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Tötää ja tekstii

Aleksi ”aGu” Ranki, päätoimittaja

N iin paljon petettyjä 
lupauksia… Tämä 
tuli ensimmäisenä 

mieleen kun luin muistinvir-
kistämiseksi edellisen Nibblen 
pääkirjoituksen: uhosin vuoden 
toista Nibbleä vielä ennen kesä-
lomia. No miten meni, noin 
niin kuin omasta mielestä?

Wappu meni, tuli kesä 
ja alkoi työt. Poiketen aiem-
mista vuosista työt jatkuivat 
itsellä myös kesän jälkeen. Ja 
mikä parasta, työt ovat vihdoin 
myös sellaisia, joista oikeasti 
nauttii, eikä niitä väännetä 
megalomaaninen tötä meisseli 
otsassa kaljarahojen karkkira-
hojen toivossa. Valitettavaa on 
kuitenkin se, että vaikka kuinka 
lupasin itselleni, että työt eivät 
tule viemään aikaa toimihenki-
löhommiltani TiTessä, totuus 
on hyvin toista. Prioriteetit ovat 
valitettavasti siirtyneet niin, 
että henkilökohtaiset tavoit-
teet tulevat ensin ja sitten vasta 
TiTe. Tosin uskallan väittää, 
että niistä monista vuosista 
tässä koulussa olen suurimman 
osan kuitenkin pyhittänyt 
TiTen edulle oman etuni 

sijaan. Tässä ehkä myös syy 
miksi ne opinnot nyt hieman 
ovat venähtäneet…

Mutta kun leikkiin lähtee 
niin leikin kestäköön. Päätoi-
mittajan vienoisesta gonahta-
misesta huolimatta saattelen 
Sinut näillä sanoilla vuoden 
2015 toisen Nibblen sivuille. 
Perinteisesti syyslukukauden 
ensimmäinen Nibble on ollut 
tuttu ja turvallinen Fuksi-
Nibble, mutta yliopiston luopu-
essa paperisista hyväksymis-
kirjeistä myös jokavuotinen 
FuksiNibble jäi ainakin tämän 
vuoden osalta painamatta. 
Sen sijaan tuotimme sisältöä 
laaja-alaisesti nykyisille jäse-
nille ja kerrankin myös jopa 
valmistuneille. Toki fukseja 
(kyllä nekin jäseniä on, vaikka 
erikseen tässä mainitsenkin) on 
myös muistettu puheenjohtajan 
terveisissä.

Edellisessä Nibblessä esit-
telimme suhteellisen kattavan 
kyselytutkimuksen TiTen 
hallituksen arvoista ja yksi-
tyiselämästä. Annoimme 
estradin tällä kertaa jäsenis-
tölle ja selvitimme mitä ihmettä 

ne kiltahuoneella päivästä 
toiseen notkuvat Hermannit ja 
Hermannittaret oikein tekevät. 
Hyväksikäytimme myös lehden 
taittajan muuntumista huma-
nistiksi kyselemällä humanis-
tiopiskelijoilta ennakkoasen-
teita teekkareista sekä selvi-
timme, mitä ne TiTeläisten 
keskuudessa tutut sanat huma-
nistin päässä tuovat mieleen. 
Edellisessä lehdessä esitelty 
eroottinen tarina ei jäänyt vain 
yhden lehden tähdenlennoksi, 
vaan saimme kuin saimmekin 
sille mitä hämmentävimmän 
jatkon. 

Pidemmittä puheitta: 
Nibble 2/2015, olkaa hyvä!

Kuva Jussi Punamäki
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Puheenjohtajan vakava johtajuusilme.

Puheenjohtaja yrittää olla Suuri Johtaja.

›

›

S aatat olla tuore tite-
läinen fuksi, vanhempi 
t i e t eenhar jo i t t a j a , 

mik  kiläisen Pärinä Defense 
Squadin (ei yhteyttä Horse 
Attack Sqwadiin) soluttautuja 
tai peräti pian aivan uuteen 
maailmaan katsauksen saava 
humanisti. Tervetuloa luke-
maan tätä puheenjohtajan 
tervehdystä joka tapauksessa!

Tampereen teknillisen 
yliopiston sekä Tampereen 
teknillisen yliopiston ylioppi-
laskunnan 50. toimintavuosi on 
jo ylittänyt puolivälinsä, mutta 
sen huipentumat ovat vasta 
edessä.* Syyskuun viimeisenä 
päivänä, FuksiWundeRunden 
ja Teekkareiden pubirundin 
jatkoksi Unionissa pärähtävät 
käyntiin Lakinlaskijaiset, joissa 
bailujen nimen mukaisesti 
lasketaan teekkarilakki talvi-
levolle. Keskiviikkona 21.10. 
taas koetaan Teekkarijaoston 
järjestämä Teekkarikulttuuri-
shokki, jonka tarkka luonne on 
vieläkin piiloutunut salamyh-
käisyyden verhon alle – mutta 
tapahtuman nimi ainakin 
vaikuttaa lupaavalta (vink vink, 
sinä humanisti). 

