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V uosi on vaihtunut ja hallitus on 
vaihtunut. Minusta on tullut 

päätoimittaja.
Aloimme Nibble-tiimin kans sa 

suunnitella ensimmäistä Nibbleä halli-
tusvaihdossa, jossa päätimme lehdelle 
teeman. Mielensäpahoitus on ollut 
viime aikoina paljon esillä: Oulussa 
pidettiin sitsit teemalla mielensäpa-
hoitus, Mielensäpahoittaja-elokuva 
tuli telkkarista joululomalla ja TiTen 
omilla Arpasitseillä eräänä pukukoo-
dina oli mielensäpahoitus.

Tutkiessani mielensäpahoitus- 
aihetta, päädyin vauva.fi-sivustolle. 
Löysin sieltä keskustelun nimeltään 
”Hauskimmat ja ärsyttävimmät koke-
mukset tilanteista, joissa joku suuttuu 
tai pahoittaa mielensä aivan olematto-
mista asioista!” Huomasin tätä lukies-
sani, että lähes jokaisesta asiasta voi 
pahoittaa mielensä. Tässä muutama 
esimerkki:
”Työkaverini oli silmin nähden tuohtu-
nut minulle siitä, että olin hänen unes-
saan antanut hänelle potkut.”
”Lukiossa kaverini suuttui minulle 
siitä, kun olin kotona kipeänä enkä 
hänen kanssa koulussa..”
”Tästä on jo aikaa, olimme parikymp-
pisiä. Kaveri loukkaantui sydänjuu-
riaan myöten kun keskustelussa 
tuli esiin, ettei minulla 
ole tapana haa-
veissani kuvitella 

itseäni rakkaussuhteeseen tuntemat-
tomien miesmallien kanssa. Hän teki 
niin ja oli pitänyt itsestään selvänä, että 
minäkin teen. Olin nyt pettänyt hänet.”

Näitä lukiessa tulee mieleen, 
että toivottavasti en ole pahoittanut 
kenenkään mieltä siitä, etten ole haa-
veillut tuntemattomista miesmalleista. 
Tai toivottavasti kukaan ei ole pahoit-
tanut mieltään unistani, jotka ovat 
välillä hyvinkin omituisia. (Toivon 
ettei Harry Potter pahoittanut miel-
tään, että olin unessani hän ja minulla 
oli suhde Draco Malfoyn kanssa.) 
Tai siitä, että krapulassa olenkin jää-
nyt kotiin nukkumaan enkä ole tullut 
luennolle.

Koitetaan nyt kuitenkin olla 
pahoittamatta kenenkään mieltä.

Liisa Ojaniittu, päätoimittaja
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T iTessä on kaikki päin helvettiä, 
ja huonompaan suuntaan vain 

mennään. Kuten tavallista, hallitus 
on paska, tiedotus kusee ja fuksit on 
pihalla (ja pilalla). Tutoreita ei näy, 
kv-opiskelijat eivät käy tapahtumissa 
ja kukaan ei osallistu killan liikunta-
vuoroihin. Jäsenistö huutelee turhasta 
ja kiltahuone on ryypätty. Näistä en 
kuitenkaan mieltäni ole pahoittanut, 
enkä pahoita: näin asiat ovat olleet 
aina. Jos joku setä muuta väittää, joh-
tuu se vain muistin korruptiosta, jonka 
aika ja liiallinen alkoholinkäyttö väis-
tämättä aiheuttavat.

Perinteisten ongelmien lisäksi 
mäntyyn on menty monessa uudessa 
asiassa. TiTe sitsaa humanistien kanssa 
ja järjestää koodauskerhoa, jossa ei 
edes ryypätä. Kesätappopaikka ja uusi 
jääkaappi ovat liian isoja. Jukka on lap-

peen Rannassa. Killan viestintää 
hoidetaan kaiken maail-

man somehömpötys-
medioissa.  Menivät 

vielä valitsemaan 
erillisen toima-
rin (Ja vielä 
sinihaalari-
sen!) tuohon 
höpöhöpö-

hommaan.  Näistä minä mieleni olen 
pahoittanut.

Kaikkein eniten mieltäni painaa 
ja sydämelleni käy nykyinen vihan 
ilmapiiri, joka on vallannut killan. 
Tämä viha kohdistuu erivärisiin, -ikäi-
siin ja -näköisiin. Puhun vihasta, joka 
kohdistuu erääseen kiltamme vanhim-
mista ja arvokkaimmista olennoista: 
killan ruskeaan sohvaan, jota myös 
Masin sohvaksi on kutsuttu. Kiistä-
mätön totuus on, että tämä sohva on 
killan paras sohva (KPS). Epäilemättä 
järjettömän vihan aivopeseminä rak-
kaan kiltamme jäsenistö hyväksyi syk-
syn yleiskokouksessa ponnen, jossa 
velvoitettiin hallitus polttamaan tämä 
sohva TiTen kesätapossa. Tähän emme 
alennu, tähän emme suostu. Kuten 
Heinrich Heine aikanaan kirjoitti: 
”Siellä, missä ensiksi poltetaan sohvia, 
poltetaan seuraavaksi teekkareita.”

Joku varmaan odottaa että lupai-
len tähän loppuun TiTen toiminnan 
jollain lailla parantuvan tämän vuo-
den aikana. Turha toivo. Sen verran 
voin kuitenkin maalailla tulevaa, että 
tänä wappuna TiTe järjestää kaikkien 
aikojen ensimmäisen kiltojen välisen 
Herwantapeliturnauksen. Juokaamme 
siellä itsemme onnellisiksi.

