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Pikatestissä:
TiTe-kilta

Uusiotestissä:
Extreme-Nibble

10V - vuosijuhlien muistelot

Koulun kolapaikat jättitestissä!Koulun kolapaikat jättitestissä!
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TM-tähdistö

Ve r t a i l u t e s t e i s s ä
annetaan testatuille ja
s u o s i t e l t a v i k s i
todetuille tuotteille
tähtiä. Yksi tähti
tarkoittaa tyydyttävää
tuotetta. Täydet viisi
tähteä merkitsevät, että
kyseinen tuote edustaa
luokkansa ehdotonta
huippua.
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TITEN MAAILMA 02/01
Tampereen suurin TiTeläinen aikakausilehti

Wappu ohi, kesä täällä

n Wappu on tältä vuodelta ohi. Oma
määritelmäni on, että Wappu on silloin
ohi kun päänsärky hellittää.

Fuksit on kastettu, tervehdys uusille
teekkareille. Toivottavasti Wappunne
meni loistavasti, fuksiwapussa on aina
oma taikansa. Oli se sitten vaikka kaste
tai suomineidon lakitus, tiedät
seuraavina wappuina ne jo ennestään,
eivätkä ne enää tunnu samalta.
Tuntuvat upeilta, mutteivat samalta.
Joku voi tietysti olla vain tyytyväinen
tästä.

Kilta vietti 10-vuotisia vuosijuhliaankin
sitten edellisen Nibblen. Juttuja
tapahtumista löydät lisää myöhemmin
lehdestä, mutta haluan vielä kiittää
erityisesti Petraa, Hannua, Kippeä,
Lahnista ja Petjaa kertakaikkiaan
upeista juhlista.

Tätä kirjoittaessani #tite:n vahtikoira
Ruffe kertoo ulkona olevan 20.4 astetta
lämmintä ja pouta. Uskottava se on,
kesä on taas. Lähdenpä terassille.

Tero Martti
TiTe pj 2001

Ruusuja vai risuja

n Onhan taas yksi Nibble enemmän
saatu ulos. Jo tässä vaiheessa vuotta
ymmärtämykseni viime vuoden hv-
nibblen tekijöitä kohtaan lisääntyi
roimasti, kun juttuja hallituksen
ulkopuolelta tuli tasan yksi. Kiitos
siitäkin vähästä. Toivottavasti lehden
lukija on tyytyväisempi kuin tekijä :-)

Rolle
Toimitus&Taitto

s.9
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Wuoden 2001
wappu.  Sepäs
olikin taas Wappu.
Itselleni toinen.
Tällä kertaa piti
lähestyä wappua
vähän toiselta
näkökantilta kuin
viime vuonna. Ei
voinutkaan vaan
häröillä edes-
v a s t u u t t o m a s t i
pitikn ja poikin,
vaan piti tehdä
vähän hommiakin.
Mutta aloitetaas
alusta. Mitenkäs se
nyt menikään.

Tamppi paljastui�
Heikki lauloi siellä
Aikuisen Naisen. Siitä
biisistä on näköjään
vaikea päästä eroon..

Oli Coloursbileet,
Palavaihtarit, Muna-
bileet. Coloursin
terassilla oli kylmää.
Tosin onneksi oli
lämmintä seuraa, niin
ei ollut pahakaan.

TiTen miesten
picnicillä riitti simaa..
hyvää sellaista.
Olikohan killan suntio
humalassa täällä?

K u m i p e l a u s I S O
Roosiksessa. Kettu-
sen ja Ulvénin uinti-
reissu oli melkein
odotettavissa. Tuo-
marin järveen heittä-
mistä en osannut
odottaa, mutta se oli
hyvä käänne sillo-
iseen peliin. Suntio oli
täällä krapulassa.
Kovaa vauhtia
humaltumassa. Pa-
halle se kuitenkin
haisi =).

Skellarin avajaisissa
riitti jengiä. Kutsu-
vierastilaisuudessa
killan edustajana oli

mukavaa, sai
skumppaa vai mitä lie
ja hyviä napostel-
tavia. Boolia oli
kerhossa kuin
kerhossa. Iltapäivällä
peluutettiin Her-
wantapeliä stalon
yläaulassa. Skilta-
laisetkin pääsivät
koittamaan kynsiään
peluuttamisessa, oli
aika hupaisaa katsot-
tavaa =) Sormi suus-
sa ja sukat solmussa.
Illalla wappuleffaa ja
BBbändiä ja pala-
vaihtareita. Hurjaa
menoa, wappuna on
asiallista bailata.
Suntio oli kännissä.
Olettaisin. =)

Tupsulan ulkoilma-
konsertissa jyräsi
Missing Linx ja märkä
nurmikko. Bändi oli
liiankin hyvä, poliiseja
ei näkynyt eikä
kuulunut ja siksi jäi
kuulematta �Poliisi� -
biisi. Bändi ja laulaja
pistivät parastaan ja
joutuivat yleisön
eteen vetämään lisää
biisejä. Missing Linxiä
kuulisi mieluusti
toistekin, sen verran
tunteella pojat

A: Wappumuistoja,
hajanaisia.
A: Wappumuistoja,
hajanaisia.

Blues Brothers live @ Sirkus
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soittivat.

W a p p u r i e h a n
julistukseen piti
ehdottomasti päästä.
Jännittämään miten
fuksien tekemä jäynä
meni. Hyvinhän se
meni. Kolmantena
koskeen. Teron
kasvoilla näkyi tuska,
meni lupaamaan että
hallitus menee
koskeen jos fuksit
ovat kolmen parhaan
joukossa. H-R oli
mennyt lupaamaan
että tukka lähtee jos
MIK on ensimmäinen.
Ja  lähtihän se tukka.
Sellasia ne kiltojen
PJ:t ovat.

Yhtään lakkia ei saatu
Annan kanssa
hukkaan. Saimme
yletöntä ihmettelyä
muulta hallitukselta.

Lakituksessa tuli yhtä
upea fiilis kuin
viimekin vuonna.
Vähän erilainen, ei
ehkä ihan niin

uutuuden raikas fiilis,
mutta yhtäkaikki
riehakas ja villi. Eikä
se lakkikaan niin
puhdas ja valkoinen
enää ole. Harmaahan
se oikeastaan on.
Tupsukin ihan räjäh-
tänyt. Mutta eipä se
mitään. Kun katselee
OTiTlaisen Sammulin
lakkia niin jopas se
oma näyttää puhtoi-
selta ja valkealta.
Sammulin lakki kun
on ruskean harmaa.

Kastesauna. Aamulla.
Voi että väsytti. Mutta
päästiin sentään
Annan kanssa
l e i m a a m a a n

Te e m u n k i e r r o s -
läystäkkeitä. Piti sitä
sitten vähän ottaa
lukua itsekin. Delicin
ja Kimmon kanssa
hissin edessä.
Rairairai, mä oon sun
samurai. Legen-
daarista. =)

Fuksien härwelistä

lähti kovin ääni ja
paras meininki.
RaiRai-terassiksi se
terassi kastettiin.
Kyllä sen kyydillä
kelpasi matkata
koskenrantaan ja
huudattaa musta-
haalarisia TiTeläisiä
s o o n - t o - b e -
teekkareita. Aikuinen
Nainen, rairairai mä
oon sun samurai. Ääni
lähti. Mutta missä on
sähkö? KAUKANA
TAKANA!!!

Koski on kylmä,
jääkarhut huutaa.
Vaikka vettä tuli
perkeleesti, koskeen
piti päästä. Tero yritti

lieroilla itsensä pois
korista, mutta muu
hallitus pysyi
tuumassa ja niin sitä
taas mentiin koskeen.
Suntio oli kännissä. Ja
oli ressukka hukannut
bilereppunsa. Jos joku
on sitä nähnyt niin
tuokaa ihmeessä
kiltaan. Niin ja

löytyihän sitten meille
se yksi ikifuksikin�.EI
NÄIN!!! Koitetaan
pysyä hereillä tai
ainakin herätä ajoissa
=) Oma kaste ei
oikein onnistunut.
Tuloksena murtunut
nenä ja likomärkä
lakki. Mutta olo oli
upea, jälleen kerran.

Wappu on hieno
kokemus. Ehkä se on
ensi vuonna jälleen
paljon parempi. Niin
näkisin tämän asian.

Me ollaan teekkareita
kaikki, kun oikein
koskeen kastetaan.
Me ollaan teekkareita

Tampereen, ihan
jokainen.

