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FUKSINIBBLE 2004
Tervetuloa tummiin 

haalareihin!

    Nyt sinulla käsissäsi 
oleva lehti “Nibble” on 
Tietoteekkarikillan oma lehti. 
Nibble ilmestyy 3-4 kertaa 
vuodessa. Siihen juttuja 
kirjoittavat killan jäsenet ja 
lehden teosta vastaavat 
jäärät. Lehdessä on jonkin 
verran kaikenlaisia juttuja, 
toisinaan jopa ihan oikeaa 
tietoakin, mutta noin yleisesti 
Nibblessä on pyritty pitämään 
huumoripitoisempaa 
linjaa. Virallisia ja tympeitä 
tiedotuskanavia löytyy 
muutenkin ihan riittämiin.
   Tämä Nibble on niin 
sanottu “Fuksinibble”, 
joka perinteisesti lähetään 
hyväksymiskirjeen liitteenä 
tuleville tietoteekkareille.
   Tässä lehdessä on 
yritetty antaa jotakuinkin 
tasapuolista kuvaa teekkarien 
maailmasta. Vaikka jotkut niin 
luulevat, korkeakouluopiskelu 
ei ole ainoastaan juhlimista 
tai alkoholin ylikulutusta. 
Joskus se saattaa olla sitäkin, 
rankka työ kun vaatii joskus 
rankat huvit.
   Ikävä kyllä, tässä koulussa 
tarvitaan edelleen 
enemmän aivoja kuin 
maksaa ja sen että pitäisi 
opiskellakin huomaa usein 
liian myöhään.
   Teekkarikulttuuri on 
mielestäni kuitenkin 
mahtavaa ja ehdottomasti 
tutustumisen arvoinen. 
Toivottavasti tulevasta 
lukuvuodesta tulee hauska 
ja rattoisa.

- Nibblesika -



Tietoteekkarikillan kiltahuone tuo 
lepopaikka koulun alueella on kaunis 
ja virkistävä kuin keidas aavikolla 
vaeltavalle. Kiltahuoneella jano 
sammuu jo ovensuuhun, missä sijaitsee 
legendaarinen kolamaatti kaikkine 
virvoittavine juomineen. Mikäli kaikille 
kiltahuoneen äärimmäinen viihtyisyys 
ei ole ensi näkemältä ilmeistä, se on 
vähintäänkin piilevää. Pehmeisiin sohviin 
ei välttämättä uppoa luentojenkin ajaksi 
ensimmäisellä istumalla mutta asian voi 
korjata helposti opettelemalla joukon 
lystikkäitä korttipelejä.

Kiltahuoneesta löytyy yleiseen käyttöön 
tarkoitettu PC-kone nimeltään Reino tai 
kavereiden kesken Reiska vaan. Reiskalla 
voi surffailla internetissä, lueskella 
sähköposteja tai vaikka soittaa humppaa 
kesken hektisen koulupäivän. Killan 
nurkassa sijaitsee myös kolikkopelinä 
Tekken.

Killasta voi myös ostaa kirjoja, prujuja, 
haalarimerkkejä, kopiokortteja, ja 
muuta opintoihin tiukasti liittyvää. 
Myös killan jäsenyyttä merkitsevän 
tarran opiskelijakorttiin voi maksettua 
jäsenmaksua vastaan noutaa killasta. 

Näitä tuotteita myyvät aina niin avuliaat 
killan hallituksen jäsenet. Killan 
hallituksen jäsenet pitävät kiltahuoneilla 
viikoittaisia myyntipäivystyksiään ja 
viettävät aikaansa usein luentotauoilla ja 
hyppytunneilla killassa.

Killasta löytyy myös kopiokone, johon 
killasta ostetut kopiokortit kelpaavat kuin 
väärä raha. Kopiokoneen läheisyydessä 
on killan tenttiarkisto, missä on paperilla 
vanhoja tenttejä, joita kannattaa kopioida 
tenttiin valmistautumista varten. 
Tenttiarkisto löytyy myös sähköisessä 
muodossa killan nettisivuilta.

Kiltaan tulee myös kaikki alan lehdet 
Mikrobitistä Reginaan, joita voi lueskella 
killan hämyisessä valaistuksessa. 
Tärkeintä kiltahuoneessa on kuitenkin sen 
omalaatuinen tunnelma. Se, kun joukkio 
heittää juttua mitä omituisimmista 
puheenaiheista tai on syventynyt 
kiivaaseen korttipeliin. Ennen kaikkea 
kiltahuone on kuitenkin puhtaasti vain 
lepopaikka.

Tervetuloa vaan!         

KILTAHUONE ON  KOTI
 KESKELLÄ KOULUA

KUVAUS TITELÄISESTÄ

   Titeläinen, tuo nörtti. 
Nukkuu puolille päivin, yöt 
valvoo konettansa. Kiertyy 
kohti näytön hohdetta, tuota 
huoneensa ainoaa valoa, 
kuin kitukasvuinen puu. Ryhti 
ei ole suora ja mieli sitäkin 
kierompi. Kylmät ohuet 
verettömät sormet tanssivat 
näppäimistöllä kilpaa vailla 
alkeellisintakaan rytmitajua. 
Niin pimennysverhonsa 
takana piilossa istuu 
tietotekniikkaa opiskeleva 
menninkäinen etsiskellen 
päivänsäteitä IRC-
galleriasta.
    Maailmaa voi nähdä 
näytöltäkin. Miksi siis 
vaivautua menemään ulos, 
kun ei sinne viitsi katsoa 
edes ikkunasta. Kalpeat 
aavistuksetkaan eivät 
vedä vertoja kalpealle 
hipiälle, joka on luultavasti 
jo kehittänyt allergian 
luonnonvalolle. Litteän otsan 
syvissä kuopissa elottomat 
silmät värähtelevät 
epäsäännöllisesti seuraten 
irssi-ikkunoissa valuvaa 
tekstiä. Urlien selaaminen 
on aikaa sitten turruttanut 
pienen mielen ja titeläisestä 
on tullut kylmäverinen kuin 
kuollut pingviini.

    No ehkä siinä kuvailussa 
karkasi mopo käsistä. 
Todellisuudessa nykyään 
titeläiset vaikuttavat täysin 
terveiltä ja normaaleilta 
ihmisiltä ja kelvollisilta 
yhteiskunnan jäseniltä. He 
pystyvät myös oivallisesti 
sulautumaan mihin tahansa 
porukkaan, ainakin niin 
kauan pitävät suunsa kiinni. 

FUKSINIBBLE 2004



T I T E E N I E N 
T A I S T O T 

2004
Jokavuotiset, perinteikkään ja sangen 
legendaariset Titeenien taistot järjestettiin 
tänä vuonna Turun maaperällä. 

Turkuun oli tarkoitus järjestää 
määränpäähän mielenkiintoisinta ja 
takaisin suorinta tietä kulkeva excursio 
mutta harmillisesti ilmoittautuneita ei 
löytynyt tarpeeksi. Tämä ei kuitenkaan 
titeläisten osaan ottoa estänyt. Heti bussin 
perumisen jälkeen vilkkaat mielet alkoivat 
suunnitella henkilöautoin toteutettavaa 
täsmähyökkäystä.

Taistopäivän aamunkoitto oli komea 
auringon noustessa sulattamaan huurteista 
maata. Ikävä kyllä taistelijamme eivät 
sitä nähneet, herätessään vasta useita 
tunteja myöhemmin. Kuitenkin yhdeksän 
maissa kiltahuoneen edustalle kokoontui 
kummallinen iskuryhmä. Kaikki olivat 
pukeutuneet huomiota herättämättömiin 
mustiin haalareihin ja teekkarilakkiin. 
Yhteensä kymmenen henkeä sulloutui 
kahteen peltilehmään, jotka singahtivat 
vihaisesti kohti Turkua.

Taistojen päänäyttämö oli vanha 
Kupittaan asema, jonne taistelijat ehtivät 
kantaa varusteensa ennen taistojen alkua. 
Paikalla olivat jo Oulun ja Lappeenrannan 
edustajat.

