Vilken är den
mest
romantiska
puben i Åbo?
Pubrunda
s. 0000 1011

Hur har andra
fått kärlekens
brasa att brinna?
Romantikgallupen
s. 0000 1110
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Ledaren
Hej på Dig som läser detta nummer
av Forward!
Tiden går med stormfart. Det var inte
så länge sen jag blev vald till styrelsen och
snart är det Wappen. Jag hoppas att Du har
lärt Dig och upplevt minst lika mycket som
jag och fortsätter i samma takt. Att vara
styrelseordförande för en så ung och levande
förening med aktiva och intresserade
medlemmar är verkligen en stor ära. Det är
ett ypperligt tillfälle för mig att kunna vara
med och påverka. Men att vara i styrelsen är
inte det enda sättet att påverka. Det finns
många olika organ och utskott som jobbar
med intressanta frågor som berör oss alla.
Ett exempel är Kårens utbildningsutskott där
hela Akademins utbildningsfrågor behandlas.
Det har visat sig att inte så många teknologer
deltar i verksamheten, vilket är synd för att
vi behöver förstärka vår position som Åboteknologer i Finland. Genom att bara bry oss

om oss själva, att bara gå på föreläsningar
och delta i någon sits eller exkursion då och
då är jättebra, men ännu bättre är om så
många som möjligt engagerar sig i frågor som
rör oss på en högre nivå. Så kom med och
engagera Dig! Kom även med nya ideer på
hur vi kan förbättra verksamheten. Bli tutor
för data-näbbar, HöK (HöskoleKontaktman,
TEK och TFIF), var med i KTF:s fakultetsråd,
institutionen för informationsbehandlings
institutionsråd, Kårfullmäktige, Kårens olika
utskott och varför inte rakt av i Kårstyrelsen
där det behövs fler teknologer!
Var med så kan vi ha kul tillsammans.
Ha en bra fortsättning på våren!
Maryam Varfan
DaTes ordförande 2002

Halvledaren
Hej alla glada DaTe-medlemmar,
nu är våren här!
Januari, februari och mars bara försvann
någonstans, för underskriven i alla fall. April
tycks forsätta med samma takt, och i slutet
av maj kanske man hinner hämta andan. Vi
har ju redan hunnit med en del här på våren,
AA-sitz, årssitz, pjäxskuttet, TiTeenien
Taistelut och en filmkväll. I skrivandets stund
har vi framför oss NUCCCen, något smått,
kanske en filmkväll, och sedan är det dags
för Eldprovet och den länge efterlängtade
Wappen! På vårmötet bildades ett nytt
utskott, CommodoreuZkottet med 6-4
sitzcommodorer, som ska ta hand om
årssitzen i nästa år så den blir ännu finare
och ståtligare.
TiTeenien Taistelut, alltså en tillställning
www.datateknologerna.org

för alla datateknologer i Finland, var nog årets
bästa fest/happening ( Wappen har ju inte
varit ännu...). Tillsammans med Digit
regerade DaTe och därmed Åbo ordentligt!
Beta versionen av Albin 2 slapp ut och testas,
vissa små brister fanns, men konceptet var
fungerande, vi kommer att få se Albin igen.
Men nu ska jag ta mig till Caribia och
simma. Ha en bra fortsättning på våren och
njut av sommaren!
Henry
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Den långsamma styrelsemedlemmen
Nu får ni äntligen svar på frågorna, som ställdes av
Albin till den nya styrelsen, av den styrelsemedlemmen som
inte kunde leva upp till de hårda deadlines kraven av den
moderna mediaindustrin:
1. Fredrik Bonäs. Begagnad årsmodell -80 från Nykarleby i
relativt bra skick.
2. Fråga nördarna som valde mej. Nå nää jag tycker om att göra
mat. Hoppas det smakar!
3. 41-42 Blå. (Vilka frågor!!)
4. Jag har åkt helikopter med honom efter att ha vunnit ett lotteri så..Jo.
5. Jag vet faktiskt inte.
6. Över 10 men vem räknar!
7. Ett stort tack till alla mina väljare! Im there for you!
Frågorna kan ni antingen gissa eller söka upp dem ur förra forward...

www.datateknologerna.org
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Kommande händelser

Kommande händelser
September
- Gulnäbbsintagning tillsammans med KK och
Digit
- Gulnäbbsakademin
- Akateeminen Startti
-ATK-YTP

Oktober
- TFiF gulnäbbsxqrr
- Jäynäkisat

November
- Objektorientering
- Höstmöte
- Glöggrunda

December
- Fackeltåg
- Inf.beh. utvärderingstillfälle

Övrigt
- Ordnar exkursioner till olika intressanta
företag.
- Ordnar alkoholfri verksamhet enligt
önskemål.
- Upprätthåller kontakten med
Åboteknologer.
- Idkar samarbete med andra föreningar
(sitzar, besök)

