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-- Nibblisti



Hywää Wappua, 
tietoteekkarit 

ja -fuksit!
-- Laura Metsänen,
Tampereen TietoTeekkarikillan pj

Nibbleä koodaamassa:

Toimittajat: 

Piirrokset: 

Kansi: 

Tekstit:



Mä paan tän tänne rasiaan



"...siinä on koodi.....miksei se...toimi...voe vit..."

-- maissimies



// ärdetintelivet.cc
#include <jag har lärt mig ett nytt språk>
#include <och jag verkligen önskar> 

using att också nån annan kan det;

int hursomhelst()
{
   // nu kan jag snacka med
   cin >> min dator;
   cout << "och därmed stanna i mitt" << endl;

   if ( helt eget overkligt land ==
        allt var ju perfekt innan jag visste om dig )
   {
      cout << "förrut jag hade allt eller trodde ha" << endl
           << "sen fattade jag att allt omkring mig" << endl;
      return var inget;
   }

   else if ( dom salta droppar == över min dator )
   {
      cout << "fick mitt liv gå i bitar" << endl;
      return idag har mitt pussel lagt samman;
   }

   else
   {
      cout << "jag har lärt mig ett nytt språk" << endl
           << " och jag vet att också du kan det" << endl;
      return vågar du snacka med mig?;
   }
}

 -- saskiia



Teemunkierros

Colours to 17.4.
Idea: Wapun aloitusbileet Huumassa. 
Täältä homma lähtee käyntiin.
Plussat ja miinukset:
+ porukkaa on liikkeellä ihan hitosti
- porukkaa on liikkeellä ihan hitosti
Huomioitavaa: 
Teemunkierrosläystäkkeen saa vielä 
täältä, jos et saanut sitä Tampin 
paljastuksesta.

Tupsulan ulkoilmakonsertti la 19.4.
Idea: Laadukasta live-musiikkia Tupsulassa.
Plussat ja miinukset:
+ puitteet, leppoisa fiilis ja ilmapiiri
- Sadesäällä kostuu :-(
Huomioitavaa: Tupsulassa on grilli - ota mukaan makkaraa 
ettei tule nälkä. Vedä känni, jotta pääset samalle tasolle 
artistien kanssa.

Wappupiknik su 20.4.
Idea: Patonkia ja kuohuviiniä 
Koskipuistossa.
Plussat ja miinukset:
+ leppoisaa darrassa koomailua nurmella 
makoillen
- sade hätistää ihmiset pois
Huomioitavaa: Koskipuistossa on siman 
ja munkin (ja mahdollisesti muidenkin 
tuotteiden) myyntiä, joten omat eväät 
eivät ole täysi välttämättömyys. Ota 
alustaksi mukaan viltti ja märällä säällä 
muovipussi.

KumipelausISO ma 21.4.
Idea: Kumi pelataan Rosendahlin rannassa, pelivälineenä 
ISO.
Plussat ja miinukset:
+ kasvattaa yhteenkuuluvuudentunnetta ja 
joukkuehenkeä, kun killat pelaavat toisiaan vastaan
+ säännöt ovat ihanan epäreilut
- ruumiinosia voi katketa, rannassa voi olla huonolla säällä 
todella kylmä
Huomioitavaa: Skilta on perinteisesti myynyt virvokkeita, 
simaa ja munkkeja. Pukeudu riittävän lämpimästi, 
toistaalta varaudu siihen, että pelin jälkeen hiekkaa 
löytyy kalsareista ja rintsikoista asti. Jos tämä 
huolettaa, voit pelata myös ilman vaatteita. 
Tapahtumapaikalle on bussikyyditys Obeliskilta.
Vaihtoehto: WappuBIC



Wappukonsertti ti 22.4.
Idea: Teekkarikuoro viihdyttää Festiassa
Plussat ja miinukset:
+ Tiistaillekin jotain tapahtumaa
- Vähentää skumpparahan määrää
Huomioitavaa: Wappukonsertti maksaa 
opiskelijoille 4 euroa.
Vaihtoehto: Retuperän WBK

Grillibileet ke 23.4.
Idea: Grillailua ja chillailua Sähkötalon 
sisäpihalla.
Plussat ja miinukset:
+ täällä tulee harvoin grillattua
- sateella grilli tummuu
Huomioitavaa: OMM ja OPM. Lähde riittävän 
ajoissa jonottamaan wappuleffaan.

