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PäärustausPäärustausPäärustausPäärustausPäärustaus
TämäNibbletuleeepätavallisenpianedellisenjälkeen.Syitämoiseenerikoiseen

tapaukseenvoihakea tiesmistä,muttamikäs siinäkun juttuja tuntuu riittävän.
Edellisennumeronjuttupalkintokinonjonautittu, jakuulemanmukaanmaistui.
Kannattaasiis tarttuanäppäimistöönjaantaasanojenvalua.

Tässänumerossaeiolekuinyksimainoseikäensimmäistäkäänpitkäveteistä
yritysesittelyä.Rankastaexcustaonpitkä,kuvinhöystettytarina, jamarraskuussa
valittuuusihallituskinehtiiesittäytyä.Muistakinmenneistätapahtumistaonjuttuja,
jamyöstulevastaonjojotainennakkotietoanähtävillä.

Uusivuosi tuotullessaanuudet ihmiset jauudetkujeet, joistavarmasti tulette
kuulemaanpiakkoinlisää.Staytuned.

Hyvääjouluajavuosituhannentoiseksiviimeistäuuttavuotta!

-- Ville,
päätoimittajanne
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Menipäsvuosinopeastijapaljonehtitapahtua.Toivottavasti
vuoden 1998 hallitus on saanut jotain hyvää aikaiseksimyös
rivijäsenistönmielestä.Itsesanoisinolevanityytyväinen.

Mutta lyhyestävirsikaunis.Kiitoksiakuluneestavuodesta
jaonneaseuraavalle.Overandout...

Olli Vistbacka
pj, pian evp

PJ:n viimeinen
voitelu

Onneksi olkoon!

Arvoisapian-entinenpuheenjohtajamme,
herraOlliMarcusVistbacka,onsaanut

osakseenkunniantullavalituksiTampereen
teknillisenkorkeakoulunylioppilaskunnan
hallituksenteekkarivastaavaksi.Näinsitä

uraputkietenee.

Sydämellisimmät onnittelut!

TietoTeekkarikillanhallitus1998
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Tapahtumia on tiedossa taas koko joukko. Seuraa killan
ilmoitustaulua ja www-sivuja saadaksesi uusimmat tiedot.

11.1. Koulu alkaa
Kaikki uutterat opiskelijat palaavat koulun penkille.

13.1. TiTen avajaissauna Teekkarisaunalla
Vuoden ensimmäinen saunailta niin fukseille kuin
vanhemmillekin. Tarjolla perinteistä saunajuomaa ja -ruokaa
sekä uuden hallituksen sisäänajo.

Star Trek: Insurrection helmikuun alussa
Uusimman Trek-leffan jokin näytös saa lauman
tietoteekkareita vieraakseen. Lipunvaraussynergiaa ja
yhteiskuljetusta.

13.2. Akateemisen kyykän MM-kilpailut
Cooma-Bussi kiertää Hervantaa, Annalaa ja kyykkäpaikkoja
juotavan kera.

Illalla KyykkäBommarit.

1.-5.2. GooM
Vuoden megaristeily starttaa entistäkin uhkeampana - nyt jo
neljä vuorokautta. Paikalla Suomen parhaat bändit ja paras
yleisö.

TiTeenien taisto maaliskuussa
Turkulaiset saavat vastaansa lauman sodanjanoisia
tietoteekkareita Tampereelta ja muilta
korkeakoulupaikkakunnilta

TiTen vuosijuhlasitsit huhtikuussa
TiTe täyttää kahdeksan vuotta ja juhlistaa sitä perinteisin
menoin. Viimevuotinen onnistui loistavasti, saadaanko
parannettua entisestään? Uuden emännän tulikaste.
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Opintovastaava
Johanna Heinonen
jonku@cs.tut.fi

Emäntä
Heidi Sarpola

h160764@cc.tut.fi

Tapahtumavastaava
Petja Venäläinen
petja@cs.tut.fi

Puheenjohtaja
Suvi Melakoski
sunnu@cs.tut.fi

Mikä pitää ääntä ja haisee polttoöljylle?
- Savon Sellun mikrotukihenkilö.

Meidän oma kiltaemäntämme kuolemattomine
sanontoineen: "Mikä GooMketo, värjätkää joku mun

hiukset".