OBS! Bilderna på sidan är inte från kommande händelser!
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Albins Angles
Hej allihopa!
AA is till going strong!
Jag är Mia Westerlund, 20 år, från
Jakobstad, ängel =) & för tillfället given
uppdraget att skriva nåt om AA till Forward!
Trots att det nu äntligen _nästan_ är
sommar så ska jag berätta om våra planer
för hösten... Vi har planerat att åka på en
shoppingresa till Stockholm (så se till att ha
nåt kvar av lönen när sommaren är slut =)
och samtidigt hälsa på Datas Damer vid
KTH. Säkert hinner vi med nån kortare
xqr^2 också!
Gå och kolla på våra uppdaterade
hemsidor:
(www.datateknologerna.org/organ/aa)
och se på bilder och kolla annat aktuellt!
Njut av sommaren, ät mycket glass,
jobba inte ihjäl er och kom till Jeppis på
Jakobs Dagar och ha ql!

Albins Angels och DaTe på
Valentines date!
Den 14.2, dvs. på Valentines Day
ordnade AA traditionsenligt Valentines sitz
tillsammans med DaTe. Allt skedde på
Stationen, och inbjudna föreningar var
Dendriticum, Sigma och Östsvea.
Snapsvisorna (som leddes av vår
käcka sångledare Torulf) varvades med
diskussioner om kärnkraft och ytspänning.
Det ordnades tävlingar som Suck &
blow (ja, den som inte var där får fundera
ut själv vad den går ut på!).
Dessutom hade Mode Polizei, Skaffa
Flickvän åt Desperata Nördpojkar-utskottet
och Festutskottet vid Albins Angels utsett
värdiga vinnare för tre ärofyllda titlar.
Titlarna respektive vinnare är
följande:
Årets style improvement: Ca-Ge
Årets känniääliö:
Mago
Årets matchmaker:
Freddi
Efter sitzen förflyttades folk över till
barsidan där festen pågick långt in på
småtimmarna.
Albins Angels tackar alla deltagare
och hoppas på en fartfylld Valentines sitz
även nästa år!
Anne Agnisbäck

www.datateknologerna.org
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Månadens länk: www.hm.com
Här kan du kolla sommarens och höstens
kollektioner plagg för plagg!
Och även beställa hem....

Månadens Drink: Liquid Party
Vodka 2 cl
Persika likör 1 cl
Southern comfort 1 cl
Tranbärs jucie 2 cl
Lime skiva
Drick och njut ut cocktail glas...

Inne
Månadens hunk: David Beckham
http://www.geocities.com/allaboutbecks/
OK, han är gift med en Spice Girl och
kanske inte världens smartaste, men with a
body like that WHO CARES???

1. Josh Harnet (hot hot
hot!)
2. Six-pack (både i
vätske och i fysisk form)
3. Sommarträff (DaTe eller date)
4. Träning (vem vill inte se bra ut på
beachen)
bubblare:
glass

Ute
1. Snus (BLÖRG!)
2. Cittari-kläder (Fashion alert, FASHION
ALERT!)
3. RT (come on, hur i helvete ska man få
tenträtt)
4. Sverige
bubblare:
Att Kenny är död (buhuu!)

0000 0110
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Vad är roten till allt ont och varför?
Kvinnor, vilket bevisas enligt följande:

money = evil

( money is the root of all evil)

time = money (time is money)
women = time * money (both time and money are spent on women)
⇒
women = money 2 = ( evil ) 2 = evil
Varför ordnar inte Alko liknande Samla 20 korkar och vinn-tävlingar
som läskedrycksföretagen?
Vet inte, men flytta till estland där får man bonus varje gång man handlar sprit.Go
estland!
Hur tillfredsställs en hermafrodit?
Genom att ge dem en kolmannen sukupuolen kännykkä...
(se bilden).
När kommer Forward 1/2002 upp på webben?
Den är upp på webben.
Vad är curling bra för? Och vad är curling egentligen?
Curling finns till för att stärka den svenska vintersportens ack så låga anseende och
för att Tommy Salo ska ha någonting att falla tillbaka på...
Hur fungerar den kvinnliga hjärnans slumpgenerator?
Fråga Ragnar. Han vet.
Är skalmans andra bror djävulen?
Ja.
Vilken är din bästa och absolut sämsta raggningsreplik?
Bästa: Va fina komponenter du har!
Det finns inga dåliga raggningsrepliker...

