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Could you get passionate about improving 
everyday life through better services, higher 
productivity and new opportunities? Tieto is always 
on the lookout for capable people from a variety of 
educational and work backgrounds. We can offer 
you challenging tasks, inspiring colleagues and 
avenues for professional growth.

Want to know more? Go to www.tieto.com/careers 
to see our open positions and to fill out an 
application. 

Tieto is the leading IT service company in Northern 
Europe providing IT and product engineering 
services. Our highly specialized IT solutions and 
services complemented by a strong technology 
platform create tangible business benefits for our 
local and global customers. As a trusted 
transformation partner, we are close to our 
customers and understand their unique needs. 
With about 18 000 experts, we aim to become a 
leading service integrator creating the best service 
experience in IT. www.tieto.com 

Knowledge. Passion. Results.

Do you want to  
make a difference?
Join the IT company that 
works hard to make life easier.

Tässä
numerossa

3/2012

Tietoteekkarikillan
kiltalehti

Nibblistit
Visa Keinänen
Masi Kajander

Taitto
Henri Eloranta

Risut ja kehut
nibble@tietoteekka-
rikilta.fi
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Voi juku! Mihin olemmekaan nokkamme työntäneet?

Regina loppui, koulu alkoi. Fuksit ovat saaneet valmiiksi ensimmäiset 
lohen palautustyönsä ja allekirjoittanut on pilannut toimintakuntonsa 
ryhtymällä kolmen kuukauden tipattomalle - selväpäinen lehtimies, 
paskin Nibble ikinä!

Yritykset lopettaa turha rölöttäminen ja keskittyä opiskeluun ovat jo 
romuuntuneet tyystin. Killan toimarihommat jatkuvat vielä toistaiseksi, 
Ei-turkulaista osakuntaa ollaan pistämässä aivan uuteen uskoon, 
Tupsulassa kuohuaa ties minkälaisten projektien ja  tapahtumien 
järkkäilyn osalta, rauhallinen NääsPeksin lavastelu vaihtui liian moneen 
hommaan ja kohta tulee lumet ja unettomat yöt kyykän MM-kisoja 
rakennellessa - ei teekkaritoiminta ole mitään jos siitä ei tee elämäntapaa. 
HAA-messuilla fuksit saivat maistiaisia kerhotoiminnasta, ja mallilukkari 
huutaa kuuttakymmentä noppaa; olkaa siis varovaisia ja ottakaa (nakkeja) 
kohtuudella.

Tämänkertainen sillisalaattihuussilukemisenne sisältää mm. 
tapahtumareportaasia, fuksien tunteita, eroottista kirjallisuutta sekä 
suuria elämänohjeita. Auttamattomasti myöhässä ja kieliopillisesti väärin 
kuten aina.

“Nibble on paljon parempi kuin meidän lehti” - takatukkaraksalainen HE
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Kun astun kiltahuoneelle, huomaan 
muutoksen tunnun ilmassa. Äk-
kiseltään kaikki näyttää normaalilta, 
mutta silti tuntuu kuin jotain tärkeää 
puuttuisi. Käyn peremmälle ja katse 
kääntyy vääjäämättä kohti lehtihyllyä 
ja sen runsaita antimia. Näen kiiltävän 
kannen toisensa jälkeen, mutta kiin-
nostavimmat ovat ryppyisiä ja loppuun-
hipelöityjä, kymmenien silmäparien 
jo moneen otteeseen lukemia. Pengon 
lehtihyllyä lähes hysteerisenä sileää ja 
painomusteelta tuoksuvaa etukantta et-
sien, mutta uusin löytämäni numero on 
tahmainen 8/2012. Totuus iskee julmas-
ti vasten kasvoja; Regina on poissa. 

Regina ehti viihdyttää suomalaisia vii-
sauksillaan kymmenien vuosien ajan. 
Lehden voittokulku alkoi vuonna 1959 
ja huippuvuosina irtonumeroita myyt-
iin jopa kymmeniä tuhansia kappa-
leita kuussa. Ilmeisesti uusi sukupolvi 
ei kuitenkaan osannut antaa Reginalle 
sen ansaitsemaa arvoa, sillä lehden me-
nekki tippui 2000-luvulla tasaisesti. Ti-
laajamäärän ollessa enää pari tuhatta 
oli Kolmiokirjan pakko luopua Reginan  
julkaisemisesta.  

Lehden sisältö nojasi alusta loppuun 
asti loisteliaisiin naisen näkökulmasta 
kerrottuihin romanttisiin novelleihin. 
Tästä kertoo jopa lehden nimi, joka 
tulee novellista Kaivopuiston kaunis 
Regina. Myös ihmissuhdevinkit sekä 
tyylipalstat olivat olennainen osa Regi-
nan tyyliä. Viimeisinä vuosikymme-

ninä mukaan tulivat myös hyödylliset 
testit (Pettääkö miehesi? Testaa varmat 
merkit!) sekä eroottiset Naisen unelmia 
-fantasianovellit, jotka saivat tytön kuin 
tytön (ja miksei pojankin) kiihtymään. 