Wappuna on asiallista
pailata.

Sanu, ylitutor

Kuraista meininkiä Tupsulan ulkoilmakonsertissa. Kuin Woodstockissa ikään.
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KOULUN KAHVILAT VERTAILUN ALLA
Rakkaat fuksivastaavanne tekivät kierroksen
koulun kahviloissa luentotaukojensa aikoina.
(Haluamme korostaa ettemme olleet
kahvilavertailun vuoksi poissa yhdeltäkään
luennolta, eikä opiskelumme häiriintynyt tästä
tehtävästä mitenkään.) Näin yleisesti
haluaisimme kommentoida että kaikki kahvilat
ovat hyvin  opiskelijaystävällisiä, ja niiden
sijainti on loistava, joka paikasta on lyhyt
matka johonkin kahvilaan. Mutta siis testin
pariin.

Testissä kiinnitimme huomiota muun muassa kahvin
saatavuuteen, kahvilan istumamukavuuteen,
teevalikoimaan, yleiseen ilmapiiriin ja ruokaan, niin
kahvipullaan kuin sitten ihan silmänruokaankin.
Palvelua arvioimme hymiöillä, maksimi viisi
hymiötä. Samoin yleisarvosanan maksimi on viisi
tähteä.

1. Kahvin/teen saatavuus
2. Kalustus
3. Näkymät
4. Sijainti
5. Silmänruoka
6. Astioiden palautus
7. Erityishuomiot
8. Plussat ja miinukset

Ensimmäinen kohde oli
k i l t a h u o n e e n
läheisyydessä sijaitseva
Hermitec.

1. Kahvit on helposti saatavilla kassan
läheisyydestä. Kaikki tarpeet pikkulusikoita
lukuunottamatta ovat samassa paikassa,
hyvin kätevää.

2. Tuolit ovat hyvin mukavat. Tosin pöytien
välissä saattaa ruuhkaisena aikana olla
hyvinkin ahdasta, mutta sopu sijaa antaa, ja
niskaan kaatunut kahvikuppi huomattavasti
enemmän.

Arvosana: 9

3. Ikkunoista näkee erään yrityksen (jonka
nimeä tässä ei mainita) rakennuksia, sekä
parkkipaikan. Lämpiminä aikoina käytössä
oleva takaterassi on mukavan suojainen
paikka Hermian takana.

Arvosana: 7

4. Killan ja luentosalien läheisyydessä, erittäin
helppoa ja käytännöllistä. Take Away �
kahvikaan ei kylmene matkalla kiltahuoneelle
korttia pelaamaan mentäessä.

Arvosana: 10

5. Koska ravintolassa on hyvin kansainvälinen
ilmapiiri varsinkin iltapäivisin, silmänruoka
on suuri osa Hermitecin viehätystä.

Arvosana: 7½ (iltapäivisin jopa 9½)

6. Astiat on helppo palauttaa hihnalle, tosin
usein ruokailijoiden jono ja astioiden
palauttajien jonot risteävät pahasti.

Arvosana: 7½

7. Kansainvälinen
ilmapiiri, erityisen
hyvin täytetyt
sämpylät elikkäs
sämpsät.

8. + haudutettu tee
- pienet teekupit

9. Palvelu: J J J J

10. Yleisarvosana: ∗∗∗∗

Seuraavana matka suuntautui Konetaloon
kahvila Motivaattoriin.

1. Linjaston päässä, lähellä kassaa.
Kahvikupit tosin joutuu hakemaan linjaston
alusta. Tästä vähän miinusta.

2. Tuolit ja pöydät ovat aivan loistavat. Tosin
takkia on vaikea välillä sijoittaa tuolin
selkänojalle, joten siksi pieni vähennys.

Arvosana: 9-

3. Kahvilassa istuessa näkee paljon tuttuja,
mikä on mukavaa. Kahvihetket tosin
saattavat tästä syystä joskus vähän
venähtää. Ikkunasta ulos katsellessa näkyy
rakennustyömaita, jotka eivät ole niin
kauhean mukavia. Varsinkaan tähän aikaan
vuodesta, koska on niin kylmä.

Arvosana: 8

4. Sijainti on erinomainen. Luentosalit ja
naulakot ovat aivan lähellä, joten
luentotauolla ehtii hyvin nauttimaan kupin
kaffetta.

5. Näin vanhemman tieteenharjoittajan silmään
osuu hieman liikaa uusia kasvoja varsinkin
aamuisin.

Arvosana: 6½
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6. Astioiden palautus on hankalaa. usein joutuu
kiertämään kahvilan ulkopuolelta jotta
pääsisi palautuskärryn luokse.

Arvosana: 7-

7. Maidot ja sokerit ovat kätevästi omalla
pöydällään linjaston ulkopuolella. Tämä tosin
saattaa aiheuttaa hämmennystä
kokemattoman kävijän mielessä, mutta
tähän ominaisuuteen tottuu nopeasti.

8. + kahvilamainen
- pieni, usein tupaten täynnä
- pitkät jonot

9. J J J

10. ∗∗∗

Kolmas testattava kahvila oli Sähkötalossa sijaitseva
kahvila Voltti. Testiryhmä siirtyi tänne piiriteorian
luennolta perjantaiaamulla. Joten kahvihammasta
kolotti suuremmalla teholla�

1. Kahvia ja teetä on helppo ottaa.
Teevalikoimat ovat runsaat ja hyvin käden
ulottuvilla.

2. Kalustus on istumamukavuudeltaan lähes
täydellinen. Kahvilan yhteydessä toimivan
pizzerian tilat erottuvat selvästi erilaisella
kalustuksellaan. Pöydät on aseteltu sopivasti,
ahtautta ei ole, ja aina mahtuu isommallakin
porukalla istumaan. Miinusta tulee pyöreistä
pöydistä, tarjottimien optimoitu sijoittaminen
pöydälle on lähes mahdotonta.

Arvosana: 8+

3. Näkymistä voisin sanoa sen verran, että
koska kahvila sijaitsee talossa jossa monilla
on laskuharjoituksia ja luentoja, koko ajan
on vilskettä ja vilinää. Tämä tosin luo välillä
meluisan ja levottoman ilmapiirin.
Levottomuutta aiheuttaa myöskin ihmisten
kulkeminen kahvilan läpi ruokalasta
tullessaan.

Arvosana: 8-

4. Toistaiseksi Voltti sijaitsee kaukana.
Kiltahuoneesta katsottuna. Tästä tuli
reippaasti miinusta. Samoin miinusta tuli siitä
että kahvila sijaitsee eri kerroksessa kuin
luentosalit.

Arvosana: 6

5. Tästä ei voi sanoa kuin että menkää itse
katsomaan�

Arvosana: 9½, parhaimmillaan 10-

6. Astioiden palautus on sitten puolestaan yhtä

helvettiä. Palautuspiste sijaitsee kaukana
kulman takana, se on ahtaassa välissä, ja
kipot johon pitää lusikat laittaa on täynnä
jotain kamalaa nestettä.

Arvosana: 5-

7. Toisaalta, sähkötalon ala-aulaan on helppo
ja kätevä sopia treffit. Voltti on hyvin
avonainen tila, joten kaveri on helppo
bongata väkijoukosta.

8. Plussat:
- pitsat
- ATK-luokan välitön läheisyys
- isot teemukit
- Skillassa sijaitseva kolamaatti josta

saa lasipulloissa kolaa

             Miinukset:
- pitsan kanssa saa pepsiä
- Skilta on hyvin lähellä

9. J ½

10. ∗∗ ½

Viimeinen testiretki suuntautui  päätaloon ja
siellä kolmanteen kerrokseen. Siellä sijaitsee
ravintola Erkkeri, mutta me otimme vapauden
mennä sinne vain kahville nautiskelemaan.
testiryhmällä oli hieman kiire tätä testiä
suorittaessa, olimme menossa IVTn labroihin,
joten huomiot saattoivat jäädä hieman
pintapuolisiksi.

1. Kahvi ja tee sijaitsevat kassan lähellä, mutta
kupit ja tarjottimet sijaitsevat hyvin kaukana
linjan alkupäässä.

2. Kalustus on mukavaa ja ravintolan yleinen
ulkonäkö on miellyttävä. Mitään erityisen
hienoa tai mitään upeaa emme ravintolassa
nähneet, joten tyydyimme keskivertoon
numeroon arvostelussamme.

Arvosana: 8

3. Näkymät ovat hienot, suurista ikkunoista
näkee koulun etuparkkiin. Aurinko paistaa
mukavasti sisään, mutta liian kuuma ei ole.