www.datateknologerna.org
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Kemistklubben r.f.
Kemistklubbens
sommar hälsning!
Det har varit en rätt
så häktig vår här på
Kemistklubbens kansli,
men det går mot bättre tider. Vi börjar så där
sakta närma oss den efterlängtade Wappen,
och vårvädret känns redan i luften. Om vi tar
en titt på vårens händelser och vad som gått
av stapeln! Samarbetet med Date har enligt
min åsikt fungerat rätt så bra, om man t.ex.
tittar på exkursionen till Vasa som var rätt så
lyckad.
För övrigt har Kemistklubben under
våren ordnat och deltagit i följande händelser:
FBI-day, Salutorgsloppet, Pjäxsskutte,
ASINDA, Fia-Cuppen, Axelnatten, Borgen
kvällar, ett flertal årsfester, månadsmöten plus
sitzar, onsdagsluncher och idkat olika sorter
samarbete med diverse vän föreningar. Vi har
alltid sett till att ha roligt och representerat
Kemistklubben och Åbo som teknologstad.
Kommande evenemang ännu i vår är
en föräldrasitrz, som hoppeligen lockade
många ivriga föräldrar, både från KK och
DaTe. Ännu i Maj vill företaget SCA Hygiene
Products komma och presentera sig, så ser
vi fram emot att få höra en bra presentation
med efterföljande sitz, detta är ännu lite oklart
i skriven stund!

gjort. Istället bränner man
bara slut sig. Man skall alltså
se till att när man arbetar,
arbetar man effektiv och
under bra förhållanden (inte
bråttom eller störd), och
efter det ägnar man sig en stund eller två för
något man verkligen gillar. Vad jag med detta
vill säga är inte att själv skulle vara slutbränd,
utan att jag helt enkelt insätt att man endast
har ett visst antal effektiva arbetstimmar per
dag och att en hel dag framför datorn är
samma som ca 5 timmar effektiv arbetstid!
Lev livet, kom ihåg den akademiska kvarten
(stanna upp och diskutera) och arbeta inte
ihjäl er!
Vi alla väntar väl redan på sommaren,
så Kemistklubben önskar er alla en riktig
trevlig wappen och en skön sommar. Glöm
inte att även ha lite semester, så ni är utvilade
till höstens nya utmaningar och evenemang!
00.15 KK:s kansli
Ordf. Lasse
Lev inte som jag utan som jag lär!

Såhär när vi alla jobbat flitigt en vår
igen vill jag skriva lite om vad jag lärt mig
under våren. För det första skall man ta sitt
förtroendeuppdrag på allvar, men ändå måste
man komma ihåg att tiden är begränsad!
Fastän man hur mycket vill en massa saker,
räcker tiden och orken bara till en del,
oändliga nattimmar på kansliet (så som när
jag skriver detta), hjälper inte att få mera

www.datateknologerna.org
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Digit ry
Vastaanottimessasi ei liene mitään
vikaa. Olet vain monien yhteensattumien
summana törmännyt sivuun, jota hallitsee
Digit ry. Se onko kyseessä hyvä vaiko huono
juttu, on tosin toistaiseksi allekirjoittaneen
käsissä.
Koko juttuhan alkoi siitä kun
epämääräinen teekkarijoukko kokoontui
syvälle maan alle paikkaan, jossa puhelinkaan
ei toimi, keskustelemaan erilaisista
yhteistyömuodoista ja vuorovaikutuksesta
Turun teekkariyhteisöjen kesken. Näinä
pimeinä talvisina hetkinä väläytettiin ideaa
jonka hedelmää juuri silmilläsi hyväilet.
Kyseessä on eräänlainen kirjeenvaihto jonka
tarkoituksena on valottaa mäen vastakkaisella
puolella raatavia teekkariveljiä ja -siskoja siitä
mitä 'vastamäessä' tapahtuu. Niinpä iskenkin
nyt pöytään läjän Digit -aiheista faktaa. Olkaa
hyvät.
Digit ry on Turun yliopiston
tietotekniikan diplomi-insinööriopiskelijoiden
ainejärjestö, jonka tarkoituksena on avustaa
jäseniään di-opinnoissaan sekä tarjota näille
mielekästä vapaa-ajan toimintaa. Mitä tämä
sitten pitää sisällään? Lienee helppo arvata
että sitsit, bileet sun muut härpäkkeet
kuuluvat toimintaamme. Titeenien Taistossa
vierailleet varmasti huomasivat että
yhteisbussiin lastattiin myös meikäläisiä

