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Hei kanssateekkarit ja -fuksit,

Talvi tekee taas tuloaan, kuten ulkoa voi havaita. 
Aurinko piilottelee sumuverhon takana nekin muutamat 
tunnit vuorokaudesta, kun sen voisi nähdä. Taitaapa 
joulupukki joutua tänä vuonna laskeutumaan reellään 
asfalttiin niin, että kipinät viuhuu. Samalla H1N1 
pitää viattomia ihmisraukkoja pinteessä ja laman 
kiusaamat valtiot joutuvat jakelemaan rokotteita keille 
sattuu. Vähempikin pistää masentamaan. Siksi Nibble 
saapuukin apuun pirteämpänä kuin koskaan! Nibble of 
Doom niputtaa yksiin kansiin hauskimmat kommellukset 
syksyn varrelta ja kurkistaa vekkulisti tulevaan antaen 
maistiaisia ensi vuoden koitoksista.

Teidän,
Nibblistit

NibbleOfDoom2009/03

Lehteä kirjoitti, kuvitti ja taittoi:
 Markus Lehtonen
 Petteri Sillanpää
 Karoliina Jäspi
 Viivi Ilvesmäki



Joulu lähestyy ja vuosi alkaa olla lopuillaan. 
Stressi lähestyvistä tenttiviikoista ja mahdollisista 
jouluvalmisteluista painaa jo päälle. Tässä vaiheessa 
vuotta on tärkeää muistaa antaa itselleen aikaa 
rentoutua, vaikka tuntuisikin siltä, että kaikki harkkatyöt 
on saatava valmiiksi juuri nyt ja tentteihinkin pitäisi 
ehtiä lukea. 

Rentoutumisen ei tarvitse tarkoittaa luksusviikonloppua 
kylpylässä tai edes koko päivän sohvalla makoilua, 
vaikka nämäkin varmasti tulevat tarpeeseen ajoittain. 
Kiireisenä aikana tärkeämmiksi keinoiksi rentoutua 
nousevat pienet huilahdushetket arjen lomassa. Käy 
siis luentotauolla nauttimassa kuppi kahvia tai teetä 
kiltahuoneella tai tee piristävä kävelyretki Tietotalon 
ympäri. Itselleen kannattaa myös olla armollinen. Ei 
kukaan jaksa painaa ensin täyttä päivää koulussa ja 
sitten vielä lukea tenttikirjaa viittä tuntia iltasaduksi.  
Ajankäytön suunnittelu auttaa hahmottamaan 
tekemättömiä töitä. Kannattaa vain muistaa jättää tilaa 
myös lepäämiseen ja rentoutumiseen.

Aina hyvä etukäteissuunnittelu ei onnistu ja kiire tulee, 
vaikka tekisi mitä. Jos dedis on seuraavana päivänä ja 
harkkatyö ei vain käänny, ei yksinkertaisesti jää muita 
vaihtoehtoja kuin yöllinen koodaussessio. Itse väsäilen 
vaikka minkälaisia opiskelusuunnitelmia, jotka harvoin 
kuitenkaan toteutuvat. Seurauksena tästä on hirmuinen 
kiire, etenkin periodien loppupuolella. Suunnitelmia 
ajankäytölleen kannattaa kuitenkin tehdä, niistä pitäisi 

vain koittaa saada realistisia. Se ei tosin kovin helposti 
onnistu, ainakaan omalla kohdallani. 

Jos kuulut samaan luokkaan kuin minä (”ups, jäipä taas 
viimeiseen iltaan, vaikka ajoissa piti aloittaa” -ihmiset), 
voit lohduttautua sillä, että joululoma alkaa ihan kohta. 
Tällä kertaa joululomalla ei edes tarvitse puurtaa, se 
kun osuu mukavasti periodien vaihteeseen. 

Lopuksi haluaisin vielä toivottaa hyvää joulua kaikille, 
sekä viimeisen illan ihmeille että hyvissä ajoin valmiina 
oleville opiskelijoille. Tämä vuosi on ollut ihana, nyt 
siirrytään päät pystyssä kohti vuotta 2010! 