Johanna on pestissään jo toista vuotta joten voitte luottaa
siihen, että tentit löytyy ja arkisto on järjestyksessä. Se,
mistä tentit löytyy ja mikä arkisto on järjestyksessä onkin
jo ihan toinen juttu.

Sunnu on pieni kiltti tyttö, joka näyttää ulkoasunsa puolesta
olevan aivan väärässä paikassa miehisten miesten joukossa.

Vähäpätöisempiä luottamustoimiaan Sunnu ei edes muistanut
itseään esitellessään. Eipä se ollut tarpeenkaan, koska
kukaan kuulijoista ei enää muistanut piiitkän listan alkupäässä
olleita tärkeimpiä pestejä. Pätevä, sano.

Hallitus vaihtuu
Marraskuussa valittiin TiTe-killalle uusi hallitus, joka astuu virkaansa
vuodenvaihtuessa.Uteliaisuutenne tyydyttämiseksi tässähiemanmaistiaisia.
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Isäntä
Hannu Loimo
hane@cc.tut.fi

Ylitutor
Antti Tirilä

atirila@cs.tut.fi

Sihteeri
Jouni Pimiä
mind@cc.tut.fi

Rahastonhoitaja
Sami Kananoja
kananoja@cs.tut.fi

Tiedotusvastaava
Ville Vehviläinen
buddha@cs.tut.fi

Prujuvastaava
Jukka Heinonen

h161229@cc.tut.fi

Jouni on hullu valkeakoskelainen, joka haki hallitukseen
ainakin 5 kertaa vuoden sisään. Sinnikkyys palkittiin
ja Jounista tehtiin virallinen Sunnun polvella istuja.

Hannun seksuaalisesta suuntautumisesta ei aina voi
olla varma: välillä Hane on hemaiseva babe, kohta

taas pelkkä kukkakeppimies.

Jukka on hallituksen seniori. Jukalla
on hieno auto, jolla hän kuskaa
prujuja painoon ja takaisin. Jukka
tykkää Jonkusta - heillä huhutaankin
olevan jotain suhdetta toisiinsa.

Tämä mies on Jallun erikoistoimittaja - vastuualueenaan
lähinnä visualisointi. Julkaisutoiminnassa sensuuri

tuntuu olevan hyvinkin tarkkaa, mutta
henkilökohtaisella tasolla ulos pääsee kaikki mitä sylki

suuhun tuo.

Kontrolli Antilla on, mutta sitä ei ole
viimeaikoina tarvittu.

Edes hallituksen muiden jäsenten kova
painostus ei saa tätä miestä irkkaamaan

säännöllisesti.

Sami-sedällä ei ole lausuntojensa
takana aivan samanlaista
painoarvoa kuin setä Samulilla.

Huvila Cayman-saarilta lienee jo
hankittu, sen verran tyytyväisenä
mies on viimeaikoina myhäilllyt.
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Oli synkkä ja kylmä yö. Jännitin excua
hirmuisesti,olinilmoittautunutmatkalleyksin,enkä
tiennyt matkatovereistani muuta kuin
sähköpostiosoitteet.Nukuinvainhiemanylitunnin.
JasittenkoittiaikalähteäHermitecilleodottelemaan
varsinaistalähtöhetkeä.

Saavuttuani koululle, olin iloinennähdessäni
tuttujakasvoja,vaikkanimiäentiennytkään.Olin
myöshelpottunutkuullessani,etteikovinkaanmoni
ollutnukkunutyhtäänsenparemmin. Jotkutolivat
jopavalvoneetkoulullakokoyön,jottaeiolisipelkoa
myöhästymisestä.

Ja sitten se alkoi. Bussi saapui Tupsulasta hiemanmyöhässä, ja
eräskinolivieläjättänytpassinsakotiin, jotenhaettuammesen,olimme
noin puoli tuntia myöhässä. Mutta ei se mitään, eiköhän IBM pysy
paikoillaanvieläsenaikaa,ettämeehdimmesiellävierailemaan.

Erään pienen fuksitytön excu-tarina

Etelä-Suomen Rankka

TiTe-kilta on perinteisesti järjestänyt vuodesta 1995 alkaen sittemmin jo
kolossaaliset mittasuhteet saaneen reissun. Tämän matkan aikana
kierretäänSuomenkorkeakouluja, alanyrityksiä, panimoita (mikäli suinkin
mahdollista), sekä pidetään hauskaa.