eriskummallinen joukko
(joka lienee hoidon
tarpeessa), sillä yhä
vieläkin DataCityn
toisessa kerroksessa
raikaa laulu jossa
kerrotaan kahdesta rivoja
p u h u v a s t a
poikalapsesta...
Laulamisen lisäksi, prosessoriamme
lähellä on kyykkä, jota niin hartaasti käymme
pelaamassa vuosittain niin Tampereella, kuin
kotikentällämme
SK-openissa.
Tämänhetkinen tavoitteemme on saada omat
kyykkäkamat, joten varmoja voidaan olla siitä
että tämänkin lehden lukijakuntaa tullaan
haastamaan raakaan, mutta rehtiin
kyykkäskabaan.
Pöytälätkä. Tule ja kokeile onneasi!
Toimistollamme DataCityllä on lähes tulkoon
aina joukko 'Parroiksi' kutsuttavia kavereita
hakkaamassa pöytälätkää. Todennäköisesti
jos väität pärjääväsi heille sinulle nauretaan
päin naamaa, mutta totisesti hyytyy joukon
hymy, mikäli sen teet. Joten olet tervetullut
testaamaan taitosi. (Ainahan saa yrittää.)
Uskokaa tai älkää, mutta kaiken
pöytälätkän pelaamisen ja pitsansyömisen
ohessa yritämme myös opiskella. Niinpä myös
te olette saattaneet havaita joukon lähinnä
'pihalla' olevia digittejä palloilemassa Axelian
nurkilla. Tosin visiitit jäävät yleensä
valitettavan lyhyiksi sillä siirtymiset paikasta
DC paikkaan ÅA ja sitten takaisin tuntuu välillä
nostattavan oikein hien pintaan.
Mutta hikeä tai ei, olemme tulleet myös
Akademin käytäville jäädäksemme. Yritämme
parhaamme mukaan omaksua paikan tavat
sekä kielen, jonka kanssa tuntuu tulevan
huvittavia kommelluksia. Mutta kun huumori
kukkii mäen molemmilla rinteillä, niin mikäs
siinä ihmetellessä. Hyvää kevättä kaikille!
Jouni Inkinen, Tiedotusvastaava
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En liten utvärdering av några Åbo-pubars Love-faktor
Dessa utvärderades 19. Mars från kl.
18 och framåt av Rickard Sjöblom, Asmo
Soinio och Håkan Lövdahl. Resultatet skall
tas som absoluta sanningen.
Bristol
Musiken uppfattade
vi som ganska diskret.
Den störde inte, men var
ej heller speciellt romantisk. Inredningen på Bristol är väl vad man kunde beteckna som "vanlig pub-inredning", där tyngdpunkten är lagd
vid öldrickning och prat. Vid vänstra sidan
om bardisken finns ett rökfritt utrymme dit
man kan gå för att vara lite mera avskild.
Om man vill vara lite mera intim med sin träff
kan man alltid sätta sig i ett litet burspråk,
som finns strax före det rökfria utrymmet.
Om man tittar uppåt där så ser man t.o.m.
stjärnor!
Romantikdrinktips: Tequila Sunrise
10-Grilli
Här ville de inte
sälja ett stop öl, men
däremot erbjöd gärna
en kerroshampurilainen för 2,50euro. Nån
musik fanns inte på 10-grilli. Däremot fanns
en TV, så ifall man t.ex. vill se nyheterna
medan man är på date är detta ett utmärkt
val. Annars ansåg vi att varken date-lämplighetsfaktorn eller inredningens love-faktor
inte var speciellt hög, 1/5. Det som talar för
stället är betjäningen. Damerna bak luckan
gav det briljanta förslaget att man skulle köpa
en mjukisnalle till sin träff.
Romantiktips: Mjukisnalle.
Wanha Portti
När vi stegade in
på Wanha Portti spelades "tahdon rakastella sinua". Även under
resten av tiden vi var där spelades någorlunda romantisk musik. Ljudnivån var lämplig,
www.datateknologerna.org

man kunde bra diskutera där. Ett extra plus
var också de fina, romantiska hörnen, dit man
bra kan sätta sig i avskildhet. Vi uppfattade
stämmningen som ganska mysig. En liten
varning är dock på sin plats: Lita inte på att
ni får vara ifred för fulla gamla gubbar.
Romantikdrinktips: Vaaleapunainen
pirtelömainen (?)
Birra
Birra är alltså Rossos
pubavdelning. Musiken som
spelades när vi kom in var
passlig smörmusik. Äcklig,
men troligtvis fungerande.
Huxflux blev det dunka-dunka musik, så man vet inte riktigt var man har stället när det kommer till
musiken. Inredningens love-faktor var helt ok,
3/5. Där fanns också lämpliga hörn, men man
bör inte sätta sig vid fönstret om man vill
sitta mera privat. När vi skulle fråga bartendern om hennes romantikdrinktips fick vi vänta allt för länge, 5-10 minuter. Detta föranleder ett ganska lågt vitsord på betjäningen, 1/
5. Själva drinktipset var dock inte så illa. Sist
och slutligen ett helt ok ställe, date-lämplighetsfaktor: 4/5.
Romantikdrinktips: vitvinsbotten, likör,
sprite, sugrör och lite utsmyckning.
Proffan kellari
Detta är stället där
man lättast träffar finskspråkiga högskolestuderande. Det som vällde ur
högtalarna var inte mindre än Massive attack.
Ljudnivån var kanske aningen högre än på
andra ställen men det var nog främst de andra besökarnas diskussion som förorsakade
ljud. Det som talar för stället är den skicklige
bartendern. När en besökare råkade spilla
sitt halvfulla ölstop på sin kompis kom bartendern snabbare än Lucky Luke med en trasa och hjälpte till med att förringa fadäsen.
Tänk dig själv vilket värde du skulle sätta på
sådan betjäning ifall du råkar spilla nåt på

