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Tule kiltahuoneelle!
Hei, sinä uusi TiTeläinen! Tervetuloa opiskelemaan tietotekniikkaa. Erityisen

hyvä valinta tämän ajan työtilanteessa.

TietoTeekkarikilta on tietotekniikan opiskelijoiden etujärjestö TTKK:lla. Heti
ensimmäisellä viikolla sinulle kerrotaan kiltatoiminnasta ja siitä tänä vuonna vastaavat
henkilöt tulevat tutuiksi. Orientoitumisviikkosi aikana pääset myös osallistumaan
killan infotilaisuuteen ja saunailtaan, jotka ovat hyvä startti teekkarielämään.

Killalla on oma kerhotila eli kiltahuone, jossa aikaa kulutetaan lehtiä lukien,
korttia pelaten, kolaa juoden tai muuten vaan kavereiden kanssa jutustellen.
Kiltahuoneelle olet aina tervetullut, tulet sitten luentotauolle tai hyppytunnille tai
milloin tahansa muutoinkin. Ovi on aina auki.

Hyväksymiskirjeen mukana olet saanut maksulapun, jolla sinun tulee maksaa
ylioppilaskunnan jäsenmaksu. Samalla lapulla voit maksaa killan jäsenmaksun.
Kiltamaksu on vapaaehtoinen, mutta se kannattaa � 25 markalla saat paljon etuja.

Esimerkkinä killan jäsenyydestä saat TiTeläisten tunnusmerkin, mustat
teekkarihaalarit � mutta vain, jos olet jäsen. Excursioille eli opintomatkoille saat
yleensä edullisemman lipun. Opintojen alettua saatat tarvita killan ylläpitämää
tenttiarkistoa. Saatatpa kaivata oman alan erityiskirjallisuuttakin, jota kilta lainaa
jäsenilleen. Jäsenenä olet myös vaikutusvaltainen henkilö, pääset killan kokouksiin
äänestämään tärkeistä asioista. Voit myös itse asettua ehdokkaaksi luottamustehtäviin.
Kilta on paljon yhteydessä sekä joulun että yritysmaailman suuntaan. Monet
löytävätkin työpaikan juuri killan ja yritysten yhteisissä tapahtumissa.

Lue lisää killan toiminnasta tästä lehdestä ja vieraile killan seittisivuilla:

http://tite.cs.tut.fi/

Tervetuloa kiltalaiseksi!

                                               Anna �Anix� Katajainen
                                                Killan puheenjohtaja 2000

                                                anix@cs.tut.fi
                                                #tite: anix
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Nibblen toimitus on paniikissa. Joka julmetun juhannus on sama rumba. Fuksit
tulevat ja pitäisi saada aikaan edes osittain kiinnostava ja hieman teekkariasiaa sivuava
lehti, josta uudet petriritariässät voisivat ihmetellä kiltaelämän ensikokemusta. Joka
julmetun juhannus tässä jalossa tarkoituksessa myös epäonnistutaan. Katsokaa nyt
tätäkin lehteä. Tämähän on täynnä mautonta huumorin kaltaista valmistetta, sekä
töksähtelevää asiantynkää, joka loppuu parhaassa tapauksessa juuri silloin kun se
alkaa käydä mielenkiintoiseksi. Miksei loppukeväälläkin voisi tulla uusia fukseja,
jotka auttaisivat Nibblen toimituksen tyyppejä juttukollaaseillaan tätä suurempaa
numeroa varten?

Tässä tämä kuitenkin on, ensimmäinen karvaisissa käsissänne makaava
kiltalehtenne. Nibble ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa ja pääsääntöisesti sisältönä
on TiTen hallituksen ja titefuksien ennemän tai vähemmän asiattomia raapustuksia.
Fuksipisteiden ja hyvän mielen lisäksi Nibblejutusta voi saada rahanarvoisia
yleishyödykkeitä.  Ankarin hallituksen ulkopuolelta tullut juttu voittaa joko puolen
litran pullollisen kirkasta menovettä, tai muutaman sadan kopion kopiokortin.
Varmaan jokainen keksii jonkinasteista käyttöä jommalle kummalle.  Mainittakoon
että sitä kopiokonetta ei sitten käytetä takapuolen  ikuistukseen vaikka kuinka tekisi
mieli, muuten kopiokonehengetär tekee teille kaikille ukemin.

Toivottavasti tämä lehdykäinen yhdistettynä Opus ykkösen kanssa (kirjeen
mukana tullut toinen lehti) auttaa ainakin herättämään ihmetystä ja kysymyksiä,
joilla on sitten hyvä pommittaa tutorianne kun ensimmäinen kouluviikko koittaa.
Rohkeimmat voivat tulla myös TiTen IRC-kanavalle notkumaan ja silmäilemään
vanhojen kähmyjen juttuja. Kyllä mekin jotain osaamme vastailla, jos vain maltamme
irroittaa silmämme uusimmista pornosaiteista. Tervetuloa, asiasleissöniä ja terveisiä
Petri Ritari Ässältä.

Terveisin
Nibblen toimitus ja tutina

Toimituksen tuskaa
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Koululla järjestettävistä vapaa-ajantoiminteista tulevat varmaan ensimmäisenä, jo heti ekalla
viikolla, tutuksi erilaiset bileet ja saunaillat. Näitä tapahtumia ei pystyttäisi järjestämään ilman innokkaita
vapaaehtoisia, jotka jakelevat mainoksia, myyvät simaa jne. kun muut rälläävät.

OpusYkkösestä lienet jo lukenut Fuksipassista, johon vuoden mittaan keräillään pisteitä erilaisista
toiminteista jotta saadaan se lakki sitten Wappuna. Pisteiden kerääjien ja pisteisiin oikeuttavien
toimintojen järkkäjien yhteydenpitoa helpottamaan on TiTessä jo ammoisista ajoista koottu
Fuksirykmentti.

Fuksirykmentti on täysin vapaaehtoinen porukka fukseja, jotka haluavat kerätä pisteitä
osallistumalla erilaisiin tapahtumiin siellä järjestely/nakkipuolella. Käytännössä Fuksirykmentti eli FuRy
on sähköpostilista, johon kuka tahansa TiTefuksi voi ilmoittautua. Listalle sitten lähetellään lähinnä
Allekirjoittaneen toimesta tiedotuksia erilaisista tapahtumista, joissa tarvitaan apuvoimia. Kukin
FuRylainen voi sitten hiljaa päissään miettiä, haluaako mukaan, ja nopeimmin ilmoittautuneet saavat
pisteitä passiinsa ja mainetta sekä kunniaa. FuRyyn liittyminen ei siis velvoita mihinkään, mutta sitä
kautta saa kätevästi tietoa siitä, mitä koululla tapahtuu suoraan omaan sähköpostilaatikkoon.

Myöskin sellaista on nähty, että FuRy on ihan itsekseen polkaissut pystyyn jonkin tapahtuman,
pileet tms. tai tehnyt oman haalarimerkin ym. Jokatapauksessa aktiiviselta FuRylaiselta ei fuksipisteet
lopu kesken.

FuRyyn liittymisestä ja fuksipassiasioista yleensäkin tiedotetaan killan järjestämässä FuxiZufeessa
ensimmäisellä viikolla.

Mahe, Ylitutor

Fuksirykmentti...

Koulun alkaessa tunnistat oman kiltasi ihmiset komeista mustista haalareista. Haalarit ovat varsin
hyvä asuste olemassa, ilman niitä on vaikea selvitä (tulette myöhemmin ymmärtämään syynkin).

Tampereen tietoteekkareiden haalarit ovat tuttu näky useissa eri tapahtumissa, bommareista jopa
urheilutapahtumiin asti. Hinta ei ole viime vuosina huimannut päätä, sillä sponsoreita on ilmaantunut
sopivissa määrin. Haalareista joutunee pulittamaan 50 markan muodollisen maksun. Joskus tarjolla on
ollut muutakin mukavaa, laahareitten lisäksi.

Mitenkä sellaisiin pääsee itse sitten käsiksi?  Fuksit vastaavat haalareitten hankinnasta itse. Mitä
nopeammin päästään vauhtiin, sitä nopeammin uudet fuksit pääsevät hyppäämään uusiin haalareihinsa.
Haalaritiimi kootaan ensimmäisen viikon Fuksi-Zufella. Mikäli tunnet olevasi myyntihenkinen ja/tai
järjestelytaitoinen, haalaritiimi on sinulle oikea paikka. Tarjolla yletöntä ihailua ja suuret määrät kunniaa
muitten TiTefuksien taholta, sekä apua viime vuosien haalaritiimien puuhamiehiltä.

Sanu, vuoden 1999-2000 haalaritiimin puheenjohtaja

... ja haalaritiimi
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Noin vuosi sitten kolisi omasta postiluukustani hyväksymiskirje TTKK:lle. Minut oli hyväksytty
tietotekniikan koulutusohjelmaan soveltuvuusarvion perusteella. FuxiNibblen sanasto määritteli minut
kukkaseksi. Vähän siinä mietin että mahdankohan minä erottua suurestikin niistä "normaaleista"
pääsykokeiden perusteella sisään tulleista. Matematiikkaa ja fysiikkaa arvelin sisältyvän muutamaan
ensimmäiseen vuoteen vähän enemmän. Kauaa en päätäni rasittanut kyseisellä asialla, koska mieleeni
juolahti, ettei välttämättä olisi kivaa nukkua teltassa koulun alkaessa. Siispä surffailin TOASin sivuille
(http://www.ton.tut.fi) ja täyttelin asuntohakemuksen. Asuntokohteita katsellessani löysin Tupsulan
sivut. Paikka näytti niin hauskalta ja tapahtumarikkaalta, että täytin asuntohakulomakkeen myös sinne.
Kirjoitin hakemukseen tarinan Jussipossusta, ja toivoin sen herättävän edes sääliä klaanilaisten
keskuudessa, vaikkei sinne tavallisesti fukseja hyväksytäkään. Ainakaan alkusyksystä.