Syksyisin terveisin
jämätommi, puheenjohtaja

Heipä hei!

Puheenjohtajan palsta
Kuva: Veli-Matti Korpelainen
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Roope tässä terve ja ihanaa, että 
tavoitin sinut!

T oimin Tampereen TietoTeekkari-
killan TEK-kiltayhdyshenkilönä eli 

minuun voi olla yhteydessä kaikkiin 
TEKiin liittyvissä kysymyksissä.

”Mikä ihmeen TEK?”
TEK eli Tekniikan akateemiset on dip-
limi-insinöörien ja arkkitehtien etu- ja 
palvelujärjestö. Minun lisäkseni opis-
kelijoita on lähes kolmasosa jäsenistä.

”Ei mulla ole varaa mihinkään 
lahjotuksiin!”

Ei hätää! TEKin jäsenyys on opiskeli-
joille täysin ilmaista ja se takaa kaikki 
täysjäsenten edut. Opiskelijat ovat 
merkityksellisiä TEKille ja juuri sinut 
otetaan huomioon päätöksenteossa. 
Sinä olet arvokas!

”Ilmaisia etuja!?”
Kyllä! TEK tarjoaa monenlaista tukea 
työnhakuun ja työsuhteisiin. Esimer-
kiksi joka vuosi julkaistava Teekka-
rin työkirja takaa täydelliset vinkit ja 
niksit kesätöiden hakuun. Kesätyöt 
kelpaisi varmasti? Kyseisestä opuk-
sesta löytyy myös mm. ajantasaiset ja 
jokaista opiskelijaa miellyttävät palk-
kasuositukset. Jos pahoitat mielesi 
työnantajan kanssa, on TEKin laki-
miehet käytettävissäsi veloituksetta. 
Lue Teekkarin työkirjaa ja ota niksit 
talteen!

 
”Kuitenkin joudun työttömäksi!”
Älä huoli! TEKin jäsenenä voit jo opis-
keluaikana varmistaa valmistumisen 
jälkeisen työttömyysturvan liittymällä 
IAET-kassaan. Kassaan liittyminen on 
vapaaehtoista ja vuosittainen jäsen-
maksu pyörii sadan euron hujakoilla. 
Työssäoloehto täyttyy, kun koko opis-
kelujen aikana olet yhteensä 26 viikkoa 
töissä. Töiksi lasketaan minkä tahansa 
alan hommat. Kun kesätöitä löytyy, älä 
jää pohtimaan vaan liity ihmeessä!

Eikä tässä vielä kaikki! Lisäksi 
jäsenenä sinulla on mahdollisuus 
lukea jäsenlehteä ja pääset nauttimaan 
monista alennuksista. TEK tukee meitä 
opiskelijoita monin eri tavoin ja mah-
dollistaa monien mahtavien tapahtu-
mien järjestämisen opiskeluvuosien 
aikana. Ei hassumpaa vai mitä?

Lisätietoja voi lueskella esim. 
tek.fi/opiskelijat ja liittyminenkin on 
tehty todella helpoksi ja se onnistuu 
vaivatta osoitteessa tek.fi/liity. Olkaa 
yhteydessä minuun jos TEKin pahoi-
tatte mielenne!

Kiitos ja hyvää päivänjatkoa!

Roope Pihlainen
TEK-kiltayhdyshenkilö

tek@tietoteekkarikilta.fi

OletTEKin täällä!

https://goo.gl/ZXxkse

APPLY!

Passionate for cars and software?

JOIN THE REVOLUTION!
Looking for Linux compatible SW Developers
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Toim. huom.: kolumnissa esitetty mielipide turun 
kaupungin nimen oikeinkirjoituksesta ei vastaa 

Nibblen virallista linjaa.

T urku ja Tampere ovat pitkään 
kiistelleet Suomen parhaimman 

kaupungin tittelistä vuosikymmeniä. 
Näitä kaupunkeja on mahdoton ver-
tailla pelkkinä kaupunkeina, koska 
rannikkokaupunki voittaa aina. Nyky-
päivän tietoyhteiskunnassa kuiten-
kin ratkaiseva elementti kaupunkien 
välillä on rautaisten tietoteekkareiden 
tuottaminen yhteiskunnan vaativiin 
rattaisiin. Ottakaamme nyt katsaus 
Turun ja Tampereen opinahjoihin tie-
toteekkarin näkökulmasta.

Turkulaisten tietoteekkarei-
den mentaliteettiin vaikuttaa Turun 
epävirallinen status Suomen ainoana 
oikeana pääkaupunkina. Tämä ajat-
telumalli tekee turkulaisista itsevar-
moja eivätkä suurimmatkaan haasteet 
laske innostusta uusiin tempauksiin. 
Tamperelaisten epäterveellinen mus-
tamakkara-ruokavalio ei varmasti-
kaan pidä tietoteekkaria voimissaan 
ja bruttokansantuotteen kehittäminen 
heikentyy. Ravinnon ja itsevarmuuden 
lisäksi kommunikointitaito on tärkeää, 
mutta tamperelaiset tekevät tästäkin 
harmillisen vaikeaa murteineen.

