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Tervetuloa vuoden viimeisen Nibblen 
pariin! Vuoden ensimmäisen Nibblen 
pääkirjoituksessa lupasin, että myös syk-
syllä julkaistaisiin Nibble pitkästä aikaa. 
Hieman se vaati verta, hikeä ja kyyneliä, 
mutta tässä tämä viimein olisi. 

Syksy on ollut hektistä aikaa. Rajoitusten 
höllennyttyä on tapahtumia ollut enem-
män kuin koskaan. On tuntunut, että 
joka päivä on ollut jotain ja olen itsekin 
joutunut ensimmäistä kertaa opiskelu-
jen aikana miettimään tarkemmin mi-
hin tapahtumiin haluaa osallistua, kun 
kaikkiin tapahtumiin ei millään ehdi. Tai 
sitten se vain johtuu siitä, että on tullut 
vanhaksi ja yrittää opiskella jotta valmis-
tuisi joskus, vaikea sanoa. 

Myös TiTen kiltahuone, kuten myös 
muut Hervannan kampuksen tilat, ovat 
jälleen erittäin pitkästä aikaa opiskeli-
joiden käytössä vuorokauden ympäri. 
Jos siis satut käymään kampuksella, niin 
käväise ihmeessä kiltahuoneella juo-
massa kupponen kahvia ja vaihtamassa 
kuulumisia muiden titeläisten kanssa. 
Killalle on hankittu syksyn aikana uusi 
kahvimylly sekä ostettu kahvipavuik-
si Löfbergsin Kharismaa, jotta jäsenille 
on varmasti tarjolla kampuksen parasta 
kahvia.

Tähän Nibbleen on kerätty juttuja lai-
dasta laitaan. Lehden lukemalla voit sel-
vittää mitä tapahtui TiTen vanhalle kopi-

okoneelle eli Pasuunalle tai minkälaisia 
seikkailuja TiTen Rankka-XQ:lla on tänä 
vuonna koettu. Tämän lisäksi lehdestä 
löytyy faktoja kyykän pelaamisesta sekä 
tiukkaa asiaa edunvalvonta-asioista. Jo-
kaiselle siis löytyy varmasti jotain. 

Tähän loppuun vielä iso kiitos tämän 
vuoden hallitukselle, kaikille ketkä ovat 
olleet mukana tekemässä lehteä sekä 
erityisesti teille Nibblen lukijoille, sillä 
teitähän varten tätä tehdään. Jos itse ha-
luat olla ensi vuonna tekemässä Nibbles-
tä entistä parempaa kiltalehteä, kannat-
taa hakea nibbletoimikuntaan! Haku on 
näillä näkymin tammikuussa ja aikasem-
paa kokemusta ei tarvitse olla. Lisätietoja 
Nibblen tekemisestä saa vaikka meikäläi-
seltä tai ensi vuoden päätoimittajalta.

Näiden kiitosten ja mainospuheiden 
kautta nautinnollisia lukuhetkiä lehden 
parissa!

Henri “Mihef” Seppä
Päätoimittaja
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Hei vaan hyvät TiTeläiset!

Nyt kun te ette mua (ainakaan helpos-
ti) voi enää täältä norsunluutornista 
häätää, on kuulkaas aika puhua suu 
puhtaaksi kuluneen vuoden osalta. ON 
TÄMÄ P*RKELE työmaa, p*ska hallitus, 
p*ska jäsenistö. 30-v vujuja ei voitu pi-
tää, Titeenitkin siirtyi, voisko k*rona jo 
lähteä täältä? KUKA TÄSTÄ ON OIKEIN 
VASTUUSSA, HÄ?

Ei vaan, läppä läppä, on ollu tosi hieno 
vuosi ainakin omasta mielestä, muuta-
masta muuttujastakin huolimatta! Ha-
luaisinkin jakaa muutaman kohokohdan 

tämän vuoden matkalta, vaikka oikeasti 
näitä löytyisi varmaan paljon enemmän:
- Toiminnan taso on jatkanut nousukii-
toaan
- Ollaan innovoitu eri muotoisia tapah-
tumia eri sektoreille, eli esim. tapah-
tuma-, fuksi-, kopo-, pää- sekä oikein 
ATK-sektorikin on tehnyt joko vanhoja 
tapahtumia uudella tavalla tai kokonaan 
uusia tapahtumia
- Hallituksessa on ollut huikea tunnelma
- Ainakin omasta mielestäni ollaan kas-
vatettu kommunikaatiota jäsenten 
kanssa
- AFAIK kukaan hallituslainen ei ole pala-
nut loppuun! (koputtaa puuta)

Toki joka vuodessa on myös parannet-
tavaa, mutta vahva uskoni on että näis-
tä voidaan ottaa oppia ensi vuodelle ja 
silloin ollaan taas askeleen pidemmällä 
:) Haluaisinkin tässä kohtaa kiittää koko 
jäsenistöä upeasta vuodesta. Ei oltaisi 
voitu tehdä tätä kaikkea ilman teidän 
aktiviisuutta ja tukea hommissa.

Itsehän olen koko vuoden kironnut 
hommiani, sillä kaikennäköistä on ol-
lut puheenjohtajan työpöydällä näiden 
“perushommien” lisäksi. Vaan piru vie, 
onko se sitten se nostalgia joka jo en-
nen pestin loppua hiipii vai mikä ihme, 
mutta kyllä tuli vaalikokousta siivoillessa 
melkein tippa linssiin. On ollut ilo pääs-
tä tekemään juttuja TiTen ja TiTeläisyy-
den eteen, vaikka pitää tämäkin tehtävä 
varmaan luovuttaa nuoremmille ja vet-
reämmille tässä kohtaa.

