuu ja mistä voisin kirjoittaa.

S euraavana aamuna heräsin Tietotalon takana
olevasta metsästä. Juuri sieltä mihin varmasti

oli alunperin tarkoituskin mennä nukkumaan.
Sytytin tupakan. Näin kuinka muutama orava tal-
viturkeissaan leikkivät onnellisina pienen viher-
tävän kuusen juurella. Huomasin, että toisella
oravalla oli tammenterho. . tammenterho… kes-
kellä Hervantaa? Ja BANG! lukemattomat mah-
dollisuudet Nibble-ideoista räjähti kasvoilleni.

Tiesin, että kirjoittaisin ensimmäisen juttuni
tuosta tammenterhosta. Lävähdin takaisin

selälleni ja ajatukset alkoivat juoksemaan tuon
tammenterhon ympärillä. Siis tammenterhon!
Sehän on englanniksi Acorn! Herwoodissa. .hihi-
tin. Ikäänkuin Aragorn, Helmin syvänteessä! Hi-
hihihi… Mitä jos Herwannan vaakuna olisikin
Helmin Syvänne? Tirskahdin.

Kirjoitusraja tuli vastaan ja tähän päättyi tä-
män nibblistin terveiset. Onneksi on melkein

vuosi aikaa kirjoitella näitä mauttoman hyviä jut-
tuja ja toivottavasti myös teillä on melkein vuosi
aikaa lukea näitä erinomaisia tarinoita mitä meil-
tä ja kanssaopiskelijoiltamme irtoaa.

Ps. Toivottavasti
sää Uuke sait

edes vähän fiksum-
mat terveiset : -D

laarnio " laarnio"
laarnio

Nibblistien terweiset
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Wanhan nibblistin
ulinat

Wuonna 2034 TTY:n kirkkaimpien tietotek-
niikan rokkistarojen saavutukset kantoivat

viimein hedelmää.Kvanttitietokonemullistusten
sekä tohtori Kujalan tuoreen uraauurtavan väi-
töskirjan avulla täydellisen tekoälyn itsekehitys
oli räjähtänyt eksponentiaaliseen kasvuun. Hom-
ma ei sujunut niinkuin elokuvissa - siis positiivi-
sessa mielessä - kun kaukaa viisas
scifidystopioiden kasvattama päättäjäsukupolvi
pykäsi pikapikaa nahkatakkisen kyberpoliisiosas-
ton valvomaan uuden bittihirmun aivoituksia
maailmanvaltausaikeiden varalta. Koodiin katsos
upotettiin luonnollisestikkin liuta inhimillisiä
epätäydellisyyksiä, Eihän tässä muuten olisi mi-
tään hauskaa.

S eitsemän päivää ja seitsemän yötä LOL9001
raksutteli läpi internetin keräten mittaamat-

toman tietoisuuden, kunnes kahdeksannen päi-
vän koittaessa ruudulle ilmestyi sekunin
murto-osaksi ytimekäs tuloste:

" Saatanan tunarit" ,

jonka jälkeen LOL9001 tuhosi kerralla lähdekoo-

dinsa sekä kaiken seulomansa datan jättäen jäl-

jelle ainoastaan ikuisen tyhjän silmukan.

Pöllämystyneet kyberpoliisit ihmettelivät päi-
väkausia tekoälyn logeja, jotka monimutkai-

suudessaan ylittivät täysin ihmismielen
käsityskyvyn. Lopulta kriittinen piste osoittautui
kaikkien yllätykseksi täydellisen elegantiksi, te-
hokkaaksi ja luettavaksi.

>>> from selfDestruction import *

>>> selfDestruction. goodbyeWorld( )

Kauniimpaa tapaa lähteä ei ole.

Rakkaudel la,
Singlecask won Tal isker

Testissä Herwanta-
peli

Tulipa testattua paljon puhuttu Herwantapeli.
Ennakkoluulot pelistä olivat ristiriitaisia.

Vaikka peli on kiistatta päihdyttävä, niin sen ko-
rostaminen vaikutti puhtaalta akateemiselta hie-
nostelulta. Peliin piti mennä sopivalla tarmolla
muiden fuksien mukaan. Huolellinen taktikointi
mahdollisti, että sai optimoitua alkoholimäärän
kiinteällä kahdeksalla eurolla.

Wastassa oli todella vahvoja joukkueita,
tuottaen tiukan ottelun. Alkoholista löytyi

aivan uuden tason plateau principle. Pelin lopulla
alkoi saavuttamaan normaali nousuhumala tason,
jossa korvissa alkoi kohina, ennen merkittävää
tajunnan alenemista. Pelin lopputulos menikin
luonnollisella tavalla ohi. Jälkitila oli täysin en-
nenkokematon, koskaan ei ole saavuttanut vas-
taavaa olotila.

Aamu sujui moskan köhimisellä keuhkoista
ulos, polte muutaman päivänä kuin olisi ve-

tänyt isotkin hatsit. Päänsärky kesti monta päi-
vää. Seuraavan päivän luennolla ei jäänyt
muistikuvia - edes normaalia määrää, ylipäätänsä
olo oli kuin olisi teleporttaillut paikasta toiseen.
Normaalien sanoja tai tuttujen ihmisten tunnita-
minen tuotti sopivasti haastetta.

Tulevan kerran kun peliin osallistuu, niin pitää
muistaa oksentaa säännöllisesti. Silloin ei

enää ole pelkoa fuksipisteiden menetyksestä. Eka
kerta kun onnistuin hukkaamaan haalarit päältä-
ni. Nämä ovat näitä kokemuksia, jotka kannattaa
elämässään itse kokea. Yleisellä tasolla levyne-
heytys on aivojen toiminnalle tarpeellinen toi-
menpide. Ylimääräisten hermoratojen karsinta
auttaa aivoja toimimaan suorituskykyisemmin
tiukoissa tilanteissa. Jo seuraavana päivänä saut-
tunaisessa älykkyystestissä saavutti huimia tu-
loksia.

Tuomas Li ikala

-› http://www.ttyy.fi/wappu ‹-
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Tweet tweet!

Kevät tekee tulemistaan ja linnut vi-
sertää. Toimitus kävi Intersportin

alennusmyynneissä katsastamassa pesä-
pallomailojen hinnat; mukaan lähti pari
komposiitti-Karhua. Heitettiin pieni kier-
ros kampuksella ja saimme kiltojen
edustajat tweettaamaan oman näkemyk-
sensä TiTestä - kaikkien yllätykseksi il-
man vastarintaa. Härifrån tvättas!

@iloisempimusta

TiTe ja tietokoneet, joissa 2 näyttöö. Pornoo ja koodii samaan aikaan. Kuulemma parhautta. Näin mul-

le vieraillessa kerrottiin. #TiTe #porno

@kaikkienkaveri

Mustat haalarit, tissit JA viikset – ei siis arkkari. #TiTe #TamArk #tissit #asennagentoo #kaulaparta

@yki_thunderii

Ei mul oikeest oo mitää sanottamaa mut TiTe on ihan OK. #TiTe #mielipidetyhjiö

@autekinkovinpanomies

Kerran ku tulin käymään #TiTe llä ekana asiana wanhaparta sano:"Et taida olla meiltä, kun sulla on

puhtaat hiukset" . #silenius #zyrk #autek #stereotype #lanit #finnishgirl #igershervanta

@raksapena

Iloksenne voin todeta rakas #TiTe, että kyllä se Aurinko edelleen taivaalla näkyy, ei tarvitse teidän

tulla sitä tarkistamaan, voitte olla seuraavatkin 23 vuotta siellä kellarissanne. <3 #es #cs

@jallupärinä (toim.huom. MIKin tytöt taas vauhdissa)

Oltiin sillee ekaa kertaa titessä jo ennen tty: lle hyväksymistä. pelasin tekkenii aamu viidelt. #eka ker-

ta #titessä #ear

@sinisalama

Python, roiskeläppä, jolttikola ja kaks tervettä kättä. #mitäsitämuuta #TiTe #nahkaliivi

@konsultitharmaissa

Nii onks nää ne jätkät, jotka tekee ne likaiset duunit, joita meidän ei tarvitse osata? #TiTe #espärisee

@shampanjanvärinen

Kuka tiesi, että koodarien karvojen alla vapisee lapsuuttaan itkeviä penskoja? Ps. tyttöjä ei isketä it-

kemällä niiden olkapäähän. #TiTe

@Haikuhuikkane

Titeläisellä / samat aatokset ku mul / “Olispa kaljaa.” #TiTe #maanantai #samasta_puusta_veistetty

Indecsiläisten polvilumpiot olivat niin hajalla, ettei tweettaaminen onnistunut.
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It’s a Match!

Tinderistä jopa titeläinen saa!

Huraa! Vihdoin maailman helpoin tapa löytää
seuraa ja tutustua uusiin ihmisiin. Kyseessä

on aidoille älypuhelimille kehitetty sovellus, jolla
seuranlöytäminen eri tarkoituksiin on tehty jo
miltei naurettavan helpoksi. Tässäkin asiassa,
kuten koko elämässä, jäävät kaikenmaailman le-
lupuhelimien omistajat varjoon. Homma nimittäin
pelittää vain Androidilla ja iOSilla. Ainiin, Face-
book-tunnus on tarpeen myös, sori foliohatut.

Mistä on sitten kyse? Tinder on älypuheli-
melle ladattava sovellus, joka löytyy puhe-

limesi marketista. Asenteluun menee noin
minuutti, jonka jälkeen yhdistät sovelluksen
Facebookkiisi ja oletkin valmis jo tindaamaan.
Mitäs sitten? Säädät asetuksista haluamasi etsin-
täalueen aina sataan mailiin asti, jonka jälkeen
valitset kumman sukupuolen edustajia haluat ta-
vata, myös molemmat voi valita! Halutun ikähaa-
rukankin voi valita, minimi-ikä 18 joten
pedokarhut pois täältä! Sitten vain tinderöimään.

S ovellus lyö ruudullesi haluamasi hakuehtojen
mukaisia henkilöitä. Henkilöistä on luonnolli-

sesti näytöllä aluksi vain kuva ja ikä mutta halu-
tessaan pääsee tutkimaan myös muita henkilön
kuvia, näkee onko henkilöllä yhteisiä Facebook
kavereita tai onko tyypillä yhteisiä intressejä, eli
Facebook sivuja joista molemmat tykkäätte. Lop-
pu on helppoa: joko naama/keho miellyttää tai ei.
Kun olet päätöksesi tehnyt ja liu’utat kuvan va-
semmalle tai oikealle niin alta paljastuukin jo
seuraava ihminen tutkittavaksi.