Vuosi 1998 ei ollut poikkeus. Tällä kertaa matkamme suuntautui eteläiseen
Suomeen:Helsingistä laivalleTallinnanedustalle, laivalta lappeenRantaan,
josta lopuksi Imatralle.

Tässä yksi versio matkan tapahtumista.

rankka excursio (subst.) yl. maan rajojen ulkopuolelle suuntautuva, kaksi- tai
useampipäiväinenyl. päihdekyllästetty� excursio. Ks. ANKARAEXCURSIO
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Ennenexcullakäymättömänä,olinyllättynytettäporukkaoikeastialoitti
alkoholipitoistenjuomiennauttimisenseitsemänaikaanaamulla.

SaavuimmeIBM:llenoinkymmenenaikaan,ihanajoissa.Meilleesitetyt
puheetolivatjärkyttävänpitkiä,jahuonostinukuttuyöalkoimonellavaatia
verojaan.Monivetelizetaa ihantäysillä.

Lämpimänruoanjälkeen(kiitosIBM:lle)lähdimmekohtiVikingLinen
terminaalia, jatunnelmaalkoivirittäytyämahtaviinmittoihin.

Excursio 18.-21.11.

Muinaisilleteinivuosilletyypilliseen
tapaan laivareissulla istuskeltiin
käytävillä tutustuen alkoholin
ihmeelliseenmaailmaan.Tunnelmaoli
kertakaikkiaan loistava!Excukaverit
vaikuttivat kaikinpuolin mahtavilta
tyypeiltä!Jasittenalkoi tapahtua.

Hieman liikaaviinaanauttineena
nimeltämainitsematon poikamies
aloitti, yleisön suuresta suosiosta ja
luvatusta palkkiosta innostuen,
strippaamisen, tuonahniinriettaanja
suomalaisille sopivan
ystävienviihdytystempun. Hänen
saamansapalkkio (yksi puolen litran
tölkki siideriä) tästä kaikkia
riemastuttaneesta tempusta oli
kuitenkinhänelle liikaa, janiinpähän
poistuikeskuudestammemuutamaksi
tunniksi. Mutta ei hätää. Tytöt kyllä
tietävätmitäsammuneillemiespuolisille
ystävillekuuluutehdä.Niinnytkin.The
makeup of a makeup artist teki taas
tehtävänsä. Kelloolitähänaikaanjotain
kuudenjakymmenenvälillä.
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Baarit aukesivat. Siis sinne. Tarja
Lunnastaodotellessamenin (kuulemma
hyvin vanhaan) halpaan Olenollin
pyytäessäkameraalainaksi. "Saankoottaa
kuvan?"Jatässäontulos...

Yöllä kuulin hytistäni, miten
kunnollisia "Sonderkommando nach
Dachau":ta laulavia hieman tavallista
kovaäänisempiä teekkareita törkeästi
häirittiin valittamalla metelistä. Jopa
laivapoliisisoitettiinpaikalle.Höh.Heidän
siirryttyäänpoliisinneuvostahytittömälle
kannelle laulamaan,ajattelinvihdoinkin
saavani unta.Mutta sen lisäksi, ettei ole
kiva asua konehuoneessa, hyttikaverini
tulivat sisään, ja enhänminä oikeastaan
mitäänuntaolisi tarvinnutkaan.

Puoli kahdeksalta aamulla, kämppiksenipäättivät paahtaa leipää ja
lihapullia leivänpaahtimellaan.Kyllä,heolivatottaneet leivänpaahtimen
mukaan!Jasiinäsamassapoliisi japalokuntaolivatovella, olikuulemma
tullutpalohälytys!No,eihänsiellähytissätietenkäänmitäänleivänpaahdinta
olisisaanutkäyttää, janiinsenkäyttö loppuikinheti.

Mister Meikki saapui hyttiin. Purskahdimme valtaisaan nauruun.
Raukallaolimeikitympärinaamaa. Janiinkaru totuuspaljastuihänelle.
Enääeiollutmikäänihme,mitäyönaikanavastaantulleetihmisethymyilivät.
Peilinkauttakoettuahavaintoasäestivaltaisa järkytys.Hänvakuuttiettei
oleoikeastimikääntransu.Minunkävihäntähiemansääliksi.