Rakkain terkuin,
Anniina “Ralliina” “Vanha nainen” Honka-
saari
Puheenjohtaja 2021

PJ-palsta
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Moikka taas,

Toivottavasti kaikki tietävät jo tässä vai-
heessa vuotta mikä TEK on, mitä se tekee 
ja miten opiskelijat hyötyvät jäsenyydes-
tä. Jos et jostain syystä ole vielä jäsen, 
voit liittyä ilmaiseksi osoitteessa tek.fi!

Hervannan kampus on avautunut jäl-
leen 24/7-käyttöön. Suuri kiitos siitä 
yliopiston päättäjille ja erityisesti asian 
puolesta rummuttaneille opiskelijoille! 
Myös TEK Lounge on käytössä kokonais-
valtaisesti. Mitäs tämä tarkoittaa, miten 
Loungea pystyy hyödyntämään?

Tule käymään kahvilla. Se on ilmaista 
ja samalla pääset jubailemaan muiden 
opiskelijoiden sekä TEKin täysjäsenten 
(työssä käyvien aikuisten) kanssa.
Tule tekemään (koulu)hommia. Loung-
essa pystyy keskustelun lisäksi rauhoit-
tumaan ja keskittymään, sillä yleensä 
siellä on hiljaisempaa kuin killassa.

Tule opintopiiriin! Kyseinen tapahtuma 
muutti Hertsin nurkasta Loungeen ja  
koki käänteentekevän uudelleensynty-
misen. Ei enää tekosyitä lykätä laskarei-
ta viimeiselle mahdolliselle aamuyölle. 
Herkkujakin on tarjolla.
Varaa tila omaan käyttöön. Loungessa 
voi kokoustaa tai pitää vaikka kaverei-
den leffaillan. Jos käytätte tilaa illalla, 
älkää barrikoiko ovia esimerkiksi naula-
koilla. Vartija ei tykkää.

Monenlaisia rooleja tulevaisuuden huipuille!
Different roles for talented people! 

Would you like to work in English?
Haluatko päästä konsultoimaan asiakasta? 

Teetkö töitä mieluiten tiiviisti vain oman tiimin kanssa? 

Houkuttaako kyberturva, vai onko koodaaminen sinun juttusi? 

Nautitko löytäessäsi b u g i n ? 
Pää pilveen vai kädet rautaan? 

Haluatko sittenkin automatisoida kaiken ja oikaista jalat nojatuolissa?

Mihin tahansa vastasit kyllä, meiltä löytyy rooli ja sopiva tiimi sinulle. 
Meille voit tulla juuri omana itsenäsi.

If you get your kicks solving intelligent industry's real-life challenges 
with modern software solutions and inventing brand new ones, this is the 
place for you! You will be developing software for big moving machines 
with modern C++, creating state-of-the-art UIs with Qt, and creating 
elegant and robust software systems. Or, you could be firmly in the Azure 

Cloud working with React, Angular, Node, and many more. 

Puolustuksen parissa pääset haastamaan itseäsi 
isojen ohjelmistokokonaisuuksien kanssa ja työlläsi 

on konkreettista merkitystä suomalaisen yhteis-
kunnan turvallisuuden kannalta. Voit valita, 
haluatko tehdä töitä osana tiimiä vai lähellä 
asiakasrajapintaa. Sinun ei myöskään tarvitse 
olla ekstrovertti menestyäksesi! 

Kyberturvallisuuden parissa työskentelee 
asiantuntijoita, devaajia ja laadunvarmistuksen 

ammattilaisia. Asiantuntijamme 
suunnittelevat, toteuttavat ja 

ylläpitävät kyberturvallisuu-
den tilannetietoisuusratkaisuja, 

korkean turvatason tietoliikenne-
ratkaisuja ja julkisten avainten hallin-

taan tarkoitettuja PKI-järjestelmiä. Jos olet 
kiinnostunut Go-kehityksestä, DevSecOp-
sista ja kyberturvallisuudesta, kybertur-
vatuotteidemme koodaus tai koodin 
laadunvarmistus voisi olla sinun paikkasi.

TEK-
palsta

Tutustu muihin kaupunkeihin. Oho! Her-
vannan Lounge ei ole ainoa laatuaan. 
Käy vaikka Pasilassa tai turussa seikkaile-
massa ja nauti tauolla kupillinen kahvia 
turvallisessa tukikohdassa.

Kuten aiemmassa Nibblessä mainitsin, 
TEK Lounge on yksi lempparietujani. 
Kannattaa siis rohkeasti tutustua!

Valtteri ”tastula” Tastula
TEK-kiltayhdyshenkilö 2021
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Kyykkä, tuo urheilulajien mersu. Yleen-
sä kun killassa tai muualla Hervannan 
kampuksella puhutaan kyykästä, siirty-
vät monen ajatukset heti Akateemisen 
kyykän MM-kilpailuihin.  Itselleni tämä 
urheilulaji on kuitenkin hyvinkin paljon 
muuta kuin opiskelijoiden festarimai-
nen tapahtuma, jossa kapuloiden visko-
minen saattaa suurellekin osalle osallis-
tujista olla vain sivutuote tapahtuman 
nimestä ja luonteesta huolimatta.