Molemmat tapahtumat 

ovat osa juhlavuoden Nyyrikin 
kierrosta, johon kuuluvat 
lisäksi marraskuussa järjes-
tettävä NyyrikkiRace sekä 
joulukuun alussa kierroksen 
lopettava päätöstapahtuma. 
Näitä tapahtumia kiertämällä 
fuksikin voi vielä ansaita itsel-
leen ainutlaatuisen Syysnyy-
rikki-haalarimerkin. Jos sinä 
vanhempi tieteenharjoittaja 
taas keväällä onnistuit saavut-
tamaan Kevätnyyrikin, voit 
vielä netota itsellesi sen ja Syys-
nyyrikin lisäksi myös uskollisen 
tapahtumakiertäjän Emänyy-
rikin! Rohkeasti siis osallistu-
maan kaikki mikkiläisetkin.

Lauantaina 24.10. harvat 
ja valitut eli ilmoittautumis-
kilkkeen lagisuuden taidok-
kaasti tai onnekkaasti peiton-
neet sekä 125 euroa tilillään 
syyskuun alkuun asti säilyttä-
neet pääsevät ykköset päällä 
juhlistamaan ylioppilaskunnan 
ikääntymistä 50-vuotisjuhlille 
uuteen ja hienoon Sokos Hotel 
Torniin. Luvassa on varmasti 
isomman skaalan juhlat, joten 
jos illalliskorttia ei herunut ja 
nakkilaisia vielä etsitään, niin 
kannattaa ehdottomasti lähteä 
tarjoilemaan puheenjohtajalle 

Teksti Saku Tiihonen | Kuvat Sanni Peltomäki, Jussi Punamäki

Hei sinä siinä, terve!

PJ:n palsta

viiniä. Henkilökohtaisesti kyllä uskon, että 
TiTen jäsenet pääsevät nauttimaan vieläkin 
suurempien ja hienompien juhlien humusta ensi 
keväänä, kun oma uljas ja kaikin tavoin ylivoi-
mainen kiltamme vastaanottaa raikuvat aplodit 
25-vuotisjuhlillaan.

Eikä siinä vielä kaikki! Nimittäin yliop-
pilaskunnan lisäksi myös TiTe järjestää useita 
tapahtumia syksyn aikana. Luvassa ovat muun 
muassa perinteiset RankkaXQ, M.O.S.K.A., 
IT-Hekuma sekä PikkuJouluGlögit. Tarkkaile 
sähköpostiasi ja pidä kalenterisi lähellä, sillä 
tarkat päivämäärät ja kellonajat julkistetaan 
pian.

Vaikka flunssakausi onkin tässä syysluku-
kauden alussa juuri parhaimmillaan, niin käykää 
ainakin te fuksit innokkaasti tapahtumissa ja 
kerätkää pisteitä fuksipassiin! Tämän päivä-
käskyn ohesta löydätte oman reseptini onnistu-
neeseen fuksivuoteen, suosittelen mukailemaan 
sitä. Osallistuminen ei ole kiellettyä myöskään 
vanhemmilta opiskelijoilta, mikkiläisiltä tai 
humanisteilta. Mutta siinäpä kaikki, mitä tähän 
palstalle tällä kertaa mahtuu.

Kiitos, kun luit ainakin tämän rivin. 

Syysterveisin,

Saku ”Zacky” Tiihonen
 
TiTen herra puheenjohtaja 2015
TTYYFJVTPJ MMXIV
TiTen tiedotusvastaava ja varapuheenjohtaja 2014
TiTen ylitutor 2013
Tietotekniikan koulutusohjelman tutor 2012-2013
TTY:n superfuksi 2012
Tunnetun ”Tittelit ovat miehen virtuaalimitta”-sanonnan lanseeraaja 2008

väh. 80 % hauskanpitoaväh. 45 op opiskeluaväh. pari tusinaa uusia kavereita2+ kpl excuja600+ fuksipisteen fuksipassi(249 litraa alkoholia, oman maun mukaan)

1. Vatkaa.
(2. Votkaa.)
3. Nauti

Reseptin kirjoittaja ja julkaisija eivät ole vastuussa valmistuksessa mahdollisesti tapahtuvista vahingoista, vaurioista tai hengenmenetyksistä.

Papa Zackyn resepti 
onnistuneeseen 

fuksivuoteen
Ainekset:

Valmistusohjeet:

* Toim.huom. Toimituksen syy. Toimitus on hidas.
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A new perspective 
on a job?

tieto.com/careers

A job can be just a job.  
Or, it can be a chance to make 
a difference. At Tieto, you can 
create new IT solutions that 
benefit not just our customers’ 
businesses but all of society.