-wintr_chi

puheenJohtajan puhe
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Tieto on palveluyhtiö 
– meitä on jo 16 000
Tieto on palveluyhtiö, joka tarjoaa tietotekniikka-, tuotekehitys- ja  

konsultointipalveluja. Noin 16 000 asiantuntijaamme tekevät meistä  

yhden johtavista tietotekniikan palveluyrityksistä Pohjoismaissa ja tietyillä 

segmenteillä globaalin markkinajohtajan. Olemme erikoistuneet alueisiin, 

joilla asiakkaiden liiketoiminnan ja tarpeiden tuntemuksemme on   

syvintä. Vahva asiakaskeskeisyys ja pohjoismainen asiantuntemus   

erottavat meidät kilpailijoistamme.

tieto.com

Knowledge. Passion. Results.
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Talvisena torstaiaamuna herään ennen kellon soittoa. 
Olin nähnyt painajaista ja kylmä hiki nihkeytti ihoani. 
Muistin heti, että tänään olemme lähdössä kohti 
pääkaupunkia. En usko, että kukaan muukaan 
seurueemme jäsenistä oli saanut nukuttua kunnolla, 
vaikka olimmekin valmistelleet matkaa huolella. 
Lähdemme käymään Accenturella. Pohdin jo nyt, miten 
torjua tuleva loppu. 

Bussiin kertyneet ihmiset ovat hiljaisia ja pelon ilmapiirin 
voi vaistota. Ääni täristen huutelen paikallaolijoita, enkä 
ylläty, kun monen nimen jälkeen on vain hiljaisuutta. 
Moni ei ole uskaltanut lähteä mukaan, enkä voi heitä siitä 
syyttää. He varmasti kuvittelevat, että jos eivät lähde 
mukaan, he ovat turvassa kotonaan peiton alla. Vajaan 
miehityksen takia kuitenkin pyydämme vahvistuksia 
vanhemmista taistelijoista, ja he suostuvatkin mukaan. 
Heitä ei pelota.

Useat joukostamme ottavat miestä vahvempaa jo 
matkalla. Vaikka huomisen tiedetään olevan siten vain 
pahempi, saa pullosta turvaa edes hetkeksi. Ja sitten 
taas seuraavasta. Saavuttuamme perille jakaudumme 
kahteen porukkaan. Toisen ryhmän kanssa menemme 
Accenturelle kuuntelemaan esitystä. He antavat meille 
vähän suun kostuketta ja tarjoavat ruokaa, jotta 
kohtalomme ei olisi niin karmea. Esitystä kuunnellessani 
saan vähän itseluottamusta: ehkä loppu ei tulekaan ja 
huominen aamu olisikin normaali, ihan normaali.

Kun poistumme Accenturelta ja tapaamme kaupungilla 
olleen ryhmään, huomaan, että hekin ovat saaneet 
samanlaisen taistelutahdon päälle kuin me muut. 
Nousemme takaisin bussiin ja suuntamme kohti 
Teekkarikylää.  Bussissa  kuulen, kuinka tölkit 
sihahtelevat auki. Teekkarikylässä tarkoituksemme on 
rentoutua hetki ja selvittää, olisiko otaniemeläisistä 
kanssataistelijoista auttamaan meitä. He liittyvätkin 
innolla joukkoomme. He eivät jaksa uskoa loppuun, 
vaan heillä on ikuiset juhlat. 

Saunassa laulu raikaa ja kukaan ei jaksa ajatella enää 
huomista. Tunnelma on muuttunut täysin: ihmiset 
nauravat ja hoippuroivat, eikä ketään paina murhe. 

Kun riemua on riittänyt tarpeeksi, ja ”olenhan 
superninja”a on hoettu tarpeeksi, keräämme ihmiset 
takaisin bussiin ja lähdemme kohti Herwoodia. Iloista 
tunnelmaa riittää vielä hetken ja uskon reissun sujuneen 
kaikilta hyvin, kunnes pari penkkiriviä taaempaa alkaa 
kuulua: ”Ei näin, EI NÄIN!”. Hymähdän. Kyllähän sen 
tiesi.

Aamulla varovasti raotan silminäni. Ei päänsärkyä. 
Ei oksennusta lattialla. Ei tullut loppua. Valitettavasti 
kaikki fuksit eivät olleet yhtä onnekkaita. Eivätkä kyllä 
kaikki vanhemmatkaan tieteenharjoittajat.

-karo`

Astetta vakavampi fuksiexcu
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Siitä ei pahemmin puhuttu. Vaikka ennusmerkkejä 
oli ollut ilmassa jo pitkään. Lama oli jatkunut 
pitkään ja sikainfluenssa niitti kansaa. Viimeistään 
siinä vaiheessa, kun TiTen rankka-excu peruuntui, 
ymmärsin, että kaikki ei ollut kohdallaan. Puhuttiin, 
että rankan ajankohta oli huono, syytettiin harkkatöitä 
ja kasvaneita sisäänottoja. Mutta kun ilmoitettiin, että 
Not again -pikkujouluristeilyn laiva on hajonnut, minä 
avasin pullon. Join kaiken, join myös huomisen. Join 
joulun ja uuden vuoden. Miten joulua edes voisi viettää 
ilman pikkujouluristeilyä? Myöhemmin tosin kuulin, että 
risteily onnistuttiin järjestämään laivan vaihduttua, mikä 
ei mielialaani pahemmin nostattanut.

