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Nibblistien terveiset

Uudet tuulet, uudet kujeet. Kädessäsi on uuden toimittajaporukan ensimmäinen nibble, Wappunibble.
Tämän nibblen tekemiseen on käytetty hikeä, verta (ei kuitenkaan omaa), kyyneleitä ja hieman
orjatyönvoimaa. Jonkun verran valmistukseen käytettiin myös kekseliäisyyttä ja huumoria.

Jutut on kirjoittanut läjä koulutettuja apinoita kirjoituskoneen kanssa. Jos sinun juttusi ei ole
lehteen päätynyt, voi syitä olla muutamia. Esim. jos et sitä koskaan meille lähettänytkään, emme me ole
voineet sitä painaa. Lisäksi jos et koskaan edes kirjoittanut juttua, ei se meille ole voinut päätyä. Myöskään
jos olet lähettänyt sen väärään osoitteeseen, emme ole voineet sille mitään tehdä. Tai jos juttusi vain oli
läpi paska, emme painaneet sitä lehteen, vaan revimme sen suoraan sähköpostista roskikseen. Parempaa
onnea tulevien juttujen kanssa.

Kaikesta huolimatta toivottavasti nautit tästä lehdestä ja Wapusta. Kyllä tämäkin lehti lupaavasta
alusta huolimatta täydeksi katastrofiksi kääntyy. Onnellisia lukuhetkiä ja iloista kevättä!

--Nibblistit

PS. Antakaa palautetta lehdestä!
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Puheenjohtajan palsta

Aurinko paistaa ja vettä sattaa, taitaa tul la kesä lauloi Mikko Alatalo aikoinaan. Kristinuskon

tärkeimmästä juhlasta juhannuksesta, ei vaan pääsiäisestä on kohtapuoleen selvitty ja nurkan

takana siintää jo varsinkin fuksien osalta kauan odotettu Wappu. Vanhemmat tieteenharjoittajat

jo tietävätkin, että Wappuna on aivan turha yrittää tehdä mitään kouluhommiin vi ittaavaa. Joten

fuksit, tehkää harkkatyönne ja kerätkää ima5:sen harkkapaketti kasaan ennen Wappua. Vaikka

täl lä hetkel lä tuntuukin, että ainahan Wapusta voi yhden päivän koulul le uhrata, ni in näin ei

todel l isuudessa ole. Tampin paljastuksen jälkeen vauhtia on kuin Monzassa eikä koulul le jää

aikaa. Tämä siis täysin oman kokemukseni pohjalta, joten voin ol la väärässäkin :P. Suosittelen

kuitenkin, että otatte ensimmäisestä oikeasta Wapustanne kaiken ilon irti , rakennatte härveliä,

teette jäyniä, kierrätte Teemun kierroksen ja kammetkaa itsenne väkisin ylös Wapun päivänä

aamusaunalle. Muuten jää kierros suorittamatta ja kunniakas haalarimerkki saamatta.

Unohtamatta tietenkään meitä vanhempia tieteenharjoittaj ia, ottakaa myös te i lo irti lyhyestä pari

vi ikkoisesta, muistelkaa omia Wappujanne ja nauttikaa tulevasta. Wappuhan on vain kerran

vuodessa, mutta joulu sentään joka vuosi.

En ala tämän enempää viemään kall ista sivuti laa joten toivotan kaiki l le TiTeläisi l le ja TiTeläisiksi

kovasti haluavil le (kaiki l le) onnea ja menestystä työn etsintään, 5. periodin mörkökursseil le ja

tietysti vi imeisel le tenttivi ikol le jotta kaiki l la jatkuisivat vielä tuet ensivuonnakin.

Lämmintä kevättä ja kesää töiden parissa tai terassil la ja nähdään golf-kenti l lä!

Mikko Jaatinen
Tampereen TietoTeekkariki l lan pj 201 0
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Titeenien Taistot Tampereella 12.-14.3.2010
Bommarissa jalluu, taisin sodan julistaa, toiset selvis, toiset ei päässykään sitsaan

et taida tietää mitä Hervannassa tapahtu, miltä tuntu ku haalarit hangessa kastu

entäs ku jorma selän päälle astu ja sedälle nesteradal onnettomuus tapahtu

kannettiin kasaan, koneita, näyttöjä, äijät torju hies, ringissä palloja

ekassa lajissa tuli jo emämunaus, PHP, ihan vitun jepa

osaan pari hyvää juopumis kikkaa, sata pulloo tehoo, siitähän flippaa

otaniemi jengis, viinat kiersi ringis, vanhoista staroista kaikki ei messis

Herwantapelissä ei juotukaan rommia, vaan illalla tornissa jalluhommia!