See more:

M istä nyt tuulee? Ennen TiTTu 
(Tampereen TietoTeekkarien tuki 
ry) hoiti kirjojen julkaisua, mutta 

oppikirjojen vähentyessä ja TiTTun parin 
vuoden hiljaiselon jälkeen yhdistykselle ruvettiin 
etsimään uutta tarkoitusta. Tänä vuonna kaikki 
alumnitapahtumat onkin järjestetty yhteistyössä 
TiTTun ja TiTen kesken ja voi olla, että TiTTu 
siirtyykin jatkossa alumniyhdistykseksi. Jos olet 
kiinnostunut kuulemaan lisää ja antamaan 
oman panoseksi tähän, ota rohkeasti yhteyttä 
alumni@tietoteekkarikilta.fi. 

Keväällä järjestettiin Alumnien 
AfterWorkit Helsingissä ja Tampereella. Myös 
wappuna järjestettiin Wappuradio Liven aikana 
alumnien picnic, josta päivää jatkettiin Varjo-
baarin saunalla. Jokaisessa tapahtumassa oli 
porukkaa yli odotusten, ja se rohkaiseekin jatka-
maan alumnitoiminnan parantamista! Lisäksi 
Helsingin alumnit ovat keskenään näistä innos-
tuneina järjestäneet brunssin. Loppuvuodelle 
on suunnitella Tampereella järjestettävä alum-
nipäivä, johon suunnitteilla on uuteen TTY:n 
kampusareenaan tutustuminen ja mukavaa 
saunomista. Jokaisessa tapahtumassa on 

noudatettu periaatetta, ettei papereita tarkas-
tella vaan jokainen itsensä alumniksi tunteva voi 
liittyä mukaan, vaikka valmistumiseen olisi vielä 
vuosi tai pari aikaa. 

Alumneille tapahtumista tiedottami-
seen perustettiin Facebook-ryhmä TiTe 
Alumnit ja myös LinkeDInistä löytyy tällainen 
ryhmä. Jos et ole jo liittynyt niihin, tee se pian! 
Lisäksi sähköpostilistalle voi liittyä osoitteessa 
http://tietoteekkarikilta.fi/alumni.

Erityisesti suosittelen tiedotusrinkeihin liit-
tymistä, koska ensi vuonnahan killallamme on 
juhlavuosi! Seuraava hallitus 
ja toimarit varmasti 
keksivät mukavaa 
ohjelmaa ja #huhu 
kertoo, että vuosijuh-
lilla ei säästellä!

Rakkaudella, 
vihdoin minäkin ;)

Teksti Karoliina Jäspi | Kuvat Karoliina Jäspi, Olli Vistbacka

Ja sellaiseksi joskus ehkä päätyvä! TiTen alumnitoimintaa ei varsinaisesti ole 
voinut kehua viime vuosina, mutta tänä vuonna on koitettu ottaa haparoivia ensi-
askelia, jotta alumnitoiminta joskus saataisiin mukavalle tasolle. 

Hei ALUMNI!

Alumni-karo`

Helsingin afterworkit ja peukut.›
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Viime kerralla tapahtunutta: Kiltahuo-
neelle saapunut myyntipäivystäjä penkoo 
edellisen päivän saunaillan löytötavaroita 
ja pukee ne päälleen. Hän kokee seksu-
aalista nautintoa, kun vaatteet eivät ole 
hänen ja kiltahuoneelle saapuneet henki-
löt eivät löydä löytötavaroista omiaan…

N autin olueni hitaasti samalla katsellen 
killassa kulkevia ihmisiä. Uutena 
hallitusnaamana etenkin vanhemmat 

tieteenharjoittajat vaikuttavat jännittäviltä –  
kunpa niiden kanssa pääsisi tekemään lähempää 
tuttavuutta.

Aamukalja saa poskeni punoittamaan 
ja huomaan olevani entistäkin kiimaisempi. 
Mikä parasta, olen myyntipäivystäjän paikalla, 
johon ei näe killan nettikameroista. Killan 
ihmiset tuntuvat keskittyvän omiin asioihinsa, 
joten lasken tuoliani hieman alemmas. Asetan 
käteni jo valmiiksi kovettuneille nänneilleni ja 
hyväilen uusien boksereideni etumusta. Mieleeni 
kohoavat viime torstain tapahtumat Sähkö-
talon kellarissa: ensimmäinen kokemukseni 
miehen kanssa. Yritän muistella, kuka tämä 
mies oli, mutta muistikuvani ovat hyvin hämärät. 
Hänen pehmeää ääntään ja kosketustaan en silti 
unohda koskaan. Kunpa viiksekäs vartija ei olisi 
keskeyttänyt touhujamme.

Ihanan hetken keskeyttää nariseva huuto: 
“HALLITUS!” – Perkele, sieltä on kahvimaito 

taas loppunut. Onneksi myyntipäivystystä ei 
ole paljoa jäljellä. Nuuhkaisen huomaamatto-
masti sormiani ja nousen hakemaan maitoa. 
Toppini on nyt hiestä märkä ja liimautunut kaut-
taaltaan selkääni. Toimitan maidon ja lopetan 
myyntipäivystyksen. Tiedän jo, mihin suuntaan 
seuraavaksi.