Ensin oli päivälajien ensimmäinen osa, 
jossa suunnistettiin ympäri lähitienoolla 
sijaitseville rasteille. Jokaisella rastilla 
miteltiin eriskummallisissa lajeissa.

LAJIT:

1. Tulitikun heitto. (5 hengen 
joukkueella)
Heittoväline oli sellainen isompaa 
mallia oleva tulitikku ja tyyli oli 
vähintäänkin vapaa. Ideana oli, että 
joukkueen seuraava jäsen heittää tikkua 
eteenpäin siitä kohdasta johon aiemman 
heittämä tikku putosi. Näin joukkueen 
kokonaissuorituksen näki yhdellä 
mittauksella.

 
2. Vaaka-benji.
Ehdottomasti kisojen paras laji. Vaaka-
benjissä kilpailijaan valjastettu benjiköysi 
oli sidottu puuhun kiinni ja siitä sopivan 
matkan päähän kostealle nurmelle 
asetettiin olutpullo. Kilpailijan täytyi 
siis vauhtia ottaen, runnoen ja syöksyen 
venyttää elastisia kahleitaan, jotta saisi 
palkitsevan mallasjuoman hyppysiinsä.
( Juxxxa ja Hepa onnistuivat 
sammuttamaan janonsa. )

     

3. Sinapin syönti 
Mikäs sen hienompaa, kuin kaunis päivä 
puistossa, kädessä mukillinen Turun 
sinappia ja muovilusikka? No tietenkin 
se, että joku vielä ottaa suorituksesta 
aikaa.
( Tampere omistaa: Wexin aika 1:02. 
Juxxxan 0:55 )

4. Krusifiksi kaljakoreilla.
Laji, jossa todistettiin, kuinka 
vaikeassakin asennossa kaljakorista pitää 
kiinni viimeiseen asti. 

5. Köydenveto.
Kun on tarpeeksi epätasaiset joukkueet 
ja mielentilat, keksiin niinkin 
simppeliin lajiin kuin köydenveto mitä 
mielenkiintoisimpia strategioita.

6. Polttopallo viidellä nalle Puh –pallolla.
Jokaisen joukkueen viisi urheinta 
suuressa ringissä joutuu ankaraan nalle 
Puh –keskitykseen. Ristitulesta voittajaksi 
selviää viimeisenä ringissä seisova.
     

SANASTOA
Saatat törmätä fuksivuotenasi
muutamiin sanoihin ja sanontoihin,
joiden merkityksestä sinulla ei ole
mitään hajua mitä ne tarkoittavat.
Nibblen toimitus toivoo että
tämä pieni sanasto auttaa sinua
kotiutumaan paremmin.

31337
Eleet,Elite,harvinaisen
jääkuutionviileä tyyppi,yleensä 
peelo
A-------
abo
Aboriginaali. Hervantalainen ei-
opiskelija,vähemmän mairitteleva
termi.
amis,ammattikorkeasaari
karvanoppien koti,oppilaitos josta
saa ”korkeakoulututkinnon ” 
kolmessa-neljässä vuodessa
ankara
Excun kestoa mittaava määre,ks.
rankka
Apina,kultainen
Hervantalainen monipuolisella
olutvalikoimalla ja korkeatasoisella
karaokemusiikilla varustettu baari.
Ajoittain korkea abopitoisuus.
assari
Pienipalkkainen osapäiväope,
yleensä opiskelija itsekin. Antaa
harjoitustyö bumerangeja .

B------
bar
täytesana, ks.foo
binääriluku
1. 0 tai 1
2.tavanomaisin tenttiarvosana
(maksimi 5)
bommarit
Koulun väestönsuojassa neljästi
vuodessa järjestettävät 
megabileet, joissa kuulemma 
soittaa jotain bändejäkin.
boomarit
Lipastolainen riistäjäkapitalisti. Ei
välttämättä ilkeä.
bumerangi
1. Harjoitustyö, joka assarin 
mielestä kaipaa vielä hiomista. 
2. Binääriluvun esiaste.

C------
Cinola
TTYY:n pyörittämä leffateatteri
Herwoodin sydämessä. Halpoja 
leffoja ja valkoinen katto.
Controlling Ace
ks.Säätäjä-ässä
crosspostaus
Nyyssin lähettäminen yhtäaikaa
moneen ryhmään niin,ettei samaa
nyyssiä tarvitse lukea moneen 
kertaan. Esiintyy yleensä 
lauseessa:”Opettele
crosspostaamaan peelo!”.



Päivälajien päätyttyä kilpailijat 
päätyivät pitämään vapaamuotoisesti 
kivaa. Turkulaiset isäntämme olivat 
järjestäneet meille myös mahdollisuuden 
saunoa. Sauna tosin  sijaitsi jonkun 
kilometrin päässä opiskelijakylässä mutta 
tietoteekkareilla on tunnetusti päissään 
oivallinen suuntavaisto eikä kukaan 
pahemmin eksynyt.

Yhdeksältä illalla tunnelman ollessa 
jo valmiiksi katossa alkoi illan päälaji 
eli juomapeli. Juomapelin nimi oli 
”Kadonneen tutkinnon metsästys”. 
Afrikan tähteä muistuttava juomapeli oli 
hieman kehitysasteella mutta se saatiin 
silti vietyä kunnialla läpi ja kaikilla oli 
kovasti hauskaa. Pelin aikana säännöt 
tuntuivat hieman elävän, muttei se tahtia 
haitannut, sillä tärkeintähän juomapelissä 
ei ole voitto vaan se, kuinka humalaan 
ehtii tulla.. Pelissä joukkueet lähtivät 
liikkumaan Suomen kartalla, niin kuin 
aina aarretta etsittäessä, Turusta pois 
päin. Jokaisen jollaintavalla merkittävän 
kaupungin päällä oli laatta, jonka alla piili 
kaikenlaisia yllätyksiä, yleensä onneksi 
juotavaa. Otit:in edustajat veivät tässä 
lajissa voiton löytämällä tutkinnon jostain 
pohjoissuomesta.

Juomapelin päätyttyä julistettiin taistojen 
voittajaksi Otaniemi, vaikkei sieltä 
kukaan paikalle ilmaantunutkaan. Voittoa 
perusteltiin sillä, etteivät he hävinneet 
yhtään lajia. Voittajajoukkueena 
Otaniemen osaksi tulee tavan mukaan 
järjestää seuraavan vuoden taistot. 
Kukaan ei suuremmin kirvelevästä 
tappiosta masentunut vaan riemukas 
juhlinta jatkui aamuun asti.

Aamulla Tampereelta matkaan 
lähtenyttä iskuryhmää kohtasi aivan 
toisenlaiset haasteet. Liekö se tappion 
karvas kalkki, mikä suussa niin perin 
ikävälle herätessä maistui. Kuskit olivat 
kantaneet uhrautuvasti kortensa kekoon 
illan juomapelissä, joten he olivat liian 
uupuneita  lähteäkseen heti aamutuimaan 
paluumatkalle. Taistelutantereelta 
vetäytyminen tapahtui vaiheittain. 
Kiireisimpien päästessä matkaan jo 
iltapäivällä jäi paikalle pari henkeä 
vahtimaan toista kuskia, joka oli vaipunut 
kooman kaltaiseen olotilaan.

Siivouksen ollessa loppusuoralla 
koomapotilaskin toipui ja joukkio lähti 
etsimään paikkaa, jossa ravita itseään. 
Ruokaillessa havaittiin toinen ongelma. 
Suomen lain mukaan ei autoa saa 
ajaa alkoholin vaikutuksen alaisena ja 
koska tämä laki pätee jostain syystä 
myös Wexin Ladaan, täytyi saada selko 
porukan selvimmästä. Turun poliisi- 
asema sijaitsi inhottavasti toisella 
puolella jokea ja usean kilometrin päässä, 
joten se oli poissa laskuista. Onneksi 
kuitenkin sairaala sijaitsi parahultaisesti 
kupittaan aseman läheisyydessä ja 
pian jo kolme teekkarihaalareihin 
sonnustautunutta marssi ensiapuun sisään 
tiedustellen epäilyttävästä tuoksustaan 
ja ulkoasustaan huolimatta asiallisesti 
ja kohteliaasi mahdollisuutta käyttää 
sairaalan alkometriä. Palvelu oli hivenen 
epäröivää mutta asiallista ja asiakin 
ratkesikin oivallisesti. Eikä aikaakaan, 
kun viimeisetkin taistelijat pääsivät 
matkalle kohti Tamperetta ja vieläpä 
onnellisesti perillekin.