Ollia väsyttää rankan risteily-
yön jälkeen ...

... mutta onneksi hyttitoverit sentään
ovat vähänpirteämpiä.
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Edellisenäiltanaolisovittu,ettäne,jotkaovataamukahdeksaltahereillä,
voivat vierailla kapteenin luona komentosillalla. Vain minä ja Lahnis
menimme sinne. Kapteeni esitteli ylpeänä laitteistoa ja esitellessään
hälytyspöytää, jostahetinäkee tarkastimissäkohdassa laivaapalaa,hän
kysyi: "Voittekouskoa,ettääskentulipalohälytysyhdestähytistä,sielläoli
paistettulihapullia leivänpaahtimella?"Hienoisenhiljaisenhetkenjälkeen
sanoin,että "niin,seolimeidänhytti".Kapteenimenihiljaiseksi.

Risteilyn jälkeen onbussissa hiemannuutunut tunnelma.

Ja sitten seuraavalle vierailulle. Telialle. Telian esitys oli
kouluttavuudessaanvarsinrankkaatekstiä,eikämissäännimessäpelkkää
yritysesittelyä.Väsyneenäkunen jaksanutkuunnella, enkäkehdannut
nukkua, kutenmonetmuut tekivät, lueskelin Rasputinia. Suosittelen.
Rasputinpitäämielenvirkeänä.Onneksi sekinhuvi loppui, japääsimme
matkantekoonkohtilappeenRantaa.

RuokatauonaikanaparitytteliäolikehittänytMotorClubMcDonaldsiin
viittaavan "mäc"-kielen. MäcSiinäpä sitä oli mäcviihdettä koko
loppumäcreissuksi! Kuin myös voimakkaasti levinnyt www-kieli.
Www.matkantekolappeenrantaan.fioliwww.melkoisenärsyttävää.fi.Mutta
onneksivanhatkunnonSimpsonitolivatpyörineetvastakymmenentuntia
lappeenRantaanpäästyämme.Mitämuutavoiihminenenääkaivata?
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McPillit saavuttivat reissaajiemmekeskuudessa
valtavan suosion.

Matka lappeen Rantaan on pitkä ja rakolle raskas -
perinteinen tervehdysKuikanPasille onpaikallaan.

Matkatunnelmaapidetään yllä tarvittaessa jopa
korttipelienavustuksella.
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Lappeenrannassabileet alkoivat saunoessa, ja
Labrakinoliauki,kentiesihanmeitävarten.Labran
villiämenoakuvanneeparhaitenmatkanjohtajamme
PetjanlempisanaParanoidsekäpaikallisenasukkaan
varsinfiksu(taisitten
ei) tapa varmistaa,
etteivät muut juo
hänenkaljaansa. Itse
ilmastointiteipin
varmuuden tuntien
veikkaan,ettäjuomien

loputtuahänelläeiehkäollutkaanyhtähyvä
fiilis. Hän nimittäin todistettavasti otti
ainakintoisentölkinirtikädestään.

Kemiallisten labratestien jälkeenbileet jatkuivatmeilleosoitetussa
nukkumatilassaeräänopiskelija-asuntolankerhohuoneessa.Sattuipa
paikalleeräspaikallinentodellinenKÄNNIÄÄLIÖKIN.Noinaamukuuden
aikaantuoelämäänsäkyllästynyttampiosanoi,ettäkaikkeinparastaolisi,
joshänhakisi bensiiniä, valelisi kaikkipaikat sillä, ja tuikkaisi tuleen.
Luonnollisestipelästyimmehänensanojaan,varsinkinkunhereilläolienää
kahdeksanhenkilöä.Loputolivatjokosammuneettaimuutenvainsikeässä
unessa.