Regina oli killalle yksi tärkeimmistä 
alan lehdistä ja ainoa, jonka tilaami-
sesta maksettiin. Killan naisille lehti oli 
henkireikä ja hetkellinen pako killasta 
tyttöjen maailmaan ja miehille se tarjosi 
pienen kurkistuksen naisten elämään. 
Parisuhdepalstan totuudet pelastivat 
monta titeläistä parisuhdetta ja mitä 
uskomattomimmat testit antoivat kilta-
laisille tietoa, jota he eivät edes uskoneet 
tarvitsevansa. Horoskoop-peja ja 
naisten unelmia luettiin kiltahuoneella 
ääneen useaan otteeseen ja lukuisia sek-
sivinkkejä tavailtiin sohvilla kaikessa 
hiljaisuudessa. 

Killan arkipäivään jäi A4:n kokoinen 
aukko Reginan poistuttua keskuudes-
tamme. Tätä tyhjiötä täyttämään    voi-
daan toki tilata jokin muu aikakaus-
lehti, mutta toista Reginan veroista 
tuskin koskaan tulee. 

Kunnioittakaamme vielä Reginan muis-
toa hiljaisella hetkellä sekä pienellä hai-
kulla:

Syksyiseen usvaan
sinä seksikäs lehti
hiljaa nukahdit.

Kuva tekeillä
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Tervetuloa työpaikkaan, joka tarjoaa 
parempia mahdollisuuksia, suurempia 
haasteita ja enemmän työniloa. 
Organisaatioon, jonka toiminta 
perustuu tiimityöskentelyyn ja 
yhteistyöhön. Yritykseen, joka 
työskentelee teknologian kärjessä 
auttaen 18:aa Suomen 20 
suurimmasta yrityksestä 
liiketoimintansa uudistamisessa. 
Tarjoamamme mahdollisuudet ovat 
rajattomat, voit vaihtaa töitä 
vaihtamatta yritystä. Tutustu meihin 
ja löydä mahdollisuutesi.  
Hae nyt accenture.fi/tyopaikat

©2011 Accenture. All rights reserved.

Ensimmäinen viikko TTY:llä on takana ja 
isojen setien ja tätien mukaan kakkukahveja 
tulisi ryystää noin 5 vuoden kuluttua. Ennen 
kampukselle tuloa minulle oli ihan selvää, 
että aikalailla minimiajassa tästä selvitään 
ja mennään töihin. Jo sunnuntaina TiTen 
varaslähdössä otettiin luulot pois. Ei tarvin-
nut kuin tunnin pari jutella muiden opiskeli-
joiden kanssa, kun takaraivossa jo käytiin 
kiivasta taistelua valtiomallin opiskelijan ja 
ikiteekkarin välillä. Pääsin vihdoinkin maa-
seudulta enemmän tai vähemmän sivisty-
neiden nörttien ja nörtinmielisten seuraan, 
huokasin kun istuimme hiljaa sohvilla kän-
nyköitä sormella tökkien. Tosin kuten jo 
tuossa yllä asiaan viittasin, kyllä ainakin al-
lekirjoittanut alkaa pikkuhiljaa lämmetä so-
siaalisuudelle (joidenkin mielestä olen var-
masti liikaakin äänessä) ja vähitellen alkavat 
nimet yhdistyä naamoihin. Toivottavasti 
ihmiset saavat irssinsä käyntiin, niin nimien 
sokkelo selkeytyy ja saan vasaroitua nimet 
muistiin. Ehkä ne oikeatkin nimet joskus. 
 
Ensimmäinen päivä vei suoraan takaisin 
lukion kevätjuhlaan – paikka ja aihe vaan 
vaihtuivat. Informaatioähky iski heti en-
simmäisillä tunneilla, mutta onneksi ryh-
mämme tutorpari on tähän asti hoitanut 
hommansa kotiin esimerkillisesti. Tutoreille 
iso kiitos, kun jaksatte vastata siihen samaan 
kysymykseen kerran jos toisenkin, ehkä sen 
kolmannenkin. Tiistaina ennen ensimmäistä 
Cupolan-kierrosta katsoimme laatuviihdettä 
Hervannan omilta, usein melko vahvassa 
maistissa olleilta, tähdiltä ja jutustelimme hy-
vässä hengessä. Cupolasta mieleen jäi jono, 
jono, juotava ja liikkumatilan puute. Mei-
ninki oli asiaan kuuluvasti korkealla ja en-

simmäisistä kemuista jäi positiviinen kuva. 
 
Kun tietokoneella koodailee tai päristelee, op-
pii nopeasti sen todellisuuden, ettei mikään 
oikeasti toimi. Vaikka keskiviikkoillan leffa-
tuokiossa tekniikka vähän nikottelikin, osaa 
tietotekniikan opiskelija onneksi suhtau-
tua ongelmiin tyynen rauhallisesti ja laittaa    
korvaavaa materiaalia soimaan. Onneksi 
korvaava elokuva oli laadukasta katseltavaa 
ja popkornia sai mahan täyteen. Saldona oli 
1,5 elokuvanmittaa hyvää mieltä ja oman 
kehonkuvan vääristyminen entisestään. 
 
