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Blankki on puolueeton ja riippumaton opiskelija-ainejärjestölehti. Blankin testit ja vertailut perustuvat kansain-
välisesti verifioituihin menetelmiin ja ohjelmistoihin. Blankki ilmestyy säännöllisen satunnaisesti. Lehti ei vastaa 
tilaamattoman materiaalin säilyttämisestä eikä palauttamisesta. Julkaisemamme artikkelit, ohjeet ja vinkit on 
tarkastettu huolella, mutta emme kuitenkaan takaa niiden virheettömyyttä emmekä vastaa esiintyneistä vir-
heistä. Kirjoituksia ja kuvia saa lainata lehdestä vain toimituksen luvalla. Tarjottu tai tilattu aineisto hyväksytään 
julkaistavaksi sillä ehdolla, että sitä saa korvauksetta edelleen käyttää lehden www-sivustolla ja lehden tai sen 
yksittäisen osan uudelleenjulkaisun tai muun käytön yhteydessä toteutus- tai jakelutavasta riippumatta. To-
imitus laittaa pyytämättä lähetettyjä kirjoituksia ja kuvia nettiin, ellei hukkaa niitä ennen sitä. Blankki ei edusta 
Blanko ry:n tai kenenkään muunkaan virallista kantaa.

Julkaisija: Blanko ry.
http://www.blanko.fi
Paino: Oulun yliopistopaino
Painos: 120 kpl
E-mail: blankki-tiimi@blanko.fi
http://blankki.blanko.fi/
nettijatkot http://blankki.blanko.fi/nettijatkot
Palautetta Blankista voit antaa myös Blankon webbisivujen kautta.
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”Ei olla vieläkään löydetty Blankille päätoimittajaa” ”Mää voin tulla” ”Ok.”

Joten, jos joku teistä lehden rakkaista lukijoista on joskus ihmetellyt, että kuinka näin hienon lehden päätoimit-
tajaksi päästään, niin voin vinkata ettei se ole kovinkaan vaikeaa. Siihen ei tarvita aikaisempaa kokemusta 
Blankin parissa, siihen ei tarvita laajaa ja loistavaa suhdeverkostoa, siihen ei tarvita rahaa. Siihen tarvitaan 
vain yksi lievästi stressiriippuvainen hölmö, joka ei osaa pitää nokkaansa poissa oikeastaan mistään. Mutta 
kun lehden tekeminen on mukavaa!

Onneksi tuen määrä on ollut huimaa! Kaikesta mieltä askarruttavasta saa kysyä ja apua annetaan, jos sitä 
osaa pyytää. Eipä tunnu lehdenkään teko näin pystymetsästä vaikealta, kun ei tarvitse yksin koettaa pyristellä 
etiäpäin. Tiimiläiset ovat päätoimittajan paras tukiverkosto ja mukava määrä on myös ilmoittanut voivansa 
tehdä juttuja aina silloin tällöin freelance-hommina. Oikeastaan tällä hetkellä noita vapaapeitsiä on reippaasti 
enemmän kuin tiimiläisiä, joten mukaan Blankki-tiimiin mahtuu vielä! Jos lehden tekeminen kiinnostaa niin ota 
reippaasti vaan yhteyttä.

Kuten jokaisella itseään kunnioittavalla päätoimittajalla, myös minulla, on suuruudenhulluja suunnitelmia 
koskien Blankin tulevaisuutta. Paremmin, rohkeammin, hauskemmin, siinäpä muutamia sanoja viitoittamaan 
tätä vuotta ja tulevia Blankkeja. Mitään suuria muutoksia tuskin tulen tekemään, mutta toivottavasti edes 
jonkinlaista uudistumista nähdään vuoden aikana. Koska aikaisempaa kokemusta Blankin tekemisestä minulla 
ei ole, niin ote lehden tekemiseen tulee varmaan jo senkin puolesta olemaan omanlaisensa. Onhan minulla 
lisäksi valttikorttina asia, jota viime vuosien päätoimittajilla ei ole ollut: naisen logiikka. Jos missään vaiheessa 
tätä lehdentekoa tulee ongelmia vastaan, niin naisen logiikalla vaan kaikkien esteiden yli.

Viihdyttäviä lukuhetkiä ensimmäisen päätoimittamani Blankin parissa.

Mainiota alkavaa vuotta 2011 ja pitkiä pellavia! 

Pääkirjoitus

Toivottaa,

Karoliina ”Danju” Kemppainen 

blankki-paatoimittaja(at)blanko.fi 

Aktiivi-kähmintöjä pohtiessa:
12:00 <@aarni-> Ens vuodelle yks ja sama pj ja 
pt, voi samantien ottaa nimeksi Führer \o/
12:01 <@mrcap> \o/ se ois kyllä mahtava 
yhistelmä ja helppo semmonen ku kummassakaan hom-
massa ei tarvi tehä mitään, kattoo vaan että muut tekee hommat :P
12:02 <@aarni-> Vaatimus: viikset
12:02 * mrcap vois muistella vanhoja ja kattoa vapun 2009 saabin lekalla 
hakkaamisvideon

“

Kuva:Satu Hiltunen 
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Hei Blankolaiset! Vuosi 2011 on kammettu käyntiin ja sitä myöten toimintansa aloitti myös uusi hallitus sekä to-
imihenkilöt. On erittäin mukavaa huomata, että mukana on paljon uusia toimijoita ja erityisesti paljon aktiivisia 
fukseja. Tällä hetkellä eletään muutosten aikaa ja pikkuhiljaa vanhemman polven opiskelijat alkavat jättäy-
tymään syrjään aktiivitoiminnasta ja näin ollen uusille aktiiveille on entistä enemmän tarvetta.

Talven paukkupakkaset alkavat pikkuhiljaa hellittämään ja auringon saattelemana on mukava rullailla myötä-
tuulessa kohti kevättä. Lopputalvi ja kevät tarjoavat monipuolisia tapahtumia, aina peli-illasta palautepäiviin 
sekä laskiaisen kautta kevätexcursioon, unohtamatta tietenkään wappua.

Kannustan kaikkia, sekä uusia, että vanhoja Blankolaisia osallistumaan kiltamme toimintaan ja sen kehit-
tämiseen. Uusia ideoita tarvitaan aina, jotta Blankon toimintaa pystytään kehittämään entisestään ja näin ollen 
vastaamaan kiltalaisten toiveisiin.

Nähdään luennoilla ja harjoituksissa opiskelun merkeissä, kiltahuoneella kahvin ja Mashedin merkeissä sekä 
tapahtumissa hauskanpidon merkeissä. Tutustutaan toisiimme ja tehdään vuodesta yhdessä upea ja unohtu-
maton!

Uusi vuosi, vuosi uusi! 

Terveisin

Hannu Oksman

Puheenjohtaja 

09:56 <@hulu> meikä heräs yöllä 
toistuvasti semmoseen painajaiseen, 
missä koodasin www-serveriä s60:lle
09:56 <@hulu> ainaki kolmesti
09:56 <@Mutjake> :-D
09:58 <@DThorn> :D
10:00 <@Rockyz> :D

“

10:46 <@Odetta> 
näin viime yönä 
unta että kaveri 
poisti multa opit 
kaikilta kanavilta ja 
laitto voicet tilalle
10:46 <@Odetta> 
irkkaankohan mä 
liikaa? 