Koulun alkaessa muutin sitten solukämppääni Mikontalossa ja tutustuin mukaviin kämppiksiini.
Ensimmäisen kouluviikon jälkeen päässä surisi uutta tietoa ja jalat olivat maitohapoilla talosta toiseen
ravatessa. Ensimmäisten viikkojen aikana taisi Mikkiksen ilmastoinnissa olla jotain vikaa, monet kärsivät
aamuisin huonosta hapesta... (äiti huom: enminämuttapojat)

Varsinaisten opintojen sitten päästyä vauhtiin huomasin sen ainoan eron kukkasten ja niiden ns.
normaalien välillä: matematiikan ja fysiikan luennoilla oli eri nimet ja niitä vedettiin eri saleissa. Mutta
samalla tavalla kaikkien piti mennä kahdeksalta aamulla luennolle... Kukkaislasten matematiikan luennot
tosin alkavat hieman enemmän syventävämmillä osioilla.

Syksyn mittaan fuksipassi täyttyi mukavaa tahtia, leimoja tuli niin peli-illoista kuin TiTen
rankaltakin. Selväksi tuli myös se, että jääkiekko ei ole korkeakulttuuria (jos haluaa pysytellä väleissä
Mahen kanssa, niin ei sitten kannata mennä väittämään muuta...) Kaikissa bommareissakin olen ollut,
ja muistan niistä ihan yhtä paljon kun kaikki muutkin. Nakissa olen ollut niin saunailloissa kuin
vuosijuhlissakin. Kaikenlaiset nakit ovat mainio tilaisuus päästä seuraamaan teekkarielämää aitiopaikalta.
Niissä tutustuu myös ihmisiin toisista killoista ja sen lisäksi on hauskaa seuratessa vanhojen silmien
säätöä vaikkapa vuosijuhlien jatkoilla.

Vanhoihin �perseensilmiin� tutustuu parhaiten kiltahuoneella. Siitä tuli minulle nopeasti se
Mikontalosta puuttuva olohuone. Kiltahuoneella opin muun muassa irkkaamaan (melkoinen addiktio
nykyään) ja pelaamaan tuppea. Tupesta aiheutuu välillä valtava meteli, mutta tiettävästi ruumiita ei ole
vielä tullut. Parhaimmillaan/pahimmillaan meteli kuuluu alaovelle asti. Kiltahuoneella roikkuminen
johti sitten hallitustoiminan pariin. Vuosituhannen vaihtuessa alkoi myös hommat pöytäkirjojen
raapustelun ja kaikenlaisen pikkujutun järjestämisen kanssa niiden muitten tyyppien kanssa, joita
esitellään muualla tässä lehdessä.

Kukkasena koskeen �
teekkarina pois
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Kevät on muutenkin aktiivista aika fuksin elämässä. Helmikuussa on GooM ja Akateemisen Kyykän
MM-kisat, joihin piti tietenkin osallitua. Kyykkä on kyllä hauska laji: mitä rennommin sen ottaa, sen
paremmin se sujuu. Ja kyykässähän on tuomareiden lahjonta jopa suotavaa.. Maaliskuussa TiTe osallistui
Titeenien taistoon Otaniemessä. Paikalla oli tietotekniikan opiskelijoita Oulusta, Turusta, lappeen
Rannasta, Tampesterista ja luonnollisesti myös Otaniemestä. Tamperelaiset voittivat, joten Titeenien
taisto järjestetäänkin ensi keväänä Tampereella.

Huhtikuussa kiltamme täytti kunnioitettavat 9 vuotta ja sen kunniaksi järjestettiin sitsit, joista ei
puuttunut vauhtia tai vaarallisia tilanteita. Sitseillä kadonneita muistikuvia ja itsekunnioituksen rippeitä
metsästettiin TiTen IRC-kanavalla vielä päiviä juhlien jälkeenkin. Valokuvia voitte mennä katsomaan
killan kotisivuilta (http://tite.cs.tut.fi). Sitsien jälkeen alkoikin sitten WAPpu. Tampin paljastus,
Tupsulan ulkoilmakonsertti, wappuleffa ja monet muut tapahtumat johdattivat vääjäämättömästi kohti
koskea ja teekkarikastetta. Koskeen TiTen fuksit menivät komeasti kolmantena. WAPpu on juhla, joka
vaatii melkoista turnauskestävyyttä, mutta kyllä sen on sen arvoistakin. En ikinä unohda tunnetta kun
sain painaa teekkarilakin ensimmäistä kertaa päähäni, tai sitä kun kosken kylmä ja tumma vesi salpasi
hengityksen...

Olitpa sitten kukkanen, normaali tai rusina, toivon että sinunkin fuksivuodestasi tulee yhtä antoisa
kuin omastani. Uusia ystäviä on tullut monia enkä vaihtaisi yhtään hetkeä pois. Tällä hetkellä on
takataskussa tuliterä vuokrasopimus Tupsulan A 5:een ja Tupsulan klaani (eli vanhat asukkaat) ottivat
minut kolmen kuukauden koeajalle. Tästä alkavat omalla kohdallani teekkarielämän syventävät kurssit,
peruskurssit on jo käyty läpi ja tentti läpäisty koskessa.

Fuksivuodesta kirjoitteli
Satu-Maria �Sanu� Hellstén

shellste@cs.tut.fi

Sitseillä ollaan fiinisti, vaan ei jäykästi.
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Mikä ihmeen levyserveri?

Levyserveri on Tampereen TietoTeekkarikillan jäsenistölleen tarjoama palvelu. Levyserverillä on
runsaasti kovalevytilaa, joka jaetaan tasan TiTen jäsenten käyttöön. Levytila jaetaan tietoverkon läpi
NFS-järjestelmän avulla.

Kuka sitä tilaa saa käyttöön?

Saadakseen tilaa käyttöön, on opiskelijan oltava TietoTeekkarikillan varsinainen jäsen, JA
opiskeltava TTKK:ssa tietotekniikan osastolla TAI opiskeltava pääaineena jotakin tietotekniikan
ammattiainetta

Mistä ja miten sitä sitten saa?

On täytettävä edellisen kohdan kriteerit ja pystyttävä todistamaan ne. TietoTeekkarikillan
jäsenyyden voi todistaa näyttämällä jäsentarraa opiskelijakortista. Toisen kriteerin täyttymisen voi
todistaa ottamalla mukaan esimerkiksi opintorekisteriotteen tai muun vastaavan dokumentin. Nämä
todisteet mukana on marssittava TietoTeekkarikiltaan ja täytettävä kaksi kappaletta käyttäjäsopimuksia.
Olisi suotavaa, että sopimukseen tutustuttaisiin jo etukäteen, jotta sen allekirjoittaminen sujuisi
jouhevasti. Allekirjoituksen jälkeen myyntipäivystäjä täyttää tietojesi mukaan www-lomakkeen. Uusista
käyttäjistä tehdään lomakkeen avulla lista, ja tämän listan perusteella ATK-vastaava luo määräajoin
(parista päivästä muutamaan viikkoon) uusien käyttäjien quotat.

Kuinka paljon sitä tilaa saa?

Jokaiselle levyserverin käyttäjälle on varattu 103817 kilotavun blokkia levytilaa. Eli suomeksi
sanottuna vähän reilut 100 megaa.

Mitenkäs se levytila otetaan käyttöön?

Kun ATK-vastaava on luonut uuden käyttäjän levytilan, ilmestyy proffalle hakemistoon �/
mnt/tite� käyttäjän omalla tunnuksella oleva hakemisto. Lintulassa vastaava hakemisto on �/
share/tite�. Proffalla levytila näkyy kaikilla koneilla (eli assarilehtori ja students), lintulassa
työasemilla (11-aliverkko). Eli käytännössä kaarnella, korpilla tai www.cs:llä levytila ei näy.

   Rajoitteet Lintulassa eivät johdu TiTestä. Opiskelijakäytössä olevat työasemat ovat 130.230.11.X
-aliverkossa ja näille koneille levy näkyy �/share/tite� -hakemistossa kuten edellä mainittiin.
Serverikoneet (kaarne, korppi...) ovat henkilökunnan aliverkossa, jonne Lintulan ylläpito ei halua
levyserverin liikennettä.

Mutta miten on mahdollista että Modeemi Ry:n vuokralevy näkyy myös tuossa
aliverkossa?

Levyserverin näkyvyyteen vaikuttaa myos coral-gw -palomuuri jonka läpi levyserverin data kulkee
lintulaan. Palomuuriin täytyy tökkiä reikiä jotta haluttu data saadaan kulkemaan haluttuun paikkaan
muttei muualle. Modeemi Ry:n koneet ovat palomuurin "sisällä" ja TiTen kone palomuurin
"ulkopuolella".

Levyserveri-FAQ
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Entäs jos se levyserveri syttyy palamaan ja "mun melkeinvalmis XYZ-harkkatyö
menee sileeksi" niin korvaako TiTe hukatun työmäärän ja henkiset kärsimykset?

Ei. Oma häpeä.

TiTe ei pysty järjestämään varmuuskopiointia joten minkäänlaisia takeita datan säilymisestä ei
voida antaa. Levytilaa varmistaa RAID5-järjestelmä jonka ansiosta levyserveri teoriassa selviää ilman
datahäviötä jos yksi koneen viidestä kovalevystä hajoaa. Näin siis teoriassa.

Paljonko levytila maksaa?

Levytila on käyttäjille ilmaista.

Entä jos käyttöön oikeuttavat kriteerit eivät enää ensi vuonna osaltani täytykään?

TiTe tarkistaa levyserverin käyttäjien statuksen kerran vuodessa. Käyttäjäsopimuksen perusteella
käyttäjä on velvollinen pyynnöstä todistamaan olevansa oikeutettu levytilaan. Jos kriteerit eivät täyty,
levytila vapautetaan muiden käyttöön.

Miten teen symbolisen linkin osoittamaan lisäquotalle?

Linkit tehdään komennolla ln ja syntaksi menee näin:

ln -s lähdehakemisto kohdehakemisto

Komennot tekevät siis kotihakemistoosi linkin joka osoittaa levypalvelimen quotalle.