Jukan kanssa polttopalloa pelasin, nyt laattaan sappee ja Jukka onki turussa

Torstai tuli, alko parempi olla, sellast Tampere kolme-kolme-seiten-kaks-nollas

Leikatun konjakin salaisuus
Tarkoititko: pilluhommia

Koska jalluhommien käsite ei ole näköjään kovin laajalle levinnyt,
lähdetään liikkeelle perusteista. #tietoteekkarit määrittelee jalluhommat
seuraavasti:

Myöhemmin yrittäessäni määritellä jalluhommia tarkemmin, huomasin,
wttä bäsän tümee jiouiham bituym khäni-,

Jalluhommia excubussissa

Järjestelykysymys
Titeenien Taistot on vuosittainen Suomen tietoteekkarien leikkimielinen viikonlopun kestävä kisailu,
jonka järjestelyvastuu siirtyy aina seuraavana vuorossa olevalle teekkarikylälle. Tänä vuonna titeenit
järjestettiin Tampereella, ja allekirjoittanut oli jo toista kertaa järjestelykokoonpanossa. Tällä kertaa
pääprojektikoordinaattorin roolissa. Järjestäminen aloitettiin jo edellisen vuoden syyskuussa, kun
perustettiin titeenitoimikunta tapahtumaa suunnittelemaan. Joskus joulukuussa oli jo asioita oikeasti
tehtynä, päivämäärä päätetty yms. Kaljoittelun lomassa iteroitiin mahtavat kisalaj it ja ohjelmaa
viikonlopulle. Aivan viime metreillä päätettiin järjestää sitsit bommarissa ja niistä tulikin ikimuistoiset.
Kuulemma.. .

Sodanjulistus
Vihdoin koitti se maaliskuinen perjantai, jolloin odotettiin toistasataa
kännistä tietoteekkaria saapuvaksi Hervantaan. Ensimmäisenä kiltahuoneelle
pamahti aivan yllättäen Otaniemen hieman pienehkö junaseurue
maistelemaan aivan tuoreeltaan alkosta ostettuja väkeviä viinejä. Näistä
allekirjoittanutkin sai maistiaisen. Pian turkukin ilmoitti saapumisestaan ja
siirryimme kaikki yhdessä hotelli torniin asettumaan taloksi. Hetkisen päästä
haastettiin Otaniemi-turku-sekajoukkue kyykkämatsiin, eikä vastustaj ista
kyllä ollut yhtään mihinkään. Illemmalla, juuri kun sitsien piti alkaa
bommarissa, Oulu päätti pilata kaiken saapumalla myöhässä paikalle. Kun
vihdoin pääsin oululaisten kanssa sitseille, laulettiin heille tuttu railakas
laulu.

Jalluhommia sitseillä
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Sitsit menivät vanhalla tutulla haalarisitsikaavalla: juodaan viinaa, lauletaan, syödään, juodaan lisää viinaa,
otetaan housut pois, juodaan lisää viinaa.. . Ehtihän siinä juhlimisen lomassa puheenkin pitämään. Sitseiltä
siirryttiin sitten myöhemmin Teekkarisaunalle iltaa jatkamaan.. .

italias
Aamu koitti ja herään modeemin sohvalta hieman darraisena, mutta ei muuta kun tehoa naamariin ja
saunalle ihmettelemään ensimmäistä laj ia. Lajin ideana selittää lapuissa olevaa it-sanastoa joukkueen
jäsenille. Toiset ymmärtävät sanoja paremmin kuin toiset, toisilla säännötkin ovat hieman hakusessa.
Vielä ei näy jaloviinapulloja. Rakennustiimi soittaa takaparkista paniikissa, että kakkoslaj i on vielä ihan
vaiheessa.

