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K un hain killan toimihenkilöksi Nibb-
listiksi ajattelin, että otetaan nyt vielä 
yksi mukava pesti killan hallituksessa 

ennen lopullista eläköitymistä kiltatoiminnasta. 
TiTen hallituksessahan tämä on minulle viides 
vuosi – tosin ensimmäistä kertaa toimihenkilö-
nä. Ajattelin, että Nibblistin pesti on helppo ja 
leppoisa kokonaisuus, jossa ei tarvitse sen kum-
memmin tehdä viikoittain jatkuvaa puuhaa, 
lehtiä kasaan silloin tällöin ja muuten vain hen-
gaillaan mukana. Väärässä olin. Lehti on jo nyt 
myöhässä suunnitellusta aikataulusta, ja suuret 
visiot lehden mahdollisesta sisällöstä eivät pää-
tyneetkään koskaan tekstiksi asti. Eli oppipahan 
tästäkin pestistä jotain uutta, vaikka toisin kuvit-
telin alun perin.

Pitelet kuitenkin kädessäsi kevään ensim-
mäistä Nibbleä, joten saatiinhan se lehti lopul-
ta ulos kuitenkin. Tämä lehti tulee sisältämään 
tiukkaa analyysiä TiTen hallituksesta ja Earin 
simasta. Arkkarifukseilta vonkasin kännispäis-
säni sarjakuvan, mutta unohdin toimittaa sar-
jakuvaideat ajoissa… ehkä ensi lehteen. Laar-

nio tahtoi jatkaa toimittajanuraansa ja kirjoitti 
kännispäissään lehteen hieman eriskummallisen 
tarinan. Tommijama ja cirrus puolestaan lait-
toivat kortensa kekoon kynäilemällä tämän vuo-
den Nibbleihin eroottisen jatkokertomuksen. 
Titeenien taistot ja Jukan katoaminen tuottivat 
sisältöä niin Nibbleen kuin tietoteekkarien elä-
mään.

Vaikka sisältö on ehkä hieman juosten 
kustu ja ideoitu, on sentään taitto (tai taittaja) 
kaunista katseltavaa. Joten nauttikaapahan ke-
vään 2015 ensimmäisestä Nibblestä ja riehakas-
ta Wappua jokaiselle! Setämiespäätoimittaja jat-
kaa ideoiden keräilyä ensi lehteen, joka toivon 
mukaan tuotetaan ulos vielä ennen kesälomia!
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Puheenjohtajan palsta

Saku ”Zacky” Tiihonen

Puheenjohtaja ennen kuin se oli cool.

V alta on vaihtunut killassamme - mutta 
miksi? Viime vuonnahan 99,9%* jäse-
nistöstä kovaan ääneen vaati Suuren 

Johtajan Aks-Eli Karv-Inenin puheenjohtajuus-
pestin pitkittämistä elinikäiseksi (ja tunnetusti 
Suuri Johtajahan on kuolematon). Orastavasti 
vallassa kasvaneen, myös viime vuoden halli-
tuksena tunnetun sotilasjuntan sisällä kuitenkin 
syntyi idealistisia näkemyseroja kyseisen muu-
toksen toteuttamisesta. Koska yhtämielisyyteen 
ei päästy ennen vaalikokouksen alkua, päätettiin 
projektin masinointia jatkaa suljettujen ovien ta-
kana samalla kun ”demokraattisesti” valittaisiin 

”valtaan” uusi hallitus.
Kuten kaikissa hienoissa kuvitteellisissa 

ja oikean elämän diktatuureissa, myös TiTes-
sä korruptoituneiden vallanpitäjien pilkka osui 
omaan nilkkaan. Nukkehallitukseksi valittu vuo-
den 2015 hallitus päättikin heti vuoden aluksi 
vapauttaa tietoteekkarikansan vain omia napo-
jaan ja sukupuolielimiään ajatelleen riistojuntan 
ikeestä, sillä korruptio oli selkeästi ajanut Oi-
kean Aatteen™ ohi.

Johdollani syöksimmekin vuoden 2014 
hallituksen verettömästi vallasta jäsenistön 
99,8-prosenttisella tuella** ja ryhdyimme vä-
littömästi selvittämään, miten Suuren Johtajan 
Karv-Inenin valtakautta voitaisiin perustus-
laillisesti pitkittää. Selvitystyö jatkuu edelleen, 
mutta voin iloiten ilmoittaa, että Tampereen 
Demokraattisen TietoTeekkarikillan kulta-aika 
on koittanut!

Suuri Johtaja nauttii tälläkin hetkellä hy-
vin ansaituista eläkepäivistä siemaillen noin 
viiden minuutin välein nopeita jallukolia Seura-
huoneen tiskin takana samalla kun Hänen Suu-
ruutensa Mitä Lojaalein Hallitus hoitaa killassa 
käytännön byrokraattiset pakollisuudet. Killan 
virkaatekevänä puheenjohtajana voinkin luvata, 
että emme anna epädemokraattisten anarkisti-
elementtien häiritä tänä vuonna jäsenistön ja 
Suuren Johtajan toiveiden toteutumista (nehän 
ovat kuitenkin 100% täysin samat*). Sallikaa 
minun siis avata näillä sivuilla hieman tulevan 
vuoden kohokohtia.

Tulossa tänä vuonna Nibblessä: enemmän 
erotiikkaa, enemmän asiaa, enemmän demo-
kratiaa, enemmän Earia ja enemmän lukijoita. 

Ave, Proconsul Kebbish, 
fideles te salutant!

Tällä kertaa ei saatu Nibbleä ennen Wappua 
ulos, mutta eipä saatu viime vuonnakaan, saa-
tana.

Tätä kirjoittaessa TiTen 24-vuoTISSItsit 
ovat vielä edessä päin, ja juhlaillan kulku on 
tulevaisuuden paksujen usvien peitossa. Voin 
kuitenkin luvata, että tämän vuoden teema on 
huomattavasti parempi kuin viime vuoden – 
nimittäin eivät seilorit millään pärjää Quentin 
Tarantinolle. Luvassa ovat myös eeppisemmät 
jatkot kuin viime vuoden korruptoitunut juntta 
sai aikaan!

Kahvi tulee maistumaan laadukkaammal-
ta kuin koskaan ennen, sillä toisin kuin viime 
vuonna, tänä vuonna keitintä ei vain teippailla 
kasaan kupposen makuun vahvasti vaikuttavalla 
jesarilla vaan ostetaan ihan upouusi laite tilalle!

Uuden hallituksen omistautuminen ja asi-
allisuus näkyy myös selkeästi sen toisen kokouk-
sen kestossa - ylitimme viime vuoden 6,5 tunnin 
pituuden rohkeasti kahdeksan tunnin yhtäkes-
toisella suorituksella! Muut kokoukset on taas 
saatu säntillisesti suoritettua keskimäärin noin 
tunnissa, joten tehokkuuttakaan ei puutu. Vii-
me vuonna juntta istui kokouksissa keskimäärin 
noin pari tuntia viikossa, joten ilmeisesti korrup-
tio vei enemmän aikaa. Lisäksi kokoonpanoon 
on tällä kertaa kasattu sopiva määrä eri vuosi-
kursseja ja ikäryhmiä, kuten tähän Nibbleen 
kasatuista statistiikoista voi nähdä. Mukana me-
nossa on niin kaksi vanhaa puheenjohtajaa kuin 
kokenut opiskelijaveteraani Earkin! Olemme 
myös hävittäneet epädemokraattisen ja mystisen 
hyvinvointivastaavan pestin kokonaan hallituk-
sesta.

Killan virallinen diplomatia- ja sotako-

neisto pyörii öljytymmin kuin aiemmin, sillä 
Titeenien Taistoissa niin kutsutun lopullisen 
ratkaisun saavuttaminen oli hyvin lähellä. Pai-
kalla rauhanneuvotteluissa oli historiallisen pal-
jon tietoteekkarien yhteistyö-, avunanto- ja rau-
hanturvajärjestön STTKPA ryn jäseniä, noin 
18 kappaletta! Ikävä kyllä muut paikkakunnat 
kieltäytyivät neuvotteluissa kompromisseista (lä-
hinnä kaikkien Suomen tietoteekkarikiltahuo-
neiden luovuttamisesta TiTen suoran keskus-
hallinnon alaisuuteen), ja ajauduimme takaisin 
sotaan. Jopa sotavoitto oli lähellä, mutta ikävä 
kyllä Otaniemen terroristit veivät selkeästi mas-
satuhoaseita ja hämäystaktiikoita käyttäen kir-
vestaulun sekä Jukka-paran kotiinsa.

Kiltahuone on edelleen jäsenistön vaati-
muksesta saastainen ja excursiot eeppisiä. Hu-
hut kertovat jopa mahdollisesti etelänaapuriin 
suuntautuvasta matkasta syksyllä. Kaiken kaik-
kiaan elämä hymyilee ja aurinko paistaa idylli-
sen mustaan kiltaluolaamme.

Vaikka jäsenistö on tänäkin vuonna yhtä 
paska kuin viime vuonna (tästä Suuri Johtajakin 
on samaa mieltä), niin elämme palvellaksemme 
sitä. Kertokaa siis huolenne ja murheenne jä-
senpalautteen kautta, jotta voimme ne nopeasti 
käsitellä.***

(Puheenjohtaja kiistää kaiken henkilökohtaisen syyn tämän 
Nibblen myöhästymisestä.)