Lintulassa teet linkin näin:

ln -s /share/tite/kayttajatunnus ~/tite

Proffalla teet linkin näin:

ln -s /mnt/tite/kayttajatunnus ~/tite

Ja idea on, että se "kayttajatunnus"-osa korvataan sitten omalla käyttäjätunnuksella. Linkin
tekemisen jälkeen voit sanoa kotihakemistossasi cd tite ja pääset linkin kautta levyserverin hakemistoosi.
Kannattaa muistaa ettei lintulassa tehty linkki sitten toimi kaarnella, korpilla, www.cs.tut.fi:lla, vaan
ainoastaan 11 -aliverkon työasemilla.

Tämän dokumentin tuorein versio löytyy aina www-osoitteesta

http://tite.cs.tut.fi/faq.shtml

Kysymyksiä levyserveristä saa lähettää sähköpostitse osoitteeseen

levyserveri@tite.cs.tut.fi

Jos ja kun vastaan tulee muita kinkkisiä atk-kysymyksiä niin allekirjoittaneelta saa aina kysellä
suoraan osoitteesta

atkvastaava@tite.cs.tut.fi.

Antti �Puh� Siiskonen
TiTen atk-vastaava ja vuoden 2k säätäjämestari

stdan@cs.tut.fi
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#TiTe on Tampereen Tietoteekkarikillan kiltahuoneen elektroninen jatke. Voit jo kesällä tutustua
toisiin tuoreisiin fukseihin ja kiltaihmisten joukkoon. Niin kiltahuoneella kuin #TiTelläkin jutustelu
on vapaamuotoista aina Näsijärven norpista päivän polttaviin uutisotsikoihin.

Kanavan asukit tuntevat usein toisensa myös kasvotusten. Päivällä porukkaa saattaa tavata
esimerkiksi kiltahuoneella viettämässä luento(tauko)ja. Kaverussuhteet ja samanhenkisyys luovat hyvän
pohjan keskusteluille. Kävipä kanavan jengi kerran tuplaamassa humanistibileiden väkimäärän.

Rohkaise siis mielesi ja tule juttelemaan! Voit havaita saaneesi uusia ystäviä jo ennen koulun � ja
teekkarielämän alkua. Me lupaamme olla syömättä uusia tulokkaita elävältä � tai ainakaan pureskelematta.
J

Miten sinne pääsee?

Helpoiten pääset #TiTelle kanavan kotisivuilta (http://tite.cs.tut.fi/ruffe) löytyvällä java-
appletilla. Aktiivikäyttöön on olemassa parempia irc-asiakasohjelmia. Aloittelija voi myös lueskella
seuraavia webbiurleja:

http://www.freenet.hut.fi/faq/irc-opas.html

http://www.irchelp.org/

Ja jo IRC:iin eksyneille lyhyt suunnistusohje: Etsi vapaavalintainen IRCNetin palvelin ja liity
#TiTe-kanavalle!

Kanavoinnin suoritti
Ville �VRe� Reijonen

vilre@cc.tut.fi

Mitäh, #TiTe?!

Autenttinen otos #TiTe-kanavan keskustelusta
(Yleensä jutun taso ei ole näin korkea. � toim. huom.)
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Nuorison pelivillitys, kolumnin vaikeus ja tervetuloa.

Markkinoille tunkee näinä päivinä mitä mielettömämpiä
villityksiä, joita piirrettyjen tv-sarjojen katkoilla esitetyt
mainosrykmentit takovat lasten päihin taukoamatta. Viimeisin
villitys markkinoilla lienee Pokémon, jonka pyörteisiin on
uppoutunut lasten ohella myös aikaansa seuraavat korkeamman
koulutusasteen opiskelijat. Tarkastelin pinnallisesti
ammattisuuntautumiseni puitteissa tätä  trendipeliä.

Ensimmäisenä panin merkille sen, ettei pelikorteissa ole otettu
mitenkään huomioon lykantrooppisia ominaisuuksia. Minkään
Pokémonin toiminta ei riipu kuun asennosta eikä muista alaani

liittyvistä tärkeistä seikoista, kuten hopeaesineistä. Pelin suunnittelijat ovat laiminlyöneet pöyristyttävän
hämmästyttävällä tavalla nykyihmisen dynaamisen suhtautumisen taivaankappaleiden kiertoon, ja
näinollen nuorison yleistietoon jää huolestuttavia aukkoja planeettajärjestelmän synergiadiffuusion
välillisestä metadifferenssistä.

Kaikkein lähimpänä lykantrooppista taustaa edustaa Pokémoneissa jungle-sarjan Eevee (#51).
Ulkonäöstä päätellen sen lapsuus on ollut erittäin visto, joten se on perinyt taivaan isältä tai pokémonien
luojalta  David Hasselhoffin ketteryyden ja Devon Milesin kasvomeikit. Näinollen pokémonin voisi
sanoa olevan plagiaatti takavuosien tv-sarjasta. Eeveen susimaisen ulkokuoren alla piilee kuitenkin
herkkä ja rakastava Pokémon, joka on valmis riispimään silmät päästä jopa hellyttävimmältäkin ala-
asteikäiseltä. Pelissä on siis kuitenkin jotain särmää.

Toinen lykantropiaan löyhästi liittyvä Pokémon on niinikään junle-sarjan Pinsir (#25), joka näyttää
selkeästi suden paskalta jolla on torahampaat. Olen toki tonkinut paljonkin jätöksiä urani aikana, mutta
kylläpä vasta säikähtäisin jos jonakin hetkemä torttu juttelisi minulle takaisin ja paljastuisi sittemmin
pokémoniksi. Tästä voimme kuitenkin linjata, että lapsille kaupitellaan suden ulostetta kioskeissa.
Kuulostaa melko epäeettiseltä.

Vanhempien pitäisi kiinnittää huomiota lastensa harrastuksiin ja ehdotankin että varsinkin
korkeakouluopiskelijoiden vanhemmista kerätään yhteen kaikkein vähälahjaisimmat, jotka voisivat
päivystää vähittäistavarakauppojen edustalla soimaamassa jälkikasvunsa tyylisen nuorison
sotkeentumista tähän kuberneettis-vaginalliseen ilmiöön.

Satuitteko muuten lukemaan toukokuussa iltapäivälehteä? Eräässä sellaisessa nimittäin oli jonkun
katakärkkäisen kolumni, jonka aiheena oli tilitys siitä kuinka vaikea on kirjoittaa kolumnia. Eihän
tuommoinen peli nyt oikein vetele. Tässä huomaa eron kouluttautuneen ja ummikon välillä.
Ummikoiden kolumnissa ei ole mitään hohtoa, niissä haukutaan muita kolumnisteja tai sita että
kirjoittaja on itse kolumnisti. Ammattitaitoisten kolumnienkirjoittajien ei tarvitse sortua tuollaisiin
aloittelijamaisiin virheisiin, vaan he voivat kirjoittaa jostain ajankohtaisesta ja kiinnostavasta asiasta.
Luojan kiitos olen hankkinut itselleni tämän pätevyyden, ettei tarvitse hävetä omia tuotoksiaan.

Minua pyydettiin myös toivottamaan teidät tervetulleiksi Tanpereen teknilliseen kouluun.
Tervetuloa. Opiskelu se vasta on veikeää, kunhan muistaa valita sivuaineensa oikein. Minä otin
pääaineekseni lykantropian, ja sivuaineena tutustuin koprologiaan. Täytyy sanoa että olen enemmän
kuin tyytyväinen valintoihini. Te tulette käsittääkseni opettelemaan tietokonetieteitä, se on hyvä asia.
Olen itsekin harrastanut vastaavia asioita, minulla on kotona ATK ja internet. Siellä on kuulemma
pornon lisäksi jotain asiaakin joskus. Hmm. Pornoa... Täytyy mennä.

Ronje Remy

Kolumnin kirjoittaja Ronje Remy
on Amerikan yliopiston
Lykantropian laitoksen

emeritusprofessori.

Kolumni
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Antti Tarvainen,
prujuvastaava, IRC: atarvain
Roolipelihirmu joka käy pelaamassa Magic:
The Gatheringia ameriikassa asti. Prujumiehen
hiukset harvenevat hallitusvuosien edetessä.
Aikamme omalaatuinen nero. Poikkeaa
hallituksen yleisestä linjasta
opintomenestyksellään.

Tero Martti, rahastonhoitaja,
IRC: Terma
Hauskempi äijä kuin miltä vaikuttaa. Koittaa
epätoivoisesti saada hillittyä hallituksen
rahankäyttövisioita, useimmiten häviten
kamppailun. Haluaa rahastella kaikkia.
Tietopankki.

Antti Siiskonen, atk-vastaava,
IRC: Puh
Todellinen titenörtti, hanskaa koneista melkeen
kaiken paitsi tietysti Winkkarin. Katselee
videoilta Hollywood Beattia. Säätäjä-ässä.
Höpöttelee kännissä omiaan. Opettaa
alakerran naapureita kuuntelemaan Ultra
Bra:ta.

Mikko Kipinoinen, isäntä
Hallituksen ikämieslisä. Äijä on vanhempi kuin
muu hallitus yhteensä, mutta silti jaksaa
rimpuilla paskanakeissa, tosin välillä tuntuu
hajottavan. Kova mättämään Unoa. Toimelias
ideoija. Ammattitaitoinen hieroja.

Anna Katajainen,
puheenjohtaja, IRC: Anix
Rautatyttö joka saattaa juoda koko muun
hallituksen pöydän alle.  Äänekäs nauru ja
aina iloinen. We-Kinky energialla jaksaa
bailata. Pistää tuulemaan kun sille päälle
sattuu. Rouva Puheenjohtaja osaa välillä
myös "edustaa".

Markus Heikkilä, ylitutor,
IRC: Mahe
Rennonletkeä kaveri, ei paljon ressaa
maailman menosta. Hoiti silti YliTutorin
tehtävät ja fuksijaoston PJn hommat
vasurilla lennosta. Kuin koiransa; haisee
pahalle mutta loppupeleissä hyvinkin
harmiton. Mahen löytää lähes jokaisesta
teekkaritapahtumasta (umpikännissä).

Satu-Maria Hellstén,
sihteeri, IRC: Sanu
"Sanu sai." Pääsi muuttamaan siivellä
Tupsulaan, ja siitä sitten takaovesta
vakiasukkaaksi. Killan puputyttö. Älkää
päästäkö PJ:n kanssa samaan huoneeseen,
kikatus ei lopu muuten ikinä. Hallituksen
ainoa epähenkilöfinalisti. Puhuu PALJON,
harvoin asiaa.

