Tokion Mekha-akatemia
Opasvihko

YHTEISTYÖSSÄ

VarjoVerkko on lahjoittanut Tokion Mekhaakatemialle kaikki koulussa käytettävät
tietokonejärjestelmät ja niiden ohjelmistot.
VarjoVerkko on galaksin suurin
tiedonkeruujärjestelmä, joka tarkkailee yli 7869
miljardia tietoista oliota yli 900 valovuoden
alueella.
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Uusille oppilaille
Tokioon hyökkäsi vuonna 2067 jättiläismäinen armada
chibi-godzilloja. Paikalliset puolustusvoimat
osoittautuivat kykenemättömiksi torjumaan hyökkäystä,
ja viiden päivän taistelun jälkeen kaupunki oli
raunioina.
Jälkikäteen laadituissa analyyseissä tuli ilmi, että
puolustusjoukot olivat olleet toivottoman vanhentuneita
ja tehottomia. Sen sijaan apuun tulleet keijukaismekhat
olivat kaikessa vaaleanpunaisuudessaan se voima, joka
olisi saattanut kääntää taistelun kulun mikäli se olisi
ehtinyt aikaisemmin paikalle.
Mekha-Akatemia perustettiin varmistamaan, ettei
mitään vastaavan kaltaista pääsisi tapahtumaan toista
kertaa. Vaaleanpunaisten keijukaismekhojen
avustuksella rakennettiin Tokion raunioihin suurin ja
hienoin pilottien koulutuskeskus, mitä planeetalta
löytyy.
Tokion Mekha-Akatemia on moderni, tulevaisuuteen
suuntautunut oppilaitos, jossa panostetaan vahvasti
uusien mekhankäsittelytekniikoiden kehittämiseen.
Akatemiassa tehdään myös aktiivista kansainvälistä
yhteistyötä, ja kielivalikomaan kuuluvat mm. keiju,
cthulhu, ja godzilla.
Tokion Mekha-Akatemiasta saat loistavan alun urallesi.
Tervetuloa opiskelemaan!
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Äitiaivo
Äitiaivo on Akatemian oma tekoäly, joka hallitsee
kaikkia Akatemian tietojärjestelmiä. Äitiaivoon saa
yhteyden käyttämällä kaikkialta Akatemiasta löytyviä
tietokoneterminaaleja. Käyttö vaatii silmän
verkkokalvoon perustuvan tunnistuksen.
Äitiaivo on hyvin avulias, ja sen kautta voivat
opiskelijat selata Akatemian elektronista ilmoitustaulua,
ilmoittautua kursseille, tai vaikka tilata teetä.
Äitiaivon on Tokion Mekha-akatemialle lahjoittanut
Varjoverkko.

Kerhotoiminta
Pitkän koulupäivän jälkeen opiskelijat haluavat usein
hieman rentoutua. Tätä varten Akatemiassa toimii useita
kerhoja, joista suosituimmat on esitelty alla.

DiGi Charat-fanit

”On parempi sytyttää aurinko kuin kirota
kylmää yötaivasta-nyo.”
DiGi Charat-fanit ovat nähneet sen valon ja
jumalallisuuden, jota DiGi Charat-sarjat tarjoaa.
Kerhossa katsellaan yhdessä DiGi Charattia ja laaditaan
teorioita DiGi Charatin maailmasta ja hahmoista.
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Kerho kokoontuu joka maanantai kerhotila neljässä,
kello 17 alkaen. Puheenjohtajana toimii neiti Ilove
Charat.
Huom: DiGi Charat-fanit liikuvat aina vähintään
kahden hengen laumoissa. Kerhon jäsenistä
puhutaan aina monikossa: ”lauma kiljuvia DiGi
Charat-faneja”.

Kultaisen Mekhan Ritarit
”Paras tunne maailmassa on ohjata 100tonninen, tulivoimaa pullisteleva tuhokone
auringonlaskua kohti.”
Kultaisen Mekhan Ritarit pyrkivät edistämään ritariihanteita ja jaloa käytöstä. Kerhon filosofian mukaan
mekhapilotit ovat nykypäivän samuraita, joiden tulee
käyttäytyä kaikkien asiaankuuluvien ihanteiden
mukaan.
Kerho kokoontuu joka viikonloppu mekhahangaari
kolmosessa, kello 12 alkaen. Puheenjohtajana toimii
Marek Mechablade.
Huom: Päästäksesi kerhoon mukaan on sinun
sijoituttava kymmenen parhaan joukkoon ainakin
kolmessa perättäisessä mekhankäsittelykokeessa.

Cthulhun Palvojat
"Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl
fhtagn."
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1: Ulkomuuri 2: Areena 3: Varikko 4:
Puolustuslavetit 5: Opiskelija-asunnot 6:
Kielitieteiden torni 7: Hallintotorni
8: Insinööritorni 9: Simulaattoritorni 10:
Kirjastotorni 11: Puistoalue 12: Tähtitorni 13:
Sairaala 14: Voimalaitos 15: Ostoskeskus
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Cthulhun palvojat pyhittävät elämänsä sille suurelle,
ajattomalle entiteetille tähdistä, josta kaikki chibicthulhut ovat polveutuneet. Vaikka enemmistö jäsenistä
onkin chibi-cthulhuja, ovat kaikki muutkin
elämänmuodot tervetulleita. Palvontamenoissa ei
Akatemian sääntöjen vuoksi saada käyttää eläviä taikka
älyllisiä uhreja.
Kerho kokoontuu Cthulhun temppelissä aina tähtien
ollessa oikeassa asennossa. Puheenjohtajana toimii herra
Harley Sexter Card.