* Lähde: Suuri tamperelainen demokraattisen tietotekni-
nen tilastokokoelma (2014)
** 0,2% jäsenistöstä on selvästi demokratiaa vastustavia 
toisinajattelijasikoja.
*** Eli silputa ja huomiotta jättää.

×

Teksti Saku Tiihonen | Kuva Tommi Hirvonen
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JälkiPanut ja
Tommin jämät

O n keväinen aamupäivä. Killassa on 
hiljaista kuin huopatossutehtaalla ja 
saan rauhassa kierrellä sohvalta ja 

löytötavaralaatikolta toiselle hypistelemässä jos 
jonkinlaista vaatekappaletta. Aamun ensimmäi-
set luennot loppuvat vartin päästä, mutta sitä 
ennen uskon ehtiväni sovittaa vaatteet.

Käsivarrellani roikkuu parit housut ja top-
pi, mutta alusvaatetarjonta on vielä tutkimatta. 
Suuntaan askeleeni löytötavaroita kohti ja pik-
kupöksyjen sekaan. Katseeni nauliintuu aivan 
upeisiin sinimustiin boksereihin ja valkoisiin 
tennissukkiin. Haltioituneena nostan kokonai-
suuden syliini ja pujahdan nopeasti Modeemin 
ohi vessakoppiin. Lasken vaatepinon vessapön-
tölle ja kliksautan vyöni auki. Housut putoavat 
lattialle jalkoihini.

Tuijotan peilistä kuvaani. Vaaleanpunai-
nen alusasuni korostaa rusketusta kivasti ja huo-
maan keikisteleväni peilin edessä kuin pikkutyt-
tö. Hymyilen touhuilleni ja jostain syystä nostan 
kädet pakaroilleni ja puristelen niitä muutaman 
kerran. Nännini kovettuvat. Ilmeeni muuttuu 
vakavammaksi ja tajuan olevani varsin himok-
kaalla tuulella. 

Mieleni meinaa lähteä ajelehtimaan, mut-
ta nyt ei ole sen aika. Sovitan sinimustia bokse-
reita ja ne istuvat minulle hyvin, puristaen juuri 
oikein tietyistä paikoista. Valkoiset tennissukat 

lämmittävät kivasti varpaitani ja niiden söpöt 
punaiset raidat tuovat mieleen lapsuuteni Ber-
liinin. Ahh. 

Vedän boksereiden päälle mustat TiTe:n 
hallituksen collegehousut ja topin, joka lienee 
unohtunut pitkän illan jälkeen joltain fuksity-
töltä saunalle isännän löydettäväksi. Tämä saa 
luvan kelvata, mietin vielä iskiessäni silmää pei-
likuvalleni.

Kuulen vessan oven läpi kolahduksen käy-
tävästä. Tuntien on täytynyt loppua. Nappaan 
ylimääräiset vaatteet ja sullon ne reppuuni. 
Marssin ulos vessasta juuri samaan aikaan, kun 
ensimmäiset ihmiset astelevat alas kierreportai-
ta. Menen myyntitiskille ja odottelen, että kilta 
täyttyy ihmisistä. TiTellä vallitsee taas hetken 
päästä kostean tunkkainen ilma. Tunnen kuinka 
alan hikoilla vaatteideni alla ja paikoin tiukka 
kangas liimautuu kiinni ihooni.  

Katson ohikulkevia ihmisiä ja mietin ovat-
ko päälläni olevat bokserit jopa kenties jonkun 
heistä. Kiihotun ajatuksesta. Joku kysyy edelli-
sen illan saunan löytötavaroista; neuvon hänet 
oikealle laatikolle ja hymyilen leveästi. Seuraan 
sivusilmällä löytötavaralaatikolle kumartuneita 
selkiä ja avaan oluen. Maltainen maku leviää 
suuhuni ja hymähdän etsinnöille, jotka eivät 
näytä tuottavan tulosta. 

Rakastan myyntipäivystyksiä.

Tällä palstalla hallituksen seksikkäimmät fuksivas-
taavat – cirrus ja tommijama – kirjoittavat eroottis-
henkistä jatkotarinaa. Tarinan ensimmäisen osan 
on kirjoittanut cirrus. Tommijama vastaa siis seu-
raavasta tarinan osasta. Tarina jatkuu tämän vuo-
den verran Nibbleissä.

 be your
degree

Bring your talent and passion to a global 
organization at the forefront of business, 
technology and digital innovation. 
Collaborate with talented colleagues and 
leaders who support your success and help 
transform organizations and communities 
around the world. 

Sharpen your skills though industry-leading 
training and development, as you build an 
extraordinary career. 

Discover how great you can be. 

Visit www.accenture.fi/tyopaikat

×

Teksti Panu Kortelainen | Kuva Janne Väisänen
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Esimerkkireseptiimme 
tarvitaan

Lisäksi tarvitaan veitsi hedelmien 

palasteluun, vedenkeittovehkeet, 

käymispönttö ja joku sekoitusäline. 

Veitsi kelpaa hätätilassa.

2 kg appelsiineja 

(Lähikaupassa kun myytiin tän kokoisissa 

pusseissa)
5 kg sokeria

paketillisen ruusunmarjateetä

paketillisen maustettua vihreää teetä

hiivaa

simaa?
On jälleen se aika vuodesta kun 
keväiset mysteerit askarruttavat 
mieltä; Mitä tehdä niillä tuhansil-
la sitruunakiloilla joita taas saatiin 
vuosijuhlalahjaksi? Mielessä pyö-
rivät sitruunatortut ja kakut, mutta 
krapulainen pää ei kestä ajatusta 
muhkeiden sitruunamunkkien 
pyörittelystä. Samoin kuin aamui-
nen aurinko iskee voimalla silmiin, 
räjähtää tajuntaan suuri oivallus. 
Tehdään simaa!

S iman herqullisuuden perusta on sitrus-
hedelmät. Usein valintana on sitruu-
na, mutta oman maun mukaan myös 

appelsiinit, mandariiniklementiinisatsumat tai 
banaanit toimivat yhtä hyvin. Tärkein mauste 
on kuitenkin etanoli. Etanoli valmistetaan itse 
sokerista hiivan avulla. Myös esteettiset seikat 
ovat tärkeitä. Simaan saa mukavaa väriä elintar-
vikevärillä, tai sitten esimerkiksi punajuurime-
hulla tai ruusunmarjateellä. Punainen väri on 
mukava koska se peittää hedelmiä palastellessa 
sormiin tulleista haavoista valuvan veren värin.

Siman valmistukseen tarvitaan sopiva 
käymisastia. Vaikka valmistus on periaatteessa 
mahdollista esim. tukossa olevassa wc-pöntössä, 
suosittelen kuitenkin tarkoitukseen sopivaa n. 30 
litran muovipönttöä. Isompaakin saavia voi toki 
käyttää.

Aluksi on syytä putsata pöntöstä pois 
enimmät paskat ja muinaiset simajämät. Kaup-
pias suosittelee tarkoitukseen desinfiointiainetta, 
mutta koska et kuitenkaan ole paneskelemassa 
steriilissä puhdashuoneessa niin tavallinen tiski-
aine ja tiskiharja ajavat asian ihan yhtä hyvin, 
eikä tarvitse pelätä mitään desinfiointiainejämiä 
jotka taatusti pilaisivat koko jutun.

Ensimmäinen lisättävä ainesosa on sokeri. 
Vettä keitetään sillai sopivasti että sokeri saa-
daan liukenemaan siihen. Samalla kun kiehuvaa 
vettä kaadetaan pöntön pohjalle niin desinfioin-
tikin tulee suoritettua. Vettä kannattaa keittää 
suunnilleen litra sokerikiloa kohden. Silloin sitä 
on tarpeeksi että sokeri liukenee, mutta ei niin 

Teksti Matti Kujala | Kuvat Sanni Peltomäki, Killan arkistot

paljoa että sekoittamiseen tarvittaisiin mitään 
extrapitkää vartta. Sokeri kannattaa liuottaa 
huolellisesti, sillä astian pohjalle tässä vaiheessa 
jäävä kiinteä sokeri ei sieltä enää myöhemmin 
mihinkään liukene. Vesi muuttuu sameasta soke-
riseoksesta takaisin täysin kirkkaaksi kun sokeri 

on oikeasti liuennut. Pöntön pohjaa silmäilemäl-
lä voi todeta ettei siellä ole enää sokerikerrosta.

Seuraavaksi voi lisäillä loput ainekset. 
Teepusseista kannattaa ottaa ne pahvi- ja pa-
perijutut pois. Hedelmät leikellään sekaan kuo-
rineen palastellen ne mahdollisimman ohuiksi 
viipaleiksi. Hedelmät kannattaa pestä ennen 
palastelua, ja erityisesti kannattaa poistaa pääs-
sä oleva nipukka ja ne homeet sen alta. Samoin 
jos kantapuolella on reikää kannattaa siitä ot-
taa likaiset osat pois. Palastelussa voi hyödyntää 
leikkuulautaa tms, mutta äijien mielestä moiset 
ovat turhaa hienostelua.

Lopuksi astia täytetään sopivan täyteen 
kylmällä vedellä. Turhaa ilmatilaa ei kannata 
jättää, mutta sen verran ettei sima puske ilmalu-
kosta pihalle. Jos sima on sopivan viileää, eli 
noin ruumiin (elävän) lämpöistä, voidaan hiiva 
seikoittaa joukkoon. Liian kuuma tappaa hii-
van, liian kylmä ei oikeasti haittaa. Lämpötilan 
voi näppärästi mitata sormella. Jos sinulle vasta 
tässä vaiheessa tuli mieleen, että kädet voisi pes-
tä huolella, niin hyi helvetti!