Reissu oli rankka ja siinä rähjääntyi 
mutta kaikki oli sen arvoista. Hivenen 
tosin harmittaa se, ettei saatu tällä kertaa 
excursioporukkaa kasaan, sillä 2003 
kevään taistot Oulussa oli aivan mahtava 
reissu. Toivottavasti ensi keväänä saamme 
bussilastillisen innokkaita osallistujia,  
jotta saataisiin kehitettyä, joku vinkeä 
kiertotie Otaniemeen. 
       

D------
DI,diplomi-insinööri
Eläkkeellä oleva teekkari.
dippatyö
Iso homma, josta voi myöskin 
saada bumerangin.

E------
Edison
Sähkötalon ”ravintola ”.
emacs
Tekstieditori, jonka käytössä riittää
opiskelemista koko iäksi. Ei 
pelkästään työnkalu,vaan myös 
harrastus ja ystävä. Mahdollisesti 
keittää kahvit ja tekee fysiikan työt 
puolestasi.
ETYK
En Tule Yöksi Kotiin.Varustus, joka 
kannattaa pakata mukaan
viimeistään Wappuna.
evvk
Suomen nuorison jo kenties vähän
vanhahtava ilmaus asialle,josta ei
liiemmin välitä.Tulee sanoista Ei
Vois Vähempää Kiinnostaa.
excursio
Opintomatka tai sen tapainen
kännireissu.

F------
foo
Metasyntaktinen muuttuja.
pistetään koodiin muuttujan
nimeksi kun ei muuta keksitä. Ei
tarkoita yhtään mitään.
floodaus
Irkkikanavan täyttäminen nopeasti
copypaste-menetelmällä, ks.spam

G------
GooM
Jokavuotinen opiskelijaristeily
Itämerellä.Kestää viikon tai pari.
Melko lailla suosittu.

H------
Hermitec
Hermiassa sijaitseva ravintola,josta
saa opiskelija-alennuksen.
Hermia
TTY:n vieressä oleva talorykelmä,
joka on täynnä jos jonkinmoista
pikkufirmaa.
Herwood Hervanta, Tampereen 
teekkarikulttuurin mekka.
hinaaja
Yleispätevä hellittelynimi, 
käytetään esimerkiksi reippaasti 
koulun käytävällä: ”Petja on 
hinaaja ”.Tähän voi vastata 
esimerkiksi huudahduksella: 
”Mahe on proomu ”.
hmj
Hannu-Matti Järvinen. 
Tietotekniikan osaston johtaja.
humppa
1.hyvää musiikkia
2.bilettää,juhlia esim.”Pitäisköhän
tänään lähteä humpalle?”



TITEENIEN TAISTOT 2004 – LOKIKIRJA  
( hieman sensuroitu versio )

Tapahtumat väliltä 10:00 - 13:00 
on kuvattu samanaikaisesti 
kahdenauton näkövinkkelistä. Tästä 
eteenpäin loki yhteinen.

09:47 Lähtö Tupsulasta.
09:58 Säätöä killassa.
10:12 Lähtöä yritetään.
10:14 Lähtö. Sihauttelua.
10:15 1. Pysähdys Shellillä. 
Wexi ja Vuokko tankkasivat 
polttoainetta, muut olutta.
10:16 Heidi valittaa.
10:17 Huomataan molempien 
lokikirjojen sijoittuneen samaan 
autoon.
10:23 Juxxxa sai hajun (uuden)
10:32 Rammstainia soimaan.
10:48 Kauppa katosi.
10:58 Torjuntataistelut Heidillä 
voitolliset.
11:10 2. Pysähdys Urjalassa, etsi 
Alko, kusetusta!
11:17 Matkaan taas. for my pain
11:20 Heidi tilittää.
11:22 Alkoihin paremmat opasteet!
11:30 Wexi karistaan päällensä.
11:34 Varsinais-Suomi, Venäjä ja 
Korpi.
11:42 Heidi tilittää taas.
11:42 Volvo ohitti Ladan.
11:43 Juxxxa väitti, ettei kävisi 
Alkossa tänään.
11:45 Huomio: Jenkkilässä kaikki 
on isompaa, jopa Ranskalaiset 
pastillit.
11:48 Ohitimme Mersun ( helposti 
). 
11:49 Makuaisti osoittaa 
elonmerkkejä
11:54 Pasikuikka, ruokaa.
11:55 Mukkelsi-sämpylää. Kallista. 
Fuksipojat valittavat leivän 
mausta. Pitsapatonki maistuu 
taivaalliselta.
12:02 Taas liikkeelle ja Diablo 
soimaan.
12:05 Heidille nauretaan.
12:11 Havainto: Wexin Lada kulkee 
vinottain.
12:13 Mikko heitti puolikkaan 
sämpylän ikkunasta ulos
12:20 Ottomaatti&kauppa&Alko. \o/
12:23 Heidi komentaa kaljoja.
12:33 Heidi tilittää.
12:35 Juxxxan kävi sittenkin 
Alkossa. Kaikki ostivat 
mustaherukkaviiniä. Kuski osti 
eniten.
12:36 Metallikooste 1 soittimeen 
ja auto liikenteeseen.
12:38 Turku 31.
12:49 Wexi kiihdyttää. Ladalla 
pääsee ainakin sataakahtakymppiä.
12:50 Turku 10.
12:57 Turku häämöttää.
13:00 Takapenkki suunnittelee 
perseitä.
13:01 Ylitimme ”Turun joen” eli 
rautatien -> ”Onks tää se joku 
turunjoki” -Hepa
13:05 Näimme Hattiwatteja.
13:05 Kupittaa.
13:10 Kamppeet purettu. TAISTOT 
ALKAKOON!

17:2? Saattue saunaan! Mukana: 

Jore, Juxxxa, Saija ja Mikko.
17:45 Kuskin (Vuokko) 
einiinselväjärkisiä ajatuksia: 
Urheilutaistot on ohi. Ulkona 
on kylmä kuin eskimon PNPP:ssä. 
Osa porukasta on parin kilsan 
päässä saunomassa. Wexi ja smage 
heitteli kyykkää ja mikko on 
ihan sekasin. Minun humalassa 
on jokin vika, kun mopo köhii. 
Ehkä päiväunet olisi poikaa ja 
sitten sen viinipullon tuhoisi. 
Toisaalta ei innosta levyttää 
missään nukkosia, kun lattialla 
on kuutio soraa. Muuten tunnelma 
on hyvä. Ihmiset luo verkostoja. 
Rannan lappeelta tullijoilla on 
hassua uhoa, oululaiset on mukavia 
ja åbolaisia ei näy missään. Ovat 
jossain piilossa. Alkuperäisväestö 
on kuitenkin melko mukavaa 
ja mielestäni Åbon myynti 
Ahvenanmaalle on liian ankaraa 
heille. Venäjän kanssa voisi 
Siperiaa vaihtaa. Hesburgereita 
täällä on ihan liikaa. kunnon 
kefaa ei löytynyt. Mutta jos sen 
viinin tuhoaisi…

18:4? Saunalta: Eräs fuksimme 
meni sitten häröili saunalla. 
Taisipa särkeä toisen saunalla 
rikkoutuneista lasipulloista. 
Jätti sirpaleet taakseen antaen 
selvempien siivota. Sitten se 
torspo meni repimään pukuhuoneen 
verhot alas pyyhkeekseen. 
Onneksi häntä luultiin yleisesti 
oululaiseksi.
18:5? Jorelle paljastuu julma 
totuus hänen alkaessa etsiä 
saunalta sitä fuksia, joka oli jo 
menomatkalla ihan pleksit: ”Eihän 
se ookaan oululainen!”
19:00 Jore jättää umpihumalaisen 
fuksin Juxxxan ja Saijan vastuulle 
ja pakenee lappeenrantalaisten 
kanssa etsimään pizzeriaa.