Läskin pojan nesterata

Seuraava laj i pelataan ulkona takaparkissa. Kisapaikalta löytyy laj i-
irtaimiston lisäksi Riitan Grilli ja mobiilisauna Mallas. Lajin ideana
on kiertää viidestä esteestä ja viidestä nesteestä koostuva rata
nelisteen nelistäen mahdollisimman nopeasti. Ensin kuitenkin
päätetään lähtöjärjestys torppaamalla litrainen fatboy-olut hankeen ja
opastamalla sokea taistelukumppani juomaan se. Jo
kaljanetsintävaiheessa sattuu vahinkoja, kun matojorma astuu maassa
ryömivän vastustajan päälle. Esteradan viimeinen este osoittautuu
vielä wanhan sedän nivelille liian rankaksi, ja sitten soitellaankin
ambulanssia paikalle. Lähes kaikki kilpailijat oksentavat penkkaan
radan päätteeksi. Jalluhommia kisakatsomossa

Jukanpoltto

Myös panomiesten polttopilluhyökkäyksenä tunnettu laj i on toiseksi
viimeinen ulkolaj i ja kaikista massiivisin sellainen. Kuusi joukkueen
jäsentä asettuu suuren ympyrän keskelle jalat sidottuna suojelemaan
Jukkaa. Suurin piirtein kaikki muut paikallaolijat yrittävät polttaa
Jukan jumppapallojen avulla. Kaatuneet sotilaat joutuvat juomaan
hetkeksi sakkopilsneriä, ennen kuin pääsevät takaisin kehään.

Jotain ihme piirileikkejä

Bonkin hamstraus
Ruokatauon jälkeen on aika siirtää kasa bonkkia narujen päähän sidotun kaljakorin avulla. Jos bonkki
putoaa maahan, juodaan sakkopilsneriä. Testatessa laj i tuntui sopivan vaikealta, mutta joukkueet löytävät
säännöistä porsaanreikiä ja osa suorastaan lentää radan läpi pudottamatta mitään maahan. Oulu pilaa taas
kaiken rikkomalla VT110-päätteen keskelle parkkipaikkaa.

Herwantapeli
Illan päätteeksi pelattiin perinteinen viimeinen juomapelilaj i, eli Tampereella ollessa tietenkin
Herwantapeli. Tilan puutteen vuoksi peli pelattiin ehkä ensimmäistä kertaa ikinä ulkona saunan terassilla.
Ruokana on tarjolla makkarahyytelön sijasta mustekalahyytelöä. Sisäpuolelle kisastudioon on viritetty
valkokangas, josta peliä voi seurata.



7

Mitäs nyt?
Edellä olevasta sekavasta tekstistä voi päätellä, että allekirjoittanut ei muista tapahtumista läheskään niin
paljoa, kun ehkä pääjärjestäjän roolissa pitäisi. Pääasia että kaikki kuitenkin sujui suurin piirtein niinkuin
piti tai ainakin kääntyi parhain päin. Tästä käy kiittäminen loistavaa titeenitoimikuntaa, hallitusta ja
nakkifukseja. lappeen Ranta kuitenkin voitti, kaikki oli kännissä, Jukka ryöstettiin turkuun, Jukka haettiin
turusta, Titeenit ensi vuonna myöskin turussa. Nähdään turussa.

-Dregu

Jalluhommia Jukka kainalossa Jalluhommia pöydän alla excun jälkeen

Jukkaa pelastamassa
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Akateemisilla opiskelijoilla on ollut pitkään

perinteenä juhlistaa osakuntiensa ja ainejärjestöjen

merkkipäiviä vuosijuhlien merkeissä.

Tämä tapa - kuten niin monet mutkin - on kotiutunut

Suomeen Ruotsista. Vuosijuhlaperinteet vaihtelevat

paljon paikkakunnittain ja opintoaloittain. Ei ole

poikkeuksellista, että juhlia järjestetään vain viiden

vuoden välein. Toiset taas saattavat viettää vuosijuhlia

joka vuosi. Tampereen teekkareilla yleisin tapa on

järjestää suuremmat ja virallisemmat vuosijuhlat viiden

vuoden välein ja vähän epäformaalimmat

vuosijuhlasitsit välivuosina.

Vuosijuhlille tulee oman killan väen lisäksi

edustamaan myös muiden kiltojen ja kerhojen edustaj ia,

jotka tuovat mukanaan jonkin lahjan päivänsankarille.

Siinä missä muiden lahjat voivat olla "sivistyneempiä",

ovat vuosijuhlalahjat teekkareiden piirissä yleensä

suuria, painavia, turhia ja mukana on tullut hieman

kurkun kostukettakin hallituksen väelle nautittavaksi.

Esimerkiksi betoni on havaittu loistavaksi ainesosaksi

onnistuneeseen vuosijuhlalahjaan.

