


Sisällyluettelo

Siivu �

Etukansi	 	 siivu	1
 Todistus että TiTeläinenkin osaa
	 käyttää	grafiikkaohjelmistoja.

Sisällysluettelo!	 	 siivu	2
 Paljon	potaskaa	pienessä	tilassa.

Pääkirjoitus	 	 siivu	3
	 Nibblisti	puhuu	paljon,	lujaa	ja
	 täysin	järjettömiä.

Puheenjohtajan	pullo	 siivu	4
 Puheenjohtaja	valistaa	pieniä	ja
	 hieman	suurempiakin	TiTeläisiä
	 “kunnolliseen”	wapun	käyntiin.

TekkenTournament	 siivu	5
 Mainontaa	ilman	kaupallista	
	 potentiaalia.

50	tapaa	käyttää	Nibbleä	siivu	6
 Mitä?	Onko	tästä	läpyskästä	
	 jotain	hyötyäkin?

Jore	kysyy	 	 siivu	7
 Mutta osaatko sinä vastata? Ei
	 ensi	istumalta	mikään	varma
	 saalis.

Jore	kysyy	lisää	 	 siivu	8
 Turhaa	notkut.	Et	kuitenkaan	osaa.

Tee-Se-Itse	-Nibble	 siivut	9	-	12
 Nyt	sinäkin	pääset	koettamaan	miltä
	 nibblististä	tuntuu!	Jos	(kun)	palautat
	 tämän	lisukkeen	kiltaan,	osallistut
	 arvontaan	josta	voi	jopa	voittaa	jotain.
	 Todella	hyvät	letkaukset	päätyvät
	 tuleviin	Nibbleihin.	Niistäkin	saatetaan
	 palkita

Wappukalenteri	vko1	 siivu	13
 Et	varmasti	arvaa	mitä	tämä	sisältää!

Wappukalenteri	vko2	 siivu	14
 No	okei	saatat	arvata.

Piknik-ruokia	 	 siivut	15	-	17
 Jotta	TiTeläinen	ei	päätyisi	pahoin
	 voivana	koskenrantaan	vain	katselemaan
	 kuinka	muut	herkuttelevat,	kokosimme
	 helppoja	ruokaohjeita	millä	parantaa
	 oloa	ja	selvitä	päivän	tuomista	kujeista.

Wappu	-	Survival	Q&A	 siivu	18	-	19
 Wappu	tulee!	Herättääkö	tämä	sinussa
	 epävarmuutta	ja	paljon	outoja	
	 kysymyksiä?	Ei	hätää.	Me	vastaamme.

Takakansi!!	 	 siivu	20
 Kaikki	pas...	hyvä	päättyy	aikanaan.
	 Näkemiin	ja	kiitos	Fisusta.



Siivu �

Nimittäin	Wappu!	Ja	mitä	hienompaa,	
se	 ei	 tule	 yksin.	 WappuNibble	 on	
täällä.	 Pitelet	 käsissäsi	 opusta,	 jonka	
olemassaolo	 on	 monelle	 ollut	 täysi	
myytti.	 Kaikki	 eivät	 ennalta	 nähneet	
tällaista	lopputulosta.	Tosin	eivät	monet	
näe	ennalta	paljon	muutakaan.
Mutta	 se	 nyt	 ei	 liity	 mitenkään	

mihinkään.	 Se	 mikä	 puolestaan	 liittyy	
on	Wappu	 ja	 teekkarit.	On	aika	kaivaa	
teekkarilakit	 talvisäilöstä,	 ommella	
muutama	haalarimerkki,	etsiä	eväskori,	
pistää	 wappukilj..viini	 tulille,	 opetella	
Blues	 Brothersin	 soundtrack	 ulkoa	 ja	
tutustua	 muihin	 teekkareihin	 myös	
IRCin	ulkopuolella.
Wappu	 on	 tunnetusti	 suhteellisen	

rankkaa	ja	sekavaa	aikaa.	Tätä	silmällä	
pitäen	olemme	koonneet	kansien	sisälle	
paljon	 hyödyllistä	 tietoa	 ja	 hilpeää	
viihdettä	 auttamaan,	 niin	 fuxia	 kuin	
koskenkestävää	 teekkaria,	 selviämään	
jälleen	 tästä	 hulppeasta	 kevätjuhlasta.	
Näistä	 juhlista	 ei	 puutu	 suvivirsiä	 eikä	
vauhdikasta	menoa.
Ilmassa	on	myös	tietynlainen	haikeus.	

Nimittäin	suuri	osa	TietoTeekkarikillan	
jäsenistöstä	 on	 siirtymässä	 paremmille	
lautumille.	 Nimittäin	 pikku-
fuxeistamme	 on	 tulossa	 teekkareita.	
Nuoruuden	 viattomuus	 katoaa	 taivaan	

voi	sitä	kyllä	kieltääkään.	Vaikka	Wappu	
onkin	 suurin	 ja	 hienoin	 juhla	 jossa	 ikinä	
vaellat.	 Muista	 että	 se	 on	 myös	 muiden	
suurin	ja	hienoin	juhla.	Rauhaa,	rakkautta	
ja	kaikkea	muuta	kivaa	mistä	äitisi	sinulle	
varmasti	osaa	kertoa.