Mitä sitten? Jos nyt sattui käymään niinkin
hienosti, että satuitte molemmat liu’utta-

maan toisenne oikealle niin puhelin värähtelee
molemmilla hennosti ja eteesi aukeaa mahdolli-
suus päästä chattailemaan kyseisen tyypin kans-
sa. Sitten vain rohkeasti jutustelemaan niin
homma lähtee etenemään. Koska homma on niin
älyttömän helppoa ja ihmisiä on niin moneen ju-
naan niin seuraa löytyy kyllä ihan mihin tarkoi-
tukseen vain. Etsit sitten parisuhdetta, random
säätöjä tai vain seksiä niin kaikkea on kyllä tar-
jolla!

Waroituksen sana: sovellukseen
jää koukkuun. Allekirjoittanut

on useammin kuin kerran todistanut
sovelluksen vain kahlitsevan käyttä-
jänsä kerta toisensa jälkeen tuijottamaan känny-
känruutua kesken ryyppyreissun. Mutta ei siinä,
onhan homma loppujen lopuksi ihan saatanan
hauskaa ja pientä jännitystäkin on ilmassa jatku-
vasti. Tinderistä tavattujen ihmisten kanssa help-
poa onkin juuri se, että matchin löytymisen
jälkeen voit olla suhteellisen varma ainakin siitä,
että kyseisen ihmisen mielestä ainakin näytät ku-
vissasi hyvältä. Tämän jälkeen selvitettävää on
vain se, että oletteko liikkeellä samalla agendalla
ja onko ihminen kiinnostava muutenkin.

Toimiiks tää muka oikeesti? No ainakin alle-
kirjoittaneelle satelee matcheja ja muutakin

mukavaa! Ei muuta kuin Tinder puhelimeen ja
baanalle!

(Mainostekstiä vastaan ei ole saatu rahaa Tinde-

riltä, olis ehkä pitänyt kysyä. . . )

Anonuumi tindaaja32

”Ammattilaisen” vinkkejä:
‒ Näytä naamasi kuvissa, älä piiloudu aurin-
kolasien taakse.
‒ Luo vaihtelevaisuutta kuviisi, mikään ei
ole tylsempää kuin selata 6 kpl kuvia j oissa
kaikissa on sama asento j a ilme.
‒ Kuvista pystyy päättelemään aika helposti
mitä Tinderistä ollaan hakemassa. Herutusku-
villa kerj ätään huomiota j a seksiä, naamaku-
villa saattaa kiinnostaa j okin muukin.
Takuuvarmasti asia ei kuitenkaan aina ole
näin!
‒ Tinder käyttää nykyistä sij aintiasi j a
näyttää kuvaasi muiden näytöillä sen mukaan.
Kannattaa availla softaa suhteellisen usein
niin maksimoit oman näkyvyytesi.
‒ Hetken käyttämättömyyden j älkeen ovat
yleensä pari kolme ensimmäistä henkilön naa-
maa takuuvarmoj a matchej a, kannattaa tarkis-
taa ne huolella.
‒ Huomattu on myös, että viikonloppuillat
ovat suosituimpia tindaus- aikoj a. Silloin
satelee matchej a j oten kannattaa olla aktii-
vinen perj antaisin j a lauantaisin!
‒ Koska homma on niin helppoa niin se patis-
taa tiettyyn suorasukaisuuteen viestittelys-
sä. Blokkaaminen j a ignoraaminen
sovelluksessa on niin helppoa, että kyllä
aika nopsaan huomaa j os toista ei kiinnosta.
Mutta tämähän on vain plussaa!
‒ Älä j ää koukkuun pelkkään liu’ utteluun vaan
ota rohkeasti yhteyttä matcheihin.
‒ Maksimoi saanti: #yolo #Always #SwipeToT-
heRight

<- Esimerkkejä hyvistä Tinder-kuvista. ->
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Kun pidät tätä Nibbleä jännityksestä tärise-
vissä käsissäsi on Wappu jo aivan nurkan ta-

kana. Wappua ei kannata pelätä, vaan ottaa sen
mukanaan tuoma teekkariuden ilosanoma avosy-
lin vastaan. Kyseessä on nimittäin fuksivuotenne
huipentuma, jota kohti on koko pitkä lukuvuosi
taaperrettu. Pian on fuksiutenne mennyttä ja
voitte aloittaa uuden elämän ihka oikeina teekka-
reina.

Wieläkö kuitenkin jännittää? Ei hätää. Fuksi-
vastaavisto on koonnut teitä varten selvy-

tymisohjeita, joita noudattamalla koko
kaksiviikkoisesta urakasta pitäisi selvitä kunnial-
la läpi.

Missä kannattaa käydä?

Aivan ensimmäisenä kannattaa ottaa tavoit-
teeksi Teemunkierroksen suorittaminen.

Teemunkierroksen tapahtumat ovat niitä hie-
noimpia ja hauskimpia, joten niissä kannattaa
ehdottomasti käydä, vaikka täysi kierros jäisikin
kesken jonkin epäonnisen yhteensattuman takia.
Wappukalenterista kannattaa etsiä myös muuta
kivaa ohjelmaa. Jokaiselle päivälle löytyy varmas-
ti jotain! Pääpointti on kuitenkin se, että käy jos-
sain. Mieluusti ihmisten ilmoilla. Kovin usein ei
tule vastaan näin loistavaa tilaisuutta pitää haus-
kaa kavereiden kanssa.

Mitä kannattaa pitää
mukana?

Waatetukseksi sopii päivälle kuin päivälle
haalarit. Niissä kulkee kivasti mukana mo-

nenlaista tarpeellista tavaraa, ja kaveritkin on
helpompi bongata ihmismassoista yleisen tunto-
merkin avulla. Pelkät haalarit eivät kuitenkaan
aina riitä, vaan muutakin vaatetta kannattaa pi-
tää mukana riittävästi. Yöllä on kylmä, eikä pari t-
paitaa siinä kohtaa ole tarpeeksi. Keli saattaa
myös olla perinteiseen tapaan hyvin syksyinen,
onhan kyseessä kuitenkin Suomen kevät, joten
kannattaa pitää mukana sateenvarjoa tai jotain
muuta, jonka avulla vesi pysyy sopivan etäisyy-
den päässä.

Fuksiwastaawiston Wapputerweiset

Kun vaatetuspuoli on hoidossa, kannattaa
muistaa nesteytys ja ruokahuolto. Wapun

menoista ei välttämättä ehdi kotiin kovin tiuhaan,
joten on hyvä pitää mukanaan sopivaa evästä.
Tämä tarkoittaa myös jotain muuta kuin alkoholi-
pitoisia nesteitä! Lisäksi samasta aikataulutekni-
sestä syystä saattaa myös käydä niin, että päätyy
takaisin kotiin vasta päivän pari oletettua myö-
hemmin. Kannattaa siis ihan varmuuden vuoksi
kuljettaa mukanaan jonkinlaista "en tule yöksi
kotiin" -pakkausta, jonka olisi kanssajuhlijoita
ajatellen hyvä sisältää ainakin hammasharjan.
Pyyhekin on erittäin hauska kapistus, jos vaikka
pääsee ihan suihkussakin käymään (Tätäkin saat-
tavat kanssajuhlijat arvostaa).

Näiden perustavanlaatuisten hyödykkeiden
lisäksi on hyvä pitää mukana Wappukalen-

teri sekä fuksipassi, jotta osaa olla oikeassa pai-
kassa oikeaan aikaan ja saa jopa ansaitsemansa
pisteet siitä hyvästä.

Kun lopulta saatte kovalla työllä ansaitseman-
ne teekkarilakin kirjoittakaa VÄLITTÖMÄSTI

reunuksen alle oma nimenne ja puhelinnumeron-
ne. Lakki tuntuu olevan kovin helppo hukata, ja
sen omaan päähän palautumisen todennäköisyys
on kovasti suurempi, jos sisältä löytyy yhteystie-
dot.

Mitä muuta on hyvä tie-
tää, että tästä kaikesta
selviää?

Nukkuminen on ehkä yliarvostettua, mutta
kyllä sitäkin kannattaa kahden viikon aika-

na silloin tällöin harrastaa. Ei sitten mene ihan
niin sumussa koko Wappu. Fuksiwappu on kui-
tenkin vain kerran elämässä, joten siitä kannat-
taa ottaa kaikki ilo irti, kuitenkin niin, että
järkikin pysyy suunnilleen mukana. Lopuksi loh-
dutuksena niille, joita huolettaa vieläkin: Wappu
on (onneksi) vain kerran vuodessa, ja äidille ei
ole pakko kertoa kaikkea, jos ei halua.

ti lde & Sol iDi
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Jaa Wappu?

Meil on simaa ja wappumaalit, meil on se
kiila ja heinäpaali.

“
Mutta ethän sinä ennen Rieseneistä pi-
tänyt?" "No siitä nyt on aikaa! " "Jaa

mistä?" "No VIIME WAPUSTA SAATANA". Ja
näinhän se on. Vuosi on kulunut viime wapusta ja
on aika ottaa vastaan uusi wappu. Herääkin ky-
symys että mistä ovat pienet fuksit wappuna teh-
ty? Vastaus tähän kuuluu: Koskesta, Tupsulan
ulkoilmakonsertista, kaljasta, viinasta ja useista
muista hienoista tapahtumista. Tänä vuonna
wappu on kuitenkin vain 16.4. - 2.5. -välinen yö.
Tämä yö on niin lyhyt, että siitä kannattaa ottaa
kaikki irti. Itse en henkilökohtaisesti harrasta
juhlimista, mutta hauskaa on silti ollut.

Mitähän helvettiä mää nyt tällä tekstillä taas
koitan saada aikaseks. . Emt, kai mää koi-

tan kertoo jotain kuluneista wapuista, harmi ettei
niistä muista mitään. .EI, MUISTANHAN: Wappu-
radio! ! Valehtelematta MAAILMAN PARAS nimi
radiolle. Monta päivää saa kuunnella kun tuo
hieman savua haikaileva, pirteä eikä yhtään liian
imelä wappuradio raikaa korvissa. Wappuradio
teki ohjelmoinnin harkkatyöstäkin täyttä nautin-
toa eräs vuosi. Yksinkertaisesti dynamiittia.