TiTe on nyt noin kymmenen vuoden ajan vienyt

Otaniemeen Tietokilta ry:lle lahjaksi auton osia.

Alkusysäys tälle perinteelle on jo jäänyt unholaan, mutta

lahjaksi on viety niin wunderbaumeja kuin

auton etuovikin. Jo muutama vuosi ehdittiin vitsailla,

että "ensi vuonna viedään sitten kokonainen auto".

Vuonna 2009 sitä yritettiin ensimmäisen kerran, mutta

lahjasta olisi tullut liian kallis kun lahjaksi kaavailtu

Lada olisi pitänyt kuljettaa trailerilla juhlapaikalle. Tänä

keväänä sama ajatus pulpahti taas pintaan ja tavoitteena

oli löytää mahdollisimman halpa mutta

tieliikennekelpoinen auto josta sitten tuunattaisiin lahja.

Muutama viikko ennen juhlia onnisti ja kävimme jaatin

kanssa hakemassa Hämeenkyröstä jo hieman maailmaa

nähneen Peugeot 309 joka vaihtoi omistajaa parilla

sadalla eurolla. Leimaakin oli juuri sopivasti TiKin

juhlien ollessa 26.2. perjantaina ja leiman päättyessä

1 .3 . maanantaina. Olihan autossa toki pientä vikaa, mm.

lämmittimen kenno vuosi jäähdytysnestettä, joka

tarkoitti, että kaikki lasit olivat sisäpuolelta täysin

huurussa koko ajan. Tämä aiheutti oman

jännitysmomenttinsa ajamiseen. Tästä seurauksena

olikin parikin läheltä piti -tilannetta jo matkalla

Tampereelle.

Juhlia edeltävällä viikolla tuunattiin Dredgen kanssa

autoa juhlakuntoon. Maalattiin se kauttaaltaan

mattamustalla ja kylkiin "Ihmeauto TiK" tekstit

tribuuttina Ritariässälle. Auto varustettiin myös

autopuhelimella, hands free -laitteistolla, kahdella

ajotietokoneella, peruutuskameralla ja muulla

ihmeautoon kuuluvalla romppeella. Kuvat kertonevat

enemmän kuin sanat. Hieman jäi harmittamaan ettemme

ehtineet tehdä punaista liukuvaa ledivaloa

keulaan.

Juhlapaikalla ystävällinen vahtimestari ryhtyi heti

lumitöihin, jotta juhlasalin sivuovet joista auto mahtuisi

sisälle saataisiin aukeamaan. Kun lahjanluovutus vuoro

tuli, niin Ritariässän tunnari taustalle soimaan ja autolla

sisään. Kovin moni paikallaolijoista ei ollut uskoa

silmiään ja väkeä riitti parveilemassa auton ympärillä

vielä pitkään lahjan luovuksen jälkeen.

Lahja täytti kriteerit mitä teekkarihenkiselle

vuosijuhlalahjalle voi asettaa. Ainakin se on suuri ja

painava. Takakontissa oli Lasol pullo, joten myös

juomapuoli oli kunnossa. Juhlien jälkeen kävi ilmi, että

lahja oli vastaanottajalleen myös täysin turha, sillä

Tietokillalla ei ollut mitään tarvetta autolle. Mutta tulipa

asetettua vuosijuhlalahjojen benchmark-tulos ainakin

muutamaksi vuodeksi!

Kirjoitushetkellä Ihmeauto happanee Otaniemen

Tietotekniikan talon takana olevalla parkkipaikalla

odottaen viimeistä matkaansa

peltipaaliin. Ellei. . .

Olli Pietikäinen

Ihmeauto TiK
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Sokean ja ramman avioliitto

Ihmisissä on vikoja. Miehissä on vikoja. Samoin naisissa. Kaikissa meissä. Tiedättehän: urheiluhullut
saavat toiset energisyydellään hulluuden partaalle. Aamuvirkut ryhtyvät siivoamaan klo 07.00
lauantaiaamuna. Hullut mummot kiilaavat ja ajavat varpaille ostoskärryillä marketissa. Ja niin edelleen. En
väitä olevani syytön. Tunnustan! Olen noussut kahden tunnin hiihtolenkille sunnuntaiaamuna kahdeksalta
ja jättänyt bileitä väliin juoksulenkkien takia ja siivonnut säädyttömiin aikoihin.