Arvosana: 9-

4. Tätä kahvilaa on ehkä hivenen hankalaa
löytää. Tosin se onkin suunnattu päätalossa
työskenteleville ihmisille, eikä opiskelijoille
niin kuin muut testikahvilat.

Arvosana: 8

5. Silmänruokaa täältä kahvilasta et löydä.
Ikävä kyllä.

Arvosana: 5½



8 q TiTen Maailma 02/2001

Agricola ja
lumikola
Agricola ja
lumikola

6. Astiat on Erkkerissä helppo palauttaa ulos
mennessään. Teline on oven vieressä ja
tarjottimen voi vaan asettaa telineeseen
kuppeineen päivineen. Kiireinen lehtori
varmasti arvostaa tätä ominaisuutta.

Arvosana: 9

7. Tunnelma on hyvin rauhallinen, melkeinpä
jopa unelias etten sanoisi. Kahvilan mukava
ominaisuus on päätalon katolla sijaitseva
terassi, jossa on kuumana kevät päivänä
miellyttävä istua ja nauttia kylmää jäävettä�
Testiryhmä ei päässyt tätä ominaisuutta
testaamaan kiireen ja sääolosuhteiden
vuoksi.

8. Plussat:
- pullia on montaa eri sortmenttia,

jokaiselle jotain
- automaatti sijaitsee vain muutaman

askeleen päässä alakerrassa
- terassi on suuri plussa

             Miinukset:
- hieman �etäinen� ilmapiiri
- opiskelijamainen rento fiilis puuttuu

9. J J J

10. ∗∗∗ ½

Näin yleisinä huomioina testiryhmä haluaa
tähdentää että teevesi oli hyvin tasalaatuista
jokaisessa testatussa kahvilassa. Samoin kahvin väri
oli useimmiten tumman ruskeaa. Hinnat ovat hyvin
edulliset, opiskelijaystävälliset jopa.

Testiryhmänne Sanu ja Anna
kiittävät ja poistuvat takavasemmalle.
Kiitos. Kiitos.
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K o o d a t e s s a
janottaa, totesi jo
aikanaan Bjarne
S t r o u s t r u p .
Tämän koodaa-
misen ainoan
t u n n e t u n
h a i t t a p u o l e n
kor jaamiseks i
ympäri TTKK:a on
ripoteltu erilaisia
pisteitä, joista
virvokkeita ja-
noon voi hankkia.
Nibble ratsasi
juottolat ja huo-
masi niissä
olevan huomatta-
viakin eroja.

muita virvokkeita voi
ostaa myös kahvi-
oista, ravintoloista ja
kirjakaupasta. Hinnat
ja saatavuus
vaihtelevat kuitenkin
suuresti; halpaa ei
aina saa ja puhe-
lintilauskin näyttäsi
olevan vain huijausta.

K o l a m a a t i n
toimintaperiaate on
yksinkertainen; rahaa
laitetaan ylälokeroon,
väistä painetaan isoa
kivaa nappulaa jossa
on halutun juoman
nimi ja alhaalle tippuu
vaihtorahat ja juoma.
Juoma on paineistettu
tippumisen yhtey-
dessä 2,6 bar
paineeseen, joten sitä
ei kannata heti avata.
Sähkökillan kola-
maattina  ja kone-
killan kaljamaattina
toimii perinteitä kun-
nioittava �kiskomista
ja metallinkirskuntaa
vuodelta 1967� -
mallinen automaatti.
Se on kyllä nostal-
gisen näköinen, mut-
ta teräväreunaisella
k r u u n u k o r k i l l a
varustetun pullon
kiskominen nisku-
roivasta automaatista
ei ole paras mah-
dollinen tapa hankkia
juotavaa. Lisäksi
ostoon tarvitaan aina
tasaraha. Elävän
myyjän kanssa kola ei
kuohu ja setelistäkin
saa takaisin.

Testi suoritettiin ns.
walk-on-by-survey-
tyyppisellä seuran-
nalla, jossa käy-
tännössä siis juostiin
koko koulu läpi kolan

perässä. Testissä
arvioitiin seuraavia
kriteerejä;

- Hinta Hinta on
hyvin suhteellinen
käsite riippuen kuinka
rehellinen kolanostaja
on - pullon voi nimit-
täin joko �palauttaa
kiltaan� tai olla
palauttamatta. Killat
eivät veloita auto-
maateissaan pantin
hintaa ja siten ostos
on edullinen. Tar-
koitus tällöin kuiten-
kin on että pullo
palautuisi sisällön
myyjälle ja siksi
lähtökohtamme tässä
vertailussamme onkin
se, että pullot palau-
tetaan kiltoihin ja
käytäväautomaateista
ja kahviloista tms.
ostetut pullot viedään
T a p s a n t o r i l l e .
Va r s i n a i s e s t i h an
tutkimuksessammekin
pitäisi siis olla kaksi
sarjaa; rehelliset ja
e p ä r e h e l l i s e t
kolanostajat, mutta
koska titeläisistä
kaikki ovat rehellisiä,
ei jälkimmäistä sarjaa
edes tarvita.

- Valikoima Kaikki
eivät kuulemma kolaa
edes juo, joten
myyntivalikoima saa
siksi olla mahdol-
lisimman suuri.
K a u p a l l i s e t
j ääkaapp imyy j ä t
(ruokalat, kahviot,
kirjakauppa) pesevät
killat mennen tullen
valikoimalla ja
palvelulla, mutta eivät
ole auki silloin kun
virvoketta eniten
tarvii eli keskellä yötä

n  Tekniikan
o p i s k e l i j o i h i n
y h d i s t e t ä ä n
monenlaisia asioita
kuten tupsulakki,
Wappu ja pankki-
ryöstöt. Kuitenkin
yksi on ylitse muiden,
nimittäin teekkarien
kyltymätön jano
k o l a j u o m i i n .
Erityisesti tämä piirre
korostuu aavistuksen
n ö r t ä h t ä v i s s ä
tietoteekkareissa.
Tästä syystä Nibble
halusikin selvittää,
millaiset mahdol-
lisuudet Kokista tai
Pepsiä himoavalla on
juotavaa hankkia
korkeakoulun tiloista.
Pääasiallinen hankin-
tamuoto tuntuu ole-
van ns. kolamaatit, eli
käytävillä ja killoissa
sijaitsevat kolikko-
automaatit. Päiväs-
aikaan    kolaa      ja
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ennen laajan
o h j e l m o i n n i n
p a l a u t u s t a .
Ravintoloista saa
kuitenkin myös
maitoa, mehua,
kotikaljaa ja piimää,
jos ei tyydy �siihen
tavalliseen�. Myös
makeisten sijoittelu
myyntiin virvokkeiden
lähelle on positiivista.

- Linjastojen määrä
Mitä enemmän
nappuloita auto-
maatissa on, sitä
räheempää. Jää-
kaapissakin on
nappuloita, mutta
niitä ei kannata
painella. Parasta on
ottaa juoma ovea
raottamalla.

- Ulkoasu Juoman
ostaminen on intiimi
tapahtuma ja on
tärkeää että
ensimmäinen kerta
(ainakin kyseisenä
päivänä) tapahtuu
miellyttävässä ympä-
ristössä. Pölyisyys ja
epäsiisteys saa
ostajan tuntemaan
itsensä halvaksi ja
merkityksettömäksi
ja lisäksi turhat
�muista niellä
juodessa� tms. -laput
my y n t i p i s t e e s s ä
saattavat häiritä
keskittymistä ja siten
pilata koko osto-
tapahtuman. Pahinta
on jos automaatin
listojen väliin on
jurnutettu vanhoja
joulukortteja kuten
joissain killoissa ja
kerhoissa.

- Nopeus Oubei joor
thöörst sanotaan
mainoksessa ja siksi
ei turha odottelu
kannata. Eli mitä
nopeemmin, sitä
nopeemmin ja
kahvilan jonossa ei
nopeus ole aina paras
mahdollinen. Jonot-
tamiseen käytetyssä
ajassa ehtii odot-
tamaan jo useam-

mankin pullon
k u o h u n n a n
v ä h e n e m i s t ä .
V a r s i n a i s e s s a
automaatissa aika
napinpainalluksesta
juoman tippumiseen
vaihtelee samassakin
koneessa kahdesta
15 sekuntiin. Nopeus
riippuu mitä ilmei-
simmin linjastojen
täyttöasteesta ja

siitä, kuinka paljon
ko. automaattia juuri
sillä hetkellä
nappailee eli
kiinnostaa kolan
viskominen.