Ville Reijonen,
opintovastaava, IRC: VRe
Hallituksen pupupoika ja bileiden Duracell,
ei sammu millään. Hoitaa hommansa
ajallaan. Ex-Nokialainen, nykyinen
uusmediaäijä. Kova poika skannailemaan
tenttejä. Melkoinen puurtaja.

Kauhugalleria 2000
Ennakkoluulojen edistämiseksi esittelemme tässä TiTe-killan hallituksen

jäsenet ja toimihenkilöt muutaman kuvaavan kommentin kera. Järjestys on
sattumanvarainen.
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Marko Helenius, limujedi,
IRC: Ahma
Useammin poissa kun paikalla, tosin
Ahman puuttumisen huomaa aina siitä
siitä että kolamaatti on aina tyhjä.
Matematiikan laitoksen koodi-ihmeilijä.

Päivi Loijas, kuvajedi
Vähän turhan vikkelä kameransa kanssa,
mikään paikka ei ole liian pyhä
kuvattavaksi. Suosittelemme soveliasta
käytöstä ja siveellistä pukeutumista,
muuten ördäyksestä on kuva huomisessa
lehdessä.

Antti Virtanen, nidejedi,
kopiojedi, IRC: Lokori
Lokori ei juo tarpeeksi kun ei sammu niin
usein, mutta muuten osaa kyllä hölmöillä
lahjakkaasti, varsinkin jos on vastakkaista
sukupuolta puolen kilometrin säteellä.
"Meesa soo horny" - tervehdys. Villiintynyt
vuosien varrella.

Ville Vehviläinen,
Nibblejedi, IRC: dha
TiTen kuvataiteilija, joutuu pykäämään
mainoksia jos jonkinmoisiin
kissanristiäisiin. Tuntuu tietävän vähän
vaikka mistä vähän vaikka mitä.
Yllättävän piinaava äijä. Mahjongmies.
Periytyy asiantuntijasuvusta. Viskimies.
Valittu joskus muinoin Totuuden Torveksi.

Jukka Siltala, juttujedi,
IRC: RonSiltsi
Melkoisesti missattuja hallituksen
kokouksia, ukkoutunut pahasti. Kova
käyttämään taloyhtiön verkkopiuhaa.
Pokemonmies jonka pääasialliset vaivat
ovat tekkenpeukalo ja
kuminauhaetusormi. Jukka Petri Nygård
Siltala. Piinaava satusetä. Roisi
puheissaan ja kiroilee paljon.

Terhi Lukkari, emäntä, IRC:
Tehi
Emäntänä hoitaa hommat hampaita
kiristellen ja käyttää lopun energian muille
vittuilemiseen (tai jotain) :-). Jakelee
nakkeja muille hallituslaisille minkä
kerkeää. Tomera täti. Rähjäilee äijille
heidän lehtienlukutottumuksistaan.

Jussi Mustonen,
tiedotusvastaava,
varapuheenjohtaja, IRC: Elo
"Jussi sai." Jussi on vanha pornokeisari,
muutaman vuoden takaiset
juhannuspippalot on vielä muistissa.
Maailman rikkain mies, ainakin kännissä.
Juoruvastaava on itse toimensa paras
jutunjuuri. Kova korttimies ja tämän
miehen voi paikantaa seuraamalla ääntä.

Sami Kananoja,
tapahtumavastaava
Samppa osaa ottaa viinaa sopivasti, eli
siihen asti että sammuu. Sampalla
kuulemma ollu myös muutamat jatkot ja
puolivolttia ei sovi unohtaa. Pelaa
rikkinäisiä juomapelejä jotka eivät mene
päähän. Heittää voltteja kuin kompuroiva
karhu.

Antti Kettunen, fuksijedi,
IRC: SoppaKour
Rumin, vittumaisin ja nopein. Sammuu
silloin kun muut ottaa pohjia. Armoton
nappoäijä ja jutun piiskaaja. Kova
pitämään älämölöä yllä. Ei turhaa säästele
sanojaan kun sanottavaa löytyy, yleensä
löytyy. Kettunen saa myytyä vanhatkin
prujut uusina.
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OSA 1

Jos veikkaisi, että melko monella tite-
kiltalaisella on joskus ollut Commodore 64,
Amiga tai Atari ST, tai heille on postitse joskus
kannettu MikroBitti-lehteä, ei varmaankaan
veikkaa aivan väärin. Itse ainakin muistelen, ettei
ala-asteella montaakaan jamppaa ollut, jolla ei
jotain tekemistä em. viihteen muotojen kanssa
olisi ollut.

Täytyy myöntää, ettei Tohtori Solexkaan
tässä mielessä erotu valtavirrasta. Serkun
Sinclairin innoittamana hankittiin perheeseen
ensin Kuuslankku (tahtoo sanoa Commodore 64)
joskus ensimmäisten käpysotien aikoihin, ja
nousukauden huippuna haettiin vielä ihka aito
Rock Lobster (eli Amiga 500) Saksasta. Ja se oli
sentään vielä aivan käsittämätön Limited Edition
-malli, joita ei tainnut toista Suomesta ollakaan.
Vuosi 1993 toi tullessaan ensimmäisen 386:sen,
joka tappoikin innostuksen tietokoneisiin
pitkäksi aikaa. Vaikka on toki myönnettävä, että
nyt kun ajattelee sitä Amigan hiiren tahmeutta
Workbench 1.3:ssa, tuntui Windows 3.1 aivan
syntisen ihanalta. Ja tuo sama vuoden -93
minitower tälläkin hetkellä tuhisee tuossa pöydän
alla, vaikka emolevy ja lähes kaikki muu onkin
vaihtunut jo moneen kertaan.

Mikrotietokoneharrastus toi myös
mukanaan MikroPiltti-lehden. Yläasteelle meno
kuitenkin aiheutti tilauksen katkeamisen, kun piti
hankkia mopo ja virittää se. Myöhemmin tämä
tietenkin johti asemaan Teekkarien
moottorikerhon hallitusaktiivina, mutta Bittiä oli
ehtinyt nurkkiin kertyä silti aikamoinen läjä. Ja
siitä tässä uudessa juttusarjassani onkin kyse.
Olen nimittäin havainnut, että näiden vanhojen
lehtien selaaminen on mahdollisesti yksi parhaista
tavoista piristää tylsää päivää.

Voi olla melko varma, että avaamalla lähen
minkä tahansa kohdan 90-luvun taitteen lehden,
saa hyvät naurut. Voi todellakin havaita, että
prosessorien teho tuplaantuu 18 kuukaudessa.
Esimerkiksi MB 3/90 kertoo uutispalstallaan
yhdestä maailman tehokkaimmista PC-koneista,
eli Compaqin 486 25 MHz:stä. Myöskin hinnat
tuntuvat kymmenen vuoden perspektiivillä
melko utopistisilta. Vuonna 1989 testattiin
Amstradin 8088 (siis Intelin mylly ennen 286:sta)
-konetta, johon sai joko 4,77 tai peräti 8 MHz:n
kellotaajuuden. Paketin hinta oli vain 5950 (tämä
oli halppiskone, hintahan tuntuu melko käypältä
vieläkin), ja siihen sisältyi 5,25" lerppu jonka
kapasiteetti oli huimat 360 kt. Näyttö tosin oli
mustavalkoteksti-Hercules, 8990 markalla sai jo
16-värisen EGA:n. Mikään rupukone ei Amstrad
silti ollut, siinähän oli kuitenkin täydet 640 kt
muistia, toisin kuin saman vertailun Ninelissä
(256 kt). Jostain tosin oli tingitty, käyttis oli vain
MS-DOS 3.2, vaikka 4.0:kin oli jo julkaistu (MB
11/89).

Muistien hinnat ovat myös merkillinen
suure. Nykyään muisti ei juuri paljoa maksa
(allekirjoittanut tosin herää usein öisin
painajaisistaan, jossa ydintuhon runtelemassa
maailmassa käydään Mad Max -tyyppistä sotaa
juuri muistien hallinnasta. Pitäisiköhän ostaa
laajennus hyvissä ajoin...?), mutta ennen vanhaan
sai siitäkin maksaa hopeaa. Neljä megaa (4 MB)
32-bitin muistia Amigaan maksoi 15400
(viisotoistatuhattaneljasataa) markkaa
kymmenen vuotta sitten (C-lehti 2/90). Onhan
se melko paljon rahaa. Vaikkakin vielä
kymppitonni lisää, ja samalle piirille läntättiin
myös 68030-prosessori ja 68882-
matematiikkaprosessori. Ovat kuulemma hyviä,
lehti osasi kertoa.

Myös massamuistit olivat taannoin
hinnoissaan. Samainen C-lehti kertoo seuraavalla
sivullaan, kuinka Amiga 500:een saa piirua vajaalla
viidellä tonnilla 20 MB (kahdenkytä megan)
kiintolevyn, jossa hakuaika oli 65 ms. Ja 65
millisekuntia on ihan älyttömän pitkä aika
kovalevyn hakuaikana, voin kertoa.

Tohtori Solex lukee vanhoja Jalluja
ja myös muita alan lehtiä
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Todellisia helmiä ovat myös satunnaisesti
julkaistut "ennustukseni tulevaisuuden
konekannasta" -jutut. Muistan joskus lukeneeni
MikroBitin Jenkkilä-palstalta, miten kirjoittaja
ennusti että "PC tulee häviämään hiljaa käytöstä
ja taistelu tulevaisuudesta käydään Amigan ja
Macintoshin välillä". Voi kuinka toisin kävikään...
Jos löydän tuon lehden, niin kerron jatkossa lisää
Aki "Nostradamus" Korhosen prognooseja.
Vaikka on kyllä huomattava, että 90-luvun alussa
modeemi oli laite, jolla "mikrotietokoneella
saadaan yhteys toiseen mikrotietokoneeseen",
Internet kun oli täysin tuntematon käsite (ainakin
kotikäyttäjille). Pääasiallinen tietoliikenne
tapahtui ns. purkkien eli hikisten harrastajien
vaatekaapeista löytyvien servereiden kautta.