Wappuleffa ke 23.4.
Idea: Hieman erilainen elokuvakokemus 
Cinolassa. Leffoina perinteinen Blues Brothers ja 
jokin vaihtoehtoinen elokuva.
Plussat ja miinukset:
+ jo leffaan jonotellessa tunnelma on katossa
+ yleisö harvoin eläytyy elokuvan jännittäviin 
juonenkäänteisiin näin antaumuksella
Huomioitavaa: Jonottamaan kannattaa tulla 
todella hyvissä ajoin, mieluiten 2-3 tuntia ennen 
näytöstä. Ota mukaan syömää, juomaa ja 
kavereita. Pukeutumalla Blues Brothers -
henkisesti pääsee jonon ohi.

Palawaihtarit ke 23.4.
Idea: Vaihdetaan palapelin paloja Huumassa.
Plussat ja miinukset:
+ Huuman terassille on mukava siirtyä suoraan 
Wappuleffasta
- kulmapalat on kiven alla :-(
Huomioitavaa: Siivoa kaappisi nurkat tarkasti, 
jotta saat varmasti kaikki kaksoispalat mukaan.

Wapina to 24.4
Idea: Vaihtelun vuoksi urheilua apinaradan 
muodossa.
Plussat ja miinukset:
+ kiva kisata kaverin kanssa
- haalarit saa kyytiä ja voivat kastua
Huomioitavaa: Ompele merkit huolellisesti kiinni 
haalareihin ennen kuin suoritat radan. Simaa ja 
munkkia tarjolla.
Vaihtoehto: Katusähly

Katusähly to 24.4.
Idea: Nimensä mukaisesti säbäilyä etuparkissa.
Plussat ja miinukset: 
+ Mukavaa vaihtelua Bommarin sisäpeleille
Huomioitavaa: Pelataan asfaltilla, jätä paras 
mailasi kotiin.
Vaihtoehto: Wapina

Garden Party pe 25.4.
Idea: Grillailua ja elävää musiikkia Konetalon 
sisäpihalla.
Plussat ja miinukset:
+ täällä tulee harvoin grillattua
Huomioitavaa: Jäynät palautetaan tänne. 
Motivaattori myy virvokkeita.

Retuperän WBK la 26.4.
Idea: Espoolainen teekkaripalokuntaorkesteri, 
joka soittaa Uudempaa ranskalaista 
Torwimusiikkia.
Plussat ja miinukset: 
+ Omien sanojensa mukaan maailman paras ja 
ainoa tällaista musiikkia soittava orkesteri
Huomioitavaa: Ensimmäistä kertaa osana 
Wappua, joten näytetäänhän kuinka täyteen 
Festia saadaan.
Vaihtoehto: Wappukonsertti

WappuBIC ma 28.4.
Idea: 1. Jumpataan isolla porukalla 2. Hengataan 
kuntosalin laidalla katselemassa jumppaajia.
Plussat ja miinukset: 
+ Kunto kohoaa Wappunakin
- Alkoholin nauttiminen ei ole suotavaa
Huomioitavaa: 
Koko maratonia ei ole pakko vetää läpi.
Vaihtoehto: KumipelausISO

Aamusauna to 1.5.
Idea: Aamuista saunontaa hyvin nukutun yön 
päätteeksi (köh..)
Plussat ja miinukset:
+ antaa varman herätyksen wappupäivään
- silkkaa masokismia, oikeasti
Huomioitavaa: Jos Teemunkierros kaatuu 
johonkin, se kaatuu tähän. ÄLÄ mene kotiin 
nukkumaan - ainakaan yksin. Valvo mieluiten koko 
yö ja siirry aamulla tänne.