Löysin Juveneksen naisten pukuhuoneen 
ja suihkut jo fuksiviikolla, ja olen vieraillut siellä 
säännöllisesti. Kävelen vessojen ohi lasiovesta 
ja käännyn vasemmalle. Tunnen sykkeen jalko-
välissäni, ja bokserit puristavat ihanasti. Puku-
huone on tyhjä ja astun sisään. Kuten aina, 
penkeillä lojuu muutamia vaatteita. Huomioni 
kiinnittyy mustiin naisten pikkuhousuihin, joita 
en ole nähnyt aikaisemmin. Nostan ne välittö-
mästi ylös ja nuuhkaisen syvään. Tuoksu yllättää 
minut, se on miehen tuoksu.

Riisun collegehousuni ja toppini. Haaro-
jeni väliin on ilmestynyt kostea läikkä. Otan 
bokserit pois, mutta jätän tennissukat jalkaan. 
Samalla kuulen lähestyviä askeleita. En ehdi 
tehdä mitään, kun ovi sulkeutuu ja näen 
vanhemman tieteenharjoittajan ovella. En tunne 
häntä, mutta olen nähnyt tämän pari kertaa 
bileissä ja kiltahuoneella. Jähmetyn paikalleni. 
Hän astuu eteeni, laittaa käden olkapäälleni ja 
kysyy pehmeällä, oudon tutulla äänellä: “Ootko 
ikinä Pannu?”

Teksti Tommi Nikula | Kuva Sauli Nevalainen

Tällä palstalla hallituksen toiseksi seksikkäin fuksi-
vastaava cirrus ja killan kakkosPanu tommijama 
kirjoittavat eroottishenkistä jatkotarinaa. Tarinan 
toisen osan on kirjoittanut tommijama, joten cirrus 
vastaa siis seuraavasta tarinan osasta. Tarina jatkuu 
tämän vuoden verran Nibbleissä.

Tommin jämät 
ja jälkiPanut Kirjoittaja eroottisissa tunnelmissa. 

Tommi kuvassa teekkarilakkipoikien 
keskellä ilman lakkia.›

×

Aloitin Solitalla noin vuosi sitten 
ohjelmistosuunnittelijana. Teen töitä 
opiskelujen lomassa, joten minut voi 
bongata myös kiltahuoneelta. Solitalaiset 
ovat huippuja ja seuraa tauolle löytyykin 
helposti etenkin pleikkarin tai crockinole-
laudan ääreen (kannattaa googlata, 
kyseessä on hieno laji).
 
Meillä koodailua pääsee projektien 
ulkopuolella harrastamaan myös 24h 
Hackathoneissa, joista oman tiimini 
tuloksina on syntynyt konenäkösovellus 
laskemaan crockinole-pelin pisteitä 
ja viime kerralla vastaanottosovellus 
robottilisäosalla.
 
Jos tahdot kuulla meistä lisää, tule 
juttelemaan vaikka killassa tai 
huutele irkissä!”
 
MIIKA KEKSI_ PIRKKANEN

TITELÄISENÄ 
SOLITALLA

Viime vuonna palkkasimme 100 uutta työntekijää, 
joista Miika on yksi. Laita sinäkin avoin hakemus 
osoitteeseen: rekry@solita.fi ja katso avoimet 
työpaikat: solita.fi/avoimet-tyopaikat10 nibble. | 2/2015



›

CHEERS TO YOU
for applying
reaktor.com/careers

Reaktor is a creative 
technology company. We 

construct exceptionally  
well-functioning services.

WHO ARE WE?

Teksti Aleksi Ranki, Noora Pirttilahti | Kuva Noora Pirttilahti

Saimme käsiimme (vähintään toimitukseen verrattuna) tuoreita humanisteja ja 
raahasimme heidät TiTen kiltahuoneelle. Tämän jälkeen selvitimme heidän asen-
teitaan teekkareita ja TiTeläisiä kohtaan. Kysyimme myös, mitä meille niin tutut 
teekkarislangin sanat ja tietotekniikkatermit toivat humanisteille ensimmäisenä 
mieleen. Vastaukset olivat… mielenkiintoisia.

*nistien niksit

Luotamme pääsääntöisesti siihen, 

että lukijakuntamme tietää sanojen 

oikeat merkitykset. Jos sanasto 

on kuitenkin unohtunut, niin tässä 

on vielä lunttilista. Toimitus ei ota 

vastuuta termien selityksistä eikä 

reklamaatioita käsitellä menete-

tyistä tenttipisteistä näillä vastauksilla. 

Paremmat pisteet saa tentissä luulta-

vasti humanistien selityksilläkin.