Torstaina päntättiin niitä tärkeimpiä asioita 
fuksisufessa (sic) ja saunottiin Teekkarisau-
nassa, jos tohdittiin. Ulkomaansuhteita sai 
parannella TeLEn ihmisiä härnäämällä ja 
fiilis oli korkealla. Itselläni oli ääni vähän 
käheänä kaikesta siitä höpöttämisestä, mut-
ta nautin uusien ihmisten tapaamisesta tosi 
paljon, kiitos ja anteeksi. En tässä vaiheessa 
edes uskalla ajatella, miten täynnä Teekka-
risauna tulee olemaan, kun siellä on jotkin 
isomman luokan pippalot. Aikanaan sitten. 
 
Eri esittäytymisiä ja infotilasuuksia oli        
enemmän kuin suostun muistamaan, mut-
ta mitäpä sitä turhaan kuuntelemaan kun 
meillä on tutorit, jotka antavat kysymykseen 
pätevämmän vastauksen vaikka aamuyöllä. 
Se viiden vuoden opiskelutavoite kuulostaa 
melko vaikealta saavuttaa tällä hetkellä. 
 
shancial

Fuksin kertomus ekasta viikosta
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KALAT
19.2.-20.3.

Kuun ensimmäinen kolmannes on 
hyvää aikaa tehdä vaikkapa fysiikan 
töitä, sillä kuun toisella kolmannek-
sella rankassa ryyppyputkensa oleva 

naapurisi hakkaa sinut jääkiekko-
mailalla kuvitellessaan olevansa Scott 

Niedermayer. Lyö takaisin ja sano 
olevasi Tie Domi. Lisäksi päässäsi soi 

koko kuukauden Jenni Vartiaisen “Net-
tiin” Vesa-Matti Loirin tulkitsemana.

OINAS
21.3.-20.4.

Olet tässä kuussa erityisen onnekas, joten 
kannattaa sijoittaa Nokian osakkeisiin 

ja Jaron voittoon. Pidä myös silmät auki 
mielenkiintoisille tarjouksille, joita voi 

tulla mm. puhelinmyyjiltä tai nigerialai-
sista Hotmail-osoitteista. Itse asiassa olet 
*niin* onnekas, että tässä kuussa kannat-
taa syödä keltaistakin lunta, jos sellaista 

sataa.

HÄRKÄ
21.4.-20.5.

Nyt on tosi kyseessä. Pysyttele aivan 
hiljaa. Älä käänny. Takavasemmallasi, 

kello seitsemässä vaanii ninja. Yritä 
hahmottaa lyhin reitti ovelle, mutta 

älä käännä päätäsi liikaa. Laske kätesi 
hitaasti ja nouse ylös. Kun minä sanon 
HEP, lähdet ryömimään nopeasti lat-
tiaa pitkin ovelle päin. Ok? Ok! Odo-

ta... odota... HEP!

KAKSONEN
21.5.-20.6.

On mahdollista, että ajaudut neljännen 
päivän tienoilla juhlimaan. K-Marketissa 
on luvassa reiluja tarjouksia makaroonis-
ta, joten voit huoletta ryypätä koko opin-
totuen saman tien ja elellä pullorahoilla 

loppukuun. Pysyttele kuitenkin valp-
paana, ettet ajaudu Tuksun matkaan. Jos 
sinulla ei ole Plussa-korttia, niin unohda 

koko juttu.

RAPU
21.6.-21.7.

Tämä kuukausi on hyvä aika tulla 
ulos kaapista. Siis ihan fyysisesti siitä 
kaapista, jonka perällä istut ja täriset 
peläten ahmoja ja muita suurpetoja. 
Ensi kuussa voitkin kokeilla sitten jo 
poistua koko huoneesta ja alkuvuo-
desta vaikka koko asunnosta. Ota 

tavoitteeksi päästä juhannukseen men-
nessä ulos rappukäytävästä! Sinä pystyt 

siihen!

LEIJONA
22.7.-21.8.

Mitäs jos tässä kuussa et ees yrit-
täis mitään, vituiksi se kaikki menee 

kuitenkin. Hä?

NEITSYT
22.8.-21.9.

Kuun puolivälissä “Vinnieksi” esittäytyvä 
mies tulee pyytämään sinua Ilveksen SM-
Liigajoukkueen puheenjohtajaksi. Käske 
sen suksia vittuun, koska et todellakaan 
halua siihen liemeen. Kannattaa lisäksi 

tehdä varmuuden vuoksi raskaustesti, jos 
olet nainen. Tai jos olet mies, niin tee sil-
ti! Se näyttää meinaan ihan vitun siistiltä 
kun siihen tulee niitä viivoja :DDDDD

VAAKA
22.9.-22.10.

Sinun ajatuksesi ovat jo pitkällä 
Wapussa, joten simat on hyvä pistää 

käymään jo nyt. Älä pysäytä käymistä 
kemiallisesti, vaan anna käydä rauhassa 

loppuun ennen kirkastamista, tällä 
tavoin puhdas jälkikäyminen onnistuu 
parhaiten. Muista mennä jonottamaan 

Tampin paljastukseen hyvissä ajoin, 
koska keväällä siellä on jo ruuhkaa. 