0000 1011
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din träff!
Romantikdrinktips: Sininen enkeli
Teini
Stämmningen här vill
vi beskriva som "källarstämmning". Mycket
passlig, lugn stämmning.
Avsaknaden av musik är inget problem, den
uppvägs gott av de många små ljuskällor som
sprider ett varmt, romantiskt sken. När vi frågar bartendern efter hans romantikdrinktips
så blir han rätt konfunderad. Efter en lång
stunds tänkande kommer han på det. Champagne. Inte skumpa, utan champagne!
Romantikdrinktips: Champagne
RIBS
En liten känsla av
stil möter oss när vi
spankulerar in till RIBS.
Svaga jazztoner hörs i
bakgrunden och en
allmän romantighetsfaktor verkar hög här. Ikväll
är det rätt lugnt och stilla på RIBS. Runt
omkring oss sitter två kvinnor och tre män
och samtalar. Asmo går och beställer ställets
romantikdrink. Han får en klarröd Kirroyal.
Den övriga testpanelen smakar också och alla
är överens om att den har en romantisk färg
och är en troligtvis funktionell dryck. Dessutom var bartendern mycket tillmötesgående
och trevlig. Allt verkar vara upplagt för att
träffen ska bli lyckad på RIBS. Därför får RIBS
högsta möjliga faktor även på date-lämplighetsfaktorn också. Say Halleluja!
Romantikdrinktips: Kirroyal
Hunters' Inn
Här hittar du oöverträffat det digraste ölsortimentet i stan. Enligt den
manliga bartendern har
de ca 120 utländska ölsorter. Hoppas du etablerat dig hos din träff
innan du prövat alla dessa... Det som i övrigt
utmärker Hunters' Inn är trion som spelar
irländsk musik vid ett av borden. Trevligt på
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håll, men sätter man sig för nära så förtar
det romantighetsfaktorn. Stället kan väl inte
betecknas som mysigt, men mycket snyggt.
Definitivt bra ifall det är en irländare du ska
dejta! Inredningens love-faktor dras ner av
de mängder med uppstoppade djur som pryder väggarna. Inte speciellt romantiskt. Det
som däremot förhöjer den är de snygga lamporna (och den snygga kvinnliga bartendern).
Positivt är den romantiska betjäningen. Bartenderns romantikdrinktips var en Baileys
dubbel med is. Vi fick t.o.m. en förklaring på
detta: "Ifall damen gillar whiskey går drinken bra men även om hon vill ha söta drinkar
funkar den!"
Romantikdrinktips: Dubbel Baileys' med is.
ERIK
På ERIK spelades det någon underlig
slags rock-musik när vi kom in. Ingen lämplig date-musik. Den blev dock bättre. På ERIK
är belysningen också bra ordnad, med levande ljus och snygga lampor. Inredningsstilen är mera åt det stiliga hållet, rätt
ljust är det där. Taket har de också fixat snyggt. När vi frågade efter bartenderns romantikdrinktips fick vi Caipirosca som rekommendation. Den kan göras söt eller sur, allt efter
personliga preferenser. Enligt bartendern gillar brudar inte söta drinkar. Bartendern var
också i övrigt mycket tillmötesgående och gick
t.o.m. och räknade antalet ölsorter åt oss.
Romantikdrinktips:
Caipirosca

Håkan njuter av den fina

stämmningen på Teini.
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...pubutvärdering

Hardcore facts:
PUB

Ölpris

Ciderpris

Bristol
10-Grilli
Wanha Portti
Proffan kellari
Birra
Teini
RIBS
ERIK
Hunters Inn

3,50e (0,5l)
1,36e (0,3l)
3,40e (0,4l)
3,20e (0,5l)
5,00e (0,5l)
3,70e (0,5l)
4,10e (0,4l)
4,00e (0,4l)
4,00e (0,4l)

3,80e (0,4l)
4,05e (0,33l)
4,20e (0,33l)
3,70e (0,33l)
4,10e (0,33l)
4,40e (0,4l)
3,60e (0,33l)