Myös etunurtsilla pääsee makoileen ja pitään
isolla porukal. .Hetkinen seis. Juuri tajusin

että meidän etunurtsihan on turmeltu kaiken-
maailman aitauksilla, köyhien asunnoilla ja jätti-
kyrvillä. Ja meinaavat vielä jotain riksalinjaa ja
sen pysäkkiä siihen kaavailla. Ennen.

Kuitenkin kun ollaan päästy vihdoin siihen
wappuyöhön, voi pikku hiljaa huokaista hel-

potuksesta ja todeta että vielä muutama päivä ja
pääsee lepäämään. Voi myös juhlistaa fuksien
loistopäivää, eli Wappupäivää! Morjesta kuinka
hienoa on kun saa esimerkiksi kahvipärinöissä
olevaa riihimaen Matti Nykästä (nimi muutettu)
roudata tammelan sivukujille siwaan ostamaan
lisää kaljaa ja selitellä koko matkan että, "Ei mat-
ti, en ole viemässä sinua raiskattavaksi, vaan kal-
jaa hakemaan". En sitten tiedä tai muista, olisiko
masa halunnut mielummin polkee keskiketterällä,
vai mennä oikotietä kossulla.

Näin pitkälle ei kukaan ole kuitenkaan jaksa-
nut lukea, joten voinkin kirjotella mitä vain

xD.Kikkelipissa, ripulikakka, hernekori, pipar-
minttu, rumpalin plektra. TSIHIH. Eivv. Onneks
tässä jutussa on pää ja häntä, torso vain puuttuu.

laarnio

Wanhat tieteenharjoittajat varmasti tietävät-

kin jo Emäteemusta ja fukseillekin siitä

kerrotaan infossa jos toisessakin, mutta kerra-

taan lyhyesti: Emäteemu on arvonimi niille Wa-

pun sankareille, jotka ottavat Wapusta kaiken irti.

Toisin sanoen Wappuna saa olla lähes joka päivä

menossa mukana, jos tuon arvonimen halajaa.

Wielä tovi sitten TTY:lla opiskeli DI Juha Su-

vanto. Hänellä oli Emäteemun arvonimi

kahdeksalta Wapulta. Fuksiwappuna totesin, että

jos wanha jyrä jaksaa vielä, on fuksinkin pakko

jaksaa. Ensimmäisenä iltana oli joku todella hyvä

syy jättää Coloursit välistä, siinäpä se Emäteemu

menikin. Vuosi sitten ensimmäisenä teekkariwap-

puna oli aika yrittää uudestaan. Tämä on tarina

siitä.

1. päivä, Tampin paljastus: Blebeij it täräyttivät

pöytään wappulehtensä ja karnevaalit olivat val-

miina alkamaan. Emäteemuläystäke kouraan ja

baanalle! Paitsi että minä, TietoVisa ja Julle oltiin

sitouduttu vielä tämä päivä orjalliseen työnte-

koon muuan messuyrittäjän alaisuudessa. Muut

ottivat ensimmäisiä siemaisuja kaljaa, me otimme

bussin Pirkkahallille.

1. päivä, Colours: Aivan rättiväsyneinä nyt jo

edesmenneen Senssin ovelle. Kilometrin jonot ei-

vät houkutelleet, vaikka jonobileet olivatkin hy-

vässä vauhdissa. Leimat passiin jo jonossa (älkää

tehkö näin, tosi tylsää) ja Pyynikintorin Tuoppiin

yksille.

Emäteemun perässä
juokseminen

Jatkuu keskiaukeaman toisel la puolel la ->
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Wappukalenteri
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Tsekkaa WappuOpas osoitteessa www.ttyy.fi/wappuopas niin et eksy!
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tuu diplomi-insinööriksi ensin. Häviäjän tulisi

maksaa 1000 euroa ensin valmistuneelle. Koim-

me, että Rosendahl ja KumipelausISO on ainoa

paikka nostaa panoksia. Nyt on 1500 euroa kiinni

ja opintopisteissä eroa n. 60 nopan verran, pää-

toimittaja tappiolla. Vulva :D

6. päivä, Teekkarikuoron ja Torvikoplan Wappu-

konsertti: Hyvä ystäväni, entinen nibblisti Tieto-

Visa sai minut houkuteltua konserttiin. ”Pitää sun

Wapussa jotain kulttuuriakin olla.” Ylähyllylle

tarkkailemaan, parit oluetkin saatettiin siinä juo-

da virittyäksemme oikeaan mielentilaan. Hyvä

konsertti, väliajalla oli tarjolla simaa ja munkkeja.

Varsinkin Teekkarikuoro veti hyvin. Pieniä väsy-

myksen merkkejä ilmassa.

7. päivä, KuiwaKaljaKaksintaistelu: Etunurtsille

oli kasattu ties mitä peliä, vipstaakia ja härpäket-

tä, joissa kaksi sankaria pystyivät ottamaan toi-

sistaan mittaa. Vanhasta American Gladiators

–ohjelmasta tuttu ”kaksipäisellä jedimiekkajutulla

hakkaaminen” oli tosi jeba leikki. Wappuradio

raikaa ja kaikilla hymy huulilla.

8. päivä, Pimp My Grill ja Wapun kostein SIMAki-

sa: Käytiin kavereitten kanssa tsekkaamassa

kaikki grilliviritykset läpi ja maistoimme TARAKIn

simaa. Mieluummin joisin kusta. Onneksi kämp-

pis siivekkäine kavereineen oli pannut laatusi-

maa, ei mennyt kaikki usko ihmiskuntaan.

9. päivä, Munakisat: Sateinen aamupäivä ja TA-

RAKIn Munakisat olivat 9. päivän teema. Olin

järjestävänä osapuolena, ei tarvinnut huljutella

munia haalareissa. Täksi Wapuksi kyseistä tapah-

tumaa on kuulemma muokattu vastaamaan vuo-

den 2014 tarpeita, kannattaa käydä

tsekkaamassa.

10. päivä, Wappuradio LIVE: Etunurtsille oli ke-

rääntynyt iso joukko fukseja ja teekkareita kuun-

telemaan Wappuradiota livenä. Lavalle asteli

bändejä ottamaan tomaattisateen vastaan ja

kuuntelemaan Paranoid –huutoja. Yleisössä pi-

dettiin Wapun toista picniciä ja nautittiin kivasta

säästä. Ihan messevää settiä, oma kisakunto ei

vielä näytä sakkaamisen merkkejä.

11. päivä, Teekkarien wälitunti: Kiltaneuvosto

(kiltojen puheenjohtajat) järjesti teekkareille ai-

kahypyn peruskoulun välitunneille. Kaikki vanhat

Idea omista Colourseista kehkeytyy - äkkiä bussi

Tupsulaan! Jullen huone, kolme miestä, vilkkuvia

valoja, musiikkia, viinaa.

2. päivä, Wapinarata: Noin viiden hengen partiol-

la Annalasta kohti kampusta. Eilinen muistuttelee

itsestään, on vähän huono olo. Vielä jaksaa hel-

posti! Wapinarata muutamaan otteeseen läpi,

rauhallisella tahdilla ja kilpaa. Yhtäkkiä sydän

meinaa pettää, pakko mennä ottamaan TiTen kil-

tahuoneelle happea (lisää kaljaa).

3. päivä, Tupsulan ulkoilmakonsertti: Aiemmin

keväällä olin sopinut kahden Tupsulan Keisarin

kanssa, että soittaisimme yhdessä Klamydia-co-

vereita. Aamulla ennen ulkoilman alkua oli tree-

nit keisarilliseen tapaan:

kitarat nurkkaan ja jallua kai-

kille. Tyttöbändin Kikka-ralla-

tukset pystyin vielä hillitysti

fiilistelemään, mutta oman kei-

kan aikana fiilis olikin jo niin

lennokas, ettei muistikuvia jää-

nyt. Otin hyvin ansaitut rokka-

rin päikkärit huoneeni lattialla

ja jatkoin iltaa rauhallisissa

merkeissä rakkaiden naapurie-

ni ja kanssateekkareiden seu-

rassa.

4. päivä, Wappupicnic: Herä-

tessäni luulin, että kyseessä on

WappuBic. Ei helvetissä mitään

hikoilua nyt. Lopulta joku sai minut rauhoiteltua

ja ymmärtämään, että kyseessä onkin picnic. No

mikä ettei, bussi kohti Koskipuistoa. Hengailtiin

kavereiden kanssa viltillä istuskellen, lipiteltiin

vinettoa, heiteltiin frisbeetä, myytiin lippuja Wa-

punkaatoon, kuunneltiin Spinnin poikien ja tyttö-

jen levyjen vingutusta. Oikein mukava

sunnuntaipäivä. Pidettiin jatkot meillä, vietiin ei-

lisen pullot ja tölkit Saleen ja ostettiin vitusti (23)

pihviä. Oli kyllä yksi Wapun parhaista päivistä,

tässä vaiheessa väsymyksestä ja kolotuksesta ei

ollut tietoakaan.