Keitos on valmis. Astia on syytä peittää 
kannella. Kannen on hyvä olla riittävän tiivis 
jotta enimmät banaanikärpäset pysyvät poissa. 
Ilmalukkokin on kiva, ei sillä että se oikeasti olisi 
tarpeen mutta sen avulla pystyy helposti tark-
kailemaan käymisen etenemistä. Pari kuplaa ›

Lanien alkaessa simaa ei ole vielä 
nautittu, vaan kaikilla on tylsää.

Illan edetessä toimittaja on kuitenkin 
nauttinut muutaman hillosiman tulevaa 

Artemis-matsia odotellessaan.

Pannaax
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Simakysymykset
Koska ette pääse kyselemään niin arvailen tässä 
tyhmiä kysymyksiä mitä voisitte kysyä ja vastai-
len niihin

Q : Missä rusinat?
A: Turhaa. Voi niitä laittaa jos tykkää. 

Mutta ei ne paljoa maistu. Jotkut sanovat että 
rusinat helpottavat käymistä, mutta eipä ole ol-
lut muutenkaan ongelmia.

Q : Voiko tehdä pienemmän erän?
A: Voi, mutta se nyt vaan on tyhmää. Pie-

nemmästä erästä näet saa vähemmän simaa, ja 
sen tekemisessä on melkein yhtä iso vaiva kuin 
oikean kokoisen erän tekemisessä. Myös vaihte-
lut ainesten määrissä tuntuvat paljon voimak-
kaammin pienemmässä määrässä, isossa sen ei 
niin ole väliä.

Q : Eikö fariinisokeria/ 
siirappia/panimosokeria/huna-

jaa…?
A: Ei. Fariinisokeria ja siirappia tai hunajaa voi 
toki käyttää, mutta mielestäni ne vain tekevät 
simasta raskaampaa juotavaa eivätkä ollenkaan 
paremman makuista. Intternetin konsensus on 
että panimosokerin ja tavallisen sokerin välillä 
ei pysty huomaamaan eroa valmiissa simassa, 
joten ainoaksi panimosokerin hyödyksi jää se 
että se on helpompi liuottaa veteen. Itse en ole 
kokeillut.

Q : Mitä hiivaa?
A: Tavallinen pullahiiva käy tähän hyvin, 

joko tuoreena tai kuivattuna versiona. Viinihii-
valla saisi siman käytettyä vahvemmaksi, mutta 
suosittelemaani 10 prosenttiin tavallinen hiiva 
käy ihan hyvin. Ne jotka väittävät että maussa 
on eroa huijaavat itseään.

Q : Entä turbohiiva? Hiivara-
vinteet? Käymisenpysäyttäjä? 

Kirkastusaine?
A: Jos on epätoivoinen niin turbohiivalla käymi-
sen saanee suoritettua nopeammin. Lopetettua 
käymisenpysäyttäjällä ja kirkastettua kirkastua-
saineella. Turbohiivan nopeudessa ratkaisevaa 
on että sitä hiivaa tungetaan sinne pönttöön 
ihan v*tusti joten sitä sitten riittää valmiissa-
kin aineessa. Käymisenpysäyttäjät ovat usein 
rikkipohjaisia, kyllä sen sitten krapula-aamuna 
jomottaavassa päässä huomaa jos niitä on tullut 
kiskottua. Kirkastusaine kyllä nopeuttaa kirkas-
tumisprosessia. Ravinteita simassa tuntuu ole-
van riittämin hedelmistä hiivallekin.

Q : Kauanko sima säilyy?
A: Muutamassa viikossa se tulee juotua. 

Mutta jos sitä jostain syystä on ns. riittävästi, 
niin 10% sima tiiviissä astiassa kyllä säilyy. Vuo-
sia.

minuutissa on hitaahko mutta vielä ihan ok käy-
misvauhti.

Siman on syytä antaa käydä ainakin kol-
me viikkoa. Tämän jälkeen se luultavasti ei ole 
käynyt loppuun, mutta kiinteät ainekset voi sii-
vilöidä pois ja siman voi siirtää pulloihin tai pa-
remmin säilytykseen sopiviin pönttöihin. Astioi-
den korkit jätetään raolleen jotta sima pääsee 
käymään loppuun. Juveneksen punaiset 13 lit-
ran mehutonkat ja parin litran limsapullot ovat 
oivallisia säilytysastioita. Ne kannattaa täyttää 
mahdollisimman täyteen säilyvyyden takaami-
seksi.

Kypsytyksen aikana simasta sakat ja hiivat 
valuvat pohjalle. Tähän voi mennä 
kauankin jos siman käyminen 
loppuun tapahtuu hitaasti. 
Parasta olisi jos olisi pari 
kuukautta aikaa odotella. 
Kun sima on kirkastunut 
täytyy se ennen juomista 
vielä pullottaa uudelleen 
etteivät sakat sekoa mu-
kaan, tähän voi käyttää 
lappoa mutta helpompi on 
vain kaataa neste pullosta toi-
seen ja jättää sekoittunut osa kirkastu-
maan uudelleen. Kuvassa oleva sima ei todella-
kaan ole kunnolla kirkastunut, mutta hätätilassa 
ja hervantapelissä sitä voi jo juoda.

Juveneksen mehutonkat ovat mukavan 
kokoisia, mutta niistä juoman saaminen pi-
halle siististi on hankalaa. Näppärä 
henkilö voi kuitenkin hyödyntää 
tyhjästä viinitonkasta saatavaa 
hanaa ja kuumaliimaa ja teh-
dä überk001in modauksen 
asentamalla hanan pönttöön. 
Muovi johon hana liimataan 
kannattaa karhentaa huolella 
jotta kuumaliima tarttuisi kun-
nolla eikä hana vuoda.

Resepteistä
17 g sokeria tekee 1 litraan nestettä yhden 
prosentin alkoholia. Iman kurssit läpäisseet 
kykenevät tässä vaiheessa muodostamaan diffe-
rentiaalimatriisin, josta Matlabilla kykenee rat-
kaisemaan että 1 kilo sokeria tekee pari volttia 
30 litran pöntössä. 5 kiloa tekee siis mukavat 10 
%, joka on riittävästi että känni tulee eikä sima 
pilaannu pidemmässäkään säilytyksessä. Käy-
tettävistä hedelmistä tulee myös jonkinverran li-

sää sokeria. Jos mielii vahvempaa niin etanoli 
alkaa maistua ja käyminen jää helposti 

kesken.
Simaan voi keräillä lisämaus-

teita ojista ja tienpientareilta. Esi-
merkiksi minttu antaa mukavan 
vivahteen. Myös mustaherukan 
lehdet ovat hyvä lisä silloin kun 

niitä on saatavilla. Vadelman leh-
det periaatteessa myös, mutta niitä 

tarvittaisiin ihan jäätävä määrä että 
niistä oikeasti irtoaisi makua. Kiltaan 

päivästä jäänyt puoli pannullista kahvia antaa 
simaan jännän eksoottisen maun. Flunssa-ai-
kaan simaan liuotetut Eucalyptus-karkit aut-
tavat. En tosin vielä kokeillut. Ne kannattanee 
lisätä muista aineista poiketen vasta valmiiseen 
simaan.

2 kiloa appelsiineja on melko paljon, 
ja sopiva määrä miedoille ja makeille 

appelsiineille. Väkeviä sitruunoita 
tarvitsee huomattavasti vähemmän, 
jopa puolella kilolla pärjää. Ja niitä 
voi tosiaan sekoittaa keskenään ja 
vaikka lisätä limeä joukkoon.

Simasta saatehtyä myös drinkkejä…

…etenkin, jos kil-taan on jostain syystä hankittu 2..3 purkkia hilloa, niin sitä voi hyödyntää maanmainion hillosimadrinkin teossa. Otetaan oman maun mukaan jopa puolet hilloa ja puolet simaa. Laitetaan ne tuoppiin. Hillo jää pohjalle. Nauttimiseen tarvitaan suuri pilli, jonka läpi tuopissa olevat klöntit saa imettyä suuhunsa. Ää-rimmäisen herkullista!

×
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Toimitus pyysi vanhoilta Nibblisteiltä tarinoita Nib-
bleen. Sitä saatiin mitä tilattiin. Laarnio päätti tuottaa 
seuraavan tekstin “muutaman” kaljan juotuaan Nibblen 
lukijoille nautittavaksi.

O lipa kerran Seppo. 
Seppolla oli kuset 
housuissa. Seppo 

päätti yllättää itsensä ja ha-
kea kukkia lähikaupasta. Lä-
hikauppa sanoi, että tuoreita 
Seppoja ei tähän aikaan saa, 
joten Seppo sai kukkia. Seppo 
meni kotionsa ja antoi siemen-
nesteen valua pitkin punaisia 
verhoja. Sepolla oli seuraa. 
Apua, seuraa. Seppo ei tien-
nyt  mitä tehdä, joten Seppo 
päätti ladata haulikon. Sepon 
seura oli nimeltään Ellastiina. 
Ellastiina ei ollut yhtään mu-
kana mistä vitusta on kyse, ja 
päätti keittää perunoita. Sipuli 
oli loppunut. “Mitä tehdä?” 
ajatteli Ellastiina. Ellastiina 
kävi kaikki vaatekaapit läpi ja 
löysi kuin löysikin kasan ripu-

lia yhdestä kaapista. Kaikki oli 
taas hyvin ja kaupasta saatiin 
kasa sipuleita ja ruuanlaitto sai 
jatkua.