Vuokaavio: Diagrammi jolla kuvataan 

algoritmin etenemistä.

Sekvenssi: Säännönmukainen jono/

sarja.

UML: Unified Modeling Language. 

Kasa graafeja joilla voi kuvata tieto-

koneohjelman käyttäytymistä ja 

rakennetta.

PHP: PHP: Hypertext Processor tai 

Personal Home Page wanhuksille.

Rekursio: Rekursiiviset funktiot 

kutsuvat itse itseään.

Iterointi: Jonkin toistamista kunnes 

päätetään lopettaa.

Ballmer peak: http://xkcd.com/323/

Tietorakenne: Tapa jolla käsiteltävä 

data on jäsennelty.

laarnio: Katso sivu 22 tai 

http://tanaan.dex.im.

A lkulämmittelyksi kysyttiin hieman 
mielipiteitä teekkareista ja erityisesti 
titeläisistä. Ensimmäiseksi selvisi, että 

humanistien mielestä teekkarit juovat paljon 
(jonka toimitus osasi arvata). Tämän lisäksi teek-
karit ovat kuulemma myös erittäin avoimia ja 
rentoja (jota toimitus ei osannut arvata). Tite-
läisiä taas pidettiin aika samanlaisina kuin 
muitakin teekkareita, mutta ehkä hieman 
hiljaisempina.

Mielipidetutkimuksesta oli hyvä siirtyä 
sanaselityksiin. Vuokaavio-sanassa oli kirjoitus-
virhe: luonnollisestihan kyseessä on tietenkin 
vuoka-avio. Humanistit tulivat yhdessä siihen 
tulokseen, että teekkarit eivät osaa kirjoittaa. 
Häälahjaksi kun voi saada esimerkiksi leipä-
vuokia, ja naimisiin meno pelkästään vuokien 
takia (esimerkiksi budjettisyistä) on vuoka-avio.

Sekvenssi taas liittyy frekvensseihin, kuten 
frekvenssitaajuuteen. Frekvenssithän taas liit-
tyvät matematiikkaan. Eräs haastateltava osasi 
kuitenkin huomauttaa, että kyseessä on joku 
jonojuttu, kuten sequence.

Unified Modeling Language toi mieleen 
Voguen, Milanon ja muut mallimaailman 
asiat, mutta PHP: Hypertext Processor vaati 
enemmän pohdintaa. Kaksi ensimmäistä 
kirjainta kertovat selkeästi happamuustasosta, 
mutta hyperteksti hieman hämmensi. Yhteisen 
pohdinnan jälkeen tulos oli, että kyseessä on 
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C#
.NET

JavaScript

MS SQL

jQuery

HTML5
CSS

PHP
Ajax

Qlikview PowerBI

DW

Tietomallit

MasterData

ETL

Hieroja

Lounasetu

Puhelinetu

Hammashoito

Urheilulajeja

Biljardipöytä

Virvokkeita

ESPOO - TAMPERE - LAHTI

pakko olla tekstin pH-arvo.
Rekursio taas on johdettu sanasta 

kursiivi, ja se tarkoittaa uudelleenku-
moamista, mutta iterointi ei valitetta-
vasti ole sana. Toimitukselta oli luulta-
vasti lipsahtanut tähänkin virhe, sillä 
haastateltavat olivat varmoja, että tässä 
oli haettu itaran merkitystä.

Irkin merkityksestä oli kaksi 
eriävää mielipidettä. Ensimmäisen 
mukaan kyseessä on IRC-Galleria. Eräs 
toinen haastateltava osasi kuitenkin 
sanoa, että Galleria on ihan eri asia 
kuin IRC, koska hänen isoveljensä oli 
kertonut hänelle niin. Siellä ei ole kuvia, 

vaan on asia jossa keskustellaan.
Pallomerihuippu eli Ballmer 

peak sivuutettin itsestäänselvyytenä, ja 
tietorakenteenkin merkitys oli selkeä: 
kyberavaruudessa oleva rakenne, josta 
voidaan hakea kaikkea tietoa, ja kaikki 
eri koodihommelit mistä se koostuu.

Laarniolla saatetaan tarkoittaa 
erään haastateltavan kaverin poikays-
tävää, TARAKIlaista Lauri Aarniota. 
Muiden mielestä kyseessä on kuitenkin 
joko erittäin merkittävä henkilö tai tite-
läisten jumala. Toimitus puoltaa näistä 
jälkimmäistä määritelmää. ×

Palaveripaljussa suomen kielen opiskelijat Vilma, Mirella ja Roosa.›
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T EK eli Tekniikan akateemiset on diplomi-in-
sinöörien, arkkitehtien ja vastaavan yliopis-
tokoulutuksen saaneiden etu- ja palve-

lujärjestö. TEK valvoo siis juuri teidän etujanne 
niin työelämässä kuin opinnoissakin. Kolmasosa 
TEKin jäsenistä on opiskelijoita, ja opiskelijoilla onkin 
suuri painoarvo Tekniikan akateemisten toiminnassa. 
TEKin opiskelijajäsenyys on ilmainen. Jos et ole vielä 
jäsen, voit liityä osoitteessa www.tek.fi/liity. 