Osan pyromaanisista toiveistaan hän
toteuttikinkaatamallaerittäinvahvaapirtua
lattialle ja sytyttäen senpalamaan.Mitään
vaaraahan tällaisesta ei ole,mikälimitään
herkästisyttyvääeiolelähellä,muttaminun
makuupussinipa oli. Hyvin ripeästi
ulkomaalaisvahvistuksemme Alberto
kuitenkin pelasti kyseisen pussin tulen
kuumaltanuolaisulta.Huhhuh!Viinapaloi
loppuun,jalappeenrannanidioottisaikuulla
kunniansa ilmaan räjähdysmäisesti
kajahtaneen Känniääliölaulun myötä.
Tajusipa jopa, ettähänenolisi aikapoistua
paikalta.
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Väkivaltaisia tunteita ei oikeastaan esiintynyt vaikkakuva-
aineisto toisinnäyttääkinväittävän.

Setä Samulinprimitiiviset vaistot tulevat joskus esiin.

Myös kansainväliset vieraammeolivat tässä vaiheessa jo täysillä
mukana bileissä. (Ei siihenvaaditamuuta kuin viinaa.)
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Heitä sensijaanväsyttää
ilmeisesti aivanoikeasti.

Sitä ainakin löytyy, useammaltakin taholta.

OnkoHannuoikeasti väsynyt vai kaipaakohänvain läheisyyttä?
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Bileissä riittää seuraa jos
jonkinlaiseenpuuhasteluun.

Aamukahdeksalta
yön viimeisellä
savukkeellakäytyämme
totesimmehänenolevan
vieläaavistuksenverran
ääliömpi kuin
aikaisemmin.Hänenoven
suussaseisovallesohvalle
j ä t t ä m ä n s ä
tupakantumppiolijäänyt
palamaan, ja osa sohvan
nurkkaa oli erittäin
pahastivaurioitunut.

Ja jos, hyvät ihmiset, voitte kuvitella minkälainen käry lähtee
kaikenmaailmanpinnoitteita jakankaankäsittelyaineita sisältävästä
sohvasta senpalaessa, tiedätte, että se oli karmaiseva ja edesauttaisi
nopeastikiihtyvääoksennuksentarvetta.Sabelinsanoja lainatakseni:
"Herrasiunaa".Pidinkuitenkinkaikensisälläni.

Aamuoli jopitkällä, jaedessävieläyksikohde: IVO.Ehtisinköhän
nukahtaavielätoviksi?Puolitoistatuntiasiinäehdinkinsahaillatukkeja.
Eiköhänsefuksilleriitä.
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Ivon esittely oli selkeä ja
ytimekäs. Ivolta lähtiessämme
kuskimmemelkeinsaikymmenen
pistettämummonkaatamisesta, ja
toisetkymmenensiitä,ettäpoliisioli
parkissaristeyksentoisellapuolen.
Muttaniinhänsiinäsaattaakäydä,
josmatkustajathäiritsevätkuskia.
Kuskillehan ei saa jutella ajon
aikana,eiainakaanennenvanhaan
saanut.

LöydettyämmeImatraltaCitymarketin,kävimmeaiheuttamassaihmetystä
sekäomituisillaasusteilla (haalarit)ettavieläomituisemmallakanakysynnällä.
OstimmeCitymarketinsenhetkisengrillatunkananvarastonlähestyhjilleen.Kana
olihyvää,eikäbussikaankaiketihirmuisestisuttaantunut.Mitänytvähänrasvaa
siellä täällä...

Tampereellepalattuammeolinhyvinhelpottunutsiitä,ettenhenkilökohtaisesti
ollutmokannutmitään.Muttaeipäolisikannattanutnuolaistaennenkuintipahtaa.
Viina/tupakkakassini ei mahtunut laukkuuni, ja niin annoin sen harhailla
avuttomanaautontavaratilassa. Jäätyänipoiskyydistä, enkuitenkaannähnyt
sitäenäämissään.Enkyllämuistanuterityisemminsitäetsiäkään,olihanminulla
kuitenkinvaltaisanhienokokemushyvienkavereidenkanssatakana.Ikäväkyllä
sitäpussiaeikoskaanenäälöytynyt.Kaveriltanijäitupakatsaamatta.Ehkäseoli
omamoka,ehkäei,sitäensaakaikoskaantietää.Jokohankaikkisaivatkuittinsa?
(tämäntarinantotuusarvon(0 tai1) tietävätvainpaikallaolleet.)

TitenRankkaExcuolirankkaakinrankempi.SUOSITTELENLÄMPIMÄSTI.

Anix
anix@cc.tut.fi

Zabexkin
tykkää ISOISTA
RÄJÄHDYKSISTÄ.