Itse näen kyykänpelaamisen tavoitteel-
lisena harjoitteluna ja erilaisten turnaus-
ten ja kisojen kiertämisenä pitkin kesää 
ja talvea. Kesän kisareissut ympäri suo-
mea ovat tutustuttaneet minut laajaan 
kirjoon erilaisia ihmisiä erilaisista taus-
toista. Kuitenkin yhdistävänä tekijänä 
meillä on ollut kyykkä. Monet näistä 

pelaajista on kasvanut jo lapsesta asti 
kyykkää pelaten, vanhemmiltaan op-
pien. Kuitenkin mukana on myös muita 
opiskelijoita, tai opiskelijapiireistä läh-
töisin olevia pelaajia, joita mielellään 
näkee talvenkin kisoissa, esimerkiksi 
juurikin edellä mainituissa Akateemisen 
kyykän MM-kisoissa. 

Olen myös näitä ihmisiä tavatessani 
huomannut, että ihmiset saattavat har-
rastaa kyykkää monin eri tavoin. Itse 
nautin suuresti erilaisten heittotek-
niikoiden ja joukkuepelistrategioiden 
pohtimisesta – välillä jopa liikaakin, jos 
joukkuetovereiltani kysytään. Toiset 
taasen pitävät välinehuollosta, ja tuu-
navat kartuistaan mahdollisimman hie-
noja. Onpahan kyykästä myös kirjoitet-
tu ja julkaistu kansiin kirjojakin: muun 

Kyykkä - 
yhteisöllisyyttä ja 
hauskanpitoa

muassa Haukikuningas – JP Tanninen 
(romaani) ja Linja-ajattelun perusteet 
– Ukko-Pekka Yliranta (tietokirja). Kaik-
ki nämä eri nyansseista pitävät ihmiset 
kuitenkin kuuluvat samaan pienehköön 
harrastajakuntaan ja rikastuttavat yhtei-
söä entisestään, tuottaen juuri omanlais-
taan sisältöä esimerkiksi YouTubeen tai 
blogialustoille ja jakaen ajatuksia mui-
den kanssa yhteisissä keskustelukanavis-
sa.

Opiskelijapiireissä taasen kyykkä viehät-
tää monia. Taustalla todennäköisesti on 
se, että suurin osa muutamaa poikkeusta 
lukuun ottamatta eivät ole ikinä kuulleet-
kaan koko lajista ennen opiskelemaan 
tulemista. Myöskään kovinkaan monella 
isolla urheilulajilla ei ole paljoa tekemis-
tä kyykän kanssa, joten kaikki harrasta-
minen lähtee tavallaan samalta viivalta. 
Laji luo luonnollista yhteisöllisyyttä, ja 
talvella lumikentällä pelattava opiskelija-
versio antaa hyvin tasoitusta enemmän 
harrastaneiden ja aloittelijoiden välille. 
Onhan myös se akateemiseen kyykkään 
usein rinnastettu kaljanjuontikin välillä 
ihan hauskaa puuhaa, vaikkei itselleni se 
(enää) kyykkään juuri kuulukaan.

Miten tätä lajia sitten pääsee harrasta-
maan? Tampereen akateeminen kyyk-
käseura TAKS (kyykkaseura.fi) järjestää 
opiskelijalähtöistä kyykkätoimintaa ym-
päri vuoden. Tähän kuuluu erilaisia kyyk-
käturnauksia ja liigoja, joista lähimpänä 
on Tampereen Kyykkäliiga, johon voi 
osallistua ihan kuka vain tamperelainen 
opiskelija. TAKS järjestää kelien salliessa 
viikoittain kyykkäharjoituksia Kuusik-
kopuiston kentällä (vesitornin vieressä 
Hervannassa), joihin uudet pelaajat ovat 
aina tervetulleita. TAKS tarjoaa siellä väli-
neet ja ohjeistusta pelaamiseen. Allekir-

joittaneen löytää myös usein näistä har-
joituksista. TiTe järjestää myös ainakin 
fukseille kyykkäturnauksen sekä yleisen 
kyykkäkarsinnan, joihin kannattaa eh-
dottomasti tulla pelailemaan kaveripo-
rukalla. Mikäli kesällä pelaaminen kiin-
nostaa enemmän kuin talvisilla kentillä 
paleleminen, toimii Tampereella oma vi-
rallinen kyykkäseura, Tammer-Kyykkä, 
joka järjestää myös yhteisiä harjoituksia 
kesällä ja kiertää kesän kyykkäkisoja ym-
päri Suomen.

Mikäli teksti aiheutti mitään tunteita, ja 
harrastuslistassasi on kartunkokoinen 
aukko, tule rohkeasti mukaan pelaile-
maan. Saatat vahingossa löytää harras-
tuksen vaikka koko loppuelämäksesi. 

Teksti: Valtteri “Jallux” Yli-Karro

Kuva: Mikael Peltoketo
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Kilta päätti vihdoin hankkiutua eroon 
kiltaa vuosia kunnialla palvelleesta tu-
lostimesta, joka tunnettiin myös Pasuu-
nana. Pasuuna palveli kiltaa kunnialla 
vuosia. Ikä alkoi kuitenkin painaa, ja Pa-
suunan kanssa täytyikin usein ”neuvo-
tella”, että se jaksoi puskea paperia ulos 
uumenistaan. Kaiken on loputtava aika-
naan, joten killan hallitus päätti päästää 
Pasuunan tuskistaan.