Antal Antal Åldrar Kvinnor/
utl.öl inh.öl
Män
15
0
3
2
1
11
7
16
120

16
4-5
4
7
5
10
4
15
10

25-30
-25
40-50
25-30
40-50
25-30
30-40
25-30
30-40

8/14
0/5
3/11
12/35
3/7
2/14
2/6
7/20
7/14

PUB

Öppethållning

Adress

Bristol
10-Grilli
Wanha Portti
Proffan kellari
Birra
Teini
RIBS
ERIK
Hunters Inn

Må-Fre 06.30-23.00 Lö-Sö 8.30-23.00
Må-To, Sö 11-01 Fre-Lö 11-02
Må-Lö 12-02, Sö 15-02
Må-To 11-22, Fre-Lö 11-23, Sö 12-22
Må-To 17-01, Fre-Lö 17-03
Må 15-24, Ti-Fre 15-02, Lö 12-02, Sö 12-24

Tavastgatan
Tavastgatan 10
Tavastgatan 7
Reht.katu 5
Tavastgatan 6
Nylandsgatan
Nylandsgatan
Eriksgatan
Brahegatan 3

Sö-To 15-01, Fre 15-03, Lö 12-03

Love facts:
PUB
Bristol
10-Grilli
Wanha Portti
Proffan kellari
Birra
Teini
RIBS
ERIK
Hunters Inn

Betjä- Date
ning
faktor
3
4
2
+4
1
3
5
4½
5

3
1
4
1
4
4
5
4
3

Inredning
2
1
4
2
3
4
4
3
3

Håkan, Rickard och Asmo
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LÖVE Drinkar
Med hjälp av dessa drinkar kan ni
göra en löve potion som kan få din
käresta att bli stötkär i dig!!!!
Löve coktail
Gin 2 cl
Parfait Amour 1 cl
Löve you drink
Drambuie 1 cl
Sprite 1 cl
Parfait Amour 1 cl
Muskotpulver
Sex on the Beach
Persika likör 1 cl
Vodka 1 cl
Apelsin juice 1/2 cl
Tranbärs juice 1/2 cl
Körsbär
Apelsinbit

Sex up against the wall
Tranbärs juice 1/3 cl
Ananas jucie 1/3 cl
Vodka 2 cl
Sur mix 1/3 cl
Apelsinbit
Körsbär
Orgasm
Vodka 1 cl
Amaretto 1 cl
Kahlua 1 cl
Baily´s 1 cl
Grädde på topp
sugrör
Muskotpulver

Resultat av Forwards Löve-gallup

eller
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TiTeenien Taistelu v.2002 i lappeen Ranta
En vacker vårdag förra året, då vi satt
framför huvudbyggnaden till TTKK (tekniska
högskolan i Tammerfors) och väntade på att
TiTeTa skulle börja, gjorde vi ett beslut: nästa
år kommer vi med buss och vi ska ha en xqr2
på vägen till TiTeTa. Sagt och gjort (av någon
annan), så blev det.
Fredagen 22.4. startade en busslast
med närmare 30 åboteknologer (DaTe +
Digit) mot landets östra gräns och lappeen
Ranta. Förberedelserna hade pågått rätt
intensivt i ca en veckas tid innan avfärd i form
av ett Albin-projekt. Projektets mål var att
modifiera fastlagstisdagens pulka från år 2001
till en stoooor ghettoblaster. Enligt den
officiella versionen tog ombygget ca 1 dag
sammanlagt, i praktiken pynjades det nog lite
hela tiden hela veckan (både dag och natt)
innan TiTeTa. Albin klarade sin betatestning
under hela resan med äran i behåll. Tack vare
Albin var det aldrig svårt att hitta Åbo-gänget,
det var bara att följa efter dunket.
Men, det var alltså TiTeTa jag skulle
skriva om...jo, vi började med en
mellanlandning i Helsingfors och F-secure. På
F-secure blev vi bjudna på ett mycket
intressant föredrag tillsammans med några

Albin roudas till tävlings arenan
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Albin roudas till tävlings arenan, part 2