Petjanpuhelin löytyiHollolan
McDonald�sin pallomerestä
pienoisenetsinnän jälkeen.
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Josetsit eksoottisiakokemuksiakaukana jouluhässäkästä, suotta
matkustatkaukomaille.VietäjouluMikkiksessä!

JoulunaikaanmuutenniinvilkasMikontalohiljenee lähes täysin.
Muutamastaperheasunnostakajastavavalokertooasukkaidenjääneen
joulunviettoon,muutentalovaipuulähesunenomaiseentilaan.Eikuulu
rapinaa,eipatterienkalinaa.Nautisiis!

Nytonsaunavuoroissavalinnanvaraajakerrankinpesulavuoroista
ei tarvitse taistella.Porraskäytävässävoithipsutellakaikessarauhassa
ketään kohtaamatta: hyvällämielikuvituksella voi ajatella olevansa
linnanherraitäisessäsiivessäsamoilemassataiprinssimatkallanukkuvaa
Ruusustaherättämään.

Kunkaupatovatvieläauki,osta jääkaappi täyteenherkkuja - joset
tykkää jouluisista syötävistäniinkukamukasanooettet voisi laittaa
herkkujaihanomanmielesimukaan!

Tampereellaasuviensukulaistenluonakannattaatietenkinkäydä
soluilemassa jos itseei ruokaa jaksa laittaa.Vierailuilla tosinvoi saada
yli-isonannostuksenjouluhässäkkää.Siksikannattaakinasettaaitselleen
aikaraja jo vierailullemennessä: kun teet heti selväksi että sinun on
palattava kotiin viimeistään kello kahdeksan, on lähteminen paljon
helpompaa.

Kuniltapimenee,kannattaneekäväistäulkonakatsomassa,näkyykö
oman ikkunasi lähistöllä yhtään valoja - jos ei, voit rauhassa nauttia
hiljaisuudesta tai luukuttaa stereoita täysillä:nyt et ainakaanhäiritse
ketään.

Mielesimukaanvoit jokokoristellaasunnonjoulukuntoontai jättää
koristelematta: kukaan ei rauhaasi tule häiritsemään ja
joulunviettotavoistasivalittamaan.Pieni joulukuusihuoneennurkassa
tuo kummasti joulutunnelmaa, parilla kympillä saat ostettua
polvenkorkuisenpuunjokapysyypystyssävaikkajouluolutpullossa.

Joulu Mikontalossa



Tampereen TietoTeekkarikilta 1919191919 Nibble 3/1998Nibble 3/1998Nibble 3/1998Nibble 3/1998Nibble 3/1998

KunnonkasavideoitaantaakatsottavaamikäliTV:njouluohjelmat
eivätaattona innosta.Ajattele,mikätilaisuuskatsoakaikkiB5-jaksot
muutamassapäivässäuudestaan!JoskaipaatvaihtoehtotekemistäTV:n
tuijottamiselleniintalonylemmistäkerroksistavoitihaillaupeaa,lumista
metsämaisemaa ja alemmista kerroksista bongailla joulupukkeja
kiiruhtamassatalostatoiseen.KävelyretkihiljaisessaHerwoodissaon
myöskinhäikäiseväelämys.

Mikäli juttuseuraakaipaat,sitä löytyyvarmasti joulunakinnetistä
- tai josoikeinsosiaaliselle tuulelle tuletniinkäykoululla.Kylläsieltä
ainaporukkaalöytyy.

TarvittaessapukkilöytäätiensämyösMikontaloon.Voithemmotella
itseäsi ostamalla jotain hiukan tarpeetonta mitä mieli tekisi tai
hankkimalla jotain tuiki tarpeellista jonkahankkimista olet kauan
miettinyt.Itseostettu,tavallinenperunankuorimaveitsikinvoiilahduttaa
joulupaperiinkäärittynä.

Tärkeintäontehdäjoulusta
juuri sellainen kuin sinä itse
haluat - mielesi mukaan
muutettuina jouluperinteinä
taikkas koko joulu unohtaen.
Voihan joulunaikakinollavain
yksi viikonloppu muiden
joukossa.