“
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Heipä hei kaikki vaan, nimeni on Teemu. Ja aivan ensiksi haluaisin kiittää. Olen siis saanut vastuulleni kopo-
vastaavan arvaamattoman nakin, kiitoksia vain kauheasti. En tiedä onko tämä sitten puolustusvoitto vai mitä, 
mutta tämän vuoden viihdyn parissanne opetukseen liittyvien ongelmien ratkaisijana ja sijaistukena. Näemmä 
tehtävänkuvaan kuului myös lehteen kirjoittamista, joten “hei äiti, katso, olen lehdessä!”.

Ja kaikilla teillä heti herää kysymys, että mitä kopohommat sitten käytännössä taikka teoriassa tarkoittavat? 
Kopohan on tunnetusti lyhenne koulutuspolitiikasta, ja sehän kuulostaakin vallan upealtamahtavaltahienolta 
ja ehkä jopa hieman mahtipontiselta, eikö vain? Noh, vastatakseni kysymykseeni; siihen tietysti liittyvät kaikki 
itse opiskeluun liittyvät asiat niin kurssikohtaisista ongelmista yleisiin opintoihin liittyviin asioihin sekä kaikkeen 
muuhunkin maan ja taivaan väliltä. Elikkä kaikenlaista pakollista välttämättömyyttä, joilla pyritään helpot-
tamaan teidän opiskelijoiden elämää. Jos joku opetukseen liittyvä asia vaivaa, niin rohkeasti ottamaan vain 
yhteyttä minuun, niin yritetään hoitaa asia kuntoon yhdessä. Ja seuraavaksi siirrymme käsittelemään tämän 
kevään ohjelmistoamme.

Kuluvan kevään asiapainotteiseen antiin kuuluu muun muassa perinteiset palautepäivät, joiden ajankohta on 
vielä hieman avoinna. Tarkoituksena olisi kuitenkin saada tapahtuma järjestettyä maalis-huhtikuun vaihteessa, 
ja paikalle toivotaan kahvipullatarjoilua sekä runsasta osanottoa. Toivottavasti saadaan myös aikataulutus hoi-
dettua niin, että kaikki te, hyvät lukijat, pääsisitte ilmaantumaan paikan päälle ja keskustelemaan kehittävässä 
mielessä mieltä askarruttavista asioista. Palautetta otetaan taas tänäkin vuonna vastaan OpiskeluWikin kautta, 
josta teitä myöhemmin spämmätään sähköpostitse ja muitakin väyliä pitkin.

Uudet fuksithan ovat jo mukana uuden tutkintorakenteen mukaisessa opetusohjelmassa, mutta ensi syksystä 
lähtien myös maisterivaihe on aivan upouusi. Toinen kohokohta onkin siis uuden opinto-oppaan esittelyti-
laisuus. Kyseisessä esittelytilaisuudessa käytäneen läpi uuden rakenteen pääpiirteet sekä toivottavasti myös 
saadaan aikaan keskustelua aiheesta. Toivottavasti tilaisuudessa saadaan taas vastauksia mieltä askarrut-
taviin kysymyksiin sekä välitettyä tietoa eteenpäin, jotta ikäviltä tietokatkoksilta vältyttäisiin.

Nyt olisi mielenkiintoista kuulla uusilta (ja miksei vanhoiltakin) fukseilta siitä, miten opinnot ovat lähteneet eten-
emään ja miltä opiskelu on tuntunut. Lisäksi olisi hienoa löytää joukostanne myös kopokätyreitä kätyröimään 
hyvin menneistä asioista sekä tietysti myöskin mahdollisista ongelmista, jotta vuonna x+1 tai mieluiten saman-
tien asiat olisivat paremmin. Lisäksi myös vanhempienkin vuosikurssien edustusta olisi kiva saada mukaan 
toimintaan, joten hopihopi ja ottamaan yhteyttä vain! Tässä olisi ainutlaatuinen väylä uhrautua kerralla sekä 
ainejärjestötoimintaan että kopo-toimintaan ;-)

Noh, se siitä propagandasta sitten, mutta muistakaa että vaikka kevät on jo aluillaan (ulkona paistaa päivisin 
aurinko, pakkasta ei ole juuri mittään) ja opiskeluvuoden loppusuora häämöttää vappuineen ja juhannuk-
sineen, ei vielä ole aika levätä. Tulkaa siis erittäin suurina joukkoina palautepäiville nauttimaan sekä maisteri-
vaiheen tiedotustilaisuuteen kuulemaan tulevaisuudesta! Lisäksi toivon paljon sähköpostiviestejä juuri sinulta! 
Mikä opinnoissa mättää? Mistä kurssista on muodostunut lempikurssisi? Mitä haluaisitte kuulla laitoksella 
tapahtuvista asioista? Entäpä opetuksen kehittämistyöryhmän tekemisistä? Onko sinulla painava mielipide 
siitä, miten laitosta pitäisi kehittää eteenpäin? Vapaamuotoiset sähköpostit voi lähettää osoitteeseen kopo-
vastaava@blanko.fi ja pyrin vastaamaan niihin mitä pikimmiten, tai ainakin neuvomaan mistä apua löytyy.

P.S. Opetuksen kehittämistyöryhmän (OKTR) pöytäkirjat löytyvät nykyään taas Optimasta ja niitä pääsee se-
lailemaan tilaamalla Optimasta itselleen TOL-OKTR-nimisen työtilan. Tätä kirjoittaessa uuden opinto-oppaan 
luonnoskin on kyseiseen työtilaan eksynyt, joten eipä siinä muuta kuin heti vain lukemaan ja vaikuttamaan 
asiaan! Kyseiseen työtilasta löytyy myös viimekertaisen palautepäivän yhteenveto ja toivottavasti tämä perinne 
myös jatkuu tulevaisuudessakin!

Palveluksessanne, vilpittömin mielin, Teemu “teprrr” Rytilahti kopo-vastaava@blanko.fi 

Kopo-palsta 
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Kuka olet?

Atte Aunola. Useimmat taitavat käyttää lempinimeä 
Mörri.

Millon olet aloittanut opiskelusi ja valmistunut/
oletko valmistunut vielä?

Vuonna 2005 hanurini TOL:n penkkiin ensimmäistä 
kertaa asettelin. Valmistuminen antaa vielä hieman 
odottaa itseään.

Miten alunperin lähdit mukaan Blankon toi-
mintaan?

Ulospäin hommat näyttivät mukavilta ja haastavilta. 
Ihmiset, jotka niitä hommia tekivät vaikuttivat Hien-
oilta Miehiltä (TM) ja Hienoilta Naisilta (TM). Miksipä 
siis en olisi lähtenyt.

Mikä oli ensimmäinen Blanko-aktiivi hommasi 
(hallitus/toimaripaikka)?