Oli alusta asti selvää, ettei Pasuunasta 
voida luopua noin vain, vaan oli järjes-
tettävä juhlava tilaisuus. Suunnitteluun 
osoitettiin työryhmä, joka alkoi pohti-
maan, mikä olisi tarpeeksi kunniakas 
tapa lähteä killan ”rakkaalle” Pasuunalle. 

Ideoita heiteltiin ympäriinsä. Esimerkik-
si kanjonin sillalta heittämistä harkittiin. 
Keskustelun lomassa päätimme kysyä 
Pommijätkiltä, haluaisivatko he räjäyt-
tää pasuunan. Emme edes odottaneet, 
että he vastaisivat meille, mutta he yl-
lättäen suostuivat toimittamaan pasuu-
nan tuonpuoleiseen.

Suunnitelma oli sillä päätetty. 17.9. ret-
kikuntamme otti suunnaksi Orimatti-
lan ja Pommijätkät. Aamulla siirsimme 
seremonioin pasuunan ulos killasta ja 
ruumisauton kyytiin. Muutaman tunnin 
ajomatkan jälkeen olimme Orimatti-
lassa. Meidät otti ystävällisesti vastaan 
Pommijätkien Henkka, joka opasti mis-
sä ja miten Pasuuna lähtee. Pasuunan 
sisään asetettiin 300 g muoviräjähdettä 
ja se lähetettiin maata kiertävälle ra-
dalle. Tai no sinne se olisi mennyt, jos 
ympärillä ei olisi ollu katosta, joka estää 
roskien ja muun vaarallisen materiaalin 
sinkoilemisen ympäristöön.

Pasuunasta otettiin talteen hienon 
muotoisia tai muuten kivan näköisiä 
palasia, joita nykyään voi nähdä roik-
kumassa haalareista, tai annettuina 
vujulahjoina. Henkkakin totesi, ettei 
koskaan ole nähnyt niin suurta mielen-
kiintoa räjäytettyä tavaraa kohtaan. 

Seuraavaksi lähdimme kotimatkalle 
haikein, mutta tulevaisuuteen katsovin 
mielin. Olihan kiltaankin juuri hankitu 
uusi tulostin, Tuuba!

Teksti: Atte Jokinen & Lassi Timoskainen
Kuvat: Jarkko Ahvenniemi

Pasuunan 
räjäytys



Moikka moi, Meikäläinen on Ville ja ha-
lusin tulla kertomaan seikkailuista Rank-
ka-XQ:lla :D Reissuhan kiersi ympäri Suo-
men maata Henen turvallisen kyydin 
kuljettamana! Päiviähän oli neljä, joten 
käydäänpäs läpi päivä päivältä! Reissuhan 
alkoi TiTen kiltahuoneelta, jota etkoiltiin 
Ale Pub Potissa!

Tampere - > turku
Bussin startattua matka jatkui railakkaas-
ti kohti turkua! Ensimmäinen etappi oli 
Vincitin tiloissa yritysvierailun muodossa 
ja nautimme Ahoj-Braúse pulveria, joka 
oli ni maitsev, että eräs kanssamatkusta-
ja saattoi tilata tuhat pussia sitä kotipuo-
lessa! Vierailun jälkeen pääsimme naut-
timaan sisarkiltamme Digit ry:n kanssa 
sitseistä. Yllätyksenä vain tuli, ettei paikal-
la ollutkaan ollenkaan mietoja, vain pieni 
kuppi johon meni jotain kirkasta nestettä, 
en muista aivan tarkemmin, joten tähän 
olen kaivannut muutamia täydennyk-
siä. Näiden sitsien aikaan olin kuulemma 
heittänyt rakasta ystävääni leivällä ja le-
vittänyt kontin ympäri Q-talon käytäviä :D

Noin kello kahden aikaan yöllä lähdimme 
käymään mäkkärissä ja ihailemassa maan 
kuulua Posankkaa! Saatoin myös kaatua 
Posankan lähistöllä oleviin kiviin, käteni 
turposi ja pitikin Tampereen päässä käydä 
pyörähtämässä lääkärissä :D Noh, ei siinä, 
ei sitä menossa tullut huomattua, siispä 
lähdin ystäväni Oton kanssa katsomaan 
turun keskustan tarjontaa, pitkän käve-
lyreissun aikana kuljimme vahingossa 
kolme kertaa Posankan ohi, tanssimme 
rappukäytävässä ja pörräiltiin Tiereillä 

ympäri keskustan laitamia. 
Lopulta keskustassa kävimme paikallises-
sa Heidisissä ja sieltä lähdettyä pyörimme 
pientä mäkeä alas ja taistelimme puskan 
läpi. Takaisin Q-talolle selvittyämme nu-
kuimme portaiden alla ja heräsin aamulla 
Oton kanssa lusikasta samasta makuupus-
sista :D

turku -> Vaasa
Toinen päivä alkoi varsin raikkaissa tunnel-
missa Q-talolla, pienen selviämisen jälkeen 
möngimme bussiin ja suuntasimme länsi-
rannikolle! Vaasan päässä ensimmäisenä 
kävimme vierailulla Wapicen toimistolla. 
Vierailulla sai pientä evästä ja pelata pöytä-
futista. Ainiin oli siellä myös mielenkiintoi-
sia pointteja Wapicen toiminnasta! Vierai-
lun jälkeen kävimme pienellä eväsretkellä 
ennen pääsyä majapaikkaan, kauppalistal-
la oli esimerkiksi uusi kontti edellisen hävit-
tyä yllättäen. Majapaikkana toimi juhlatalo, 
jossa nukuttiin liikuntasalin lattialla ja akti-
viteettina oli yksi beer pong-peli :D 