Tanpereella,	Herwoodissa,	Vuanna	2007,
Pää	toimittaja	/ Head deliverer,
Petteri	spiikki	Sillanpää

tuuliin	 pikkuisten	 asettaessa	
teekkarilakin,	 tuon	 hyvän	
ja	 reilun	 meiningin	 Graalin	
maljan,	 päihinsä,	 päissänsä,	
ehkä.
Toimitus	 ei	 mitenkään	 tahdo	

yllyttää	 ihmisiä	 nauttimaan	
julmettuja	 siirtosummia	 liian	
pitkään	käynyttä	simaa.	Mutta	ei	

NibbleToimitus2007
NibbleDelivery2007

Pää	toimitus
Head delivery

Petteri	spiikki	Sillanpää

Taire
Le art

Mika	mikachu	Isomaa
ja

Petteri	spiikki	Sillanpää

Runosielu
Soul of poetry

Jore

Nyt se tulee! 
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Vappu,	 eli	 ensimmäinen	 toukokuuta,	 on	
se	 päivä	 kun	 ns.	 tavallinen	 kansa	 laittaa	
ylioppilaslakin	 päähänsä	 ja	 puhaltelee	
serpentiiniä	 nauttien	 oikeaa	 simaa	 ja	
tippaleipiä.	Wappu	kaksoisveellä,	on	sen	sijaan	
jotain	aivan	muuta.	

Wappu	 on	 Tamperelaiselle	 teekkarille	 noin	
kaksi	viikkoa	kestävä	koitos	wapputapahtumia,	
häppeninkejä	 ja	 toimintaa.	 Juhlittuja	 öitä	 ja	
rapaantuneita	 haalareita.	 Hauskanpitoa	 ja	
yhdessäoloa.

Omiin	 wapun	 kohokohtiin	 kuuluu	
teekkarihymni,	 teekkarilakin	 painaminen	
päähän	ja	Suomineidon	lakitus	Hämeensillalla	
klo	 00:00	 aattoyönä.	 Aivan	 upea	 fiilis	 joka	
vuosi,	säästä	riippumatta.	
Unohtaa	 ei	 pidä	 myöskään	 perinteistä	
teekkarikastetta,	 jossa	 	 Koskipuistoon	 on	
kokoontunut	 tuhatpäinen	 yleisö	 katsomaan,	
kuinka	 viime	 syksynä	 kouluun	 taapertaneista	
fuksipalleroista	 kuoriutuu	 pesunkestäviä	
teekkareita	heidän	laskeutuessaan	kastekoreissa	
n.	2cm	lämpimään	Tammerkoskeen.

Tästä	lehdestä	löytyy	kasapäin	vinkkejä	miten	
viettää	 (jälleen	 kerran)	 unohtumaton	 wappu,	
mutta	 haluaisin	 vielä	 antaa	 omani,	 etenkin	

Puheenjohtajan	pullo
Puheenjohtaja	Olli	Pietikäinen

fukseille.	

Fuksiwappu	on	vain	
kerran	 elämässä,	
ottakaa siitä 
kaikki	 ilo	 irti.	 Jos	
harjoistustöissä	 on	
dediksiä	 wappuna,	
tehkää	 ne	 ajoissa	
alta	pois.	Kiertäkää	
teemunkier ros .	
Pitäkää	 hauskaa	
ilman	 huolta	
huomisesta	:-)		

Hyvää	wappua!
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tournament
23.4 klo19 TiTe-kiltaMitä	ihmettä?

Kuulit	 ihan	 oikein.	 Kun	 muut	
kanssateekkarimme	 lähtevät	 aamusta	 ulos	
reippailemaan	ja	tuhoamaan	verkkokalvojansa	
paahtavaan	 aurinkoon	 TiTeläinen	 kääntää	
vielä	kylkeä	ja	parantaa	tyynyn	asentoa.	Mutta	
iltaisella,	juuri	sopivasti	lounaan	jälkeen	alkaa	
killassa	 jyristä.	 Ihmismassat	 pakkautuvat	
ottamaan	mittaa	toisistaan.	TekkenTournament	
on	täällä	taas.

Vai	niin...
Kyllä!	 Tournamentti	 etenee	 perinteisesti	
noudattaen	 erästä	 huippusalaista	 ja	
monimutkaista	 karsintalogiikkaa.	 Tämä	
mahdollistaa	 sen	 että	 jokainen	 pelaa	 ainakin	
kolme	peliä.	Karsinnat	etenevät	aina	hurmoksen	
täyttämään	finaaliin	 jossa	 ratkaistaan	kuka	on	
killan	 kovin	 tyyppi!	 Kisassa	 viiden	 parhaan	
joukkoon	 sijoittuneet	 palkitaan.	 Myös	 kisan	
huonoin	 pelaaja	 palkitaan.	 Palkintojen	 arvo	
on	 suhteessa	 osanottajien	 määrään,	 joten	
ota	 kaverisi	 mukaan	 niin	 saat	 paremman	
palkinnon.

Ai	 tästä	 voi	 saada	 kalj..	 simaa?	 Maksaako	
tää	jotain?
Kyllä	 tästä	 ilosta	 joutuu	 osallistumismaksun	
pulittamaan.	Mutta	se	on	opiskelijaystävällisesti	
yhden	euron	(1€).
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1.  Pefletti
Basiliskoja enemmän kuin liskoja pelkäävä 
saunoja voi hyödyntää Nibblen kuohkeaa 
ja imukyvytöntä pintaa. Kasa paperia 
lauteen ja kannikoiden välissä toimii 
myös lämpöeristeenä estäen infernaalisen 
kalttaus efektin.

