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Tervetuloa lukemaan vuoden 2018 ensimmäistä 
Nibbleä! Rakas kiltalehtemme Nibble jatkaa taas 
taivaltaan tietoteekkarien äänitorvena ja totuuden 
puolestapuhujana. Toimitus on tehnyt kevään ajan 
uutterasti töitä tarjotakseen lehden lukijoille me-
hevimmät paljastukset TiTen kulissien takaa. Missä 
humanistit nukkuvat? Kuka ryyppäsi killan rahat? 
Montako fuksia tarvitaan hävittämään Jukka? Miksi 
Nibble on myöhässä? Näihin kysymyksiin tarjoam-
me vastauksen tässä lehdessä.

Koska pääkirjoituksen tulee ottaa kantaa ajankohtai-
siin aiheisiin, tekee tämäkin teksti niin. Kyseessä on 
pääkirjoitus joten esitetyt mielipiteet ovat killan ja 
Nibblen virallinen kanta™.  Asioista ajankohtaisin on 
kuukaudesta toiseen Tampere3. Väsymykseen asti 
on eri artikkeleissa keskusteltu Tampereen uudesta 
yliopistosta, sekä sen mukanaan tuomista muutok-
sista. On pelätty opiskelijatilojen menettämistä tai 
heikkenemistä. On kuitenkin eräs asia, mistä ei ole 
vielä puhuttu. Mitä tapahtuu Hervannan kampuksen 
ruokatarjonnalle?

TTY:llä Juvenes tarjoaa siipiä joka perjantai. Kuka 
varmistaa, että näin on myös tulevaisuudessa? Kävi-
hän toimituksemme tutustumassa keskustakampuk-

sen fusariin, eikä ollut järin vaikuttunut. Miten käy 
opiskelumotivaatiolle, jos tuo tamperelaisen ruo-
kakulttuurin kulmakivi viedään pois Hervannasta? 
Mitä jos Konehuone siirtyy TAMKin kampukselle? 
Mikä on teekkarikulttuurin toimijoista tärkeim-
män, Siipijaoston kohtalo? Vaikka nämä kysymykset 
ovatkin pelottavia, ei hätä ehkä ole tämän näköinen. 
Kana, kuten myös siipi on vihannes. On siis epäto-
dennäköistä, että tämä ainoa terveellinen elementti 
teekkarin ruokavaliossa poistettaisiin.

Vakavasti puhuen, Tampere 3 tuo mukanaan paljon 
hyviä asioita. Yhteistoiminnan myötä tapahtumat 
ensi vuonna ovat suurempia ja hienompia kuin kos-
kaan. Tampere 3 on oikeasti ihan fiksu asia. Käykää 
vaikka tutustumassa Telegram-ryhmään: tampereu-
niversity.fi/tg. 

Toimituksen puolesta haluan toivottaa hauskoja lu-
kuhetkiä sekä antoisaa TTY:n viimeistä vuotta.

jämätommi, päätoimittaja

Päätoimittajan palsta
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Olen tuorein puheenjohtajanne Jallux ”Valtteri” Yli-Karro ja jostain kumman syystä minut 
on päästetty (lue: pakotettu) kirjoittamaan jotain epämääräistä tekstiä tähän painotuotteeseen, 
joka myös kiltalehtenämmekin, Nibblenä, tunnetaan. Ohjeeksi minulle eräs vanhempi pu-
heenjohtaja kertoi homman olevan helppo: hieman kaljaa ja runosuolen sykähtelyä, ei tarvitse 
olla hyvä.

Muita teekkaripaikkakuntia vaivaa suuret ongelmat, kuten lappeen Rantojen poliisiaseman 
uusi sijoittelu, Oulun sarjakakkaaja ja turun turkulaisuus. Tampere on välttynyt näiltä suurem-
milta mediakohuilta, jollei korkeakoulujen yhdistymistä ja tenttiviikkojen samanaikaistamista 
lasketa. Taistelu näitä pieniä epäkohtia vastaan on kuitenkin aloitettu joidenkin anonyymien 
taistelijoiden puolesta muun muassa wappuna Tampereen katukuvassa näkemieni strategisesti 
sijoitettujen propagandajulisteiden muodossa. Myös killat ovat tehneet jotakin ja perustaneet 
yhteistuumin Tampereen Teekkarit -yhdistyksen, jonka tarkoituksen on vaalia teekkarikult-
tuuria humanismin valtaamassa uudessa yliopistossa.

Tampereen TietoTeekkarikilta ry:llä menee hyvin. Kilta on vuodenvaihteessa rekisteröitynyt 
yhdistykseksi, ja kesän aikana olisi tarkoitus hankkia Y-tunnus ja aloittaa sijoitustoiminta. 
Y-tunnuksen myötä myös ehkä tätäkin lehteä lukevien vanhojen setien nimet saadaan vihdoin 
pois muun muassa killan puhelinlaskuista ja Snäxiboxin™ vuokralaskusta. Uusia fuksejakin 
saamme ihan kohta vanhojen piloille menneiden tilalle.

Tähän lopuksi voisin vielä lupailla jäsenistökyselyä kesälle, mutta hallituksen norsunluuntor-
nin täytyy vielä hieman harkita, olisiko tämä edes millään tavalla järkevää. Hyvää kesälomaa, 
tai mitä te nyt ikinä kesällä teettekään, itse ainakin olen päättänyt jättää kanantappohommat 
väliin.

Nähdään taas joskus.

Valtteri ”Jallux” Yli-Karro 
Puheenjohtaja 2018
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Heipä hei ja hyvää päivää.
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Unitunneli
Toimittajamme jämä ja cirrus lähtivät tutkimusmatkalle pohjoiseen, Tampereen yliopiston kampukselle. Ta-
voitteena oli selvittää keskustakampuksen synkimmät salaisuudet, siisteimmät paikat ja oudoimmat mielipi-
teet.

