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Jaatiakin kiusanneet kesäsateet ja hel
teet ovat enää huono muisto kuukausien
takaa, turvallinen kouluarki on jälleen
in. On todella mukavaa palata takaisin
Tampereelle ja takaisin TTY:lle, toimit
taja nautti kolmen kuukauden aikana
melkein kuolettavan annoksen sa
volaisuutta.. en tiedä sainko sitten jotain
’henkisesti raskaan työn lisää’ vai mitä,
mutta nyt tilin saldo lämmittää.

Vuosi on jo tuonut ja tuo tullessaan pal
jon kaikkea kivaa! Ykkösjuttu ei liene ke
nellekään yllätys: fuksit. Nuo teekkari
elämän padawanit ovat toiminnan
jatkuvuuden ja kehityksen tae. Ja
kuinka hienoa onkaan ollut nähdä, että
TiTen fuksit eivät ole katkaisseet kau
laansa heiluttamalla valomiekkaa, vaan
tempautuneet rohkeasti ja reippaasti
mukaan kampuksen ja Hervannan
elämään. Keep up the good work!

Odottamisen arvoisia tapahtumiakin on
edessä  ylioppilaskunnan vuosijuhlat
ovat aina kova juttu, varsinkin nyt kun
brunssilla lanttia anovasti rämpyttää
itse Anssi Kela. Pikkujouluristeilykin on
kerännyt suuren kansansuosion ja siellä
koettuja juttuja mehustellaan sitten
myöhemmin, jos mitään sattuu
muistamaan. TiTen oma tarjonta ei
todellakaan jää kakkoseksi! Lokakuun
lopulla järjestetään Rankka. Siis miet
tikää ny. Rankka. Ai että! Arpasitsit ovat
myös hieno kokemus, seremoniame
stariksi päätyminen (epä?)onnekkaiden
bingonumeroiden takia se vasta onkin
ns. ebin.

Kaikkea kivaa olisi tarjolla ja Teemu
Teekkaria revitään joka ilmansuuntaan
ristimään kissaa. Muistakaa kuitenkin
opiskella ja ottaa joskus aikaa koulun
ulkopuolisellekin elämälle. Soita äitille
tai käy katsomassa mitä keskustassa
tapahtuu. Yhdestä tämän numeron ju
tusta voi ottaa vinkkiä
mihin kannattaa men
nä. Mutta ennen kuin
teet mitään muuta niin
lue tämä Nibble tai ole
säännöllinen heksaedri.

!kalja, Uuke

Kesä ohi, työt ohi, koulu eiohi. Mukava
taas nähdä vanhoja ja uusia tuttuja kun
koulut alkaa. Kivahan niitä on nähdä
myös kesällä mutta vääräuskoiset pois
tuu Herwoodista kesäksi. Näin muuta
man ensimmäisen viikon perusteella,
uudet fuksit vaikuttaa mahtavilta. Omat
opiskelut ei. Kesällä oli niin vähän
vapaaaikaa, että se piti käyttää
järkevästi. Nyt vapaaajan määrä kasvoi
eksponentiaalisesti, enkä enää osaa
käyttää sitä mitenkään järkevästi. Noh,
ehkä siihenkin vielä oppii. Tai sitten
kalja. Orava.

Nyt on kuitenkin aika ratsastaa kohti
opintoja ja kaikenmaailman tapahtumia
mitä syksy ja talvi tuo tullessaan! Roope
ANKKAa odotellessa. Tämä mahtava
tapahtuma joka tänä vuonna kiertää
mm. yhden alkoholittomimman ja
tylsimmän kaupungiin mitä suomesta
löytyy. Toivoisin vain että reitille
mahtuisi vielä se ainoa kaupunki
suomesta, jonka nimi alkaa F kir
jaimella, eli Fperseenreikä. Mutta eihän
se taas kelpaa. Saatana, jopa Hilge Ju
lonen (nimi muutettu) on tähän asiaan
pettynyt. Ettei tämä nyt menisi liian tot
iseksi, niin kerrotaan nyt sitten tähän
väliin vaikka palindromi: anumaksapil
lukakkakullipaskamuna.

Vaikka tässä vaiheessa itse yritänkin
panostaa opiskeluun ja skipata useita
tapahtumia mitä syksy tuo, niin sielähän
minut silti näkee, koska ei se skippaam
inen niin helposti onnistu, kun tapahtu
mat on niin hyviä. Joten jos olet saman
lainen, niin nähdään syksyn lukuisissa
tapahtumissa!

laarnio

Syysterveiset, syysterveiset!
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Ois muuten syksy taas. Aurinko menee
enemmän pilveen, sateet piiskaavat
rakasta Hervantaamme ja ilma kylmen
ee. Ainiin, terkkuja Mikko Jaatiselle.
Puiden lehtien värit muuttuvat taas erit
täin kauniiksi, herkulliset sienet kas
vavat metsiköissä(kanttarellikastike, ai
että) ja odottavat poimijaansa.
Puolukkaakin saa, senkus sanko
mukaan ja metälle. Ja ah, kaikki ne syk
syiset keitot ja pataruoat.

Merkit ovat selvät. Fuksit ovat saapun
eet, luennot alkaneet ja bileet
lisääntyneet. Selkeästi on siis alkanut
uusi ja ULJAS MAAILMANVALLOIT
USOPERAATIO. EESPÄIN MIEHET JA
NAISET.

Edesä on vielä PohjoisTiTen val
takauden toinen puolisko, jolloin vihollis
et anelevat armoa ja polvistuvat yliver
taisen valtiaansa edessä. Uudet alokkaat
ovat aloittaneet joitain viikkoja sitten
koulutuksena kohti aitoa Pohjois
TiTeläistä vapaustaistelijaa sortokautta
ja kapinoitsijoita vastaan.

Edessä on vielä muutama maastoharjoit
us, kuten fuksiwunderunde, fuksivala
sekä syksyn tiedusteluharjoitus fuksiXQ.
Kokeneemmat upseerit sekä erikois

joukkojen taistelijat lähtevät jo ensi
kuussa suorittamaan rankkaa koko
maan kattavaa valloitusretkeä. Viime
kerralla taistelijamme saivat myös
vangittua korkeaarvoisen vihollis
taistelijan kuulusteltavaksi, joka ei
tietenkään paennut vaan armollinen
laivueen komentaja osoitti suuren
sydämmensä mahdin, ja päästi hänet
perusteellisten tietojen extraktoimisen
jälkeen takaisin kotimaahansa levit
tämään sanomaa PohjoisTiTen mah
dista. Vaviskoot, tulemme vielä.

Älkööt siis peljätkö, rakkaat kansalais
eni! Kuten huomaatte, suuri johtajanne
pitää huolen eduistanne kuten tähänkin
asti. Suuri johtajanne on jo alkanut
valmistautua kuinka suuren gubben
vuoren lohikäärmeen kohtaamiseen,
josta johtajanne aikoo palata voi
tokkaana pedon pää kainalossa, miekka
kädessä ja toinen housussa. Tulkoon
valkea maa, tulkoon talvi.

PohjoisTiTen joukot eivät pelkää!

Tampereen TietoTeekkarikillan herra
puheenjohtaja Akseli "vaahtopupu"
Karvinen

Suuren johtajan terveiset

Puheenjohtaja edustaa myös Herwantapelissä.
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Fuksin vastaanotto on ollut todella läm
min. Parin ekan viikon taukoamaton
saunottaminen vaihtuu vähitellen ar
keen, mutta <3tutorimme<3 muistut
tavat vielä sen vastapainon tärkeydestä
ryyppäämällä killalla (parhaillaankin,
kertoo NEP). Koitin ottaa alkutaipaleel
lani kopin kaikesta tarjotusta. Niinpä
tätä fuksia on vinkattu Modeemiin
ennen kuin opiskelupaikkaa otti vastaan,
kierrätetty killoilla jo kesällä, nakitettu
hakemaan kulipisteitä ostoskärryllä kah
desti, kutsuttu Tupsulaan lettuilemaan
ja mitä näitä on, ja otettu Titeenejä
luovaan ryhmään. Siistiä!