Antisosiaaliset Gootit
”. . .”
Antisosiaaliset gootit eivät pidä muiden ihmisten
seurasta. Kerhossa piiloudutaan maailmalta, angstataan,
ja kuunnellaan synkkää musiikkia. Kerho kokoontuu
jatkuvasti salaisessa paikassa.
Puheenjohtaja suostui kirjoittamaan tämän esittelyn sillä
ehdolla, että hänen nimeään ei mainittaisi.

Keijujen Ystävät
”Vaaleanpunaista desu.”
Keijujen ystävät koostuvat ei-keijuista, jotka ihailevat
kaikkia keijuja ja haluaisivat tulla niiden kaltaisiksi.
Kerhossa pukeudutaan keijukaisasuihin, maalataan
asioita vaaleanpunaisiksi, ja ollaan mukavia kaikille.
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Kerho kokoontuu joka keskiviikko kukkaisniityllä.
Puheenjohtajana toimii herra Isako Tenin.

Opiskeltavissa olevat kielet
Cthulhu
Tutustutaan cthulhuun, kaikkien chibi-cthulhujen
puhumaan kieleen. Edistyneemmillä kursseilla
opiskellaan myös mythos-cthulhua, sitä kieltä, josta
moderni cthulhu on kehittynyt.
Varoitus: Mythos-cthulhun opiskelu voi olla
vaarallista. Akatemia ei vastaa sen seurauksena
mahdollisesti tapahtuvasta mielenterveyden
horjumisesta.

Godzilla
Tunne vihollisesi! Chibi-godzillojen hyökkäykset ovat
jatkuva uhka, jonka vuoksi niiden kieli on oltava
kaikilla piloteilla ainakin perustavasti hallussa. Onneksi
godzillojen kieli on verrattain yksinkertaista: ”Minun
ruoka, anna minulle tai kuolet” on monimutkaisin
tunnettu godzillan lause.

Keiju
Vaaleanpunaiset keijukaismechat ovat olleet yksi
Akatemian suurimpia tukijoita. Keijujen kieli on
äärimmäisen monimutkaista ja vivahdeikasta, eikä
Akatemian opinnoilla valitettavasti pääse kuin alkuun.
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Turvallisuus
Opiskelijajuhlien ja käytännön pilojen tiedetään käyvän
ajoittain hieman rajuiksi. Tämän vuoksi Akatemialla on
omat turvamiehensä (epäviralliselta nimeltään Turvat),
jotka partioivat erityisesti yöaikaan ja varmistavat, ettei
Akatemian alueella tapahdu mitään häiriöitä.
Mahdollisen ulkoisen hyökkäyksen tullessa Turvat
toimivat pää-asiallisena jalkaväkenä ja koordinoivat
taistelua.
Turvat tunnistaa tummista silmälaseista ja
vaaleanpunaisista käsinauhoista.

Opiskelijakaupunki
Opiskelijakaupunki sijaitsee Akatemian lähellä, noin
kymmenen minuutin ajomatkan päässä. Sen
muodostavat lähinnä erilaisia palveluita myyvät
pienyritykset sekä niiden henkilökunta.
Opiskelijakaupungissa Akatemian oppilaat pääsevät
rentoutumaan pitkän päivän jälkeen.
Opiskelijakaupunkia ei lasketa osaksi Akatemiaa, eikä
Akatemian turvamiehillä ole siellä erityisoikeuksia.
Opiskelijakaupungissa partioivat kuitenkin yritysten
omat turvamiehet, eikä Akatemia voi auttaa, mikäli
opiskelijat joutuvat näiden kanssa vaikeuksiin.
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Yleiset järjestyssäännöt
Nämä säännöt ovat voimassa kaikkialla
Akatemian alueella.
1. Ei sopimuksia demonien kanssa
2. Älyllisten taikka elollisten olioiden uhraaminen
missä tahansa tarkoituksesa on kielletty
3. Ei mustia aukkoja. Paitsi pitsan päällä.
4. Ei antimateriaa. Edes pistan päällä.
5. Maan, auringon, tai muiden aurinkokunnassa
sijaitsevien samanskaalaisten objektien tuho
kielletty ilman kirjallista lupaa
6. Asuntola-alueella hiljaisuus 22.00 – 8.00.
7. Turvamiehien ohjeita tulee noudattaa.
8. Vanhempia opiskelijoita, samoin kuin kaikkia
keijuja, kohtaan tulee osoittaa asiaankuuluvaa
kunnioitusta.
9. Vahingoittuneesta Akatemian omaisuudesta
tullaan perimään vahingonkorvaus.
10. Muistakaa kuolata mekhoja.
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Tokion Mekha-Akatemia.
Ainoa yliopisto, jossa saat opiskella sekä
mielenterveyden tuhoavia kieliä että päästä mekhan
ohjaimiin suoraan sen jälkeen.
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