Saavuimme yliopiston päärakennuksen eteen hie-
man yhdentoista jälkeen aamulla. Vatsanpohjaa 
kutitteli hieman, ihan kuin olisi ollut ensimmäistä 
kertaa ulkomaanmatkalla. Tämän Suomen toisek-
si suurimman yliopiston päärakennus on matala, 
suorastaan hieman ruma. Julkisivu ei juuri eroa 
Pattijoen terveysasemasta. Päärakennuksen edustal-
la huomion herättää abstrakti patsas, jonka muoto 
muistuttaa kaksipäistä takaraivoistaan yhteenlii-
tettyä koiraa. Jälkigooglauksella selvisi, että patsas 
esittää puuta.

Hetken ihmeteltyämme siirryimme sisätiloihin 
suunnittelemaan tutkimusretkeä. Etukäteen olimme 
jo kyselleet valtakunnan ykkösmedia Jodelissa tu-
tustumisen arvoisia kohteita. Saimme vinkin tutus-
tua unitunneliin, jota kuulemma myös kutuputkeksi 
kutsutaan. Unitunnelin löytääksemme lähdimme 
vaeltelemaan päättömästi yliopiston käytäville. Mat-
kan varrella havaittiin mm. Tensun patsas, krapulai-
nen luuppilainen sekä luentosali, jossa luennoitiin 
kuohuviinistä.

Päätalon kellarikerroksesta löysimme ainejärjestö-
jen ja kerhojen käytössä olevan ilmoitustauluseinän. 
Yritimme tutustua Kopula ry:n lehteen, mutta hu-
manistien vitsien ymmärtäminen oli vaikeampaa 

kuin Fourier’n menetelmät wappuaamuna. Fiilik-
semme kuitenkin hypähti Diracin deltafunktion 
tavoin, kun puhelin pärähti. Jodel, tuo opiskelijan 
sudenpentujen käsikirja, oli antanut meille vihjeen. 
Unitunneli löytyisi Pinni B:n toisesta kerroksesta, 
Oasiksen takaa. Kumpikaan näistä termeistä ei sa-
nonut meille mitään, mutta olimme silti askeleen 
lähempänä.

Otimme suunnan toiselle puolelle kampusta, jossa 
arvelimme Pinni B:n sijaitsevan. Keskustan kam-
puksella, kuten myös Hervannassa, on vedetty kä-
velyputki kampuksen eri rakennusten välille. Kes-
kustan kampuksen poikki kulkeva kävelyputki on 
kuitenkin sijoitettu korkealle viidenteen kerrokseen. 
Ehkä rakennusvaiheessa on ennakoitu napajääti-
köiden sulamista mahdollistamalla purjelaivojen 
esteetön kulku kampuksen poikki. Otimme hissin, 
ja astuimme putkeen, joka muistutti hieman ava-
ruusalusta.

Putken toisessa päässä oli kuin olikin Pinni B. Seu-
raavaksi piti vielä löytää Oasis. Laskeutuessamme 
portaita ohuempaan ilmanalaan, saimme hyvän 
näköalan tarkkailla Pinni B:n ruokalan pöytiä. Ilah-
dukseksemme takkivarauksia ei juuri näkynyt. Pää-
simme toiseen kerrokseen, jossa hetken luultuamme

Kuva: Panu Kortelainen

Kuva: Tommi Nikula



5

Fusariarvostelu, eli ravintola Minervan spesiaalilinjasto, 4,95€

ruokalaa Oasikseksi, löysimme lopulta oikean paikan 
sivukäytävän varrelta. Oasis oli jonkinlainen TTY:n 
Demolaa tai TEK Loungea muistuttava tila, joka oli si-
sustettu mukatyylikkäästi. Sen takaa löytyi retkemme 
kohde, matkan päämäärä, unitunneli aka kutuputki.

Unitunneli muistutti monella tavalla kiltahuoneen soh-
vaa: paikka, jossa opiskelija lepää luentojen välillä ja 
huhujen mukaan joku on siellä joskus rakastellutkin. 
Unitunneli yllätti mataluudellaan. Se oli leveydeltään ja 

korkeudeltaan noin puolitoista metriä, pituutta viidestä 
kymmeneen metriä. Tunnelin toisessa päässä paloi tyn-
nyri, jonka liekin lepattavassa valossa kaksi teatterityön 
opiskelijaa lämmitteli käsiään. Tervehdimme tulevia 
tiedekuntatovereitamme ja kuuntelimme heidän tari-
noitaan, mutta emme jääneet yöksi.

Burger

Ranet 

Salaatti

Tarjoiluastia
Miljöö

 
Linjasto

Yhteensä

Jämä   cirrus~

Paljon soosia, hyvä kana, 
hieman kuivat/palaneet 
sämpylät

Sekalainen lajitelma, ei up-
popaistettu, sai kuitenkin 
niin paljon kuin halusi

Monipuolinen, liian 
hipster

Muodikas, mutta hankala

Ei Fusari.

Yllättävän selkeä, tuli silti 
fuksiolo

Pulled Chicken Burger

Kuva: Panu Kortelainen

Kuva: Tommi Nikula
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www.tek.fi/jasenedut

1.
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4.

20 %

PALKKANEUVONTA
Opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden 

palkkasuositukset
jotta harjoittelu-, diplomityö- ja alkupalkat olisivat 

oikealla tasolla!

Palkkanosturi ja palkkatilastot
Vertaile esim. eri koulutusohjelmista valmistuneiden tai 

eri aloilla työskelevien palkkoja.

Henkilökohtainen palkkaneuvonta
sähköpostitse tai puhelimitse.