Täällähän on asiat paremmin kuin nyt
vaikka Aallossa. Olette mitä mieltä vain
koulun rinnakkaisista järjestelmistä, ni
in kyllä Pop ja Moodle aina Weboodin ja
Nopan hakkaa. Kalenteri synkkaa kuin
ei koskaan ennen, puhumattakaan vielä

koulujen
ilmapiireistä. Ei
voi kuin onnitella
kanssafukseja
valinnasta ja kiit
tää aiempia kur
sseja ynnä henk
ilökuntaa hyvistä
järjestelyistä.

Meidän tutoreista
vois helposti kir
joittaa oman kir
jansa, tosin tyy
dyn kappalee
seen. Meillä on

oikein lauma mukavia, asioista perillä
olevia pelastusrenkaita jotka tukee
meitä ajelehtimisessamme. Ja käskee
soittelemaan sponsseja haalareille. Näyt
tää missä mikäkin on, ja pitää huolen
ettei tule yksinäistä. No tutoreita oli sel
keesti vannotettu olemaan meille nohev
ia esimerkkejä ja vetää melko streittiä
linjaa, mikä pitikin kivasti joitain päiviä!
Tutoreillahan on koulussa kuin koulussa
kaks erityisen tärkeetä tehtävää: olla
apuna opiskelussa, ja opastaa ryyp
päämään.

Meille sitten sattu Masza ja Snottis,
joten molemmat on hoitunu esimerkil
lisesti. <3

Hienoa olla täällä just nyt ja just teidän
kanssa. Tavataan killalla!

tassel

Fuksin terveiset

Vanha nibblisti tietää missä on jutun otsikko.

Perus fuksisauna.

Alkoholiton fuksit vastaan tutorit jalkapalloottelu.

Puheenjohtaja edustaa myös Herwantapelissä.
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Kertokaa hieman itsestänne. Ketä te
olette ja mitä te teette?

Visa: Olen 4. vuoden tietoteekkari, olenko?
Joo, olen. Olen asunut Tupsulassa koko
opiskeluurani. Olen harrastanut klassista
musiikkia pienestä asti, sitten rupesin ryyp
päämään. Älä kirjota sitä sinne.

Hannu: Ikosen Hannu, raksalta, 6. vuosi. Olen
asunut Tupsulassa viimeiset kolme vuotta, ju
malauta se on paljon. Olen tehnyt yhtä sun
toista. Olin TiTen jäsen, en tiedä olenko enää,
saatan olla.

Mistä Duo Karvattomat sai alkunsa?

V: Hannu muutti taloon ja sen ensimmäinen
kämppis oli Jalavan Kari. Molemmat oli kar
vasia ja isoja ukkoja, joita ei erottanut miten
kään. Piti tehdä toimenpide, jolla miehet erot
etaan toisistaan. Luonnnollinen jatkumo oli,
että Hannulta hoidettiin kulmakarvat pois.
Myöhemmin Hannu ajoi Visan rehuletin pois
ja kas kummaa, molemmat oli karvattomia!
Musiikkimiehet löytää aina toisensa ja siitä se
ajatus sitten lähti, ihan alkuun taidettiin
rämpyttää jotain Tenacious D:n tributee.

Millainen teidän oma musiikkitausta on?

V: Pienestä asti kuorossa laulanut ja pianoa
soitellut joitakin vuosia opettajan
avustamana.

H: 1213 vuotta kitaraa. Kahdessa kuorossa.
Omatoimisesti kaiken opetellut. Mitä nyt
lukion musiikin tunnilla rimputellut.

V: Lapset älkää liittykö kuoroon, teistä tulee
tämmösiä.

H: Parisuhde pilasi bändielämäni.

Mistä te saatte aiheet sanoituksiinne?

V: Hahahha, viinapullon pohjalta. Ollut le
gendaariset sanotussessiot huurusia, että
vaikea sanoa mistä ne on lähtenyt.

H: Tulee myös selvinpäin.

V: Viimeaikoina sanoitusprosessi on rauhoit
tunut, ei oo hirveesti tullut uusia sanotuksia
vähään aikaan.

H: Aiheet pyörii paljon koulun ympärillä, in
sinöörimatematiikkaa päästään läpi ja niin

edelleen. Myös alkoholipainotteisia sanotuksia
löytyy, sitten tietenkin ihan vaan hetken
mielijohteesta joitakin sanoituksia tulee.

V: Sitten kun on näitä meidän julkasukelvot
tomia sanoituksia, niin ne tulee yön pimeiltä
tunneilta.

Onko teillä omia sävellyksiä?

V: Ei, en muista ainakaan että olisi.

H: Mutta ei ole mahdotonta, että niitä tulisi.

Missä teidät voi nähdä seuraavan ker
ran?

Duo Karvattomat esiintyy TARAKIn fuksisit
seillä 3.10.2014.

Mikä on ollut paras tai ikimuistoisin
keikka tähän mennessä?

V: Varmaan noi Tupsulan ulkoilmakonsertit,
kerta toisensa jälkeen. Eka kerta jäi mieleen
parhaiten. H: TiTen vuosijuhlat sail
orteemalla jäi myös mieleen. Se keikka ei
kuitenkaan varsinaisesti ollut Karvattomia,
koska soitimme puhtaasti covereita.

Kauan Herwanta  Tupsula:n sanoittam
isessa yhteensä meni?

V ja H: Tuonkin tekemisessä silleen kesti, että
kun sitä silloin tällöin jatkettiin, ennen kuin
joskus sitten kerralla rykästiin. Sanoittam
isessa meni varmaankin yhteensä noin
kuukausi, mutta ratkaisevaa oli se yksi ilta.
Loppua kohti oli useampi ihminen mukana
sanoittamassa.

Miltä tuntuu saada oma biisi Rasputin
laulukirjaan?

V: Olihan se hienoa.

H: Ehdottomasti semmonen ”pala teekkarihis
toriaa” fiilis. Kun oli siellä julkaisutil
aisuudessa kuuntelemassa uusia raspubiisejä
ja tää oli yks niistä ja seurasi ihmisten reak
tioita kun tiesi itse kaikki sanat ulkoa, ja kun
porukka tirskahtelee tietyissä odotetuissa ko
hdissa niin olihan se makeeta. V: Siisti juttu.

Onko teillä jotain lempibändejä tai ar
tisteja?

V ja H: Robin. Seuraava kysymys.

Haastattelussa Duo Karvattomat
Duo Karvattomat on kahden annalalaisen teekkarin kokoonpano, joka on niittänyt
mainetta ympäri kampusta. Toimitus sai kunnian istua hetkeksi alas soittoniekkojen
kanssa ja pääsimme esittämään muutaman kysymyksen. Silvuplee!
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Paljonko te vedätte keikkapalkkiota?

V: Me itseasiassa nostettiin just meidän
keikkapalkkiota, se on nyt yhteensä 4 lavaa ja
kaksi pulloa jallua.

H: Ollaan varmaan kovin taloudellinen esi
intyjä, halvemmalla ei saa.

Miten teidät saa kotiini keikalle?

H: Se riippuu kenen kotiin, kuinka vähän on
vaatteita, kuinka paljon siellä on naisia... no
ei nyt sentäs.

V: EIKU JOOJOO.

H: Kaikesta voidaan neuvotella. TietoVisa tai
zaero @IRCnet, sähköpostitse etusuku. (toim.
huom. Karvattomien nimet ovat Visa Keinän
en ja Hannu Ikonen) Prosessi etenee jotak
uinkin niin, että minuun otetaan yhteyttä,
minkä jälkeen koetan seuraavat kaksi päivää
saada Visaan yhteyttä, koska sillä on krapula.
Esitän kymmeniä kysymyksiä tulevista
keikoista ja Visa toteaa ”joo”.