- Sijainti Kun
janottaa, ei heti tule
mieleen Tampereen
tekstiili- ja vaatetus-
insinöörikilta TVIK.
Tvikkarien luo ei

titeläisen tie vie kuin
kerran fuksivuonna
hakemaan leima (ellei
siten satu seurus-
telemaan tvikkarin
kanssa). Siksipä
kolan hakeminen
konetalon neljännestä
kerroksesta ei tunnu
mielekkäältä, vaikka
kolapullon sisältö
onkin halvempi kuin
kotikillassa. Melkein

yhtä hankalissa
paikoissa sijaitsevat
myös MIK (K3), Taraki
(R2), Hiukkanen (S0)
ja YKI sekä Indecs
(F2). Tässä testissä
plussaa saa jos
myyntipiste sijaitsee
jossain normaali-
titeläisen kulkureitillä
jossain vaiheessa
opintoja.

Juotavaa koululla saa
myös tässä vertai-
lussa mainittujen
paikkojen lisäksi
monesta pienem-
mästä kerhosta ja
kolosta. Nämä ovat
kuitenkin niin
sanottuja ammat-
t i l a i s p a i k k o j a .
Tampereen teekkari-
en moottorikerhon
0,5 litran Kokis on
edullista (10 mk/litran
sisältö), mutta
keskellä konetalon
aulaa (K0701)
sijaitsevassa kerho-
huoneessa ei kolaa
aina ole ja ovikin on
iltaisin kiinni.

Kumpi on parempi,
Coca-Cola vai
Pepsi?

Kolasota Hartwallin
Pepsin ja Coca-Cola
juoma Oy:n Kokiksen
välillä on havait-
tavissa myös TTKK
:lla. Käytävillä ja
yleisissä tiloissa näyt-
täsi olevan myynnissä
lähinnä Pepsiä ja sen
oheisjuomia, kun taas
killat ovat pääasiassa
keskittyneet Ko-
kikseen. Kumpi sitten

TVIKkarien �ruma� kaappi
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on parempaa ja onko
niillä lopulta yhtään
mitään eroa? Nibble
otti selvää.

Ainoastaan kasva-
tustieteilijä voi tietää,
mikä on parasta kas-
vavalle nuorelle
miehelle (tai naiselle)
eli tietoteekkarille.
Siksipä Nibble juot-
tikin juuri koulutus-
suunnitelmia poh-
tivalle yliopisto-opis-
kelijalle vuorotellen
kilpailevia kolajuomia
ja tökki samalla häntä
kepillä lapaluiden

väliin udellen jatku-
vasti miltä ne
maistuivat. Kasva-
t u s t i e t e i l i j ä
o s o i t t a u t u i k i n
m e l k o i s e k s i
kolavelhoksi, sillä jo
hajun perusteella
Pepsi paljasti �aspar-
tamisen ja acesulfami
K:maisen� ole-
muksensa. Makua
moitittiin keino-
tekoiseksi ja �jämäk-
kyyttä kaipaavaksi�.
Kumpikin juoma oli
hapokas, mutta Coca-
Cola sen lisäksi myös
makeaa Pepsiä

kuivempaa. Kokis ei
vie kuivasta mausta
johtuen janoa vaan
ainoastaan lisää sitä.

Entäs valjähtyminen?
Jos avattua pulloa
roikuttaa repussa
mukana koko päivän,
kumpi on sen jälkeen
parempaa? Väljäh-
tyneistä juomistakin
Kokis näytti pitäneen
pintansa ja makunsa
paremmin. �Kola-
juomat ovat vähän
kuin valkoviini; ma-
kea sopii aloittelijalle,
mutta ammattilainen

Kolan litrahinnat (sisältö):

1. TVIK, Pepsi 9 mk/l

2. Hiukkanen, Coca-Cola 10 mk/l

    TTMK, Coca-Cola 10 mk/l

3. Sähkökilta, Coca-Cola (0,33 l) 10,5 mk/l

4. Titekilta, Coca-Cola 11 mk/l

5. Käytävämaatti, Pepsi 12 mk/l

    KoRK, Coca-Cola 12 mk/l

    MIK, Coca-Cola 12 mk/l

    Taraki, Coca-Cola 12 mk/l

6. Hermian aula, Pepsi 14 mk/l

    Ravintola Hermitec, Pepsi 14 mk/l

    Kahvila Motivaattori, Pepsi 14 mk/l

    Kirjakauppa, Pepsi 14 mk/l

7. Puhelinautomaatti, Pepsi 14,60 mk/l

valitsee kuivan�.
Kumpi siis on
parempaa? �Coca-
Cola ehdottomasti�,
kuuluu lopullinen
tuomio.

yläoikea: näitä
pepsiautomaatteja
on käytävät pul-
lollaan.

ylä ja oikea: tässä
luvataan limonaadia
kännykällä. Onneksi
kyseisestä auto-
maatista saa kolikoil-
lakin virvoiketta, sillä
ominaisuus ei toimi.

Löydät kaikista vertailuun osallistuneista
kohteista tiedot tämän lehden takakannesta!
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#TiTe-Survivors#TiTe-Survivors

TiTeSurvivor - eli
12 tuntia IRCissä

Vuos i j uh l a v i i k on
maanantai- i l tana,
kello 18, kerääntyi
Konetalon 4.
kerrokseen kymmen-
kunta hurjapäistä
seikkailijaa. Suuri
koitos oli alkamassa.
K i l p a i l i j o i d e n
tehtävänä oli selvitä
Huonoista Jutuista �
12 tuntia yhtäjak-
soisesti, eli jutella

keskenään (ja
s ivustaseuraaj ien
kanssa) IRC:ssä. Ja
kuten myöhemmin
paikalla olijat saivat
huomata, ainakin yksi
osa tavoitteesta tuli
täytetyksi :)

Hienoista alku-
kankeutta oli ais-
tittavissa. Keskus-
telun valvojat, Aulik-
set Sanu ja Anna,
neuvottelivat taiston
säännöistä, ulko-
puolisia luokassa
kupeksijoita yritettiin
saada poistumaan
luokasta (lempeällä ja
vähemmän lempeällä
lähestymistavalla),
aikaisemmin samana

päivänä kaatunutta
verkkosivua yritettiin
viilata kuntoon,
kilpailijoiden ulos-
äänestyskäytäntöä
sovittiin uudelleen ja
keskustelunaiheita
yritettiin saada
aikaan. Pizzan-
nälkäkin ehti jo
yllättää nälkäisimpiä.

Pikku hiljaa keskus-
telu siirtyi �oikeille
urilleen�, eli ainakaan
ei puhuttu säästä :).
#TiTeSurvivor -
kanava täyttyi
yllättävän nopeasti
#TiTe:n tutuista
naamoista ja juttu
vilisi silmissä niin, että
valvojaa hirvitti.

Keskustelu alkoi
näkyä myös webbi-
sivulla. Kolaa alkoi
kulua, valvojat saivat
suklaata ja pizza-
poikakin kävi. Ulko-
puolisen silmään näky
mikroluokassa mahtoi
herättää hilpeyttä :
pimeässä huoneessa
vain näytöt näkyvät
sinisinä ja ihmiset
kikattavat kaksin-
kerroin, vaikka ku-
kaan ei puhu mitään.
Hullujahan nuo ovat.

Kilpailijoita äänes-
tettiin ulos pelistä
tunnin välein, ja
keskustelu villiintyi
ajoittain varsin
m ie l enk i i n t o i s i i n
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aiheisiin, esim.
�Maistuuko home-
juusto vehkeelle vai
toisinpäin?�, �Miksi 20
miestä rivissä
läpsyttelee pippeliään
pöydänreunaan ja
minkälainen ääni siitä
kuuluu?�, �Onko alle

puoli vuotta pitkä
aika?�

Muistikuvien mukaan
kello taisi olla noin 02
kun keskustelu alkoi
hyytyä. Väkeä alkoi
väsyttää ja levot-
tomuus oli päivän

sana, mutta kolme
rohkeaa ja pelkää-
mätöntä kilpailijaa ja
toinen Aulis jaksoivat
vielä tunnin. 12 tuntia
ei siis kestetty, mutta
huonommiksi jutut
eivät oikein olisi
voineet mennä :)

Tiivistettynä tiistai
3.4.: Auringon
p a i s t e t t a .
L ä m m i n t ä .
Pehmeää lunta.
Kota ja makkaraa.
Sukset. Lauta.
Rinne.