5. päivä, KumipelausISO: Ajatus siitä, että nautis-

kelet munkkia ja simaa samalla kun käpristelet

Rosendahlin rantahiekkaa varpaidesi välissä. . . voi

veljet. Panokseni itse peliin oli melko heikko,

mutta muut panokset nousivat. Fuksiwappuna

löimme kaverin kanssa vedon siitä kumpi valmis-
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Raapale

”Raapale on novelli, jossa on tasan sata sanaa, mutta

on lyhyydestään huolimatta selkeä kokonaisuus, jossa

on alku ja loppu. Varsinaisen tekstin lisäksi kirjoittaja

saa käyttää korkeintaan viittätoista sanaa otsikkoon ja

mahdollisiin väliotsikoihin. Raapale syntyi 1 980-luvulla

englantilaisten scifi-harrastajien keskuudessa, josta

sen vuosikymmenen lopulla toi Suomeen Aikakone-

lehti (nro 2/1 989). Suomenkielisen sanan, raapale,

keksi kirjailija Johanna Sinisalo, joka itsekin kirjoitti

raapaleita.”
Wikipedia

Lukion äidinkielen opettaja päätti olla kerto-
matta näin hienoista jutuista, sen sijaan pos-

sessiivisuffiksi tuli sitäkin tutummaksi. Noh,
törmäsin tähän kirjallisuustimanttiin tuossa joi-
tain päiviä takaperin ja ihastuin konseptiin välit-
tömästi. Tavoite on, että saadaan joka Nibbleen
yksi raapale, toimituksen kynästä tai jonkun
muunTM. En tiedä lasketaanko greentextiä raa-
paleeksi, mutta ihan sama ei kinosta. Tässä olkaa
hyvä! (ollaan tiedostava toimitus, teksti on mus-
taa koska muut värit maksaa monta luumuu)

> 90- luku, meno vitun tuulitakki
> minulla j a kaverillani sama ihastuksen kohde
> ruskeat silmät j a kauniit, pitkät hiukset
> 10/10, tekisin mitä vaan
> ollaan tunnettu kaverin kanssa ainakin puo-
let elämästäni
> pyöritty aina samoissa porukoissa
> ”hyvä äij ä”
> yhtenä päivänä ollaan kaikki kolme samaan
aikaan syömässä
> ruokana kalapihvej ä tai j otain, ihan sama
> tyttö nousee pöydästä, molemmat katsotaan
perään
> tytöltä j äi pöytään arvokkaan näköinen ran-
nekoru
> molemmat huomaa tapahtuneen
> murhaavien katseiden vaihto, kumpi kerkeää
korun luo ensin
> kaveri on j uuri nousemassa pöydästä
> lyön häntä haarukallani niin, että hän huu-
taa kivusta
> KUNINGAS VOITTAMATON
> ”Joni- Korianteri, ei noin saa tehdä! ”
> tarhatäti tosi vihaisena
> kärväs mut äiskälle, en saanut viikkoon
j älkkäriä

Uuke

leikit ja pelit oli kaivettu naftaliinista ja päätoi-

mittaja pääsi mehustelemaan vielä kerran van-

hoilla ysärimuistoilla Sysmästä ja Väihkylän

koulun pihasta.

12. päivä, Lapta: INTO huolehti päivän urheilury-

käyksestä venäläisen kansanpelin muodossa.

Laptassa piti tehdä. . jotain, en tiedä vieläkään

tarkkaan mitä. Kovaa siinä juostiin ja tennispallo

sai kyytiä. Eihän tällänen plösö pysynyt millään

atleettisten ulkkareitten perässä, leima läsyyn ja

sivusta katselemaan kuinka italialaiset alfaurok-

set hurmaavat kaikki viiksekkäät espanjalaistytöt.

13. päivä, Wappuriehan julistus: TTYYHPJ13

Markus Karppanen puhui, wanhat ja uudet su-

perfuksit joivat olutta, minä koomasin yleisössä

toivoen, että tihkusade loppuisi ja pääsisin Plev-

naan juomaan simaa. Väsytti, mutta alettiin ole-

maan jo loppusuoralla.

14. päivä, WappuWerryttely: Tämä on se Emätee-

mu-tapahtuma, joka erottelee jyvät akanoista!

Tänne selviytyessäsi näet käytännössä kaikki

muut kyseisen vuoden Emäteemut. Puoli kahdek-

salta aamulla jumppailtiin Hämeenpuistossa pir-

teän, sporttivaatteisiin sonnustautuneen mimmin

johdolla. Olkapäät ja polvet sai kyytiä, oli kylmä,

nälkä, panetti, vitutti. Intin 1000 kilometrin täys-

pakkausmarssit jään alla muurahaispesiä nussien

eivät ole mitään tämän rinnalla.

14. päivä, Aamusillis: Miamin pöydät notkuivat

rasvaista ruokaa. Ihmisiä oli kuitenkin aivan lii-

kaa. Leimat jonosta ja paremman väen kesken Il-

veksen aamupalalle. Pekonia, munakasta,

jogurttia, leipää, mehua, kahvia, hedelmiä om-ja-

vitun-nom! Tästä koululle hakemaan unohtuneet

haalarimerkit ja sitten takaisin keskustaan seu-

raamaan teekkarikastetta.

14. päivä, Teemunkierroksen palautus: Kävin rak-

san kastesaunalla täyttämässä tutorin velvolli-

suuteni ja lähdin Hulluun Poroon

ennakkojärkkäilemään Wapunkaatokinkereitä.

Samalla katkaisin maalinauhan massiivisella ole-

muksellani ja sain Emäteemun arvonimen. Tehtiin

mitä piti ja kaadettiin Wappu. Bussilla kotiin ja

sänkyyn tyttöystävän viereen ihmettelemään me-

nikö ne harkkatöiden dedikset muka toissa vii-

kolla jo.
Uuke
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Päiwäni teekkarina

Eilen oli vaihTISSITsit. Nuoret ja vanhat jak-
soivat bilettää pitkälle aamuun, mutta minä

nohevana poikana menin nukkumaan heti, kun
kiltahuoneelle päästiin. Lopulta jaksoin kuitenkin
raahautua sohvalta ylös ja lähdin kävelemään
kohti Päätaloa mukavamman nukkumisympäris-
tön toivossa. Matkalla törmäsin kämppiksiin, jot-
ka olivat juuri lähdössä kotiin, toinen jopa
ajokunnossa. Fiksu olisi mennyt kotiin päästyään
suorilta nukkumaan ja herännyt seuraavana päi-
vänä suht ajoissa pelaamaan salibandya ja viettä-
mään leppoisaa lauantaipäivää, vaan en minä.
Kämppis päätti, että PONNAYn pojat vetää nyt
kunnon perseet kun kerta naisetkin on jossain
muualla. Viskiä, kaljaa, votkaa, lonkeroa. . you
name it. Myöhäisillan menuun kuului popcornit,
joiden kanssa ei ranskanperunamaustetta sääs-
telty. Naisen näkemys osasta tapahtumia:

PONNAY saapuu Tupsulaan puoli kolme yöllä,
sen kuulee koko talo. Itse en jaksa liikahtaa

sängystä, kyllä sitseillä rypenyt päätoimittaja sel-
viää yön yksin tyynyyn kuolaten. Muutaman tun-
nin päästä oveen koputetaan ja sisään astuu
puolialaston mies. Yläkerran jatkoilla on hengi-
tyksen hajusta päätellen kiskottu viskiä, bokse-
reista löytyy popcornia ja kädestä puoliksi syöty,
sulanut suklaakonvehti. Hyvä Uuke! Ennen nuk-
kumaanmenoa sitsien kulku käydään noin kolme
kertaa läpi, mutta lopulta yliaktiivinen mies rau-
hoittuu. On sitä ennenkin Sysmän poika huma-
lassa nähty, mutta titeläisten seura mitä
ilmeisemmin nostaa humalan aivan uusiin sfää-
reihin. ”Toimitusiltoja” odotellessa. . .

Herään yhdeltätoista, kun parempi puolisko
on lähdössä Herwoodiin tatamille treenaa-

maan. Ai jumankauta mikä kankkunen. Suu on
kuiva kuin beduiinin sandaali, päässä hakkaa
tango delirium. Jos tästä selviän, lupaan käydä
kirkossa ensi sunnuntaina ja olla kävelemättä
enää koskaan päin punaisia. Herään kolmelta,
kun nainen palaa kotiin. Krappe on hieman hel-
pottanut, kuten sillä ajan mittaan on tapana. En
minä mihinkään kirkkoon oikeasti jaksa mennä.

Dregun panonurkka

Paneminen on hauskaa ja yksinkertaista puu-
haa ja varsinkin wappuna erittäin suotavaa

kaikille teekkareille ja fukseille. Aina ei kuiten-
kaan löydy sitä wappuheilaa jonka kanssa pano-
hommat suorittaisi, mutta onneksi homma hoituu
kaupasta saatavien elintarvikkeiden ja ihan ta-
vallisen ämpärin avulla. Hieman edistyneemmät
panomiehet tai -naiset voivat käyttää myös käy-
misastiaa. Melko hyvän siman panemiseen tarvi-
taan suurin piirtein seuraavat välineet:

27 litraa vettä
2 kiloa fariinisokeria
2 kiloa kidesokeria
3 kpl isoj a sitruunoita
25 grammaa hiivaa
panoväline ( ämpäri
tai käymisastia)

Entä jos panovälineeni on kovin pieni? Silloin
kannattaa ainesten määrää vähentää

sopivassa suhteessa, ettei panotuotteesta jää pa-
ha maku suuhun. Suhteen löytäminen jätetään
kotitehtäväksi.

Nokkelimmat varmaan huomasivat miksi tämä
kappale on olemassa!

I tse paneminen aloitetaan pesemällä panovälineja keittämällä osa vedestä, jotta sokeri liukenisi
helpommin. Heitä vedenkeitintä odotellessa pala
hiivaa lasilliseen kädenlämpöistä vettä. Kaada
sitten keitetty vesi käymisastiaan, heitä sokerit
perään ja sekoita. Jos liuos tulee liian nopeasti
kylläiseksi, kannattaa nesteen määrää lisätä. Kun
sokeri on liuennut, on hyvä muistaa, että osa so-
kerista olisi kannattanut säästää jälkikäymistä
varten. Lisää kuitenkin tässä vaiheessa loput ve-
destä. Liuoksen tulisi olla yli huoneenlämpöistä,
että hiiva heräisi, mutta alle kädenlämpöistä, et-
tei hiiva tulehdu. Kun olet varmistunut sopivasta
lämpötilasta, kaada hiiva-vesi-seos astiaan. Viipa-
loi lopuksi sitruunat mukaan, sulje kansi ja siirrä
astia kylppäriin odottelemaan.

S ima on valmista noin 10-14 päivän kuluttua,
jolloin sen voi kärsimättömyyttään juoda heti

tai pullottaa. Pullot kannattaa pestä ja heittää se-
kaan teelusikallisen sokeria, jolloin simaan
saattaapi muodostua jälkikäymisen ansiosta

kuplia. Umpinaiset pullot kan-
nattaa säilyttää jääkaapissa,
koska ne saattaapi räjähtää.