19:47 Heidi ja lappeenrannan (= 
lappeen Ranta) ekskuvastaava 
pussasivat!
19:52 Kuuntelen Noosee…
19:56 Kuuntelen tomppaa loppui 
ja Rammstein astui lavalle 
(hyvähyvähyvä)
20:02 Vuokko ja smage halii.
20:07 OTiT-kommentit syötiin Wexin 
toimesta. [ ( ) kiinnostaa, (x) ei 
kiinnosta ]
20:11 Wexi ei ole vieläkään ollut 
alasti :O
20:25 Vuokko varmistaa edellisen 
havainnon ja muistaa että puolen 
tunnin välikuolema pelasti 
tilanteen.
20:27 Vuokkoa muistutetaan Juxxxan 
taholta smagen halimisesta, 
ja Vuokko lisää tapahtuneeseen 
kuuluneen myös eritteiden vaihdon.
20:31 Juxxxa ja Saija pussasivat ( 
toisiaan). …Vuokko kans.
20:37 Jore palaa pizzavaellukseltaan 
lappeenrantalaisten kanssa joen 
tuolta puolen.
20:40 Vuokolla on pullo perseessä. 
( katso kuva liitteestä )
20:42 Viimeiset sponssikaljat 
lähti juontiin.
20:43 Näyttää siltä, että 

I------
imk
Ilkka Kokkarinen. Myyttinen 
yli-ihminen, positiivisen 
eugeniikan januskasvoinen airut. 
Antoi humanismille eksaktin 
määritelmän. Asuu nykyään 
Kanadassa ja pitää blogia.
irkki
IRC. Addiktiivinen ajantuhoaja.
Tosititeläisen tavanomainen
kommunikointikeino.

J------
jäittenlähtösauna
TiTen sitsien rääppijäiset. Aina ei 
ole kevät ollut ajoissa, mutta aina 
on päästy avoveteen uimaan.

K------
kasvaneet sisäänotot
1. Syy mille tahansa
epäteekkarimaiselle hölmöilylle
kuten paikkojen rikkomiselle ja
koulun käytäville kuseksimiselle.
Niitä ei tiedetä tapahtuneen
wanhoina hywinä aikoina,kun
graafisia laskimia ei vielä ollut
keksitty ja postscriptkin piti
koodata käsin.
2. Ilmaantuu sanastoon heti toisen
opiskeluvuoden alussa.
kiinostaa.jpg
tyypillisesti kuva,jossa jollekin
typerännäköiselle ihmiselle tai
elottomalle esineelle on piirretty
”hmm,kiinnostavaa ”-tekstin 
sisältämä puhekupla,käytetään 
yleisesti indikaattorina 
osoittamaan että jokin asia on 
täysin evvk
kikkare
Pieni ohjelmanpätkä,joka 
tekee jotain melkein 
hyödyllistä.Tunnetaan myös 
nimellä kilke.
kola
Ravintoympyrän kaakkoisneljännes
kolamaatti
TiTen limuautomaatti,josta 
saa aitoa colaa.Jos maatti on 
tyhjä,voi käydä kiltahuoneella 
huutamassa kovaan ääneen 
”Hallituuuuuuuus!”.Tämä joskus
jopa tuottaa toivotun tuloksen ja 
huutaja saa colaa.
koodaus
Ohjelmointi. Ihmiskunnan 
arvokkain työ.

L------
Laaja ohjelmointi, laaja
Kurssi, nyyssiryhmä ja elämäntapa.
Kuuden opintoviikon opintojakso,
joka lempeästi muovaa TiTe-
fukseista rautaisia ohjelmisto-
tekniikan ammattilaisia.



oululainen tyttö vonkaa Wekiltä.
21:00 Pikapalaveri juomapelin 
osallistujista. Ainoa fuksi, joka 
haluaa osallistua, on lähes rikki.
21:0? Juomapeli alkaa. Joku rip-
off Afrikantähdestä ja Lassi-
pallosta. Säännöt ovat elastiset 
eli satunnaisen joustavat. 
Joukkueessa pelaa: Wexi, Vuokko, 
Jore ja Fuksi-Jüppe.
21:4? Juomapeliin osallistunut 
fuksi, Jüppe, meni särki. Juxxxa 
tulee heittämään noppaa.
22:22 Wexi ja Vuokko tekevät 
jotain, minkä sensuroin.
22:25 Juomapeli päättyy. OTiT vei 
voiton ;(…
22:30 Selitettiin lappeen 
Rantalaisille oer:in syvin 
merkitys. Se oli tosi syvältä se.
22:32 LA-LA-LAPPEEEEEN RA-RA-RA-
RA-RATAAA…
22:34 Join hörpyn mustaherukka 
viiniä, ihan hyvää // Juxxxa.
22:35 Minustakin se viini alkaa 
maistua jo hyvältä // Saija.
22:36 Saija sanoi ettei pihtaa // 
Juxxxa.
22:38 Jore laittaa humalaiset /
ignore:lle
22:50 Viinaa voi juoda, jos haluaa, 
juodaan viinaa! ( häiriintyneellä 
käsialalla)
32:55 (häiriintyneemmällä 
käsialalla – en saa selvää, kellon 
aikakin absurdi.)
23:00 TAISTELUT LOPPUU.
23:01 Otaniemeläiset ei hävinny 
yhtään peliä -> me ollaan hävitty 
tää peli.
23:29 <Juxxxan tilitys 
matkapäiväkirjaan>
23:30 Teekkarihymni viipyy jossain, 
ehkä se tulee vasta puoliltaöin
23:32 Heidi on känissä.
23:35 Oululaisille kuuluu ihan 
vitun hyvää. Se on outoa, koska 
niillä ei oo mukana sellasia 
hienoja merkkejä.
23:39 Jorella on urheiluvamma ja 
se hinaa. (se sika)
23:40 </Juxxan tilitys 
matkapäiväkirjaan> 
23:45 Vuokko laattaa.
23:50 Lappeen Rantalaiset lähtee.
23:57 Jore huilaa..
00:10 Wexi pitää 
sukupuolivalistusta. ( 5 min hilpeä 
monologi jäi kirjaamatta ylös )
01:10 Hepa ihmettelee, (pullollisen 
ED:iä juoneena pirteänä) miksi 
kaikki näyttävät niin kuolleilta.
01:45 Wexipä meni sitten kertomaan 
jo tabuksi tulleen ’on kivaa olla 
sika’ -vitsin.
02:00 Wexi show ->
02:10 Fuksit vinee kylmyydestä, 
sisällä haisee pahalle.
02:12 Oululaisia ei edelleenkään 
kiinnosta. Juomapelissä rikkoutunut 
Jüppe paralyzed.
02:2? Vuokko ykäs ja jatkoi 
nukkumista.
02:30 Esa Koponen vihdoinkin laat… 
Väärä hälytys.
02:37 Wexi miettii pelottavia 
scenaarioita. Sohvalle sammunut 
Jüppe derivoi implisiittisesti.
02:40 smage on ihan nakit ja Heidi 
muusit.

03:00 Kelloa siirrettiin tunnilla 
eteenpäin. 
04:00 smage ja Heidi sammuivat.
05:?? Jore luovuttaa ja menee 
nukkumaan. Wexi jatkaa…

Välillä tapahtuneet on kirjattu 
jälkeenpäin, sillä sekä lokikirjat 
että kynnelle kykenevät 
kirjoittajat olivat kateissa.

Aikaisin aamulla OTiT järjestää 
herätyksen lastenvaunuista 
kumpuavalla tivolimusiikilla. 
Alaston Wexi muuttuu makuupussiksi, 
joka osaa puhua vain mumisten 
kuin Kenny. Herääminen tapahtuu 
hiljalleen ja vastentahtoisesti. 
Lopulta pahat oululaiset lähtevät 
lastenvaunuineen pois. Tampereen 
iskuryhmä alkaa hiljalleen nousta 
uuteen aurinkoiseen päivään. 
Lokikirja löydettiin ja sille 
naurettiin. Vuokko potkitaan 
pikkuhiljaa kuskiksi autoon johon 
kiireisimmät ahtautuvat. Wexi 
nukkuu ja on ajokunnoton, mitä 
on odotettavissa vielä pitkään. 
Turkulaista siivousväkeä alkaa 
ilmaantua paikalle. Neuvottelua. 
Juxxxa ja Saija junailevat itsensä 
pois. Wexi nukkuu. Jore ja Jüppe 
auttavat hieman siivoustöissä. 
Turkulaiset siivoavat lattian Wexin 
ympäriltä. Wexi nukkuu. Siivous 
päättyy.   