Montako keikkaa olette vetäneet ja
minkälaisia ne ovat olleet?

V: Ihan vitun monta.

H: Helposti kymmeniä.. on ollut tommosia sit
sikeikkoja, vuosijuhlakeikkoja, ulkoil
makeikkoja, extemporekeikkoja mm.
sitsibändinä, käytäväkeikkoja Tupsulan
tapahtumissa. Porukka on yleensä melko na
kit. Meillä ei ole varmaan koskaan ollut
yleisöä, joka olisi ollut selvinpäin. Yleensä
keikat ajoittuu siten, että porukka on jo
valmiiksi humalassa.

V: Tuolla saa hyvin ylläpidettyä sitä illuusiota,
että me olisimme hyviä, kun kukaan ei muista
keikoista mitään. Hauskaa on ollut.

Onko teillä ollut jotain keikkaa, joka on
flopannut aivan täysin?

V: Ei, ei ole koskaan tullut paskaa palautetta.

H: Silloin kerran kun vedettiin sutsisatsaa..
se oli katastrofi!

V: Se oli raksan teemasitsit. Oltiin ennakkoon
sanottu, että facebookissa voi esittää
toivekappaleita ja että me aiomme sitten esit
tää niistä kaksi. Koitettiin sitten soittaa Frö
belin Palikoiden Sutsisatsaa treenaamatta ja
se meni ihan plörinäksi. Meidän piti keskeyt
tää kappale muutaman eturivin juhlijan
pettymykseksi.

Bändin terveiset Nibblen lukijakunnalle:

V: Muistakaa pestä kädet.

H: Muistakaa hyvät tietoteekkarit, että
suihkussakäyminen on tärkeää.
Tietotekniikasta saa hyvin ammennettua
sanoitusaiheita.

V: Tietotekniikka on hieno ala ja Hannukin
tykkäsi johdatus tietotekniikkaan –kurssista.

Lopuksi pelattiin toimituksen ja bändin välin
en beerpongottelu.

Peli alkaa, kun toimitus upottaa pom
pulla. Tämän jälkeen toimitus upottaa
yksitellen kaksi tuoppia. Tilanne on 62.
Karvattomat saavat seuraavaksi 2 tuop
pia samalla vuorolla. Toimitus upottaa
vielä yhden. Tilanne on 41. Toimitus
voittaa 40. Uuke upotti 3, laarnio upotti
3. Ylijuoksu.

Kuva: Jussi Punamäki
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KOTIMAA
Opiskelijoiden kulkuoikeudet

Viimeisen parin vuoden aikana Skellarin
kulkuoikeudet ovat puhuttaneet
tamperelaista teekkarikansaa aika ajoin.
Moni taho on yrittänyt hankkia itselleen
24/7oikeuksia milloin milläkin perust
eella, mutta aina tuloksetta.

Tällä kertaa asialla on Kiltakäytävän
gimmat ry, jonka puheenjohtaja Ilona on
ottanut kovan linjan suositussa blogis
saan. “Siis kyllähän ne kulkuoikat
kuuluu ihan kaikille, koska kyl tääl
koulussa pääsee muutenki joka paikkaan
aina. Ja sitä paitsi siel on aina kaikkein
parhaimmat bileet, ainaki sillo ku
meidän tytöt on siel. Nii kyl ne ainaki
meille pitäs antaa. Pidettii just meiän ih
anien tyttöjen kaa skumppakokous mun
kämpil ja päätettiii et noustaa parri
gadeille.. sanotaaks se noi.. no iha sama..
ja pakotetaa edari tai joku antaa meil ne
oikat tai muuten tehää valitus eduskun
taa syrjinnäst!” Tällä hetkellä
kulkuoikeudet on rajoitettu kellarin
kiltojen ja kerhojen hallituksille. Kysy
imme muutamalta kadunteekkarilta
heidän näkemystään tilanteesta ja moni
piti hyvin epätodennäköisenä, että Kil
takäytävän gimmat ry saisi asiansa läpi.
Syyslomalla oleva, tässä jutussa ni
mettömänä pysyvä edaattori kommentoi
lyhykäisyydessään “Mitä vittua, ootteko
tosissanne?”

RIKOS
Paskajuttu oikeuteen

Laitoshuoltaja Felix Huotari, 19, sai
kokea ikävän yllätyksen tullessaan töih
in tiistaiaamuna. Vahattuaan Tietotalon
ensimmäisen kerroksen lattian hän
siirtyi tavanomaisesti Tietotalon kel
larikerrokseen siistimään TiTen ja Mod
eemin käytävää ja vessoja. Keskellä lat
tiaa odotti aimo annos ihmisen ulostetta
eli rehellisesti sanottuna kasa paskaa.

“Aloitin nämä hommat noin vuosi sitten
ja kaikkea on kyllä tullut nähtyä,
teekkareiden kanssahan tässä ollaan
tekemisissä, mutta tämä tuli uutena jut
tuna. Äitini hankki tämän paikan min
ulle aikoinaan ja väitti, että kaikki tulee
menemään hyvin. Tiesin, että ennemmin
tai myöhemmin jotain tällaista
tapahtuu.” Felix kommentoi Espoosta
Westendin kotikodistaan. Hän vaatiikin
nyt TiTeltä ja Modeemilta korvaus
vaatimuksia henkisestä kärsimyksestä
oikeusteitse. Puljujen välillä on syttynyt
vieläkin kuumempi sota aiheesta kuin
viime lukuvuonna kismittäneestä juoma
automaattigatesta. Kumpikaan puoli ei
halua tunnustaa paskaläjää omaksi tuo
toksekseen, joten käytävä raikaa ja
sähköpostilistat tukkeutuvat ylipitkistä
keskusteluista. Juttu mennee syytehark
intaan marraskuun lopussa, ellei joku
tunnusta siihen mennessä, jolloin sovit
telukin on mahdollinen.

Kampuksen uutiset ja sää

Felixketsuppia Nastolan Salessa.

Edes Nastolan ABC ei ole auki 24/7.
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TALOUS
Kmarketin kaljahyllyille
odotetaan tungosta

Kmarketin päätös alentaa Pirkkaolu
ensa hintaa on otettu ilomielin vastaan
teekkaripiireissä. Kmarket päätti hal
lituksen kokouksessaan tiistaiiltana,
että Pirkkaoluen hintaa tullaan
alentamaan vaiheittain niin, että
vuoteen 2016 mennessä nykyisestä hin
nasta on pudonnut pois 49,9 prosenttia.
Ensimmäinen alennusvaihe otetaan
käyttöön heti ensi viikolla, kun oluen
hinta laskee 25 sentillä. Juopuneet
teekkarit kerhon rahastonhoitaja (pul
lonkerääjä) “Simppa” on haltioissaan:
“Tähän kouluun tultuani vuonna 2006
olen ollut aina enemmän ja enemmän
kallellaan ateismiin päin, mutta tämä
voi olla merkki siitä, että Jumala tot
isesti on olemassa.” Herwannan muutkin
asukit ovat iloisia ja innokkaita Kmar
ketin päätöksestä. Keskiviikkoaamuna,
kun huhu päätöksestä oli kiirinyt ih
misten korviin, DUO:n edustalle oli jo
kertynyt yli sadan metrin jonot. Abori
ginaaleiksikin kutsutut paljasjalkaiset
hervantalaiset ovat varautuneet pitkään
jonottamiseen teltoin ja kiljupäniköin.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
edustaja erikoistutkija Pirjo Burgersson
ei ole tyytyväinen: “Vuoteen 2016 men
nessä nykyisestä (Hervannan) asukaslu
vusta on pudonnut 49,9 prosenttia. Päivi
Räsänen oli oikeassa.” Kiinnostavaa on
nähdä kuinka tämä vaikuttaa Kmarket
in haluttavuuteen. Ennusteet ovat hyvät,
sillä kävijämäärien odotetaan kasvavan
yli kolminkertaisiksi ja ostajia odotetaan
saapuvan Ruovedeltä asti.