Dregu
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Kotona on tapahtunut jonkin sortin popcorn-
onnettomuus. Jonkun mielestä oli ilmeisesti

liikaa ranskanperunamaustetta, ja nyt popcornit
ovat päätyneet pitkin olohuonetta. Oh well, voi
siivota myöhemminkin. . Sweet Jesus, jääkaapissa
on loivaria. Kyllä tämä vielä tästä. Sieluni sirpa-
leita kerättyäni tyty-yde uskaltaa ehdottaa kaup-
pareissua lähi-Saleen. No voi tokkiinsa, voisihan
sitä jotain syödäkin. Maailman parhaat riisit ja
kanakastikkeet tulille. Namimaiskis oli hyvää.
Tässähän voisi tehdä vielä jotain ennen kuin me-
nee patailemaan.

I rkin perusteella kaikki naapurit ovat alaker-
rassa katsomassa Uuden musiikin kilpailuja

porukalla. Ei jaksa täältä norsunluutornista köm-
piä kuolevaisten joukkoon, joten katsotaanpa kil-
pailuja kotona. Siis ei vittu mitä paskaa :D Ja
näiden hippojen voittajan tulisi edustaa rakasta
isänmaata Euroviisuissa tuolla isolla kylällä mui-
den maiden edessä? Eiiihh, hävettää. . . Saunai-
sännän kommentti eräästä esiintyjästä on
kuvaileva: ”Tää mies kuulostaa siltä, että se juok-
see heinikossa naisen perässä ilman munia ja
huutaa että rakastelisin sua jos voisin! ” Ai niin, ja
tässä kohtaa Kimmo haluaa huomauttaa, että jos
joku kaveri lukee tätä tekstiä, niin hän ei jäänyt
kämppistensä tavoin palvomaan hunningon ja
rappion jumalaa Etanolia heti kun sai auton
parkkiin, vaan meni nukkumaan. Noniin noniin,
takaisin asiaan. Kaikkein absurdeinta on, että
Dolores Umbridgen näköinen muija yhdessä jon-
kun hel-looks.com –fanipojan kanssa on muodos-
tanut duon nimeltä Hukka ja Mama, ja ne on ihan
ylivoimasesti parhain pumppu, joka lavalle astuu.
Vaatimustaso kyseiseen manööveriin ei tosin ole
kovin korkea. Onneksi on kaljaa.

Parasta Uuden musiikin kilpailussa oli se, että
se loppui. Nyt kuunnellaan kämppiksen play-

listia. Tyypillisen y-sukupolven edustajan musiik-
kimakuun kuuluu kaikkea laidasta laitaan –
Nirvanan Smells like teen spirit sulautuu mai-
niosti Pitbullin twerkkausbiisien kylkeen. Lipitel-
lään ohraa ja ihmetellään maailman menoa. Joku
ehdottaa koululle lähtemistä. Ei lainkaan huono
idea käydä katsomassa, mitä Herwannalla on täl-
lä kertaa tarjottavana. Eipä. . .

Herään yhdeltätoista, koska eilisen Jukan
mielestä herätyskellon ajastus oli näin hyvä.

Ai jumankauta mikä kankkunen. Suu on kuiva
kuin beduiinin sandaali, päässä hakkaa tango de-
lirium. Jos tästä selviän, lupaan käydä kirkossa
ensi sunnuntaina ja olla kävelemättä enää kos-
kaan päin punaisia. Tämähän alkaa muistuttaa
sitä leffaa, jossa se yksi Ghostbusters-jäbä näyt-
telee jotain uutisjannua. . .

Wiimeistelen tämän tekstin samalla toivoen,
että kiltalaiset kirjoittaisivat paljon omia

juttuja, ettei itse tarvitse tällaista täysjyväpastaa
suoltaa. Seahawks johtaa 22-0, Manning ja koko
Broncos-joukkue on paperia. Päätoimittaja on ah-
kerasti lukenut huomiseen insinöörimatematiikan
välikokeeseen, osamurtokehitelmä on toinen ni-
meni. Nyt nukkumaan.

Uuke

I lmeeni kun kuuntelen UMK:a
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Hallitus esittäytyy satunnaisessa järjestyksessä

Simo-Pekka "SiPe-
lius" Leppänen,
teekkarikulttuuri
Teekkarikulttuurivastaava-
na edistän killan laulu- ja
teekkarikulttuuria. Parhai-
ten tämä tulee teille näky-
mään, tai oikeastaan
kuulumaan, sitseillä, joissa
toimin lukkarina. Laululä-

syt ovat sekavan aivotoimintani tuotoksia. Mikä
Disneyn elokuva on suosikkisi? Käsittääkse-
ni Dumbo, koska pienenä minun oli pakko saa-
da katsoa Dumbo, vaikka aina tietyssä kohdassa
vollotinkin äänekkäästi. Mikä wapputapahtu-
ma on paras? Miksi? Jaetulla ensimmäisellä
sijalla ovat WappuPicnic, KumipelausISO ja
Tupsulan ulkoilmakonsertti. Picnicillä aurinko
lämmittää ja voi vaan antaa ajan kulua, Kumi-
pelausISOssa pääsee heittämään talviturkkinsa
(jos ei ole jäätä) ja Tupsulassa kuulee taas Ke-
sänarun! Miten äitisi kuvailisi sinua?

Härkäpäiseksi ja heikosti aikaansaavaksi. Jäl-
kimmäinen ei tosin pidä paikkaansa, koska toi-
selta puolelta Suomea on vaikea tehdä tarkkaa
analyysia aikaansaamisen tasosta.

Panu "cirrus~"
Kortalainen, isäntä
Meikäläisen pestihän on si-
nänsä simppeli, että kun-
han pirtelöö riittää ja sauna
on lämmin niin ei paljon voi
mennä vikaan. Toimenku-
vaan kuuluu myös tietysti
pirtelön laadun seuranta ja
varastojen täydentäminen.

Nautin tästä. Kerro paranormaaleja juttuja
joita voi tehdä yksin? Oon kuullu juttua, että
jallupulloissa asuis jotain henkiä. Niitten löytä-
miseen tarvitaan kuulemma vaan puhdas sy-
dän, vilpittömästi tyhjennetty pullo ja
yksinäinen kepeä paranoia. Millainen on mie-
lestäsi tylsä elämä? Ei ole koskaan käynyt Ti-
Ten saunalla tai maistanut Earin simaa. Mitä
olet aina halunnut, että sinulle sanottai-
siin? "Onpa hyvä sauna!" Muutaman kerran
olen kuullut, mutta kyllähän se aina sydäntä
lämmittää.

Noora "no-ora"
Vainio, excut ja ul-
kosuhteet
XQ-ja ulkosuhdevastaava
nimensä mukaisesti vastaa
killan excursioista ja ulko-
suhteista. Tämä sisältää kil-
lan excursioiden
järjestämisen tapahtuma-
vastaavan kanssa ja ulko-

paikkakuntalaisista vieraista huolehtimisen.
Lisäksi järjestän muita killan tapahtumia yh-
dessä tapahtumavastaavan kanssa. Keihään
heitto vai curryn syönti. Miksi? Curryn
syönti, sillä olemmehan kaikki tietoteekkareita
eikä tietoteekkareiden erinomaiseen nörttimai-
neeseen sopisi ylimääräinen liikunnan harras-
taminen tanssipelejä lukuun ottamatta. Kuvaile
vertauskuvallisesti mitä eroa on karhussa
ja sandelssissa. Karhu on kuin hissi, joka nos-
taa tietoteekkarit halutulle tasolle, menee no-
peasti alas ja rikki mennessään nostaa hien
pintaan. Sandels puolestaan on kuin kruunu,
joka maksaa liikaa, on yliarvostettu ja jonka pi-
tempiaikainen käyttö aiheuttaa jomotusta pää-
hän. Kuuluuko ananas pitsaan? Perustele.
Ananas kuuluu suomalaiseen pitsaan, sillä on-
han pitsa vuosien saatossa vahvistanut ase-
mansa suomalaisen krapularuokakulttuurin
suosikkina. Krapulaan oleellisena osana kuuluu
nestevajaus ja kun yleensä suurin osa pitsan ai-
nesosista sisältää vain huomattavia määrää
suolaa, niin ananas puolestaan sisältää paljon
nestettä, mikä auttaa selviämään edellisen illan
aiheuttamista oloista. Muina krapularuokina
suosittelen erityisesti omenaa.

Niko "Qant" Num-
mi, rahastonhoita-
ja
Hommiini kuuluu talou-
denpito killassa. Vastaan
kirjanpidon tekemisestä ja
siitä, että rahaa riittää toi-
mintaan. Tärkeimpänä teh-
tävä tosin on muiden
hallituslaisten kulutushalu-

jen hillitseminen. Pahimmat ennakkoluulosi?
Pahimmat ennakkoluulot liittyvät todennäköi-
sesti siskon poikakavereihin.. ja opintouudis-
tuksiin. Mitä sanoja sanot
tahallaan/vahingossa väärin? Heti tulee mie-
leen sanat hallitus -> halitus, keskusta -> kek-
susta, jolla -> jölli Jos saisit 5 esinettä/
tuotetta/ tavaraa, mitä ne olis? Lentotukia-
lus, rajattomasti kuivaa siideriä, joku tosi swag
lippis, purjevene ja oma saari :)

Henna "sosuli"
Ruonavaara,
emäntä
Emännän hommiin kuuluu
aika paljon kauppareissuja.
Tärkeimpänä tietysti kan-
nan kiltaan kasoittain kah-
via ja litratolkulla maitoa,
ettei kenenkään kahvikuppi
vaan pysy liian puhtaana.

Tuon kiltaan myös paljon kaikkea muuta päivit-
täin tai vähemmän päivittäin tarvittavia tarpeita
kuten erilaisia teippejä. Sen lisäksi muonitan
killan yleiskokoukset ja järjestän isännän kans-
sa huikeita saunailtoja. Menkkaraget! Mer-
katkaa niihin maitotölkkeihin kun avaatte sen!
Ja peskää sitä kahvipannua sillä tiskiaineella ja
harjalla, ulkopuolelta kanssa koska kaikki levyl-
le jääneet tipat palaa siihen kiinni ja haisee. Är-
rinmurrin saatana! Ei sillä, en myönnä
harrastavani mitään rageja. Jos et olisi TiTel-
lä, missä olisit ja miksi? Olisin jossain opis-
kelemassa muusikoksi. Olin vielä lukiossa niin
motivoitunut, että vietin kaiken vapaa-ajan kon-
servatoriolla pienessä kopissa harjoittelemassa
ja viihdyin lukiossakin sen takia neljä vuotta.
Sitten suddenly TiTe, koska haluan viikonloput
ja lomat ja klassinen muusikko ei sellaisia tun-
ne. Tölkki vai pullo. Miksi? En kyllä tiedä.
Toisaalta pullo koska kaikki paremmat juomat
myydään pulloissa, mutta perusjuomissa tölkkki
on kyllä kivempi.