Ruoka maistui sekä Se-
polle, että naapurille. Ruuan 
jälkeen haistateltiin vitut ym-
päri kylää ja kaikki oli tyydy-
tettyjä. Miksi? No ime keissejä 
-sanoi Teppo. Juhla sai jatkua 
ja palokunnan käynnistä huo-
limatta vettä riitti kaikille. Tuli 
Ilta. Hevarit löysivät sohvan 
välistä tammenterhon ja miet-
tivät että “miksi vitussa olen 
Kuopiolainen?”... Kukaan ei 
noussut. Yksi hevareista kysyi 
miten tilata taksi, johon no-
heva kerettiläinen osasi kertoa 
numeron: 0118 999 88199 
9119 725 … 3. No mutta täs-
tähän ruotsalainen pappi rie-

Humalainen 
Nibble

mastui ja laittoi kasan jäävuo-
risalaattia taskuun. Seuraava 
päivä koitti.

On aamu. Sepolla on 
edelleen kiuas housuissa, kos-
ka Seppo oli päissään. Seppo 
koitti heittää vettä mutta hara-
koillehan se aina meni. Peura. 
Sepolle iski pitkin viikkoa kai-
kenlaiset henkevät asiat, jotka 
olivat pii nanneet Tepon mie-
lee. Seppo osti Tepolle uuden 
imurin. Oli Seppälä. “Mutta 
miksi?” kysyi Tepon raskaana 
oleva lapsi Jonna. Jonna vastasi 
“Haista sinä kovettunut nessu 
vittu.”. 

Jälkeenpäin kaikki nau-
reskeli jutulle ja Teppo ei ollut 
ollenkaan vihainen omalle kul-
lilleen. ×

Teksti Henrik ”hymmeli” Hartiala

Kuva Ville Nousiainen

Aloitin Solitalla noin vuosi sitten 
ohjelmistosuunnittelijana. Teen töitä 
opiskelujen lomassa, joten minut voi 
bongata myös kiltahuoneelta. Solitalaiset 
ovat huippuja ja seuraa tauolle löytyykin 
helposti etenkin pleikkarin tai crockinole-
laudan ääreen (kannattaa googlata, 
kyseessä on hieno laji).
 
Meillä koodailua pääsee projektien 
ulkopuolella harrastamaan myös 24h 
Hackathoneissa, joista oman tiimini 
tuloksina on syntynyt konenäkösovellus 
laskemaan crockinole-pelin pisteitä 
ja viime kerralla vastaanottosovellus 
robottilisäosalla.
 
Jos tahdot kuulla meistä lisää, tule 
juttelemaan vaikka killassa tai 
huutele irkissä!”
 
MIIKA KEKSI_ PIRKKANEN

TITELÄISENÄ 
SOLITALLA

Viime vuonna palkkasimme 100 uutta työntekijää, 
joista Miika on yksi. Laita sinäkin avoin hakemus 
osoitteeseen: rekry@solita.fi ja katso avoimet 
työpaikat: solita.fi/avoimet-tyopaikat
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Work with the best. Work at Leanware.

Teksti Antti Peltotalo | Kuvat Antti Peltotalo, Natalia Duske

H aluatko laajentaa tietämystäsi koo-
dauksen ja tietoverkkojen saralla? 
Haluaisitko kenties osallistua leikki-

mieliseen hakkerointikilpailuun? Mitä jos voisit 
samalla tutustua Unkarin maittaviin viineihin. 
Kenties voisit nauttia muutaman herkullisen 
huurteisen koodauksen lomassa. Illalliseksi voi-
sit syödä jumalaisen aterian kulttuurin kehdossa 
Budapestin sydämessä.

Mikäli kaipaat viikon irtiottoa Euroop-
paan edullisesti niin silloin EESTEC on sinun 
juttusi. Tämä myös TTY:llä majaileva ker-
ho mahdollistaa jännittävät lyhyet vaihdot yli 
viidessäkymmenessä Euroopan kaupungissa. 
Vaihtojen aiheet vaihtelevat sähkötekniikan 
ja tietotekniikan välillä sivuten myös markki-
nointia tai vuorovaikutustaitoja. Reissuissa voit 
hankkia mitä mielikuvituksellisimpia kykyjä, 
joista sinulle varmasti on hyötyä tulevaisuudes-
sakin. Puhumattakaan siisteistä ihmisistä joita 
voit matkustaessasi tavata. Olisi varmasti mah-
tavaa huomata kuinka samanhenkisiä tekniikan 
opiskelijat muualla Euroopassa ovat. Kannattaa 
siis heittää ennakkoluulot romukoppaan ja läh-
teä seikkailuun. Sitä paitsi nykyään erityisesti 
työmarkkinoilla kansainvälisyys on kova sana. 
Niin mitä se sitten oikein maksaa? No ei oikeas-
taan mitään muuta kuin lentoliput kohteeseen. 
Paikan päällä järjestävä yliopisto on hoitanut 

    Viikon irtiotto
Eurooppaan!

sinulle majoituksen sekä ruokailun jokaiselle 
päivälle. 

Ai mistäkö saisin lisätietoa? Voit tulla kyse-
lemään EESTEC-vaihdoista  allekirjoittaneelta 
milloin tahansa. Minut löytää useimmisen Säh-
kökillasta tai sitten irkistä nickillä Ahvena. Voit 
myös tulla käymään kerhohuoneellamme pää-
talon kellarissa aina torstaisin 15:00-17:00. Oi-
kea ovi löytyy pienellä pohdinnalla! Saa ottaa 
haasteena.

Antti Peltotalo

EESTEC - Electrical Engineering 
STudents’ European AssoCiation

http://eestec.net
http://tampere.eestec.net

@IRCnet #eestec_tampere #eestec.fi

×
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Naiset

Miehet

Teksti Aleksi Ranki, Matti Kujala | Graafit Noora Pirttilahti

”Useemmin siellä Earin nä-
kee kun vaikka Ruffen. Se ei 
piilottele missään pelikonei-

den päällä.”

”Kaikista vaihtoehdois-
ta Jukka tuntuu par-

haimmalta alla.”
”laarnio! Parempaa olisi vain 

taustavalaistu laarnio <3”

Maskoteista sanottua

”Vihainen Zyrk on vaan niin söpö”

”Kaikkihan ne 
kivoja ovat. 

En mä niissä 
muuten kävis.”

”Jukka
takaisin,
kurjat!”

”titen pelitapahtumat 
ovat parisuhdehetkieni 

tiellä. ehdottaisinkin, 
että niistä ei näytettäisi 

internetissä mitään, 
jotta saisin seksiä.”

Nibblen toimitus totesi, että perinteinen hallitusesittely kiltalehdessä on hieman tylsäh-
kö ja toimii lähinnä hallituksen ja toimitushenkilöiden egonpönkityksenä. Sen sijaan 
päätimme toteuttaa jotain uutta ja järjestimme toimituksen kesken hallitukselle ja toimi-
henkilöille laajamittaisen hallituskyselyn, jossa selvitimme hallituksessa toimivien henki-
löiden mielipiteitä, makunautintoja sekä elämänkokemuksia anonyymillä kyselyllä.

Hallituksen
salatut elämät

K ysymyksiä kyselyssä oli hyvin laidasta 
laitaan ja lopputulokset olivat ainakin 
toimituksen mielestä hyvinkin mielen-

kiintoisia. Vastausvaihtoehdot olivat myös tar-
koituksella kärjistettyjä ja ”En osaa sanoa”/”En 
tiedä” vastausvaihtoehtoja ei useimpiin kysy-
myksiin tarjottu. Tulokset saattavat siis antaa 
hieman kärjistetyn kuvan hallituksen mielipi-
teistä. Joten hyvät lukijat, tällainen on TiTen 
hallitus ja toimihenkilöt vuonna 2015! Sanalla 
hallitus tarkoitetaan jatkossa siis killan toimi-
henkilöitä sekä varsinaista hallitusta.

Yleisiä huomioita ja TiTen
toimintaan liittyvät mielipiteet

Vuoden 2015 hallituksen keskimääräinen syn-
tymävuosi on 1991. Vaikka tämän vuoden 
hallitustekstiileissä linjataan kovasti, että ”Se-

dät jaksaa” on hallitus siirtynyt jo reilusti 
90-luvun puolelle. Edes Ear ei tätä ti-

lastoa kunnioitettavalla 40 vuoden 
iällään pysty korjaamaan. Naisia 
hallituksessa on 25 %, miehiä 
luonnollisesti 75 %, muita su-

kupuolia ei ainakaan kyselyn perusteella hal-
lituksessa ole. Naisprosentti on ainakin TiTen 
vuoden 2014 sisäänottoon suhteutettuna hurja, 
sillä tuolloin naisia TiTellä aloitti vajaa 11 %. 
TiTeläistä on usein muissa killoissa mielikuva 
tukevista kolaa lipittävistä nörtteinä mutta ai-
nakaan hallituksessa paidankoon mukaan ei 
TiTeläisiä voi tukeviksi kutsua. Keskimääräinen 
paidankoko kun hallituksella oli M ja puoli.