öl. Albin fick också hänga med och hittade
en väggkontakt, som garanterade lite extra
dunk-tid. Efter ett par timmar på F-secure
packade vi oss igen in i vår buss och började
sikta österut. Även om resan var lång,
garanterade xqrr-CD:n samt en god stämning
att tiden inte blev lång.
Väl framme i lappeen Ranta fick vi igen
ett trevligt mottagande. Efter att ha dumpat
vårt stuff i vårt ivakeringsutrymme var det
feeest som gälde. Först var det bastu och
sedan var det fritt fram att hitta en fredagsfest
att crasha. Arrangörerna ville egentligen ha
oss med till en lokal pub-med-dansgolv, så
slutligen hittade de flesta sin väg till
"Iltatähti". Efter finslipning av taktiken inför
morgondagen och några stop doping var det
sedan dags att krypa ner antingen i den egna
eller i någon annans sovsäck. Undertecknad
vaknade mitt i natten i den egna sovsäcken,
frysande så attans. Förklaring ficks nästa
morgon; dörren ut hade stått på vid
gavel...nja....värme kommer i många former,
även packad i flaskor...
På morgonen skötte Albin igen om att
ingen sov för länge. Upp, upp och
iväg...nästan...ta det lite långsammare... Till
min stora förtjusning märkte jag att jag inte
brytt mig desto mera om / kommit att tänka
på att det vettigaste efter en kväll på
dansgolvet kanske inte är att slänga kläderna
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jess, pizza och Cokis fyllde våra sinnen och
magar.
Ok, efter att vi hade tappat bort
arrangörernas boll, som de tänkte ha med i
spelen, började det bli dags att traska iväg
till bivakeringsutrymmet efter Albin för att
sedan sätta igång med själva festspelen.
Eftersom Albin ännu i det skedet var utan ett
dragsnöre, så fick vi ta lite hjälp av en
frontlastare modell Volvo, stor. Entrén med
en frontlastare väckte allmänt jubel bland de
andra orternas representanter. Och visst var
Albin populär hela festen ut.

Lärdomar från resan:
1. Sov inte brevid Albin
2. Sov inte med
ytterdörren öppen
3. Åk aldrig till Lahtis (det
är där krabbisen slår på)
Nej, gott folk, inte telekinesi utan Kimble!

i en hög (ni vet det där med transpiration...).
Nå, fram med nya kläder och iväg till ett lovat
morgonmål....som vi missade. Så, fram med
ett nummer till någon lokal pizza-taxi. Och

Festspelen bestod detta år av Kimble
(med smått förändrade regler), kyykkä,
någon diffus form av fotboll samt
ölkorgsstafett. Åbo rockade i ölkorgsstafetten
och det började nästan luta mot en möjlig

Det var inte så bara att äta upp någon, ödet avgjordes med olika tävlingar. Här: Sax, papper, sten.
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...TiTeTa 2002
Åbo-seger. Men puust..., så blev det inte. Efter
ordentligt
bastubadande
och
undertecknandet av fredsdeklarationen,
förklarades Uleåborg som vinnare. Så då bär
det iväg till Uleåborg nästa år...
För dem som tagit sig en titt på DaTes
bildsamlig och undrar vad det är för nästan
stiliga teknologer som sitter på en fin
restaurang, så kan jag berätta; jo, det är vi.
Efter själva festspelen tog alla från DaTe och
drog på sig aningen stiligare kläder och stack
in till stan för att fira Stures 25-årsdag. Och
att de var lyckat ja! Det lönar sig kanske att
surfa till bildsamlingen och ta en titt på Stures
efterrätt, banan och kiwi kommer inte att
smaka som förr efter det...
Efter att ha åkt tillbaka till Skinnarila
(där högskolan ligger), så var det bara att
dra på sig sin Batman-kostym igen och sikta
mot bastun. Även detta år fick vi ihopsamlat
ett lag till lappeen Rantas motsvarighet till
Otaniemipeli. Spelet var även det ännu i
betatestningsskedet och det kanske märktes
på några av deltagarna... Sedan var det fri
samvaro och undertecknad har tyvärr inte så
stor aning om vad människor egentligen
gjorde.

Nästa morgon skulle avfärden ske ca
kl. 12. Ungefär kl. 9 tyckte någon att det var
ett kul skämt att högt och ljudligt skrika
"Bussen far, alla upp!". Ha, ha, jätte roligt.
Men, det var nu bara att kravla sig upp och
börja leta efter ett morgonmål (någon
annans...). Efter att ha städat
bivakeringsutrymmet packade vi in oss i
bussen och började åka hemåt. Framme i Åbo
var vi sedan mot kvällen, ca 19-tiden.
Med några års erfarenhet av TiTeTa,
måste jag säga att årets kamp var den bästa.
Det enda som i år är under kritik är det låga
deltagande av DaTes näbbar (endast en av
de tappra krigarna var näbb... många phuksar
(från Digit) hade vi dock med oss). Man får
ju hoppas att de som inte var med i år rättar
till sitt misstag med att komma med nästa
år, för jag lovar, TiTeTa är s.g.s en av de bästa
händelserna en datateknolog kan ta del av
år, efter år, efter år, efter år....
Nästa år igen!
/Ca-Ge

Här rockar Åbo-laget i ölkorgsstaffetten.
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DaTe har skaffat näbbmamma!
I samband med att styrelsen för år 2002
tillträdde, tillkom även en ny post i DaTes
styrelse. Personen som innehar denna post
ska vara ansvarig för gulnäbbsverksamheten
inom föreningen. Officiellt heter posten
'Gulnäbbsansvarig', men den inofficiella
benämningen råder det ännu
meningsskiljaktigheter om. Det pratas om
näbbdjur och näbbgäddor, men finns det ännu
förslag på skojiga namn, så varsågoda och
e-posta till undertecknad (du kan vinna Lionel
Richie-biljetter!).
Den person som hade turen (?) att gå
till historien som DaTes första näbbdjur är
jag.

skaffa tutorer för höstens gulisar. Jag vill
försöka ha ett nära samarbete med KK:s MuP
när de nya gulisarna kommer, eftersom jag
tycker det är mycket trevligare om kk:are och
dateiter kan känna en gemenskap trots att vi
är två olika föreningar. Vi är ändå båda
teknologföreningar.