URHEILU
Soittorasia voitti
ReikäpalloCupin

TUrVoKe:n alaisuudessa toimiva
salibandyjoukkue Soittorasia on voitta
nut viime viikonloppuna Ylöjärvellä
pidetyn ReikäpalloCupin. Alkulohkonsa
suvereenisti voittanut Soittorasia ko
htasi välierissä viime vuotisen mestarin
Tesoman Keittopojat 98:n. Jatkoajalle
venyneessä kamppailussa nähtiin
ratkaisu ajassa 64:20, kun Soittorasian
kapteeni Christian Ukkola pääsi
tuikkaamaan pallon sisään maalin
edustalta pitkän pallon pomppimisen jäl
keen. Finaalissa tuli vastaan saksalais
hollantilaisvuorentaustalainen Anglite
in maus (nimi käännetty), joka oli
kulkenut turnauksessa voitosta voittoon.
Ottelun ensimmäinen erä oli hyvin ta
sainen, eikä mitään eriskummallista
nähty. Erätauolla Soittorasian huolto
porukka teki yhdessä valmennustiimin
kanssa kovan taktisen päätöksen, jonka
perusteella jokaiselle pelaajalle pumpat
tiin nuuskaa suoraan vereen tulosten
maksimoiseksi. Manööveri kannatti, sillä
toinen erä pelattiin käytännössä kokon
aan Anglite in mausin puolustuspäässä.
Soittorasia onnistui maalinteossa peräti
kuudesti. Kolmannessa erässä Soittor
asian pelaajat jäädyttivät taitavasti peliä
ja hoitelivat pelin loppulukemiksi 70.
Voitonhuumassa muutama pelaaja heitti
hikipantansa raivoisasti kannustanee
seen yleisöön. Myöhemmin pääval
mentaja Koivunen ripitti pelaajiaan
joukkueelle kuuluvan arvokkaan materi
an pois heittämisestä ja totesi, että
mulkut saavat ostaa uudet kunhan opin
totuet kilahtavat taas tilille. Voitto
kuitenkin kelpasi myös päävalmenta
jalle, joka oli silminnähden tyytyväinen
joukkueensa suoritukseen. Ensi vuonna
ReikäpalloCup järjestetään tähän
samaan aikaan syksyllä Nastolassa ja
Soittorasia lupaa lähteä puolustamaan
mestaruuttaan.

SYKSYN SÄÄ
Sää oot syksyn ihan kännissä.

Ksupermarket Nastolan kauppias Marko
Heinäaro täydensi juomakaappeja keskiviikkona.
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Teekkarikaverien
kanssa jutellessa on
tullut usein esille,
että monet eivät
poistu Hervannasta
välttämättä yli
kuukauteen. 33720
alue on oikein main
io paikka viettää
arkea, onhan täällä
periaatteessa kaikki
mitä ihminen tar
vitsee, mutta välillä
kannattaa poistua
tästä opiskelijoiden
ja diplomiinsinööri
en valloittamasta betonilähiöstä ja men
nä muualle katsomaan ja kokemaan mitä
Tampereella on oikeasti tarjottavana.

Kuuden vuoden lööbailu torneilla, paper
it käteen ja Helsinkiin koodaamaan yli
9000 euron kuukausipalkalla. Kuulostaa
ihan mukiinmenevältä, mutta mitä jäi
Tampereesta käteen? Valitettavan
vähän, sanon minä. Olen asunut Lem
päälässä ja Tampereella yhteensä yks
itoista vuotta, tiedän suunnilleen mistä
puhun. Tämän jutun tarkoituksena on
olla pieni pintaraapaisu siitä, mitä
uuden opiskelijan (miksei vanhankin, jos
on tullut lööbailtua vaan siellä torneilla)
kannattaisi mahdollisesti kokeilla tai te
hdä tässä hienossa kaupungissa. Rent
tuna toimittajana keskityn vahvasti
ruoka ja juomapuoleen, unohtamatta
pientä kulttuuripläjäystä.

RUAKAPUALI
Siivet, wingsit, buffalowingsit,
hotwingsit

Jos et ole aiemmin syönyt, nyt on
viimeistään syötävä. Pieniä kanankoipia
ja tulista kastiketta, yleensä lisukkeena
myös selleriä, porkkanaa ja sinihome
juustodippiä. Saa myös muualta
Suomesta, mutta Tampere on ehdoton
wingspääkaupunki: muutaman vuoden
takaisen lehtijutun mukaan Tampereella
syödään noin kolmasosa koko Suomen
siivistä. Täällä saa siipiä jokaiselta

hikiseltä veroja
kiertävältä grilliltä
ja idän ihmeiden
kebabbiloista,
mutta kannattaa
panostaa aikaa ja
rahaa oikeaan
siipiravintolaan.
Kaksi alan kunin
gasta – Ravintola
Hook ja Siipiweikot
– sijaitsevat
keskustassa. Muita
nimeä saaneita
paikkoja ovat mm.
Sticky Wingers ja

Hervannastakin löytyvä Speakeasy.

Mustamakkara, musta, jööti

Siinä missä kuopiolaiset syö kalakukkoja
ja lappeen Rantalaiset atomeja ja vetyjä,
tamperelaiset lappavat naamariin
mustaamakkaraa. Ainesosat saattavat
olla hieman epäillyttävät, enkä halua
että joltain jää musta kokematta en
nakkoluulojen takia, siksipä en niitä
tässä kerro. Sanotaan vaikka, että vähän
kuin ryynimakkaraa. Tarjoillaan
puolukkahillon kera, useimmiten
ruokajuomana on maito. Tässä on ihan
ehdoton juttu se, että syöt kyseisen
elintarvikkeen tuoreeltaan: mustaa
makkaraa saa kaupasta ja Zipistä,
mutta se ei ole sama juttu. Vanhojen
jäärien mukaan parasta mustaa saa
Tammelan torilta, mutta myös esim.
Laukontorin musta on kuranttia tav
araa. Pikku vinkkinä mainittakoon, että
torikauppiaat ovat tottuneet myymään
mustaamakkaraa euromäärissä. Toisin
sanoen mustaa tilattaessa tulisi pyytää
esim. ”kaheksalla eurolla mustaa”, ei ”26
senttiä mustaa” tai ”600 grammaa
mustaa”. Viidellä eurolla pitäisi saada jo
hyvät maistiaiset kahdelle.

Mansen käsikirja fukseille (ja teekkareille)

Ravintola Hook Kehräsaaressa.

Tapolan koju Tammelantorilla.
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Pyynikin näkötornin
munkit

Pispalanharjulla on vanha
näkötorni, jonka alaker
rassa toimii pieni kahvio.
Paikka on kuuluisa
tuoreista, siellä
paistetuista munkeista.
Hinnat ovat opiskeli
jaystävälliset, henk
ilökunta mukavaa, raitis
ulkoilma pienen metsän
keskellä on aina kiva juttu.
Nimellistä maksua vastaan
voit käydä näkötornissa katselemassa
maisemia: ei ihan Näsinneula, mutta
ajaa asiansa. Jos vanhemmat ovat
Tampereella käymässä niin pidä Pynsän
torni mielessä, tämä on halpa, helppo ja
kiva. Koitapa muuten syödä munkeroin
en nuolematta ollenkaan huuliasi, on
aikas veikeää touhua. ;)

JUAMAPUALI
Tuoppi

Pyynikintorin
laidalla sijait
seva Tuoppi on
vanhimpia yhä
elossa olevia
tamperelaisia
baareja. Olo
huonemainen,
hieman hämyin
en, kuitenkin
siisti ravintola
on hyvä paikka
istua iltaa. Juo
mavalikoima on
melko kattava,
henkilökunta on
täynnä rautaisia

ammattilaisia, tilaa ja aktiviteettia on
mukavasti. Ainoa miinuspuoli on se, että
Tuoppi ei ole profiloitunut mitenkään
varsinaisen halvaksi paikaksi: puoli
litranen maksaa vähintään vitosen,
vaikka lompakosta löytyisi kaikki valtak
unnan etuläpyskät ja alekupongit. Oli
erinomainen etkoilupaikka silloin kun
wanha kunnon Senssi oli vielä pystyssä.