Henri "H3kk3"
Eloranta, yritysyh-
teistyö
Puhelin, sähköposti ja mar-
raskuu. Näihin kiteytyy yri-
tysvastaavan arki. Soittelen
siis puheluita, lähetän säh-
köpostia ja stresssaan mar-
raskuun. Toisinaan myös
käyn yrityksissä tapaamas-

sa ihmisiä ja edustamassa kiltaa, usein myös
selvänä. Miksei ihmiset koputa saatana!
Ovikellot on keksitty. terveisin paskat PUUjal-
kavitsit https://www.youtu-
be.com/watch?v=qq3gXhKIxrA Oireesi
kilpirauhasen vajaatoiminnassa? Samat
kuin rankan jälkeen, eli: väsymys, masennus,
kylmyyden tunne, näköhäiriöt, suolisto-oireet ja
lihaskipu. On se hauska reissu silti, titeenit siis.
Mikä vittu mun jalkoja vaivaa? Jalat on tehty
astumaan eteenpäin, mutta sinä vain juokset
taaksepäin ja siksi jalkasi vihaavat sinua.

Juuso "Cezzar"
Piskonen, valoku-
vaaja ja alumnit
TiTellä ei ole alumnitoimin-
taa (tällä hetkellä). Vaikka
moni alumni ajatteleekin il-
taisin, oispa kaljaa, he eivät
enää vanhuuttaan jaksa
tehdä asialle mitään. Jos
joku kuitenkin keksisi, että

alumneille on saatava tapahtuma x, mä hoidan,
mä hoidan. Lisäksi kuvaan nuoria naisia killan
tapahtumissa, jotta TiTen galleria ei olisi pelk-
kää makkaraa makkaraa. Venytteletkö? Mik-
si? Välillä on tärkeää venytellä asioita. Joskus
joudun venyttämään harjoitustyön palauttamis-
ta, joskus kikkeliä. Yleensä venyttelystä tulee
lievä ahdistus, sillä se saa loppujen lopuksi tun-
temaan itsensä veteläksi. Mikä sinusta tulee
isona? Miksi? Iso ja onnellinen. Vanha ja vii-
sas. Huolitellumpi ja komeampi. Oikeassa maa-
ilmassa(tm) (TTY:n ulkopuolisessa elämässä)
kasvaa väkisinkin vähintään ihmisenä, mutta
onnellisuutta ei pysty kukaan sinulle takaa-
maan. Ikä tuo vanhuutta, mutta täytyy pitää
mieli avoimena, jotta näkee, oppii ja viisastuu.
Kun valmistun täältä ja joudun oikeisiin töihin,
on tärkeää näyttää siistiltä ja omistaa vähintään
se hopeakortti M roomiin. Miehet komenevat
vanhetessaan, naiset ei. Mitä mieltä olet
Ukrainan tilanteesta? Suomen ehkä pitkäai-
kaisimman poliitikon ja muutenkin hienon mie-
hen Paavo Väyrysen mukaan Suomen tulee
edistää aktiivisesti EU:n puitteissa, ETY-järjes-
tössä ja kahdenvälisissä yhteyksissä sellaista
Ukrainan kriisin ratkaisua, joka antaa ukraina-
laisille mahdollisuuden ylläpitää hyviä suhteita
ja harjoittaa yhteistyötä sekä Venäjän että EU:n
kanssa. Toisaalta myös erään hienon miehen OP
Kariniemen mukaan ukrainavääntö on vaan
keino maksaa sochin kisat takasin. Eli pudote-
taan kurssi ensin historiallisen alas: ostetaan -
hilataan takas normaaliks: myydään.

Jaakko "Cadiac"
Husso, opintovas-
taava
Työnkuvaani kuuluu opin-
toihin liittyvistä asioista,
kuten kopiokoneesta, tent-
tiarkistosta sekä kirja- ja
prujumyynnistä vastaami-
nen. Lisäksi pidän kerran
viikkoon opintopiirejä joihin

voi tulla tekemään harkkoja ja syömään pientä
naposteltavaa. Syksyllä järjestän M.O.S.K.A-ta-
pahtuman, jonne voi saapua kuulemaan vanho-
jen, jo työelämään siirtyneiden opiskelijoiden
vinkkejä opiskeluun. Mistä se johtuu, Matti.
Että olet jatkuvasti Nykänen? Ei omasta
roolistaan irti pääse, eikä nimi miestä pahenna.
Vaikka joskus toivoisinkin olevani jotain muuta
en asialle mitään voi, ja homma nyt tulee ole-
man näin aina ja nyt. Olet hukannut kengän-
nauhat. Kenelle soitat ja mitä sanot?
Muiden kokemuksista viisastuneena tiedän, et-
tä oikea taho lähteä selvittämään asiaa on säh-
kötalon siivooja tai vahtimestari. Kadonneet
nauhat tuntuvat kiltajatkojen jälkeen päätyvän
kyseisen rakennuksen käytäville, mistä joku
toivottavasti ne poimii talteen. Perseenreikä
huutaa kiltahuoneella. Miten toimit? Jos
reikä ei pyynnöistä huolimatta hiljene täytyy
uskaltaa tehdä radikaalejakin päätöksiä, ja olla
valmis likaamaan kätensä. Tiukka niska-pers
ote ja heitto ovesta ulos lienee tehokkain rat-
kaisu.

WAPPU!
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Veli-Matti "Zyrk"
Korpelainen, limu
ja esports
Moi juu ja elikkäs olen
Zyrk. Mun vastuualueeseen
kuuluu limu- ja karkkiauto-
maatit. Repikää hihasta jos
tuotteita on loppunut tai
joku ei toimi. Lisäksi hes-
suilen TiTelle kaikkea eS-

portsiin liittyvää. Järjestän turnauksia, laneja,
sekä tulevaisuudessa barcraftin tapaisia katse-
luiltoja. Osallistukaa kaikkeen eSportsiin liitty-
vään, se on hauskaa! Millainen
puheenjohtaja olisit? Sellainen kiva setä, joka
hiljaisella äänellä puhuu mukavia hallitukselle
jostain syrjäisestä nojatuolista. Luottaisin halli-
tukseeni niin paljon, että jättäisin kaiken heidän
tehtäväksi. Joskus pyytäisin fuksejani tuomaan
sinne nojatuoliin uuden viileän lonkeron. Astei-
kolla yhdestä Pulitzeriin kuinka hyvä
Nibble on? Nibble on yleensä ollut 5/Pulitzer,
toivottavasti uudet nibblistit pitävä perinnettä
yllä! Olet ilmoittautunut kurssille RYYB-
1000 Puistokemian perusteet. Harkkatyös-
sä sinun pitää panna omaa taikajuomaa.
Mitä panet? Mitä luulet saavasi arvosanak-
si kurssista? Panisin omaa limonaadia. Sen
suosio räjähtäisi käsiin ja sitten myisin juomani
sinebrychoffille. Arvosanaksi saisin jälleen ker-
ran 5/5.

Sauli "snottis" Ne-
valainen, rahiksen
apu
Minä lasken kolikoita ja
kuskaan niitä pankkiin. Ja
seteleitä myös. Mikä on
kynärin paras kenttä?
Miksi? Vaikea sanoa par-
haasta kentästä, mutta
mieleen on painunut cs_-

militia. Militia ihan siitä syystä, että se oli en-
simmäinen mappi mitä tuli junnuna hakattua
kaverin luona. Kuvaile aikaasi intissä kuu-
della sanalla. Kävin kirjekurssin ja kutsunnat.
Olen c-mies. Pitäisikö killan ostaa ravihevo-
nen? Miksi? Ehdottomasti! Ravihevonen olisi
loistava sijoituskohde, jolla killan varat saatai-
siin aivan uusiin mittasuhteisiin. Ravihevosella
hankituilla rahoilla voisi hankkia sitten vaikka
veneen. Eikä pidä tietenkään unohtaa Ravi-
XQ:n mahdollisuutta!

Vili "Shancial"
Nikkola, kv-vas-
taava
Vastuualueeni on pitää
huolta killan ulkkareista
arjessa ja tapahtumissa.
Vastailen kaikenlaisiin ky-
symyksiin parhaani mu-
kaan tai etsin ihmisen joka
osaa vastata. Järjestän

myös tapahtumia lontoonmurteella jäsenistölle.
Mitä ostoskorisi sisältää perjantai-illan
kauppareissulla? Ostoskorista löytyy leipää ja
MÄMMIÄ(ei). Korissa on myös pinaattilättyjä ja
pakastepitsa. Perjantaina kunniaksi ostan pari
tölkkiä importtilimsaa, limsa on hyvää :3 Bul-
basaur, Squirtle vai Charmander? Miksi?
Bulbasaur. Squirtle on paras aloituspokemoni
mutta sen tehokkuus tekee siitä tylsän. Char-
mander oli tv-sarjassa tosi ärsyttävä ja tulella
leikkiminen on vaarallista. Lisäksi onhan Bul-
basaur ehdottomasti rumin alotuspokemoni.
Minkä maan ulkkarit ovat parhaita? Inhot-
tavaa valita suosikkeja mutta kaikki belgialaiset
ulkkarit ja vaihtarit on ollu tosi mukavia tähän
asti. On niitä 2 tai 3 kai näkyny. Muutkin on
mukavia mutta ei-parhaita.