VAKUUTUKSET
Työttömyysturva

Kerrytä työssäoloehtoa jo opiskeluaikana. IAET-kassan 
jäsenyys on opiskelijoille maksullinen.

Vastuu- ja oikeusturvavakuutus
kattaa oikeudenkäyntikuluja työsuhderiidoissa, 

työssä sattuneita henkilö- ja esine- vahinkoja sekä 
varallisuusvahinkoja palkansaajille ja yksityisyrittäjille.

Alennuksia vakuutuksista
mm. 20 % alennus matkustajavakuutuksesta ja 

huippuedullinen henkivakuutus.

LAKIPALVELUT
Työsuhdeneuvonta

Tarkistusta esimerkiksi kesätyösopimuksesi ennen 
sen allekirjoittamista.

Perhe- ja perintöoikeudellista neuvontaa
lakimiehiltämme.

Lakitietopankki ja eLakimies
Paljon työelämän lakitietoa verkossa.

PANKKI- JA SIJOITUSETUJA
Jäsenetuja asuntolainaan

Danske Bank tarjoaa TEKin jäsenille etuja asuntolainan 
marginaaliin, asuntolainan ja lainanlyhennysvapaiden 
toimitusmaksuun sekä päivittäiseen pankkiasiointiin. 

Kilpailuta asuntolainasi nyt!

Pankkipalvelut vastavalmistuneille
Danske Bank tarjoaa TEKin vastavalmistuneille 

jäsenille (valmistumisesta maksimissaan kaksi vuotta) 
etu- ja palvelukokonaisuuden, jonka arvo voi ylittää jopa 

700 euroa vuodessa.

Rahastosijoituksia
ilman merkintä- ja lunastuspalkkiota Evli Pankissa.

EDUNVALVONTA
Luottamusmiehet
Työpaikoilla luottamusmiehet edustavat 
sinua työsuhdeasioissa sekä auttavat työ- ja 
virkaehtosopimusten tulkinnassa.

Työsuhteen ehdot
TEK neuvottelee osana akavalaisia 
neuvotteluorganisaatioita YTN:ää ja JUKOa 
palkansaajien yleisistä työsuhteen ehdoista ja 
palkankorotuksista.

Koulutus ja työvoimapolitiikka
TEK vaikuttaa koulutus- ja työvoimapolitiikkaan 
jotta sekä jäsenelle että koko Suomelle syntyisi 
kilpailukykyä korkeasta osaamisesta.

Teknologiapolitiikka
TEKin tavoitteena on tekniikan tekijöille ja 
teknologiayrityksille suotuisa elinkeinopolitiikka.

TAPAHTUMAT JA 
VERKOSTOITUMINEN
Nuorten osaajien afterit
Verkostoitumista ja uratarinoita opintojaan 
viimeisteleville ja työelämässä aloitteleville.

Nuorten osaajien forum
Valmennus opintonsa suorittaneille nuorille jäsenille 
oman ammatillisen vaikuttavuuden kehittämiseen.

Popup-tapahtumat kampuksilla
tuovat TEKin asiantuntijat lähelle opiskelijoita.

Satoja tapahtumia vuosittain ympäri Suomen
Opiskelijoiden tilaisuuksia, jäseniltoja, perheiden 
tiedepäiviä, koulutuksia, webinaareja, kerhojen ja 
alueseurojen  tapahtumia. 

TEK Lounge
Ensimmäinen TEKin jäsenten oma etätyö-, tapahtuma- 
ja verkostoitumistila Tampereen teknillisen yliopiston 
Tietotalossa.

URAPALVELUT
Teekkarin työkirja

Opiskelijan paras työnhakuopas. Kesä-, harjoittelu- ja DI-
työpaikkoja löydät Teekkarin työkirjan FB-ryhmästä.

Uravalmentajat kampuksilla
auttavat opiskelijoita aktiivisimpaan kesätyöhakuaikaan 

erilaisissa tapahtumissa, luennoilla ja työpajoissa.

Työnhaku
Kattavasti tietoa ja työnhaun välineitä mm. Haastis-

sovellus, kun haluat harjoitella työhaastatteluvastauksia 
ja GoinGlobal-palvelu ulkomaille lähtemisen tueksi.

Henkilökohtaista ura- ja työnhakuvalmennusta
valmistumisvaiheessa oleville.

JULKAISUT JA LEHDET
Sähköinen jäsenkirje

ajankohtaista hyötytietoa sähköpostitse kerran kuussa.

Alma Talentin ammattilehdet
Opiskelijajäsenenä saat Tekniikka&Talouden ja 

Talouselämän diginä.

TEK-lehti
5 numeroa/vuosi, sisältönä tekniikka, työ ja teekkarihenki.

TEK-verkkolehti
uutisia ja taustoja lähes päivittäin printtilehtien välillä.

TEKin taskukalenteri tai seinäkalenteri
Maksuton, mutta tilattava jäsenetu.

Alma Talentin kirjoista
30 %:n alennus.

20 % 10 %

50 €

EIKÄ SIINÄ VIELÄ KAIKKI!
Member+ -jäsenetuportaali

Akavalaisten liittojen yhteisessä portaalissa 
alennuksia muun muassa itsensä 

kehittämisestä, matkoista, harrastuksista, 
autoilusta ja hyvinvoinnista.

20 %

ALENNUSTA

ALENNUSTA

ALENNUSTA

SINULLE, YRITTÄJÄ!
TEKin Yrittäjäklubi

toimii yrittäjien ja yrittäjähenkisten  
jäsenten yhdyssiteenä.

Henkilökohtaista oikeudellista neuvontaa
yrittäjyyteen liittyvissä asioissa.

Webinaareja yrittäjille
TEKin, Suomen Ekonomien ja Fondian yhteistyönä.