Turun yliopistolla tietoteekkarit 
ovat yhtenäisen kampuksen ytimessä 
yliopistonmäellä, jota ympäröi huma-
nistit, kylterit ja muut yliopiston opis-
kelijat. Turkulaiset voivat hyödyntää 

tätä poikkitieteellistä kultturellia sym-
bioosia, kun taas Tampereella tie-
toteekkarit asustavat eristettyinä 
Hervannassa muiden teekkareiden 
kanssa. Tamperelaiset täten jäävät 
ilman humanismia, jolle työelämän 
rattaisiin syöksyvä tietoteekkari vali-
tettavasti altistuu. TTY:n kampusalue 
on erinomainen, mutta sijainti kau-
kana Hervannassa maahanmuuttajien 
ja vanhusten kanssa ei ole ideaali.

Turkulaiset tietoteekkarit sai-
vat viime vuonna uuden kiltahuoneen 
perusteellisesti remontoituun IT-lai-
toksen rakennukseen eikä luteet häi-
ritse niin kuin vanhalla kiltahuoneella. 
Turkulaisten kiltahuone on nyt siis vii-
meistä huutoa kokolattiamattoineen. 
Valitettavasti molempien kaupunkien 
kiltahuoneet ovat viihtyisiä teekkarei-
den kehtoja, joissa on mukava viettää 
aikaa. Turkulaisten kiltahuoneella on 
silti parempi näköala ikkunoista, joka 
parantaa entisestään opiskelumoti-
vaatiota ja piristää teekkarin mustaa 
mieltä.

Lyhyesti sanottuna Turku on 
mielekkäämpi kaupunki harjoittaa 
tätä jaloa tieteenlajia, mutta Tampere 
tulee heti perässä Suomen toiseksi 
parhaana tietoteekkarin fasilitaatto-
rina. Toivottavasti kukaan tamperelai-
nen ei pahoita mieltään ja sen sijaan 
tulee turkulaisten tietoteekkariystä-
vien luokse milloin vaan. Muistakaa 

kuitenkin, voisi olla pahemminkin ja 
opiskella Oulussa.

Rakkain terveisin,
Asser Junnila
Digit ry, puheenjohtaja

Suuri Turku–Tampere-vertailu 
tietoteekkareiden kotina

Jutun kirjoittaja esittelee turkulaista 
ajoneuvosuunnittelua.

Kuvassa esimerkki turkulaisten 
Napoleon-syndroomasta ja valheellisesta 
ylemmyyden tunteesta.

Kuvat: Sami Nieminen, Andy Miccone
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I t has been 6 months since I first came 
to Finland. It was also my first time 

going abroad as a student, which was 
such a thrilling memory for me.

It started with the way I was 
welcomed to the country. I was offered 
help from tutors with information 
about TUT as well as life in Finland 
generally, well at least for a very fresh-
man to a new country that was a huge 
positive impact.

Finland from my point of 
view is a country of peace, in many 
aspects. Comparing everything to my 
home country, Finnish people are 
quite shy at first but they can easily 
be so friendly after drinking (well, 
sometimes it is even too ”friendly”). 
What is more, maybe the popula-
tion in Finland generally is not too 
much so the traffic is rarely crowded.  

People tended to follow the rule most 
of the time (sometimes I still encoun-
tered some people still by passing the 
red traffic lights), comparing to when 
I was in my home country, the traffic 
lights were not helpful that much.

Living in Finland also gives me 
the feel of nature when there are for-
ests everywhere, and I love forests! 

With that I and my friend in my pro-
gram went jogging there and that were 
exciting moments. It was also frequent 
that I saw wild animals wandering 
around.

Talking about education, and 
university education especially 
(because I am studying at a Finnish uni-
versity), I feel relaxed and free to study 
with the way TUT offers education. 

Lecturers are also enthusiastic and 
staying positively all the time, which 
encourages the learning progress a lot.

What is interesting in TUT is 
that there are also many guilds and 
clubs, which organize exciting events. 

Though I have not been able to wear 
the Teekkari cap yet, the idea of that 
cap and overalls really make me want-
ing to become a part of Teekkari cul-
ture. ×

Guilds and clubs here also 
play an important role in 

guiding us the international 
student to figure out what 
are the joyful parts in TUT.

Acquiring knowledge 
became joyful experience 

since I had so good facilities 
here as well as real-life 

examples and experiments.

However, what impressed 
me more was that I felt more 

safely when going out in 
Finnish traffic.

The Finnish Experience
Text: Hai Luong
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Diktaattorit tutuiksi!

Puheenjohtaja
« jämätommi

4. vsk

1. eräkoira
2. hiekasta itiöemä(ttime)ssäni
3. X

Rahastonhoitaja
« Valtteri ”Jallux” Yli-Karro

2. vsk

1. Sangria
2. Lehmä se taivalsi niityllä, se tuijotti 
koivupuuhun, kuuli kun kukkaset kiis-
telivät ja ne sieppasi suureen suuhun
3. Yksin, pareittain, ryhmissä

Tiedostusvastaava & Master of Some
« Teemu ”meemuteemu” 

meemu Nurminen
4/5. vsk

1. Pärinät
2. Etuoikeuttani poljetaan aina, kun 
joku sekottaa mut kasveihin
3. Lempigambina-lepo

Sihteeri
Matti ”Mayz” Hämäläinen »

4. vsk

1. Maito
2. Videon 17 poistamisesta.
3. Minulle mieluisin Gambinan asento 
on mallia pysty. Jos halutaan vielä 
lisätä sijainti, niin kaupan hylly.