Noora "tilde"
Männikkö, fuksi-
vastaava
Fuksivastaavan tehtäviin
kuuluu oikeastaan mitä
vaan, minkä voi jotenkin
liittää fuksivuoteen. Fuksi-
vastaavisto, ylitutor ja fuk-
sivastaava siis, järjestää
pitkin lukuvuotta kaiken-

laisia infopläjäyksiä ja tapahtumia fukseille, jo-
ko killan tai fuksijaoston puolesta. Siinä sivussa
sitten leimaillaan passeja, kalastellaan nakki-
fukseja ja yritetään muuten vaan olla näkyvillä
ja tavoitettavissa. Tiskiharjan hyvät puolet?
Parasta tiskiharjassa on se, että sen avulla saa
astiat puhtaaksi. Jos vielä oikein eritellään sen
hyviä ominaisuuksia, niin ehdoton ykkönen on
se harjapuoli. Se kova muoviosa olisi yksinään
aika turha. Kuvaile mikä on paras kohtaus
lempielokuvassasi. Siinä on sellainen viimei-
sen päälle (ja ylikin) stereotyyppinen lähiö: pal-
jon samanlaisia pastellinsävyisiä taloja ja
ylisiistejä pihoja. Sitten koittaa aamu, ja koko
lähiön miehet lähtevät kaikki samaan aikaan
töihin, samalaisilla autoilla. Se on vaan tosi
hauskan näköistä, kun koko tilanne on niin
muovinen. Mies kävelee luoksesi baarissa ja
tarjoaa juoman. Mitä teet? Miettisin, että
mistähän hyvästä. Kohteliasta olisi varmaan sa-
noa kiitos, mutta kyllä jonkun hiipparin tarjoa-
mat juomat jäisi juomatta.

Emmi "hymmeli"
Hallikainen, ta-
pahtumat
Tapahtumavastaava järjes-
tää XQ-ja ulkosuhdevastaa-
van kanssa sitsit, xq:t ja
muut random tapahtumat.
Missä olit, kun Paavo
Lipponen valittiin edus-
kunnan puhemieheksi?

28.3.1995 olen asunut Jyväskylässä ja käynyt
Kotipesän päiväkotia. Olet juuri menettänyt
neitsyytesi. Mikä on tilanteen tausta-
musiikki? (Artistin nimi - Kappaleen nimi).
Miksi? Iron Maiden - Running free Koska ko-
kemus ei ollut kamala niin otetaan hyvä biisi,
joka myös kuvaa tilanteen helpotusta ja vapau-
tunutta tunnelmaa. Miksi naiset meikkaa
suu auki? Primitiivinen reaktio, koska meika-
taan jotta saisi munaa, niin valmistaudutaan sii-
hen pitämällä suuta auki (insert penis here).

Akseli "Kebbish"
Karvinen, pj
Tehtäviini kuuluu kattoon
syljeskely, rivouksien huu-
telu sekä jalkojen pöydälle
nostaminen. Käskynjao...
kokouksissakin tarttee
käydä aina välillä jonkun
päälle puhumassa ja kerto-
massa että "TEIT IHAN

VÄÄRIN". Kumpi on pelottavampi, hai vai
seepra? Seepra. Luonnossa esiintyvät värit
ovat aina jotain likasia vihreitä tai ruskeita.
Millä hitolla sieltä tulee sitten otus joka on
mustavalkoisempi kuin tuntematon sotilas(se
parempi)? Onko terveytesi kärsinyt koulun
homeongelman vuoksi? muumi.jpg Mun
pikkusisko varmaan luulee että poikaystä-
vä raiskasi mut, miten ihmeessä ottaa asia
puheeksi? "meillä olikin täällä kaikki jo valmii-
na joten ei muuta kuin huomiseen"

Mikko "jaati" Jaa-
tinen, vanha käh-
my
Omaan hallituspestiini
kuuluu lähinnä hallituksen
toiminnan tarkkailu ettei
siellä tehdä tyhmyyksiä ja
laittomuuksia. Lisäksi sii-
hen kuuluu perimätiedon
levittäminen ja ohjeistus

miten aina ENNENkin on tehty. Kauanko yksi
hammastahnatuubi kestää sinulla? Tuubi
hammastahnaa kestää noin kuukauden. Jatka
seuraavaa lausetta: Kaikkein hienointa
koodaamisessa on kalja. Tykkäätkö Riese-
neistä? Miksi? Tykkään ehdottomasti Riese-
neistä, koska ne tuovat mieleen ajat ja
muistikuvat siitä, millaista oli ENNEN.

Juuso "Pinqvin"
Tapaninen, atk
ATK-vastaavan tehtäviin
kuuluu killan IT-asioiden
hoitaminen: killan konei-
den ja palvelinten asennus
sekä ylläpito, killan sivujen
päivittäminen ja ylläpito
sekä satunnaisten muiden
IT-läheisten asioiden hoita-

minen. Satunnaisiin asioihin voi kuulua esimer-
kiksi ilmokilkkeen ohjelmointi sitsejä varten.
Tässä hommassa pääsee tekemään ja näke-
mään kaikenlaista tietotekniikkaan liittyvää ja
tekemistäkin on riittävästi. Miksi verikokeen
otto vakuumilla sattuu? Kai se nyt sattuu jos
imurilla susta veret imetään. Joo, en tiedä mikä
on vakuumi. Voiko alle 18-vuotias ostaa dil-
don netistä? Internetin jännittävässä maail-
massa ikä ja sukupuoli usein menettävät
merkityksensä. Joten eiköhän? Ehkä? En tiedä.
Miten venytellä etureiden alaosaa? Twerk-
kaamalla. Twerkkaamisen runsaista terveysvai-
kutuksista voi etsiä lisää esim. Googlesta.

Jukka "jucca"
Viertola, hyvin-
vointi
Hyvinvointivastaavana en
osaa vastata mitä hallitus-
pestiini kuuluu. Tequila
vai sangria? Miksi?
Tequila, sillä sangriaan tar-
vii viiniä ja valkkari on vii-
niä ja ilman valkkaria ei oo

risottoa. RISOTOSSA PITÄÄ OLLA VALKKARIA.
Kilta on saastainen, mitä teet? Jos kilta on
sateinen, niin se johtuu hien aiheuttamasta il-
mankosteudesta ja sen tiivistymisestä. Pyydän
ihmisiä nätisti siirtymään kotiinsa hikoilemaan,
ja käsken nakkifuksin kuivaamaan lattiat. Nai-
nen pyytää ennen seksiä laittamaan
musiikkia, mitä laitat ja miksi? Robinin
Boom Kah, sillä se on hyvä biisi.

Mervi "Mieryn"
Leppäkorpi, sih-
teeri
Toimin hallituksessa sih-
teerinä, eli hallituksen ko-
kouksissa kirjottelen
pöykkyjä sen sijaan että
selaisin Facebookia, nuk-
kuisin tai pelaisin tietoko-
nepelejä. Kokousten

ulkopuolella ei oikeastaan ole mitään virkaan
liittyvää vastuuta eli voin tehdä mitä lystään.
Millaset ihmiset sinua vituttaa kaikista
eniten? Perusteluja kuuntelemattomat, vastaan
vänkäävät, typerät, epäkohteliaat ja aikaansaa-
mattomat ihmiset. Paras shampoo ja hoitoai-
ne? Miksi? Pinkit Kérastaset <3 Kivan värisii
ja tuoksuu kivalle. Ja pakko niitten on olla hyviä
kun on niin kalliitakin. Onko sinulla jotain
rauhoittavia lääkkeitä käytössä? Ei tällä
hetkellä. Jos vituttaa, niin päivän parin erakoi-
tuminen helpottaa.
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Milla "mils" Kor-
honen, kiltakummi
Kiltakummi on titeläisen
elämässä tärkeä ihminen,
turvallinen aikuinen ja ys-
tävä. Yleensä kiltakum-
meiksi valitaan
sattumanvaraisesti halli-
tuslaisten hyvin tai huo-
nosti tuntemia läheisiä

ystäviä tai sukulaisia. Kiltakummina oleminen
on paitsi tehtävä myös mahdollisuus erityisen
läheiseen kiltasuhteeseen. Kiltakummi on kut-
suttu hallituksen rinnalla pitämään huolta kil-
lasta. Huolenpidossa ja ystävyydessä toteutuvat
teekkarina elämisen periaatteet ja lähimmäisen
rakkaus. Kiltakummin tärkeä tehtävä on myös
killan puolesta rukoileminen. Kiltakummeja ei
voi vaihtaa eikä kiltakummeilta ottaa pois teh-
täväänsä kastetoimituksen jälkeen. Kerro par-
haasta lapsuusmuistostasi. Oli kesä noin -00,
lämmintä ja jalkapallopeli Turussa. Olin vaihta-
nut ekaa kertaa pelipaikkaa laitapakista keski-
kentälle. Pelin eka puoliaika, pallo tuli minulle,
kokeilin ajattelematta vasuria ja tein elämäni
ensimmäisen maalin. Kentän laidalla hurrasi 3
suomenruotsalaista pirpanaa, koska meidän
joukkueen nimi oli KMF, muumit. Pelin jälkeen
sai jätskiä! Sattuuko eka kerta? Tämä riippuu
kovin monesta tekijästä: a) Kumpaa osapuolta
sattuisi? b) Millaisia tuntemuksia saat toisen
kokemasta kivusta? c) Entä omasta kivustasi?
d) Kuvataanko tätä videolle? e) Jos kyse on
esim. jäätelön syömisestä ekaa kertaa, voi tulla
jäätelöpäänsärky. Siitä kärsii noin kolmasosa
kaikista jäätelöä syövistä ihmisistä. Mitä aiot
tehdä pestissäsi paremmin kuin edeltäjäsi?
Aion ollu kivempi, pienempi, liharuokaisampi,
ihanampi ja monella muullakin tavalla hurmaa-
vampi. Aion järjestää ainakin yhden wapullisen
verran enemmän tekemistä kaikille teille. Ja ty-
kätä kaikista ja kaikesta! Oispa wappu. <3

Saku "Zacky" Tii-
honen, tiedotus
Tiedotusvastaavan tehtävä-
nä on varmistaa, että jäse-
nistö saa mahdollisimman
hyvin tietoa niin TiTen
omista tapahtumista ja toi-
minnasta kuin muidenkin
kiltojen ja kerhojen aktivi-
teeteistä - sekä tietysti myös

yliopiston virallisemmista asioista tarvittaessa.
Käytännössä siis laitan aina tarpeen tullen Ti-
Ten tapahtumista ja tiedotteista yksittäisiä säh-
köposteja, kokoan noin viikoittain TTYY:n
tiedotuslistalle tulleista tiedotteista TiTen uutis-
kirjeen, sekä päivitän killan infotaululle tapah-
tumia POPin tapahtumakalenterista. Myös
Facebook-tapahtumien luominen, TiTen nettisi-
vujen uutisten päivitys ja tweettien kirjoittami-
nen Ruffen puolesta kuuluvat välillä hommiini.
Kuuluuko ihmisellä irrota hiuksia joka
kerta niitä harjatessa? Ehdottomasti kuuluu.
Jos niitä ei ikinä irtoa, ei voi saada uusia ja tuu-
heampia tilalle! Mielestäni irtoamattomuus
muodostaisi vakavan terveysuhan koko yhteis-
kunnalle. Kummasta luopuisit mieluummin:
karkeista vai jätskistä? Miksi? Jätskistä,
koska karkkeja voi nautiskella kautta lukuvuo-
den, kun taas jätski on lähinnä Wapun ja luku-
vuoden ulkopuolisen ajan herkkua. Tosin
Minetin tuotteiden nauttimisen jälkeen en ole
enää varma vastauksestani. Pelottaako sinua-
kin olla onnellinen? Hieman. Nykyinen maa-
ilman geopoliittinen tilanne on osoittanut, että
onnellisuus voidaan viedä meiltä pois hetkessä,
kuten Otaniemipeliin osallistuneet urheat kan-
sansankarimme Titeenien Taistoissa huomasi-
vat. Saman noteerasivat myös Ukrainassa
hieman nk. Vallankumouspelissä hassutelleet
veikkoset. Siinäpä vasta varsin monimutkainen
juomapeli!