Sää oli päättänyt
h e m m o t e l l a
kevä i syyde l l ään .
Linja-autolla kohti
Sappeeta matkasi
noin kymmenkunta
titeläistä. Perillä
odottivat lumiset
laskette lur inteet.
Retkikuntamme oli
pieni, mutta se olikin

koko reissun ainoa
puute. Tottakai oli
perinteistä makkaran
paistoa kodassa,
terassikin näytti
houkuttelevalta ja
lunta oli riittävästi.

Tietysti minäkin
päädyin rinteeseen
mukkelismakkelis,
vaikka olin mielestäni
lähtenyt matkaan
vain ja ainoastaan
ihailemaan maisemia,
nauttimaan päivästä
ja päästäkseni kauas
tenttikirjoista.

Se hirvittävä tunne,

kun jymähtää
paikalleen pel-
käämään, on saanut
minut välttelemään
laskettelua heti
e n s i m m ä i s e n
kokeilun jälkeen 13
vuotiaana. Millä sen
vauhdin saa
pysäytettyä jyrkässä
rinteessä? Entäs ne
kaikki muut laskijat?
Mä niitä osaa
väistää... Hermo-
rauniona tärisemässä
keskellä rinnettä...
(Siis ei minulla loivia
rinteitä ja vauhtia
vastaan ole mitään.
Haluan vain tietää,
että voin pysähtyä
ennekuin törmään
mihinkään. Kuusi
vuotta onnistuin
v ä l t t e l e m ä ä n
laskettelua, ja nyt...
virheeni oli puhua

mukaan kaverini, jolla
oli omat laskettelu-
sukset, ja joka
päättikin puolen
tunnin laskettelun
jälkeen vaihtaa
lautaan ja pakottaa
minut suksien kanssa
rinteeseen...)

Ensimmäinen rinne...
puolessa välissä
viitisen minuuttia
itsekseen hokemista:
�alasvaaneihanrauhas-
s ae i s i i h enkuo l e -
ky l läs i i täse lv iää�
Alhaalla järjetön ilon
tunne, kun siitä
selvisikin :) Ja selvisi
sitä toisen ja
kolmannenkin laskun
alas...

AnneJ

Palkinnot on jaettu.
Kiitos ja anteeksi.
#TiTe:llä nähdään.

�
terv. Auliit valvojat

Skimbareissu
Sappeeseen

Tunnelma irkkimaratoonissa on korkealla
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TiTeenien taisto
alkoi jo oikeastaan
lauantaiaamulla
v u o s i j u h l i e n
brunssilla. Sai
vähän taistella että
pysyi pelikunnossa
eikä hyytynyt heti
aamusta. Toisen
taistelun sai aikaan
H i u k k a s e n
p a p e r i n e n
� b i t t i v i i d a k k o �
k i l t ahuonee l l a .
Onneksi sohville
pääsi makoilemaan
ja näin ollen
kerättyä vähän
energiaa päivän
koitoksia varten.

Kahdentoista maissa
oli Titeenien kokoon-
tuminen Obeliskilla.
O u l u l a i s t e n
mökämasiina soitti
mökää parin akun
voimalla, aurinko
paistoi, lappeen
Rantalaiset jam-
mailivat mökän
tahdissa ja titeläiset
lähinnä tekivät
kuolemaa.

Kun sitten oli saatu
kadonneet Otaon-
nelan lampaatkin
Herwannan cityyn, oli
aika aloittaa pelit.
TiTeenien taiston
pääpahis ja
järjestelijä Mahe
aloitti sodan ja
määräsi tammere-
laiset pelaamaan
t e e k k a r i p o o l o a .
teekkaripoolo on
aikoinaan kehitetty
tupsulan nummilla.
tarinoiden mukaan
jengin teki mieli
pelata hevospooloa,
mutta hevosten
puuttuessa ratsut
korvattiin reippailla ja
terveillä teekkareilla.
Peliä tuomaroivat
kuninkaalliset, ja

rankkaa peliä
tauottavat teetauot.
Näiden taukojen
aikana on suositel-
tavaa nauttia teetä
k u n i n k a a l l i s t e n
seurassa. Jos teetä ei
ole saatavilla, laske-
taan mikä tahansa
virvoittava juoma
teeksi. Taisto oli
kovaa, ja itse siirryin
seuraamaan ottelua
oululaisia vastaan
läheiselle rinteelle
auringon  paistee-
seen. Ei mennyt
kauaakaan kun
Sammuli löysi tiensä
lähelle ja vielä
vähemmän (kuten
perinteistä) aikaa kun
sammui. Tällä kertaa
sammui syliini ja
haittasi vähän
näkyvyyttä peli-
kentälle.

Seuraavana lajina oli
bommarin syöve-
reissä ah niin turval-
lisen kuuloinen
ostoskärrycurling.
Hommahan toimi niin
että otettiin yksi
kappale ostoskärryjä
ja yksi tai useampi
kappale teekkareita ja

lykättiin se teekkari
sinne kärryyn. Ja
sitten pelattiin cur-
lingia. Meikä itte meni
ja otti vähän lepoa
puoliäksässä lattialla,
että meni noin
niinkuin hivenen ohi
miten tamperelaisilla
tämä laji meni, mutta
hauskaa oli kaikilla..
niin pelaajilla,
katsojilla kuin
tuomareillakin.

Ruokaviestikin oli
lajina, mutta kuten jo
mainitsin olin
ottamassa lukua
unien mailla, niin
meni sekin vähäsen
ohi...hupsis..

Illalla sitten oli
vuorossa varsinainen
kuninkuuslaji ja
varsinaisen voittajan
va l i n . . . r a t k a i s u .
Edessä oli nimittäin
Herwantapeli. Monien
vinkeiden käänteiden
jälkeen, muun
muassa monien
oluiden, siidereiden,
snapsien, ruuan,
kiljun, viinin ja herra
ties minkä muun
jälkeen Herwantapeli

TiTeenien tTiTeenien 
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KIRVEELLE

TÖITÄ

On monia asioita jotka
h a r m i t t a v a t ,
suorastaan ketuttavat
tässä ihanassa,
armaassa opinahjos-
samme tai muuten vain
opiskelijan elämässä.
Tällä palstalla
ruoditaan asioita,
haetaan päätä vadille
ja annetaan kirveelle
töitä.

Teekkarit on kautta aikain tunnettu paitsi reippaasta
(jäynä)mielestä niin myöskin haalareista ja erityisesti
tupsulakista. Erityisesti wappu on perinteisesti ollut sitä
aikaa, johon teekkarit liitetään. Silloinhan katukuvassa
näkyy Tamppia myyviä tupsulakkeja runsain mitoin.
Nykyisin haalarikansaa riittää myös muista kuin
teekkareista. Johan melkein jokaisella korkeakoululla
on omat haalarinsa joka ainejärjestölle. Tietyllä tapaa
on hyvä asia, että haalarit ovat tulleet yhdistäväksi
tekijäksi opiskelijoiden keskuudessa. Luohan se tiettyä
yhteenkuuluvuuden tunnetta, että tässä ollaan kaikki
samassa veneessä. Toisaalta sisälläni asustava teekkari
huutaa vääryydelle, kun meiltä on tuo tietty identiteetin
kulmakivi viety. Onneksi meillä sentään vielä on
tupsulakki. Vai onko.

Taannoin sain tuttavani kauppaopistosta vamistumisen
jälkeen otetun kuvan. Hämmästykseni oli suuri, kun
kuvassa oli tuttavani tupsulakki päässään. Tupsu vain
oli tällä kertaa harmaa. Tupsulakkia olen tottunut
pitämään vain ja ainoastaan teknillisen
korkeakoulutuksen saaneen merkkinä.

Korkeakoulu on yliopistotasoista koulutusta. Tai jos
tarkkoja ollaan, niin laajempihan tämä DI:n tutkinto
on. Mikä ihme sitten on tämä ammattikorkeakoulu.
Nimenmuutoksella he ehkä hakevat lisää arvostusta ja
kiillottavat omaa kilpeään. Täytyykö se vain tehdä
ainakin toistaiseksi arvostetun tutkinnon
kustannuksella.