 Ensimmäinen homma oli Ohjelmoijana. Samana 
vuonna tuli kuvioihin mukaan myös Blankopäivät, 
jonka projektikoordinaattorina touhusin menemään.

Milloin sinut on valittu oltermanniksi?

2010.

Oletko vielä Blankon toiminnassa mukana? 
Miten?

Taustapiruna ja freelance-konsulttina. Eli autan aina 
kun apua kysytään.

Mitkä ovat vuoden parhaat bileet?

Fukseille ehdottomasti haalarikastajaiset. Tärkein 
hetki jokaiselle tuo haalarien saaminen. Pikkujoulut 
lämmittää aina mieltä, sillä niissä on yleensä paras 
tunnelma ja saa vielä varaslähdön kinkun pariin en-
nen joulua. Aijai.

Terkkuja blankolaisille?

Nähdään tapahtumissa ja muistakaa, että olterman-
neille saa aina tulla juttelemaan (tosin ovikellon 
soittaminen aamuyöllä ei välttämättä tuo toivottua 
reaktiota ja vastausta).

Kuka seuraava oltermanni haastatellaan?

Pekka Abrahamsson.

Millaisia hommia olet tehnyt Blankossa?

Monenmoista on tullut tehtyä, niin virallisella tittelillä 
kuin myös ilman. Ohjelmoijana, Blankopäivien 
vetäjänä, puheenjohtajana, kulttuurimursuna, 
taustapiruna ja miljoonassa irrallisessa hommassa 
järjestämässä ja auttelemassa. Tunteja on tullut 
käytettyä monta vuotta enemmän aktiivihommiin kuin 
opiskeluun, mutta se on samalla antanut niin paljon 
enemmän kuin mikään kurssi voisi opettaa ihmisten 
kanssa touhuamisesta. Suosittelen lämpimästi.

Oltermanni esittely 

Mörristä

Kuvat:Blankoweb 
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S
impanssin kroppainen kreivi seisoi hetken paikallaan ja pohti mielessään: ”Kenelle tämä tuttu ääni kuulukaan?” Hetken mi-

etittyään kreivi päätti astua eteenpäin, kohti edessä siintävää valoa. Varovaisin askelin kreivi kulki eteenpäin, kunnes lopulta 

hänen edessään oli tuttu hahmo: kolmipäinen klovni. ”Mitä ihmettä!” Huusi kreivi. Eihän tämä voinut olla mahdollista, että 

hänen edessään seisoi kreivikoulu-aikainen paras ystävä. ”Oletkos yllättynyt?” Kysyi klovni kreiviltä.

Kreivi oli jo vuosia sitten menettänyt toivonsa tavata vanhan ystävänsä, mutta totta tosiaan, siinä hän nyt oli. Vuosia sitten heidän 

tiensä erosivat surullisen kuuluisassa onnettomuudessa, jossa jalkasienen omaava veturinkuljettaja oli erottanut heidän vaununsa 

toisistaan. Samainen veturinkuljettaja oli myös myöhemmin yrittänyt hoidattaa jalkasientänsä kreivin jalkahoitolassa, mutta 

kreivi oli manannut hänen päälleen kirouksen sekä ajanut tiehensä.

”Kieltämättä olin jo menettänyt toivoni nähdä sinut vielä joskus.” Totesi kreivi. Tähän klovni vastasi: ”Kummitusjunassa 

näkemäni tissit saivat minut ymmärtämään, etten voi enää elää valheessa.” Mitä ihmettä!! Oliko klovni huijannut kreiviä kaikki 

nämä vuodet ja uskotellut olevansa poissa elävien kirjoista?

Samassa paikalle tuli klovnin hovimestari, joka tarjosi kreiville ystävällisesti ananaata. Ananaat oli edellisenä päivänä haettu 

paikallisesta ananaa-myymälästä. ”Saisiko olla maukasta ananaata?” Kysyi hovimestari. Kreivi otti puutarjottimelta tuoreen 

näköisen ananaan ja kiitti hovimestaria. Kreivi nosti ananaan suuhunsa ja puraisi: ”Mitä ihmettä, onko tämä ananaa myrkytetty?” 

Kreivin silmät sumenivat, korvissa humisi ja suusta valui ananaa-vaahtoa. Jalat pettivät alta ja kreivi kaatui ketarat ojossa keskelle 

korkkilattiaa.

Mitä oikein on tapahtunut? Missä minä oikein olen? pohti kreivi. Valo häikäisi kreivin silmiä, hänen huulensa olivat tarttuneet 

toisiinsa kiinni ja kurkkua kuivasi, kuten Saharan aavikkoa…

Seuraavan osan saa kirjoittaa Teemu ”Kauko-” Kaukoranta, käytettävät sanat: popeda, pankkiryöstö, 

kiiltokuva.

Rassapottamus osa 12

Päivää ennen aamunkoittoa

Teksti: Hannu ”Donni” Oksman 
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1. Kuka olet, ja mikä on tittelisi 
killassa?

Olen Marko Mustonen, Nikolin pj.

2. Koska kilta on perustettu?

Kilta on perustettu keväisenä maal-
iskuuna vuonna 1962.

3. Mikä on haalareidenne väri, ja 
miksi juuri tämä väri?

Haalarimme ovat mustat kuin geologin 
piikivinen sydän.

4. Kuinka paljon killassa on jäseniä, 
sekä kuinka monta toimijaa killassa 
on (hallitus ja toimihenkilöt)?

Nikolissa on noin 70 jäsentä, joista 11 toimivat vastuutehtävissä, nakin vaara on suuri!

5. Mistä teidät tunnetaan parhaiten yliopistolla?

Olemme se omituinen lapsi joka konttaa pihalla kivien perässä kun muut ottavat aurinkoa.

6. Mistä haluaisitte tulla vielä paremmin tunnetuksi?

Kait se on hyvä näinki...

7. Mitä tapahtumia järjestätte, ja mikä on kiltanne suosituin tapahtuma?

Ehkä tunnetuin tapahtumamme on Nikolin, Atlaksen ja Syntaksiksen yhteinen Wappusauna. Lisäksi meidät voi 
bongata joka torstai Caion tietovisassa tenttioluella tai koiraa pelatessa.

8. Mikä on kiltanne “tunnuslaulu”?

Kari Peitsamo - Koira

9. Missä olette tutustuneet blankolaisiin?

Huhu kertoo että joskus on blankolainen eksynyt geologian laitoksen 
peruskurssille

10. Oletteko järjestäneet yhteistyötä Blankon kanssa?

Tulukaa tekemään meille ohjelma joka analysoi kairasydämet automaat-
tisesti ettei meidän tarvi! 

KiltaTutuksi: Nikoli Haastattelun teki: Karoliina ”Danju” Kemppainen

13:52 <@nassekova> joo sehä on lämpölaajeneminen
13:52 <@nassekova> sama mikä tapahtuu naisten kans 
mentäessä saunaan “



9

1. Kuka olet, ja mikä on tittelisi killassa?

Heikki Hartikka ja toimin tänä vuonna Histonin puheenjohtajana.