Ei silti voida sanoa, että aina oltaisiin
ennustettu metsään. MB 6-7/90 kertoo
uutissivullaan, että "Multimedia muuttaa
maailmaa". "Yhdysvaltalainen tietokoneteollisuus
tietää minne ollaan menossa. Applen
toimitusjohtaja John Sculley ja Microsoftin
johtaja William H. Gates uskovat multimedian
muuttavan maailmaa 90-luvulla. Kaikilla johtavilla
ATK-taloilla on jo oma multimedia-
laboratorionsa". Tulevaisuutta on helppo
ennustaa, jos aikoo itse sen toteuttaa. Vaikkakin
gatesin billi tässä lähinnä viittasi vielä
väritelevision, kuvapuhelimen, tekstinkäsittelyn
ja kirjanpidon yhdistämiseen. Ongelmaksi
mainitiin koneiden suorituskyvyn puute
moninaista mediaa käsiteltäessä ja "välineistä,
joilla monipuolisiin medioihin pääsee vaivatta
käsiksi".

Voisi myös todeta, että "on kaikki niin kuin
ennenkin" (J. Karjalainen, 1998). MikroBitti 3/
90 käsitteli pääkirjoituksessaan virusten
leviämistä ja tehtailua kasvavana ongelmana.
Arveltiin, että "virustehtailijalle tuottaa ilmeisesti
henkistä tyydytystä nähdä lehdissä ja purkeissa
kerrottavan siitä, kuinka xxx-virus on tavattu niin
ja niin monessa paikassa". Paras tapa estää virusten
leviäminen, pääkirjoitus jatkaa, on "olla
puhumatta viruksista, ja näin estää virusten tekijää
saamasta omaa, kyseenalaista mielihyvää".
Onneksi näin on tehtykin ja virusongelma on
helpottanut. Ajatelkaapa, miten hullusti olisi
voinut käydä, jos esimerkiksi uusista
sähköpostiviruksista (vrt. Loveletter) olisi
kerrottu valtamedioissa avoimesti ja niiden tuhoja
olisi päivitelty...

Joskus huomaa, että kymmenen vuotta
sitten luettu juttu joka hämärästi on pysynyt
mielessä, saa aivan uuden tulkinnan kun sitä
vilkaisee nyt. Avesoft Finlandia käsittelevässä
jutussa (MB 6-7/90) kerrotaan nimittäin että
"tällä hetkellä näyttää vahvasti siltä, että TTKK:sta
on tullut varsinainen ohjelmoijien
rekrytointilaitos". Tällä viitattiin siihen, että
suomen ainoan "pelihitin", Coloriksen,
ohjelmoijat yliassistentti dipl.ins. Pertti Lehtinen
ja Tekn.yo Karri Palovuori olivat juurikin
TTKK:lta. Muistan elävästi vuosien takaa kuvan
paljasvarpaisesta Pertti Lehtisestä, mutta en olisi
voinut tuolloin kuvitella joskus opiskelevani
samassa koulussa. Kuvissa näkyi myös Sun-
työasema, ja se jos mikä oli kova juttu.

Valitettavasti Jalluissa ei ollut mitään
kiinostavaa tällä kertaa.

Harri �Solex� Domonyi
domonyi@cc.tut.fi

Disclaimer: Tämän jutun otsikko ei halua antaa sellaista kuvaa,
että tekn.yo H. Domonyi olisi tekniikan tohtori.

Tohtori Solexin Amiga 500 Limited
Edition vuodelta 1990
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Sanastoa

TTKK:n ja TiTen ihmisten kieli saattaa vilistä
merkillisiä sanoja ja termejä. Antakaamme
hieman esimakua mitä voi olla luvassa,
varsinkin jos notkutte enemmälti
kiltahuoneella.

0-9
31337

Eleet, Elite, harvinaisen
jääkuutionviileä tyyppi, yleensä peelo.

3D-kopio
Huonolaatuiselle normaalikalvolle
tehty kopiointiyritys. Rikkoo
kopiokoneen telat. Oikeita
kopiokalvoja saa TiTestä.

A
abo

Aboriginaali, Hervantalainen ei-
opiskelija, vähemmän mairitteleva
termi.

ankara
Excun kestoa mittaava määre, ks.
rankka

amis, ammattikorkeasaari
karvanoppien koti, oppilaitos josta
saat "korkeakoulututkinnon" kolmessa
- neljässä vuodessa.

Apina, Kultainen
Hervantalainen monipuolisella
olutvalikoimalla varustettu baari.
Korkea abopitoisuus.

B
bar

täytesana, ks. foo

bom, bommarit
Koulun väestösuojassa neljä kertaa
vuodessa järjestettävät megabileet.
Bändejäkin tiedetään olleen paikalla,
tosin kukaan ei koskaan muista
nähneensä niitä.

boomari
yliopistolainen riistäjäkapitalisti.
Tiedetään opiskelevan jotain
kauppatieteitä ja järjestävän jotain
bileentapaisia. Pöllivät kuulemma
teekkarilapin tupsuja sammuneilta.

TiTen hallitus on huolestunut YTHS:n jonojen pituudesta ja on
päättänyt näinollen alkaa julkaisemaan kiltalehdessä lääkäripalstaa.
Palsta on tarkoitettu TiTen jäsenten esittämille asiallisille
kysymyksille, jotka liittyvät joko henkiseen tai fyysiseen terveyteen.
Kysymykset voi  myös esittää nimimerkin kanssa, jolloin toverisi eivät
saa vihiä kysymyksen esittäjästä. Lääkärinä toimii
Antroposentrifugian erikoistutkija Roni Jeremias, joka on
harjoittanut lehtien lääkäripalstoja muunmuassa "Erä ja ryyppäys" ja
"Kaasukuningas" - lehdissä. Kysymyksiä lääkäripalstalle voi lähettää
sähköpostitse osoitteeseen juttu@tite.cs.tut.fi. Ilmeisesti huhu
palstasta on kiertänyt jo killan sisällä, koska ensimmäiseen palstaan
on tullut näinkin paljon hyviä kysymyksiä. Aloitamme kysymyspinon
purkamisen.

Luunsiru kyynerpäässä

Arvoisa tohtori, olin kolme vuotta sitten Tupsulan vuosittaisissa
Naamat-bileissä ja olin hieman humalassa. Yritimme seisoa päällämme
portaikossa ja suoritukseni aikana eräs ystäväni tarrasi kiinni
alapäästäni, jonka vuoksi tasapainoni herpaantui ja tulin pää edellä
puolitoista kerrosta portaita alas. Ilmeisesti olin satuttanut tämän
onnettomuuden yhdeydessä hieman kyynerpäätäni, sillä se vihoittelee
nykyään jos sillä nojaa esim. baaritiskiin. Mitä minun tulisi tehdä
asialle?

nimim. Lothar Matthäus

- Hei Siltsi. Luunsirusta pääsee kätevästi eroon vetämällä
puukolla pieni viito ihoon sirun kohdalle ja kaivamalla siru ulos esim.
harpin kärjellä. Jos ongelma esiintyy vain kantabaarissasit, voit myös
pyytää heitä veistämään baaritiskiin pienen kolon kyynerpäätäsi
varten, jolloin siru ei pääse liikkumaan.

Lääkäripalsta
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binääri
0 tai 1, perinteinen tenttiarvosana.
(maksimi on 5)

bumerangi
binäärin esiaste. Palautettu
harkkatyö, joka ei kelpaakaan ihan
sellaisenaan...

C
Cinola

TTKY:n omistama leffateatteri
Herwoodin sydämessä. Halpoja
leffoja ja hyvä äänentoisto.

Controlling Ace
ks. Säätäjä-ässä

crosspostaus
moneen ryhmään nyyssejä
lähetettäessä käytettävä
menetelmä, jossa kaikki
uutisryhmän kirjoitetaan
Newsgroups - rivillä pilkulla
eroteltuina. Näin samaa nyyssiä ei
tarvitse lukea moneen kertaan.
Joka ryhmään erikseen postatessa
joudut helposti epäsuosioon...

Cupola
maailman paras entinen
teekkariravintola, kuoli ja
kuopattiin 1999. Ks. Sirkus

D
DI, Diplomi-insinööri

eläkkeellä oleva teekkari

E
Edison

sähkötalossa sijaitseva ravintolan
tapainen, toimii
itseannosteluperiaatteella.

emacs
tekstinkäsittelyohjelma, ctrl-
yhdistelmät saavat nakkisormisen
nörtin sormet helposti solmuun.

epähenkilö
asiattomasti käyttäytyvä ihminen,
töppäilee ja on muutenkin visto.

excursio
opintomatka, tai sen tapainen
kännireissu. Yleensä kotimaan
sisäinen.

Ilkeä haavauma

Olin TiTen viimevuotisessa kesätapaamisessa Pirkkalan
pulunpotkijoiden partiomökillä, joka sijaitsi isohkon vesialueen rannalla.
Rannalla oli laituri ja laiturin päässä veden syvyys oli noin metri. Kaikista
kehotuksista rohkaistuneena päätin ottaa laiturin päästä vauhtia ja hypätä
pää edellä kellisilläni järveen. Arvioin saapumiskulmani hieman väärin,
jolloin osuin pohjaan sillä seurauksin, että suvunjatkovälineeni osui
pohjassa olevaan kiveen ja siihen hattivattiini tuli ilkeähkö ruhje. Olen
koittanut parannella sitä noin vuoden ajan, mutta se tuntuu edelleen
vaivaavan. Varsinaista ruhjetta ei näy, mutta samalla alueella oleva
karvoitukseni kutisee ja hilseilee. Olenko saanut jonkun ruttoinfektion?