Kaikkea hienoa on teekkarien historiassa ollut. Moni
meille tärkeä symboli on kuitenkin kansanomaistettu
niin, että niillä ei ole merkitystä enään kuin meille
itsellemme. Nyt kun on  käynyt niin, että ammattikorkea
on vienyt meiltä korkeakoulun nimestä, yliopisto haalarit
päältä ja kauppaopisto tupsun lakista, niin pelottaa vain,
että seuraavaksi meiltä varmaan viedään
teekkarikaste...

saatiin kunnialla loppuun. En tiedä mikä
joukkue meni ja voitti pelin, kun olin itse
nukkumassa takahuoneen pöydän alla
suntion kanssa =) Ne taisivat ottaa ne
vuosijuhlat voimille enemmän kuin laki
salli ja luoja soi.

Taistot saatiin kuitenkin kunnialla
päätökseen. Ja voittajaksi saatiin
setvittyä lappeen Ranta, joten siis ensi
vuonna taistellaan sitten lappeen
Rannalla.

(Tämän reportaasin kertoja haluaa
korostaa että kaikki mahdolliset
muistikatkot aiheutuvat silkasta
väsymyksestä vuosijuhlien takia. Ja
kaikki mahdolliset kirjoitusvihreet
johtuvat telkkarista tulevasta Suomi-
Ruotsi pelistä sekä fukseista jotka
huutavat ja meuhkaavat samassa
huoneessa...)

Sanu

taistotaisto
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n  Tampereen
TietoTeekkarikilta
täytti pyöreät
kymmenen vuotta ja
sopivasti ennen
wappua vuosijuhla-
viikon päätteeksi
tilaisuutta juhlistet-
tiin asiaankuuluvin
menoin ja pidemmän
kaavan mukaan. Jos
et itse päässyt
paikalle, valottanee
seuraava hieman
juhlan kulkua,
ainakin alkupään
osalta...

Kokkarit

Juhla alkoi cocktail �
tilaisuudella Haiharan
nukkemuseossa. Museo
sijaitsee Hatanpään
kartanossa eikä
suinkaan Haiharassa,
mikä aiheutti joillekin
juhlavieraille sekä
esiintyjille lieviä
ongelmia paikan
löytämisessä. Joka
tapauksessa kartanon
vanhanaikainen miljöö
sopi hienosti juhlan
tunnelmaan ja

näytteillä olevia
nukkeja ja muuta
esineistöä katsellen
aika kului leppoisasti
siihen saakka, että
tilaisuus virallisesti
alkoi. Tarjolla oli
kuohuviiniä sekä
herkullisia cocktail �
paloja.

Seuraavaksi siirryttiin
yläkertaan seuraamaan
lahjojen jakoa� vai
pitäisikö sano
vastaanottoa. Oli miten
oli, kiltamme sai monia
hauskoja ja ehkä jopa
joitakin hyödyllisiä
lahjoja ja myös
hallituslaisten kurkun
k o s t u t t a m i s e s t a
huolehdittiin riittävässä
määrin. Omaan
mieleeni lahjoista jäivät
l ä h t e m ä t t ö m ä s t i
ainakin Ohjelmis-
totekniikan laitoksen
lahjoittama upea
kotitalousrobotti, jolle
heti aloimme visioida
erilaisia hyödyllisiä
käyttötarkoi tuks ia,
mutta joka on nyt
testikäytössä havaittu
u s k o m a t t o m a k s i

virtasyöpöksi, sekä
Skillan sininen
p ä ä s i ä i s k a r k e i l l a
koristeltu hyytelö, jonka
kammottava maku
hädin tuskin haihtui
suusta illan aikana,
vaikka sitä kuinka
koetin erinäisillä
juomilla pois huuhdella.

Pääjuhla

Pääjuhlaa vietettiin
juuri avatussa Juvenes
�ravintola Ziberiassa
Finlaysonin alueella.
Tila ei ehkä ollut
vuosijuhlan viettoon
paras mahdollinen,
jotenkin se
avokeittiöineen toi
liiaksi mieleen jonkun
koulumme ravinto-
loista, mikä oli omiaan
latistamaan juhlamieltä
hieman. Ei tämä
kuitenkaan liiaksi
juhlintaa häirinnyt,
viimeistään alkumaljan
ja ensimmäisen snapsin
jälkeen oli tilan
ruokalamainen olemus
jo unohtunut.

Juhlan teemasta oli
näkynyt viitteitä jo
kutsukortissa ja
pääjuhlassa teema

paljastui kokonai-
suudessaan. Teemaksi
oli valittu Batman, mikä
näkyi mm. pöytien
numerolapuissa ja
nimikorteissa sekä
ohje lmavihkos issa.
Lisäksi jokaiselle
juhlijalle ole pöytään
jaettu upea Batman
rintamerkki sekä TiTe
10v. painatuksella
koristettu, jousihaalla
varustettu avainrengas.
Mukava sinänsä, että
kaikille oli varattu jokin
muisto juhlista (ja
todiste jälkipolville
juhlissa käymisestä, jos
vaikka omat muisti-
kuvat sattuisivat
katoamaan). Jousihaka
kuitenkin meni parin
avauksen jälkeen rikki
ja Batman �merkkikin
katosi Wappua viettä-
essä�  Mahdollisesti
vielä sopivampi teema
olisi ollut kilpaileva
supersankari Musta-
naamio, onhan
kiltamme jopa joskus
ollut Mustanaamio-
klubin jäsen.

Ruoka pääjuhlassa oli
herkullista ja ruuan
kanssa tarjoiltu viini
hyvää. Ruokailun

Kiltamme kymmenvuotista taivalta juhlittiin 6.4.2k+1

TiTe 10v. 2k+1

Pääjuhlaa vietettiin uudenkarheassa Ziberiassa

Lahjontaa Hatanpään kartanossa
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aikana juhlijoita
viihdytti loistava a
cappella �yhtye, jonka
nimi tosin ainakin
minulta hukkui yleiseen
juhlahumuun. Mutta oli
yhtyeen nimi mikä oli,
fiilis oli hieno. Enpä
ainakaan äkkiseltään
muista ainoitakaan
toisia vuosijuhlia, joissa
olisi nähty ja kuultu live
�musiikkia jo ruokailun
aikana. Yhtyeen kahden
esiintymisen välissä
muistettiin lahjoin,
kukin ja kunniakirjoin
kiltamme vasta-
leivottuja kunniajäseniä
Reino Kurki-Suoniota,
Peter Karjalaista, Pekka
Markkulaa sekä Mikael
Lindeniä.

Ruokailun jälkeen
tanssia tahditti Muchos
Tacos (tämä nimi jäi
mieleen ilmeisesti siksi,
että allekirjoittaneella
on jonkinlaisia suhteita
ko. bändiin J).

Ensimmäiset jatkot

Tanssin jälkeen
siirryimme pääjuhlasta

bussilla kohti mystistä
e n s i m m ä i s t ä
jatkopaikkaa. Paikka
osoittautui Messukylän
työväentaloksi, jonka
hyvä puoli jatko-
paikkana oli ainakin
tarpeeksi suuret tilat.
Tilaa oli riittävästi

tanssille ja kerrankin
myös istumapaikkoja oli
tarpeeksi nille, joiden
jalat jo olivat väsyneet
korkokenkiin sekä niille,
joita väsymys muuten
vaan vaivasi. Ruoka � ja
juomapuolelle sen
sijaan muodostui
pahanlainen ruuhka ja
jono, kunnes joku keksi
siirtää booli-maljan
eteiseen J. Jatko-paikka
ei myöskään ollut kovin
juhlava, jotenkin olo
tuntui iltapukuisena
typerälle. Hauskaa
jatkoillakin kuitenkin oli
ja uusia pareja näytti

yllä: kunniajäsenet saavat
arvoisensa kohtelun.
vas: a cappella laululla
yleisöä viihdytti Lone Star
Dreamers
alla: ensimmäisillä jatkoilla
toiset väsähtivät ja toiset
eivät

muodostuvan tiuhaan
tanssilattialla. Hieman
ennen ensimmäisetan
jatkojen loppua loppui
testaajalta turnaus-
kestävyys, etenkin kun
tarjolla oli autokyyti
kotiin. Niinpä juhlien
jatkosta ei tästä
eteenpäin ole kuin
toisaalta saatua tietoa.

Hali

Ensimmäisillä jatkoilla oli kannat katossa



18 q TiTen Maailma 02/2001

Uusiotestissä:

EXTREME NIBBLE FEATURING JUKKA SILTALA

Nyt kun on otettu tämä digitelevisio
huomioon, niin pääsemme ensimmäisenä
kokeilemaan digitaalista televisiota.
Televisiotarjonnan jatkuessa koetimme
saada tiettyä pysyvyyttä kanaviin, jotta
tarjonta pysyisi puolueettomana, mutta
emme onnistuneet, koska Aravirta on
totutusti tehnyt Suomen maajoukkueesta
sen mikä se on, joten ei ole syytä muuttaa
totuttuja tapoja.