Uutta vuosikymmentä oli kulunut hetken aikaa. Maa oli 
valkoinen ja uutta lunta puski taivaalta, kun tein matkaa 
Duoon. Kiipeilin lumipenkkojen yli horjuvin, mutta 
päättäväisin askelin. Ihmiset seurasivat paheksuen. Äidit 
ottivat lapsistaan tiukemman otteen ja miehet tunkivat 
kätensä lompakkotaskuun. Itse en tahtonut uskoa, että 
ulkomuotoni oli päässyt jo niin huonoon kuntoon, mutta 
en jaksanut välittää. Näinhän olin jatkanut jo hetken 
aikaa. Mielialaani nostatti myös näky vastaantulevasta 
joukosta, jonka äännähtely muistutti etäisesti yskimistä, 
mutta se sisälsi pahaenteistä korinaa ja sitä seurasi pitkä 
syljeskely. Kuin hidastettu oksennus. Lauma spurguja 
asteli minua kohti ja pystyin vain tuumailemaan, ettei 
tilanteeni ollut vielä paha. Yksi joukosta tuijotti minua 
pitkään. Käänsin nopeasti katseeni maahan ja koitin 
kävellä huomiota herättämättä kohti määränpäätäni. 

Kun kuitenkin astuimme kohdakkain, mies tarttui minua 
olkapäästä. Suu vaahdoten se alkoi julistaa: ”Seovvttu 
maailmalloppu!”. Vakavin silmin hän tuijotti minua 
syvälle silmiin. En saanut suutani edes avattua. Tuntui 
kuin spurgun katseesta tulvisi ikiaikaista tietoa päähäni. 
Lopulta se irrotti otteensa olkapäästäni ja sanoi hiljaa: 
”Taisto. Se on täällä... Pakko lähteä”. Hämmentyneenä 
jäin seuraamaan spurgun poistumista paikalta.

Alkon hyllyt notkuivat herkuista. Tutkailin niitä 
innostuneesti, kuitenkin itseni hilliten. Samalla mieltäni 
painoi spurgun sanat. Kuka Taisto? Kenestä mies 
puhui? Ja miksi maailmanloppu olisi tulossa? Jotain 
vakuuttavaa vanhan miehen puheessa oli. Nuo sanat 
saivat vanhat tuntemukseni heräämään eloon. Nostin 
carillopullon hyllystä, kun viereiseltä käytävältä alkoi 
kuulua tuttua kahinaa. Joku käveli haalareissa. Omani 
olivat jääneet vaatekaapin syövereihin sillä hetkellä, 
kun kuulin Not againin peruuntuneen. Vanhasta 
tottumuksesta halusin kuitenkin tarkistaa minkä väriset 
haalarit olivat liikkeellä, ja hämmästyksekseni huomasin 
niiden olevan mustat. Kaksi tietoteekkaria käveli kohti 
kassaa. En kuitenkaan tunnistanut niiden kantajia. 
Taisto... En kai vaan ollut unohtanut.. Nappasin toisen carillon 
hyllystä ja lähdin seuraamaan haalarimiehiä.

Kuten pahoin pelkäsin, olin todellakin unohtanut. 
Aika oli kulunut nopeammin kuin olin edes osannut 
kuvitella. Elettiin jo maaliskuuta ja Titeenien taistot 
olivat käynnissä. Olin saapunut koululle ja näin joka 

2010
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puolella tietoteekkareita. Tamperelaisia, Helsinkiläisiä, 
Oululaisia,  turkulaisia, lappeen Rantalaisia.. Kaikki 
yhdessä kisailemassa. Taisto... Se on täällä... Maailmanloppu... 

Spurgun sanat kaikuivat päässäni, mutta en vielä 
keksinyt mitä ne tarkoittivat. Jotain oli kuitenkin tekeillä 
ja aioin ottaa siitä selvän. Napsautin carillopulloni 
auki ja liityin joukkoon. Kisat olivat kuumimmillaan 
ja meteli alkoi yltyä. Carillo maistui ja seura kelpasi 
pitkästä aikaa. Oloni alkoi tuntua siedettävältä, jopa 
miellyttävältä. Jatkoin tutkimusmatkaani syvemmälle 
alkoholin siivittämänä.