Loppukuusta on tiedossa zombiapoka-
lypsi, joten kanna lapiota mukanasi 

kaikkialle.

SKORPIONI
23.10.-21.11.

Venus kulkee tässä kuussa skorpionissa. 
Se on hienovarainen vihje, että voisit 
sinäkin käyttää vähän Gilletteä... Sek-

sielämässäsi on viime aikoina ollut paljon 
tavallista enemmän vipinää. Kannattaa 
harkita pientä himmailua, sillä sinulla 

on jo alkava jännetuppitulehdus oikeassa 
kädessä. Ja pistä se kalja pois! Oot juonu 

taas ihan liikaa!
JOUSIMIES
22.11.-20.12.

Tässä kuussa sinun kannattaa ehdotto-
masti hankkia TANTOR®-uimahousut. 

TANTOR®-uimahousuille on ensim-
mäisenä urheilutekstiilinä pohjois-

maissa myönnetty kansallisen ekolii-
ton ahmamerkki. Sinulla on onnea 

rahapeleissä ja rakkauselämässäsi on 
odotettavissa vilkasta liikehdintää, 

koska olet nyt vastakkaisen sukupuolen 
silmissä todella suosittu. Kiitos tästä 
kuuluu suureksi osaksi TANTOR®-
uimahousuillesi, jotka ovat saaneet 

ISO-9001-sertifikaatin.

KAURIS
21.12.-19.1.

Tässä kuussa on hyvä noudattaa varo-
vaisuutta. Leivänpaahtimen käyttöä 

kylvyssä sekä taskuparkkeerausta moot-
toritiellä on syytä välttää. Muista käyt-
tää pipoa, ilmatkin kylmenevät. Kuun 

viimeisellä kolmanneksella kotiovellesi il-
mestyy sattumalta mielenkiintoinen uusi 
ihmisen, joka kuitenkin valitettavasti os-
oittautuu käräjäoikeuden haastemieheksi. 

Lisäksi päässäsi soi koko kuukauden 
Samuli Putro.

VESIMIES
20.1.-18.2.

Löydät Lidlin frikadellista ensimmäisen 
maailmansodan aikaisen kranaatin ja 
kompensaatioksi sinulle lahjoitetaan 
heijastin. Kuun puolivälin tienoilla 
pälkäneläinen, mutta ihan mukava 

leipomopakkaaja pyytää sinua drinkille. 
Älä lähde, koska muuten sinulla menee 
ihan helkkarin överiksi ja heräät sun-

nuntaina eristelevykasasta Varkaudesta 
pienten tonttujen tanssiessa ympärilläsi. 

Lisäksi päässäsi soi koko kuukauden 
Arttu Wiskari.

HoroSkooppi HoroSkooppi
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imeydestä erottui Tekkenin 
värivikaisen näytön kajo, kun 

Jonne ensimmäisen kerran havahtui           
unestaan. Silmiään hän ei vielä tahto-
nut avata, vaan tyytyi tunnustelemaan 
oloaan. Aivan hiljaista ei ympärillä ol-
lut, vaan ympäristön täytti vaimea hu-
rina, joka ilmiantoi Jonnelle hänelle 
sijaintinsa. Tyynnyttävä hurina oli 
lähtöisin kymmenestä tietokoneesta, 
jotka elivät omaa eloaan TietoTeekka-
rikillassa välittämättä mistään muusta 
siellä tapahtuvasta. 

onnen tietämättä viereisellä soh-
valla uinui vanhempi tieteenhar-

joittaja Atte Spottinen. (nimi muutet-
tu) Muuten tämä olisi ollut täysin 
normaali aamu myös Aten elämässä, 
mutta johtuen monimutkaisista ta-
pahtumasarjoista edellisenä iltana, 
Atte oli päätynyt nukkumaan sohvalle 
ilman housuja. Kikkeli paljaana kel-
lien Atte nukkui rauhallista, kännistä 
untaan nauttien sohvan pehmeästä 
pinnasta. 

aikessa hiljaisuudessa Jonne 
tunsi, kuinka hänen ympärillään 

käsi tiukensi otetta. Peittona toimi-
neen ruskean viltin alla kaksi lantiota 
painautuivat yhteen. Jonnen silittäessä 
häntä halaavaa kättä, hän pystyi päät-
telemään käden  karvaisuudesta taka-
naan nukkuvan henkilön sukupuolen. 
Jonnen mieleen tulvi tuttu  turval-
lisuuden tunne, jonka hän alitajuisesti 
yhdisti tärkeisiin muistoihin: perus-
koulun päättäneeseen luokkaretkeen, 
joka oli suuntautunut Ruotsiin. Göte-
borgissa Jonne ensimmäisen kerran 
tunsi, miltä oikea intohimo tuntui ja 
miten se loi poltteen hänen mahaan-
sa, joka myöhemmin oli penetraation 
lopuksi purkautunut hiljaisena puro-
na hänen makuupussiinsa. 

onne havahtui muistoistaan ja 
huomasi tekevänsä lantiollaan      
pientä liikettä hänen unikumppa-

ninsa lantiota vasten. Tiedostaen 
riskin herättää nukkuja Jonne ei 
voinut vastustaa kiusausta ja päätti

Tarina tavallisen kankeasta aamusta 

Tietotalon kellarissa, joka muutti ihmisten 

käsityksen omenapiirakan mausta.