2.  Muki
Pyöräytä Nibble tiukasti tuutin muotoon. 
Kaada nautittava substanssi sisään. Juo 
ennenkuin on liian myöhäistä.

3.  Megafoni
Ihmismassojen akustiikan kääntyessä 
sinua vastaan on joskus tarve äänenkäytön 
apuvälineille. Rullaa lehti torvimaiseksi 
esineeksi siten että sen toinen suu on 
aavistuksen leveämpi kuin toinen. Nyt 
aseta kapeampi puoli suullesi ja anna 
äänesi kiiriä sinne missä pippuri kasvaa.

4.  Sytyke
Ovatko nuotiopuut uniasikin märempiä? 
Onko tuohesta pulaa?

5.  Muistikirja
Nibblestä voi olla marginaalisesti apua myös 
muistiinpanojen tekemiseen. Kätevintä 
Nibblen käyttämisessä muistikirjana on se 
että se on aina mukana toisin kuin kalenteri 
tai kännykkä.

6.  Vaippa
Avaa Nibble. Aseta housuihin. Anna palaa.

7.  Lentokone
Aseta Nibble maahan avattuna. Istu 
aukeamalle. Sulje silmät ja ala nojata 
taaksepäin kunnes takaraivosi kohtaa 
maan. Olet lennossa.

8.  Paperipaino
Bodaaminen kannattaa aloittaa kevyesti. 
Nosta Nibble kolme kertaa pääsi 
yläpuolelle kuunnellessasi Rocky-elokuvan 
montaasikappaleita.

9.  Tyyny
Excuillessa voi kivinen alusta kivistää 
päätä. Nibble voi tarjota nautintoja pääsi 
sisä- ja ulkopuolella. Kääri mainio lehti 
rullaksi ja aseta se kannattelemaan kalloasi 
ja näe kauniita unia, mieluiten mäyristä.

10. Rätti
Voi pettymysten pettymys! Tuliko sitä 
läikytettyä? Voi surku! No onneksi Nibble 
voi imukykyisesti siemaista pöydällä olevet 
nesteet huomaamattoman nopeasti.

11. Eläin
Origamiin riittää yksi sivu paperia. 
Nibblestä siis saa aikaan tarvittaessa 
vaikka kokonaisen eläintarhan 
tietoteekkariystävällisiä lemmikkejä. Ei 
tarvitse ruokkia tai ulkoiluttaa.

12. Verhot
Irroita sivut niitoksista. Teippaa sivut 
yhteen. Ripusta ikkunan eteen.

13. Vessapaperi
Hätä ei lue lakia. Jos pyyhintämateriaali 
on loppunut kesken eikä ole mitään 
sopivaa vaatetta ylläsi, jonka olisit 
valmis uhraamaan, on pakko turvautua 
muutamaan sivuun Nibbleä.

14. Ruokailuväline
Ei vaadi toimenpiteitä. Nappaa kiinni 
reunasta ja ala lapioida.

15. Soitin
Leikkaa Nibblen sivusta kaistale ja taita 
se kaksinkerroin. Leikkaa taitospäähän 
keskelle kolmionmutoinen aukko ja taita 
toisesta päästä molemmilta puolilta pieni 
kaistale ulospäin, jolloin se muodostaa 
suulakkeen. Puhalla siihen.

16. Purje
Nibblen kanssa voi reivata monella tavalla. 
Suurin osa niistä vaatii meriselityksiä. 
Tuulenhuuhtomat sivut voi nitoa yhteen ja 
kiitää laineilla.

17. Maastoutumispeite
Avaa Nibblestä maastoon sopeutuva 
aukeama ja nosta se kasvojesi päälle. Jos 
et näe ketään, eivät hekään näe sinua.

18. Sammutinpeite
Avaa Nibble ja laske se palavan kohteen 
päälle.

19. Sateenvarjo
Avaa Nibble ja aseta se pääsi päälle.

20. Tapetti
Seinät täynnä reikiä? Hinnakas takuuvuokra 
maksettu?

21. Lakanat
Poista niitit. Pussilakanoihin tarvitset kaksi 
Nibblä. Helma lakanoihin puolitoista.

22. Peitto
Avaa keskiaukeaman kohdalta. Jaa 
tarvittaessa kumppanin kanssa 
tasapuolisesti.

23. Haalarimerkki
Kiinnitetään omilla niiteillä. Etupuolella 
näyttää paremmalta.

24. Hattu
Jos vain Liisa näkisi ihmemaastaan kuinka 
hulluja hatuntekijöitä piisaa täälläkin....

25. Kengät
Suutarin lapsi saa Nibblen kestotilauksesta 
muita enemmän irti. Taita Nibble auki 
keskiaukeamalta ja sivele paksu kerros 
pikaliimaa jalkapohjiin. Astu lehden 
päälle mattoveitsi kädessä siten että 
molemmat jalkasi ovat kokonaan lehden 
alueella. Leikkaa kengänkokoiset alueet 
jalkojesi ympäriltä. Käytä ylijäämäpaperia 
tilkitsemään leikeatessa aiheutuneet 
haavat.