Suomen Yrittäjien laaja palvelupaketti
TEKin yrittäjäjäsen voi hankkia Suomen Yrittäjien  
laajan palvelupaketin hintaan 90 euroa vuodessa.

UKKO.fi
Laskutuspalvelu TEKin jäsenille 

20% alennuksella.

TEKIN JÄSENYYS KANNATTAA!
TEKin opiskelijajäsenenä saat paljon rahanarvoisia etuja ja palveluja 

maksutta. Autamme sinua menestyksekkään uran luomisessa, 
tuemme osaamisen kehittämisessä sekä työhyvinvoinnin vaalimisessa.
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Wappu, eli miksi oli ciirus
Seuraavassa tekstissä avautumista, fiilistelyä ja paljastuksia siitä, miksi yksi nibblisteistämme oli niin kovin 
ciireinen kevään alusta Wapun kaatumiseen asti.

Tämä oli jännittävä kevät. Sain helmikuussa tietää, 
että minut on valittu wappusihteeriksi rakkaan yli-
oppilaskuntamme viimeiseen wapputiimiin yhdes-
sä kahden muun timanttisen tekijätyypin kanssa. 
Huomasimme pian, että meitä oli kolme musket-
tisoturia: Spitfire, Oily Hips ja minä, Golden Belly. 
Tämän lisäksi joukkoa johti ylioppilaskunnan hal-
lituksen teekkarivastaava ja tähtilaivaston peräami-
raali Sahramaa. 

Uskomaton joukkomme ahtautui kevään aikana 
lukemattomat kerrat Päätalon toiseen kerrokseen 
Paulan tiskin takana olevaan kopiokonehuonee-
seen, jossa ei ollut ilmanvaihtoa taikka tilaa. Teh-
tävämme salaisesta luonteesta johtuen oveakaan 
ei voinut pitää auki toimistoaikoina, joten lähen-
nyimme luonnollisista syistä niin fyysisesti kuin 
henkisestikin. Wapun lähestyessä myös kokoontu-
misfrekvenssimme eskaloitui ja huomasin viettävä-
ni käytännössä kaiken aikani ahtautuneena kome-
roon tai ylioppilaskunnan kahvihuoneeseen. 

Wappusihteerihän on siis palkattu projektityönte-
kijä, jonka tehtävänä on organisoida Suomen paras 
tamperelainen Teekkariwappu ja luoda sen ym-
pärille uskomaton hype ja fiilis. Tehtäviin kuuluu 
monipuolinen paletti lupa-asioita poliisin ja kau-

pungin kanssa, järjestyksenvalvonnan organisoin-
tia, wappuinfovideon tekoa sekä tietysti Wapun vii-
meisten päivien tapahtumat: Wappuriehan julistus, 
Lakitus, Fuksikulkue ja Kaste. Sen lisäksi käytäm-
me Wapun aikana megalomaanisen määrän tunteja 
ja leimasinmustetta siihen, että sadat ihmiset saavat 
Emäteemupasseihinsa tahroja. 

Kaikki alkaa aikaisin keväällä, kun tiimi kokoon-
tuu miettimään miltä juuri heidän Wappunsa 
näyttää ja tuntuu. Tänä vuonna teemaksi valikoitui 
SpaceWappu, eli kavereille Avaruus-, Välilyönti- 
tai TilaWappu. Varjoteemana toimi monille tuttu 
MeemiWappu, jota varten tilattiin myös kolmessa 
tunnissa loppuunmyyty upea keräilyerä haalari-
merkkejä. Kiinnyimme nopeasti teemoihimme ja 
viimeistään U S K O M A T T O M A N hienojen 
kostyymien saapuessa olimme aivan myytyjä. Tänä 
vuonna ei todellakaan ollut ongelmia löytää lei-
maajia auringonsäteiden kimmeltäessä kullatuilta 
vaatteiltamme. 

Kirjoittajan nimi oli Wappuna ”Golden Belly”

Kuva: Henrik Laakkonen

Kuva: Eeli Hernesniemi



Kuva: Eeli Hernesniemi





Teeman löytyessä alkaa aina tiukkaakin tiukempi vi-
deosuunnittelu ja kuvausten tykittäminen pakettiin. 
Parhaimmat puujalat ja huonoimmat aasinsillat ovat 
yleensä tässä videossa kultaa. Hauskinta on katsoa 
täyttä Festian salia ja huomata, että vain kouralli-
nen ihmisiä tajuaa tarkoin rakennetun vitsin. En itse 
usko, että naurun puute johtuu ikinä huumorin laa-
dusta, meemeille saatiin kuitenkin fuksitkin naura-
maan. Kohtauksia tuli lopulta päälle 20 kappaletta ja 
pituutta videolle noin 40 minuuttia. Härregud mikä 
työmaa! 

Jossain vaiheessa kevättä tajusimme, että Wappuinfo 
on pidetty ja varsinaiseen toimintaan on aikaa vain 
vajaa viikko. Fiilis on uskomaton kun tajuaa, että 
pahin työmaa on takana ja kaikki työ alkaa vihdoin 
kantaa hedelmää. Tampin paljastuksesta viisitoista 
päivää ihanaa esileikkiä kohti Wapun G-pistettä ja 
täydellistä tyydytystä on jotain niin sanoinkuvaa-
mattoman huikeaa, että en voi sitä sanoin kuvailla. 
Sen takia alla kuva.

Taas yksi Wappu on ohi, jäljellä vain tyhjä kuori ja 
koskeen hukattu ääni. 

Oispa Wappu. 

Kuvat: Henrik Laakkonen 
TTYY | TT-Kamerat



 

https://goo.gl/ZXxkse
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Ryyppääkö hallitus jäsenistön rahat? Onko puheenjohtaja osa uutta maailmanjärjestystä? Tässä jutussa pal-
jastamme salaisuudet TiTen rahankäytön takana Julkisen sanan neuvoston journalistin ohjeita kunnioittaen: 
“Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada 
tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.”