P

J

K

Hurmeiset hetket 
unhoon jää

J



14 15NIBBLE NIBBLE

jatkaa liikettään. Jännitystä lisäsi täysi 
tiedottomuus unikaverinsa henkilöl-
lisyydestä, josta Jonnelle oli viitteenä 
vain voimakas käsivarsi, joka sitoi 
hänet tämän tuntemattoman mies-
henkilön syleilyyn. Pian Jonne sai 
vastauksen tekemäänsä liikkeeseen, 
kun hän tunsi takapuoltaan vasten ko-
vettuvan peniksen paisuvan. Tietäen 
tehneensä oikein, Jonne jatkoi lantion 
pientä pyörimisliikettä pitäen edelleen 
silmät suljettuina. 

ohvalla ilman housuja nukkuvalla 
Atte Spottisella ei näkynyt olevan 

huolen häivää – liekö kuvitteli olevan-
sa kotona omassa sängyssään. 

ello kiltahuoneen seinällä näyt-
ti 08:34, oli perjantai ja sille 

päivälle ei ollut enää tapahtumia kil-
lan sähköisellä ilmoitustaululla. Jonne 
tunsi kuinka hänen ympärillään ollut 
käsi siirtyi alemmas ja alkoi näprätä 
hänen vyötään auki. Jonne vastus-
ti   kiusausta auttaa avaamisessa, hän 
tahtoi pitäytyä haavemaailmassaan, 
jossa hänen orastava krapulansa sai 
parasta mahdollista lääkettä. Valovuo-
silta tuntuvan matkan jälkeen käsi 

pääsi kohteeseensa. Se puristui voi-
makkaasti Jonnen peniksen ympärille 
ja pysyi paikallaan. Vain Jonnen lan-
tion liike suhteessa paikalla pysyvään 
käteen stimuloi hänen penistään. 
Nauttien tiukasta otteesta Jonne lauke-
si nytkähtäen killassa vallitsevassa 
hiljaisuudessa. Penis oli vaivoin lo-
pettanut nykimisen, kun miehen käsi 
vetäytyi pois Jonnen housuista ja siir-
tyi takaisin karhumaiseen halaukseen. 
Sykkeen tasoittuessa Jonne vaipui 
takaisin krapulaiseen uneensa onnel-
lisesti hymyillen.

oin tunnin tai useamman kulut-
tua Jonne havahtui uudelleen 

hereille tuntien voimakasta tarvetta 
virtsata. Tuntematon mies oli Jonnen 
nukkuessa hävinnyt, peitellyt Jonnen 
paremmin killan ruskeaan vilttiin ja 
nostanut sohvan viereen pöydälle kos-
teudesta kiiltelevän lonkeron.

S

Hurmeiset hetket 
unhoon jää

K
N

Jonne kurkotti lonkeron pöydältä ja 
avasi sen ottaen pitkän siemauksen 
kylmää juomaa. Tämän voimalla heik-
koutta vielä hieman tuntien hän nousi 
sohvalta ja katsoi ympäristöä: Killassa 
vallitsi edelleen hiljaisuus ja – lukuun-
ottamatta toisella sohvalla makaavaa 
hahmoa – kilta oli autio. Vessaa kohti 
lähtiessään Jonnen huomio kiinnittyi 
tarkemmin sohvalla makaavaan mie-
heen. Hänellä ei ollut jalassa lainkaan 
housuja. Jonne siirtyi varoen lähem-

mäs tätä miestä. Mielessään Jonne 
mittaili miehen penistä: siinäpä olisi 
23 senttiä löysää mustaa makkaraa. 
Jonne ei voinut vastustaa kiusausta, 
vaan hiipi killan jääkaapille, jossa 
muisti edellisellä viikolla nähneensä 
puolukkahilloa. Hän levitti viivan   
puolukkahilloa mustalle penikselle ja 
kurottautui maistamaan.

nimimerkillä Pekka Kuopiosta

fuksi. älä jää yksin kotiin

m
ulla on popkornia

t: ylitutor

mennään yhdessä tapahtumiin
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Ujon fuksipojan 
eka kouluviikko 

“Tutoreilla sun muilla vanhemmilla 

opiskelijoilla tuntui kuitenkin olevan 

hauskaa – kivat niille.”
Harrin käsitys tulevasta, upeas-
ta yliopisto-opiskelusta oli luon-
nollisesti jotensakin tällainen: 
1. yliopistotytöt ovat nyt tietys-
ti nätempiä kuin lukiotytöt ja 
2. sekasaunassa on upeat maisemat! 
Osittain odottaen ja osittain peläten 
Harri sitten raahautui infotilaisuu-
desta toiseen. Tietotalossa kaamea 
totuus kuitenkin iski vasten kas-
voja: fuksityttöjä oli surkeat NELJÄ 
kappaletta. Eikä tainnut Harri olla 
ainoa suu auki asiaa ihmettelevä. 
 