26. Tuhkakuppi
Aseta Nibble sopivalle etäisyydelle. Aina 
karistaessa avaa jokin aukeama. Täten 
tuhkat eivät lennähdä ihan mihin sattuu.

27. Lahjapaperi
Kääri lahja Nibbleen.

28. Wappuhuiska
Irroita ylempi niitti. Revi Nibble suikaleiksi 
noin sentin välein puoleen väliin aukeamaa, 
ylhäältä alaspäin. Rullaa risa Nibble rullalle. 
Heiluttele.

29. Kartta
Nibblessä on paljon viivoja ja numeroita. 
Aseta jokin viiva kulkusuuntasi mukaisesti 
ja kulje jonkin luvun osoittama määrä 
kunnes olet perillä.

30. Kurssimateriaali
Kuinka monta kertaa oletkaan tenttikirjan 
sijaan tarttunut Nibbleen? Kuinka monta 
kertaa olet silti päässyt tentistä läpi? 
Voisiko kyse olla vain sattumasta?

31. Postikortti
Kirjoita Nibblen takakanteen nimi ja osoite. 
Osta postimerkki ja liimaa se takakanteen 
ylös oikealle. Tunge lähimpään keltaiseen 
pömpeliin jossa lukee Posti.

32. Backstage-passi
Vilauta oven edessä seisovalle 
kaksimetriselle kaapille Nibbleä ja totea: 
“Vaadin Ilmaisen Paukun”.

33. Aurinkolasit
Teippaa Nibble silmiesi päälle. Ei enää 
häikäise.

34. Laulukirja
Valitse melodia. Avaa Nibble satunaisesta 
kohdasta. Ala laulaa näkemilläsi sanoilla.

35. Tietosanakirja
Nibblessä on paljon sanoja. Niihin täytyy 
siis liittyä jotain tietoakin.

36. Kaulin
Kääri Nibble kaulimen ympärille ja kiinnitä 
teipillä. Näin kaulin ei likaannu.

37. Lautapeli
Heitä noppaa. Etene nopan kertoman luvun 
verran sanoja. Ota niin monta huikkaa kuin 
sanassa, johon pysähdyit, on kirjaimia. 
Vähiten huikkia ottanut voittaa.

38. Pesäpallomaila
Rullaati rullaa.

39. Käyntikortti
Repäise pala Nibblestä irti tuherra siihen 
IRC-nikkisi.

40. Lamppu
Sytytä Nibblen toinen pää.

41. Noppa
Heitä Nibble ilmaan ja ajattele jotain lukua 
yhden ja kuuden välillä. Ajattelemasi luku 
on nopan silmälukujen osoittama summa.

42. Pyyhe
Jokaisella linnunradan liftarilla mukana.

43. Muuri
Aseta Nibble maahan. Piiloudu sen taakse.

44. Uunivuoka
Varaa  toinen Nibble sammutuspeitteeksi.

45. Avain
Onneen ja viisauteen.

46. Kilpi
Levitä Nibble niin auki kuin sen vain saat 
ja aseta se suojattavan kohteen eteen. 
Hymyile kaikkitietävästi.

47. Viemäri
Rullaa Nibble putkeksi, aseta putki 
vuotavaa aukkoa vasten ja suuntaa putki 
haluttuun jätteen meno suuntaan.

48. Uima-allas
Teippaa neljä Nibbleä reunoistaan yhteen 
siten että ne muodostavat piirin. Teippaa 
viides Nibble pohjaksi. Täytä vedellä. 
Pommilla sisään.

49. Saha
Varmasti. Sure. Ri-ight.

50. Seuralainen
Huono seura turmelee hyödylliset tavat. 
Nibble ei turmele ketään. Se käsipuolessa 
voi huoletta kävellä mihin tahansa 
ravintolaan.
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1. Mikä on poliittinen 
rikollinen?

1) Terroyksi
x) Terroristi
2) Terrokaksi

2. Mikä on krypto

1) Yksikkö
x) Ristikko
2) Kaksikko

3. Pisuaarilla 
“miekkaillessa” pissataan..
 
1) Yksin
x) Ristiin
2) Kaksin
  
4. Mitä veikataan kun 
pitkävedossa pelataan 
tasapeliä?
 
1) 1
x) x
2) 2
 
5. Mikä on paradoksi?
 
1) Yksi riita
x) Ristiriita
2) Kaksi riitaa
 
6. Mikä seuraavista 
ei kuulu roomalaisiin 
numeroihin?
 
1) I
x) X
2) 2
 
7. Bigamia tarkoitaa
 
1) Yksiavioisiitta 
x) Ristiin naintia
2) Kaksiavioisuutta
 
8. Hedelmäpeli tunnetaan 
myös nimellä?
 
1) Yksikätinen rosvo?
x) Ristikätinen rosvo?
2) Kaksikätinen rosvo?
 