Sunnu
Mikkiksessä joulu -94
Muutoin jouluhöperö

2
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Joulukuunalussa45TiTenjäsentävaltasiTampereenMegazonen
tarkoituksenaan pitää hauskaa savun, pauhaavan musiikin ja
rehellisenhienhajunkeskellä.Mukanaoliniinvanhojakonkareita(?)
kuinensikertalaisiakin. Itselleniseoliensimmäinenkertaneljään
vuoteen,jotenalkumenihiemanopetellessa.

Kaikkiviidenhengenjoukkueetpelasivatkaksipuolentunnin
ottelua. Tämä riitti ainakinminulle, sillä lasersota ei olemitään
kevyttähommaa.NytkinonmenossakolmasZonenjälkeinenpäivä
jaetureidetovatvieläkintukossa.

IdeanaMegazonessaonsiissodankäyntilaseraseillasokkeloisella
pelikentällä.Kolmeviidenhengenjoukkuettayrittäätuhotamuiden
tukikohdatjasuojataomaansa.Pisteitäsaa 'tuhoamalla'vastustajia
jatukikohtia.Toimintaahäiritseesavu,musiikki japimeys.Kaikki
pelaajat saavat käteensä laseraseet ja ylleen 'taisteluliivit', jotka
rekisteröivätosumatjaantavattietoatapahtumistaerilaisillaäänillä.
Pelin loputtuakaikkipelaajat saavat omanpelitositteensa, josta
näkyytuikitärkeitätuloksiaosumista,pisteistä, tarkkuudestayms.
Pelialuetta on Tampereen Zonessa n. 300 neliömetriä kahdessa
kerroksessa.Onramppiajasokkeloa,vauhtiajavaarallisiatilanteita.

Mikä siinä sitten viehättää? Kuntoa voi kasvatta vaikka
punnertamalla kotosalla. Sydämentykytyksiä saa hankkimalla
itselleenvaikeuksialäheisessäkapakassa.EhkäMegazoneherättää
ihmisessäsentodellisenalkukantaisentaistelu-jaselviytymisvietin
ilmanturhiaagressioita.Mikätärkeintä,seonmyöshauskaa.Minulla
ainakinoli.

Tämätehdäänvieläuudelleen...

Antti Tirilä
atirila@cs.tut.fi

TiTeTiTeTiTeTiTeTiTe
MegaZonessaMegaZonessaMegaZonessaMegaZonessaMegaZonessa
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TKO-äly 10 vuotta
TKO-äly on TiTen vastine Helsingin

yliopistossa: sikäläisten tietotekniikan
opiskelijoidenomaainejärjestö.Kyseinenpulju
sattuitäyttämääntänäsyksynätasavuosia, ja
senpä takia TiTe päättikin lähettää
pippaloihindelegaation.

Teekkaritovattunnettujaylivertaisestaälystään,jasitenpäätimmekin
lahjoittaa �humanisteille� läjän meiltä ylijääneitä aivosoluja. Tästä
seurauksenaollutTKO-aivo saatiinkinvaltavastakoostaanhuolimatta
kulkemaan auton katolla Helsinkiin asti. Hupaisaa oli myös se kun
kannoimme kyseistä suurehkoa möykkyä Mannerheimintiellä -
ohikulkijoidenkatseistapäätellenhelsinkiläiseteivätkovinuseinolemoista
raakaaälyänähneet.

ItsejuhlatilaisuusoliVanhallaylioppilastalolla,varsinhienotpuitteet
siis.Ruokaolivarsinmainiota,joskintarjoilunkanssaolihiemanhämminkiä
(eikäjuomaaolluttarpeeksi,röyh.)Saimmejärjestettyäteekkarihenkisen
spektaakkelinottamallaohjatomiinkäsiimmekeskenjuhlienlahjamme
luovutuksenmuodossa,jatästäsaimmekinmyöhemminkiitosta.

Ruoanjälkeentanssimmejoukonvanhojatansseja.Tampereellaenole
moiseen ilmiöön törmännyt, mutta Helsingissä on näköjään kaikki
mahdollista. Vanhoista tansseista siirryimme uudempiin Uudella
ylioppilastalollaoleville jatkoille. Ilooli suurikunhuomasimmeoluenja
siiderinolevansiellä subventoitua,viisimarkkaakuneipullollisestaole
kovinhurjasti.Sääliettäseloppuiniinkinnopeasti.