Mikäs siinä. Helpompaahan se näin 
on, Harri ajatteli, ujo kun oli. Asiasta 
rentoutuneena hän lähti tiistaina tu-
torryhmänsä kanssa etkoille ju(opo)
ttelemaan ja pitämään muuten vaan 
hauskaa. Harmittavasti hän osui 
kuitenkin siihen etkoryhmään, jo-
hon oli siunaantunut kolme fuksi-
tyttöä. Voi sitä painetta ja hikoilua! 
Kuitenkin pari (vai kymmenenkö 
se oli) kaljaa ja tutustuminen Jal-
luun korjasivat tämänkin ongelman. 
Harrista sukeutuikin omasta mie-
lestään reipas ja mukavan puhelias 
(=vaappuva ja yliäänekäs) kaveri. 

 
Harrin ilta kului leppoisasti soh-
valla istuskellessaan ja selittäessään 
fuksitytöille tietokoneen ihmeel-
lisyyksistä kuin paraskin nörtti – 
tietysti samalla naukkaillen kaljaa 
ja hakien lisää. Harri oli tyyty-
väinen itseensä, kun osasi pitää 
hauskaa ja viihdyttää sitä kauniim-
paa sukupuolta samaan aikaan! 

Cupolaan siirtyminen sujui pienoi-
sen mutkan, nimittäin killan kautta. 
Jonobileet olivat Harrin mielestä ai-
van mahtavat, mutta sisälle asti hän 
ei valitettavasti päässyt bailaamaan. 
Tiedä sitten mikä oli ongelmana 
portsarilla – liian kireät bokserit 
jalassa varmaan - kun ei  sisälle 
päästänyt. Asiasta tuohtuneena 
Harri lähti kämpälle mököttämään 
ja päätti olla menemättä seuraavana 
päivänä mihinkään! Aamulla hän 
heräsi luonnollisesti erittäin epä-
virkeänä, mikä vain vahvisti halua 
jäädä kämppään ainakin viikoksi.
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Torstai sitten koitti ja darra oli tipo-
tiessää. Aurinkokin saattoi paistaa tai 
sitten Harri kulki muuten vain pää 
pilvissä. Tänään Harrilla olisi ohjel-
massa Fuksi-Zufé ja saunailta, joista 
hän ei aikonut jäädä paitsi. Luento-
jakin saattoi olla siinä jossain välis-
sä, mutta ei Harrin niistä tarvinnut 
välittää kun oli niin pro jo valmiiksi. 
 
Illalla Fuksi-Zufé sisälsi paljon 
jaarittelua ja turhaa hölötystä aina-
kin Harrin mielestä. Tutoreilla sun 
muilla vanhemmilla opiskelijoilla 
tuntui kuitenkin olevan hauskaa – 
kivat niille. Jossain välissä ne vähäi-
setkin tytöt karkoitettiin pois ja pian 
oli aika lähteä saunalle. Pääpiirteet 
Zufésta olivat Harrin mielestä siinä. 
Varsinaisesti mitään ei tul-
lut kuunneltua. Oli sitä parem-
paakin tekemistä keksitty 
kuin tylsän jorinan kuuntelu. 
 
Saunalla Harri törmäsi uppo-outoi-
hin naamoihin ja kuuli myöhem-
min, että fuksisauna oli TiTen ja 
TeLEn yhteinen. Siinä vaiheessa 
tosin Harri oli jo oppinut mikä on 
lipetti, mitä sillä saa, ja miten sen 
saa ostettua. Tällä kertaa hän aikoi 
kuitenkin juoda maltilla. Ujo kun 
oli, tyttöjen suurempi määrä her-
mostutti Harria, ja hänet saattoikin 
löytää muutama tunti saunalle tulon 
jälkeen istumasta nurkasta.
Pitkän jahkailun ja ihmettelyn jäl-

keen Harri uskaltautui sekavuo-
rolla saunaan. Hän kipitti nopeasti 
saunaan ja yritti siellä sitten su-
lautua seinän väritykseen. Kat-
seen pitäminen poissa saunaan ek-
syineistä tytöistä (vaikka ei siinä 
naamataulut niin kiinnostaneet) 
oli liki mahdotonta ja Harri oli kii-
tollinen siitä, että saunassa kuu-
luikin olla punainen naamastaan. 
 
Odotettuaan kauan lauteilla, että 
tissit siirtyisivät heilumaan puku-
huoneen tai mieluummin jopa 
pukuhuoneenkin ulkopuolelle, Har-
ri sitten totesi, että on pakko päästä 
välillä pois löylystä. Vaivihkaa Harri 
hipsi suihkulle ja siitä pukuhuonee-
seen pyyhe vyötäisillään. Hän rojahti 
istumaan penkille tuijottaen visusti 
eteensä posket edelleen punoittaen. 
Sitten ne tissit ja perseet tunki-
vat vielä sinne pukuhuoneeseen-
kin keikkumaan ja Harri oli kirota 
ääneen. Peilikin oli tarvinnut vielä 
huoneeseen tunkea, joten oli liki 
mahdotonta olla näkemättä mitään. 
 