9. Englanninkielinen 
työkalu “Philips 
Screwdriver” tarkoittaa?
 
1) Yksipäistä ruuvimeisseliä
x) Ristipäistä ruuvimeisseliä
2) Kaksipäistä ruuvimeisseliä
 
10. Suurin osa eronneista 
autonasentajista päätyy 
yleensä..
 
1) Yksinhuoltajiksi
x) Ristinhuoltajiksi
2) Kaksinhuoltajiksi
 
11. Macaulay 
Culkinin jouluinen 
menestyskomedia oli 
nimeltään..
 
1) Yksin kotona
x) Ristillä kotona
2) Vihdoinkin kahden
 
 
12. Sanonnan mukaan, 
minkä tähden jallua 
juodaan?
 
1) Sen yhden tähden
x) Silmät ristissä
2) Jotta kaksin olisi 
kaunihimpi
 
13. Viiniä “Neitsyt” 
edustanut mainoslause 
“Korkkaa neitsyt” voidaan 
tulkita..
 
1) Yksimielisesti
x) Ristimielisesti
2) Kaksimielisesti
 
14. Juhla, jossa vauvalle 
annetaan nimi tunnetaan..
 
1) Yksiäisinä
x) Ristiäisinä
2) Kaksiaisina
 

15. Mikä ei voi olla x:n 
arvo yhtälössä  1 + x = 2
 
1) 1
x) x
2) 2
 
16. Mikä on monimutkaisen 
vastakohta?
 
1) Yksinkertainen
x) Keskinkertainan
2) Kaksinkertainen
 
17. Mistä ameriikkalaisia 
usein syytetään?
 
1) Yksinäismoraalista
x) Ristikkäismoraalista
2) Kaksinaismoraalista
 
18. Mikä seuraavista on 
tunnettu taruolento?
 
1) Yksisarvinen
x) Ristisarvinen
2) Kaksisarvinen
 
19. Millainen tämän 
kyselyn tekijä luuli 
olevansa?
 
1) Humoyksi
x) Humoristi
2) Humokaksi
 
20. Millainen tämä kysely 
kuitenkin oikeasti oli?
 
1) Yksitoikkoinen
x) Ristitoikkoinen
2) Kaksitoikkoinen
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Jore kysyy lisää
1. Mitä tarkoittaa 
dekantointi?
 
1) Sitä ettei jostain syystä 
juodakaan ihan heti
x) Rituaali, jossa viiniä 
kaadetaan karahviin 
tuulettumaan
2) Jotain mitä ei tarvitse 
tietää keksi-ikäisten miesten 
saunaillassa
 
2. Mitä on akupunktio?
 
1) Kiinalaista lääketiedettä
x) Todella kivuliaan näköistä
2) Parhaimmillaankin huono 
yritys matkia teräksistä siiliä
 
3. Minkä väriset ovat 
haalarit?
 
1) Riippuu havaitsijan ja 
havainnoitavan suhteellisesta 
liikkeestä
x) Silmät kiinni kaikki on 
samanvärisiä
2) Toivottavasti mustat
 
4. Mitä tehdään anime-
messuilla?
 
1) Minä en halua tietää
x) Te ette halua tietää
2) Kukaan ei halua tietää
 
5. Mitä olet jos väität 
pitäväsi crazy frogin 
musiikista?

1) väärässä
x) huono
2) epäonnistunut

6. Paljonko on gallonan 
tilavuus?

1) Jenkeissä 3,785 litraa 
x) Briteissä 4,55 litraa
2) En ymmärrä kysymystä

7. Windows on 
tietoturvallinen?

1) Kun tietokoneesi on irti 
verkosta
x) Kun tietokoneesi on 
panttilainaamossa
2) Ei ole.

9. Mitä on rasvaton 
laktoositon maito?

1) Vain jotain väriltään 
valkoista nestettä
x) Rikos maitokahvittelijaa 
vastaan
2) En tiedä.

10. Mikä on ‘omena’ sanan 
monikon partitiivi?

1) Omenoita
x) Omenia
2) Annan Google-fightsin 
päättää

11. Miksi kärpässieniä ei 
voi syödä?

1) Koska ne ovat myrkyllisiä
x) Koska et pidä sienistä
2) Kyllä niiden syöminen 
on mahdollista, joskaan ei 
kannattavaa

12. Kuinka voit jakaa 
kiintolevyn kolmeen 
yhtäsuureen osaan?
 
1) fdiskillä
x) rautasahalla ja 
viivoittimella
2) tietoteekkariystävällä ja 
jallupullolla
 
13. Mitä kannattaa tehdä, 
jos ostamasi laitteen johto 
ei menekkään seinään?
 
1) tarkastaa onko seinässä 
pistorasia.
x) käyttää enemmän voimaa
2) hankkia adapteri tai 
parempia laitteita
 

14. Kuinka paljon 
suomalainen juo 
keskimäärin alkoholia 
vuodessa?
 
1) Riittävästi
x) Vähän yli kymmenen 
litraa puhdasta alkoholia 
sierainparia kohden.
2) En tajua. Montako 
sierainparia mulla nyt on?
 
15. Mikä on panda?
 
1) Makeistehdas
x) Hassu pörröinen eläin
2) Ruotsiksi nauhoittaa
 
16. Mitä oikealla olalla voi 
tarvittaessa olla?
 
1) Teekkarilakki
x) Papukaija
2) Perseet
 
17. Painaako 
insinöörifysiikan kirja 
enemmän kuin synti?
 
1) Riippuu asenteesta
x) Riippuu siitä millaista 
kiihtyvyyttä ne kokevat
2) Massa voidaan supistaa 
tästä yhtälöstä pois
 
18. Alustamaton muuttuja 
voi olla
 
1) 1
x) Hasardi
2) Jotain muuta

19. Vastaukseni 
alastomuuteen on..
 
1) Juu
x) Ei
2) Vaarinhousut
 
20. Nibbletoimittaja ei 
ole...
 
1) raitis.   
x) hauska.
2) iloinen.