Paljastuksia TiTen rahankäytöstä

Piirakkakaavioista nähdään TiTen kulu- ja meno-
rakenne vuosina 2008 sekä 2017. Vuonna 2008 
suurimman osan sekä menoista ja tuloista tuotti 
myynti- ja välitystoiminta. Tuohon aikaan kirja- ja 
prujumyynti oli nykyistä suurempaa. Vuoden 2017 
piirakkakaavioissa hajonta on tasaisempaa. Suurim-
mat tulot tuovat yritysyhteistyö sekä IT-hekuma ja 
menoissa korostuvat hekuma, vuosijuhlat sekä jä-
senpalvelut. Yhtenä trendinä voisi poimia menojen 
painopisteen siirtymisen myynti- ja välitystoimin-
nasta palveluihin ja tapahtumiin.

Vuoden 2017 piirakkakaavioissa hajonta on tasai-
sempaa. Suurimmat tulot tuovat yritysyhteistyö sekä 
IT-hekuma ja menoissa korostuvat hekuma, vuosi-
juhlat sekä jäsenpalvelut. Yhtenä trendinä voisi poi-
mia menojen painopisteen siirtymisen myynti- ja 
välitystoiminnasta palveluihin ja tapahtumiin. 

Todellisen eron ja kiltamme kasvun voi huomata yli- 
ja alijäämäkaaviosta. Miltei kategoriasta riippumatta 
yli- tai alijäämä on kasvanut, paikoin moninkertais-
tunut. Myynti- ja välitystoiminta on vuonna 2017 
ollut hieman turhankin voitollista. Sen sijaan rahaa 
on laitettu palamaan saunailtoihin, jäsenpalveluihin 
sekä hallintoon. 

Killan tommijuhaninikula Valtteri Yli-Karro kom-
mentoi hallinnon pöhöttyneitä kuluja seuraavasti: 
“Lisääntynyt turismi on moninkertaistanut hotellien 
hinnat Bahamasaarilla sekä muualla Länsi-Intias-
sa. Lisäksi varoja on käytetty rahastonhoitajan lo-
ma-asunnon tulvakorjauksiin Pääsiäissaarilla.” Yri-
timme tentata herra puheenjohtajaa enemmänkin, 
jolloin hän poistui paikalta  vedoten takana olevaan 
pitkään päivään. 

Seuraavan sivun piirakkaku-
vioista nähdään TiTen kulu- ja 
menorakenne vuosina 2008 
sekä 2017. Vuonna 2008 

suurimman osan sekä me-
noista ja tuloista tuotti 

myynti- ja välitystoi-
minta. Tuohon aikaan 
kirja- ja prujumyynti 

oli nykyistä suurem-
paa. 
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Ekskursiot

Muut tapahtumat

Muu toiminta
Vuosijuhlat

Jäsenpalvelut

Yritysyhteistyö

IT-Hekuma

Myynti- ja välitystoiminta

Varasto & kassa

Tulot 2008
Tulot 2017

Menot 2008

Menot 2017
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+ = #newsolteq

Kuka? 
Valtteri ”Jallux, Herra kil-
lan Tommi Juhani Nikula” 
Yli-Karro

Harrastukseni: EU4 ja pit-
kät päivät

Suurin salaisuus: Ajatteli 
joskus valmistua

Vastauksiesi uhri: Tommi

Kuka? 
Tommi ”IssE, Essi” Linnainmaa

Harrastukseni: Ryyppääminen, mielten pa-
hoittaminen ja muille killoille vittuilu

Suurin salaisuus: Ei ole purjevenettä, vaikka 
onkin suomenruotsalainen

Vastauksiesi uhri: Valtteri

Hallitus

Puheenjohtaja

Sihteeri
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Kuka? Noora ”nopa” Raitanen

Harrastan: Uros-toiminta, kopoilu, 
lenkkeily

Suurin salaisuuteni: Kopo/sopovas-
taavan ja varapj:n rooli ovat vain osa 
laajempaa suunnitelmaa ;)

Vastauksiesi uhri: Anriika

Kuka? 
Anriika ”Anni, Ameka” 
Kauppi

Harrastan: Valokuvaus, lukeminen, kan-
sainvälisyys, lautapelit ja taiteellisuus

Suurin salaisuuteni: Olen suuri motocrossin 
ystävä.

Vastauksiesi uhri: Noora

Kuka? Vivian ”luvia” Lunni-
kivi

Harrastukseni: Maailman val-
taus ja ihmiskunnan tuhoami-
nen

Suurin salaisuus: Teknologi-
nen singulariteetti saavutet-
tiin jo.

Vastauksiesi uhri: opossumi

Kuka? Erkka ”opossumi” Saarela

Harrastukseni: ATK ja Nibblelitieto.

Suurin salaisuuteni: Herään usein aikaisin 
aamulla ottamaan selfieitä, jotka postaan Ins-
tagrammiin Taiwanilaisella salanimelläni.

Vastauksiesi uhri: Vivian

Koulutus- ja sosiaalipolitiikka, VPJ 

KV-vastaava

Valokuvaaja-graafikko

Nibblisti/Arkkitehti
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Rahastonhoitajan 
apu / KV-apu

Rahastonhoitaja

Kuka? Henri ”Mihef” Seppä

Harrastukseni: Aktiivitoiminta/Palpattaminen/
Pongi/Taksilla matkustelu

Suurin salaisuuteni: En tiedä miltä maailma näyt-
tää pöydän alta

Vastauksiesi uhri: 
Johannes

Kuka? Johannes ”Kala” Martikkala

Harrastukseni: Tykkään striimata.

Suurin salaisuuteni: En asusta vedessä 
vaikka olenkin kala.