Harri siinä sitten yks kaks huo-
masi, että hups, ja painui vessaan 
häntä koipien välissä. Harri ei tul-
lut perjantaina luennolle eikä oike-
astaan minnekään muuallekaan. 

Luotettavaa
ohjelmistokehitystä
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Mikäs sen hauskempaa kuin huomata aamulla olevansa homo. Koneelle auki 
jääneet Facebookit ovat kaiken ilon suola ja pippuri mutta raiskaus on vaativa 

taitolaji. Seuraavaksi esittelemme teille herrasmiesmäisen trollaamisen säännöt 
sekä muutaman käyttökelpoisen kikan.

Trollaajan velvollisuudet

Aivan ensimmäisenä termit kuntoon. Nykynuorten tapa nimittää aukiunohtuneen 
tilin hyväksikäyttöä ”hakkeroinniksi” särähtää varmasti jokaisen kunnon TiTeläisen 
korvaan, ja sitä tulee kaikin tavoin välttää sekä paheksua. Väkivalta sallittaneen.

Herrasmiesmäisyys ei missään nimessä tarkoita sitä että unohtunut Facebook-tili 
suljetaan. Viidakon laki vaatii heikkojen tuhoamista ja vahvojen selviytymistä, ja se on 
kaiken evoluution kulmakivi. Jos siis pilaat kaikkien killassa olijoiden ilon skippaamalla 
pakollisen trollauksen, olet syyllistynyt humanismiin.

Edellä mainittuun sääntöön löytyy kyllä huomattava poikkeus: kämpän asukkaan 
Facebook-tili on todennäköisesti säädetty kirjautumaan automaattisesti sisään, ja kaikki 
tietävät että isäntää tulee kunnioittaa. Hänen tilinsä aukinaisuus ei siis ole millään tapaa 
rankaistava asia, ja kyseisen herrasmiehen seksuaalisuus tulee jättää rauhaan.

Rajansa kullakin; Facebook-trollauksessa laatu korvaa määrän, ja tilin omistajan tarkka 
analysoiminen erottaa amatöörit ammattilaisista. Hiljaisen puolitutun voi päästää 
vähemmällä, mutta edellisillan reissun morkkiksesta kärsivää Jaketusta voi höykyttää 
jokaisella ässällä mitä puntista löytyy.

Kaapista ulostautuminen, perinteet ja luovuus

Käytetyin höykytys kuuluu yksenkertaisesti: ”Olen homo.” Kaikessa askeettisuudessaan 
kyseisen lausahduksen voi kokea joko kliseenä tai arvokkaana perinteenä. Luovuus 
ja ylilyöminen ovat yleensä parempi vaihtoehto, esimerkiksi allekkirjoittaneen 
identiteetti muutettiin taustakuvaa myöten sateenkaarilippuihin ja pitkällisiin 
puheisiin oman itsensä löytämisestä, mutta tuon ikivanhan, ytimekkään virkkeen 
käyttöä ei saa unohtaa.

Entä jos kaveri onkin todellisuudessa “omiin päin”? Toimitus on päättänyt tarjota 
kaljan sille joka paljastaa herran statuksessa olevansakin hetero.

Kaverin käyttöliittymää voi myös hieman tuunata asetuksista. Kyrilliset kirjaimet ja 
ympäri käännetty UI hämmentävät juuri sopivasti. Godspeed.

Röllätkää armottomalla kouralla, mutta rakastavalla sydämellä.

Facebook-rölläyksen ABC
Aka. Herrasmiesmäinen rillaaminen
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Taasko turkulaiset veivät Jukan? Pienimuotoinen ja toverillinen repostelu 
on uljas opiskelijaperinne jota tulee harjoittaa aina tilaisuuden tullen. 
Perimmäisenä tarkoituksenahan on toivottaa toverit tervetulleiksi käymään, 
mutta pieleenkin voi helposti mennä jos toimituksen suuressa viisaudessaan 
keräämät herrasmiessäännöt ovat jääneet lukematta.

Tuliaisten tulee olla näyttäviä, tunnearvopitoisia ja omistajien tulee huomata 
näiden puuttuminen. Liput, kyltit tai maskotit ovat oivia kohteita, jos niille 
ei ole välitöntä tarvetta kotipuolessa. Olisi hyvä myös lähettää esimerkiksi 
postikortti rikoksen uhreille, jossa excuilijat vaikkapa poseeraavat saaliinsa 
kanssa takamukset paljaana tai muuten häpäisevät esineen pyhyyttä. Eritteet 
muiden omaisuuden päällä eivät ole toivottuja.

Muistoesinettä ei tule missään nimessä palauttaa omistajilleen omatoimisesti, 
mutta sitten kun autolastillinen otaniemeläisiä saapuu vaatimaan lippuaan 
takaisin, tulee se luovuttaa juhlallisesti ja tarjota vieraille esim. vitusti 
jallua. Perinteisimmissä tapauksissa, kuten Jukan kyltymättömässä halussa 
hengailla Turussa, voi tuliaisista pitää kynsin ja hampain kiinni, kunhan ei 
sentään mennä liiallisuuksiin (yritetä heittää Jukkaa alas talon katolta).