Passionin terassi

No miksei Passion it
sessäänkin rentona ja
halpana loungepaikkana,
mutta erityisesti sen terassi
on käymisen arvoinen.
Tampereen suurin terassi
Tullintorilla hyvällä
paikalla lähes ydinkeskus
tassa, erittäin halvat hin
nat, aurinko paistaa
pitkälle iltaan,
asiakaskunta pääosin
nuorekasta. Koko kaupun

gin paras paikka etkoille ja after
workeille, ainakin köyhän teekkarin
näkökulmasta. Jos tutustuminen
TAMK:n tai yliopiston naaraisiin kiin
nostaa, mutta Haalaribileissä tai
Kolmioissa juokseminen ei niinkään,
tämä on sinun paikkasi. Pieni varoituk
sen sana kuitenkin: täällä pyörii myös te
somalaisia kolmen lapsen ylipainoisia
yhmammoja. Voihan sekin tietty olla
jonkun juttu, mutta noin yleisesti…

Ruma

Kannattaa mennä heti ensi viikonlop
puna, Ruma on huhujen mukaan men
ossa kiinni! Oli tai ei, Ruma on opiskeli
japiireissä tunnettu Long Islandistaan:
seitsemän rahaa pöytään ja hieno mal
jakko täynnä turruttavaa nektariinia
vaihtoi juuri omistajaa. Ruma on
keskikokoinen yökerho, jossa on myös
hieman rauhallisempi aulatila. Viikolla
aina ilmaiseksi sisään, perjantaisin
kymppiin asti, lauantaisin pitää heittää
pari ränkylää pöytään. Siitä erilainen
yökerho, ettei täällä järjestetä yksiäkään
teekkaribileitä, tämä pitää siis kokea ns.
ihan omalla ajalla.

Pynsän torni Pispalanharjulla.

Tuopin baaritiski.

Päätoimittaja jonottamassa Rumaan
kaksi tuntia ennen ovien avaamista.
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KULTTUURIPUALI
Hakametsän paikallispeli

Tampere on urheilukaupunki, kaikista
lajeista eniten tunteita ja kiinnostusta
herättää jääkiekko. Ilves ja Tappara ovat
voittaneet Suomen jääkiekkohistoriassa
yhteensä huikeat 31 Suomen me
staruutta. Kaikkein kiivaimmat pelit
käydään tietenkin paikallista kilpailijaa
vastaan. Lauantaiilta, seitsemän ja
puoli tuhatta ihmistä pauhaa pienessä
sievässä, erätauon hodariketsupit
kauluksella, oman joukkueensa puolesta.
Hieman hintavaa huvia, mutta opiskeli
jakortilla saa pientä alennusta, 15
eurolla pitäisi päästä jo halliin sisään.
Hallilta lähtee kätevästi bussi, joka men
ee Hervannan kautta Annalaan. Ai niin,
tässäkin on pari juttua muistettavana:

mene TapparaIlves peliin, marraskuun
tiistaipeli IlvesSaiPa ei ole urheilujuh
laa. Älä ärsytä hävinneen joukkueen
kannattajia, lätkäväki osaa olla kal
japäissään ilkeää.

Hyviä paikkoja ja asioita, jotka ansaitsi
sivat esittelyn, on liian monta. Mainit
takoon ainakin Ohranjyvä, Pyynikin
kesäteatteri, Pakkahuone, kaikki mikä
liittyy manserokkiin, Pispalan portaat,
Särkänniemi ja Näsinneula sekä Raja
portin sauna. Kaikki jutussa kerrotut
asiat ovat joko mielipiteitä, muistikuvia,
vääristyneitä käsityksiä ja luuloja, mu
tuja tai maksettuja mainoksia, eikä niitä
pidä ottaa liian tosissaan. Ota itse selvää
ja käy kokemassa ja näkemässä. Her
vanta on hieno paikka ja Tampere
todella hieno kaupunki, kannattaa ottaa
siitä kaikki ilo irti.

Taittajan Nibblevisan parhaat vastaukset!
1. Onko hirvi peura? Paras vastaus: "Peura on ar
jalainen superhirvi" iotRE

 Valittiin tää parhaaksi, koska arjalainen superhirvi.
Kysymykseen saatiin myös "oikeita" vastauksia, kuten:
“On. Hirvi (Alces alces) kuuluu peurojen (Capreo
linae) alaheimoon.”

2. Minkä ravitsemusliikkeen roskiksessa eräs
toimittajista on? Paras vastaus: "Taitaa olla Hesen
roskis. Zyrk spoilas livenä." tassel

 Valittiin tää parhaaksi ihan säälistä. Miehelle on
kerrottu oikea vastaus eikä silti ole varma. Toinen
hyvä vastaus oli “vaikuttaa kotipizzalta.”

3. Kuinka usein haalari mainitaan? Kerro sivu
numerot ja määrät. Paras vastaus: “Noin 10 sivulla
noin 10” Andriamanitra

 Vastaus oli paras, koska siinä ei ainakaan käytetty
ctrl+äffää ja 10 on aika ympäripyöreä luku.

4. Montako tupsulakkia löydät? Kerro sivu
numerot ja määrät. Paras vastaus: “Sivuilla yh
deksän, kolmetoista ja neljätoista kerran; sivulla
viisi kaksi kertaa; sivulla kymmenen kahdeksan
kertaa ja sivulla yksitoista yhdekstäntoista kertaa.
Olipa tupsullisia lakkeja lehdessä miten tahansa,
löytämäni määrä on tuo, ja vastasin oikein hyvin.”
Maska

 Maskan vastaus valittiin parhaaksi, koska hän itse
tiesi kertoa vastanneensa oikein hyvin. Evolvitin
mainoksessa on kuitenkin kaksi lakkia: toinen (julle)
ankan päässä ja toinen ilmapallossa.

5. Mitä eri eläimiä lehdessä on mainittu tai
kuvitettu? Luettele. Paras vastaus: “Kirahvi, jät
tikokoinen filippiinienkummituseläin, pesukarhu,
hyttynen, nibblisti, implisiittinen aasi, tapiiri, ih
minen, lokki, mäyrä, koira, seepra, jänis, sika, särki,
ahven, hirvi, geneerinen peura, ankka, kenguru,
kissa, karhu ja hylje. Asiayhteyksissään korvamato
on teos ja vaahtopupu, kotka sekä aivoapina ovat ni
mimerkkejä, joten ne eivät ole mainintoja eläimistä.”
Maska

 Lähes joka sivultahan taisi eläimiä löytyä ja tämä
lista oli kattavin joten se oli paras. vaahtopupu ja
aivoapina ovat toki nimimerkkejä, mutta kannessa
on oikeasti kyllä apina1 ja sosulin suosikkieläin on
pupu. Lisäksi listalta puuttuu ainakin “ketun
matikat”, missä on kaksi eläintä ":D", sekä hevonen.

6. Kuinka usein tavutus kusee? Paras vastaus:
"Tavutus kusee nibblessä ihanat 16 kertaa, näin:
"rajaaminen" s1, "korvaosalla" s1, "toimihenkilön
sä" s2, "rohkeasti" s2, "sallitaan" s2, "suosikki" s3,
"nakitettiin" s6, "kohtaaminen" s6, "harjoittamis
esta" s7, "saunoakaan" s7, "suosittelen" s7, "siellä"
s7, "edellisen" s7, "uupuneen" s7, "tehdä" s8, "os
aavat" s10. Kiitän tehtävästä, jossa autistiset piir
teeni saa mut kokemaan itseni tärkeäksi. :D" tassel

 Ei sillä listalla niin väliä, mutta autisti voittaa
aina.