-- patteri

Aamusillis to 1.5.
Idea: Aamupalaa - vihdoin!
Plussat ja miinukset:
+ maha täyteen, omnomnom
Huomioitavaa: Jos selvisit aamusaunalle, selviät 
myös tänne.

Teemunkierroksen palautus to 1.5.
Idea: Hurraa! Teemunkierros on kierretty ja 
läystäke palautetaan tänne.
Plussat ja miinukset:
+ rankka kokemus on takana ja fiilis on... hyvin 
jännä!
- ihmiset nukahtelevat jopa seisaalteen
Huomioitavaa: Älä mene ottamaan "päiväunia" 
ennen kuin olet palauttanut läystäkkeen. 
Seuraavana aamuna palauttaminen on myöhäistä.

Isompien kuvasarjojen kohdalla kumotaan kädessä oleva juoma.
Mikäli kyseistä juomaa on jäljellä alle yhdeksän osaa kymmenestä, 

kumotaan myös pöydällä odottava seuraava juoma.

<MAKSETTU_MAINOS> 

</MAKSETTU_MAINOS>



Aika: Tapahtuma: Paikka: Järjestäjä:
Torstai 17.4. 00.00  Jäynäkisan fuksisarja alkaa Pirkanmaa

12.00 mennessä  Jäynäkisan yleinen sarja päättyy Paulan tiski

13.00  Tampin paljastus (Teemun aloitus) Festian Iso sali Bertil B.

20.00  Colours-bileet (T) Huuma PerSe

Perjantai 18.4. 09.00  Tamppi-XQ turkuun Obeliski KoRK

10.00  Tampin myynti alkaa Päätalon alakerta Bertil B.

18.00  PikkuJouluBommarit-sitsit Bommari PILE

Lauantai 19.4. 14.00  Tupsulan ulkoilmakonsertti (T) Tupsula Tupsula

16.15 & 16.30  Bussi Junttisitseille .15 Obeliski, .30 
Tupsula

18.00  Junttisitsit "X" Autek

Sunnuntai 20.4.  
12.00  

Wappupiknik (T) Koskipuisto

14.00  Teekkarikuoro Koskipuisto Teekkarikuoro

15.00  Wappuimpro Koskipuisto NääsPeksi

Maanantai 21.4.  
14.00  

KumipelausISO (T) Rosendahlin ranta Skilta

Tiistai 22.4.  
12.00-14.00  

Munakisat Etunurmi TARAKI

19.00  Wappukonsertti (T) Festian Iso sali Teekkarikuoro

19.00  Munabileet Huuma Taraki

Keskiviikko 23.4.  
12.00-16.00  

Grillibileet (T) Sähkötalon sisäpiha Sähkötalon killat

16.00 & 19.00  Wappuleffa (T) Cinola TTYY

illalla  Palawaihtarit (T) Huuma TVIK

Torstai 24.4. 10.00  Wapina (T) Etunurmi Man@ger

11.00  Katusähly (T) Etuparkki Sporttipoppoo

17.00-20.00  Alkoholiton peli-ilta Teekkarisauna Sopojaosto

20.00  Wappukolmiot Cabaret Indecs

24.00  Jäynäkisan fuksisarja päättyy

Perjantai 25.4.  
10.30-16.00  

Garden Party (T) Konetalon sisäpiha TEA-club

15.00  
mennessä  

Jäynäkisan palautus Konetalon sisäpiha TTYY

W A P P U K A L E N T E R I



Aika: Tapahtuma: Paikka: Järjestäjä:
16.00  Kellarihumppa Bommari Bioner, YKI, TamArk, 

TARAKI
19.00  Simassa-bileet Huuma UrOs

Lauantai 26.4. 12.00  Wappumössö Obeliski Man@ger

12.00  Elävää musiikkia Obeliski Pihtari&Läski

15.00  Retuperän WBK (T) Festian Iso sali

Sunnuntai 27.4.  Wapaapäiwä! Ken tietää...