Siivu �



Tästä	alkaa	Tee-Se-Itse-Nibble.	Kirjoita	mitä	päähän	sattuu,	kuvita	miten	haluat,	toteuta	itseäsi.	Palauta	
tämä	osio	TiTe-kiltaan	wapun	jälkeen	ja	osallistut	mahtavan	palkinnon	arvontaan.	Palkintoja	saattaa	myös	
herua	jos	repäiset	niin	hyvin	että	haluamme	julkaista	juttusi.	(vinkki:	gonzo-journalismi	-tyylisesti	toteutettu	wappuraportti	
olisi	kova	juttu,	valokuvat	tulee	liittää	mukaan	cd-muodossa)







Tee-Se-Itse-Nibble	päättyy	tähän	=(	Jos	tila	loppui,	etsi	käsiisi	uusi	Nibble.



	 Torstai		 19.4.

 Perjantai		 20.4

	 Lauantai		 21.4

	 Sunnuntai		 22.4

	 Maanantai		 23.4

	 Tiistai	 	 24.4

	 Keskiviikko	 25.4

viikko 1
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00:00	 Jäynäkilpailun	fuksisarja	alkaa

12:00		 Jäynäkilpailun	yleinen	sarja	loppu	ja	
palautus	 																																							Paulan	tiski

13:00	 Tampin	paljastus	 Festia	 (T)
 Siirry	jonottelemaan	jo	joskus	8-9:n	aikaan

20:00	 Colours	 	 Huuma	 (T)

09:00	 Tamppixq	Turkuun	 					Obeliski

10:00	 Tampin	myynti	alkaa	 				PTalon	
       alakerta

18:00	 PikkuJouluBommarit	-sitsit							
 PaikkaX

15:00	 Tupsulan	ulkoilmakonsertti									Arvaa		
	 (T)	 	 																	missä?

16:15	 Bussi	Junttisitseille	 													Obeliski

16:30	 Bussi	JunttiSitseille	 Tupsula

??:??	 Junttisitsit	 	 Paikka	X

13:00	 Picnic	 	 									Koskipusto
 (T)

n13:30	 TaTSin	Wappusirkustelu	 -”-

n14:00	 Teekkarikuoro	esiintyy	 -”-
n15:00	 Speksin	improilua	 -”-

17:00	-		 Alkoholiton	peli-ilta	 T-Sauna
20:00

13:00	&	 Bussi	kumipelausISOon											Obeliski
13:15	

14:00	 KumipelausISO	 Rosendahlin
 (T*)  ranta

17:00	-	21:00	WappuBIC	 TamppiAreena
      (T*)
19:00	 TekkenTournament	 TiTe-kilta

illalla	 Suuret	Wappu	Juhlat	 Semafori

16:00	 Tuppikisat		 Zip

n12:00	-	 Munakisat		 Etuparkki
14:00

12:00	-	 Grillibileet		 S-Talon	sisäpiha
16:00	 (T)

16:00	&	 Wappuleffa	 Cinola
19:00	 (T)

18:00	 Palawaihtarit	 Huuma	 (T)

Teemukierrokseen	kuuluvat	kaikki	tapahtumat	jotka	on	merkitty	(T)	-merkillä

Kerää	siis	koko	sarja	ja	voita	hieno	haalarimerkki!

19:00	 Munabileet						(T)	 Huuma



	 Torstai		 26.4

 Perjantai	 27.4

	 Lauantai	 28.4

	 Sunnuntai	 29.4

	 Maanantai	 30.4

	 Tiistai	 	 1.5

	 	 	 	 	 	 Dagen	efter

viikko 2
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00:00	 Jäynäkilpailun	fuksisarja	loppu

10:00	 Wapina	 	 Etuparkki

11:00	 Katusähly	 	 Etuparkki

10:00	-16.00	 Spinnin	ulkosoittelut	 Oho!	Etuparkki

12:00	-18.00	 TEMPAUS	-	Ostosten	pakkaus	 Duo

21:00	 TTYkitys	Metalfest	 	 YO-talo

22:00	 Kolmiot	 	 	 Emma

10:30	-	 Garden	Party	 K-Talon	sisäpiha
16:00	 (T)

15:00	 Jäynäkilpailun	fuksisarjan	palautus
mennessä	 	 	 K-Talon	sisäpiha

16:00	 Kellarihumppa	 Ari	Bom!

19:00	 Simassa	-bileet	 Huuma

09:00	-	 TEMPAUS	-	Patsaiden	pesu
15:00	 	 	 Hämeensilta

12:00	 Wappumössö	 Obeliski

12:00	 Krapulasitsit	 Heval

12:00	 Wappuriehan	julistus	 Wanha	kirkko
 (T)
	 Jäynäkilpailun	tulosten	julkistus

	 Pölökaljawiesti

14:00	 Fuksijäynät	ja	lakkien	jako
 TiTellä Laukontorilla

00:15	 Suomineidon	lakitus	 Hämeensilta
 

07:00	-	 Aamusauna	 Atalpa
09:00	 (T)
08:00	-	 Aamusillis		 Saha
10:00	 (T)
11:45	 Kulkue	kokoontuu	 Sorin	aukio

12:30	 Kulkue	 	 Sorin	aukio

13:00	 Kaste	 	 Tammerkoski
 *snif*	fuxit	katoavat 
aikana	 Tammerkosken	regatta

jälkeen	 Kastesauna	 Atalpa

19:00	 Wapun	kaato	-bleet	 Huuma

21:00	 Teemunkierrospalautus	Huuma

Vissyä.