2. Koska kilta on perustettu?

Nythän vietämme Histonin 40-juhlavuotta, eli jos laskemme siitä 
taaksepäin pääsemme vuoteen 1971.

3. Mikä on haalareidenne väri, ja miksi juuri tämä väri?

Histonin haalarit ovat tumman punaiset, sama kuin Atlaksella. 
Väriin päädyttiin sillä perusteilla, että se oli kaikkein lähimpänä 
vanhojen haalareiden väriä. Jossain historian vaiheessa vanhaa 
väriä ei kuitenkaan enää tuotettu missään ja oli pakko valita joku 
väri.

4. Kuinka paljon killassa on jäseniä, sekä kuinka monta toimi-
jaa killassa on (hallitus ja toimihenkilöt)?

Viimeisimmän tarkistuksen jälkeen jäsenrekisterissä oli tasan 400 jäsentä. Hallituksessa on tällä hetkellä 
kymmenen paikkaa, jotka kaikki ovat täytettyjä. Toimihenkilöitä on vaihteleva määrä joka vuosi. Tänä vuonna 
toimihenkilöitä on KoPo&SoPo -vastaava, liikuntavastaava ja talouden hoitajan kätyri. Mediavastaavan 
apulaisina toimii myös kiltalehden toimitus, johon kuuluu neljä kiltalaista. Tänä vuonna on toimii myös Histonin 
vuosijuhlatoimikuntaan, johon kuuluu viisi henkeä.

5. Mistä teidät tunnetaan parhaiten yliopistolla?

Histoni toivottavasti tunnetaan suuresta irkkikanavasta ja korkealaatuisesta kiltalehdestä. Haalarimerkkejäkin 
on näkynyt muiden kiltojen haalareissa.

6. Mistä haluaisitte tulla vielä paremmin tunnetuksi?

Haluamme, että jonain päivänä #histoni on koko yliopistomme SUURIN irkkikanava. Luitte oikein. Tämä titteli 
tullaan jonain päivänä viemään #blankolta.

7. Mitä tapahtumia järjestätte, ja mikä on kiltanne suosituin tapahtuma?

Histoni järjestää kaikenlaisia tapahtumia läpi vuoden aina hankijalkapallosta, leffa- ja lautapeli-iltoihin. Suurim-
mat tapahtumat ovat kuitenkin Excursiot, haalaribileet ja fuksisuunnistukset. Näiden bileiden jälkeen on usein 
ollut tukka kipeänä ja monen väsyneen biokemistin on täytynyt valua seuraavan päivän laboratorioharjoituksiin 
ilman riittävää unta.

8. Mikä on kiltanne “tunnuslaulu”?

Killallamme ei ole virallista hymniä, mutta suosituimpia ballaadeja ovat parin viime vuoden olleet “Juna kulkee” 
Kari Tapiolta ja Loituman “Ievan polkka”. Kiltatiloissa on myös usein tullut kuultua “Fermented Offal Discharge” 
Necrophagistilta. Musiikkimaku vaihtelee siis laidasta laitaan.

9. Missä olette tutustuneet blankolaisiin?

Kerran vuodessa Histoni järjestää yhdessä Blankon, Communican ja Verban kanssa laskiaissaunabileet teek-
karitalolla.

10. Oletteko järjestäneet yhteistyötä Blankon kanssa? Katso edellinen.

Allekirjoittanut on myös saattanut nauttia pari olutta muutaman nimeltämainitsemattoman Blankkolaisten 
kanssa, mutta tästä ei ole täyttä varmuutta muistikuvien sumuisuuden vuoksi. 

KiltaTutuksi: Histoni Haastattelun teki: Karoliina ”Danju” Kemppainen
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OLuTin ystävänpäiväekskursio eli YPXQ järjestettiin 
18.2 - 19.2. Tänä vuonna kohteena oli ensin Iisalmi ja 
Olvin panimo. Sieltä matkaa jatkettiin Kuopioon.

Lähtö tapahtui pirteässä pakkasilmassa kyykkäkopin 
luota klo 9.00. Blankolaisista suurin osa, ellei jopa kai-
kki, kerääntyi linja-auton takaosaan ja näin fuksinakin 
pääsi heti hienosti porukkaan mukaan. Tunnelma oli 
korkealla jo ennen kuin linja-auto oli ehtinyt liikkeelle-
kään. Kun viimeisetkin lähtijät oli haettu linja-autoase-
malta, matka kohti Iisalmea saattoi alkaa.

Vietiinkö hobitit Rautapihaan?

Linja-autossa oli tietenkin tarjolla audiovisuaalista 
viihdykettä excudvd:n muodossa. Kenellekään tuskin 
jäi epäselväksi, minne ne karvajalat oikein vietiinkään. 
Dvd:n lukuisten katsomiskertojen aikana Kirk kiipesi 
vuorelle, päivä todettiin selvästi hyväksi, saksofoni 
oli eeppinen ja hevonen amazing, eikä Patrickiakaan 
unohdettu. Koko komeuden kruunasi uunituore 
ikiklassikko eli Andy Suonsilmän koskettava “Karrelle 
palanut enkeli”, josta kuultiinkin sitten mielenkiintoisia 
sovituksia aina Ouluun paluuseen asti.

iSalmi

Hieman yli puolenpäivän saavuimme Iisalmeen, jossa 
ensimmäisenä ruokailimme ammattikorkeakoululla. 
Tämän jälkeen lähdimme Olvin panimolle, jossa meille 
näytettiin esittelyvideo Olvin historiasta ja toiminnasta. 
Saimme myös esittää kysymyksiä ja taisimmepa 
myös maistella joitain konsernin valmistamia juomia. 
Valitettavasti tuotantotiloihin pääsy ei ollut mahdol-
lista, mutta muuten vierailu Olvilla oli hieno kokemus.
Viimeisenä etappina Iisalmessa oli kaupassakäynti, 
sillä pitihän Olvia tukea vielä lisää. Ostivatpahan jotkut 
myös muikkuja, ruusuja ja puolikkaan kanankin, itse 
tyydyin ihan vain sipseihin.

Kalakukkomaa

Matka Kuopioon sujui yhtä rattoisasti kuin Iisalmeen-
kin, ehkä jopa vielä hilpeämmissä merkeissä. Kuopi-
ossa olimme n. klo 17.40. Etkopaikkana toimi Kuopion 
ylioppilaskunnan tilat yliopiston läheisyydessä, jossa 
paikalliset farmasiaopiskelijat ottivat meidät vastaan. 
Tarjolla oli pikkunaposteltavaa ja tietenkin paljon uusia 
ihmisiä joihin tutustua. Ohjelmaakin oli parin kilpailun 
muodossa. Aika kuluikin nopeasti hyvässä seurassa.