Usein on myös mie-
likuva, että TiTeläi-
set eivät saa naisia, 
mutta kyselyn mu-
kaan hallituksen 
jäsenistä seurusteli 
42,3 %. Eli kyllä 
tässä hallituksessa 
muutkin kuin naiset 
seurustelevat! Sinkkuja 
oli myöskin samainen 42,3 %, tämän hetki-
sestä parisuhdestatuksestaan olivat epävar-
moja 15,4 %, jotka eivät siis osanneet sanoa 
seurustelivatko vai eivät. Hallituksen jäsenistä 
84,6 % ilmoitti pitävänsä naisista ja 19,2 % 
miehistä. Miehistä ja naisista ilmoitti pitävänsä 
15,4 %. Muiksi kiinnostuksen kohteiksi lue-

Seurustelevat

Sinkut
Ei tiedä

teltiin lapset, legendary rank ja funktio-
naaliset androgyynit. Toimituksen oli tarkoitus 
tällä kysymyksellä selvittää seksuaalista mielty-
mystä, mutta kysymyksen asettelu oli ehkä hie-
man väärä (kysyttiin kiinnostuksen kohteita), jo-
ten vastausten pohjalta on ehkä liioiteltua vetää 
johtopäätöksiä hallitusten jäsenten seksuaalisis-
ta preferensseistä.

Hallituksen jäseniltä kyseltiin myös suosik-
kimaskottia TiTen kiltahuoneelta. MÄYRÄ ja 
Ruffe keräsivät vastauksista eniten ääniä, mo-
lemmat yhteensä 23,1 %. Ear ja Jukka jakoi-
vat jaetun kolmannen sijan 15,4 %:lla. Muissa 
vastauksissa nousi ylös myös Soli-
Di, Vihainen Zyrk sekä jämätom-
mi.

TiTen tapahtumista hallitus 
kertoi parhaiksi Excursiot sekä 
Saunaillat, molemmilla 61,5 % 
vastanneiden äänistä. Kolmanneksi kiri kevääl-
lä vasta toista kertaa järjestetty Games Done 
Swiftly (GDD) tapahtuma, jossa tietokonepe-

lejä pelataan mahdolli-
simman nopeasti läpi. 
GDD sai 46,15 % ää-
niä. Huonoimpia tapah-
tumia löytyikin hieman 
nihkeämmin ja usea 
vastaaja valittelikin, että 
ei haluaisi nimetä yhtä-

kään tapahtumaa. Jännästi kuitenkin Opinto-
tapahtumat vei ”voiton” huonoimpana ta-
pahtumana saaden 26,92 % äänistä.

Kiltahuoneen suo- 
sikkimusiikkirenkutukseksi (eli ne biisit jot-
ka joku käy laittamassa kerta toisensa jälkeen 
loopille soimaan kiltahuoneella) hallitus valitsi 
London Boysin I’m gonna give my heart 

30,77 %. Wappuradiolle siitä siis vinkkiä millä 
saa TiTen pojat ja tytöt syttymään!

TiTen pahimman vihollisen valinnassa 
tuoreet tapahtumat Tampereen Titeenien tais-
toissa näkyivät selvästi tuloksissa, josta voit lu-
kea lisää tämän lehden sivulta 27. Jukan julkea 
kidnappaus Otaniemen Tietokillan (TIK) 
toimesta nosti TIK:in hallituksen viholliseksi 
numero yksi. TIK sai hurjat 73,1 % äänistä. 
”Tietokillan ovat vallanneet vah-
vasti radikalisoituneet ja suorastaan 
fanaattiset viholliselementit, joiden 

ainoana tavoitteena on tuho-
ta TiTen Hervantaan tuoma 
ja pian koko Suomeen leviävä ikuinen 
rauha ja 99,9-prosenttisesti erehtymä-
tön demokratia.” turun Digit joutui näi-
den murskalukemien jälkeen tyytymään 

rakastetuksi viholliseksi numero kaksi saaden 
15,4 % äänistä. Jännä kyllä, Oulu ei pilannut-
kaan tässä kyselyssä mitään ja OTiT ei saanut 
vihollisuusääniä lainkaan. Muiksi killan viholli-
siksi syyllistettiin myös Skiltaa.

Killan tärkeimmäksi tehtäväksi hallitusky-
selyyn vastanneet kokivat sen yhteisöllisyyden 
luomisen. Vastauksina killan tehtäväksi olivat 
esimerkiksi ”Pitää huolta rakkaasta jäse-
nistöstä :3”, ”Yhdistää ihmisiä ja järkätä 
kaikkea kivaa. Oikeesti edunvalvonta, mut-
ta kuulostaa kivemmalta, kun käyttää vähän 
vähemmän kankeita termejä.”, ”Tuoda tieto-
tekniikan opiskelijoita yhteen ja luoda meille 
kiva ympäristö verkostoitumiseen, hengaami-
seen ja opiskeluun” ja ”Opiskelu- ja ajanviet-
toympäristönä. Se ei ole lepokoti”. ›
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”Varmaan parhaiten pys-
tyn kuvaamaan itseäni 

piraatin vihreenä kokka-
rina...”

”Jag älskar sverige 
och har många vackra 

båten.”
”Vihreät olis tosi 
jees jos niiden 

ydinvoimapolitiikka 
ei olis ei-jees.”

Savuttomat

Tupakoivat

Makujen maailma

Killan limumaatista suo-
situimmaksi juomaksi nousi 

Muumi-limu hurjalla 34,6 %:lla. Kra-
pula-aamujen pelastaja Fanta jäi toiseksi 
19,2 %:lla. Limumaatin antimiin puolestaan 
ei koskenut 15,38 % vastaajista. Muutama 
vastaaja kaipasi limumaattiin myös sielutonta 
ginger alea sekä Pepsi Maxia. Alkoholipuo-
lella suosikkijuomaksi nousi Sandels 38,5 %. 
Karhukaan ei jäänyt kauas saaden 34,6 
% äänistä. 

Kahvinjuojiksi ilmoit-
tautui 57,7 % hallituksesta. 
Näistä kahvinsa juo mustana 
26 % ja loput 74 % maidol-
la. Kahvia ei juo 42,3 %. 
Suurin osa hallituksen jäsenis-
tä ei polta lainkaan tupakkaa. 
Tarkalleen ottaen 61,5 %. Loput 
tupakoivat satunnaisesti tai vakituisesti.

Politiikka ja arvot

Mustavalkoisella oikesto, keskusta ja vasem-
misto -akselilla killan hallitus vaikuttaisi olevan 
pääsääntöisesti oikeiston kannalla (30,77 %). 
Muut ryhmittymät ja ei-poliittiset linjaukset to-
sin myös keräsivät saman verran ääniä. Muissa 
vastauksissa esiintyi RKP, Vihreät, ymmärtä-
mättömyys politiikasta, piha ja väärinpäin.

”Mielipiteet ovat kuin persereikiä - jo-
kaisella on sellainen mutta sitä ei aina tarvi 
näyttää.”

Ydinvoima

Hallitus oli hyvin pitkäl-
ti (96,15 %) ydinvoiman 
puolella: ”Ei hyvä vaan 

paras. Hipit helvettiin!”, 
”suomen tulevaisuus ei vält-

tämättä ole aurinkovoimassa.” ja ” YOU 
MUST CONSTRUCT ADDITIONAL 
PYLONS”.

Vasta-argumenttina toimi muun muassa 
”Fukushima, Tsernobyl ja 14 muuta.”

Sukupuolineutraali avioliittolaki

Sukupuolineutraalin 
avioliittolain puolella 
oli vastaajista 84,6 

%. Adoptio-oikeuden 
homopareille myöntäisi 

myös 76,92 % hallituksesta.
Sanottua sukupuolineutraalista avioliitto-oikeu-
den puolesta, adoptio-oikeudella:  ”Kaikille 
samat säännöt!”, ”Avioliiton semantiikka ei 
kiinosta, ja lapsia kasvaa päin helvettiä ihan 
perinteisistäkin perheistä.” ja ”No kun voi.”
 Puolesta, ilman adoptio-oikeutta pe-
rusteltiin ”Normit on iha jees.” Vastaan perus-
teluna oli esimerkiksi ”ei.”

Tampere3

Tampereen paikallispolitii-
kassa paljon puhututtanut 
Tampere3-prosessi ei puo-
lestaan saanut suurempaa 
kannatusta. Kyseessä on siis pro-
sessi, jonka korkeampi tavoite on yhdistää kaikki 

Tampereen kolme korkeakoulua, Tampereen 
teknillinen yliopisto, Tampereen tliopisto ja 
Tampereen ammattikorkeakoulu. Tam-

Jaa

Ei

Mustana

Ei kahvia

Maidolla

Jaa

Ei

Tyhjä

Ei

Jaa

›
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”Dekriminalisoidaan 
kaikki.”

”On siellä ykillä-
kin aina pari ok 

tyyppiä.”

”on vain yksi skilta. 
luojan kiitos.”

”Homoja kaikki paitsi boomi”

Jaa
Ei

pere3:n lyttäsi 46,15 % vastaajista. 30,80 % ei 
puolestaan tiennyt kantaansa asiaan.

Sanottua Tampere3:n puolesta: ”Vaiks 
tästä nyt kaiken maailman uhkakuvia heite-
tään ilmoille niin itse olen ainakin positii-
visesti sitä mieltä, että lähemmäs Bolognan 
mallia pitäisi mennä!” Ei tiedä -vastausta 
perusteltiin esimerkiksi seuraavasti: ”Teekka-
rikulttuurin puolesta hiukan pelottaa mutta 
koulutuksellisesti tässä on paljon mahdolli-
suuksia.” ja ”Selvitys on vielä kesken.”