Edellistä päivää mukaillen lähdimme seik-
kailemaan kohti Vaasan keskustaa, tällä 
kertaa jo isommalla jengillä! Kymmenen 
euron Tierin jälkeen saavuimme Vaasan 
paikalliseen Oliver’s Inn baariin. Täällä koh-
tasimme paikallisia opiskelijoita, näin niin-
kuin itärajalta saapuessa tuli huomattua, 
että keskipitkän ruotsin C ei ollutkaan niin 
kova suoritus kun aikoinaan muistelin. 

Myöskin täällä huomattiin, että monen 
biisin lyriikat helpottuu merkittävästi, kun 
vaihdetaan jokaiseksi sanaksi TietoTeekka-
rikilta :D Kyseisen reissun jälkeen lähdim-
me paikallisen oppaan seurana katsasta-
maan keskustaa tarkemmin. Tämän aikana 
tanssimme Kimmon Hondaa ja Shangain 
Valoja Vaasan keskustorin lavalla, kävimme 
nauttimassa paikallisesta herkusta eli tilli-

makaroonista, jonotettu Kelan ovella, seurattu 
paikallisia asukkaita kerrostalon kellarissa sijait-
sevaan asuntoon ja rapsutettu koiraa. Lopulta 
kellon lähestyessä kuutta ja auringon noustes-
sa ryömimme majapaikkaan ja olimme valmii-
na kohtaamaan uusi päivä! ... joka alkoi kahdek-
salta aamulla :)

Vaasa -> lappeen Rannat
Kolmas päivä alkoi hyvin rapsakkaassa tun-
nelmassa noustessamme bussiin, suuntana 
reissun kohokohta, Tuurin kyläkauppa. Täällä 
nautimme excu-kaalista ja shoppailimme hävi-
tettyjen tavaroiden tilalle uusia. Näin ollen bus-

Rankka-XQ 
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sissa vertailimme mitä kukin oli ostanut ja 
kerroimme varsin huvittavia vitsejä juo-
mapalkalla :D Vaikka matka oli pitkä, niin 
tila tässä palstassa ei tarpeeksi, siispä hy-
pätään suoraan lappeen Rannoille, joka 
alkoi kasuaalisesti kellotuksella. 

Tavaroiden paikalle saamisen jälkeen 
siirryime Clusterin järkkäämään kellari-il-
taan, jossa oli varsin maittavia seurape-
lejä, jotka vaihtelivat beer pongista erää-
seen kulttuurilajiin, joka tuli ilmi osalle 
reissaajista! Myöskin Clusterin kiltahuo-
neelta sattui matkaan eräs vihreä aarre :D 

Menon hiivuttua, toteutimme jo perin-
teeksi muodostuneen keskustaXQ:n hyp-
päämällä taksiin muutaman ystäväisen 
kanssa ja suuntasimme paikalliseen Gigg-
ling Marliniin. Perille päästyämme valloi-
timme tanssilattian krebaamalla lujaa, 
senkin verran kovaa, että viereinen henki-
lö otti hieman osumaa ja tuli pyytämään 
miulta anteeks :D 

Tämän GM reivailun jälkeen ilta ei vielä-
kään riittänyt, pienen äpöstyksen jälkeen 
saatiin idea käydä katsomassa läheinen 
hyppytorni, sen verta viisaana päätimme 
jättää tämän testaus vielä ensi kesään. No 

mutta, tästä tympäätyneenä otimme fiksun 
päätöksen ja päätimme kävellä lappeen 
Rantojen keskustasta Skinnarilaan eli noin 
8 kilometriä, kellohan oli tosissaan aamu 
viisi tässä vaiheessa :D Matkalla kierittiin 
massiivinen mäki alas, pidimme pikaisen 
marjakossukokouksen ja reivasimme skeit-
tiparkilla. Lopulta majoitukseen päästyä 
päädyimme nukkumaan viimeisen yömme 
tällä reissulla käytävällä. Herätyskin oli sen 
mukainen, kaksi paikallista opiskelijaa tuli 
herättelemään kameroiden kanssa räkät-
täen meille.

lappeen Rannat -> Tampere
Lopulta ylös päästyämme ja bussiin nous-
tuamme pääsimme taas kertomaan bussin 
edessä upea tarinamme yöltä ja nautti-
maan viimeisestä matkasta kohti Tampe-
retta.
Perille päästyä, kiltahuoneelle saapuessa 
muistelin näitä hetkiä kertaalleen ja tote-
sin, että oliha tuo nättii <3

Ville Niemi
Liikuntavastaava 2021, Ylitutor 2022
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Moro se ois albert täs, mä oon TiTen mais-
terifuksi. Tää teksti on RankkaXQ:sta ja nyt 
pari viikkoa toipuneena voin todeta jopa 
nauttineeni matkasta. Rankan reittinä 
tänä vuonna oli Tampere – turku – Vaasa 
– lappeen Rannat – Tampere ja matkavä-
lineenä bussi.