TEKin jäsenyydestä on monia hyötyjä jo opis-
keluvaiheessa. Opiskelijajäsenenä saat käytännössä 
kaikki samat jäsenedut kuin varsinaisena jäsenenä. Yksi 
tärkeimmistä hyödyistä on laki- ja urapalvelut. TEKin 
lakimiehet ovat ilmaiseksi käytössä myös opiskelijoilla. 
Kannattaa esimerkiksi lähettää kesätyösopimus laki-
miehille tarkastettavaksi! Urapalveluista hyödyllisiä ovat 
esimerkiksi CV-klinikat. TEK julkaisee lisäksi Teekkarin 
Työkirjan, jossa on työnhakuun ja uraan liittyviä vinkkejä 
nimenomaan opiskelijoille.

 Tekniikan Akateemiset tukee opiskelijatoimintaa 
monella tavalla. OletTEKin ehkä päässeet maistamaan 
TEKin makkaraa eri tapahtumissa. TiTen tapahtumista 
ja toiminnasta TEK tukee mm. tätä lehteä, sitsejä sekä 
Akateemista kynäriliigaa.  

Terveisin
 

TiTen kiltayhdyshenkilö

Teksti Tommi Nikula | Kuva Sanni Peltomäki

Hei fuksit!
Tervetuloa opiskelemaan 
tieto         niikkaa!

Tommi ”tommijama” Nikula

Jos on kysyttävää 
TEKistä, nykäise hihasta 

kiltahuoneella tai ota 
yhteyttä:

tek@tietoteekkarikilta.fi 
tommijama@IRCnet

https://www.tek.fi/
http://teekkari.fi/

http://teekkarintyokirja.fi/

TiTen kiltayhdyshenkilö 
Tommi Nikula.

›
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ME OLEMME DIGITAALISEN 
KAUPANKÄYNNIN ASIANTUNTIJOITA

Meitä on jo 530.
Hae meille harjoittelijaksi ohjelmistokehitykseen.

descom.fi/ura

Jäsenten 
puheenvuoro

Oli synkkä ja myrskyinen yö... vai olisko ollu aamupäivä. Ajankohdasta 
huolimatta toimittaja oli rauhassa häviämässä taas yhtä HS-peliä killassa, 
kun omituinen tunne alkoi jäytää häntä. Killasssa oli jotain muitakin 
ihmisiä. Osan toimittaja tunnistikin KevätNibblen kuulusteluista hengissä 
selvinneiksi hallituksen jäseniksi, mutta paikalla oli myös muita hämäriä 
hiippareita. Mitä porukkaa he oikein olivat? Lienevätkö edes titeläisiä? 
Mitä ihmetta he killassa puuhaavat? Olisiko heillä kuumia vinkkejä uusille 
fukseille? Toimittaja päätti ottaa asioista selvää.

›

fennekki

K iltahuoneelta lepäilemästä aamupäivällä löytyi 
fennekki. fennekki on toisen vuoden opiske-
lija, joka intin kautta on tullut suoraan lukiosta. 

Toimittaja kaarsi ovelasti hänen kimppuunsa takavasem-
malta ja pakotti mukaan haastatteluun.

”Fuksivuosi meni oikein mukavasti. Ehdin suorittaa 
sekä opintoja yli 70 opintopistettä että fuksipisteitä 360. 
Opinnoissa on mukana myös kesän opiskelut. Fuksipis-
teet oli helppo kerätä, mutta enemmänkin olisi voinut. 
Fuksivuodesta parhaita muistoja ovat wappumuistot, ja 
etenkin voittaneeseen TiTen jäynätiimiin osallistuminen 
oli hieno kokemus. Olin mukana myös haalaritiimissä ja 
härvelitiimissä, näitäkin voin suositella fukseille. Fuksi-
kurssit kannattaa myös suorittaa fuksina, niin ei sitten 
vituta myöhemmin. Vietän kiltahuoneella jonkin verran 
aikaa tehden koodaushommia tai puhuen paskaa. TiTen 
lisäksi olen HeNTAin jäsen, jota suosittelen kaikille 
lonkeroista kiinnostuneille.”

Hieman painostettuna fennekki kertoo, ettei ole 
sinkku, mutta fuksitytöt saavat silti soitella, kunhan eivät 
keskellä yötä. fennekiltä onnistuu poseeraa-

minen kännykällä koodaamisen 
lomassa.

›
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Mrui Mrui LAN Mrui

Kida nauttii Herwantapelistä.