Ei-vastauksia avokysymykseen olivat taas 
muun muassa ”Ei mielellään, mutta jos jotain 
niin Tampere2.” ja ”Yhdistyminen tuottaisi 
aika paljon enemmän paskaa kuin hyötyjä ja 
saattaisi jopa tappaa teekkarikulttuuria ko-
valla kädellä. Helpottunut koulujen välinen 
yhteistyö ja esim. kurssien/kokonaisuuksien 
yhdistäminen tutkinnossa taas olis tosi jees.”

Kannabiksen laillistaminen

Kannabiksen laillistamisen puoles-
ta oli enemmistö, eli 65,4 % halli-
tuksesta.

Laillistamisen puolesta sanottiin 
seuraavaa: ”Vois laillistaa mutta tietyin eh-
doin...” ja ”hyvällä tuurilla tämä voisi jopa 
vähentää suomalaisten runsasta alkoholin-
käyttöä.”

Kevyemmät kysymykset

Kyselyn toisessa osuudessa hallitukselta kysel-
tiin myös mielipiteitä esimerkiksi muista killois-
ta, peleistä ja simasta.

›

Muut Killat

Virallisesti TiTe pitää tosi 
paljon kaikista, tässä esitetyt 
arvot ovat vain yksittäisten 
jäsenten henkilökohtaisia 
mielipiteitä!

Vähiten arvostusta Boomia lukuunotta-
matta keräsi yllättäen Autek, joka on yli-

voimaisesti eniten perseestä viidellä ykkö-
sarvosanalla häviten keskiarvossa myös 
biohumanisteille. Minimiarvosanoja 
sai toiseksi pohjimmainen Indecs ja 

parin ihmisen mielestä myös Skilta ja 
Hiukkanen imevät karvaisia pääsiäismu-

nia.
Eniten titeläiset tykkäävät mikkiläisistä 

ykiläisten tullessa tiukkana kak-
kosena. Mistäköhän mahtaa joh-
tua. Eniten maksimipisteitä keräsi 
kuitenkin Man@ger.

Jäsenyydet kerhoissa

Kiltatoiminnan lisäksi useat hallituksesta ehti-
vät myös harrastaa. Lähellä titeläisten sydäntä 
näyttäisivät olevan ETO ja Modeemi, sekä 
joukko tuntemattomia salaseuroja.

Graafissa olevien lisäksi yksittäinen halli-
tuksen jäsen löytyy seuraavista kerhoista: 

Au
te
k

In
de

cs

Ko
RK

M
an

@
ge

r

M
IK

Bi
on

er

TA
RA

KI YK
I

Sk
ilt
a

H
iu
kk
an

en

Ta
m
A
rk

Ti
Te

Bi
op

si

Bo
om

i0

1

2

3

4

5

20 nibble. | 1/2015



”sims on hyvä peli 5/5”

”Käyttöjärjestelmät on homoille”

”Sedät voi joskus olla 
vähän pelottavia”

”oispa fuxitydyi”

”En piere.”

”Earin kokkinurkkauksessa tänään erikoi-
suutena kuumaliimasauvat mausteena”

”ASENNA
GENTOOOOOOO”

”MS-DOS on 
paras ja jallu.”

”Tykkään ka-
lasta. Vähän 
ku Klonkku.”

×

Tädit

Fuksitytöt

Fuksipojat

Sedät
0 1 2 3 4 5

NMKSV, Kavitaatio, TeLE, Château, UrOs, 
Elram, Teekkarikuoro, Excalibur, Muik-
ku, TTgoK, TTMK ja TEKIILA.

Kaksi jäsentä löytyy kerhoista TTHP, La-
nita, HeNTAi, Markka, TTEPO ja TVIK.

4 hallituslaista ei myöntänyt kuuluvansa 
yhteenkään kerhoon. ”TeLE ja TVIK on ko-
via.”

Pelit

Tietokonepelit kuuluvat TiTeen kuin nyrkki 
perseeseen. Hieman yllättäen äijämäinen Rek-
kapeli on titeläisten mielestä paras peli ikinä, 
Tekkenin jäädessä kakkoseksi.

Myös strategia on suosiossa HoMM3:n 
ja Civilizationin tunkiessa TOP-5:een. Välis-
sä on opetuspeli Koulu3 sijalla 4. CS joutuu 
tyytymään sijaan 6.

Häntäpäähän jäävät harvojen suosikki 
NHL95 ja selvästi aliarvostettu klassikko Mule. 
Mulen vähäinen suosio johtunee siitä että sopi-
van laitteiston puuttumisen vuoksi sitä ei ole 
pariin vuoteen killassa pelailtu. ”Tykkään vaan 
hyvistä peleistä.”

Käyttikset

Hallituksen mielestä Debian 
on paras käyttöjärjestelmä iki-
nä. Tai ehkä Amiga OS voisi olla jos olisi ollut 
kisassa mukana. Windowssit häviävät myös 
Ubuntulle, mutta jos Windowsia joutuu käyt-
tämään on oikea versio 8.

Mac OS vai mikä se nykyään onkaan on 
selvästi turhan paljon käsienheiluttelijoille suun-
nattu miellyttääkseen titeläisiä. Kehoituksista 
huolimatta Gentoon asentaminen on tainnut 
olla liian raskasta useimmille, sillä 
se jäi häntäpäähän arvostelussa.

Ruokalat

Ainakin tämän vuoden hallitus on 
rehellisesti laiska, sillä ruokaloista ylivoimaisesti 
suosituin oli se joka on lähimpänä. Muuta-
ma porvari jaksaa kulkea Fusion Kitcheniin 
asti. Zip ja Newton pärjäävät tasaisesti, mutta 
Edisonista ei jostain syystä pitänyt kukaan. 
”Ihanaa pöperöä ja auki titeläisen aikaan 
<3 (pastabaari)”, ”Panini hyvä kakkonen”.

Sima

Äärimmäisen herkullinen sima saa huikean 
arvostelukeskiarvon 4,35. Valmisteknisistä on-
gelmista (=panijan laiskuus ja hitaus) johtuen 
simaa on jouduttu usein maistelemaan ennen 
kuin se on ehtinyt kunnolla kypsyä, eikä maku 
todellakaan ole ollut parhaimmillaan. Muuten-
han arvosana olisi taatusti täysi 5/5. ”On kyllä 
hyvää”.

3 4 5
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”Jos olet joskus unelmoinut harrastavasi 
seksuaalista kanssakäymistä luonnon hel-
massa, kannatta lopettaa saman tien. Se ei 
ole mukavaa. Sama lentokoneiden kanssa. 

Ja junien. Tosin matkustamossa on ihan kiva 
harrastaa käsipeliä. Joskus tosin oma isoäiti 
pamahti ovesta sisään kesken hommien. Ei 

kiva.”

”suosikkipaikkani on auto. päätä on 
kiihottavaa hakata auton matalaan 
kattoon. muita miellyttäviä paikko-

ja hakata päätä on myös esimer-
kiksi patteri, lasipullot ja ovien 

reunat.”

”C JSKOISJM XXAJX SSS RHONS0 
RHONS0 RHONS0 RHONS0 RHONS0 

KILLROY”

“Ei vielä seksiä: 
Äiti halasi jouluna.”

Sanottua seksielämästä

Syljen

Nielen

”Ylivoimaisesti hienoin meidän killan 
omistuksessa oleva monopoli kopio joka 

on tarkoitettu hummalluttamaan 
16 pelaajaa kerralla.”

”Edustusjoukkueen jäsenenä pelatessani tehtäväni on 
välttää heittokierroksen menettäminen. Muuten saatan 

pelata vain hankkiutuakseni humalaan.”

”Joskus tein sen virheen 
että en oksentanu pelin 
aikana ja sit menin rikki”

Herwantapelissä
  oksennan...

Herwantapeli

Joskus

En

En
pelaa

Aina

Sedät ja tädit

Tietoteekkarikilta arvostaa vanhuuden tuo-
maa kokemusta. Hieman yllättäen fuksitytöt jäi-
vät arvostuksessa rahtusen verran tädeille, samoin 
kuin fuksipojat sedille.

Toimitus innostui kysymään myös hieman halli-
tushenkilöiden yksityisiä asioita.

Koko hallitusporukasta vain yksi myön-
si harrastaneensa seksiä TiTen kiltahuoneella. 
Missähän sitä kehtaa enää istuakaan..? Vä-
hemmän yllättäen 90 % oli harrastanut seksiä 
sängyssä. Seksin ilot ja surut olivat vielä 10 % 
hallituksen jäsenistä kokematta – ainakin kyse-
lyn mukaan.
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Teksti Aleksi Ranki, Matti Kujala, hallitus  Kuvat Ville Nousiainen
 

Ihmetteletkö vai ymmärrätkö? 

Saku Koivu - Pure Jenkki 
kortti.. Siinä on kortti joka 
lämää kovaa ja tarkasti vihun 
ylämummoon. Ei aiheuta 
damagee vihun minioneihin 
kuin harvoin mutta ei vaadi 
juuri yhtään manaa.

Annoy-O-Tron! Ihana ja pitää 
söpöä ääntä. Ihan sairaan 
ärsyttävä :D

Wisp. Halpa muttei hyvä. Eli 
niinku minä.

Fuksityttö.

Fuksityttö.

Annoy-O-Tron Hello! Hello! 
Hello!