Bussissa sain matka-aveciksi toisen mais-
terifuksin ja me istuttiin vanhojen ih-
misten paikoilla bussin etuosassa. Van-
hainkoti-osastolla meininki oli kuitenkin 
objektiivisesti bussin paras, sillä me oltiin 
eniten puhumassa mikrofoniin. Matkan 
ensimmäinen merkittävä tapahtuma ta-
pahtui 10min matkustamisen jälkeen, 
kun onnistuin kaatamaan juoman syliini. 
Hetkellisen harmistumisen pelasti kuiten-
kin bussissa soiva rankka-levy™,  joka sai 
unohtamaan märät housuni lähes koko-
naan. 

Ensimmäisessä rantalomakohteessa meil-
lä oli yritysvierailu Vincitillä. Suuri hatun-
nosto isännille, sillä he onnistuivat puske-
maan meidän jo katossa olleen tunnelman 
täysillä katosta läpi. Osa matkaajista yritti 
hautautua pallomereen jäädäkseen pi-
demmäksi aikaa, mutta heidätkin pako-
tettiin mukaan. Ilta jatkui yhteissitseillä 
Digit ry:n kanssa, ruokaa juomaa ja laulua 
oli tarpeeksi ja se oli hyvää. Matkan toinen 
merkittävä tapahtuma tapahtui sitsien 
tauolla, kun matkanjohtajisto onnistui 
yhdessä voittamaan erään noppapelin jo-
kaisen pelatun kierroksen. Kiitos Digitille 
isännöinnistä sekä turkuun eksyneen fuk-
sin, Jukan, ystävällisestä palauttamisesta. 

Toivon, että voimme vastata lämmöllä 
saamaamme kohteluun tulevaisuudessa. 

Sitsien jälkeisenä aamuna oloni oli hieman 
hatara, mutta hampaiden pesu palaut-
ti tasapainon. (kuva) Uudelleen bussiin 
nouseminen tuntui henkisesti raskaalta 
ja meininki oli maissa, kunnes bussin ää-
nentoisto saatiin käyntiin ja rankka-levy™ 
pelasti meidät. Toiseen rantalomakohtee-
seen saavuttaessa matkaajistosta huokui 
sitsien aikana suoritetun kovan laulami-
sen tuottama väsymys. Wapicen luona 
vapisutti :D, toinen yritysvierailu tuntui pi-
demmältä kuin ensimmäinen ja illan vielä 
epävarmat suunnitelmat laskivat moraa-
lia. Kuinka väärässä olimmekaan. 

Paikallisten opiskelijaturistioppaiden oh-
jaamana halukkaiden ilta kulki kohti Oli-
ver’s Inn –baaria, joka osoittautui kovaakin 
kovemmaksi menomestaksi. Matkanjohto 
oli nerokkaasti suunnitellut pysähdyspai-
kaksi paikan, jossa Tiistai on opiskelijoi-
den viikon The Juhlapäivä.  Ilta Oliver’s 
Inn:issä venähti osalla pitkäksi, viimeinen 

majoituksessa nukkuja oli paikalla 30min 
ennen herätystä.

Herätessäni tajusin että pelkäämäni päivä 
oli koittanut. Edessä olisi Vaasa – lappeen 
Rannat väli enkä ollut varma pysähdys-
kohteista tai pysähdysten määrästä. 

Nousin bussiin hieman suru puserossa 
kunnes bussin äänentoisto saatiin käyn-
tiin ja rankka-levy™ pelasti meidät. Mat-
kan kolmas merkittävä tapahtuma tapah-
tui tämän bussimatkan tauolla, kun bussin 
äänentoiston mahdollistaja ja matkan 
suuri pelastaja, Dongeli, saavutti 24-tun-
tia täyteen rankkaXQ-juhlapaita päällään! 
Viimeisessä rantalomakohteessa saunas-
sa oli kuumaa ja oloni oli uudelleensyn-
tynyt, kun pääsin peseytymään kunnolla 
ensimmäisen kerran matkan aikana. Mat-
kan viimeinen merkittävä tapahtuma oli 

Rankka-XQ 
fuksin silmin

paikalliset seuraleikit, jotka edelleen häm-
mentävät matkaajia. Kiitos Cluster ry:lle 
isännöinnistä ja juhla- sekä yöpaikan tar-
joamisesta.

Yleisesti koin RankkaXQ:n nautinnollise-
na tapahtumana, vaikka hetkellisesti en 
nauttinut olostani. Suosittelen tapahtu-
maa kaikille matkailusta ja viinistä tykkää-
ville. En suosittele tapahtumaa henkilöille, 
jotka omaavat matkapahoinvointia. Kiitos 
tapahtuman järjestäjille, matkanjohdolle 
ja kanssamatkaajille, nähdään ensi vuon-
na Rankalla! 

Albert Iho
Etuliitefuksi 2021

Copyright Patria. All rights reserved.

Mitä Systems voi tarjota Sinulle TiTe:läinen? 

Systems-liiketoiminta on ohjelmisto-osaamisen 
ja järjestelmäintegroinnin huippuyksikkö, jossa 
rakennetaan ylpeydellä ja ammattitaidolla sekä 
kansallista että kansainvälistä tilannekuvaa ja 
turvallisuutta. Tarjoamme asiakkaillemme 
tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmiä 
sekä niiden elinkaaren tukipalveluita uusimpia 
teknologioita hyödyntäen. 