›

›

Utnus 
Teekkarisaunalla.

prime lavastetusti lukemassa Wiki-
pediaa. Todellisuudessa prime osaa 

Wikipedian ulkoa.› ›

Utnus

S enssibileitä seuraavana päivänä killassa 
vallitsee seesteinen tunnelma. Penkiltä 
pirteänä löytyy salanimellä Utnus esiin-

tyvä setä.
”Olen vanha setä, joka vieläkin yrittää 

saada pillua TTY:ltä. Käyn killassa kerran 
kuukaudessa, ainakin omasta mielestäni. 
Killassa tuijotan hyvännäköisiä naisia, juon 
olutta ja paheksun fukseja. Tit-elokuva on myös 
tullut tutuksi. Paras sarja on Mr. Robot, elokuva 
taas Mulhollan Drive. Fukseille vinkkinä, että 
muut sarjat kannattaa katsoa ennen Babylon 
5:ta. Joskus muinoin vuonna 20xx olin killan 
isäntänä. Killan tapahtumissa tulee edelleen 
käytyä, parhaita ovat avajaissaunat. Fukseille 
vinkkinä, että ei kannata nussia kaikkea mikä 
liikkuu. Jos ette kuuntele CMX, niin kuunnelkaa 
edes Daft Punk.”

prime

U sein killassa nähty N:n vuoden opiske-
lija joutui haastatteluun.

”Vietän paljon aikaa killassa. 
Pelaan tonttupelejä ja speedrunnersia, lues-
kelen, juon kahvia ja katson elokuvia. Paras sarja 
on Xena näin sarjan 20-vuotisviikon kunniaksi. 
Elokuvista valitsen Mad Max Fury Roadin 
oikeasti hyväksi ja Big Gamen paskan hyväksi. 
Suosittelen fukseille aktiivisuutta killoissa ja 
kerhoissa. Itse toimin aiemmin nibblistinä ja tait-
tajana. Käyn saunoilla ja Senssibileissä, joskun 
muissakin tapahtumissa. Jäittenlähtösauna on 
paras tapahtuma. Fuksina tuli kerättyä satoja 
fuksipisteitä, silloin olisi voinut lähteä aktiivi-
semmin killan toimintaan mukaan.”

Kida

H etkeä myöhemmin toimittaja kävi käsiksi 
sohvalle istumaan tulleeseen henkilöön 
nimeltä Kida. Kida on kolmannen vuoden 

opiskelija.
”Opiskelin ensimmäisen vuoden KoRKilla. Ajat-

telin pitää tietotekniikan harrastuksena ja opiskella jotain 
muuta. Jo fuksivuonna huomasin, että tämä on virhe, 
ja vaihdoin TiTelle KoRKin rankan oltua pettymys 
ja TiTen rankan paljon parempi. Vietän jonkin verran 
aikaani killassa selaten nettiä ja irkaten. Osallistuin myös 
GDD:hen (Games Done Swiftly). Parhaita tapahtumia 
ovat Rankka, Senssibileet ja Arpasitsit. Fuksivuoden 
paras tapahtuma oli fuksiväittely. Wappuna on mukava 
osallistua härvelitiimiin ja jäynätiimiin, vaikka nämä 
helposti vievätkin paljon wappuaikaa. Härvelin vahti-
minen yöllä oli hauskaa. Jos olisin nyt fuksi niin opiske-
lisin ja ryyppäisin enemmän. Tapahtumissa tuli käytyä, 
fuksipisteitä kertyi 800. Fukseja haluaisin neuvoa osal-
listumaan myös sellaisiin tapahtumiin, jotka eivät etukä-
teen vaikuta erityisen kiinnostavilta. Itse viihdyin myös 
tällaisissa. Vaikka olen nainen, TiTen sovinistisuus ei ole 
häirinnyt.”

Murre

S euraava uhri on N:nen vuoden 
opiskelija Murre, joka huhujen 
mukaan edelleen opiskelee 

sähkötekniikkaa.
”Huomasin TiTen paremmaksi 

kuin Skilta N-1 vuotta sitten. TiTen 
tapahtumat ovat parempia, ja niitä on 
enemmän. Vietän aikaa killassa usein, 
mutta enemmänkin voisin olla. Aikaani 
vietän juomalla kahvia ja pelaamalla 
tonttupelejä. Myös tit-elokuvan toimin-
taan on tullut osallistuttua. Pro-tip-
sinä fukseille Pro Pilkki on hyvä peli. 
Kaikki TiTen tapahtumat ovat hyviä, 
mutta kesätappo on paras. Hyviä 
kerhoja fukseille ovat myös TTEPO 
ja EESTEC. Eestecin matkat ovat 
hauskoja, niihin tosin ehtii osallistua 
paremmin fuksivuoden jälkeen.”
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Querri

T ässä ei ollut tarkoitus 
haastatella killan 
hallitusta, mutta 

koska kuitenkin haluatte lukea 
kauniin nuoren naisen haastat-
telun niin toimittaja toimittaa.