Det finns såklart både för- och nackdelar
med att inneha en ny post. En fördel är att
det inte finns något visst mönster enligt vilket
allting borde ske. En nackdel är att det kan
vara svårt att veta vem man ska fråga råd
av, eftersom gulisverksamheten förr varit
utspridd på alla styrelsemedlemmars ansvar.

Hoppas detta har gett en liten inblick i
vad det är för en ny mystisk gestalt som har
uppenbarat sig på årets styrelsepresentation
på Bocken!

Vidare så hör det till mig att se till att
alla gulisar får den information från DaTe som
behövs. Så om det är något ni näbbar tycker
ni gått miste om p.g.a mig, tala om för mig,
så kan jag förbättra mig!
Jag brukar också maila och skrika ut när
det behövs näbbar till något evenemang.

Till er tjänst - Näbbmamma år 2002,
Anne Agnisbäck, aagnisba@abo.fi

För att först ge en generell bild av mina
uppgifter, så hör det till mej att koordinera
gulisverksamheten.
Största delen av denna blaskas läsare
torde vara DaTe-medlemmar, och borde
därmed ha fått mitt tutoreftersysnings-mail.
Det har varit en av mina uppgifter hittills:
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Historien om Albin
del 2
Kapitel 1 - Fyndet
Gubben rättade till sin skjortärm och
berättade:
"Den första gången jag träffade Honom
var när jag jobbade som springpojke för
frukthandlaren Alejandro i Recife på
östkusten. Alejandro var råbarkad och kraftig,
krävande men snäll och innerligt rättvis som
arbetsgivare. Frukt var hans stora passion,
så jag och de andra springpojkarna fick alltid
följa med honom till hamnen när de stora
fartygen kom från Europa och Nordafrika. Man
träffade alla sorters folk i hamnen och det
var alltid stort liv när fartygen skulle komma,
för man visste aldrig vad som skulle hända.
Varje vecka kom de, ibland fler på samma
gång, i stora flottiljer!"
Gubbens ögon lyste och han märkte inte
att saliven rann längs hakan när han förtäljde
om de arabiska melonerna, passionsfrukterna
och nötterna från Guldkusten och de små men
söta bananerna från Kanarieöarna.
Ungdomarna tittade än på varann, än på
gubben och slickade sig om munnen till
ackompanjemang av gubbens skrockande då
han kom ihåg gången då Alejandro tappade
en låda persikor mitt under en accelererande
droska.

kvalitet, nertrampade i lort av herrens egna
hästar!!'. Vi stod och tittade på med ögon
och gap vidöppna när gentlemannen, alldeles
bestört och tydligen ifrån sig av förvåning över
Alejandros uppnosiga mod, plockade fram en
sedelklämma, som fyllde hela hans stora
näve, och slängde den i närmaste vattenpöl.
'Där har ni, är ni nöjd nu?' svarade han,
ropade åt sin chaufför att fortsätta och
stängde dörren med en försynt gest.
Alejandro följde som förhäxad droskan med
blicken tills den försvann runt hörnet. När
droskan väl var ur sikte stod han kvar en stund
och blinkade. Sedan var det som han skulle
ha träffats av blixten. Han rusade fram till
sedelbunten, plockade upp den ur pölen och
sprang mot en närbelägen gränd med de
sandiga vattendropparna rinnande mellan
fingrarna. 'Efter mig! Kom med här!' ropade
han till oss och vi sprang efter så fort våra
bara fötter bar oss.
Fortsättningen kan du läsa på DaTes
hemsidor:
www.datateknologerna.org/albin.html

"Hoh hoh, gode Alejandro tappade
fattningen helt, slet och rev i tyglarna, slog
hästarna över manken, stampade vilt i de
gyttjiga vattenpölarna och lät chauffören
förstå att hans mor och far liknade sällsynta
djurarter. Han stod där, gormade och gick på
ända tills dörren till droskan öppnades och
en uppenbarligen rik, fet och rödhyad gentleman förvånat tittade ut. Alejandro tog en
nersölad persika, slängde den på
gentlemannen och skrek: 'Här har ni nåt åt
kvinnfolket, gode herre, persikor av bästa
www.datateknologerna.org
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