Maanantai 28.4.  
15.00-21.00  

Performing (f)Arts Sähkötalon sisäpiha

16.00-20.00  WappuBIC (T) Tamppi Areena TUrVoKe

20.00  ISO28042008WAPPU Pakkahuone TEA-club

20.00  Suuret Wappu Juhlat Semafori ManSex

Tiistai 29.4. 12.00  Krapulasitsit Etuparkki KoRK

20.00-24.00  Wappuzone! Megazone, Siperia TiTe

Keskiviikko 30.4.  
12.00  

Wappuriehan julistus Vanha kirkko TTYY

Jäynäkisan tulosten julkistus Vanha kirkko TTYY

Pölökaljaviesti Vanha kirkko TTYY

14.00  Fuksijäynät ja lakkien jako Keskusta Killat

16.00  Patsaiden pesu Hämeensilta Teekkarijaosto

16.00-18.00  Chilibileet Saha MIK

24.00  Suomen neidon lakitus Hämeensilta TTYY

Torstai 1.5.  
07.00-09.00  

Aamusauna (T) Atalpa TTYY

08.00-11.00  Aamusillis (T) Saha TTYY

10.00  Wälipileet Kuppila Kulma TTYY

11.45  Fuksikulkue Sorin aukio TTYY

13.00  TEEKKARIKASTE! Koskipuisto TTYY

Tammerkosken regatta TEA-club

Kastesauna Atalpa TTYY

19.00  Wapun kaato Huuma

21.00  
mennessä  

Teemunkierroksen palautus Huuma TTYY

W A P P U K A L E N T E R I



Lunta, hikeä, kääpiöitä ja villasukat

TiTeenien Taistot 2008

- Valmiina kohtaamaan otaniemeläiset bussissa

- Toinen toistaan kovempien valioyksilöiden ansiosta voitto on taattu



- Vessa - mikä se on?

- Tulkitkoon kukin miten tahtoo...



- Usean vuoden kokemuksella, opintoneuvojan taidonnäyte



-- Noita hetkiä kaivaten, mizdi & saskiia

- On... se... hieno... laji...







Viritä laitteesi 
wappukuntoon Kännykkä



Kannettava tietokone

Pöytäkone



Viimeinen vaihtoehto



-- Meepu

Titeläinen ei lopeta vielä, 11 sivua jäljellä.
Ymmärrämme ei-titeläisten "torkut" tässä vaiheessa peliä.

Huom! Muistathan ison kuvasarjan säännön.



Nibble pohtii: 
Kannattaako käydä 

töissä?

Opiskelu vai työt? Tai 
molemmat?



Kuva: Aleksi Rinta-Kauppila



-- Sanuska

Wappusima

-- saskiia

Huom. Juomapelissä vielä mukana olevat, ottakaa esille reilusti juomaa...
Vauhti kiihtyy...



Mikachu-sedän wappuwinkki



Wapun Memento-mies ja wappuheilat



Salajuopottelua

Salajuopottelukeinoja:



Salajuopottelu ravintolassa:

Kännääminen julkisella paikalla



* Paavikänni

Paavikänni on varsinkin paavin 
harrastama kännäämisen laji, jossa 
tarvitaan kahta kantajaa ja tulkkia. 
Kantajat kanniskelevat kännääjää 

ympäriinsä hienossa kantotuolissa ja 
tulkki kääntää kännääjän epäselvän 

mongerruksen ihmismielen 
käsitysrajojen sisälle osuvaan muotoon. 
Hyvin yleinen ilmiö katolisissa maissa, 

sekä tavallisten ihmisten että kirkon 
työntekijöiden keskuudessa.



Nibble-juomapeli - The final trial
- Tuplaa edessäsi olevien juomien määrä. Korkkaa kaikki. Annokset triplataan, 

samoin juomanopeus. Kuvanmukainen toiminta on sallittua, mutta jokaisella kuvalla 
on juotava.

- Tehtäväsi on seurata viivaa, joka kulkee sarjakuvan läpi. Jokaisen ruudun kohdalla, 
nauti yksi annos (siis triplattuna). Jos jossain vaiheessa finaalitestiä unohdat missä 

ruudussa olet menossa, juomapelisi on päättynyt. 
Parempi onni seuraavana iltana. 