”Opiskelen toista vuotta 
ja olen killan emäntä. Fuksi-
vuosi meni hyvin. Fuksipis-
teitä tuli paljon, vain joitain 
jäi puuttumaan. Olin haala-
ritiimin PJ ja mukana myös 
jäynätiimissä ja härvelitiimissä. 
Tämän lisäksi ehdin myös 
opiskella vaaditun määrän. 
Tekemistä oli paljon mutta 
jotenkin aikaa ja jaksamista 
aina löytyi. Fuksipisteiden 
kerääminen oli välillä hieman 
työlästä, mutta tapahtumissa 
oli kuitenkin hauska käydä. 
Asun Tupsulassa, ja vaikka 
sieltä onkin hieman matkaa 
Hervantaan, siellä on oikein 
hauska ja ehdottoman kannat-
tavaa asua, ja saahan matkalla 
mukavasti liikuntaa. Fuksien 
kannattaa kerätä paljon fuksi-
pisteitä ja osallistua haalaritii-
miin ja jäynätiimiin ja muuhun 
hauskaan, kuten kuplafutik-
seen. Parhaat tapahtumat ovat 
Rankka, lanit ja Senssibileet. 

Kuulun myös Reilukerhoon 
taltiointivastaavana ja ETO:on 
tapahtumavastaavana. Etenkin 
ETO on loistava kerho 
fukseille. Naisena otan kaiken 
irti TiTen sovinistisuudesta.

Sibula

L opulta toimittaja sai 
kiinni myös ihkaoi-
kean fuksin. 

”Olen tuore fuksi suoraan 
lukiosta. Syksy on alkanut 
hyvin, olen tutustunut muka-
viin ihmisiin ja opiskelukin 
on lähtenyt mukavasti liik-
keelle. Melkein kaikissa tapah-
tumissa on tullut myös käytyä, 
ja tähän mennessä parasta 
on ollut Senssibileet. Olen 
haalaritiimissä, ja homma on 
lähdössä hyvin käyntiin. Voisin 
harkita myös killan hallituk-
seen menoa. Liityin fuksimes-
suilla HeNTAihin, koska se 
oli ilmaista. Myös TTYkitys, 
Spinni ja Lanita kiinnostavat. 
Aika paljon tulee istuskeltua 
killassa ja pelattua moninpelejä 
killan telkkarikoneella. Muille 
fukseille terveisenä, että tapah-
tumissa on ollut hauskaa ja 
niissä kannattaa käydä.”

laarnio

K illan edustalta istus-
kelemasta löytyi 
tutun näköinen mies, 

jonka kuvia on tullut vastaan 
intternetissä. Nimekseen hän 
kertoo Teppo.

”Olen 7. vuoden opiske-
lija ja killassa tulee istuskeltua 
paljon ja puhuttua paskaa, 
pelattua tonttupasianssia ja 
konsolipelejä ja juotua kaljaa. 
Vuonna 2010 pelasin HoNia 
ja siellä oli LOLLAARNIO ja 
muita kuten ROSLLAARNIO. 
Jälkimmäinen kuulosti kovin 
rosollilaarniolta. Jäittenlähtö-
saunalla kehitettiin juomapeli 
ja... Olen ollut vuoden killan 
nibblistinä ja toiminut tuto-
rina 2010. Fukseille terveisiä, 
käykää matematiikan ja fysii-
kankurssit ja tapahtumissa. 
Älkää olko penseitä. Parhaat 
tapahtumat ovat kesätappo 
ja rankka. Kaikki TiTen 
saunat ja MM-kyykkä ovat 
myös mahtavia. Terveisiä 
Kebbikselle.

laarnio kiltahuoneella
yksin koodaamassa.

Querri yksin nurkassa ›

Alumnitäti ei ole enää täällä, joten pidä sinä huoli
ylioppilaskunnastamme ja äänestä edustajistovaaleissa!

Äänestyspäivät 3.–4.11. kello 8.30–17.00 Tietotalon käytävällä 1. kerroksessa.
Ennakkoäänestys 27.–29.10 osoitteessa https://vaalit.tut.fi/ttyy.

Lisätietoja: http://www.ttyy.fi/vaalit.

×

Sibula ja kolamaatti.

› ›
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AKATEEMISEN 
KYNÄRILIIGAN 
FINAALI
CINOLA, 17.10. KLO 14-23 
ILMAINEN SISÄÄNPÄÄSY 
JATKOT TEEKKARISAUNALLA

MIKÄ
IHMEEN AKL?

COUNTER-STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE

MUKANA 40 KORKEAKOULUPELAAJISTA 
KOOSTUVAA JOUKKUETTA YMPÄRI SUOMEN

KESÄLLÄ LOHKOVAIHEEN 16 PARASTA PÄÄSI 
PLAYOFFEIHIN

YLI 70 OTTELUA STREAMATTU LIVENÄ TITEN 
KILTAHUONEEN STUDIOSTA

KOLME PARASTA JOUKKUETTA 
PELAA CINOLAN FINAALISSA