Katso lisää tuotteistamme ja avoimista 
työpaikosta: https://www.patriagroup.com/fi

Meillä saat hyödyntää osaamistasi ja oppia uutta 
mielenkiintoisten teknologioiden parissa 
kokeneiden ammattilaistemme ja osaavien 
esimiestemme tuella. 

Haluamme, että viihdyt työssäsi – tervetuloa 
meille!
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TiTen Rankalla sattui ja tapahtui jälleen 
kerran kaikenlaista. Tähän juttuun 
on kerätty matkanjohtajan toimesta 
parhaat anonyymit quotet XQ:n 
virallisesta lokikirjasta.

Maanantai 25.10.2021
14:23 Lokikirja noudettu ruumasta ja 
taltiointi voi alkaa
14:27 En vielä osaa pyörremyrskyttää 
Sombreroa :(
14:45 Tänään posankan perseeseen
16:45 Kiitos Vincit, olit pöhinäinen 
pallomeri

Tiistai 26.10.2021
10:44 Tien päällä taas ja olo on hyvä <3
10:45 Tien päällä taas ja olo ei ole hyvä.
11:53 TIETOTEEKKARIKILTA!!!
11:53 Posankka ei oo hyvä paikka päästä 
Minuuttiklubiin
11:57 “Ollaanko me XQlla Autekin 
kanssa?” t. <bussikuski>
12:15 <tää kissa> 
mimimimimiumiumiumimiimiu
12:15 <koira> voh voh voh voh voh voh
12:26 rakas päiväkirja, eilen oksensin
13:13 Taneli oli vitun noobi t. terveisin 
maxed main ja melkee maxed ironman
13:22 Mut herätettiin kirjottaa tähän
13:47 E niin kuin EEEEEEEE

Keskiviikko 27.10.2021
09:52 Kävin laulaas mikkiin (ei se kilta) 
E-P:n kone ja tarvike
09:54 Kerroin jollekin vaasalaiselle eilen 
pitkän tarinan rankasta. Tarinan jälkeen 
se kerto ettei puhu suomee. Ei enää ikinä 
vaasaan.
10:09 tush keissi
10:29 Huomenna päivystykseen

10:46 Ai hitto vanha kunnon Tuurin 
kauppa. Isoisäni kuoli näin.
13:17 LÖYTÖJÄ TEHTY! USKOMATTOMIA 
TARJOUKSIA!
14:06 WOOO 300 km lappeen Rantaan
14:09 miu miu mi mi mi raf raf raf raf 
miumiu miu
14:54 kerran heitettiin päärynä vitun 
lujaa seinään (Juuso heitti ja se käy salilla) 
niin kuulu vaa poks eikä ollu edes mitään 
mössö tai mtn vaa se hävis kokonaan
16:22 XQ-levy vois loppua jo
16:22 150 gigaa GoPron muistikortis.
17:36 pyörremyrskytys part 2 meni vähän 
paremmin!
17:57 MENO PIMENEE! AUTTAKAA

Torstai 28.10.2021
xx:xx <JUKKA> TE! AINOAT YSTÄVÄNI, 
HYLKÄSITTE. EN JAKSA ENÄÄ. HYVÄSTI.
12:20 Mikä saa ihmisen tekemään 
itselleen näin
12:22 Pomppa kuulostaa erikoiselta
12:45 Katosin rankalla 2021
12:57 Roudasin eilen ihan liikaa 
kännisiä nukkumaan. Naurattais jos ei 
vituttais. Saimaa oli raikas. <nimi> kans 
yritettiin parinvaihtoa kun hän oli niin 
romanttinen.
13:42 HNGH, Jukka oli teleportannut 
lukitusta bussista
14:13 Nyt alkaa sotaoikeuden käynti
15:46 Apua kohta tää loppuu rakastan 
teitä kaikkia RSÄÄÄ <3

XQ-lokikirja
Imagine the What. Build the How.

Why join Scandit?

Our careers

✅ Come build an amazing product with us!
✅ We use Machine Learning and Computer
Vision
✅ We have a modern office in Ratina
✅ Contact us if you're interested in working
with any of the following: Machine
Learning, Computer Vision, C++, Full-stack,
Dev-Ops, QA, Android & iOS
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Tsekkaa lisätietoja ohjelmasta ja siihen 
mukaan pääsemisestä osoitteessa: 

vincit.fi/risingstar

Tsekkaa lisätietoja ohjelmasta ja siihen 
mukaan pääsemisestä osoitteessa: 

vincit.fi/risingstar

 15.11-31.12.2021 15.11-31.12.2021

HAKU ON AUKI

Moikka sinä urasi 
alkutaipaleella oleva 
ohjelmistokehittäjä!

Moikka sinä urasi 
alkutaipaleella oleva 
ohjelmistokehittäjä!

Me ollaan jo pidempään haluttu auttaa junior-
tason kehittäjiä pääsemään työurallaan alkuun. 

Ollaan nyt vihdoin otettu kunnolla niskalenkki tästä 
hommasta, pistetty vitosvaihde silmään ja luotu 
uusi Vincitin oma Rising Star -koulutusohjelma!

Me ollaan jo pidempään haluttu auttaa junior-
tason kehittäjiä pääsemään työurallaan alkuun. 

Ollaan nyt vihdoin otettu kunnolla niskalenkki tästä 
hommasta, pistetty vitosvaihde silmään ja luotu 
uusi Vincitin oma Rising Star -koulutusohjelma!