Miehiäkin on toki erilaisia (vrt. kanit; hermeliini, leijonanharjas, kääpiöluppa… hermeliinillä on pienet,
kääpiölupalla isot mutta lörpät ja leijonanharjas sitten…), mutta lähipiirissäni olen huomannut, että
miehissä on omat hellyttävät piirteensä, joita me naiset sitten tiettyyn aikaan kuukaudesta pidämme
vikoina. Miehet ovat esimerkiksi erittäin suurpiirteisiä ajankäyttäj iä. He eivät ymmärrä vielä
aikuisenakaan, mitä tarkoittaa ensi viikolla, tänään tai lähiaikoina – tai ennen valomerkkiä. Miesten
arvomaailma on yksinkertainen ja sitä on helppo järkyttää. Perusarvoja ovat esimerkiksi formulat, seksi ja
makkara – mutta kun joku mainitsee oluen, unohtuvat muut arvot hetkessä. Miesten verbaalisen kehityksen
tasokin on melko alhainen. Monet monimutkaiset lauseet, kuten ”Rakastan sinua” opetellaan ulkoa ja siksi
niiden käyttö onkin hieman luonnotonta: monet miehet tarjoavat kyseistä lausetta aina ristiriitatilanteessa
ratkaisuksi.

Erilaisuus on rikkaus ja vastakohdat täydentävät toisiaan. Nämä viat sopivat siis hyvin vastakappaleisiin,
joilla on esimerkiksi raivokas siivousvietti, eläimellisiä suklaanhimoja sekä sekunneissa vaihtuvia
mielialoja. Koska kaikissa meissä on omat vikamme, on niitä vain opittava sietämään. Näin ajattelin tähän
syksyyn saakka. Sitten miehestäni tuli teekkari.

Jos ennen viisi minuuttia tarkoitti viittätoista, nyt kahdeltatoista tarkoittaa puoli viideltä. Tosin joiltain osin
ajanhallinta on kyllä opiskelualan myötä parantunut: vaatii organisointikykyä sovitella kahdeksan
saunailtaa samalle viikolle. Jos makkara ennenkin maistui, nykyään aamupuuron korvaa rullakebab
(onneksi Hervannassa on useita ravitsemusliikkeitä, sillä vaihteleva ruokavalio on terveellinen). Linjoista
tai ulkonäöstä ei onneksi tarvitse huolehtia, sillä kaikki muutkin näyttävät yhtä pöhöttyneiltä eikä naisia
kuitenkaan juuri Hervannassa liiku. Ja niitähän on jo yksi kotona*. Edes vaatteisiin ei tarvitse satsata, sillä
opiskelijahaalari käy tilaisuuteen kuin tilaisuuteen. Jos mies todellakin tulee kotiin kahdeltatoista eikä
puoli viideltä, käy nenän juuressa raikas oluen löyhähdys – ei saunaa ilman kaljaa. Oluen haju – uuden tai
vanhan – alkaa olla jo puolisoni perustuoksu. Koskahan alan rakkaani käyttämän t-paidan sijasta ottaa
yksinäisinä iltoina tyynyn viereen olutpullon?

Verbaalinen ulosantikin muuttui entistä mystisemmäksi ja samalla käsitys yleiskielestä on löyhtynyt mitä
suurimmissa määrin. Jos mies ylipäänsä puhuu (eikä istu koneella irccaamassa tai koodaamassa), hän
kertoo sitseistä, jäynistä, härwelistä, Tampista, fuksipisteistä ja kyykästä (tai Nibblestä) luullen niiden
olevan yleiskieltä. Tangentin vielä olisin ymmärtänytkin, eikös se ole se ruskettunut salainen tiedustelija?
No, mitäs mieltä itse olet glenohumeraalinivelen luksaation suspensiohoidosta, pitäisikö käyttää sitä vai
manuaalista käsittelyä, onko fleksiosta haittaa ja entäs neuraaliset oireet? Kyllä vähemmästäkin menee
hermosto aktiopotentiaaliin ja tulee synapsi, kun ei yhteistä kieltä löydy!