13:30 Wexi herää.
14:00 Hankimme ruokaa ja narua.
14:20 Kävimme TYKS:in ensiavussa 
puhalluttamassa itsemme, 
ajamistarkoituksia silmälläpitäen. 
Palvelu oli tilanteesta huolimatta 
sekä varauksellista että 
kohteliasta. Tulokset: Wexi 1.1 
promillea, Jüppe 0.8 promillea. 
Jore puhalsi nollat ?!?
14:30 Jore on tulokseen niin 
typertynyt, että suostuu ajamaan.
14:40 Kuorma valmis.
14:54 Auto liikkuu.
15:09 Sentencedin soidessa saavumme 
Lietoon.
15:20 Wexi ja Jüppe poikkeavat 
paikalliseen Arjan tupaan 
muutamalle.
17:08 Kohti Tamperetta.
17:12 Excupäiväkirja lensi kuskin 
jalkoihin
18:02 Humppa soi ja kyltti on 
vielä katolla.
18:08 Savua pongattu ilman tulta.
18:12 Ei käyty Venäjällä.
18:18 Takaisin Pirkanmaalla, ei 
taukoa.
18:21 Wexi nukahti (5sek). ”Ei 
vittu väsytä”
18:41 Ladan hevoset mylvivät 
(nopeus nostettiin 100 km/h)
18:45 Motari alkaa \o/
18:46 Humppa soi edelleen.
18:58 Uskaltaiskohan tänään syödä.
18:55 120 km/h, kyltti edelleen 
katolla.
19:04 Setä vilkutti naiselle 
(kissa)
19:05 TAMPERE! \o/
19:11 Perillä killassa.

THE END.

Lintula
Birdland. Tietotekniikan osaston 
unix-koneet. Pätevien ylläpitäjien 
huomassa, toisin kuin Proffa.

lipasto
Keskustassa sijaitseva yliopisto.
Humanistihörhöjen pseudotieteelle
pyhittämä temppeli.

M-------
meedio
Tosi velho tyyppi. Pätevä kaveri.
Modeemi
Tosinörttien guruiluklubi 
kiltahuoneen vieressä.Säätäjä-
ässien paratiisi.
mokkula
Kokoelma kikkareita tai hyvin iso 
kikkare.

N------
Newton
Konetalon ravintola,jossa on
kaaosteoriaan pohjautuva
linjastoarkkitehtuuri ja keittiö 
kaikkien näkyvissä.
Nibble
TiTe-killan arvostettu 
opiskelijajulkaisu. Joskus jopa 
hauska.
noppa
1. Opintoviikko
2. Välttämätön apuväline
monivalintatehtävissä
Nördia
Hellittelynimi Tietotalolle.
nörtti
Jaa mää vai?

O------
ominaisuus
Vaikeasti korjattavissa oleva bugi.
OK
Onnikännit
OPM
Oma Pullo/Pyyhe 
Mukaan.Saunailtojen
tai bileiden tavanomainen määre.

P------
peelo
1. uusavuton konenikkari, joka
luulee osaavansa enemmän
kuin oikeasti osaakaan.
2.Peelo.Yksi TiTen kopiokoneista
penseä
1. Ihminen, joka ei innostu
mistään mitä hänelle yrittää
ehdottaa.
2. #TiTen naiset.
Pentti
TiTen uskollinen Linux-kone.
perl
Suosittu skriptikieli, jolla nörtit 
vääntävät kikkareita.
persharmooni
Hinaaja,tyyppi joka ei lähde OKlle 
koska on niin penseä.
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Toimihenkilöt 2004

 
HALLITUKSESTA

 Killan hallituksen jäsenet ovat 
avuliasta väkeä. Jokaisella halli-
tuksen jäsenellä ja toimihenkilöl-
lä on omat tehtävänsä, joiden 
lisäksi he pitävät viikoittaisen 
myyntipäivystyksensä killassa ja 
hoitavat erinäisiä nakkihommia. 
Hallituksen jäsenet ovat myös 
usein paikalla järjestämässä 
killan tapahtumia.
   Syksyllä on tarkoitus valita yli-
tutorin aisapariksi fuksivastaava. 
Ylitutoria ja fuksivastaavaa nä-
kee kaikenlaisissa tapahtumissa 
jakamassa leimoja fuksipassiin.
    Hallitukseen voi hakea 
syksyllä ‘hallituskähminnässä’ 
ja jäsenet seuraavan hallituk-
sen jäsenet valitaan syksyn 
yleiskokouksessa. Asiasta tulee 
kyllä kiinnostuneille lisää tietoa 
myöhemmin.



Ensimmäinen kouluvuoteni alkoi kun 
sain tietää päässeeni TTY:lle vuonna 
2003. Syksyllä koulun alkaessa en ollut 
jonotuksesta huolimatta vielä saanut 
asuntoa. Onneksi TOAS kuitenkin 
hätämajoitti minut Tekniikan Torneille 
viikoksi, kunnes sainkin sitten oman 
vuokra-asunnon Hervannasta.

Koulu varsinaisesti alkoikin sitten 
tutoreiden opastuksella ympäristöön 
tutustumisessa. Ekan viikon tapahtumiin 
kuului myös paljon bileitä joissa 
tutustui moniin uusiin ihmisiin. Se 
oli mukavaa kun en tuntenut koulusta 
ennestään kuin pari ihmistä. Syksyn 
edetessä ilmoittauduin haalaritiimiin ja 
porukallahan me sitten hankittiin fukseille 
ne tyylikkäimmät mustat haalarit.

Syksyllä oli kaikenlaista tapahtumaa; 
saunailtoja Teekkarisauna 
Mörrimöykyssä, bileitä Kantri 
Starissa, pubirundeja, bommareita, 
Fuksiwunderunde, johon osallistuimme 
haalaritiimin porukalla, ja paljon muita 
virkistäviä tapahtumia koulunkäynnin 
ohella. Fuksipassi täyttyi huimaa vauhtia 
ja ei ollut epäilystäkään etteikö 180 
pistettä tule täyteen kevääseen mennessä. 
Fuksimessuilla liityin Verkkopelikerho 
Lanitaan ja kiinnostuin asiasta niin paljon 
että päädyin kerhon hallitukseen vuodeksi 
2004.
Tulihan niissä tenteissäkin käytyä ja 
niihin vähän luettuakin muun toiminnan 
ohella ja sitten päästiin joululomalle. 

Oli taas kiva viettää aikaa kotonakin, 
mutta tulinkin sitten jo Uudeksi Vuodeksi 
takaisin Tampereelle viettämään aikaa 
uusien kavereideni kanssa.