16:00	 Neppiautokisat	 TiTe-talon	edusta

19:00	 Teltta	pystyssä	-bileet
	 Takaparkki



Siivu	15

pallogrilli	(lainaa	jostain,	ellet	omista)
hiiliä	(pari	euroa)
sytytysnestettä	(pari	euroa)
muutama	paperilautanen	(euro	max)
muovinen	skumppalasi	(euro	max)
grillipihdit	tai	leatherman	(lainaa/halpis)

bratwurstia	(4kpl)	(~4e)
pekonia	(paketti)	(~3e)
cheddarjuustoa	(valmiiksi	viipaloituja,	paketti)	(~2e)
perunasalaattia/kaalisalaattia	(~2e)
patonkia	(~1e)
levitettä	(~2e)

olutta/siideriä	ja	skumppa	(~20e)

Ruuan	voi	valmistella	joko	kotona	pöydän	ääressä	
tai	 erähenkisesti	 paikan	 päällä.	 Kotona	 se	 on	
helpompaa.

Avaa	 bratwurst	 paketti	 ja	 suolista	 se.	 Varo	
pyyhkimästä	 ihraa	 makkaran	 pinnalta.	 Avaa	
pekoni	 paketti.	 Ota	 cheddarjuusto	 paketista	 yksi	
juustoviipale	 ja	 revi/viiltele	 se	makkaran	 levyisiin	
viipaleihin.	 Kokoa	 juuston	 viipaleet	 makkaran	
päälle	 siistiin	 makkaran	 peittävään	 kekoon.	 Ota	
pekoni	paketista	viipale	pekonia	ja	kääri	varovasti	
se	 makkaran	 ja	 juustojen	 ympärille.	 Bratwurstin	
käärimiseen	tarvitaan	noin	kaksi	viipaletta	pekonia.	
Toista	niin	kauan	kuin	makkaraa,	juustoa	ja	pekonia	
on	 jäljellä.	 Näin	 ruoka	 on	 valmisteltu.	 Pakkaa	
astiaan	jossa	makkaranyytit	eivät	pääse	leviämään.

Jätä	 ruoka	 lautaselle	 odottamaan	 grilliä.	 Suorita	
pallogrilliin	 palavaa	 materiaalia	 ja	 loihdi	 se	
kuumaksi.	Aseta	makkarat	kärventymään.	VINKKI:	
Käytä	 foliota	 grilliritilän	 päällä.	 Cheddarjuusto	

Tarvikkeet

Valmistus

Liha-kori
(Modeemi-sedän keissi)
Taso: Vaikea/Kallis

Sunnuntaina	22.4	klo	12	törähtää	Koskenrannassa	käyntiin	Picnic.	Picnicillä	nautitaan	
virvokkeita	ja	eineksiä,	joilla	palkitaan	keho	ja	mieli	siitä	että	se	jaksoi	ensimmäisen	
wappuviikon	kunnialla	läpi.	Mutta	mitä	ottaa	picnicille	mukaan?	Useat	teekkarit	ja	fuxit	
törmäävät	 tähän	mieltä	 raastavaan	pulmaan	 joka	vuosi.	 (tai	ainakin	useat	 tietoteekkaripojat)
Me	 päätimme	 auttaa	 teitä	 kaikkia	 uusavuttomia	 DI:n	 alkuja	 ja	 kasasimme	

muutaman	 ruokavinkin	 joilla	 helpottaa	 tätä	 valinnanvapaudesta	 johtuvaa	 tietoähkyä.

sulaa	pekonien	välistä	muuten	pois	ja	ruoka	menettää	
kallisarvoisia	kaloreita.

Kun	 makkarat	 on	 grillattu	 niin,	 että	 pekoni	 on	
mukavan	 rapeaa	 ja	 osa	 juustoista	 on	 sulanut	 ulos,	
siirrä	ruoka	lautaselle.	Lisää	salaatti	viereen.	Nauti.	
Muista	että	sinulla	on	myös	patonkia	ja	sille	levitettä.	
Dippaa	valitsemallasi	tavalla.	Kaada	lasiin	skumppaa.	
Nosta	 lasia	 vieressä	 istuvalle	 humanistitytölle	 joka	
apeana	rouskuttaa	porkkanaa.	Hymyile.
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skumppalasi	(muovinen)
paperilautanen

patonkia	(n.	euro)
levitteitä	(ainakin	kahta	eri)	(n.	2e	kpl)
salaattia	(italian,	peruna	tai	tuore)	(n.2-4e)
nakkeja	(n.	2e)
lihapullia	(n.	2e)
juustoviipaleita	(n.	2e)

olutta/siideriä	+	skumppa	(n.	20e)

Tämä	 kori	 ei	 paljon	 valmisteluja	 kaipaa.	 Ellet	
tahdo	tehdä	salaattia	itse	ennen	picnicille	siirtymistä.	
Tarvikkeet	saat	kaikki	juostua	kaupasta	juuri	ennen	
tapahtumaa,	 jos	 olet	 vaikka	 sattunut	 heräämään	
“ystävän”	luota	hyvin	juhlitun	yön	jälkeen.