7. Montako kertaa cirrus löytyy lehden kuv
ista? Kerro sivunumerot ja henkilöiden tun
tomerkit. Paras vastaus: "Cirrusta näkee sivuilla
näin: s7 superhymyllä, s8 kolmas alavasemmalta
bondilmeellä, s10 "cock goes where?" ilmeellä, s13
keskellä raitapaidassa, s14 toka vasemmalta pitää
pupunkorvia saksien sijaan. Tässä vaihessa hajottaa
jo sen verran et näen cirruksia jo kesätapon kuvis
sakin vihreäpaitasena, kumiveneen vieressä, ja Sol
itan mainoksessa…" tassel

 Valittiin tää parhaaksi, koska tää oli ainoa, joka
aiheutti hieman hymähdyksiä; varsinkin pupunkor
vat. Näiden lisäksi kansikuvassa on cirruspilviä. Sol
itan mainoksessa oleva pilvi muistuttaa enemmän
cumulonimbusta.

Parhaat vastaukset luvattiin palkita, joten
tulkaahan kaikki visaan osallistuneet
repimään toimitukselta hihat irti kiltahuon
eella.

1 Vaikka eläin muistuttaakin filippiinienkummit
useläintä, täs pitää tietää Jack Handeyn The New
Yorkeriin kirjottama tarina "My Nature Document
ary". Lueppa: http://goo.gl/KfG5nP
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Kesä tuli, kesä meni. TiTe:n kesätappo
jäi minulta väliin töiden takia. Viikkoa
myöhemmin kuitenkin oli kesäni pisin
viikonloppu, perjantai klo 14.30 
maanantai klo 22, joten päätin tehdä
jotain muuta, kuin istua kotona ja pyy
sinkin kavereilta ehdotuksia mitä tehdä.
Ystäväni Mmonni (nimi muutettu)
lähestyikin minua pyytäen toisen killan
kesätappoon. Aikani mietittyä päätin,
että voin lähteä yhdeksi ja vain yhdeksi
yöksi mukaan, koska olisi lauantaille
mahdollisia muita suunnitelmia.

Kerron nyt kokemuksistani toisen killan
kesätaposta. Kerron tarinani niin kuten
sen muistan ja voi olla, että osa tapahtu
mista on mennyt eri tavoin, mutta impro
visoin.

Perjantai

Hyppäsin Mmonnin uudentuoksuisen
auton kyytiin ja lähdimme hur
istelemaan kohti sahalahtea. Minua jän
nitti, koska tunsin määränpäästä vain
muutaman ihmisen, enkä ole toisen kil
lan kesätapossa koskaan ollut.
Pääsimme paikalle noin klo 19 ja heti

parkkipaikalla meitä vastaan käveli tun
tematon paidaton mies. Mies tuli esit
täytymään ja ilmoittamaan, että ei ole
meitä ennen nähnyt. Tässä vaiheessa
kävi hetken mielessä, että tulimmeko
edes oikeaan paikkaan? Kyllä tulimme.

Kävelimme sisään mökkiin, jossa tuttuja
naamoja tulee vastaan ja tulevat
morjestelemaan lähinnä Mmonnia. Myös
minä morjestan muutamaa vanhaa tut
tua. Olin ajanut partani ja kahta viikkoa
aikasemmin leikannut hiukseni puoli
metrisestä lyhyeksi, joten osa ei tunnista
minua myös siitä syystä. Kuluu hetki,
kun joku huutaa nimeäni ja vieressäni
seissyt Jare (nimi muutettu) hätkähtää
ja kysäisee: ”Ai tältäkö se laarnio
nykyään näyttää?” ”Juu” ”No enpä
saatana tunnistanut”. Tämän kuultuaan
myös muutama muu saattoi ymmärtää,
että olivat nähneet minut kenties joskus
aiemminkin. Jännitys alkoi laantua ja
ilta sai alkaa.

Pihaan oli viritetty beer pong pöytä
mökiltä löytyneistä huonekaluista, ter
assilla soi lujalla mankasta musiikki ja
ihmiset olivat iloisia. Mökissä oli kaksi

Toisenlainen kesätappo

Pöllittiin tää kuva toisen killan instagrammista.
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terassia: kohti parkkipaikkoja ja toisella
puolella kohti järveä. Mökistä löytyi
myös pieni keittiö, iso oleskelutila,
pukuhuone ja sauna. Parkkipaikan vi
eressä oli pieni grillipaikka, mutta
mökin ja järven välissä oli hieman isompi
grillipaikka penkkeineen, sijoittuneena
mäkeen, muutamaa metriä alemmaksi
kuin itse mökki. Tästä noin kymmenen
metriä alemmaksi oli laituri, josta pääsi
uimaan. Mökistä noin 50 metrin päässä
oli myös pieni kallio nimenkärjessä, jossa
oli myös ihmisen hyvä olla.

Ihmiset ovat porukoissa kertomassa
kesän kuulumisia ympäri aluetta.
Pelkästään mökin ja parkkipaikan välis
sä on 2030 ihmistä. Me seisomme noin
5päisenä ringissä ja nauramme, kun
Jare on jo hieman päissään ja kertaa
yksin koko ”nipsun nerokas idea” trilogi
an vuorosanat ulkoa. Mmonni sanoi odot
tavansa, kunnes Jare saisi autismin ja
tässä vaiheessa minä ja Myrsky (nimi
muutettu) repeämme nauramaan,
kunnes Mmonni tajuaa virheensä ja kor
jaa: ”EI, tarkoitin dementian”. Nauru
jatkuu. Tilanne ohi.

Päästessämme pidemmälle iltaa jengi al
kaa humaltua ja musiikin voluumi kove
nee. Ihmiset ravaavat paikasta toiseen,
käyvät saunassa ja uimassa, välillä ker
ääntyy sisälle piireihin keskustelemaan
ja pinkiponkia pelataan vaikka enää ei
näe mitään. Pieni porukka siirtyy
niemenkärkeen kalliolle istumaan ja kat
somaan maisemia. Ohi pyyhältää täysin

päissään oleva porukka soutuveneellä.
Kaikkialla on kaunista. Sitten saamme
jäätävän hyvän idean sytyttää nuotio
kalliolle, joten nousemme ylös ja läh
demme hakemaan sytykettä ja risuja
metsästä. Lyhyesti sanottuna käytämme
tunnin aikaa yrittäessä sytyttää märällä
ruoholla risuja. Ei syty ja kaasu loppuu
lopulta sytkäristä. Sovimme kuitenkin
yrittävämme vielä uudestaan. Illan loput
muistikuvat alkavat hämärtyä. On aika
siirtyä seuraavaan päivään.

Lauantai

Herään makuualustalta keskeltä mökin
suurinta salia, täysin muiden nukkuvien
ihmisten ympäröivänä. Nousen ylös ja
taituroin itseni keittiöön missä minua
odottaa juotava jugurtti. Darra.