Kevätkaudellakin tapahtumia 
oli enemmän kuin riittävästi. Oli 
Akateemisen Kyykän MM-kisat joissa 
edustin suosikkijoukkuettani olemalla 
niiden cheerleader ;) kevätpuolellä 
kävimme myös Titeenien Taistossa 
Turussa, jonka voittivat Otaniemeläiset 
jotka eivät saapuneet edes paikalle. Eli 
seuraava Titeenien Taisto järjestetään 
Helsingissä keväällä 2005. Suosittelen 
kaikille, se on vertaansa vailla oleva 
tapahtuma. Keväällä muutin Tupsulaan 
jossa on tullut monet illat vietettyä 
talon ihmisten parissa joko grillillä tai 
venevajassa :)

Sitten alkoikin jo Wappu lähestyä ja aloin 
myymään Tamppia, sillä sai wapuksi 
ihan mukavasti rahaa ja myymällä sata 
Tamppia sain lunastettua Tamppi-paidan 
ja paikan Tamppi-risteilylle toukokuussa. 
Sitten olikin jo lakituksen aika ja oli 
hienoa painaa päähän teekkarilakki 
virallisesti ensimmäistä kertaa, vaikka 
se olikin Tampin myynnin myötä ollut 
jo aiemmin päässä. Seuraavana päivänä 
olikin kaste. Keräännyimme keskustaan 
härweleinemme ja kulkueena kävelimme 
koskenrantaan. TiTeläiset olivat jonossa 
viidentenä kun paikka määräytyy 
fuksijäynän sijoituksen perusteella. Ai 
niin, kuudentenahan me oltiinkin kun 
TiTeläiset herrasmiehinä ja -naisina 
päästämme Tvikkari-tytöt edellemme :)
Koski olikin sitten jotakuinkin niin 
kylmä kun olin kuvitellutkin. Vesi oli 
todennäköisesti 2 - 4 senttistä. Mutta 
menisin uudelleen koskeen, jos vaan 
pääsisin :)

Kaiken kaikkiaan fuksivuosi oli jotain 
tosi uskomatonta ja sen haluaisi kokea 
uudestaan, mutta en minä usko että 
teekkarinkaan vuosi on ihan täysin 
arkeen palaamista. Silti kehotan teitä 
nauttimaan täysillä fuksivuodestanne 
koska se on ainutlaatuinen. Ilmottauduin 
syksyksi tutoriksi joten saas nähdä 
joudutteko meidän ryhmään ;) Mutta joka 
tapauksessa syksyllä nähdään :)

- Saija -

VUOTENI FUKSINA Proffa
Koulun yhteisten unix-koneiden
yleisnimitus.Oman onnensa 
varaan unohdettujen koneiden 
arkaainen kompleksi. Ei ylläpitoa.

Q------
quitata Lopettaa.

R------
Rai!
Yleiskäyttöinen hyväntuulinen 
tervehdys, periytyy vanhasta 
tamppisarjiksesta.
rankka
monipäiväinen ja nimensä 
mukainen excursio,joka voi 
suuntautua naapurimaihin asti.
Regina
Lehti lääkäripalstan ympärillä,tulee
kiltaan joka toinen viikko.
Reino
TiTen windowskone.
rekursio
ks.rekursio
reminder.jpg
”Et vaan osaa ”.Käytetään irkissä
ja puhekielessä muistuttamaan
jotakuta hänen 
kuolevaisuudestaan ja 
torspoudestaan.
Ruffe
Killan väsymätön vahtikoira,puusta
moottorisahalla “veistetty ” 
patsas..
Ruffecs
#TiTe-kanavan vahti.

S------
Senssibileet
TiTen jokasyksyiset paritusbileet.
Tietokone valitsee jokaiselle 
sopivimman parin.
simalippu
Saunailloissa saa simaa näitä 
vastaan. Sima on tosin aika 
useasti loppu, joten korvikkeena 
joudutaan tarjoamaan jotain
muuta vähän saman väristä 
juomaa.
Skilta 
sininen 
spam
1. Viikinkien lempiruoka
2. Sähköpostilistojen ja
nyyssiryhmien turha törky.Ellei
rikoksista suurin,niin ainakin kavalin.
Säätäjä-ässä
Henkilö,jolla on taipumuksena 
“säätää ” koneita.Hallitsee usein 
emacsin virittelyn ja unixin erilaiset 
komennot vipuineen ulkoa.

T------
Tietotalo
Suurin ja kaunein kampuksen
rakennuksista.Tietotekniikan osasto 
ja kilta sijaitsevat siellä.



Tirez
Killan jääkaappi.
Tonttula,Tonttuverkko
TOASin opiskelijaverkko.Tuo 
internetin kotiin.
torspo
1. sähläri,tunari,koheltaja
2. Kts. peelo
3.Torspo.Yksi killan kopiokoneista.

triviaali
Matemaattinen tosiseikka, 
luennoitsijalle itsestäänselvyys. 
Esiintyy lauseessa:
“Todistus on triviaali, joten se
sivutetaan ”.
tuppi
Suosittu bridgen sukuinen korttipeli.
Tuppi on kuin seksi - jos on hyvä 
käsi, ei tarvitse partneria.

U------
UUTINE,uutplo,uupto,uut plo
Uutisen vastakohta,ks.yllätys.

V------
visto
Ruma, kamala, iljettävä.
vittugeneerinen
Perin yleinen.

W------
Wappu
Wappuna on asiallista pailata. 
Rällärällä.

X------
XQ
Excursio.

Y------
YLLÄTYS
Yllätyksen vastakohta.

Z------
Zip
Tietotalon opiskelijaravintola.

Å------
Åbo
Rantakylä jossain lounaan 
suunnalla.

Ä------
ääliö, känni-
Humaltunut ääliön 
lajityyppi.Tavataan erityisesti 
bommareissa.

Ö------
öykkämöykkä
Känniääliön ääntely.Muistuttaa 
etäisesti puhetta.

Pateettisen kyynikon vinkkejä 
fucksien kalastajille:

Fucksien kalastus on suosittu harrastus, 
joka kerää monia innokkaita kalastajia 
vuosittain apajille. Jotta homma ei menisi 
pelkäksikalajuttujen kertomiseksi, tässä 
on hieman perustietoa fucksien
kalastamisesta. Parhaimmillaan pyynnistä 
voi tulla monivuotinen ja antoisa 
harrastus, josta riittää muisteltavaa 
loppuiäksi.

Kalastusta koskevat rajoitukset:

Fucksit ovat rauhoitettuja ylioppilas-
kirjoitusten ja koulun fuksiviikon 
välisenä aikana. Tällöin fuckseja ei tule 
kalastaa, vaan tulee odottaa varsinaisen 
kalastuskauden alkua.

Vuosittain fucksinkalastajien tulee 
suorittaa kalastuksenhoitomaksu YO-
kunnalle, joka käytetään kalakannan 
hoitamiseen ja kalastajien erilaisiin 
tukipalveluihin.

Pyynti on sallittua normaaleilla 
pyyntivälineillä. Verkot, dynamiitti ja 
vastaavat eivät ole sallittuja välineitä, 
eikä niitä tule
käyttää.

Pyyntipaikan etsintä:

Fucksiparvet viihtyvät eri aikoina 
erilaisissa paikoissa. Alkusyksystä 
fucksia voi pyytää ulkona, mutta ilman 
kylmetessä otollisempia apajia löytyy 
sisätiloista.

Parhaita apajia Hervannassa ovat 
Teekkarisauna, sopivat harrastekerhojen 
ja kiltojen illanvietot, sekä Hervannan
ravitsemusliikkeistä Kultainen Apina ja 
Kantri Star.

Hyville apajille on yleensä tulossa 
muitakin pyytäjiä, mutta sopu sijaa 
antaa. Mikäli kalastajia on liikaa, 
kannattaa harkita jonkin muun lajikkeen 
pyytämistä. Mm. humanistit voivat antaa 
paljon, mutta niiden pyytämisestä kerron 
lisää artikkelisarjan seuraavassa osassa.

Pyyntimenetelmät:

Fucksia pyydetään perinteisesti 
joko ns. katiska-menetelmällä tai 
vieheillä. Katiska-menetelmän idea 
on yksinkertainen: fucksiparvet 
uitetaan syksyn alussa n. 8 hengen 
tutorkatiskoihin, jolloin saalisonneen on 
helpompi vaikuttaa.

Katiska-menetelmää ei juurikaan 
arvosteta todellisten kalastajien piirissä 
ja vieheillä kalastamista kutsutaan 
ns. urheilukalastamiseksi eron 
selventämiseksi. Eri fuckseihin tehoavat 
erilaiset vieheet ja lisäksi viehe tulee 
valita ympäristön mukaan. Vieheet voi 
tehdä itse tai sitten käyttää valmiita.

Vieheen ulkonäkö on tärkeää, mutta 
sitäkin tärkeämpää on liikehdintä. 
Luonnollisen näköisesti uiva viehe saa 
suuremmalla todennäköisyydellä saaliin 
kiinnostumaan.