11

Jos siis se, että on mies on vika, niin teekkarius on kyllä sairaus. Ei kai terve ihminen kutsu kavereitaan
IRC-nickeillä, koska ei edes tiedä heidän oikeita nimiään? Karhunpoika sairastaa, häntä hellikäämme.
Näin sairas miesparka herättää hoivavietin naisessa kuin naisessa. Ajatelkaa nyt; onko mitään suloisempaa
ja reppanampaa kuin aikuinen mies, joka haluaa pukeutua hassuihin vaatteisiin, puhua salakieltä ja juosta
poikien kanssa pitkin metsiä (metsäähän Hervanta oli vielä pari vuosikymmentä sitten) kaiket päivät? Ja
yöt? Se, että mieheni ei ole enää viallinen, vaan sairas, on ihanaa. Nyt tiedän nimen ongelmille! Hieman
tietysti ihmetyttää, missä viipyy omaishoidon tukeni…

Erilaisuus siis tosiaan on rikkautta. Vastakohdat todellakin täydentävät toisiaan, niin kuin jo todettiin.
Mutta olettekos kuulleet siitä, kun sokea talutti rampaa?

Kaisa Väisänen

Kirjoittaja on luonteeltaan maaninen fysioterapeuttiopiskelija, joka juoksee säällä kuin säällä ainakin viisikymmentä

kilometriä viikossa. Jäljelle jäävän ajan hän hoivaa teekkaripuolisoaan.

*Minua pyydettiin kirjoittamaan ”Fuksin lesken tarina”. Mies raukka, teekkariuteen sairastunut tietysti luuli, että olen

koko ajan odottanut häntä yksin kotona. Voin sitten kirjoittaa ensi vuonna siitä, miten ne gluteus maximukset

harjoitellaan löytämään palpoimalla ja miten Love Hotelissa voi harjoitella rotaatioliikkeitä ;)
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Kyykkae-exchange 9.2.2010 - 14.2.2010

EESTEC LC Tampere organized a winter sport themed exchange in Tampere that lasted from 9.2.2010 to
14.2.2010. It had been a while since our last event but we managed to pull all the necessary strings so that
we could organize the event. The participants came from 4 different LCs: Riga, Ljubljana, Belgrade,
Ankara and of course we got some support from LC Helsinki.

The main idea of our event was to give the participants an opportunity to play Kyykkä (finnish skittles - a
traditional finnish game that involves throwing large sticks ;) ) in the Academic World Championships,
which is organized annually in our university's campus. We registered two teams to the competition, which
were later named "The Vikings" and "Nuke the Whales" (Not Scotland). During their week here we held
scrutinizing Kyykkä practices to get the participants to top notch condition.

When the big day came on Saturday the 13th the participants were ready to rock. Everything started fine
when Nuke The Whales absolutely crushed their opponent. However The Vikings had a small marginal
loss. The players were given performance-enhancing doping in the form ofHot Chocolate with MINTTU.
I guess this gave The Vikings the kick they needed and they gained a win. However, the level of
competition was found too much for the EESTEC teams and neither of the teams advanced to the next
level of games. This however gave the participants an opportunity to get back inside after a whole day
playing outside in -1 5 °C.

The other activities included stuff like parties with saunas, welcoming ceremony, excursion to VTT
(Finnish R&D Centre) to check out the upcoming ITER Fusion Reactor, Tour De Cribs - a crazy
checkpoint race around the organizers' flats, eating reindeer meat (with jam), touring around Tampere,
international evening and a huge student party. I certainly enjoyed my time organizing the event and I
learned a lot. There's always room for improvement but overall the event was a great success and
everything went even better than planned.

But that's enough about the past, let's step in to the present. There's a lot ofEESTEC workshops happening
all around Europe. One prime example: Delft, Netherlands: 6.6.-1 2.6.2010. The programs consists of some
academical sessions, sightseeing, partying and a "typical Delft anti-hangover breakfast" - one can only
wonder. Deadline for registration is on 3.5.2010. Don't hesitate to apply! You can find more info and
invitations from http://tampere.eestec.net. Just like all EESTEC events, you'll get
accommodation/food/events for free. You'll only have to get yourself over there with your own money.

Atte Hynninen
EESTEC LC Tampere PR-guy
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_Shadow_ :n simareseptit
Perinteinen wappusima

8 l vettä

500 g fariinisokeria

500 g taloussokeria

2-3 kpl sitruunaa

1/4 tl tuore hiivaa

rusinoita

Kiehauta osa vedestä ja kaada se sokereiden
päälle ämpäriin/kattilaan.
Lisää loput vedestä ja sitruunamehu.
Liuota haaleaan nesteeseen hiiva.

Pullota sima seuraavana päivänä.
Lisää jokaiseen pulloon teelusikallinen sokeria ja
muutama rusina.
Sima valmistuu huoneen lämmössä kolmessa
vrk:ssa
ja viileässä n. viikossa.