Innervate, viime vuonnakin 
Innervate.

Huffer Companion. Summon 
a random Huffer.

Pataysi. Se ei jätä mitään 
arvailujen varaan.Lorewalker Cho, areenalla 

5/5.

Druid of  the Claw. Tykkään 
kissoista ja Karhu-oluesta.

Twisting Nether. Tapan 
kaikki.

Nozdormu. Sandstorm ja 
gotta go fast!

Truesilver Champion. 
It’s good.

Viime vuoden tilde.

Southsea Deckhand. Juoksee 
tosi kovaa ja sanoo ”HA-
HAA!”

Ysera, näytti kivalta, Teemu 
myös sanoi, että se on pätevä.

Jester’s Cap, kunnon pelle 
tarvii aina hatun!

Faceless Manipulator. Ei tartte 
omia legejä kun voi kopioida 
vihulta.

Fuksityttö.Millhouse Manastorm. Eka 
legi minkä sain ja niin hyvät 
äänet.

Psyduck. Psyduckilla on 
sellaista rockymaista underdog 
charmia, kun se kärsii niistä 
migreeneistä kokoajan :3

Foe Reaper 4000: iskiessään, 
se tuhoaa myös kaiken ympä-
rillä olevan.

Taz’dingo sillä DasDingo!

Coin. We need more mana.

”matka jatkuu varjon mailla” 
Sen avulla mun velho 
selvisi hengissä mun 
ekassa pelissä smaugin 
hyökkäyksestä

Loatheb, Only one Loatheb?

Hearthstone-peli (eli HS) on kova juttu TiTellä, ja siksi selvitimme näin ollen jokaisen hal-
lituksen jäsenen suosikkikortit ja perustelut niille. Jännittävää oli se, ettei yksikään halli-
tuksen fuksityttö ei ollut vastannut korttikyselyyn. Toimitus otti myös vapauden muokata 
muutamia perusteluita hieman.

Lemmityt HS-kortit

×
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Now hiring
Global Digital Lead
Here’s-another-way-
of-looking-at-it 
Consultant
If you think that we just made this title up, then you’re right. We did. Because at Tieto we 
know that the last time you did something for the first time, was the last time you really had 
fun at what you do.

That’s why we’re looking for extraordinary people that think in extraordinary ways. People 
who’d rather develop completely new solutions for retail, manufacturing or the forest industry, 
than just play follow-the-leader in a me-too world.

So if you think you’re the kind of person we’re looking for, then 
give us something new to think about at tieto.com/careers 

Changing perspectives

tieto.com/careers

T ampereen Hervannassa 20.-22.3.2015 
sattui ja tapahtui kun Tietoteekkarit 
ympäri suomea saapuivat mittelemään 

Titeenien Taistojen mestaruudesta. Taistelijoi-
ta Tampereelle saapui Otaniemestä, turusta, 
Oulusta sekä lappeen Rannasta. Mestaruuden 
Titeeneistä vei Otaniemen Tietokilta ry (TiK) 
puolen pisteen erolla toiseksi tulleeseen Oulun 
Tietoteekkarit ry:hyn (OTiT). Tampere sijoittui 
kisoissa kolmanneksi, niin ikään puoli pistettä 
Oulua jäljessä. Itse kisoista nyt ei sen enempiä, 
jännittävämpää oli Jukan seikkailut Titeenien 
taistoilla ja sen jälkeen.

Jukka on siis yksi TiTen maskoteista. Se on 
noin miehen mittainen nukke, jonka kasvoina 
toimivat Jukka ”Yucca” Korpelan kasvot. Yucan 
muistaa ehkä parhaiten yhdestä Suomen van-
himmista meemikuvista, jossa on Yucan naama 
ja teksti ”Et vaan osaa!”. Jukalla on luonnollises-
ti TietoTeekkarikillan haalarit. Itse Jukka-nukke 
on valmistettu vuoden 2006 Titeenien Tais-
tojen lajia varten. Myös tuolloin kisat käytiin 
Hervannassa. Lajissa Jukka kuvasti luultavasti 
sammuvaa fuksia. Eihän sellaista kukaan omal-
le kiltahuoneelleen halua! Tarkoituksena olikin 
siis toimittaa Jukka sammumaan jonkun muun 
kiltahuoneen sohvalle. Turkulaiset ajautuivat la-
jissa jonkin sortin silmätikuiksi jota muut killat 
kiusasivat. Tästä johtuen turkulaiset raahasivat 
Jukan mukanaan fyysiselle kiltahuoneelleen tur-
kuun asti. Turkulaiset kuitenkin tykästyivät Juk-
kaan niin paljon, että ovat sitä pyrkineet varas-

tamaan vuosi toisensa jälkeen aina saapuessaan 
Tampereelle vierailulle. Joskus ovat onnistuneet, 
joskus eivät.

Nykyisin Jukan varastamisesta ovat in-
nostuneet myös muut tietoteekkarikillat. Ti-
teenien Taistoissa Jukka on osa Tampereen ki-
sajoukkuetta ja se tietysti otetaan aina mukaan 
kun taistoihin lähdetään. Reissulla mukana 

Jukan seikkailut
Teksti Aleksi Ranki, Sakari Saarinen, Miika Heinonen | Kuvat TiK-fuksit, Killan arkistot

›

Jukkaa on yritetty tappaa aiemminkin.
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olevat fuksit komennetaankin Jukan vartijoiksi, 
joiden tehtävänä on huolehtia siitä, että Jukka 
ei vieraan killan edustajien matkaan lähde. Ju-
kan henkilökohtaisena henkivartijana toiminut 
Sakari ”iotRE” Saarinen kertookin seuraa-
vaksi miten Jukan vartiointi meni noin niin kuin 
omasta mielestä Titeenien Taistoilla 2015.

Operaatio pelastakaa
tietoteekkari Jukka:

Jukanvartijan karmea
nöyryytys

Titeenien Taistojen viimeinen ulkolaji 
”Jukan paluu” läheni loppuaan. Kisakylän toi-
selta puolelta kantautui huuto: ”iotRE, MISSÄ 
JUKKA ON?!”

Eäägh, Jukka oli kadonnut lepopaikal-
taan. Ampaisin kisakylän lumikukkulalle tä-
hystämään jälkiä kidnappaajista, mutta aikaa 
oli kulunut jo liikaa. Palasin kisakylään tiedus-
telukierrokselle, sekä värväämään apujoukkoja. 
Epäonnekseni muut fuksit olivat jo kaikonneet 
suorittamaan jonkinlaisia nakkeja, mutta nyt 
minulla oli enemmän pohjatietoja: turkulaiset 
raijasivat Jukan metsään, kohti etelää. 

Kidnappaajat olivat olleet 
huolimattomia; lumihangessa 
näkyi jalanjälkiä. Eipä aikaa-
kaan ja olin heidän kintereillä. 
Pysyttelin parhaani mukaan 
piilossa välimatkaa umpeen ku-
roen, kunnes Jukka oli nostettu 
metsiköstä kevyen liikenteen 
väylälle. Sprinttasin perään. 
Suunnittelin napata Jukan kai-
naloon ja eksyttää pahikset met-
sään - mutta tein virhearvion 

kolmikon puristusvoimista. Jukka ei lähtenyt-
kään matkaani, vaan kiepsahdin tieltä takaisin 
metsikköön.

Kolmikosta kaksi hyppäsivät päälleni istu-
maan ja kolmas hävisi toisaalle. Muutaman mi-
nuutin kuluttua taistelutahtoni todettiin laantu-
neen, ja lähdimme kävelemään takaisin koululle. 
Vaan karkasin kesken matkan.. Jäljellä oleva Ju-
kan kaappaaja löytyi yllättävän nopeasti, mutta 
Jukka oli jo piilossa. Taklasin miehen maahan, 
tarkoituksena kiristää tiedot Jukan olinpaikasta. 
Mutta loput vihollispartiosta löysivät minut uu-
destaan! Taas vietettiin aikaa asfaltilla (ja kerät-
tiin hämmentyneitä katseita ohikulkijoilta :D).

Tällä kertaa minua ei enää päästetty va-
paaksi. Nyt valkeni myös se, etteivät vangitsijani 
olleetkaan turusta, vaan Otaniemestä.. Hyvä 
harhautus sinänsä, kaikki muut luulivat Jukan 
yhä olevan turkulaisten hallussa. Jouduin tun-
nustamaan tappion pimeän tullessa, Jukka oli 
nyt syvällä lumihangettomassa metsäkkeessä, 
mustiin haalareihin sonnustautuneena.

Yön aikana sana turkulaisista ja Jukas-
ta oli levinnyt lähes koko TiTen tietoisuuteen. 
Aamuun mennessä olin saanut kuulla ”Jukka 
on turkulaisilla” niin monta kertaa, että uskoin 

sen itsekin. Kuvittelin kai liikoja 
tietoretardien juonimiskyvyistä. 
turkulaiset alkoivat tehdä lähtöä. 
Yritimme ankkamiehen ja snot-
tiksen kanssa soluttautua turku-
laisten paluubussiin.

Emme kuitenkaan pääs-
seet edes parkkipaikalta ulos, 
säyseä kuski ei kelpuuttanut 
ylikansoitettua bussia. Onneksi 
Maska oli liikkeellä ladan kera, 
ja pääsimme bussin perään. 

TiK-fuksien nöyryytysselfie 
iotREn päällä istuen.