Jatkojen jälkeenvaluimmepienelläporukallavieläkinpienempään
saunaan.Siellämöykkäsimmesittenaamuunsaakka,jolloinkunnioitimme
Forumin Mäkkiä äänekkäällä läsnäolollamme hetken aikaa ennen
poistumistammeTampereensuuntaan.

Ihanhauskatpirskeetmuutamaaepäkohtaa lukuunottamatta jotka
voitaneenlaskeakokemattomuudenpiikkiin.

bile-eläin
Ville
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... ettäammoisinaaikoinasyntyiMansenseudullepoika.Hänei
ollutmikään tavallinenpoika.Teemueleli onnellisesti humalassa
lapsuutensa,silläerilaisuutensatakiahäneisaanutyhtähyviäystäviä
kuinmikäisäalkoholistatuli japiankyläläisetalkoivatkutsuapoikaa
Teemuksi.TeemutuleemuinaishibrunsanastaTemiuk,jokatarkoittaa
vapaastikäännettynä"poika, jokajuoliikaa".KaikenlisäksiTeemua
kiinnostivat monet sairaat harrastukset, kuten lennokkien ja
pontikkapannujenrakenteleminen,kolttostenjajäynientekeminenja
kumppaniensakiusaaminen.Jamikäpahintahäntäeikiinnostanut
pohtia ihmistenkäyttäytymistä eikäomistaa elämäänsä sinilevän
pariutumisentutkimiseen,kutenmuutkommuuninasukkaat.

Muinaiset

Tällä kuvalla ei ole juurikaan tekemistä samalla
aukeamalla olevan jutun kanssa.

(Jos oikeasti kiinnostaa, tämä nähtiin Rankalla exculla. Olihan siellä naispoliisikin.)
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KunTeemuolitulluttarpeeksivanhaksi,hänellekerrottiintotuus
kommuunista, jossahäneli, siinätoivossaettäsepalauttaisihänet
takaisin raiteilleen. Kommuunin asukkaat olivat humanoideja
Venuksestajaheidäntarkoituksenaanoliorjuuttaamaanasukkaat
valtansaalle.KunTeemusaitämäntietää,niinhäntekiratkaisunsa.
Hänpakenisi tästäpaheenpesästä ja palaisi apujoukkojenkera
tuhoamaanilkeidenhumanoidienmegalomaanisetsuunnitelmat.
Pakonsaavuksihänrakensilaitteenjolleantoinimeksi"polkupyörä".
Pehmentääkseen ajamista hän teki merkittävän keksinnön ja
päällysti renkaatmammutin esinahalla ja rakensi istuimen sen
kiveksestä.

Pakopäivänähänottimunamankelinsa ja suuntasi etelään,
vaikkaedessäolipitkänousumäenhuipulle.Muuhunsuuntaanhän
eivoinutlähteä,sillälännessäasuipoikarakaskansa,pohjoisessaoli
järvi jaidässämajailipahakirkaspallo,mikätuliesiinjokaaamuja
se satutti silmiä jos sitä tuijotti pitkään. Lopulta hän pääsi
henkitoreissaannousunrasituksistamäenpäällejasiihenpaikkaan
hänkuoli.Hänenalkoholinrasittamapumppunsaei kestänytmoista
rasitusta.Humanoidit löysivätlopultahänenraatonsajahautasivat
sen.Estääkseenhänen,antikristuksen,uudelleentulemisensahe
lätkäisivätsuurenkiiltävänkiven,obeliskin,Teemunhaudanpäälle.

Kuluikauanaikaa,kunneseräsameebansukuinenkarvainen
olio löysiTeemunhaudan jasenkiven.Häntoikumppaninsakin
ihmettelemään sitä. He luulivat sitä monoliitiksi ja alkoivat
palvomaan sitä. Ajan kuluessa nämä ameeban sukuiset oliot
menestyivätjalisääntyivätjasanakiersiympärimaatatuodenlisää
palvojiaSherwoodin iloistenveikkojennaapuriin. PianTeemun
haudanympärillekohosikyläjasillekylälleannettiinnimeksiTTKK.
Lapset, tämätarinaontosi.

Eetu Mustonen
edu@cc.tut.fi

legendat kertovat
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