Toiset sitovat itseensä erilaista kiiltävää 
metallia tai muita lisähoukuttimia. 
Monilla on myös tapana käyttää hajusteita 
saalisonnen lisäämiseen.

Kun saalis kiinnostuu vieheestä se harvoin 
käy suoraan kiinni, ellei kyse ole erityisen 
nälkäisestä fucksista. Tässä vaiheessa 
pitää olla tarkkana, etteivät muut 
kalastajat varasta saaliin huomiota. Hyvän 
tekniikan opettelu on vaativaa, mutta mm. 
katteettomien lupausten antaminen on 
ehdottomasti ryöstökalastusta ja johtaa 
pitkällä aikavälillä saaliiden pienemiseen.

Kun saalis on saatu koukkuun, se pitää 
vielä väsyttää. Tämä vaihe onkin ehkä 
prosessin kriittisimpiä ja antoisimpia 
hetkiä. Väsyttämisen tekniikan oppii ajan 
kanssa, mutta kannattaa olla kärsivällinen. 
Liian nopea eteneminen johtaa yleensä 
saaliin karkaamiseen. Erityisesti ns. 
jalofucksit ovat voimakkaita ja hankalasti 
väsytettävissä, mutta niitä pidetään myös 
herkullisempina saaliina.

Kun fucksi on saatu väsytettyä, jäljellä 
on vielä laittaminen ja nauttiminen. Myös 
tässä tulee kunnioittaa saalista ja edetä
kärsivällisesti. Liika kiirehtiminen tuottaa 
huonon lopputuloksen ja



on tärkeää, ettei lihaan jää kylmiä 
kohtia. Ruodot ja piikit pehmenevät 
huomattavasti, jos laittaminen tehdään 
huolella ja rakkaudella. Erilaisia tapoja 
laittaa fucksia on lukemattomia, mutta
nauttiminen pedillä on helpointa 
aloittelijoille. Edistyneemmät kalastajat 
voivat laittaa fucksia myös ulkona, esim. 
nuotion ääressä.

Joitakin sekalaisia huomioita:

Mikäli saalista ei aina tule, tästä ei pidä 
masentua. Paraskaan pyytäjä ei aina 
onnistu. Mikään ei kuitenkaan korvaa 
sitä tunnetta kun onnistuu väsyttämään 
jalofucksin monen tunnin taistelun ja
piehtaroinnin jälkeen.

Kunnollinen pyytäjä kunnioittaa 
saalistaan ja osoittaa tämän. Mikäli saalis 
heitetään takaisin polskimaan, se tulee 
tehdä korrektisti.

Toisinaan koukkuun käy liian voimakas 
fucksi. Tällöin voi olla viisaampaa 
katkaista siima ja jättää yritys sikseen, 
että vapa säilyy ehjänä.

Kalastuksen lomassa tulee usein jano ja 
etenkin jos onni ei ole myötä, saattaa 
pyyntireissulla tulla hieman otettua. 
Pieni siivuttelu voi olla hyvästäkin, mutta 
liiallinen napottaminen johtaa varmasti 
huonoon tulokseen.

Parhaita pyyntivinkkejä ja saalispaikkoja 
kannattaa kysellä vanhemmilta 
kalastuksen harjoittajilta. Kovimmat 
kalastajat tosin eivät hevin luovuta 
salaisuuksiaan, mutta ovat yleensä 
voideltavissa viinalla.

Kireitä siimoja!

- Vonkori -  

HAALARITIIMIIN 
2004

On täysin selvää, että tietoteekkareilla on koulun 
kauneimmat haalarit. Mustan ollessa jatkuvasti muotia 
ne voi pukea ylleen tilaisuuteen kuin tilaisuuteen (sekä 
häihin että hautajaisiin).  Laadukas materiaali hylkii 
vettä ja likaa joten niitä ei tarvitse varoa tai edes 
pestä (baari-illan jälkeen tosin kannattaa tuulettaa). 
Värinä musta on lämmin kevätauringossa ja helpompi 
tovereiden erottaa talvella hankeen sammuessa. 

Toisaalta TietoTeekkarikilta on koulun suurimpia kiltoja, 
joten haalareiden hankkiminen kaikille sopuhintaan ei 
tule olemaan helppoa. Kun yleensä hyvästä, halvasta 
ja nopeasta saa valita kaksi, saa laadukasta ja huokeaa 
päällepantavaa odotella sangen maltillisesti. Usein 
on saanut olla tyytyväinen jos on saanut uunituoreet 
laaharit ylleen ennen joulua, vaikka toki hyvää 
kannattaakin aina odottaa.

Perinteisesti syksyn ensimmäisessä saunaillassa, ns. 
Fuksi-Zufeessa, laitetaan kokoon haalaritiimi, jonka 
suurestiarvostettuna tehtävänä on hankkia kulloisellekin 
fuksilaumalle ne hienot, mustanpuhuvat haalarit.

Haalaritiimin homma ei varmastikaan ole helppo eikä 
liiemmin mieluista. Haalaritiimi vastaa siis itse kaikista 
haalareihin liittyvistä asioista, mainoksista, hinnasta, 
tilauksista, mainoshinnastosta.... jne. Haalaritiimin 
ylivoimaisesti vaikein tehtävä on saada riittävä määrä 
mainostajia haalareihin.

Plussapuolena haalaritiimiin liittymisestä mainittakoon 
fuksipisteet, mahdollisuus tutustua kymmeneen 
muuhun aktiiviseen fuksiin (yleensä loistotyyppejä) ja 
mahdollinen palkkiosauna.

Toivotan tulevalle haalaritiimille onnea matkaan, sillä 
sitäkin tarvitaan!   



Rakkaat fuksit. 

Tervetuloa suuresti meidän 
yliopistoomme ja sille Oikealle 
Alalle. Musta on värimme ja cola 
lempijuomamme. Ajattelin tässä 
joutessani kertoa teille vähän 
taustaa kuuluisasta sananlaskusta 
”Älä teen niin kuin minä teen, tee 
niin kuin minä sanon.”

Kaikkihan alkoi siitä kun pääsin 
silloiselle TTKK:lle vuonna 1999. 
Silloin leipäkin oli leipää ja sudet 
näykki kantapäitä kun kouluun 
hiidettiin ylämäkeen vastatuuleen 
mennen tullen. Muistan ajatelleeni 
TOASin asuntohakemusta 
täyttäessäni että ”minähän en 
solussa asu.” Se nyt oli ensimmäinen 
virhe. Mikontalon soluhan 
sieltä napsahti. Ilman silloista 
kämppistäni en olisi varmastikaan 
tutustunut kehenkään, olenhan 
tunnetusti hiljainen ja ujo ihminen.. 
Soluasuminen tuntui kuitenkin 
kivalta heti alussa. Jos unohdin 
avaimet kotiin, oli aina joku jolle 
soittaa ja pyytää avaamaan ovi.

Muistan senkin kun killan hallitus 
esittäytyi meille fukseille. Olo oli 
vähän että ”mitä ihmeen jengiä 
tuo on, ja miksi ne täällä heiluu”. 

Ajattelinkin että tuo homma ei 
ole minua varten. Mutta mutta, 
vuoden 2000 hallitus kun valittiin, 
löysin itseni puheenjohtajan 
polvelta sihteerin toimesta. Ennen 
kuin tajusinkaan, vietin enemmän 
aikaa kiltahuoneella kuin 
luentosalissa. Karu totuus paljastui 
wappuna kasteen jälkeen, 
noppia ei ollut kerätty ihan Mailan 
toivomalla tavalla.. Mutta ei hätiä, 
syksyhän tulee uudelleen.

Kun valittiin vuoden 2001 hallitusta 
TiTelle, menivät tekemään minusta 
ylitutorin. Siitä alkoikin ehkä 
paras vuosi jonka ees ehkä tiiän. 
Vauhtia ja vaarallisia tilanteita 
ei puuttunut. Marraskuussa 2001 
vannoin että nyt saa loppua, 
pakko opiskella. Jostain kumman 
syystä tammikuussa 2002 löysin 
itseni taas kerran TiTen hallituksen 
kokoonpanosta, tällä kertaa 
toimarina. Hohhoijaa, mitä minä 
sanoin marraskuussa.. 2002 
olin myös ensimmäistä kertaa 
NääsPeksin tuottajana. Yllättävää 
kyllä, lukuvuosi 2002-2003 oli 
tuottoisin opiskeluvuosi. Luulin 
löytäneeni balanssin opiskelun 
ja huuhaan suhteen. Seuraava 
vuosi todisti että olin taas kerran 
väärässä.