Helsinkiläisen humanistin simaohje

2 kg viinirypäleitä

Murskaa viinirypäleet kulhoon ja aseta kahdeksi
viikoksi ikkunalaudalle.
(Kirjoittaja ei suosittele koittamaan, tuloksena
tuskin on simaa. Tälläisen ohjeen kuitenkin sain
kun tiedustelin eräältä äidinkielenopiskelijalta
simareseptiä. . .)

Laiskan teekkarin wappusima

1 pullo valmissimaa

rusinoita (eivät pakollisia)

Avaa pullo ja lisää joukkoon rusinoita (tai jotain
vahvempaa).

Hannu "_Shadow_" Ranta

Haikuja
Koodaaja, toivoton kyynel:
Koodi kusee taas,

on siis aika debugin,

ja koodi toimii.

Tentti haiku:
Tentti on kohta.

Minä en osaa mitään.

Saatanan vittu!Dregun klassikkohaiku
Tuolla vessassa

haisee jättikyrvällä

nussittu paska
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Tee-se-itse-NIBBLE

Oliko kaikki edellä olevat turhaa hömppää jota edes humanisti ei jaksaisi lukea? Tee itse parempi Nibble
alla olevaan tilaan ja esittele luomuksesi kavereille!
_____________________________________________________________________________
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Wappuinfo

Wappu tuo teekkarien ilojuhla on jo aivan nurkan takana ja eihän sitä ole kuin koko vuosi odotettu. Se
myyttinen ja sumea
pari viikkoa, josta pitäisi selvitä hengissä ja mahdollisimman vähäisillä putkakäynneillä.
Ehdottomasti paras tapa suoriutua Wapusta on ottaa Wappukalenteri käteen ja lähteä suorittamaan
teemunkierrosta.
Kyseiseen kierrokseen sisältyy lähes kaikki tärkeimmät tapahtumat Wappuna, mutta myös kierroksen
ulkopuolella tapahtuu lähes joka
päivä. Ei olekaan siis ihme että jotkut fuksit potevat jopa stressiä Wapun tapahtumista.

Wappusta "selviäminen" edellyttää muutamaa tärkeää lähtökohtaa jotka kannattaa muistaa ennen Wapun
rientoihin lähtemistä.

1 . Pue vaatetta päälle. Vaikka päivällä paistaisi aurinko ja olisi +20 astetta, yöllä -1 5 asteen
pakkasessa se t-paita ei enää lämmitäkään yhtä paljon.

2. Osta juotavat mielellään muovipuolloissa. Ilojuoman lisäksi on hyvä olla mukana vettä ajoittaisiin
rasitustiloihin. Ainut juoma jota ei muovipullossa kannata ostaa on skumppa.

3 . Pidä kännykkä ladattuna ja wappukalenteri taskussa niin löydät samaan paikkaan kuin kaveritkin
jos eksyt porukasta.

Jos wapusta haluaa saada kaiken irti ja varmistaa että mikään asia ei unohdu voi lisää neuvoja kysellä
vanhemmilta
tieteenharjoittaj ilta tai etsiä internetistä.
Esimerkiksi internetistä löytyi eräs nimeltämainitsematon Noora joka antaa wappuun mm. seuraavanlaisia
ohjeita: älä mökötä,
älä istu tunkkaisessa kapakassa, hymyile, juo ilolientä kohtuudella, älä iske teekkaria ja juo vettä.
Allekirjoittanut sattui saamaan tietoonsa että kyseinen Noora on jäänyt teekkarin koukkuun kiinni.

Asetitpa sitten tavoitteet Wappuna muistikuvien tai vaikka wappuheilan metsästykseen kannattaa muistaa
että fuksiwappu on vain
kerran elämässä ja Wappukin vain kerran vuodessa. Otetaanhan yhdessä ilo irti tästä teekkariuden yhdestä
parhaimmista puolista.