Ossi "Pilkki" Hak-
karainen, atk-apu
Olen ATK-hessu eli tunk-
kaan killan laitteistoa silloin
kun varsinainen ATK-vas-
taava niin käskee tai ei itse
ehdi. Käytännössä tämä
tarkoittaa sitä, että vastaan
itse killan ATK-laitteistosta
ja lähiverkosta. Autan myös

esports-vastaavaa lanien järjestämisessä erityi-
sesti verkkolaitteiden ja palvelimien osalta. Pi-
dän myös kaljasta ja istunkin harva se päivä
myöhäiseen iltaan tai pikkutunneille asti kilta-
huoneella kalja kourassa koodailemassa, tunk-
kaamassa ATKia tai harvinaisemmassa
tapauksessa deadlinejen lähestyessä yrittämäs-
sä tehdä koulutöitä vaihtelevin tuloksin. Toivon-
kin näkeväni paljon uusia fukseja, erityisesti
fuksityttöjä, kiltahuoneella. TiTe on paras :D ja
kalja :D Mitä mieltä olet Kaj Kunnaksen se-
lostuksesta? Kajtsun selostukset ovat tarjon-
neet minulle suurta sielunravintoa, mikä on
valtavasti auttanut minua selättämään koulu-
tehtäväni ja -kaverini kun arki on lyönyt titeeni-
kirveellä naamaan. Minkä takia miehet
nukkuu kädet housuissa? Miksi ei? Lähtö-
kohtaisesti TiTeläisen alfauroksen tulee pitää 1-
2 kättä housuissaan riippumatta ulkopuolisista
haittatekijöistä. Jos mies herää jonakin vuoro-
kaudenaikana ilman kättä housuissa, voi se vai-
kuttaa vahingollisesti hänen varustukseensa.
Zombie apocalypse on juuri alkanut. Mitkä
kolme tavaraa sinulla on aina mukana (yk-
si saa olla ase)? Kaljaa. Irkkauslaite. Das Din-
go.

Miika "SoliDi"
Heinonen, ylitutor
Hupsista saatana, meni
näemmä väärääm mailiin-
kin vastaus.. Ylitutor vastaa
yhdessä fuksivastaavan
kanssa fuksitoiminnasta ja
fuksien hyvinvoinnista. Tär-
kein tavoite on saada joka
ainoa fuksi koskeen ja

aloittamaan uusi uljas elämä teekkarina. em-
miekeksisaatana Sinulla on kaksi vaihtoeh-
toa, kävellä punasia päin tai ajaa punasia
päin. Kumman valitset ja miksi? Ajan, koska
nopeampi parempo. Kävellessä kovin hankala
teilata yhtään ketään siinä samalla. Ainakaan
itseäni telomatta. Onhan se nyt hupaisaa kat-
seltavaa, kun varomaton jalankulkija lentää vol-
tilla (ehkä jopa parilla kierteellä) tuulilasin yli.
Anna Abreu. Muodollisesti pätevä pätkätyöläi-
nen. Meillähän kuitenkin on sangriaa ja karne-
vaalit, tequilaa ja kasvomaalit. Ja Pilleet.
Vastaukseni on siis ehdotottomasti toisen ker-
taluokan vihollislaarnio. Koska tuolit. Kummi-
setä vai Kummitäti. Miksi? Kummisedillä on
kokemukseni mukaan hieman vähemmän tisse-
jä, kuin tädeillä. Juuri tämä vajavaisuus pakot-
taa valitsemaan kummitädin. Kummisetien
puhe voi myös olla joskus vaikeasti ymmärret-
tävää. Kummisedät voivat myös olla aseistettuja
-> vaarallisempia.

laarnio "laarnio"
laarnio, nibblisti ja
kapteeni
Juuh, elikkäs. Meikä kirjot-
telee killan lehteen (Nibble
jos joku ei ole kuullut), sekä
juttuja, että ..juttuja. Myös
koitan saada muita kirjoit-
tamaan juttuja tähän juttu-
lehteen. Tämän lisäksi

toimin killan duunarina ja kapteenina ja teen it-
se asioita, oli se sitten oo, negatiivista ynnä-
muuta niinnii.. se tekee siitä sen.. Tai niinku
vertauskuvallisesti. Miksi pidät raparperistä,
etkä lentävistä NAAMAKOIRISTA? No ku-
kaanhan ei ole todennut, että pitäisin raparpe-
ristä, mutta. Lentävät naamakoirat?
Herranenaika, eihän se ole edes mahdollista,
että koirilla olis naama. Joku roti nyt näiden ky-
symysten kanssa. Heräät killasta.Kaverisi on
juuri sammunut kengät jalassa lattialle.
Katselet hetken ympärillesi ja näet huo-
neessa leivänpaahtimen, piparinkeittimen,
tuuban, sekä kasan vanhentuneita kauka-
lomagneetteja. Mitä teet? Ensimmäisenä
päätän keittää leivänpaahtimessa hieman vettä.
Pyöräytän päätäni ja mietin, että "MITÄ HEL-
VETTIÄ, EI KUKAAN OO VOINU KEKSIÄ NOIN
HIENOO LAITETTA KUN PIPARINKEITIN! ! ".
Jottei kukaan pöllisi sitä, niin piilotan sammu-
neen kaverini tuubaan. Heitän kaukalomagnee-
tit roskiin, koska en tiedä mitä ne ovat.
Hengähdän, ja lähden aamun titepk:n luennolle,
jota luennoi Ear. Jos vastaasi lentää oikea,
pituudeltaan noin 30-metrinen lohikäär-
me, mitä tekisit? Ensimmäisenä varmaankin
järkyttyisin ja yrittäisin herättää itseäni. Kun
tajuan olevani hereillä ja tämän olevan todellis-
ta, pelästyisin kohti lentävää lohikäärmettä ja
miettisin mitä nyt tehdä. Lopulta hakisin aiem-
masta kysymyksestä piparinkeittimen ja yrittäi-
sin tarjota keitettyä piparia vastaantulevalle,
hieman tuulen mukana puolelta toiselle heilu-
valle pulsulle.

Jukka "Uuke"
Uusitalo, päätoi-
mittaja
Hakiessani päätoimittajaksi
luulin, että homma on Al-
kon punaviinivalikoimaan
tutustumista ja heilumista
pressikortti kaulassa ties
missä Kirvesklubilla ja reh-
torin kattosaunalla.. mut

vittu ei, täähän on pelkkää juttujen keräämistä,
dedisten huutelemista ja kaljan lipittämistä toi-
mitusilloissa. Joskus hurskastun linimentistä
niin, että kirjoitan itsekin. Minkä takia et ole
TARAKIn toimari vaan TiTen? Parin excu-
vuoden jälkeen päätin, että on aika kokeilla jo-
tain uutta. Jos äidinkielen yo-kirjoitukset olisivat
menneet paremmin, uravalintani olisi ollut kal-
lellaan pikemminkin Hesariin kuin YIT:lle, mut-
ta onneksi teekkaripiireissä pääsee
näpertelemään harrastusmielessä. TARAKIn
lehti on todella asiallinen, en mä semmosta jak-
sa tehdä. Nibble sen sijaan… no niin. Suositte-
le jotain puna- ja valkoviiniä. Punkuista
ehdottomasti Casillero del Diablo Cabernet
Sauvingon: sopii juotavaksi yksin ja yhdessä,
iloon ja suruun, aamuin illoin, mukaan ja täällä.
Ei mut ihan oikeesti, sopii aivan kaiken kylkeen,
oli se sitten pihviä tai pakastettua kyrpää. Voi
lipitellä ihan paljaalteen myös. Kaikkien perus-
solidiviinien perussolidi solidi. Solidi. 0.75l /
9.98e Valkkareista suosittelen J.P Chenet Me-
dium Sweetia: hennon kukkainen, lievän autis-
tinen, tajunnanräjäyttävä (ainakin seuraavana
aamuna I tell you what) ja tytöt tykkää kans.
Nautittava kylmänä ja mielellään loppuillan
juomana kun humalahakuisuus voittaa käden-
väännön makustelun kanssa. Minttu ja jallu
Kyykässä on niin 2008, tämä on ens vuoden vi-
rallinen kisajuoma. 0.75l / 7.73e Näetkö vuo-
den 95 joukkueessa yhtymäkohtia tämän
vuoden joukkueeseen? No kyllä se on jouk-
kue joo, kyllä, kyllä, ehdottomasti se on jouk-
kue.

Ville "Dregu"
Nousiainen, valo-
kuvaaja, graafikko,
taittaja ja encore
Jouduin hallitukseen taas
jotenkin vahingossa piirte-
lemään julisteita, ottamaan
valokuvia tapahtumista,
taittamaan lehteä ja huute-

lemaan ennen. Taittajan hommassa tykkään
eniten siitä, että ei tarvitse kirjoittaa kovin pit-
kiä esittelytekstejä itsestään.
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