YPXQ 2011
Kirjoittaja: Juho “Hilloh” LeinonenIRC-quotes: Irkkivihko

Olvin tehtaalla tuijoteltiin pullonpohjia Twisteriä pelatessa kamerasta katkesi filmi
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Klo 22.15 lähdimme linja-autolla kohti Kuopion On-
nelaa. Taisipa jo valmiiksi täyteen ahdettuun autoon 
eksyä myös muutama kuopiolainen. Onnelassa olikin 
sitten tietysti sellaista kuin Onnelassa useimmiten on.

Valomerkin jälkeen kömmimme kohti linja-autoa, 
toiset hieman hitaammin kuin toiset. Pitkä päivä alkoi 
selvästi jo painaa, sillä suurin osa porukasta hiljentyi 
lepäämään, muutaman kokeneemman vielä jat-
kaessa. Paluumatka sujui yllättävän kivuttomasti aina 
Oulun Kaakkuriin asti, jossa yllättäen linja-autosta 
loppui polttoaine ja matka katkesi siihen. Juuri siihen 
huoltoaseman viereen. Jonkun aikaa säädettyään 

kuski kuitenkin sai järjestettyä taksikuljetuksen Lin-
nanmaalle ja vielä vähän pidemmän säädön jälkeen 
itse linja-autokin saatiin taas liikkeelle ja loputkin 
excuilijoista pääsivät takaisin yliopistolle.

Suuret kiitokset hienosta reissusta järjestäjille, osal-
listujille ja tietysti myös Kuopion farmasiaopiskelijoille.

17.
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Kuka ja minkä ikäinen olet?

Nimeni on Juhani “Rockyz” Lehtonen ja ikää on kertynyt 29 vuotta.

Missä olet töissä?

Työskentelen tällä hetkellä Helsingissä Säteilyturvakeskuksessa tietohallinnon verkkopalvelut-yksikössä.

Tittelisi?

Tittelini on järjestelmäasiantuntija ja tehtäväni on ylläpitää sekä kehittää käytössämme olevaa sähköistä asian-
hallintajärjestelmää.

Kuinka innostuit tietojenkäsittelytieteistä?

Muistelen, että ensimmäisen kerran kiinnostuin tietokoneista, kun kävin naapurissa serkkujen luona pelaile-
massa MSX:llä. Sen jälkeen siirryttiin C-64/128:ien kanssa kikkailemaan. Muistan aikoinaan, kun Commodore 
128:n mukana tuli jonkinlainen BASIC-koodauskirja, niin siitä sitten suoraan näpyteltiin reilu 10,000 riviä pääa-
siassa GOTO-lauseita ja kaiken tämän kirjottamisurakan jälkeen näyttöön piirtyi pallo (planeetta), jonka ohi 
liikkui palikka (avaruusalus). Ensimmäinen kotiin ostettu tietokone oli Amiga, josta pääasiassa sitten näppäily 
tietokoneiden kanssa jatkui PC:iden kautta nykyhetkeen. Amigassa mullistavin kokemus oli pelin mukana tullut 
äänisyntetisaattori, sekä peli Insanity Fight, jossa oikeasti tietokone “puhui” lauseen:”Get ready starfighter! 
Starfighter ready!”. Näistä ajoista siirryttiin myöhemmin PC-aikaan, jota elellään vieläkin.

Tietokoneista kiinnostuneena päätin sitten hakea opiskelemaan tietotekniikkaa Kemi-Tornion ammattikorkeak-
ouluun 2001. Siellä tunsin jo vuoden jälkeen, että kyseinen ala ei todellakaan ollut sitä, mitä olin odottanut. 
Keskityimme pääasiassa analogiseen ja digitaaliseen elektroniikkaan, sekä keittelemään muttereita fyysikan 
tunnilla, jonka jälkeen ihmettelimme niitä mitatessa, että mystinen lämpölaajenemisilmiö on totta. Muttereiden 
keittäminen oli se viimeinen niitti (heikon opiskelijaelämän lisäksi), jonka jälkeen opiskelin toisena vuotena 
Kemissä avoimessa yliopistossa Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden appron. Tämän jälkeen hain 
Ouluun ja pääsin fysiikan laitokselle, jossa opiskelin vain ja ainoastaan tietojenkäsittelytieteitä. Siirryin TOL:n 
pääaineopiskelijaksi vasta vuonna 2005 ja tällä hetkellä työstän gradua kurssien ollessa suoritettuna.

Koska tai miten sait varmuuden, että olet sinulle sopivalla alalla?

Siinä vaiheessa, kun kävin Kemissä avoimessa yliopistossa Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden kursseja 
ja varsinkin silloin, kun TOL:n multimedia CD-levyltä löytyi tietoa pelitutkimuksesta. Niin, ja kun niitä muttereita 
ei enää keitelty.

Koska aloitit opintosi, ja koska valmistuit?

Aloitin tietojenkäsittelytieteiden opinnot jo vuonna 2003 fysiikanlaitoksella. Siirryin TOL:n pääaineopiskeijaksi 
vuonna 2005 ja suoritin luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon vuonna 2010. Tällä hetkellä teen gradua ja 
tarkoitukseni olisi valmistua lähitulevaisuudessa.

Tollilta Töihin
Jutut teki: Juhani “Rockyz” Lehtonen 

1 Juhani Lehtonen
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Mikä oli gradusi aihe?

Virtualisoinnista saatavien ICT-hyötyjen mittaaminen. Gradun olisin alunperin tehnyt peleihin liittyvästä 
aiheesta, mutta vaihdoin sen LuK-aihetta liippaavaksi, koska tästä suositeltiin jatkettavan gradua...

TOL:n sv ja sivuaineet?

Pääaineeni on digitaalinen media, mutta olen suorittanut myös lähes kaikki ohjelmistoliiketoiminnan ja 
tietojärjestelmät suuntautumisvaihtoehtojen kurssit. Ja näiden lisäksi ison nipun sekalaisia valinnaisia TOL:n 
kursseja. Lisäksi olen käynyt TaTK:in johtamisen ja organisoinnin appron.

Miten koulutus on valmistanut sinua työelämää varten?

TOL:in kurssit ovat antaneet hyvää pohjaa työelämään, ja sitä näytetään myös työelämässä arvostettavan. 
Varsinkin TOL:n projektikursseista on ollut erittäin iso hyöty. Ehkä juuri sen vuoksi, että on päässyt käytän-
nössä soveltamaan tietojaan ja taitojaan.

Osallistuitko Blankon järjestämään toimintaan, tai olitko itse Blanko-aktiivi?

Osallistuin erittäin aktiivisesti, jopa niin aktiivisesti, että sillä on varmasti ollut vaikutusta kasvaneisiin opinto-
vuosiin ;) Mutta päivääkään en vaihtaisi pois! Vuonna 2006 toimin Blankon valokuvaajana ja muina vuosina 
tämän jälkeen hoidin edelleen valokuvauksia “epävirallisesti”. Vuonna 2007 toimin Blankon hallituksessa tie-
dottajana ja vuonna 2008 excumestarina. Blankin parissa toimin tiimissä vuonna 2006 ja aktiivisena freelance-
rina 2007-2009. Blankin parissa toimiminen juhlistui vuoteen 2010, jolloin olin lehden päätoimittaja. Edelleen-
kin teen jonkin verran juttuja Blankon ja Blankin eteen, mikäli täältä etäältä Helsingistä vaan pystyn.