Lähtökohta on siinä, että Raipe on
ykköskentän sentteri. Sen mukaan, onko
Raipe kuumeessa vai ei, suosittelemme
jokaiselle kotianalysoijalle tavallista isompia
housuja, mitä hän itse asiassa omistaakaan,
sillä housujen valinta ei ole triviaalia. Jos
olisit herrasmies, jolla olisi mahdollisuus
valita henkilö maailmanmestaruuskisoihin,
niin miksi olisit ottamatta huomioon
parhaimpia valintoja, jotka olivat voimassa
silloin, kun Suomi oli viimeksi lähellä
maailmanmestaruuden voittoa.

NHL:stä tulee kaikenlaisia neekeripettereitä
ilmi joka päivä, mutta onneksi he eivät
pelaa niin hyvissä joukkueissa, että heitä
kannattaisi ottaa huomioon. Näissä
valmentajateknillisissä asioissa siitä
lähdetään liikkelle, että Raipe muodostaa
selkärangan Suomen joukkueelle
huolimatta aiemmasta menestyksestä.
Potentiaaliset nuoret saavat
mahdollisuutensa tulevaisuuden kisoissa.

Kuten olemme aiempien
maajoukkuekandidaattien mukaan
huomanneet, olemme kovin lähellä sitä,
että emme enää kaipaa ensimmäistäkään
ystävää edes Kanadan liigasta asti. Sinnepä
jäivät suomalaiset surkimukset � aina
yhdeksän uutisista asti. (Ei sillä, että he
olisivat koskaan Amerikan uutiskynnystä
ylittäneet, ne.) Heitä joudumme joka
viikonloppu häpeämään.

Loppukaneettina voisi kertoa, että rillipäät
älkööt vaivautuko maajoukkueeseen, sillä
ensimmäisiä ovat he, jotka köniinsä saavat.

Siitä lähdetään liikkeelle.

Pikatesti:

TiTe-kilta

Koulun suurimman ja mustimman killan huone sijaitsee
vielä muutaman kuukauden ajan Hermiana tunnetun
rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Talo ja killan
sijainti saattaa olla tuntemattomampi nuoremmille
tieteenharjoittajille jotka pääasiassa viettävät aikaansa
sähkötalossa. Niinpä toimitus kävi pikatestaamassa
kiltahuoneen.

Mikä kilta on? TietoTeekkarikilta on ainejärjestö, joka tarjoaa
palveluita jäsenistölleen mm myymällä opiskeluun tarvittavia
oheistuotteita, kuten kirjoja, luentomonisteita ja muuta
tarpeellista sekä ylläpitämällä tuikitarpeellisia palveluita,
kuten pruju- ja tenttiarkistoa, kirjastoa sekä tietysti suurinta
myyntiartikkelia: kolaa omasta maatista.

Tite-kilta asustaa näillä näkymin marraskuuhun asti Hermian
ensimmäisen kerroksen B-siivessä. Tämän jälkeen on luvassa
muutto uusiin ja entistä ehompiin, mutta valitettavasti
pienempiin tiloihin. Nyt onkin hyvä aika viimeistään testata
kiltahuoneen ominaisuudet.

Kiltahuoneelta löytyy myös ajankulua luentotaukojen ja
joskus jopa luentojen ajaksi. Tarjolla on muun muassa
erilaisia lehtiä esimerkkeinä vaikkapa Tekniikan Maailma,
MikroBitti ja Regina. Usein kiltahuoneelta löytää myös
juttuseuraa ja mahdollisuuden pelata korttia. Etenkin tupen
pelaaminen on suosittu ajanviete ja UNOakin killassa
pelataan. Ja mikäli kyseiset pelit eivät ole tuttuja, paikalla
on yleensä joku, joka opastaa mielellään.

Kiltahuoneella on myös useita työasemia, joilla onnistuu
esimerkiksi sähköpostien ja newsien luku, mikäli vain omaa
käyttäjätunnuksen Lintulaan. Ilman tunnusta on
käytettävissä Reino- PC, joka tosin on melkoisen usein
varattu. Myös TiTen palvelin-pentti on käytössä guest-
tunnuksella.

Kiltaan pääsee sisään kahdesta eri ovesta ja kilta myös
koostuu kahdesta eri huoneesta. Toinen huoneista on
pyhitetty lehtien lukemiseen, kortin peluuseen ja yleiseen
hengaamiseen. Toisesta huoneesta taas löytää jo edellä
mainitut killan palvelut: työasemat, myyntipisteen sekä
kolamaatin.

Kaiken kaikkiaan kilta tarjoaa sellaista palvelua, jota ilman
olisi vaikea opiskelujansa suorittaa. Ja pitäähän sitä olla
koulullakin joku paikka, minne voi hetkeksi tulla
rentoutumaan, siemaisemaan pullollisen virvoittavaa
sihijuomaa ja spekuloimaan Suomen maajoukkueen
menestyksestä.
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Tampereen
TietoTeekkarien Tuki ry

PÄÄTOIMITTAJA

Rolf Koski

TOIMITUS

Tampereen
TietoTeekkarikilta

POSTIOSOITE

HB106
PL553
33101 Tampere
Finland

KÄYNTIOSOITE
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Hermia III
Hermiankatu 12 C
Hervanta
Tampere

tite@cs.tut.fi

http://tite.cs.tut.fi

puh: +358 3 365 2701

fax: +358 3 365 3802

Ensi numerossa:

- fuksit tulevat
- kesä kuluu
- pikaopas koulunkäyntiin
- hallituksen todellinen luonto selviää
- entistä vähemmän asiaa
- entistä enemmän sivuja
- jopa värillisiä sivuja !!!

Seuraava Nibble ilmestyy kesäkuun lopulla. Hae omasi
lähimmästä TiTen toimipisteestäsi.
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Sähkökillan automaatit

Firma: Hartwall
Valikoima: 7
Karkkia: -
Olutta: -
Linjastoja: 8
Ulkoasu: 8
Sijainti: +
Nopeus: 2-10 s
Hinnat: kola 3,50 mk + pantti (1/3 l)

***

HYVÄÄ: edullista Coca-Colaa
HUONOA: käytettävyys

Sähkötalon alakerrassa sijaitsevan
Skillan ovet ovat alkaneet olla auki myös
iltaisin, joten kolaekskursion voi
suunnata sinne luentotauolla S1:stä.
Kolaa saa tosin vain vanhanmallisesta
Kokis-automaatista, Hartwallin
Jaffamaatissa kun Pepsiä ei ole.

TVIK

Firma: TVIK
Valikoima: 9
Karkkia: +
Olutta: +
Linjastoja: jääkaappi
Ulkoasu: 6-
Sijainti: -
Nopeus: 10 s
Hinnat: kola 4,50 mk

+ pantti (1/2 l)
Suffeli 2 mk
siideri 9 mk

***

HYVÄÄ: koulun halvin kola
HUONOA: sijainti

ruma jääkaappi :)

Täällä näyttäsi olevan se paljon puhuttu
koulun halvin kola, riippunee sitten kai
miten tuon panttiasian katsoo. Pisteitä
karisee kuitenkin vaikean sijainnin ja
rumasti maalatun jääkaapin takia.
Mainittavaa tosin on kattava
siiderivalikoima.

Titekillan automaatti

Firma: Coca-Cola juomat Oy
Valikoima: Tsekkaa ite
Karkkia: -
Olutta: -
Linjastoja: 9
Ulkoasu: 8,5
Sijainti: +++
Nopeus: 2-10 s
Hinnat: kola 5,50 mk

+ pantti (1/2 l)

****

HYVÄÄ: sijainti
saatavuus

HUONOA: -

Killan oma automaatti on kirjaimellisesti
kädenulottuvilla. Coca-Colaa tulee aina ja
se ei maksa paljon, muuta ei titeläinen
tarvikaan.

Ravintola Hermitec

Firma: Juvenes
Valikoima: 16 + ruokajuomat
Karkkia: +
Olutta: +
Linjastoja: jääkaappi
Ulkoasu: 8+
Sijainti: ++
Nopeus: 15,5 s + jono
Hinnat: kola 8 mk  (1/2 l)

Redbull 13 mk
Olut 11 mk
Suffeli 2 mk

***

HYVÄÄ: lyömätön valikoima
HUONOA: aukioloa

hinta

Ravintolastakin saa Pepsiä ja vaikka
kotikaljaa (saa sieltä kaljaakin, toim.
huom.). Sijainti on melko erinomainen
kiltaa nähden, mutta Hermitec ei jostain
syystä ole auki öisin. Valikoima on
käsittämätön, mutta ei arvatenkaan
koulun edullisin.