Pitkin aamupäivää ihmiset heräilevät ja
menevät uudestaan nukkumaan, juovat
limsaa kaljaa ja yrittävät päästä irti
krapuloistaan. Yllättäen osalla on pa
hempi darra kuin toisilla, ja osa on
muutenkin poistumassa lauantaina,
joten tasottavat ei onnistu. Parhaimpana
kuitenkin esiin astuu Jare. Jarea yr
itetään hauskuuttaa pitkin aamupäivää,
mutta Jare ei pysty sanomaan mitään,
mörisee vain ja pudistelee päätään,
kuitenkin silmät auki. Jare käy ok
sentamassa useita kertoja. Kello juoksee
eteenpäin, kunnes Jare alkaa olemaan
tolpillaan, mutta henkisesti rikki. Jare
on juonut jo kahdeksan (8) litraa vettä,
eikä vieläkään ole käynyt kusella. Tästä
jäikin elämään jälkeenpäin vitsi: ”Jare
voi lähteä vedestä, mutta vesi ei
Jaresta”. Oikeesti, kuinka voi olla ihmis
ellä niin paha nestehukka että ei pääse
käymään kusella vaikka on 8 litraa vettä
juoneena useamman tunnin aikana.
Myöhemmin Jare käy vihdoin kusella, ja
hänen elämänsä kirkastuu. Jare lähtee
kotio sanoin: ”ei pysty enää”.

Mmonnin kanssa käymme keskustelua,
jossa vitsailemme että pitäisikö jäädä
vielä toiseksi yöksi. Mmonni kuitenkin
sanoo, että ei. Mutta kun kysyy syytä
miksi ei niin lopulta saa provottua
Mmonnin jäämään (spoiler, Mmonni ei
jää).

Tässä on se kuuluisa maisemakallio...



17

Ensimmäiset ovat jo saavuttaneet uuden
humalan. Muunmuassa Snowblob (nimi
muutettu) kävelee terassille. Lahkeesta
tippuu pala juustoa. WHAT?. ”Oho” ja
juusto suuhun. Ei mene kauaa, kun
Snowblob ja Temmu (nimi muutettu)
kävelevät sinappi ja ketsuppipullot hou
suissa takaisin terassille. Nyt joku jo
ärähtää: ”Mitä helvettiä te teette? Se on
vittu ruokaa!!” ja vastaus kuuluu: ”No
nyt ei ole kyllä tälle minkäännäköistä
selitystä”. Mahdollisesti tähän loppui
ruualla leikkiminen, lukuunottamatta
yöllisiä beer pong pelejä, joissa pelattiin
ilmeisesti lihapullilla, koska ”pallot
hukku”.

Kuten mainitsin, Mmonni poistui koti
insa. Moni muukin tuttu poistui kotiinsa.
Minä jäin, vaikka piti olla ehdoton yksi
yö. Yhden vuorokauden aikana olin tu
tustunut jo niin moneen ihmiseen, että
pystyin jäämään vielä toiseksi yöksi,
vaikka vanhat tutut poistuivat. Vanha
tuttuni Myrsky jäi myös toiseksi yöksi,
vaikka hänen ei alunperin pitänyt. Plot
twisti tässä kuitenkin on, sillä Myrsky
joi vain muutaman oluen kunnes hänen
kroppansa sanoi itsensä irti ja Myrskyn
piti mennä nukkumaan, reilusti ennen
puoltayötä. Ilta jatkui muuten hyvin
samoissa merkeissä, kuin aikaisempi
ilta, paitsi tällä kertaa mentäessämme
kalliolle, otimme palan pahvia mukaan
ja saimme noin 10 sekunnissa sytytettyä
nuotion.

Sunnuntai

Muuten samanlainen herätys kuin
lauantaina, paitsi edellisenä yönä ym
pärilläni nukkuvat ihmiset olivat lähten
eet kotio, joten nukuin täysin yksin
keskellä lattiaa. Myös aamupäivä meni
kutakuinkin samalla kaavalla, paitsi nyt
ei yritetty korjata enää krapulaa oluella.

Parkkipaikalle ajaa auto. Auton rengas
on puhjennut ja kasa ihmisiä siirtyy
autolle päin. Man#gerin (kilta muutettu)
varikkotiimi muodostuu. Osa katselee ja
huutelee, osa tekee jotain. Ihmisiä naur
attaa. Darra. Auton alle työnnetään
tunkkia ja aletaan nostamaan. Tämän
jälkeen koitetaan avata pultteja. ”ONKO

KELLÄÄN OIKEEN KOKOSTA REN
GASAVAINTA?”. Myrsky Jr. (nimi
muutettu) hakee autostansa uuden avai
men. ”No eihän tämäkään käy tähän”
kuuluu, ja ihmiset naureskelevat ja po
htivat. ”Onko tuo pölykapseli edessä ja
pitäiskö se ottaa pois”, ja joku napsaut
taa pölykapselin irti. Kaikki repeää
nauramaan. Pultteja lähetään
ruuvaamaan irti voimalla. Tunkki heiluu
ja joku naurahtaa että ”mitä jos tunkki
menee tos kohtaa lattiasta läpi?”, tähän
vastauksena on: ”Olisikohan se nyt
kuitenkin pitänyt se tunkki laittaa vasta
löysäämisen jälkeen?”. (P.s. nyt harmit
taa, koska olen varma että tähän liittyi
vielä muitakin kömmähdyksiä) Rengas
saadaan vaihdettua ja porukka siirtyy
takaisin talolle naureskellen tapahtu
malle.

Bileet ovat lopuillaan. On siivouksen
aika. Joku porukka oli lähtenyt yön aik
ana karkuun aamun siivousta. Siivous
sujui kuitenkin tuntien kuluessa
pikkuhiljaa eteenpäin. Kallio siivottiin.
Huonekalut siivottiin. Pihan lihapullat
jätettiin. Lipputangosta laskettiin bok
serit. Ja niin edelleen. Kämppä ja ym
päristö alkaa näyttämään siistiltä. Tem
mu kysyy, halutaanko kuulla yksi ysäri
hitti. Xperience  Neverending dream.
Tämä biisi soi seuraavan ainakin tunnin
putkeen, ja viimeiset ~5 ihmistä seisovat
terassilla ja juttelevat ja danceavat biisin
tahtiin. Mahtava reissu.

Muutama tapasi vielä Neverending
dreamin merkeissä spinnillä samana
päivänä, mutta se on toinen tarina se.

tl;dr

Toisen killan kesätappo oli mahtava
kokemus josta löysi paljon uusia kaver
eita. Suosittelen kaikille tutustumaan
myös muiden kiltojen ihmisiin ja
käymään heidän tapahtumissa.

P.s. Tekstin flow saattaa muuttua
jossain vaiheessa ja muistikuvat
hataroitua, koska pidin noin kuukauden
tauon kesken tekstiä.

Baarlui (nimi muutettu)

Tässä on se kuuluisa maisemakallio...
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Kaikki meistä sen joskus kokevat. Jotkut
ovat jo moneen otteeseen kokeneet,
jotkut uhoavat ettei niille koskaan sel
lainen tule, mutta odotappa vain. Puhun
siis kaikille yhteisestä ystävästä eli
krapulasta.

Joskus muinoin nuorena miehenä kyken
in vetämään koko illan ja yön viinaa ja
siirtymään tämän jälkeen kiltisti aam
uluennolle. Sitten jossain kohtaa julman
maailman etenimistä kroppani päätti
että näin ei kuulu olla ja alkoi kerätä
krapuloita. Päätinpä siis hieman tutus
tua tähän olotiloista jaloinmpaan ja
miten siitä oikein selvittäisiin.

Krapulahan syntyy kun kuningas alko
holi saa oleilla kropassa tarpeeksi
pitkään ja suurina pitoisuuksina. Kroppa
ei vaan jaksa sen päällepäsmäröintiä
japäättää mennä epäkuntoon jotta
kuninkaalla ei olisi enää halua olla tässä
temppelissä. Uusimman tutkimuksen
mukaan kyseessä on tulehdustila, eli
vartaloni yrittää vallankaappausta
kuninkaan salamurhan keinoin.

Mutta mitä pieni ihminen voi tehdä kun
oma vartalo on taistelu tantereena ja
mistään ei tule yhtään mitään? Keinoja
tämän tilanteen hoitamiseen on olemas
salähes yhtä monta kuin sen hankkim
iseen. Hankkimisen jokainen varmasti
osaa hoitaa itsekkin.