Joku voi ajatella, että on huono idea kirjoit-
taa vakavaa asiaa tähän Nibbleen kaikkien 
ryyppäysjuttujen keskelle. Niin minäkin, 
mutta uhmaan silti ja kirjoitan.

Perustin kopovuoteni hieman kärjistetysti 
yhdelle tavoitteelle: saada enemmän ihmi-
siä kiinnostumaan edunvalvonnasta. Näin 
siihen paljon vaivaa, tein uutiskirjeitä ja pe-
rustin kokonaisen toimikunnan. Siksi minua 
vähän kyrsii, kun yliopistomme hallitus sai 
leikkaussuunnitelmansa esittelemällä asian 
saralla paljon enemmän aikaan.

Vaikka mielestäni tähän mennessä esitetyt 
tilaleikkaustavoitteet ovatkin kestämättö-
miä ja yliampuvia, on kuitenkin mielestäni 
selvää, että jostain leikkauksia täytyy tehdä. 
Talousperustelut saattavat olla osin huteria 
ja kyseenalaistettavia, mutta mikäli valtakun-
nallisessa koulutuspolitiikassa ei tapahdu 
merkittäviä muutoksia, OKM:n myöntämä ra-
hoitus eli yliopiston suurin tulolähde laskee 
lähivuosina kuin lehmän häntä.

Jos nyt ollaan ihan realistisia, niin Tampereen 
yliopistolla ei ole mielestäni pitkällä aikajän-
teellä mitään järkeä ajaa täysiä kolmella kam-
puksella. Jo senkin takia, että tiloissa on aina 
jonkinlainen käyttämättömyysaste ja jokai-
nen erillinen kampus kasvattaa kuukaudessa 
“hukkaan” menevää rahasummaa.
Itse uskon, että 2030-luvulla Tampereella on 
enää yksi varsinainen yliopistokampus tai 
ainakin tätä vakavasti harkitaan. Kysyn siis 
- miksei tähän vaihtoehtoon siirrytä saman 
tien? Ainakin, jos vaihtoehtona on jättää kes-
kustakampuksesta vain kuori jäljelle ja polt-
taa muitakin säästöliekillä.

Todennäköisesti kampuksen sijainti tulisi ole-
maan Hervanta. Ensinnäkin meillä on jo val-
mis, suuri kampusalue ja lähipiireistä löytyy 
tontteja laajennustilaksi. Toisekseen keskus-
takampuksen tilavuokrat tulevat varmastikin 
vain kasvamaan ydinkeskustan kallistuessa.

Tämänkaltainen massiivinen muutos aiheut-
taisi tietysti lukuisia ongelmakohtia paitsi 
henkilökunnalle, niin myös yliopiston ima-
golle sekä opiskelijakulttuurille. Yhtäkkiä 
opiskelijatiloihin olisikin kaksinkertainen 
tunku ja kiltatilat joutuisivat uudelleenjaet-
tavaksi. Unelmoin joskus sellaisesta kivasta 
yliopiston ja TREY:n yhteishankkeesta, jossa 
opiskelijoiden tiloille olisi vaikka ihan oma 
rakennuksensa, taaten tilojen jatkuvuuden. 
Kuitenkin nykyisessä tilanteessa tämä nyt on 
ihan hapatusta.

Ei niin, etteikö usean kampuksen malli voisi 
toimia. Onhan Helsingin yliopistossakin ai-
nakin neljä. Kuitenkin johdon tahtotilana vai-
kuttaa olevan paljon puhuttujen synergiae-
tujen hakeminen tutkintojen yhdistämisestä 
ja tätä yhden kampuksen malli tukisi.
Tästä on nähty jo merkkejä, kun tietoteknii-
kan ja tietojenkäsittelytieteen tutkintoja on 
alettu yhdistämään – anteeksi, harmonisoi-
maan. Jonkin aikaa sitten dekaanimme ky-
syi, pitäisikö keskustassa olla TiTen oma tila 
ja Hervannassa vastaavasti Luupin tila, koska 
perusopinnot ovat niin yhtenäisiä ja opiskeli-
joita voi näkyä molemmilla kampuksilla.

Ulkopuolisen näkökulmasta saattaa olla vai-
kea ymmärtää, miksi meillä pitäisi olla kaksi 
eri ainejärjestöä. Nähdäkseni ainejärjestöjen 
eroilla on pointtia niin kauan kuin meillä on 
kaksi aidosti eri tutkintoakin.
Ilokseni yksikön henkilökunnan puolelta on 
löytynyt paljon tukea erillisten tutkintojen 
jatkamiselle, eikä yhdistymistä ole lähiaikana 
näkyvissä. Kuitenkin mikäli ITC siirtyy täysin 
Hervantaan, on yhdistämistä vastaan yhä 
vaikeampi nähdä argumentteja yliopiston 
hallinnossa.

Tässäkään tilanteessa yhdistäminen ei kui-
tenkaan ole pakollista ja ainejärjestöillä on 
todellinen mahdollisuus vaikuttaa lopputu-
lokseen. Aivan hyvin samallakin kampuksella 
voisi olla kaksi toisiaan liippaavaa tutkintoa 
ja eri ainejärjestöä.
Paljon tulee riippumaan opiskelijoiden kiin-
nostuksesta omien etujensa valvomiseen.

Mika Pajala
Koulutuspoliittinen vastaava 2021

Kopo-
kolumni
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