Päästyäsi	koskenranta(tm):n	etsi	itsellesi	suotuisa	
paikka.	Yleensä	väriä	kannattaa	tunnustaa.	Istahda	
alas	 ja	 avaa	 kaikki	 paketit	 eteesi	 risteilylaivan	
aamiasta	muistuttavaan	asetelmaan.	Ala	mässäillä.	
Suurimman	nälän	kaikottua	avaa	 skumppapullo	 ja	
poksauta	se	suurin	elein.	Eilinen	on	voitettu!	Elämä	
hymyilee!

Tarvikkeet

Valmistus

Peruskori
(Juhlijan valinta)
Taso: Perus / Ei ihan hirmu kallis
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luomuskumppalasi	(muovinen)
luomupaperilautanen

luomupatonkia
luomulevitteitä
luomusalaattia
soijanakkeja
juustoviipaleita	(n.	2e)
luomuporkkanoita

olutta/siideriä	+	skumppa	(n.	20e)

Tämän	 luonnonläheinen	 ja	 raikas	 picnickori	 ei	
rasita	ruumista	eikä	mieltä.	Nauti	auringonpaisteessa	
ollen	 tietoinen	 siitä,	 että	 luonnossa	 juoksentelevat	
kaikki	ne	 söpöt	elukat	 joita	ei	ole	pistetty	 lihoiksi	
sinun	krapulanälkäsi	takia.

Syö	 ja	nauti.	Ansiostasi	maailma	on	 taas	hitusen	
parempi	paikka.

Varoitus:	Saattaa	aiheuttaa	humanistien	lähentelyä.

Tarvikkeet

Valmistus

Kasviskori
(Kaniinin valinta)
Taso: Vihreä



Wappu	Survival	Q&A
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Q.	Wappu	tulee!	Mitä	teen?!
A.	Ota	rauhallisesti	ja	avaa	vapaavalintainen	juoma.

Q.	 Kaverini	 pyysi	 minua	 koskenranta(tm):n.	
Mitä	tarvitsen	mukaani?
A.	Haalarit	ja	juotavaa.	Ota	myös	jotain	holitonta,	
jos	kaverille	sattuu	tulemaan	jano.

Q.	 *RÖYH*	 Juoma	 maittaa	 mutta	 nyt	 alkaa	
tuntumaan	 vatsan	 pohjassa	 outoa	 imua.	 Mistä	

tämä	johtuu?
A.	 Keskikertaista,	 arvon	 Wazon.	 Teillä	 on	 nälkä.	

Suorittakaa	 seuraavat	 toimenpiteet	 mahdollisimman	
pian:

			-	Ostakaa	ruokaa.
			-	Syökää	ruoka.

Q.	Kaverit	hävisivät	yhtäkkiä	jonnekin.	En	tiedä	mitä	tehdä.	Apua!
A.	Suuntaa	TiTe-kiltaan.	Sinne	kaverisikin	menivät.	Killassa	on	letkeä	
			meno	ja	simaa	saattaa	saada.

Q.	 Havahduin	 laivan	 hytistä,	 enkä	 tiedä	 mihin	
suuntaan	laiva	on	matkalla.	Miten	toimin?
A.	 Et	 ole	 laivalla,	 etkä	 luultavasti	 hytissäkään.	
Kyseessä	 on	 oma	 tai	 ystäväsi	 (uuden	 tai	 vanhan)	
solu	 Mikontalossa.	 Huoneen	 keinuminen	 johtuu	
eilen	tai	tänään	nauttimistasi	virvokkeista.
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Q.	Paleltaa	niin	perkuleesti.	Mitä	tapahtuu?	
Sammuiko	aurinko?
A.	 Ei	 sammunut.	 Teillä	 on	 silmät	 kiinni.	 Ja	
kylmyys	 johtuu	 pilvisyydestä	 tai	 hetkellisestä	
auringon	suojaisasta	sijainnista.	Laittakaa	pipa	
päähän.	Tumputkin	auttavat.	Ajattele	valoisasti,	
juomat	pysyvät	kylminä.

Q.	Joku	humalainen	työmies	koettaa	kaupata	minulle	vanhaa	Jallua	
Mistä	tässä	on	kyse?
A.	Väärin	meni.	Työmies	on	kaltaisesi	opiskelija	 ja	hän	koettaa	kaupata	
sinulle	Wappulehti	Tamppia.	Käyttäydy	kohteliaasti.

Q.	En	muista	mitä	eilen	tapahtui,	mutta	juuri	herättyäni	rahani	ovat	
poissa	ja	päähäni	sattuu	niin	pirusti.	Mitä	on	tapahtunut?
A.	Olet	liukastunut	ja	menettänyt	muistisi.	Rahasi	on	luultavasti	ryöstetty.	
Ole	onnellinen	ettei	takapuoleesi	koske.

Q.	Takapuoleeni	sattuu	enkä	muista	mitään.
A.	Olet	liukastunut	todella	pahasti.