Nouseva humala...... Herwantapeli........ Teekkarisauna............. 
Carillo......... mansikkahillo...... Soijanakki............. Hyvää 

puuta....... 

Päässä jomotti. Sitä oli jomottanut ennenkin, mutta 
mitään tällaista en ollut aiemmin kokenut. Raotin 
varovasti silmiäni auki ja tajusin heränneeni killasta. 
Pikaisella silmäyksellä tarkistin, ettei ketään muuta 
killassa näkynyt. Kampesin itseni pystyyn. Kengät 
koettivat tarttua kiinni tahmaiseen lattiaan, mikä 
osaltaan auttoi pysymään pystyssä. Kilta näytti 
karmealta. Kirjahyllyt olivat kaatuilleet pitkin lattiaa ja 
kattolevyt olivat tipahdelleet maahan. Tuhon määrä oli 
aivan luonnoton. Samassa mieleeni tulvi muistikuvia eilisestä. 

Kuinka maa tärisi ja ympäriltä alkoi kuulua huutoa. Kävelin kohti 
myyntitiskiä ja huomasin tiskillä ennen roikkuneen 
Titeenien taistot -mestaruuslaatan puuttuvan. 
Palkintojenjaon jälkeen valot alkoivat sammuilla ja ensimmäiset 

kirkaisut kuuluivat. Jatkoin matkaani ulko-ovea kohti. 

Näkymä tuli shokkina, vaikka sitä osasinkin odottaa. 
Spurgu tiesi mistä puhui. Ja nyt tiesin minäkin. Avasin 
oven ja astuin keskelle kaaosta. Sähkötalo oli sortunut, 
kuten osa Tietotalosta takanani. Maa halkeili ja taivas 
oli tulipunainen. Horisontissa näkyi hyökyaalto, joka oli 
pyyhältämässä kohti minua pyyhkien tieltään kaiken. 

TITEENIEN TAISTOT JÄRJESTETÄÄN VUONNA 2010 
TAMPEREELLA

TAMPEREEN TIETOTEEKKARIT LÄHTEVÄT 
PUOLUSTAMAAN MESTARUUTTA

TAPPIO EI OLE VAIHTOEHTO
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Jatkuva pyrkimys paremmaksi. 
Accenture on Suomen paras työpaikka.  
Jo kolmatta kertaa. 

Arkea sellaiselle kuin Tiger.

©
2009 Accenture. All rights reserved.

Tutustu meihin accenture.fi/tyopaikat

Jos haluat työn, jonka monet mahdollisuudet ja haasteet antavat  
sinulle tilaisuuden tehdä merkityksellisiä asioita joka päivä,  
tule Accenturelle. Kehität kykyjäsi ja kasvat ammatillisesti  
työskentelemällä yhdessä lahjakkaiden kollegojen kanssa. 
Opit vertaistaan vailla olevasta kokemuksesta, samalla kun  
autat asiakkaitamme huippusuoriutujiksi. Työskentelet 
yrityksessä, joka on valittu Suomen parhaaksi työpaikaksi 
jo kolmena vuonna peräkkäin. Jos haluat tämän olevan 
arkeasi, Accenture on paikkasi.



Kevätpäivä 3.4.2009 alkoi auringonpaisteella. 
Ravintola Zip oli saanut ylleen komeat valkoiset 
liinakoristeet, joita edellisenä iltana oli ruokalan 
päälle aseteltu. Iltapäivään mennessä pöytien tuli olla 
katettuna, jotta hallituksen tytöt saisivat laittaa mekot 
ylleen ja pojat voisivat peittää hikisen kauluspaitansa 
takin alle piiloon ennen juhlavastaanoton alkua.

Sitsit lähtivät käyntiin cocktailtilaisuudella. Paikalle 
oli odotettavissa killan hallituksen ja jäsenien lisäksi 
edustajia ylioppilaskunnasta, koulun eri killoista ja 
kerhoista sekä muilla paikkakunnilla vaikuttavista 
sisarkilloista. Illan teemana toimi K18, joten jännitystä 
aiheutti myös vieraiden pukukoodin valinta. Nahkaa ja 
kaulapantoja vilahteli siellä sun täällä, mutta isommat 
rivoukset oli säästetty vuosijuhlalahjoja varten, joita 
vieraat pääsivätkin pian jakamaan. Näistä mainittakoon 
makuupatjaan kiinnitetty TiTe-Barbi (barbara), 
puhallettava aasi (barbara) ja vihdoinkin killalle 
lahjoitettu ikioma strippitanko.