Vastauksiesi uhri: Henri

Kuka? Antti ”huokkis” 
Huokuniemi

Harrastukseni: Kaikki kivat 
jutut.

Suurin salaisuus: Salasana 
jokaiseen sometiliini on 
”salasana”.

Vastauksiesi uhri: Sandra

Kuka? Sandra ”Rahiisi” Raitaniemi

Harrastukseni: Rypälelajikkeiden taulukoin-
ti exceliin, divaanitehtaisiin sijoittaminen ja 
napanöyhdän keräily

Suurin salaisuuteni: Tykkään syöttää rypäleitä 
divaanilla speedoissa makaavalle onnexille

Vastauksiesi uhri: Antti

Ylitutor

KKK - Killan kultakala
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Kuka? Marko ”MaTaMu” Mulari

Harrastukseni: Viski, nopeet autot ja sienestämi-
nen

Suurin salaisuuteni: Laitan maidon ennen muroja.

Vastauksiesi uhri: 
Severi

Kuka? Severi ”sepsu” Pelto

Harrastukseni: Yritykset :D ei vaan 
kaikenlaiset urheilulajit.

Suurin salaisuus? sepsu osaa ainakin 
asentaa Windowsin koneelle

Vastauksiesi uhri: Marko

Kuka? Anssi ”Aivoapina, 
AivoKappa” Varjonen

Harrastukseni: Video- ja 
uhkapelit

Suurin salaisuus: Missä 
vitussa mä oon?

Vastauksiesi uhri: Juuso

Kuka? Juuso ”move” Eronen

Harrastukseni: Noppapelit

Suurin salaisuuteni: Japanin reissut

Vastauksiesi uhri: Anssi

Yritysvastaavan apu

Yritysvastaava

Web-toimikunnan 
puheenjohtaja 

Opintovastaava



Kuka? 
Niko ”nikotiini” Riipiranta

Harrastukseni: Serverirauta ja internet

Suurin salaisuuteni: Serverirauta ja internet

Vastauksiesi uhri: Elias

Kuka? Elias ”pumpuli” Linjama

Harrastan: Kiltarenkutusten 
tuottamista

Suurin salaisuuteni: -

Vastauksiesi uhri: Niko

Kuka? Frank ”Faabio” 
Herrala

Harrastukseni: Alkoholi

Suurin salaisuus: Se opis-
kelee oikeesti

Vastauksiesi uhri: Vil-
le-Pekka

Kuka? Ville-Pekka ”VP” Frantsi

Harrastukseni: Valkoviinit

Suurin salaisuus: Ei oo fuksi ”:D”

Vastauksiesi uhri: Frank

ATK-vastaava

ATK-apu

XQ-/Ulkosuhdevastaava 

Tapahtumavastaava
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Katso avoimet työpaikkamme:
atostek.com/rekry

Digitalisaation insinööritoimisto



Kuka? Veikka ” xXx_vegeta99_
xXx” Laine

Harrastukseni: Väkevät marjaviinit

Suurin salaisuuteni: Valdemar-pullo haalarin tas-
kussa

Vastauksiesi uhri: Tuomas

Kuka? 
Tuomas ”stube” Hakala

Harrastukseni: Isännöinti, metallimusiikki, olut

Suurin salaisuuteni: Olen Jeesuksen toinen 
tuleminen.

Vastauksiesi uhri: Veikka

Kuka? Sami ”Sampsa, Seesa-
mi” Hartala

Harrastukseni: Kolan 
juominen paksun letkun 
kautta.

Suurin salaisuus: Haluai-
si pepsiä maattiin

Vastauksiesi uhri: Olli

Kuka? Olli ”Winter, vanha huuhkaja” Helminen

Harrastukseni: rikkaruohojen tappaminen sala-
liittoteorioilla.

Suurin salaisuus: Stockan Hullujen päivien 
ihailija

Vastauksiesi uhri: Sami

Isäntä

Isännän apu

Automaattivastaava 

Kiltamestari 
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Kuka? Saku ”Zacky” Tiihonen

Harrastukseni: Kiilojen hakkaus maahan

Suurin salaisuus: Tuntee turkulaisia vaikka ei sitä 
myönnä

Vastauksiesi uhri: 
Sampo

Kuka? Sampo ”sampozki” Pelto

Harrastukseni: Dänkeimmät meemit, virkko-
minen, ei-turkulaisuus

Suurin salaisuus: On oikeasti kotoisin melko 
läheltä turkua.

Vastauksiesi uhri: Saku

Kuka? Panu ”cirrus~” Kor-
telainen

Harrastukseni: Autistipelit 
(EU4?), pilvet

Suurin salaisuus: olen sisim-
mässäni humanisti.

Vastauksiesi uhri: Tommi

Kuka? Tommi ”jämis/jämäytys” Nikula

Harrastukseni: Hallituskyselyt ja propaganda

Suurin salaisuuteni: En juo enää ikinä jallua, enkä 
viinaa

Vastauksiesi uhri: Panu

Wanha kähmy

Tiedotusvastaava 

Nibblisti / Some / 
Lukkari 

Päätoimittaja
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Kuka? Juho ”Funkytown” Karhunen

Harrastukseni: Karhun juonti

Suurin salaisuus: Olen parempi pelaa 
beerpongii ku Mihef, kysykää vaikka 
siltä.

Vastauksiesi uhri: Minä itse

Kuka? 
Veli-Matti ”Zyrk, Vellu” Korpelainen

Harrastukseni: eSports, kiltapoliti-
kointi

Suurin salaisuuteni: Pikachu

Vastauksiesi uhri: Matti

Kuka? Matti ”Mayz” Hämäläinen

Harrastukseni: Voltticola, mötökkä eli Magic: 
The Gathering, maito, paskat autot

Suurin salaisuus: Tekee keikkoja Venäjällä 
erittäin tunnettuna trubaduurina. IT-alan ku-
lissin takia ei voi näyttää taitojaan Suomessa.