Yritysvastaava
Antti ’’Antza’’ Vuorio »

2. vsk

1. Tummapaahtokahvi, tietysti Pauligin
(Huom, ei maksettu mainos)

2. Siitä, ettei Quornia mainosteta 
selkeästi Fusarium venenatum 
-sieniproteiinivalmisteeksi.
3. Kainon viehkeä miettimisasento.

Aurinko paistaa ja tuuli tuivertaa – rohkea toimittajamme uskaltautui 
kiipeämään rakkaan puheenjohtajamme hiuspalmikkoa pitkin 

norsunluutorniin. Näin saimme varastettua huomattavan kriittistä 
tietoa kiltamme diktaattoreista.

Hallitukselta saimme seuraavat tiedot:
1. Mikä on lempijuomasi? 

2. Jos olisit sieni, mistä pahoittaisit mielesi? 
3. Mikä on sinulle mieluisin gambina-asento?
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Isäntä
« Henri “Mihef” Seppä

1. vsk

1. Jallu
2. Siitä, että joku olettaisi sukupuoleni
3. Ojassa haarat levällään

XQ- ja ulkosuhdevastaava, VPJ
« Santeri ”Qike” Röning

Tupsufuksi

1. Gin tonic tai Nokian Panimon® Kei-
sari 2nd Avenue American Lager
2. Sukupuolirooleista
3. Väkisin

KV-vastaava
Noora Raitanen »

1. vsk

1. Mojito
2. Lumisateesta
3. Varpaillaan

Tapahtumavastaava
Eevuli, Ylimäen Eeva »

3. vsk

1. Gin tonic
2. Ihmisistä jotka tallaa muut sienet :’(
3. Siis täh?

ATK-vastaava
opossumi »

entisen talven fuksi

1. Ei ainakaan gambina
2. Jumalauta kun joutuu kaikenmaail-
man Gambina-hörhöjä sietämään met-
tässä kun eivät saatana erota suippu-
madonlakkeja myrkkysienistä
3. Pullon suu huulilla ja pullo 60 
asteen kulmassa

Ä
iti, taasko m

eet ryyppääm
ään?

Et oo ees kuvaan kerennyt.

Ylitutor
« Tiina ”nallekarkki” Hytönen

2. vsk
1. Chai-tee
2. Olisin mahtava pärinäsieni. Pahottai-
sin mieleni, jos minut poimisi metsästä 
joku tavallinen tietämätön kotiäiti ja 
tekisi minusta ruokaa, eikä osaisi arvos-
taa sitä huikeaa trippiä, joka olisin
3. Useimmiten sellainen, että minä olen 
yhdessä huoneessa ja Gambina toisessa, 
emmekä koskaan kohtaa.

Alumnivastaava
« Mervi ”mieryn” Leppäkorpi

n. vsk

1. Happy Joe
2. Pitkällisestä kuivuudesta
3. Pullo omassa tilassaan, joka ei kos-
keta omaa tilaani

Koulutus- ja sosiaalipoliittinen 
vastaava

Olli ”Gradi” Eloranta »
2. vsk

1. Rommikola
2. Kun siemeneni ei lennä tarpeeksi 
pitkälle
3. Anna pullo niin näytän
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ATK-apu
« Pumpuli

fuksi
1. muumilimu
2. jos päästäiset vallottaisivat sienien 
maan
3. pullon suu alaspäin oman suun ylä-
puolella, muulla ei väliä

Kiltamestari
« Jyhiz

4. vsk

1. Coca-Cola Zero jäillä ja sitruunapa-
loilla lasista minisateenvarjon kanssa
2. Siitä, että muut ei tajua että oon 
oikeesti sienirihmasto eli vähän suu-
rempi kuin perus tatti
3. Katso oheisesta kuvasta.

Liikuntavastaava
Miro ”mirqqu” Heikkonen »

2015

1. Bichoshoffen eli bisse eli olut
2. Varmaan toisista sienistä, ne on 
perseestä
3. Käsillä seisten ja pillillä juoden

Automaatti
Rudi »
4. vsk

1. Rehellisestä snake eyesista saatu 
katto, juomana kylmä vodka
2. Tamppaajista,
(https://www.youtube.com/watch?v=Oo8GLFNWljM)

3. Oon vissiin missanu jotain. Mutta 
sanotaan vaikka kuollut lahna.

Yritystoimihenkilö
« Severi Peltonen, nekku

2. vsk

1. Long island ice tea
2. Ydinvoimasta
3. päällään.

Yritystoimari ja KYH
Roope ”roberto” Pihlainen »

3. vsk

1. Törley
2. puhelinmyyjäsienistä
3. no vittu ilmanen

Rahastonhoitajan apu
Sandra Raitaniemi »

2. vsk

1. Ilmanen ;));)
2. Sienestäjistä
3. Kädet suun edessä

eSports-vastaava & Lukkari
« Onni ”onnex” Hytönen

2. vsk

1. Olut
2. Siitä kun hyvälle kasvupaikalle ei 
mahdu. Sama pätee kiltahuoneen soh-
villa istumiseen.
3. Seisten tai istuen, samalla naamaa 
irvistäen

16  n i b b l e .  2017/01 2017/01  n i b b l e .  17



Päätoimittaja + kv-apu
« Liisa “lisbe” Ojaniittu

n. vsk

1. Piimä: toimii sekä krapulassa, että 
jallun kanssa
2. Kun ei korvasienenä ryypättäisi, 
eikun ryöpättäisi tarpeeksi
3. Vasten auringon siltaa

Graafikko & Valokuvaaja
plotko »

n. vsk

1. Hendricksiä, Fever Treetä ja 
kurkkua.
2. Päästäisistä! Hirvet taas on jees.
3. Nummirockissa sikiöasennossa 
märän teltan takanurkassa.