Wappu terveisin

fuksivastaavisto.
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Wappukoodi

Jos ja kun edellinen juttu meni aivan ohi, tässä titeläisellä selkokielellä tiivistelmä Wapun kulusta.
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}

10 tapaa olla saamatta wappuheilaa

Wappuna on paljon puuhaa ja koettavaa, joten on tärkeää keskittyä olennaisiin hommiin, joita wappuna on
useita, kuten wappuhommia, jalluhommia, leffahommia, grillihommia jne. Tämähän tarkoittaa
toisarvoisten hommien, kuten panohommien sivuuttamista täysin. Joten toivottavasti naiset saivat munansa
pääsiäisenä ja miehet jaksavat odottaa piparia jouluun, sillä tänä wappuna jätetään jo kotona vartovat
heilat kotiin ja loput tyrkätään ojaan. Ei kannata tuhlata aikaa ajatukselle, että olisin tätä kirjoittaessa
jotenkin katkera viime wapun saamattomuudesta, vaan mieluummin ottaa opiksi tulevaa silmälläpitäen.

Alla olen koonnut käytännössä hyväksi huomattuja keinoja tehdä peliliikkeitä wappuheilaa vastaan, jottei
moista tarttuisi kylkeen silloin kun sitä vähiten kaipaa. (wappuna) Osa ohessa olevista vinkeistä ei sovellu
ihan perheen pienemmille fukseille. Mutta nyt itse asiaan, sillä jutun dedis painaa ja toisaalta myös omat
luomet meinaavat painua kiinni, joten tässä näitä nyt tulee:

Liiku Ripan seurassa

Kuten yleinen tunnettu fakta kertoo, ei kukaan ole Ripan seurassa saanut. Ei edes
naapurihuoneessa. Usein kerrottu tarina kertoo tylystä ripaloinnista ympäri Suomea. Tämä täytyy
kokea!

Liiku TiTen porukalla

TiTellähän ei tunnetusti ole naisia, joten parinmuodostusta voi tapahtua ainoastaan miesporukassa.
Tämä on sentään lievempi feilaus näin wappuna, kun ollaan muutenkin ihan vaan miesten kesken
saunassa, paljussa ja tupsulan vessassa. .

Jos joudut kontaktiin vastakkaisen sukupuolen kanssa...

Miehet: Saanko puukottaa sinua tissiin?
Naiset: Asun mikontalossa.

Myönnä surutta olevasi TiTellä

Aiheuttaa yleensä inhon reaktion, mutta parhaassakin tapauksessa joudut vain koodaamaan
yksinäisen biomamman ohjelmoinnin harkkatyötä ja palkkakin maksetaan vain luonnossa. :(
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Päihdytä itsesi wappufiiliksiin

Voit myös nauttia wappuna päihteistä, kunhan muistat käyttää niitä kohtuuttomasti.
Unohda leppoinen humalatila, jossa kasvoillesi naulautuu pysyvä p*lluhymy. Siinä olotilassa jopa
arkkarit näyttävät houkuttelevilta vaihtoehdoilta ja niitä voisi jopa saada, sillä p*lluhymyssä on
käsittämätöntä voimaa. Juo siis itsellesi irvistys ja sammaltava puhe. Kokonaisuuden täydentää
pienet oksupoksut haalarin lahkeessa ja eiliset pitakebsun jämät reisitaskussa.

Feidaa koko wappu

Olishan noita harkkatöitä, iman tehtäviä ja siellä luennoillakin pitäisi käydä.. Siin välis vähän jos
wowittais/honittais/larppais/jnesamaapaskaa, ni koko wappuhan siin kuluis kivasti sisäl, kunhan
välil muistaa tilailla hallilasta mätöstä.

Loppuun sanottakoon, että aluksi lista piti olla kymmennen kohdan luokkaa, mutta kiinnostuis loppui
kuuden kohdalla. Mutta voin listata tähän muutaman mieleen tulevan keinon näin niinkuin
loppuhuipennukseksi: vuokraa vihainen koira, pukeudu banaaniksi, ÄLÄ pukeudu sisäköksi (…), ajele
rintakarvoista sydän ja hengaa kosken rannassa, nauti valkosipulisnapsia, ÄLÄ tarjoa limoncelloo naiselle,
älä päästä ketään kämpillesi “nukkumaan”, ei se oikeasti ole fuksityttö, possunaamari, juo hinttivichyä,
kuuntele virve rostia, kekkonen, kekkonen, kekkonen, kekkone, kekkonen, kekkon.. .

Juuso Piskonen

Härweli vm 2008 (Koska killan arkistossa ei ollut kuvaa viimevuoden mallista)
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Sudokut

www.websudoku. com
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Wappukalenteri 2010



22



23

Teemunkierroksen tapahtumat merkitty EMÄTEEMU! -merkinnällä. Mikäli merkinnän perässä on (nro) on
tapahtuma vaihtoehtoinen toisen samannumeroisen kanssa.