Vastauksiesi uhri: Veli-Matti

Fuksivastaava

eSports / 
valokuvaaja / 
taltioitsija

Liikuntavastaava 
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Iloinen joukkomme aloitti taipaleensa tu-
tulta kiltahuoneelta 16.3. ja suuntasi pans-
sarivaunun keulan kohti etelää. Aseisiin oli 
komennettu jokainen kynnelle kykenevä 
kiltalainen fukseja myöten, ja monelle tämä 
olikin ensi kerta tositoimissa. Itsellänikään 
ei ollut lainkaan taistelukokemusta, ja olin 
varsin jännittynyt noustessani ajoneuvon 
kyytiin. Tunnelmaa kuitenkin kevensi nuo-
rempi taistelija Jukka, jonka rento asenne 
sai muutkin soturit unohtamaan edessä hää-
möttävät kauhut.

Matka sujui rattoisasti erilaisten pelien ja 
muiden ajanvietteiden parissa, ja saavuim-
mekin pian salaperäiseen Teekkarikylään. 
Paikalliset olivat järjestäneet majoituksen 
maanalaiseen bunkkeriin, johon jätimmekin 
raskaat rinkkamme. Tämän jälkeen oli aika 
ottaa ensimmäinen taistelukosketus leikki-
mielisillä Pre-titeenipeleillä.

Kisailun jälkeen pääsimme rentoutumaan 
Rantasauna Rantsulle. Pelailimme pallope-
lejä ja saunoimme sulassa sovussa, mutta 
vaara vaani lähempänä kuin olisimme 
osanneet kuvitellakaan. Keskittymisemme 
herpaannuttua Otaniemeläiset sissitaisteli-
jat tekivät kohdennetun kidnappausyrityk-
sen toveriimme Jukkaan. Ryövärit saatiin 
kuitenkin ajettua pakosalle, ja taisteli-
jamme selviytyivät pelkillä lihashaavoilla. 

Tässä vaiheessa tajusimme tilanteemme 
vakavuuden ja vetäydyimme arkkitehtiopis-
kelijoiden tansseihin Smökkiin.

Smökissä pelailimme lisää beer pongia, 
ja nautimme paikallisista antimista. Eräs 
vanhempi setä kysyi Jukkaa tanssimaan, ja 
nuori mies olikin tästä varsin innoissaan. 
Olihan hän koko illan halunnut näyttää kai-
kille tyylikkäimmät tanssiliikkeensä. Tämä 
oli kuitenkin virhe, sillä kiivetessämme 
lavalle tanssimaan paljastimme sijaintimme 
vihollisen tiedustelijoille. Paikkahan suo-
rastaan kuhisi vihollisen vakoojia! Viekkaat 
agentit alkoivat soluttautua seuraamme 
ja he yrittivät juksata meitä luopumaan 
vartiovuoroistamme. Kannoimme kuitenkin 
vastuumme tunnollisesti, ja vakoojat jäivät 
tyhjin käsin.

Alkoi olla jo myöhä, ja päätimme siirtyä 
majoituksen suojiin. Huolsimme taistelu-
varusteemme ja pääsimme nukkumaan 
viimeisen yömme punkassa ennen suurta 
koitosta. Vihollinen ei löytänyt leiriäm-
me, joten yömme sujui ilman suurempia 
häiriöitä. Aamulla suoritimme tarvittavat 
huoltotoimenpiteet sekä suoritimme lyhyen 
tiedustelukierroksen vihollisen päämajaan. 
Tämän jälkeen vaunumme suuntasi kohti 
lappeen Rannan Skinnarilaa, eikä kukaan 
meistä vielä tiennyt minkälaiseen helvettiin 
olimme joutumassa.

Titeenien taistot 2018:  
Fuksin muistelmat rintamalta

Kahakat Otaniemessä
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Matka Skinnarilaan oli pitkä, ja pyrimme 
viihdyttämään itseämme keksimällä ja 
pelailemalla korttipelejä. Matka sujuikin 
näin joutuisasti, ja taisteluvälinevaras-
toamme täydennettyämme saavuimme 
lappeen Rantaan. Majoituttuamme paikal-
lisen lastentarhan tiloihin kiirehdimme 
Yökerho Hunajan tiloissa pidettäville 
diplomaattisille päivälliskutsuille. Pai-
kalle oli kutsuttu kaikki asianomaiset 
suurvallat, ja vaikka vieraat toivotettiin 
avosylin vastaan, oli tunnelma selvästi 
kireä ja ulkopoliittiset jännitteet suuria. 
Tämä kävi erityisesti ilmi tarjottavan 
ruuan mausteisuudesta.

Päivälliskutsut sujuivat ilman suurem-
pia häiriöitä, vaikka Jukka heitettiinkin 
pidoista ulos ilmeisen huonon taistelukun-
non takia. Neuvotteluissa ei kuitenkaan 
löydetty yhteisymmärrystä, ja kokoontu-
minen päättyi sodanjulistukseen. Tästä 
taistelijat siirtyivätkin ravintolan puolelle 
keräämään taistelutahtoaan. Nautimme 
loppuillan paikallisesta ilonpidosta, ja 
paineitaan päätti purkaa erityisesti Jukka, 
joka oli selkeästi pettynyt, ettei ollut 
päässyt nauttimaan kutsujen ylellisistä 
antimista.

Hän aloitti rellestämisensä ottamalla osaa 
syntisiin uhkapeleihin, ja kaikki rahansa 
hävittyään Jukka siirtyi karaoken puolel-
le. Jukan kultakurkku teki vaikutuksen 

useaan läsnäolijaan, ja erityisesti hänen 
tulkintansa Leevi and the Leavingsin hit-
tikappaleesta sai valtaisat aplodit, vaikka 
ei ihan Pohjois- Karjalassa oltukaan.