KoodausKerhoKorva
« Ear

Riittävästi vuosikursseja

1. Ilmainen
2. Hiekasta röörissä
3. Parin fuksitytön kanssa

Somevastaava ja Nibblisti
Jussi ”kekken” Kekki »

4 ½. vsk

1. CrapsGame
2. Etten päässyt Tylypahkaan
3. selällään Never Surrender

Isännän apustaja
« Sampozki ’Sampo’ Pelto

1. vsk

1. Olut
2. Turha kriminalisointi
3. Tajuttomana ojassa

Fuksivastaava
Frank ”Faabio” Herrala »

3. vsk

1. Tykkään juoda punaviintä erittäin 
mielelläni.
2. Jos olisin sieni, pahoittaisin mieleni 
kaatuneesta oluesta.
3.Näytänks mä siltä et oon ekaa kertaa 
ryybs.

Vanha kähmy
« Masi
n. vsk

1. Fernet Branca
2. Ennakkoluuloisesta suhtautumi-
sesta sienten alkoholinkäyttöön
3. Ryhdikäs täyskaato 90° 
kyynärkulmalla

Kiltakummi
Juha Köykkä »

4. vsk

1. Tulikettu
2. Jos olisin sieni, pahoittaisin mieleni 
siitä, että kiltakummi ei lähde Titee-
neille :( *laiska kiltakummi
3. Viittä vaille kooma
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Tiedätkö, kuinka pahalta tuntuu 
kun kuivalla sienellä pyyhitään 
taulua? Entäs kun yhteiskunta 

tuomitsee sinut inherentin 
ominaisuutesi perusteella?

 

M eillä alkoholin kyllästämillä sie-
nillä ei ole helppoa. Olemme sai-

raita, rasite yhteiskunnalle, huonoa 
vaikutetta nuorille ja varmasti jossain 
vaiheessa syntipukkeina viimeaikai-
seen taloustaantumaan. Samalla kun 
muut sorsitut yhteiskuntaryhmät ovat 
matkalla kohti ymmärrettyä ja hyväk-
syttyä asemaa – tai ainakin suvaittua, 
meitä ei edelleenkään hyväksytä 
itsemme kaltaisina ja meidän halutaan 
muuttuvan.

Otetaan esimerkiksi vaikkapa 
seksuaalivähemmistöt. Homoseksuaa-
lisuuden historia suomalaisessa yhteis-
kunnassa on melko pitkäkantoinen 
kuten alkoholipolitiikkakin. Suhtautu-
minen kumpaankin on hieman ailah-
dellut, mutta on ollut ja on edelleen 
melko negatiivinen. Pitkään on valtion 
yleisenä kantana lain tasolla ollut asen-
taa kansaan kielteinen suhtautuminen 
alkoholismia kohtaan. Kyseinen lain-
säädäntö on vielä jyrkentynyt tästä, 
niin ikään asetetut mainontakiellot, ja 
verotuksen puolella kiristys on ollut 
viime vuosina jatkuvaa. Tämä kertoo 
asenneilmapiirin muuttuvan aina vain 
alkoholisminvastaisemmaksi.

2000-luvun puolella seksuaali-
vähemmistöjen asiat ovat parantuneet 
huimasti ja monen lain kautta, kun jul-
kinen keskustelu vapautettiin käsitte-
lemään aihetta rajoituksetta. Tuleva 
alkoholilain kokonaisuudistus on askel 
hyvään suuntaan helpottaen alkoho-
listien itsensä toteuttamisen mahdolli-
suuksia, mutta yhtä lailla alkoholistien 
ja päihtyneiden syrjinnän poistami-
nen vaatii tämän lisäksi paljon työtä 
kautta monien lakien.

Esimerkki: Seksuaalivähemmis-
töille on omia baareja, joissa he voi-
vat olla vapaasti omia itsejään. Miten 
on aktiivisesti alkoholismia harras-
tavan laita? Jos hän yrittää tilata juo-
maa mistä baarista tahansa, hänelle ei 
saisi alkoholilain mukaan anniskella. 
Lisäksi laki järjestyksenvalvojista 
antaa portieerille melko mielivaltaisen 
oikeuden evätä päihtyneeltä pääsyn 
vaikkapa kyseisiin anniskelutiloihin.

Vaikka lait kieltävätkin itse toi-
minnan harjoittamisen, kehotusta 
kieltäviä lakeja ei vielä ole. Kunhan 

Sienet ja ihmisoikeudet
Teksti: Masi Kajander Kuvitus: Liisa Ojaniittu
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Miksi Evolvit on loistava 
työpaikka? 

 

"Etsin valmistumiseni kynnyksellä töitä kesällä 2016, 
kun kuulin Evolvitin hakevan uusia Business Intelli-
gence -osaajia joukkoihinsa. Minua houkutteli mah-
dollisuus työskennellä asiakasrajapinnassa haastavien 
BI- ja finanssitoimialan tehtävien parissa. Evolvit oli 
tuttu aiemmista työtehtävistäni, ja mielikuvissani olin 
yhdistänyt yrityksen niin erinomaiseen laatuun kuin 
tehokkuuteen. 