Joulukuussa 2002 satuin eksymään 
Ankkalinnaan jatkoille YKI:n 
porobileistä. Sinnekin menin vain 
yhdelle. Niinpä niin.. Lopputulos oli 
kuitenkin se että taas meni ”ei enää 
ikinä kiltatoimintaa” -vannomiset 
ihan hukkaan. Tällä kertaa istahdin 
TARAKIn hallituksen toimihenkilöksi. 
Tässä vaiheessa joku fiksumpi voisi 
jo nähdä tietynlaisen kaavan. 
Ensin sanon että ”hei ei enää” ja 
seuraavaksi löydän itseni jostain 
puljun hallituksesta. Mikähän 
minua vaivaa :)

Noh, tämän ei ihan tähän 
jää vielä. 2003 olin jälleen 
NääsPeksin tuottaja. Ilmeisesti 
menin päästäni sekaisin tässä 
kohtaa ja lähdin vielä yhteen 
hallitukseen, ylioppilaskunnan. 
Nyt ollaan puolivälissä tuota 
ylioppilaskuntavuotta. Noppia on 
tullut melko vähän, Maila varmaan 
soittelee kohta perään. Mutta 
toisaalta, en välitä. Opinnot ovat 
sujuneet kuitenkin kohtuullisen 
hyvin. Kun on hauskaa, niin 
jaksaa välillä istua kotonakin 
lukemassa tenttiin.. Toivon 
että te kaikki löydätte oman 
mielenkiintonne kohteen TTYYn 
suuresta alayhdistystoiminnasta, 
harrastuksen parista löytää 
uusia kavereita ja saa uusia 
kokemuksia. Jos ei löydy mitään 
tuttua, lähtekää rohkeasti mukaan 
johonkin tuntemattomaan.

Ehkä tässä yritän sanoa että älkää 
tehkö niinkuin minä, mutta hitto 
vie. Tehkää vaan, minulla on ollut 
ehdottomasti elämäni parhaita 
hetkiä, kun olen heilutellut käsiäni 
yhdessä sun toisessa nakissa.

Tulkaa moikkaamaan minua 
yokuntaan :)

-Sanu, TTYYH alayhdistys- ja 
tiedotusvastaava 2004

ps. Olen taas kerran NääsPeksin 
tuottaja.. niin ja töissäkin olen 
käynyt vuodesta 2000 asti :)

SANUN PALSTA



Mikä on IRC?
Jos joku ei ole koskaan kuullut, 
mikä on IRC, niin kerrottakoon 
heti alkuun, että se tulee sanoista 
Internet Relay Chat. Se tarkoittaa, 
että on olemassa kanavia, joilla 
voi keskustella kaikenmaailman 
asioista. kaikenmaailman ihmisten 
kanssa.

Mikä on #TiTe?
#TiTe on kanava, jolla roikkuvat 
kaikki vanhat silimät ja uudet 
kasvot. Kuria pitää vahtikoira 
Ruffecs, joka tietää kelle pitää 
antaa opit (se on se @-merkki 
nimen edessä) aikana käsittelyssä 
voivat olla moottoripyörät, 
edellinen baari-ilta, Buffy, fuksit, 
kuka saa missä saa keneltä saa 
ja mitä saa, ihan laidasta laitaan. 
Joskus ihmiset saattavat jopa 
keskustella opiskelusta, sitäkin 
on nähty. Kanavan porukalta 
löytyy vastaus kaikkiin mieltä 
askarruttaviin ongelmiin, ja 
hallituksen jengiäkin kanavalla 
idlaa ihan riittämiin. Vastauksen 
laadusta voidaan tosin olla montaa 
eri mieltä.

Irkkaaminen kuuluu usean 
titeläisen arkeen. IRC ei ole 
pelkästään halpa ja helppo tapa 
jutella kavereiden kanssa. Se on 
myöskin äärimmäisen addiktiivista 
ja monelle suorastaan elämäntapa. 

Irkkaamiseen tarvitaan 
jonkinlainen IRC-Client. Tällaisia 
ovat muun muassa graafiset mIRC, 
xchat ja tekstipohjainen irssi.

Myös koulun opiskelijakoneilta 
löytyy irkkaamiseen sopivat 
ohjelmat. Proffalta löytyy ircii ja 
se lähtee käytiin

/usr/local/apu/bin/irc

Samalta suunnalta löytyy myös 
monien suosima irssi.

Kun ohjelma on saatu käytiin, 
täytyy ottaa yhteys jollekin 
irc-palvelimelle, joka välittää 
kanavien keskustelut kaikille
osallistujille .Hyviä 
serverivaihtoehtoja ovat irc.cc.tut.fi 
sekä irc.funet.fi.Palvelin valitaan 
komennolla

/server irc.cc.tut.fi

Kun yhteys serveriin on saatu, 
voidaan vaikka seuraavaksi pistää 
itselleen oma nikki.Se tarkoittaa 
nimeä jolla esiinnyt
kanavalla.Tämä tehdään 
komennolla

/nick omanikki

Tämän jälkeen liitytään eli 
joinitaan haluamilleen kanaville. 
Tämä onnistuu /join –komennolla. 
komennon perään kirjoitetaan # ja 
kanavan nimi. Esimerkki:

/join #tite

Sitten voit ottaa osaa kanavalla 
käytäviin keskusteluihin.

Irkkaamisessa ei ole virallista 
etikettiä mutta joitain asioita on 
hyvä tietää. Esimerkiksi ISOILLA 
CAPS LOCK POHJASSA 
KIRJOITTAMINEN tulkitaan 
huutamiseksi ja muutenkin 
röyhkeäksi. Ethän tee niin ilman 
pätevää syytä. Oppien ruinaaminen 
ei ole suotavaa. Ensinnäkin se on 
säälittävää katsottavaa ja toiseksi 
@ merkki annetaan nickin eteen 
yleensä huomauttamattakin 
niille, joille se oikeasti kuuluu ja 
joskus epähuomiossa muillekin. 
Mitä oikeinkirjoituksen tulee, 
niin irkissä äidinkieli taipuu ja 
katkeilee niin että paukkuu. Isot 

alkukirjaimet ja välimerkit on 
täysin valinnaisia ja muutenkin 
saa kirjoittaa murteita, puhekieltä 
ja lyhenteitä niin kauan kuin viesti 
on ymmärrettävä. Tästä ainoa 
poikkeus on ’yhdys sana virheet’, 
joita kroonisen spacen painelun 
seurauksena on helppo saada 
aikaan. Moni ei siedä yhdyssanan 
pilkkomista ja sakottaa 
tyhmyydestäsi huomauttamalla 
siitä.

Irc-kanavalle pasteillaan usein 
erinäisiä Internet-osoitteita eli 
urleja. Näiden katsominen on 
käyttäjän omalla vastuulla. 
Linkki saattaa sisältää aineistoa, 
joka turmelee terveen mielen 
ja pahemmassa tapauksessa 
tietokoneen. Kannattaa miettiä 
kahteen kertaan mitä linkkejä 
heittää kanavalle muiden 
katsottavasti. Jos linkki on jo 
kanavalla (tai ylipäätään ikinä 
jossain) nähty, saattaa ’Wanha!’ 
–huudot raikua. Tästä eikä 
muustakaan irkistä tulleesta 
vinoilusta kannata polttaa hihojaan 
vaan kuitata asia huumorilla.

Yhteenvetona voisi todeta, että 
irkkaaminen on loistava tapa olla 
jatkuvasti yhteydessä kavereihin 
ja upea reaaliaikainen tiedon 
lähde. Aikavarashan se on mutta 
voittaa esimerkiksi television 
tuijottamisen kevyesti (eikä 
nämä kaksi tosin ole toisiaan 
poissulkevia =)

IRKKAAMISEN ALKEET