Illan päätteeksi totesimme, että Jukka 
oli liian huonossa kunnossa palatakseen 
yksin leiriin, joten päätimme taistelu-
parini kanssa lähteä hänen seurakseen 
linja-automatkalle. Aloimme itsekin olla 
hieman herkistyneessä mielentilassa, ja 
kun avulias lappeen Rantalainen päättikin 
neuvoa meidät jäämään oikealla pysäkillä, 
emme osanneet aistia vaaraa. Jäätyämme 
pysäkille huomasimme, että maasto oli 
meille tuiki tuntematonta, ja turkulainen 
vakooja oli saattanut meidät väijytykseen.

Katalia turkulaisia oli meitä vastaan 
vähintäänkin kymmenkertainen määrä, 
mutta emme taipuneet mahdottomankaan 
haasteen edessä. Taistelu oli säälimätön, 
ja se jatkui pitkälle yöhön. Vihollinen 
onnistui raahaamaan meidät majoituk-
sensa eteen ja tarjoamaan meille yösijaa, 
mutta emme olleet valmiita jäämään 
sotavangeiksi, joten turkukulaiset päätti-
vät vetäytyä.

Selvisimme mittelöstä ilman suurempia 
vammoja, ja aloimme etsiä sijaintiamme 
kartalta. Fuksitasoisten suunnistustai-
tojemme johdosta tämä ei kuitenkaan 
tuottanut tulosta, joten päätimme soittaa 
taksin. Taksimatka oli lyhyt, ja olimmekin 
pian leirimme suojissa.

Sodanjulistus

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:
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Kolmannen päivän mittelöt

Herätessämme uuteen aamuun oli moni 
taistelijoista jo täydessä taisteluvalmiudes-
sa. Jonkinlaista ravitsemusta oli myös tar-
jolla, mutta myöhään nukkuneille fukseille 
oli muonasta jäljellä vain murusia. Emme 
kuitenkaan antaneet tämän murentaa tais-
telutahtoamme, vaan suuntasimme urheina 
taistelukentälle.

Killat olivat runsaslukuisina paikalla, ja 
taistot aloitettiin aikaa tuhlaamatta. Ensim-
mäisenä lajina miteltiin klassisessa kortti-
pelissä, joka monet meistä tuntevat nimellä 
”Bussikuski”. TiTen taistelijat olivatkin 
harjoitelleet tätä peliä matkalla, joten meil-
lä oli pelissä varsin merkittävä strateginen 
etu. Toisena lajina kamppailtiin jonkinlai-
sessa ihmis-curling-kilpailussa, jossa TiTe 
loisti ainakin tyylipisteiden suhteen. Jukka 
sai lajien aikana osakseen jonkin verran 
huomiota, mutta pientä painia lukuun otta-
matta saimme olla rauhassa.

Selvittyämme kunniakkaasti ensimmäisistä 
lajeista tulikin ruokatauon aika. Suunta-
simme muonituskeskukseen, marssimme 
ruokajonoon, ja jätimme Jukka-paran 
vahtimaan pöytää. Eipä aikaakaan, kun 
tutut Otaniemeläiset sissisoturit olivat 
kaapanneet Jukan matkaansa. Järjestimme 
heti lounaan jälkeen pelastuspartion, mutta 
tiedusteltuamme Otaniemeläisten majoi-
tuksen emme onnistuneet paikantamaan 
taistelutoveriamme. Emme kuitenkaan an-
taneet tämän musertaa tarmoamme, vaan 
palasimme pontevasti taistelukentälle. Sitä 
Jukka olisi toivonut.

Seuraavaksi taistelimme fuksilajissa, 
jossa tuhosimme vastustajan tukikoh-
taa lihaskäyttöisellä ballista-aseella. 
Ammuksemme saattoivat olla ladattu 
aseeseen väärinpäin, mutta selvisimme 

lajista voitokkaina. Tämän jälkeen siirryt-
tiinkin sisätiloihin suorittamaan loput lajit. 
Neljäs laji suoritettiin elektronisena so-
dankäyntinä, mutta tässä vaiheessa fuksin 
taistelukunnosta johtuen en tiedä minkä-
laista tuhoa etevät soturimme saivat aikaan 
vihollisen järjestelmissä. Viimeisenä lajina 
oteltiin Skinnarilan Tähti -lautapelissä, ja 
Herwantapelillä harjoitelleet TiTen urheat 
taistelijat peittosivat helposti vastustajat. 
Kiltamme oli taistoissa voitokas, ja meidät 
julistettiin sodan voittajiksi. Voittoa ja so-
dan päättymistä juhlittiin kaikkien kiltojen 
voimin, ja rauha palasi taas valtakuntaan. 
Taistelijat palasivat leireihinsä valmistau-
tumaan paluumatkaan.

Paluumatka oli omista taisteluvammoista-
ni johtuen varsin tuskallinen, ja pyrinkin 
lepäämään juhlinnan keskellä parhaani 
mukaan. Palasimme kotiin sankareina, 
mutta mielessäni painoi kysymys: Sota oli 
voitettu, mutta millä hinnalla?
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ANALYTIIKKAOSAAJIA KOODAREITA MOBIILIKEHITTÄJIÄ 

Elämäsi kiinnostavimmat projektit odottavat. 
Hae jo tänään! 

1. Vapaus ja vastuu 

2. Kehittyminen 

3. Asenne 

Miksi Evolvit? 

Kirjoittaja on Tuomas ”stube” Ha-
kala, joka toimi taistoissa TiTen 
Jukkavartioyhmän fuksisotilaana
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