 

Olen ollut äärimmäisen tyytyväinen päätökseeni ha-
kea! Konsultin tehtävissä riittää vaihtelevuutta sekä 
vapautta ja vastuuta. Työ on myös nopeatempoista 
eikä aika käy ikinä pitkäksi. Omat viisi kuukauttani 
ovat kuluneet kuin hujauksessa, mutta samalla koen 
oppineeni aivan valtavasti. 

 

Evolvitilla osataan tunnistaa työntekijöiden potenti-
aali ja olenkin kokenut, että meillä panostetaan aidosti 
työntekijöiden ammatilliseen kehittymiseen. Vastuuta 
saa halutessaan heti alusta alkaen, oma-
aloitteisuuteen kannustetaan. Avoimessa organisaati-
ossa kehittävää palautetta saa niin esimieheltä kuin 
työkavereiltakin.  

 

Työkaverit ovat ehdottomasti yksi työn parhaista 
puolista. Meiltä löytyy osaajia monilla erilaisilla 
taustoilla, mutta kaikkia yhdistää asiakaslähtöinen 
asenne ja tiimihenkisyys. Tässä joukossa tunsin oloni 
kotoisaksi jo ensimmäisellä viikolla. ”Jaettu tieto on 
moninkertainen tieto” pätee työyhteisöömme hyvin. 
Evolvitilla pääsee työskentelemään mielenkiintoisiin 

projekteihin ja kehittymään alan huippuosaajaksi.”  
- Juulia, 26, IT–konsultti 



toiminta ei ole mainostamista eikä 
satu olemaan valtioon kuuluva taho, 
keskustelupuoli on täysin avoin. Tar-
vitaan vain Setan kaltainen etujär-
jestö tai edes jotain järjestäytynyttä 
toimintaa.

Evankelisluterilainen kirk-
komme on sattumoisin yhdenver-
taisuuspuheen keskiössä tasa-arvoi-
sen avioliittolain tullessa voimaan 
1.3. Kirkolla on nyt täydellinen 
paikka tehdä pelinavaus: hyväksyä 

seksuaalivähemmistöt sekä alkoho-
lismi – vihkiihän kirkko aivan muina 
miehinä myös alkoholistipareja. 
Kirkko tekee aktiivisesti työtä alkoho-
lismia vastaan eikä vieläkään viralli-
sesti hyväksy muita kuin heteroavio-
liittoja. Tällä tuplatäyskäännöksellä 
saataisiin samalla vaivalla, ikään kuin 
ilmaiseksi, esille myös alkoholismi ja 
kirkosta toivomamme etujärjestö.

Meillä on vielä pitkä matka 
yhdenvertaisuuteen ja täysin suvait-
sevaiseen yhteiskuntaan. Mitenkään 
väheksymättä toista vähemmistöä 
keskitymme mielestäni silti vääriin 
epäkohtiin. Synnynnäisesti alkoholis-
miin taipuvia ja potentiaalisia siihen 
mieltyviä jää muuten paljon ansaitse-
mansa omanarvontunnon ulkopuo-
lelle, joten heidän asemansa ajaminen 
olisi tärkeämpää. Toki aiemman kirk-
koesimerkin kaltaisia tuplaratkaisuja 
kannattaa etsiä, niin liike saa laajem-
paa kannatusta.

Vastustajillekin voi todeta, ettei 
kerta juoppohulluksi tee, ja kymme-
nestä päivästä putki nollaantuu.

Toivottavasti hampaanvälisi 
ovat nyt täynnä savea ja selkäpiissä 
vihloo, sillä tältä tuntuu kun kuivalla 
sienellä pyyhitään taulua.

Näin sorrettuna minua ei 
huvita enää mikään. Taidan lopettaa 
juomisen.

Alkoholisoitunut fuksi
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S e k s u a a l i vä h e m m i s t ö j e n  va i h e i t a

1894 Homoseksuaaliset teot kielletään

1971 Homoseksuaaliset teot sallitaan, 
 kielletään julkinen kehottaminen niihin

1974 Seta perustetaan

1981 Homoseksuaalisuus poistetaan tautiluokituksesta

1999 Kehotuskielto kumotaan. 
 Vapaa julkinen keskustelu alkaa

2000-luku      Yhdenvertaisuus lain edessä 
 etenee huimaa tahtia (aiempaan verrattuna)

A l ko h o l i p o l i t i i k a n  va i h e i t a

1733 Julkisella paikalla juopuneena esiintyminen kielletään

1866 Viinan kotipoltto kielletään

1919–1932 Kieltolaki

1944–1970 Viina kortilla

1969 Keskiolutlaki

1977 Väkevien mainonta kielletään

1982 Raittiustyölaki säädetään

1994 Keskiolut kioskeihin

2017? Alkoholilain kokonaisuudistus



Kekin panonurkka
Teksti: Jussi Kekki
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Morkku! 

T änään kerrotaan panemisesta. 
Harva asia on miehekkäämpää 

kuin hikoilla yöllä opiskelijakämpässä 
äijäporukalla ja panna. Vierteen lei-
vänomainen tuoksu ja trooppinen tun-
tuma keitettäessä haihtuvasta vedestä 
luovat aivan omanlaisensa ilmapiirin 
aktiin.