Hermitecin aulamaatti

Firma: Hartwall
Valikoima: 5
Karkkia: -
Olutta: -
Linjastoja: 7
Ulkoasu: 9
Sijainti: ++
Nopeus: 2-10 s
Hinnat: kola 8 mk (1/2 l)

***

HYVÄÄ: sijainti
HUONOA: hinta

Saa Pepsiä tästäkin, jos illalla killan Kokis
ei maistu. Hinta ei silti houkuttele, jos
killan antimet vain alas menevät.
Kaupallisuuden johdosta automaatti on
siisti ja kivan näköinen.

Käytävämaatti (halvempi malli)

Firma: Hartwall
Valikoima: 6
Karkkia: -
Olutta: -
Linjastoja: 7
Ulkoasu: 9
Sijainti: +
Nopeus: 2-10 s
Hinnat: kola 7 mk

+ pantti (1/2 l)

***

HYVÄÄ: sijaintitiheys
HUONOA: hinta

vain Pepsiä

Näitä seitsemän markan maatteja
sijaitsee melkolailla joka nurkassa, missä
kahdeksan markan automaatin silmä
välttää. Ulkoasu on kaupallisen siisti ja
juomien saatavuus melko hyvä.

KoRK:n automaatti

Firma: Coca-Cola juomat Oy
Valikoima: 5
Karkkia: -
Olutta: +
Linjastoja: 6
Ulkoasu: 7,5
Sijainti: +
Nopeus: 2-10 s
Hinnat: kola 6 mk + pantti (1/2 l)

***

HYVÄÄ: KoRK on kaikkien kaveri
HUONOA: maltaan haju

Jos luento on K170x:ssä, on järkevin
keidas silloin KoRK. Jostain syystä ei
luentotaukolaisten virta kuitenkaan taida
yltää koneelle asti. Kola on edullista,
automaatin ulkonäkö 80-lukuinen ja
likainen ja KoRKkilaisten jutut rasvaisia.

Kahvila Motivaattori

Firma: Juvenes
Valikoima: 11 + ruokajuomat
Karkkia: +
Olutta: +
Linjastoja: jääkaappi
Ulkoasu: 9-
Sijainti: +
Nopeus: 13,7 s + jono
Hinnat: kola 8 mk  (1/2 l)

***

HYVÄÄ: valikoima
HUONOA: hinta

jono

Miellyttävä ambience nauttia kolaa. Voi
jopa pyytää pillin ja jutella samalla
kavereiden kanssa. Sijainti ei ole
erityisen keskeinen tietoteekkarille,
mutta valikoima ja ympäristö vetävät
kauempaakin.

Hiukkanen

Firma: Hiukkanen
Valikoima: 12
Karkkia: +
Olutta: +
Linjastoja: jääkaappi
Ulkoasu: 7
Sijainti: -
Nopeus: 12 s
Hinnat: kola 5 mk + pantti (1/2 l)

Jaffa 2 mk + pantti (1/3 l)
olut 6 mk + pantti (1/3 l)

***

HYVÄÄ: valikoima
hinta

HUONOA: sijainti
lukittu kaappi

Jos tietää minne mennä, saa Hiukkaselta
karkit ja kolat ja muut halpaan hintaan.
Harvoin sitä kuitenkaan asiaan
vihkiytymätön Hiukkasella käy, ja jos
käy, pitää löytää jääkaapin avain.

Juvenes kirjakauppa

Firma: Juvenes
Valikoima: 15
Karkkia: +
Olutta: -
Linjastoja: jääkaappi
Ulkoasu: 9+
Sijainti: +
Nopeus: 15 s + jono
Hinnat: kola 8 mk (1/2 l)

Red Bull 12 mk
Jolt-Cola 7,50 mk

(1/3 l)

***

HYVÄÄ: valikoima
HUONOA: -

Kun ostaa kahdeksalla sadalla markalla
kurssikirjoja, ei kaksi markkaa kalliimpi
kola budjettia kaada. Valikoima on hyvä
ja ympäristö siisti.

MIK:n automaatti

Firma: Coca-Cola juomat Oy
Valikoima: 7
Karkkia: -
Olutta: -
Linjastoja: 7
Ulkoasu: 8-
Sijainti: -
Nopeus: 2-10 s
Hinnat: kola 6 mk + pantti (1/2 l)

***

HYVÄÄ: kivan näköisiä tyttöjä
HUONOA: sijainti

Jos joskus pitää juotavaa saada
Konetalon kolmannessa kerroksessa
(onhan täällä matikan harkkoja), voi
kääntyä MIK:n puoleen. Kolaa tulee jos
sitä automaatissa on. Älä pelästy
luolamiestä, se on vain Juuso.

Käytävämaatti (kalliimpi malli)

Firma: Hartwall
Valikoima: 6
Karkkia: -
Olutta: -
Linjastoja: 7
Ulkoasu: 9
Sijainti: +
Nopeus: 2-10 s
Hinnat: kola 8 mk (1/2 l)

**

HYVÄÄ: sijaintitiheys
HUONOA: hinta

Jos olet evakossa käytävällä X968CR, saa
näistäkin Pepsiä kahdeksalla markalla.
Muuten hinta ei houkuttele ostoksiin.

Rakentajakilta

Firma: Coca-Cola juomat Oy
Valikoima: 4
Karkkia: -
Olutta: -
Linjastoja: 6
Ulkoasu: 8+
Sijainti: -
Nopeus: 2-10 s
Hinnat: kola 7 mk (1/2 l), pantti?

**

HYVÄÄ: -
HUONOA: sijainti

Joillain menee kolme vuotta ennen kuin
löytävät TaRaKin, jotkut eivät sinne asti
koskaan pääse. Saa sieltäkin Kokista,
eikä 7 mk ole niin paljon kuin käytävällä.

Indecs

Firma: Indecs
Valikoima: 1
Karkkia: +
Olutta: -
Linjastoja: jääkaappi
Ulkoasu: 7,5
Sijainti: +
Nopeus: 15 s
Hinnat: kola -

Sprite ja Jaffa 0 mk
Trip 2 mk

**

HYVÄÄ: ilmainen porejuoma
HUONOA: valikoima

Indecs ei varsinaisesti kolaa myy, trippiä
vain ja sitäkin on melko nihkeästi. Sitä
vastoin, jos otat oman mukin mukaan,
saa tutakillan kaapista pyytämällä
ilmaista (!) Jaffaa ja Spriteä. Näin on
luvattu, kaikki jonoon vain! (Tarjous
voimassa niin kauan kuin väljähtyneitä
porejuomia riittää.)

Puhelinautomaatti (sähkötalo 2 krs.)

Firma: Hartwall / Sonera
Valikoima: 1 (6)
Karkkia: -
Olutta: -
Linjastoja: 1 (10)
Ulkoasu: 9
Sijainti: +
Nopeus: ???
Hinnat: kola 8,30 (7) mk (1/2 l)

*

HYVÄÄ: kiva vempain
HUONOA: palvelu ei käytössä

Suotta juokset - soita! Vaan turhaan
soitat koska palvelu on tilapäisesti pois
käytöstä koulun kuriositeetissa, phone-
in-automaatissa, joka laskuttaa
puhelinlaskun yhteydessä kolatkin.
Ihanteellinen työsuhdepuhelimella, mutta
kunnes palvelu taas toimii, joutuu
pelaamaan rahan kanssa. (Suluissa
kolikkotoiminnon ominaisuudet.)

YKI:n automaatti

Firma: Coca-Cola juomat Oy
Valikoima: 3
Karkkia: -
Olutta: -
Linjastoja: 3
Ulkoasu: 6
Sijainti: +
Nopeus: 2-10 s
Hinnat: kola 5 mk

+ pantti (1/3 l)

*

HYVÄÄ: -
HUONOA: kone tyhjänä

YKI:n automaatti myy vain sold outtia,
mutta vakuuttelu kuuluu, että �kyllä
siellä yleensä kolaa on�. Voihan sitä
käydä Festian luentotauoilla
kärkkymässä. Pisteitä vahentävät rumat
postikortit automaatissa.

Kolamaattitaulukko