Paras muistosi opiskelijaelämästä?

Ylivoimaisesti paras muisto ovat kaikki kaverit, joiden kanssa olen vieläkin tekemisissä. Oulu on toinen koti-
paikka, jossa on aina mukava tulla käymään. Kiersin opiskeluaikoina lähes kaikki mahdolliset tapahtumat läpi, 
sillä asenteeni oli se, että kaikkiin tapahtumiin on osallistuttava killasta riippumatta. Ja mukavaa on ollut! Sen 
vuoksi onkin ehkä vaikea erotella miljoonista tapahtumista mieleenpainuvimmat, mutta jos jokin/jotkin pitää 
valita, valitsen kaikki waput ja tietenkin syysexcun 2008, jolloin käytiin Övertorneålla.

Luitko Blankkia, mitä pidit lehdestä?

Luin, luen edelleen ja pyydän kavereita lähettämään Oulusta Helsinkiin aina uusimman painoksen. Minulla on 
tallessa kaikki Blankit opiskeluvuosilta ja aion säilyttää ne hyvässä tallessa. Pidän lehdestä ja myös juttujen 
tekeminen on todella mukavaa. Blankkitiimiläisille onkin nostettava isosti hattua lehden sisällöstä!

Mieleenpainuvimmat luennoitsijat / kurssit?

Jostain syystä ensimmäisenä mieleen luennoitsijoista tulee Kajava luennoitsijana ja hänen tietoturvakurssinsa. 
Ylivoimaisesti kuitenkin mielenkiintoisimmat kurssit olivat pelit- ja virtuaaliympäristöt, virtuaalitodellisuusteknii-
kat ja narratiivinen analyysi ja suunnittelu.

Jos muuttuisit yhtäkkiä takaisin fuksiksi, tekisitkö jotain toisin?

Hmm.. aika paha.. ehkä panostaisin enemmän HOPSiin, ettei tulisi ännäntenä vuotena tilannetta vastaan, että 
lähes kaikki TOL:n suuntautumisvaihtoehdot on käyty, mutta muutama oleellinen kurssi puuttuu.. Myös ohjelm-
istotuotannon saralla voisi yrittää olla aktiivisempi.. :)

Anna joitakin ohjeita opiskelupaikkaansa ja tulevaisuuttaan miettiville nuorille?

Tietojenkäsittelytieteistä on älyttömästi hyötyä nykyään alalla kuin alalla. Et varmasti tee huonoa valintaa 
lähtiessäsi opiskelemaan TOL:ille. Muista kuitenkin, että kaikki on kiinni itsestäsi ja motivaatiostasi. Muista 
myös, että elämään ja opiskeluun kuuluvat myös toiset ihmiset ja kaverit, joten älä unohda killan tapahtumia ja 
verkostoitumista! 
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Kuka ja minkä ikäinen olet?

Sanna Pudas, 28.

Missä olet töissä?

Tiedolla, Helsingissä.

Tittelisi?

Junior Software Developer

Kuinka innostuit tietojenkäsittelytieteistä?

Pääsin jo lapsena pelaamaan Commodore 
64:sta mikä karisti ennakkoluulot tietokoneista 
vaikeina. Ajatuksena oli, että tietojenkäsit-
telyjen kautta pääsee myös hyvin ok-palkkai-
seen työhön.

Koska tai miten sait varmuuden, että olet sinulle sopivalla alalla?

Olen tehnyt muita pienempiä hommia, joiden kohdalla on joko älyllisten haasteiden, tietokoneiden, Internetin 
tai admin-tason tunnusten puute ahdistanut. IT-hommissa nämä vaatimukset täyttyvät.

Koska aloitit opintosi, ja koska valmistuit?

Aloitin syksyllä 2005 normaalina opiskelijana, 2006 pääsin siltaopiskelijaksi jälkikäteen (tradenomin taustalta) 
ja gradun myötä huomasin valmistuneeni syksyllä 2010.

Mikä oli gradusi aihe?

Kognitiivinen ergonomia webtietojärjestelmien navigaation uudelleensuunnittelussa. Tuli todettua, että kogniti-
ivinen ergonomia käy evaluointiin, mutta ei auta hirveästi suunnittelussa.

TOL:n sv ja sivuaineet?

Sivuaineeksi sain amk-tutkinnon pohjalta kaupallisen ja syventäviä kävin sillä periaatteella, että saan tutkinnon 
vain pian valmiiksi.

Miten koulutus on valmistanut sinua työelämää varten?

Olikohan se ohjelmistotekniikan kurssi, jonka jälkeen piti laittaa kiitokset vetäjälle. Työhaastattelussa kun 
tentattiin juuri sillä kurssilla käytyjä asioita. Lisäksi kaikki kurssit, jotka ovat sisältäneet ohjelmointia ovat olleet 
parasta käytännön treeniä työelämää varten.

Osallistuitko Blankon järjestämään toimintaan, tai olitko itse Blanko-aktiivi?

Harvakseltaan. Purin huonon omatuntoni osallistumattomuudesta tekemällä kurssityöt pois alta. Amk:ssa oli jo 
saanut tehdä kaikenlaista.

Paras muistosi opiskelijaelämästä?

Fuksisaunassa oli riemukasta :)

2 Sanna Pudas
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Luitko Blankkia, mitä pidit lehdestä?

Kyllä tarttui monesti mukaan ja pidin rennosta otteesta.

Mieleenpainuvimmat luennoitsijat / kurssit?

Tietojärjestelmien suunnittelumenetelmät. Rankka kurssi, jonka 
teimme samalla standardilla kuin työprojektit (3/4 ryhmäläisestä oli 
töissäkäyviä). Nykyään Contextual Design on aina mielessä kun tekee 
suunnitteluhommia. Lisäksi, kukapa unohtaisi Logiikan kurssin hienot esimerkkinimet.

Jos muuttuisit yhtäkkiä takaisin fuksiksi, tekisitkö jotain toisin?

Osallistuisin enemmän opiskelijaelämään ja hakeutuisin aikaisemmin tekemisiin vaihto-oppilaiden kanssa.

Anna joitakin ohjeita opiskelupaikkaansa ja tulevaisuuttaan miettiville nuorille?

IT-ala ei ole 100% työllistäjä, vaan alalla työllistyminen on paljolti kiinni siitä kiinnostaako se oikeasti. Jos ei 
mm. pysty ohjelmoimaan tai myymään it-työtä, yli 90% alan työpaikoista ei sovi sinulle. Tollilta valmistuessa 
pitäisi olla näkemys siitä mitä IT-alan töitä kykenee ja haluaa tehdä.

Kevään tapahtumat

Blankstock

Teatterireissu

Kevätexcursio

Kevätkokous

Wappu 

Laskiainen 8.3 

4.3  

16.3 

22.3 

1.4-3.4 

9.4 Sitsit Sitsit.

Tilaisuuteen on kutsuttu sekä TOL:n henkilökunta että opiskelijat.