T: SK

- Mieleeni tulee kaksi vaihtoehtoa. Olet voinut saada rapusyyhyn
haavauman yhteydessä. Lääkärikirjan mukaan se pesii yleensä ravun
peräpanssarin alla, eikä missään nimessä voi tarttua ihmisiin. Tämä voi
tulla kuitenkin kyseeseen tässä tapauksessa, koska nimimerkistä ei voi
päätellä minkä lajin edustaja olet. Ihmiset eivät yleensä tuolla tavalla
hyppelehdi. Jos raajasi muistuttavat kumminkin suurimmaksi osaksi
muiden ihmisiksi todistettujen tovereidesi raajoja, niin muisteleppa
oletko asioinut esim. itänaapurimme viehkojen neitojen seurassa
"hattivattisi" kanssa? Apteekista saa käteviä lääkkeitä pikkuystävien
nitistämiseksi. Jos sinua kuitenkin arveluttaa moisten osto, niin voit
koittaa maaseudun ihmisten hyväksi havaittua keinoa. Hiero karvoihin
hieman hiekkaa ja kaada tujaus kossua päälle. Vintiöt juovat itseensä
tarpeettomasti alkoholia ja tappelevat itsensä hengiltä. Kysymyksen
takana on siis Sami Kananoja hervannasta, fuksit tietänevät varoa tätä
miestä.

Vatsavaivat

Mikäs siinä on kun on tuo alapäästä tuleva kiinteämpi tavara
muuttunut sen verran nestemäiseksi että jokapäiväinen asiointi alkaa
muuttua kivuliaaksi. Päivittäisen kiljupullon jälkeen se maha silleen
möyryää ja silloin pitää jo juosta asioille.

nimim. Ennenkin pesty pyykkiä.

- Vatsavaivat ovat melko yleisiä opiskelijapiireissä ja tälläkertaa
ongelmat ovat Harri Tuomenojan mahassa. Pistämätön lääke on siinä,
että syö ennen kiljupäälärin juomista tax-free pussillinen
turkinpippureita ja ota hieman tabascoa päälle. Tämän jälkeen voit
huuhdella tabascon kitkerän maun suustasi kiljulla. Vatsavaivoihin tämä
lääke pätee hieman käänteisesti, sillä viikon kuurin jälkeen
yksinkertaisesti pysty enään juomaan. Lisäksi tämä tulee halvemmaksi
kuin antabus.
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F
FAQ

Frequently Asked Questions, usein
kysyttäjä kysymyksiä ja vastauksia
sisältävä dokumentti. Ylläpidetään
toistuvien aloittelijakysymysten
vähentämiseksi

foo
metasyntaktinen muuttuja - laitetaan
koodiin muuttujanimeksi kun ei muuta
keksitä. Ei tarkoita yhtään mitään.

floodaus
irkkikanavan täyttäminen nopeasti
syötetyllä cut&paste-soopalla. ks.
spam

G
GooM

opiskelijaristeily, joka järjestetään joka
talvi Itämerellä. Liput myynnissä heti
opiskelujen alussa, vain nopeat
pääsevät messiin. Ankaraa bailausta

Gorilla
TiTen limuautomaatin päällä oleva
macarenaa laulava apinafiguuri.

H
hallitus

TiTen jäsenistön vuosittain valitsema
ihmispoppoo, joka keskittyy
parantamaan jäsenistön oloja

Hermitec
Talo jossa kiltahuone toistaiseksi
majailee ennen uuden  tietotalon
valmistumista. Viittaa myös talosta
löytyvään opiskelijaravintolaan, jossa
on perinteisesti koulun parhaat safkat.

Hermia
TTKK:n kupeessa oleva talorykelmä,
joka on täynnä jos jonkinlaista
pikkufirmaa.

Herwood, Hervanta
Leppoinen lähiö, teekkarin koti.
Tampereen teekkarikulttuurin ylin
mekka.

Hinaaja
Hellittelynimi joka sopii lähes
henkilöön kuin henkilöön. Kanoninen
esimerkki on "Petja on hinaaja!!!"
kovaan ääneen huudettuna.

Nasaaliontelo täynnä

Eipä siinä kun äijät vaan kännissä rupes että et saa menemään
neljää marmorikuulaa nennään työnnettyä niin mää sitten että perkele
ja vittu jes ja työnsin niin ihan näppärästi meni mutta yks jäi sinne
eikä tuu pois vaikka mikä ois. Ei se muuten niin häiritte paitti että
kun käy siinä särkännimen frispii-laitteessa niin päästä kuuluu
semmonen ääni kun joku ihan spraymaalipurkkia ravistais niin
vistottaa vähän kun ihimisetkin nauraa päin naamaa.

Terveisin onhansenyvvittu

- Niin. Ongelmahan sinänsä ei sinänsä kuulu minun
asiantuntemukseni piiriin, mutta selasin kuitenkin muutamia
hakuteoksia läpi. Niksi-pirkkaa lukiessani mieleeni tuli sellainen
ratkaisu, että mitäpä jos työntäisit sierainonteloosi käytetyt
sukkahousut. Niiden pitäisi hieman vähentää kolinaa ettei se kuulu
ainakaan ulospäin. Sisäisestä ei liene niin väliä. Sisäistä kolinaa kuuluu
vastedes Antti Kettusen päässä, jota voi käydä siunailemassa
Annalassa.

Huolia ja murheita

Dear doctor!

mä olin juhanuxena festareilla ja mulle kävi yx tosi nolo juttu
tiätsä. imin neljä sibukkaa pohjix ja mulla tuli paha olo mutta join
silti kaverin kossupullon lopun ennen boizonen keikkaa ku sille ei
maistunu. mun yx kaveri sanoi et ei kande kitata sibukkaa ku se lihottaa
ja kundit ei sit enää kato ku o ihra vuori ja sibukka saa sen alapään
kutiamaan ja haisemaan omituiselta!!! enivei... mun isobroidi oli
samoilla festarella ja lekuri sano sille että sillä on kuppa. voinx mä
saada tartunnan ku käy kotona vessassa tai saunassa?!?!? se on
kuulemma tosi kipea se kuppa jos sen saa... mua pelottaa mitä faija
mutsikin sanois.

ps. Doc, oonx mä raskaana? Pliis älä vastaa lehdessä...

nimim. Korson gimma

- Hei gimma. Kirjeesi alkupuolen perusteella suosittelen sinua
jatkamaan lääketieteen parissa, osaat jo tehdä ihan järkeviä huomioita
liittyen "sibukkaan". Varsinaisiin kysymyksiisi vastaisin, että kuppa
tarttuu ainoastaan hillosipuleista tai neljän viljan patongista, joten wc:n
ja saunan puolesta olet ihan turvassa.

Raskauskysymykseen törmää hyvin usein lehtien
lääkäripalstoilla. Vastaan saman minkä kaikki muutkin lääkärit, eli
raskaaksi voi tulla ainoastaan makkarasta, josta kuori on otettu pois.
Pienet teekkarinnakit avat siis takuuvarmaa raskaustavaraa, pysyttele
kaukana niistä. Gimman kirje oli lähetetty mystisestä
sähköpostiosoitteesta, joten en voi paljastaa kirjoittajan nimeä.
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I
Intternetti

ks. http://www.intternetti.com.

IRC, irkki
addiktiivinen ajankäyttömuoto,
juttele verkon päässä olevien
kavereidesi kanssa nostamatta
takamusta.

J
Jedi

Henkilö, joka osaa jonkin asian
huomattavan hyvin. Tunnetaan
mm. alalajeina koodijedi ja
beerjedi.

joe
tekstieditori, parempi kuin
perinteinen pico, mutta häviää
ominaisuuksissaan emacsille.

Justiina
TiTen kaulimenheiluttaja, yleensä
ilkeä ja rääväsuinen akka TiTen
hallituksesta, joka pitää jöötä yllä
missä ikinä liikkuukaan.

K
kaulin

Justiinan työkalu

kikkare
pieni ohjelmanpätkä joka tekee
jotain melkein hyödyllistä.
Tunnetaan myös nimellä "kilke".

kolamaatti
TiTen limuautomaatti, koulun
halvinta limua. Coca-sellaista
tottakai.

L
Leka

Killan heavy-duty nitomakone,
jollaista on tiettävästi käytetty jo
about 2000-vuotta sitten
epäinhimilliin tarkoituksiin.

Lintula
birdland, tietotekniikan osaston
unix-koneet, tunnuksen saa sinne
sitten kun on tarpeeksi alan
opintoja takana. Paatuneiden
bittinikkareiden elinympäristö.

Mystinen ihottuma

Mulla on tosi kauhee ongelma ja mä en uskalla käydä YTHS:llä tai
kertoo porukoille. Onnex mun irkkikamut ei  tiiä tästä ongelmasta. Siis
aamusin ku mä herään, niin mulla on hirveetä ihottumaa poskessa. Joskus
sitä on molemmissa poskissa, mutta useemmiten vaan toisessa.

Poski on siis täynnä sellasta punottavaa jälkeä ja sit iho on silleen
arka. Se ihottuma on sit kans niiku  silleen symmetristä ja
neliönmuotosta. Usein niitä  neliöitä on poskessa yli kymmenen!!!!
Tunnin kuluttua heräämisestä ihottuma yleensä katoo jotenkin
mystisesti. Oon koittanut laittaa erilaisia rasvoja, mutta ei ne auta.

Nim. Kuolenx mä?

- Tämä onkin visainen ongelma. Aikani pohdittuani keksin
kuitenkin perimmäisen syyn. Olen varmaankin Tampereelle muuttaessasi
tullut aluksi TOAS-taloon, joissa on talon puolesta sängyt.
Poismuuttaesasi olet ajatellut että kyllä vanha edarin puheenjohtaja pärjää
hieman  vaatimattomammassakin yösäilössä, joten arvaankin että vietät
yösi ruosteisessa löytökatiskassa. Epäilykseni mukaan katiskalle
ominainen kanaverkkomainen pinta painaa poskiisi nämä kuviot, jotka
hieman myöhemmin häipyvät. Toinen vaihtoehto on että käytät vanhaa
vohvelirautaa tyynynäsi. Näinhän ei kannata menetellä, vaan kannattaa
nukkua ihmisille tarkoitetuissa makuusijoissa.