Joko kiinnostuit? Saa tästä 
laadukasta oluttakin.  

Jokainen varmaan on huoman-
nut pienpanimobuumin, joka on tuo-
nut marketteihin hieman tyyriimpiä ja 
ah, niin paljon parempia olusia kuin se 
iänikuinen kurjala tai pirkan makka-
rakeittoa muistuttava tekele.

Marketeissa ei kuitenkaan 
myydä yli 4,7 tilavuusprosenttia omaa-
via TEKeleitä, ja kun kätevästi mono-
poliaseman omaavaan maksanravitse-
misliikkeeseen nimeltään Alko astuu, 
huomaa ettei nautinto ole halpaakaan. 

Tästä käy kiittäminen Suo-
men päättäjiä, joista vieläkin osa elää 
uskossa että jos vaikka parempia 
oluita saisi halvemmalla, niin suoma-
laiset uroot suorittaisivat saman tien 
joukkoitsemurhan alkoholilla. Tai sit-
ten Alko ei tekisi niin kovaa tulosta 
monopolina. Whåtever.

Siinä oli tarpeeksi politiikkaa, 

nyt takaisin pane-
miseen! Tekeekö 
mieli erikois oluita? 
Raikasta IPAa, 
jämäk kää stouttia? 
Makeaa jälkiruoka- 
alea? Eikä huvit-
taisi maksaa mal-
taita (hah hah haa) 
siitä, että jääkaapissa voisi olla hieman 
varastossakin näitä herkkuja? 

Tee itse oluesi! Homma on haus-
kaa, ja olen kuullut huhua, että eräs 
TTYn kerho vuokraa yli 500e laitteis-
toaankin 8e kertahintaan (pes-brewing.

org, en saa rahaa tästä).
Tällä palstalla puhutaan yleises-

tikin panemisesta, ja heti ensimmäi-
seen numeroon saatte hyvän ja aika 
simppelin reseptin hieman karamelli-
maiseen ja hedelmäiseen aleen. Kysei-
sen oluen esikuva on Leffe Blonde, 
ja tämä onkin maultaan aika lähellä 
alkuperäistä kaupallista tuotetta

Kyseinen respeti löytyy vierei-
seltä sivulta. Oikeasti tarkka ja pitkä 
ohjeistus löytyy edelleen PENISin 
sivuilta (pes-brewing.org), ja sieltä löy-
tyy myös reseptinsuunnitteluohjelma 
BrewMate. Meiltä löytyy myös kaikki 
kalusto, maltaita ja humalia sekä opas-
tajia harrastuksen aloittelijoille. ×

Tämä ei ole maksettu mainos, koska en saa tästä 
rahaa. Enkä olutta

Raaka-aineet:
400g sokeria

Maltaat:
5kg pilsermallasta
400g Munich malt
250g Cara Plus 10
125g Cookie Malt

Humalat: 
35g Styrian Golding
25g Spalt

Lämmitä ensin vettä. Paljon vettä. 
Alkajaisiksi vaikka 17l. Veden tavoite-
lämpötila on siinä 70:ssä asteessa Cel-
siusta. Lisää kaikki maltaat, mieluiten 
sekoitettuna ja siiviläpussissa. 

Tämän jälkeen pidä seos (mäski) 
samassa lämpötilassa 60-68 alueella 
tunnin ajan. Poista siiviläpussi ja ota 
neste talteen esim käymisastiaan. Seu-
raavaksi tapahtuu huuhtelu mäskipus-
sin läpi lähes kiehuvalla vedellä (joku 
90 astetta). 

Käytä tähän noin 13l vettä. Näin 
saadaan kaikki loppukin hyvä mal-
taista irti.

Nyt käymisastiassa pitäisi olla 
noin 24-26l nestettä. Tämä pitäisi sit-
ten keittää mm. epäpuhtauksien 
tappamiseksi.

Jaa neste kahteen kattilaan, ja 
ala keittämään. Kiitokset TOASille 
ilmaisesta sähköstä. Kun neste kiehuu 
(tai saavuttaa lämpötilan lähellä sataa 

josta ei enää nouse) aseta ajastin taas 
tuntiin ja lisää (mieluiten humalapus-
sissa oleva) Styrian Golding -humala.

Anna kiehua. Kun ajastimessa 
on enää 15min jäljellä, lisää Spalt-hu-
mala. Anna kiehua ajastimen loppuun 
asti.

Siirrä kaikki neste desinfioi-
tuun ja huuhdeltuun käymisastiaan 
ja lisää sokeri (puhtaus on tärkeää 
panemisessa!).

Anna jäähtyä alle 30 astei-
seksi, ettei hiiva kuole. Tätä vaihetta 
nopeuttaa merkittävästi vierteen-
jäähdyttimen käyttö (kuuluu PENISin 
kalustoon).

Lisää hiiva ja sulje käymisastia. 
Täytä vesilukko ja jätä tasalämpöiseen 
paikkaan pulputtamaan.

Kun pulputus lakkaa, olut on 
pullotusta vaille valmis.

Kannattaa kuitenkin hiivan 
poistamiseksi lapota olut kertaal-
leen toiseen astiaan jonka pohjalla on 
veteen jo liotettuna jälkikäymissoke-
rit hiilihappojen tuottamiseksi. Jälki-
käymissokerin määräksi hyvä nyrkki-
sääntö on 6g/l.