Sulkapalloturnaus

Palautepäivät

n. 40 hengen lanit kestävät viikonlopun yli. 

Maaliskuu:

Huhtikuu:

Peli-ilta Tule haastamaan kaverisi ja muut Blankolaiset tanssimatolla, Mashedissä sekä 
lauta- ja korttipeleissä.

Sinustako Blankon sulkapallomestariksi?

Blankon järjestämä baarihenkinen rock-tapahtuma, jossa esiintyy live-bändejä. 

Ensin lasketaan Reikunmäessä ja sen jälkeen menemmme Teekkaritalolle juhli-
maan tapahtuman jatkoja Communican, Histonin ja Verban kera.

Kultun kanssa nauttimaan kulttuurista.

Blankon sääntömääräinen kokous.

Johonkin päin maapalloa muutamaksi päiväksi, ehkä Viroon.

Sisältää lukemattoman määrän erilaisia tapahtumia, souduista saunontaan ja 
asematunnelin örinöihin.

Fragment lanit

13:17 <@Annemari> kuuma kaakao 
on kuin lämmin halaus sisältä päin
13:17 <@Annemari> SNIFF
13:18 <@janus_> kuulostipa tuhmalta 

“
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opiskelijahintaiset 
juomat

-Vaikea avausmekanismi kovin kylmissä 
olosuhteissa, sormet jäätyy
-Ilkeä liimapinta kaulassa korkin alla
-Näyttää ammuttavalta, on kierrettävä -> hämmennys 
opiskelijassa

-Pullo kertaalleen aukaistu, yksi testaaja 
osoittautui entistäkin juopommaksi
-Viskipullomainen korkki
-Starksvinsglög spetsad med cognac

-Tunnistaa kuohuviiniksi, kuohuviinille omainen haju
-Mansikkainen, vittumainen, marjainen

-Glögimäinen, vivahteena pientä kanelia
-Karvainen
-Jouluinen
-Ei tässä mitään kanelia ole

-Haju pahempi kuin maku
-Maku yksipuolinen
-Mummon marjamehu pienessä suhteessa käynee              
seen pontikkaan lantrattuna
-Marjainen
-Moisi kuvitella naisten tykkäävän 
juomasta

-Konjakkimainen glögijuoma, positiivinen
-Ensimaku vähän viinimäinen, glögi , jälkimaku 
karvas (paska)
-Tulee mieleen rommiglögi, samanlainen lämmin 
maku
-Voimakas konjakinmaku
-Maistuu lämmittämättömänäkin hyvältä
-Makeahko, ei liian makea, manteli maistuu sivussa

-Ei kuohunut
-Pullon ohjeisiin tarkemmin tutustuttua siinä lukee 
twist to open
-Toinen kierros ei muuttanut asioita

-Sopii Arton hiusten väriin
-Sisältää sulfiitteja
-Kukaan ei tykännyt

-3 tähden glögi
-Kausituote, poistuu valikoimasta (ole nopea)
-Toimii myös puhallinsoittimena

-Kaikki tykkäsivät
-“Saisinko vielä yhden pienen siivun”

Fresita - kuohuviini

HERRLJUNGA - 1911 

Haju

Ensivaikutelmat

Ensivaikutelmat Haju

Maku

Maku

Muuta

Andra

Blankki tutkii
Kirjaajana:Tuomas “Tumep” Paulin

Testaajina: Hannu Oksman, Mika Haapaniemi, 
Arto Saukko ja muutama muukin janoinen
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Ensivaikutelmat

-Emmää haistanu, ei kukaan haistele 
lagereita
-Hajua ei ole (* monta arvostelijaa )
-Tuoksuu oluelle, tunnistaa olueksi
-Haisee keppanalta
-Säästetty hajussa

-Aivan kiva, ei maistu edes niin väkevälle, alkoholi ei 
tullut kunnolla läpi, parempi kuin tuplapukki
-Maistuu suomalaiselta lagerilta
-Kauhean mautonta, perinteinen, alkoholi hyvin piilo-
tettu ei-minkään-maun alle
-Makuun voi vaikuttaa edelliset juomat
-Onpa ihan keskikuran makuista

-Aiheuttaa lievää röyhtäilyä
-Kurkulle maistuu, kyllä tätä juo (jos ilmaiseksi saa)
-Helpot kännit?

KARHU - TOSI VAHVA

Haju

Maku

Muuta

-Rockyz on todistettavasti juonut joskus
-Helvetin paskaa viinaks -teprr

-Hammastahna, suuvesi, suuvesi uudestaan
-Piparminttukarkki
-Uskovaisten pastilli
-Icepower
-Vademecum, hyi vittu
-Hajukin tuntuu pahalta toisella kerralla

-On kuin krapulassa pesisi hampaita, hammastahna, 
suuvesi, paska
-Hammastahna, makeutettu suuvesi
-Laimennettu suuvesi, aika hirveä
-Toimii nuhaan
-Hygienisen makuinen
-Toisella kerralla maistuu pahemmalta kuin ensim-
mäisellä kerralla
-Ei pysty juomaan paljoa kerralla

-Nopeat nousut, karkkimainen
-Aamulla kivan väristä oksennusta

Diesel Peppermint

Haju

Maku

Muuta
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Mukava testi, ois pitäny ostaa huttusta.

Loppusanat:

Fresita

6
HERRLJUNGA 

8
KARHU 

6+
Diesel 

4
JaGERMEISTER

9

Arvosanat:

-Jäxyyyyyyyy
-Pakastinkylmää

-Yrttinen, tulee mieleen Petri Nygård
-Haisee ihan jekulle, salminakkivivahteisuus (jekun 
ominaistuoksu)
-Haju hieman muuttunut toisella kerralla-Maku on kuin jekkupatterissa ilman batteryä

-Jekulle maistuu, salmiakki/lakritsin vivahteita (toi-
sella kerralla maistuu edelleen jekulle)
-Mielenkiintoinen, kivasti saa päivän alkuun
-Toimii joka tilanteessa
-Toinen kierros, aika jännä
-Kivoja eri maun sävyjä, tekee mieli juoda lisää
-Kiva lämmittävä vaikutus
-Paksuhko maku

-“En ole ikinä tykännyt jekusta”
-Shottitavaraa
-Tahmaa huulet/paikat
-Minttu toimii jekun palanpainikkeena
-Lämpötila hieman laskeutunut...eikun noussut 
toisella kerralla

JaGERMEISTER

Haju

Maku

Muuta

Ensivaikutelmat

12:19 <@fmr> jaa success oon näköjään 
käyny hakee putkakinkinstä parit mätöt :D
12:19 <@Ruusu> :p
12:19 <@Ruusu> eikö oo muistikuvia?
12:19 <@fmr> autopilotti: toimii
12:19 <@fmr> ei

“
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Laskiainen, tuo perinteinen opiskelijoiden (ja miksei muidenkin) kevään tapahtuma, jossa killat ottavat mit-
taa toisistaan laskemalla mäkeä josta sitten siirrytään eri puolille kaupunkia hieromaan sovintoa voittajien ja 
häviäjien kesken. Tämä artikkeli keskittyy eritoten siihen miten juuri sinä voitat kaikki muut Reikunmäellä.