Lihava tyttöystävä

Oon tällänen 23-vuotias urheilijanuorukainen ja mulla on tällänen
ongelma että tyttökaveri on alkanu lihomaan ihan järkyttävästi. Sillä on
nykyään maha ku rantapallo. Mä oon koittanu juoksuttaa sitä lenkillä ja
piilotellu auton avaimia kun sen on pitäny lähteä kauppaan ja muutenkin
koittanu potkia sitä liikkeelle mutta mikään ei auta. Se vaan valittaa jotain
selkäkipuja ja ettei se millään jaksa. Ei kai se saatanan laiska lehmä jaksa
kun se on niin läski!! Koitin jo salaa juottaa sille niitä ostoslinjan
laihdutuspirteilöitä mutta vitut se suostunu niitäkään juomaan. Kerrohan
nyt mulle ripeesti mitä pitää tehdä.

- Tämä on yksi tavallisimmistä seurusteluskenaarioista. Siinä missä
miehen pyöristyminen on jaloa ja kadehdittavaa, menee naisen lihominen
jo korniuden puolelle. Nykypäivän miesvartolon ihannemitathan
pyörivät tuolla Ron Jeremyn mitoissa (179cm, 110kg, 26cm), kun taas
naisten pitäsi ottaa mallia Ally McBealin maailmasta.
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lipasto
yliopisto, humanistihörhöjen
kommuuni pseudotieteitä varten

M
meedio

tosi velho tyyppi

Modeemi
Tosinörttien guruiluklubi kiltahuoneen
vieressa. Säätäjä-ässien paratiisi.

mokkula
vähän isompi kikkare, tai kokoelma
kikkareita

N
Newton

Konetalon ravintola, perinteisen
epäilyttävää ruokaa

noppa
opintoviikko, hallitustyypit eivät juuri
harrasta näiden keräilyä. Poikkeuksia
on tietty joskus nähty.

nörtti
Jaa mää vai?

O
OPM

Oma Pullo/Pyyhe Mukaan, yleensä
bileiden / saunailtojen määre.

P
peelo

uusavuton, konenikkari joka luulee
osaavansa enemmän kuin oikeasti
osaakaan

Peelo
toinen TiTen uudemmista kopiokoneista

Pentti
TiTen Linux-kone

perl
Suosittu scriptikieli, jolla nörtit
vääntävät ->kikkareita

Petri Ritari Ässä
TiTen fiktiivinen suojelija ja
supersankari

Tapaukseesi liittyen: Oletko huomannut liittyykö tähän
lihomiseen liittyen  ahmimista ja jatkuvaa syömistä, tunnetilojen
äkillistä muutosta, tyrannimaisia piirteitä ja vauvakataloogien selailua?
Jos arvioni osuu oikeaan, niin tyttöystävälläsi on ns. käynyt
käymäläinen, ja hän on saanut vesipöhön ja ödeeman. Nämä tarttuvat
helposti jos nainen on menevää sorttia, ja harrastaa esim. Tupsulan
padassa lillimista tai uintia. Vesipöhön vaikutuksesta ei kyllä voi
erehtyä. Tauti on siinä mielessä kiitollinen, että sen pitäisi hävitä
itsestään muutaman kukauden kuluessa lähestulkoon yhtäkkiä. Jos
jossain vaiheessa huomaatte että tyttöystävän vesipöhöön liittyvät
vedet tulevat ulos, kannattaa naisihminen vielä lääkäriin, niin viikon
päästä voittekin aloittaa lenkkeilysessiot. Toivosi ei ole vielä siis
menetetty, mutta hiljaa hyvä tulee. Kysymyksen lähetti ongelmanuori
Antti.

Epäilyttävät kaverit

Rakas lekuri.

Mulla on yks kaveri joka ruinaa mua ainaiseen kännäämään, tai
ainakin ottamaan sixpackin. Lisäks se aina mölisee peittovansa mut
tekkenissä kun se on nyt harjoitellut ja saa silti aina turpaansa. Pitäiskö
mun kans lyödä sitä turpaan?

- Kaverillasi taitaa olla joku ongelma minäkuvansa kanssa. Minä
en usko, että kukaan olisi niin pitkäkestoinen tyyppi että haluaisi
vapaaehtoisesti kuunnella ns. Tuomenojan tilitystä varsinkaan
jatkuvasti. Suosittelen siis että kopauttelet kaveriasi pitkin otsia, se
on hänelle itselleenkin parasta.

Tässä oli palstamme tällä kertaa. Jos mieleesi tulee joku asiallinen
kysymys niin lähetä se minulle. Tiedoksi kaikille reginafetisteille: tällä
palstalla ei julkaista mitään alapäähän liittyviä kysymyksiä, eikä
muitakaan asiattomia sutkautuksia.

Roni Jeremias
TietoTeekkarikillan urologinen osasto



Tampereen TietoTeekkarikilta 21 Nibble  3/2000

Petri Ritari Ässä -käännös
Taaksepäin parin promillen
tuiterissa tehty kuperkeikka
alaspäin viettävällä rantakalliolla.
Saa polvet helposti verille.

Petri Ritari Ässä Skriko -
käännös

Sama kuin edellinen, mutta
puolivolttimaisempi. Vain
todellisille agilityhemmoille.

pico
kevyt helppokäyttöinen
tekstieditori, rikkoo ylipitkät rivit

Q
quitata

lopettaa

R
Rai

yleiskäyttöinen lausahdus, periytyy
vanhasta Tamppi-sarjiksesta

Rai rai raa
Noh, tuleekos kalaa? ks. Rai

rankka
Nimensä mukainen monipäiväinen
ja promilleinen excursio, joka voi
suuntautua naapurimaihin asti.

Rauta
TiTen heavy-duty rei'itin

Regina
lehti lääkäripalstan ympärillä,
löytyy kiltahuoneelta

rekursio
ks. rekursio

Ruffe
Killan vahtikoira, puusta
moottorisahalla "veistetty" patsas.

Ruffecs
#TiTe -irkkikanavan vahti.
Elektoninen irkkijä.

S
Senssibileet

TiTen jokasyksyiset paritusbileet,
parituskone on toiminnassa
fuksimessuilla syyskuussa.

Että niinku häh?

Intternetti on ihan kiva keksintö. Paitsi että sen kautta voi irkkailla
ja tsättäillä ja katsoa sähköpostit, voi sen välityksellä selailla myös kivoja
yritysten ja yhteisöjen kotisivuja. Kotisivut ovat kauhean mukavia, niiltä
saa usein hyödyllistä ja toistaalta viihdyttävää tietoa tekijöistään tai
jostain muusta.

On noissa kotisivuissa sekin hyvä puoli, että ne on aika helppo
löytää. Jos haluat tarkistaa rasvattoman maidon atsoväripitoisuuden, voit
olla melko varma, että asian kertova sivu löytyy osoitteesta
www.valio.fi . Samaan tyyliin kännykkäsi speksit löytyvät
www.nokia.fi tai viimeistään www.nokia.com -osoitteista. Lähes
kaikilla kunnilla suomessa on www.turku.fi tai www.mouhijarvi.fi
-tyyppiset kotisivut. Onhan hyvä tietää mihin kellonaikoihin
Mouhijärvellä voi kunnanvirastosta varata yleisen saunan
ryyppyporukalle.  Kuitenkin on huomattava, että piskin ulvontaan ei
välttämättä löydy apu osoitteesta www.koirankuohitsija.com tai jano
helpotu www.kaljaamulle.fi:llä - vaikka www.satan.com ja
www.seksi.net ovatkin olemassa.

Astetta vaikeammaksi mennään, jos haluaa veikata suoraan
esimerkiksi teksti-tv:n sijainnin tai Tampereen pääkirjaston aukioloajan.
Silti www.yle.fi/tekstitv tai viimeistään www.tampere.fi/
kirjasto.html ovat usein hyvin toimivia veikkauksia.

Kylmästä päästä ja tästä kaikiesta huolimatta saattaa hieman
järkyttyä, kun radiosta tulee elintarvikemainos. Siinä lyhyen ja teennäisen
dialogin jälkeen kuluttajalle kerrotaan, että hänenkin
perunalastuongelmansa helpottuvat, jos hän vain hankkii uutta
kuorruketta nimeltä dippi.net. Dippi.net!?! Voi pemalauta jurkele
sentään. Johan nyt on markkinat, kun täytyy elintarvikkeetkin nimetä
noin tanan trendikkäästi. Varmaan se on hyvä sitten kun jääkaapissa on
myös maksalaatikko.com ja www.piimä.fi. Meneeköhän tämä jo
vähän yli? Oltaskohan me pärjätty ilman dippi.nettiäkin, feeliksin
ketsuppifirma?

Nim. www.kysynvaan.org

Kulmamukina



Nibble  3/2000 22 Tampereen TietoTeekkarikilta

simalippu, -lipetti, -piletti
saunailloissa / bileissä saa simaa näitä
vastaan. Sima on tosin aika monesti
loppu, joten korvikkeena joudutaan
tarjoamaan jotain muuta vähän saman
väristä juomaa.

spam, spämmi
turhan törkyn tunkemista
sähköpostilistoille

Säätäjä-ässä
Henkilö, jolla on taipumuksena
"säätää" koneita. Hallitsee usein
emacsin virittelyn ja unixin erilaiset
komennot vipuineen ulkoa.

T
TC, tenukommandot

alkoholin nauttimisen edistämiseen
tähtäävä veljeskunta, viettää hieman
hiljaiseloa.

tippukiviluola
Hermitecin luentosali HB116,
betonitolppa keskellä salia.

Tirez
killan jääkaappi

TiTeX
Tietoteekkarien excursioryhmä, tällä
hetkellä olemassa oleva ryhmä
matkustaa Australiaan syksyllä 2000.

tonttula, tonttuverkko
TOASin opiskelijaverkko - tuo vilkkaan
interneetterin kämppääsi

torkkeli, torkki, torspo
koheltaja, tunari, sähläri

Torspo
toinen killan uudemmista
kopiokoneista

tulivuori, tulivuorilaatta
oksentamista selällään maaten.
Painovoima vaikuttaa myös "laavaan".
Älkää yrittäkö tätä kotona.

Tykki
killan vanhempi kopiokone

U
UUTINE

itsestäänselvyys. Prefiksinä joskus "STT,
yllätys ja ..."