Ja sieltä sitten olut lapotaan pul-
loihin ja annetaan kypsyä ensin noin 
viikko huoneenlämmössä jonka jäl-
keen säilötään jääkaappiin.

Juotavaa olut on samantien, 
mutta maku paranee kypsyessään 
merkittävästi.

Kuvassa toimittaja haistelee.



Morkku moi!!!

K evät on siis jo kovaa vauhtia ete-
nemässä kohti wappua ja luku-

kausi on saavuttamassa huippunsa. 
Tähän väliin sopisi siis hyvin muutama 
(viikon) suositus loppuvuotta ajatellen, 
jotka näen ehdottomasti sekä kokemi-
sen että huomion arvoisena! Ottakaa 
näistä vinkeistä vaariin ja ajankäyt-
tönne mukaisesti toteuttakaa. Value 
for life!

Tapahtumat:
Titeenien taistot 2017 @Oulu

Oulussa järkätään Titeenien taistot 
ihan näillä näppäimillä ja odotetta-
vissa on sotaisa viikonloppu täynnä 
taisteluita sisarkiltojen kanssa! Taiste-
lut vievät veronsa, joten valmistaudu 
vielä kun ehdit tekemällä oma XQ-cd:si 
valmiiksi sekä ompelemalla haalari-
merkkisi ajoissa kiinni sota-asuusi. 

Akateeminen 
Aurajokilaivuritutkinto @turku 

(11.5.) ja Grande Finale @Tampere 
(13.5.)

Toukokuussa kun Wappu on lusittu läpi 
ja syntyy tyhjiö opiskelijaelämään niin 
vielä tenttiviikon loppuun olisi tarjolla 
kaksi reissua minne suosittelen osallis-
tumaan ehdottomasti. turussa järjes-
tetään Approjen Lamborghini Akatee-
minen Aurajokilaivuritutkinto, jossa 
muista approista poiketen sää on aina 
kaunis ja suorituskiire on suorittajan 
omaan tahtiin. Miellyttävimpiä reis-
suja. Toisena suosituksena on Perin-
neSeuran järjestämä Grande Finale 
sisävesiristeily Pyhäjärvellä ja sen jat-
kot. Piknik-reissujen parhaimmistoa 
hyvässä seurassa. Huom! parhaimmat 
pääsyliput ikinä. 

Hommatkaa itsenne jompaan 
kumpaan tai molempiin reissuihin.

Tampere-elämää:
Zarillo

Zarillo (Hampurilaisravintola) on uusi 
tulokas DUOn tiloissa, ja se tarjoaa 
perus fusariruoalle kovaa kaivattua 
kilpailua. Hintalaatusuhteen ja tarjon-
nan laajuden takia 5/7 paikka.

Frisbeegolf
Hervannan lumien sulattua ja vähän 
sään lämmennettyä yksi miellyttävim-
mistä ulkoilumuodoista on Frisbee-
golf. Hervannan Näyttämönpuistosta 
löytyy lähin rata, jossa aloittaminen on 
helppoa ja väylät kuitenkin tarpeeksi 
haastavia. Vinkkinä vielä että TUrVoKe 
lainannee frisbeegolf kiekkoja. 

Opiskelijajutut
Sähköiset tentit

Sähköiset tentit on viime vuosina olleet 
kova juttu! Ajankohdan sopiminen 
omien menojen mukaan osoittaa hie-
noa joustavuutta yliopiston puolesta.

IMAt ja IFYt läpi fuksivuonna
Melko itsestään selvyys… Mitä enem-
män fuksivuoden kursseja on läpi sitä 
vähemmän ne kummittelee jatkossa, 
sedät tietää. Niin läpi..

Yritysvierailut
Yritysvierailut ovat AINA mahdolli-
suuksia täynnä. Niistä irtoaa oikeasti 
hyviä kokemuksia sekä neuvoja 

aikuistumiseen ja työuraa varten. Käy-
kää mahdollisuuksienne mukaan ja 
tutustukaa paikallisiin ja ulkopaikka-
kuntalaisiin (XQ-huudettu!) reissuihin.

Muissa maailmoissa
Nukkuminen

Muistakaa opiskelun ja riehumisen 
lisäksi nukkua! Vähillä unilla ei pit-
källe pötkitä ja kaikki suorittaminen 
puolikuolleena on muutenkin vähän 
normaalia hölmömpää. 

Kalenterin käyttö
Yksinkertainen eri alustoille soveltuva 
tapahtumien, kokouksien ja kissanris-
tijäisten seurantajärjestelmä, joka on 
synkronoituna gregoriaanisen ajan-
laskumallin kanssa. Käyttäkää ihmiset 
kalenteria, sillä vältytte unohduksilta 
ja tiedätte mitä tulevia tapahtumia ja 
tavoitteita olette itsellenne asettaneet.

L istoja on aina vaikea tehdä unoh-
tamatta, joitain kohteita, eli paljon 

suositeltavaa unohtui nyt tästä. Lop-
puun tahdon sanoa että varautukaa 
jo Wappuun! Hätävarapakastepizzat 
pakkaseen sekä korjaavat juomat sän-
gyn ulottuville niin aamut taittuvat. 
Wappu on aina ihanan pitkä ja muis-
torikas, varsinkin fukseille! Taistelkaa 
se läpi opiskeluidenne kanssa ja viettä-
kää muutenkin hyvä kevät! ×
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Katso avoimet työpaikkamme:
atostek.com/rekry

Digitalisaation insinööritoimisto
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