Eräs yleinen keino tilanteen prosessointi
in on niin sanottu sulkeutuminen.
Kääriydytään peittoon/lakanaan/mat
toon/oksennukseen/suihkuverhoon tai jo
honkin joka luo ympärille suojaavan kil
ven pahaa maailmaa vastaan. Tämä
keino on siitä hyvä että silloin ei var
masti tule hölmöiltyä enempää koska
panssari suojaa sinua myös omilta
toimiltasi. Keino ei kuitenkaan nopeuta
olotilan muuttumista ollenkaan vaan
auttaa vain selviämään oireista. Suosit
telen kuitenkin kokeilemaan kun tilanne
lähestyy epätoivoista.

Nesteytys krapulassa on aina ongel
mallista. Kroppasi on luovuttanut suuret
määrät nestevarastostaan kuninkaan
kinkereille ja tästä syystä voi tuntua
erittäin kuivalta. Kiusauksena voi olla
juoda äärettömät määrät vettä, mutta
tätä ei suositella. Kroppasi kärsii
nestevajauksesta ja jos uudelleen
nestetytys toteutetaan liian nopeasti
siirtyy tilanne päinvastaikseksi ja krop

pasi menee aina vaan pahemmin sekais
in. Maltti on siis valttia nesteytyksessä
niin krapulaa välttettäessä kuin
hoidettaessakin. Juoman suositeltaiisiin
olevan vetta, mielellään sellaista jossa on
kivasti suoloja, esim vissyä. Kahvia ei
kuulemma pitäisi krapulaan juoda,
mutta empiiriset tutkimukset osoittaa
että tämä väite on puppua.

Joskus tulee vastaan sellainen tilanne
että kroppa haluaisi krapuloida, mutta
mieli ei. Tällöin tulee ottaa käyttöön
järeät aseet. Krapulahan lähtee kaikkein
parhaiten sillä millä se tulikin, eli alko
holilla. Lopetetaan se taistelu antamalla
kuninkaalle lisää voimaa. Tämä on
tietenkin siitä huono keino että krapulaa
vain siirrettään herkästi seuraavaan
päivään, sillä korjaussarja saatta hel
posti muuttua nousojohteiseksi vuori
kiipeilyksi. On kuitenkin mahdollista
nauttia sarjaa vain niin vähän että
krapula katoaa, mutta humala ei tule
takaisin.

Eräs erittäin tehokas keino on niin san
ottu krapula lotto. Siirrytään lottokon
een äärelle mukanaan 2dl vettä, 4cl
votkaa ja kaksi ibumaxia. Asetellaan
uhrilahjat valkoisen posliini alttaren
läheisyyteen ja nautitaan järjestyksessä
votka, lääkkeet vesi. Tämä käynnistää
lotto arvonnan jonka seurauksena olo
paranee. Joko ainekset pysyvät sisässä ja
olo helpottaa, tai lottokone päättää
palauttaa sijoitukset korkoineen ja olo
helpottaa. Hoito voidaan toistaa noin
tunnin välein kunnes olo tila on sellain
en ettei kuolema enää pelotakkaan.

Mutta tällainen pintaraapaisu krapulan
maailmaan tuli sitten tänä kauniin
krapula päivänä kirjoitettua. Sen haluan
kuitenkin vielä sanoa että ei sitä krapu
laa kannata aina hoitaa. Joskus on hyvä
nauttia omista saavutuksistaan ja vi
ettää päivä sohvalla tekemättä mitään.
Siinä saattaa vaikka saada hienoja
ideoita, kuten "en juo enää koskaan", "vi
ina on pahaa" ja "nyt minä jumalauta ry
hdistäydyn ja alan opiskella perkele".

VeliV

*Kaikki tässä artikkelissa esitetty tieto
on poimittu johtavista tieteellisistä ju
lkaisuista, revitty hatusta tai hankittu
omasta kokemuksesta.*

Miksi join taas eilen, eli Krapula,
eli sinne ja takaisin.
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Heipparallaa ja hyvää syyslukukautta.
Näin syksyllä TEKillä on kova halu
saada kaikki uudet opiskelijat liittymään
mukaan. Kuitenkin myös vanhoille
jäsenille lienee hyvä välillä muistuttaa
miksi teidän kannattaa olla TEKin
jäsen. Koska teitä ei kuitenkaan kiin
nosta lukea numerotietoa TEKistä tai
muuta yhtä virallista kertomusta, niin
mennään siihen mikä teitä oikeasti
(saattaa) kiinnostaa, eli nyt aiheena
TEKin jäsenedut.

Töissä

Työmaailmassa TEK vastaa jäsentensä
edunvalvonnasta ja tähän sisältyy mm.
työsuhde ehtojen ja palkkaukseen
liittyvien sopimusten solmiminen ja
tietysti työpaikoilla jäsenten etuja
valvovat luottamusmiehet, yritysyh
distykset ja yhteyshenkilöt. TEKin jäsen
enä voit (myös opiskeluaikana) saada
myös edullisen työttömyysturvan IAET
kassasta. Lisäksi TEKin jäsenille on vas
tuu ja oikeusturvavakuutus, joka kattaa
esimerkiksi oikeudenkäyntikuluja
työsuhderiidoissa tai henkilö ja esinev
ahinkoja työpaikalla.

Lakipalvelut

Jos tulee seinä vastaan sopimusasioissa,
tai muuten työelämässä pahemman
luokan ongelmatilanne vastaan, niin
kannattaa muistaa että TEKin laki
miehet ovat valmiita antamaan neuvoja
näissä asioissa. Jos haluatte ryhtyä yrit
täjäksi (tai olette jo) niin lakipalvelut
auttavat myös silloin ongelmatilanteissa.

Urapolku

TEK tarjoaa paljon tukea ja tietoa työn
hakuun ja muutenkin urasuunnitteluun
liittyen. Voit päivittää ansioluettelosi CV
klinikalla ja käyttää TEKrekryä työpaik

an haussa. Voit saada myös TEKin asi
antuntijoilta henkilökohtaista uraval
mennusta ja jos ulkomailla työskentely
kiinnostaa, niin TEKiltä saat tietoa myös
yleisesti ulkomailla työskentelystä ja
ulkomaan palkoista.

Kaikille (toivottavasti) on jo tiedossa
TEKin laatimat palkkasuositukset
opiskelijoille. Kannattaa kuitenkin
muistaa, että jäsenenä saat tietoa myös
tarkemmin oman alan palkoista ja sin
ulla on mahdollisuus henkilökohtaiseen
palkkaneuvontaan.

Muut edut, alennukset jne

Silloin joskus oli kourallinen eri yrityk
siä ja palveluita joissa sai TEKin jäsen
enä etuja ja alennuksia. Nyt kuitenkin
TEKin jäsenenä sinulla on oikeus satoih
in alennuksiin, jotka liittyvät muun
muassa harrastuksiin, matkoihin ja
muotiin. Näitä tässä turha alkaa kaikkia
erikseen luettelemaan, mutta suosittelen
suuntaamaan jäsenedut.fi osoitteeseen.

Joitakin Tekkiläisten alennuksia: DIsor
muksesta, sijoittamisesta ja vakuutuk
sista: henkivakuutus, tapaturma, koti,
matka ja autovakuutus, pienyrittäjän
yritysturva vakuutus.

Näiden lisäksi TEKin jäsenille tipahtaa
joka kuukausi pari lehteä luettavaksi.
Lisäksi opiskelijoille tehty uraopas,
Teekkarin Työkirja, julkaistaan kerran
vuodessa ja sitä jaetaan ilmaiseksi ym
päri kampuksia.

tl;dr TEK member > much profit

PS. Jos et kuulu vielä TEKiin niin voit
liittyä kätevästi osoitteessa
http://www.tek.fi/jasenyys/liity

TEK eli Tekniikan akateemiset
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