Pidä matkamuistosta hyvää huolta, ja muista että kaikilla pitää olla kivaa. 
Jos risteilylaiva BY:n kapteeni antaa vastalahjaksi rötöstelijöille porttikiellon 
hyttiinsä, niin käskyä kunnioitetaan eikä tungeta väkisin sisään kuten eräs 
takatukkahomoraksalainen.

Herrasmiesmäinen rötöstely

The three Reps of excursions: 
Representation, reputation 

and reposession.
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Saapuessamme alueelle paikat olivat vielä ehjät - vaan ei kauaa. Ei aikaakaan 
kun kolme Suomen parasta soluyhteisöä kerääntyivät Joutomiehien 
tiloihin veristä taistelua varten. Jokaisen poppoon hommana oli järjestää 
paikalle jonkinlainen kieroutunut laji, ja urheilujuomien sekä doupingin 
voimin murskata vihollisensa.

Tupsulassa jo perinteeksi muodostunut patjanheitto jouduttiin sateen 
takia järjestämään ensimäistä kertaa sisätiloissa, mikä hieman hämmensi 
vanhoja veteraanejamme. Erinäköisiä tekniikoita nähtiin näyttävistä 
kierrähdysheitoista kylmän laskelmoiviin patjarullan viskomisiin, 
mutta olosuhteista ja kapeasta käytävästä huolimatta Tupsula voitti 
ylivoimaisesti raa’alla kokemuksella. TiTen TEK-vastaava Tommi sattui 
vielä täräyttämään itselleen patjanheiton halli-maailmanennätyksen.

Sitten pakkauduttiinkin erään uhrautuvaisen Joutomiehen huoneeseen 
yksinkertaista tanssimattomittelöä varten. Vaikeusaste säädettiin 
korkeimmalle mahdolliselle, ja salaa reenanneet Joutomiehet voittivat 
ollen ainoa pisteitä saanut joukkue.

BY petti kaikki unohtaen velvollisuutensa, joten Joutomiehet päättivät 
viimeiseksi lajiksi akrobaattisen ”Perse kattoon”-kisailun. Olohuoneessa 
sijaitsevaa tanssitankoa pitkin oli määrä kiivetä ylös ja koskettaa kattoa 
takamuksella, ja jokaisesta senttimetristä katon ja pyllerön välillä koitui 
miinuspisteitä. Tupsulan ikivanha paluumuuttaja pääsi parinkymmenen 
sentin päähän, mutta yllätys taas: kotijoukkueen Joutomiehet grindasivat 
kattoaan kuin vanhat tekijät. BY:n edustajat pyllähtelivät kivuliaasti 
lattialle ja jäivät taas vaihteeksi nollille.

Erään joutomiehen sanoin: tärkeintä ei ole reilu peli, vaan se että 
Joutomiehet voittaa, Tupsula tulee toiseksi ja BY häviää. Tupsulalle 
kuitenkin hopea on häpeä, joten surua alettiin hukuttaa ahkerasti. Eksyipä 
osallistuva journalistimmekin taas kerran erään paikallisen herrasmiehen 
tutulle sohvalle, jonka voi bongata aiemman Nibblen keskiaukeamalta 
– tällä kertaa kuitenkin kiltisti ja täysissä sielun ja ruumiin voimissa. 
Tuliaisina Tupsulalle tarttui Bratislawa Youghurtin lippu, mistä laivan 
kapteeni närkästyi suuresti antaen koko poppoolle porttikiellon hyttiinsä.

Otaniemen teekkarikylästä kantautuu hassuja ääniä - sisäsiittoisimmat 
ikiteekkarit ovat kerääntyneet jälleen kerran Suomen parhaiden 
soluyhteisöjen maailmanmestaruuskisoihin. Pitkähkön remontin jälkeen 
Bratislawa Youghurt ja Joutomiehet pääsivät palaamaan tiloihinsa 
Jämeräntaipaleelle Servinmökin kupeeseen, ja katastrofin ainekset 
ruokajuomia myöten olivat kasassa kun ikioma Tupsulamme ilmestyi 
paikalle.

Niin siis mitkä ja mitä? Annalassa, noin kolmen kilometrin päässä TTY:ltä 
sijaitseva Tupsula on Tampereen teekkareiden ikioma kerrostalo, jonka 
asukkaat valitsevat itse hakijoista sopivimmat talkoilijat ja yksityisyyden 
käsitteen unohtaneet rölöt riveihinsä, ovet ammottavat selällään ja tunnelma 
on tiivis. Espoon Otaniemessä sijaitsevaa viatonta opiskelijakerrostaloa 
taas terrorisoivat ylärappujen eläimelliset Joutomiehet ja kahvilta tuoksuva 
risteilylaiva Bratislawa Youghurt, kaksi kirjaimellisesti yli kymmenhenkistä 
solukämppää. Rakas Hunter S. TietoVisamme lähti Tupsulan naapuriensa 
kanssa viettämään BY:n avajaisia ja mittelemään Tampereen teekkareiden 
kunniasta.

Gonzo-journalismia Otaniemessä
vol 2 - SPSYMMK
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