Rundi Herwannan ympäri ja turkulaiset jal-
kaantuivat siihen samaiseen metsään missä eilen 
säntäilin. Pitkään jatkuneen mottitilanteen jäl-
keen turkulaiset vetääntyivät metsästä – ilman 
Jukkaa. Näin he väittivät myös irkissä. Ilmeisesti 
”iso puu” ei ollut kovin hyvä tuntomerkki … no, 
niin, tai sitten Jukka onkin Otaniemeläisillä.

turun voitosta oltiin niin varmoja, ettei 
kukaan edes lähtenyt kyttäämään Otaniemen 
lähtöä. Tunti kyseisen lähdön jälkeen seurasi 
twitteriin postattu yhteiskuva, Jukka väen kes-
kellä.

Tapahtumista on jo viikkoja, mutta ope-
raatio pelastakaa tietoteekkari Jukka on vieläkin 
käynnissä.

Valitettavasti Jukka jäi tältä erää Otaniemeläis-
ten haltuun. Kuulemma Jukka on saanut ylleen 
myös Tietokillan haalarit. Titeenien jälkeisellä 
viikolla lähetimme peruskiinteän taistelijamme 
– Miika ”SoliDi” Heinosen – noutamaan 
Jukkaa takaisin kotiin Tampereelle. SoliDin re-
portaasi tapahtumista seuraavaksi.

Operaatio pelastakaa
tietoteekkari Jukka:

Ensimmäinen kosketus

Päivä oli synkkä ja kovin syksyinen, kuten Suo-
men kevääseen kuuluu. Tampereen TJ (Tie-
dustelujoukko) oli edellisenä päivänä pudotettu 
vihollisen toiminnan tärkeimpään hermokes-
kukseen Otaniemeen. Varsinainen tehtävämme 
ei liittynyt tietoteekkari Jukkaan, joka oli edel-
lisen viikonlopun yhteenotoissa vääryydellä ja 
viekkaudella onnistuttu saamaan panttivangiksi, 
mutta useista eri aselajeista koottu joukkomme 
oli vielä edellispäivänä yhtä mieltä siitä, että 

sopivan tilaisuuden tul-
len vapautamme yhden 
omistamme.

Varsinainen ope-
raatiomme ei kuiten-
kaan ollut helppo, vaan 
vaati useita uhreja. 
Muistan itsekin raahan-
neeni taistelukyvytöntä 
ja pahoin loukkaantu-
nutta ylempää upseeria aamunkoitteessa turva-
taloomme, ennen kuin taistelustressi vei lopulta 
tajuntani. Suureksi onnekseni olimme kuitenkin 
päässeet perille ja pystyimme toteamaan kärsi-
tyt tappiot. Joukkomme taistelumoraali oli siinä 
määrin murentunut, että suurin osa urheasta 
joukostamme päätti vetäytyä vihollisalueelta. 
Jäljelle jäimme vain minä ja pelastamani ylempi 
upseeri, joka ilmeisesti oli kiitollisuudenvelassa 
minulle.

Vaikka joukkomme oli huomattavasti toi-
vottua pienempi, emme antaneet sen vaikuttaa 
mielialaamme, vaan muun osastomme hyvästel-
tyämme aloimme välittömästi tiedustella paikal-
liselta yhteyshenkilöltämme vihollisen pääma-
jan sijaintia. Edellisten taistelujen turruttamat 
aivomme eivät toimineet parasta mahdollista 
vauhtia, eivätkä lihaksemmekaan suostuneet 
parhaaseen mahdolliseen yhteistyöhön, mutta 
täydennettyämme nestevarantomme olimme 
valmiina jatkamaan suoraan vihollisemme odot-
tavaan syliin. Olimme nimittäin saaneet tietää, 
että tehtävämme oli paljastunut. Otaniemen 
TJ:n sekaan oli nimittäin onnistunut luikertele-
maan vihollisen vakooja joka oli jo hyvissä ajoin 
varoittanut tovereitaan. Vihollinen oli reagoinut 
välittömästi ja vankia olikin kuulemma vahdittu 
yötä myöten. Olimme tuon ajan valitettavasti 

Kiinteä kuin veistos.

›
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Lisäys vuosijuhlien jälkeen:

TiKin edustus kävi vierailemassa Tampereella TiTen 
vuosijuhlilla. TiK pahoitteli tapahtumia Jukan suhteen ja 
lahjoitti vuosijuhlalahjaksi TiTelle avaimen Jukan vapaut-
tamiseen. Jukan tarkka sijainti on kuitenkin edelleen täysi 
kysymysmerkki. TiK lupasi antaa seuraavan vihjeen Jukan 
sijainnista mikäli TiTe toimittaa Tamppi -lehden TiKin kil-
tahuoneelle Wapun aikana. Kuulemamme mukaan Jukka 
olisi kuitenkin Suomessa.

›

›

kiinni omissa taisteluissamme, joten vihollinen 
kulutti resurssejaan turhaan.

Kun lopulta pääsimme perille pahan 
TiK:n päämajaan huomasimme heti olevam-
me alivoimalla. Koska emme ilmeisesti kum-
pikaan olleet välkyimmästä päästä, saavuimme 
paikalle eilisissä taistelupuvuissamme, jotka 
vihollinen tunnisti välittömästi ja alkoi kutsua 
paikalle apuvoimia. Suora hyökkäys olisi siis 
tuhoon tuomittu yritys. Päätimme lähestyä ti-
lannetta viekkaammin, eikä vihollinenkaan pi-
tänyt meitä joukkomme pienestä koosta johtuen 
uhkana. Aloimme juttelemaan niitä näitä, sillä 
vaikka olemmekin verivihollisia taistelukentällä 
on meillä kaikilla yhteiset juuret tietotekniikas-
sa. Paikalla oli myös loikkari, joka oli aloittanut 
asekoulutuksensa kanssani samaan aikaan Tam-
pereella. Upseerimme oli jo niin uupunut, että 
nautti heidän tarjoamiaan virvokkeita. Itse en 
moiseen uskaltautunut vaan hälysin pitää mie-
leni rippeet niin terävinä kuin suinkin.

Samaan aikaan näin kaapatun toverimme 
ensimmäistä kertaa. Hänet oli julmasti köytet-
ty patteriin vaijerille ja puettu TiK:n rumaan 
ja iljettävään asepukuun. Hänen katseessaan ei 
enää loistanut sama elämänhalu, vaan ennen 
niin iloiset silmät heijastivat pelkkää tyhjyyttä. 
Tämä kaikki sai minut lähes raivon valtaan, 
mutta onnistuin hillitsemään itseni. Tiedustel-
tuani Jukan tilanteesta kerskailivat vihollisemme 
sitoneensa Jukan niin hyvin, etten saisi häntä va-
paaksi ilman avainta. Tilaisuuteni oli siis tullut. 
Ennen toimiani tein vihollisen kanssa sopimuk-
sen, etten yrittäisi viedä Jukkaa mukanani, jos 
he vastavuoroisesti parantavat toverimme oloja. 
Käveltyni lopulta huoneen poikki toverimme 
luo huomasin riemukseni, etteivät Otaniemeläi-
set mitään partiolaisia ole, sillä Jukka oli helpos-
ti vapautettavissa pujottamalla raaja kerrallaan 

vaijerin läpi. Vähin äänin aloin vapauttaa to-
veriamme, mutta joku huomasi aikeeni ja pian 
minua jo revittiin pois toverimme luota. Jukka 
sidottiin patteriin paremmin ja minut otettiin 
myös vangiksi.

Olimme ilmeisesti menneet liian pitkälle 
sillä seuraavaksi sattui jotain kamalaa. Huiveil-
la naamansa piilottaneet tavalliset maastopu-
vut päällensä vaihtaneet vihollisen taistelijat 
saapuivat paikalle kantaen aseita mukanaan. 
En voinut kuin katsoa vierestä, kun toverim-
me teloitettiin silmieni edessä. Tästä seurannut 
Riehuminen ja terroristeille tyypillinen aseiden 
vastuuton paukuttelu mahdollisti kuitenkin pa-
komme. Luikimme vähin äänin pois päämajasta 
ja jatkoimme kiireellä matkaa pois vihollisalu-
eelta aina kotiin Herwantaan asti. Koko mat-
kan kotiin haudoimme kostoa. Rukouksiimme 
vastattiin nopeammin kuin uskoimmekaan sillä 
pian joukkomme raportoivat, että vihollisen yli-
päällikkö oli saapunut Herwantaan rauhanneu-
votteluihin…

Helvetti! Kostoksi Jukan teloittamisesta kaappa-
simme puolestamme Tietokillan puheenjohta-
jan omaksi panttivangiksemme hänen vierailles-
sa Tampereella. Lähetimme Tietokillalle videon 
kaapatusta puheenjohtajasta ja vaadimme pant-
tivankimme vaihtoa Jukan ruumiiseen. Tietokil-
ta ei tähän suostunut. Suunnittelimme kovasti 
Jukan toista pelastusyritystä kunnes saimme tie-
don, että Jukka on poistunut maasta. Tietojem-
me mukaan Jukka matkaa parasta aikaa jossain 
päin Singaporea ja valitettavasti kiltamme re-
surssit eivät toistaiseksi riitä pelastusoperaation 
kustantamiseen Singaporesta. Jäämme odotta-
maan lisätietoja Jukan seikkailuista… ×

Jukan julma teloitus Tietokillan kilta-
huoneella web-kamerasta todistettuna.

TiKin puheenjohtaja vangittuna Ti-
Ten kiltahuoneella.
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