Ihmiset tekevät salassa vähän vaikka mitä juttuja.
Henkilökohtaisesti olen salanukkuja. Jos olen katsomassa porukassa
esim. telkkaria ja minua alkaa nukuttamaan, niin koitan nukkua
mahdollisimman huomaamattomasti. Yleensä toinen, kolmas, tai
neljäs osapuoli alkaa ihmettelemään jossain vaiheessa raskasta
hengitystä ja muita vistoja juttuja ja tönäisee minua näinollen
kyljyksille kysyen että nukunko. Joka kerta nukun, mutta valehtelen
silti että en. Yritän tietysti nukahtaa mahdollisimman pian uudelleen
kun epäilevä silmä välttää. Minulla ei ole aavistustakaan miksi harrastan
moista toimintaa, mutta se on jo ilmeisesti uponnut sen verran
selkäytimeen että ei siitä enää eroonkaan pääse.

Mitä muuta perverssiä voisi tehdä salaa, joko tahallaan tai
tahattomasti?

Eräänä päivänä tulimme ihmetelleeksi erään
nimeltämainitsemattoman karpaasin kanssa, että kuinkahan pitkään
voisi ryypätä salaa kaikilta muilta ihmisiltä? Yksin sellaiseen ei viitsisi
ryhtyä, koska muuten voi erakoitua liian pahasti ja olisihan se tylsääkin
tylsempää. Näinollen pitäisi olla joku kännikaveri, joka olisi
projektissa mukana. Haastetta lisää tietysti mahdollinen tyttöystävä.
Aloimme miettimään minun tapaustani, jossa asumme paremman
puoliskon kanssa eri paikkakunnilla ja näemme viikonloppuisin. Tämä
tarkoittaisi sitä, että salajuopottelu pitäisi ajoittaa maanantai-torstai
- päiville. Töissä pitäisi kumminkin pystyä käymään, joten päiväannos
jäisi ehkä noin kymmeneen kaljaan, jolloin krapula olisi sen verran
hallittavissa ettei välttämättä suuremmin edes myöhästyisi töistä. Mitä
muuta pitäisikään ottaa huomioon?

Salakännikumppani kannattaa valita käyttäen suurta harkintaa.
Ainakin sopivaa pelihenkeä vaaditaan väistämättä. Varsinainen riski
muodostuu kelpuuttavan selityksen keksimisessä muulle
lähiympäristölle jatkuvan makkuritilan peittelemiseksi. Playstation-
turnaus tai iltakävely herättävät pidemmän päälle ulkopuolisissa
ihmisissä homoeroottisia kuvitelmia, jolloin kumppaniksi pitäisi valita
vastakkaisen sukupuolen edustaja. Tälläkin on omat negatiivis-
kumuloituvat huhuvaikutukset lähiympäristössä, sillä kaveri on kaveri,
mutta kukaan äijä ei oikeasti pysty tuijottamaan kavalaa naisihmistä
montaa päivää kaljoittelun merkeissä saamatta säädyttömiä ajatuksia
heikoilla loppuillan hetkillä. Tai ehkä pystyy, mutta se olisi kuitenkin
riski. Kannattaa päätyä kumminkin samanlaiset suvunjatkovälineet
omistavaan tyyppiin leimautumisen riskin uhallakin.

Harrastus tämäkin
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V
Visitors

TiTeX-2000:n järjestämät
kolossaaliset haalaribileet.
Viimeiset järjestetään syyskuun
alkupuolella.

visto
ruma, kamala, iljettävä

vittugeneerinen
perin yleinen

W
WAPpu

WAPpuna on asiallista pailata,
rällärällä.

X
xemacs

emacs - tekstinkäsittelyohjelman
kehityshaara, tulee graafista
ympäristöä paremmin.

X-asento
Fuksipaimenten perinteinen
sammumisasento

XQ
ks. excursio

Y
Yöwäki, Yöwäen bileet

WAPpuna koko yön kestävät bileet
keskustan tietämillä

Z
Zabex

tulivuorilaatan keksijä

Å
Åbo

rantakylä jossain lounaan
suunnalla.

Ä
ääliö, känni-

humaltunut ääliön lajityyppi -
tavataan erityisesti bommarien
yhteydessä

Ö
Öykkämöykkä

Känniääliön aiheuttama suunnaton
meteli, joka muistuttaa puhetta.

Rahaa koko salakänniharrastukseen menisi noin 1000mk (10 pulloa
* 4 päivää viikossa * 4 viikkoa) Jos innostuu myös ikäänkuin kaupanpäälle
polttamaan askillisen röökiä kännipäivinään (salaa tietty), niin sen
vaatima vero olisi noin +500mk. Tyhjät pullot pitäisi aina viedä pois
viimeistään perjantai-aamuna, ja ne pitäisi muutenkin olla piilotettuina
kavereiden yllätyskäyntien varalta. Vierailuista pystyisi kyllä
peippalemaan itsensä ulos suhteellisen helpolla, mutta tyttöystävän
saapuessa paikkojen pitäisi olla kunnossa. Osa perjantai-aamusta kuluisi
tietysti imuroimiseen, jolloin kaikki mahdolliset kännäilyevidenssit
imeytyvät sinne mistä niitä hyvin harvoin pengotaan esille.
Salatupakoitsijoille olisi odotettavissa tukala viikonloppu, sillä joka
arkipäivänä vedetty röökiaski alkaa ennenpitkään tuntumaan jo
fyysisestikin. Lieneekö riippuvuudella mitään tekemistä asian kanssa.

Miten selittää "ylimääräinen" rahan kulutus? Tuntipalkkalaisella
tämä on huomattavasti helpompaa. Kylmäsydämisempi ihminen alkaisi
jo kuukauden puolivälissä vihjailemaan ettei saa tehtyä kuussa ihan täysiä
tunteja, vaikka paiskisi oikeasti hommia apinan raivolla vaikka ylitöille
asti. Syiksi voisi laittaa arkipyhää, kimppakyydin aiheuttamaa liukumaa,
tai vaikka motivaatio-ongelmaa. Kuukausipalkkalaisen tulisi hakea syitä
keksityillä tai suurennelluilla laskuilla, tai paremman ruoan
valmistuskustannuksilla.

Ravinto ja vararavinto on myös tärkeä asia tämän harrastuksen
salaamisessa. Perinteisissä kaupan mikrosafkoissa on noin 500kcal, jolloin
kymmenelle kaljalle jää päivittäistä tilaa noin 1500kcal, joka riittää
päivittäisen energiatarpeen tyydyttämiseksi eikä silti vaaranna nykyisen
elintasomahan valtasuhteita muuhun kroppaan nähden. Toisaalta
salakännääjän viikkoon kuuluu myös kolme alkoholitonta päivää, jolloin
voi säännöstellä paremmin ruokavaliotaan ja kompensoida mahdollisia
arkipäivien ylilyöntejä. Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että kännipäivän
ateria koostuu nimenomaan yhdestä mikrosafkasta, light-
virvoitusjuomista, sekä kassillisesta ravitsevaa ohrapirtelöä.

Salajuopottelun aakkoset ovat siis moninaiset, ja jokaisen on
kehitettävä oma yksilöllinen linjansa tämän jalon harrastuksen
edelleenkehittämiseksi. Jos aiotte kokeilla joskus, niin kertokaa ihmeessä
kuinka kauan onnistuitte. Niin, en ala ryyppykaveriksi, en edes
kaljapalkalla.

Salasimpauttaja Siltsi



Nibble  3/2000 24 Tampereen TietoTeekkarikilta

KEBAB-ELÄIN:
Pitados Cebabos

Grande

KEBAB-eläimet ovat peräisin esihistorialliselta neoliittikaudelta. Ne
ovat hyväntahtoisia kasvissyöjiä, joiden elopaino vaihtelee 5-10 kilon välillä.
Kebab-eläimet ovat rakenteeltaan varsin yksinkertaisia; Niiden ainoat
näkyvät elimet ovat suu, sekä peräaukko. Näiden lisäksi kebab-eläimellä on
varsin mielenkiintoinen sisäelin, nimeltä läpivirtaussuoli. Siinä yhdistyvät,
sekä hengitys- että ruoansulatuselimet.  Alalajeja on kaksi, joista toinen elää
rehevissä, vähähappisissa vesissä ja toinen vuoristoisilla ja karuilla
kallioalueilla. Molempien liha on väriltään punertavan ruskeaa, sekä makoisaa.
Kebab-eläin lisääntyy jakautumalla.    Kasvatus ja metsästys   Kebab-eläintä
metsästetään laajalti, sen maukkaan lihan vuoksi. Taannoin pelättiin kebab-
eläimen kuolevan jopa sukupuuttoon, mutta onneksi tarhattu kebab-eläin
levisi turkkilaisten maahanmuuttajien avulla ympäri maapalloa. Osa näistä
tarhatuista kebab-eläimistä elää nykyään villinä luonnossa; luontoaktivistien
murtautuessa kebabtarhoille ja koekebab-eläinkeskuksiin. He päästivät
vapaaksi aikoinaan vapaaksi tuhansia tarhaoloihin tottuneita  kebabeja,
tuttavallisemmin kepsuja.

Kebab-eläin on varsin vaikea pyydystettävä. Arkana ja vähäliikkeisenä
eläimenä se yleensä hakee suojaa kivenkoloista ja kalliohalkeamista. Koska
kebab-eläimen liha on verrattain suosittua, on pyydystysmetodeissa otettava
huomioon lihan jatkokäyttö, sekä mahdollisimman suuri jalostusmassa. Tästä
syystä kebab-eläintä voidaan pyydystää pääsääntöisesti ainoastaan aamuisin
ja iltaisin, eläimen haukotellessa. Kebab-eläimen haukotellessa heitetään
eläimen suusta sisään, pituudeltaan noin reilun metrin mittainen keihäs,    jota
kutsutaan vartaaksi.

Salametsästäjät käyttävät lisäksi muutamaa hieman kyseenalaista
menetelmää. Kebab-eläimille saatetaan syöttää purjoperunasosetta, joilloin
ne alkavat   piereskellä. Tällöin salametsästäjät heittävät keihäänsä takakautta
kebab-eläimen peräaukkoon. Toinen keino on väsyttää kebab-eläimiä
valvottamalla niitä aamutunneille. Tällöin ne saattavat haukotella keskellä
päivää ja ovat näin salametsästäjille varsin helppoa riistaa.

Vesikon Retku

TAKASIVUN ELUKKA
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