Vapaamuotoisen jutustelun jälkeen vieraat ohjattiin 
pöytiin istumaan. Nakkifuksit pääsivät täyttämään 
vieraiden snapsi- ja vesilaseja ja ohjelma pääsi 
alkamaan. Pääjuhlan tarjoiluunhan sisältyy alkuruoka, 
pääruoka ja jälkiruoka, joiden rinnalla nautitaan 
viiniä ja juhlamaljoja. Seremoniamestari pitää huolta 
aikataulusta, ja totuttuun tapaan laulaminen kuuluu 
olennaisena osana tapahtuman kulkuun. Ja laulua 
sitseillä pyritäänkin saamaan aikaan mahdollisimman 
paljon, jotta suuta ei ehdittäisi käyttää syömiseen.

Illan mittaan pidettiin puheita niin tiedekunnan kuin 
kiltojen edustajien puolesta. Palkittiin myös killan isäntä 
ja emäntä pupupojan ja puputytön tittelillä.  Jossain 
vaiheessa myös joukko miespuolisia sähköteekkareita 

kävi suorittamassa perinteisen viuhahduksensa (joka totta 
puhuen myötäili illan teemaa mukavasti). Tapahtumien 
järjestyksestä voidaan illan tässä vaiheessa olla montaa 
mieltä, mutta muun muassa kaikkea tätä tapahtui. Illan 
virallinen ohjelma päättyi herkkään puheeseen naiselle, 
jossa naisten ylivertaisuus sai jälleen tunnustusta. 
Näissä tunnelmissa oli helppo siirtyä tanssilattialle 
(Zipin aulaan), jossa bändi käynnistelikin jo soittoaan.

Puolenyön jälkeen tanssit oli tanssittu ja voitiin 
siirtyä bussikyydityksellä keskustaan. Jatkopaikalla 
odotti baaritiski, jolla DJ jo pyöritti levyjä jatkoille asti 
selvinneille. Musiikki houkuttelikin väkeä tanssilattialle 
vääntelehtimään ja taisivat jotkut hyödyntää nurkasta 
löytyvää tankoakin tanssimisen avuksi. Ilta sujui 
perinteisissä merkeissä tanssilattialla notkuen 
ja baaritiskin myyntituotteita hyödyntäen. Yön 
pikkutunneilla paluukyyditykset hoitivat juhlijat takaisin 
Herwoodiin, jossa vielä kourallinen ihmisiä jaksoi jatkaa 
Teekkarisaunalle. Viimeistään sauna vei juhlijoista 
voimat, ainakin allekirjoittaneesta.

Noin puoli vuotta myöhemmin kirjoittelen tätä tekstiä 
kaihoisasti muistellen. Vaikka muistipalapeliä on joutunut 
kokoamaan sekä valokuvien, että toisten kertomusten 
perusteella, illan tunnelmaa ei pysty unohtamaan. 
Siitä vielä kerran iso kiitos kaikille läsnäolleille ja 
järjestäneille tahoille. Sitsit saapuvat taas keväällä ja 
malttamattomana odotan ilmoittautumisen aukeamista.

Täysi-ikäisyyden kynnyksellä – TiTe 18wee
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Aamuauringon noustessa
tuhon lähestyessä,

viimeiset unelmani toteutan,
koodini käännän.

konettani kosketan,
itkua väännän.

eron hetken tullessa,
kännään.

Maa järisee,
taivas aukeaa,
ääneni kähisee,
 laukeaa.

Maailmanlopun tullessa,
paskat housuissa.

-karo`



REFLECT YOUR INNOVATION
Participate in creating a change in the way the world uses digital services.

Contribute, communicate and get inspired. Ixonos is an ICT services company creating innovative solutions for mobility, social media and digital services. Together with our 
customers we develop products and services which let people enjoy inspiring digital experience, anyplace, anytime. We have offices in Helsinki and six other cities in Finland, 
as well as in China, Denmark, Estonia, Germany, Great Britain, Slovakia and the U.S. 

We reward your contribution with competitive pay and generous 
benefits. There are more than 900 of us, recognized for our 
customer orientation, responsible attitude as well as open and 
inspiring atmosphere. Contact Jukka Hornborg, tel. +358 40 592 
9596, for more details. Apply at www.ixonos.com/en/careers 

We are looking for dedicated Software Developers in Tampere 
– especially Linux experts – to work in cutting-edge mobile and 
internet technology development projects. We offer a welcoming 
environment for your creativity and innovative ideas in a dynamic 
company at the forefront of software development.  

www.ixonos.com