Mäenlasku siis kisataan Reikunmäellä Oulun raksilassa, heti Välkkylän opiskelija-asuntojen välittömässä 
läheisyydessä. Itse kisassa on kolme luokkaa, standard, modified ja Isokenkäiset. Standard luokassa on 
kolme rohkeaa per joukkue ja kisa lasketaan SA-int mallin ahkiolla tarkoituksena laskea mäki alas, kiertää 
sinne asetettu tynnyri ja rynnätä takaisin ylös ahkion ja oman joukkueesi kanssa, ensin maaliin päässyt voit-
taa. Tässä kisassa asiantuntijamme suosittelevat nopeita pieniä kiinalaisia joukkuetovereiksi, mutta niiden 
puutteessa ehdotan ihmisiä jotka ovat harrastaneet esim. pikajuoksua ja pysyvät vielä pystyssä oksentamatta 
(joskus raskas urheilusuoritus saattaa aiheuttaa oksennusrefleksin). 

Mikäli vastaan sattuu humanisteja, Puhu niille jännää kieltä (mikä tahansa suomen murre tai esimerkiksi ran-
skan hyvin huonosti ääntäminen saattaa hämmentää vastustajaa) kun välimatka lisääntyy, lisää myös ääntä 
jotta vastustaja kuulee sinut ja hirveän ääntämyksesi. 

Teekkareita vastaan kannattaa heittää joukkueelle jokin vinkeä tekninen laite juuri sopivasti rikottuna että teek-
kari haluaa varmasti korjata sen ennen laskuansa. Kasvatustieteilijöihin tehoaa se että hakit itsellesi sopivan 
vaipan ja kivan söpön hatun sekä loihdit naamallesi eksyneen ja avuttoman ilmeen, tällä pyritään vaikut-
tamaan kasvisten luontaiseen hoivavaistoon, vaarana tosin on että kasvikset tunkevat teidän ahkioonne jolloin 
lasku hidastuu mutta ei se mitään riski kannattaa ottaa. 

Mikäli humanisti tai teekkari eikä kasvis ratkea eeppisen hyvään suunnitelmaasi toimi seuraavasti: hanki 
useampi pullo hyvältä maistuvaa juomaa ja termarillinen minttukaakaota ja etsi vastustajasi jo etukäteen ja ala 
juottamaan. Tätä taktiikkaa eivät asiantuntijat suosittele sillä se käy melko kalliiksi opiskelijan kukkarolle. 

Modified luokka on kutsukilpailu joten emme käsittele sitä muuten kuin kehottamalla katsojia varaamaan en-
siaputarpeita ja nauttimaan esityksestä. Isokenkäisten luokka on yrityskilpailu joten emme perehdy myöskään 
siihen.

Muistakaa sitten kaikki että selvinpäin mäessä on todella hauskaa!!!!!1111 ei siellä mitään viinaa tarvitse juoda 
(eihän?)

(disclaimer: mikälisikäli joku humanisti, teekkari tai kasvatustieteilijä havaitsee olevansa loukkaantunut kir-
joituksesta, olen pahoillani mutta en silti oikeasti)

Näin voitat laskiaismäessä
Teksti:Aleksi “Zeussi” Pöyhtäri
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1980
Aiemmassa osassa jo suunniteltu 
Neuvostoliiton excursio toteutui.

Blankolaisten urheilijoiden innostus 
eri lajeihin jatkui lentopallon, jalka-
pallon, pesäpallon, kaukalopallon, 
hiihdon, pingiksen, tenniksen ja 
squashin muodossa.

1981
Vuosi 1981 oli hankintojen aikaa 
sillä Blankolle ostettiin sähkökirjoi-
tuskone, jota säilytettiin sihteerin 
hellässä huomassa. Lisäksi kilta 
sai ensimmäisen kiltahuoneensa 
käyttöön tänä vuonna. Tämän 
kiltahuoneen paikasta eivät arke-
ologit ole pystyneet selvittämään 
muuta kuin, että se “sijaitsi Prolabin 
vieressä”.

Urheilun saralla vuosi 1981 merkitsi 
nousua A-sarjaan lentopallossa 
sekä pesäpallomestaruutta Blankolle 
yliopistosarjassa.

1982
1982 oli juhlavuosi Blanko-päivien 
osalta sillä tapahtuma järjestettiin 
kymmenennen kerran. Maailman-
matkaajinakin tunnetut Blankolaiset 
kävivät vierailuilla niin Lontoossa 
kuin kaukaisessa Otaniemessä asti.

Vuosi merkitsi suurta muutosta myös 
Blankon taloudenhoitajille, kun kilta 
siirtyi atk-pohjaiseen kirjanpitojärjest-
elmään.

Urheilujaos ahkeroi tapansa mukaan 
ja niitti menestystä kaukalo- ja pesä-
pallosarjoissa.

1983
Vuonna 1983 Blanko juhli 
kymmenenvuotista taivaltaan ja 
kyseisenä vuonna syntyi myös en-
simmäinen Blankolainen tohtori kun 
Juhani Iivari väitteli itsensä tohtoriksi 
marraskuussa.

Suurena urheilukansana Blanko-
laiset eivät pettäneet tänäkään 
vuonna. Pesäpallossa ja pöytäten-
niksessä kiltalaiset ylsivät 2. sijalle, 
mutta Linnanmaan ympärijuoksussa 

saavutettiin kunniakas 9. sija!
1984
Keväällä joukko Blankolaisia mat-
kasi Länsi-Saksaan kahden viikon 
linja-autoexculla.

Urheilun saralla viimevuoden 2. 
sijasta närkästyneenä Blanko-
laiset pöytätenniksen pelaajat 
putsasivat pöydän kaksoisvoitolla. 
Mutta Blankolaiset juoksijat ylittivät 
itsensä, ehkä jopa vielä enemmän, 
sillä Linnanmaan ympäri juoksussa 
saavuteettiin erinomainen seit-
semäs sija.

1985
Blanko aloitti vuonna 1985, vielä 
tänäkin päivänä pyörivän, tenttiark-
iston pitämisen. Excuilijat reis-
sasivat tänä vuonna Leningradiin. 
Blankon lehti Informaatio ja Data 
ilmestyi kaksi kertaa, levikkinään 
40 000.

Blankolaiset urheiljat jatkoivat 
tänäkin vuonna ylivoimaisen mesta-
rillista otettaan ottamalla Yliopiston 
squas-mestaruuskisoissa kaksois-
voiton. Linnnanmaan ympärijuok-
sussa oli tuloksena tänä vuonna 
myös kuninkaallinen seitsemäs sija.

Muuten merkittävänä tapahtuma 
tänä vuonna, laitos sai (tai joutui 
ottamaan) ensimmäiset laitoksen 
Apple koneet käyttöön, opiskeli-
joiden ihmeteltäväksi.

1986
Vuodesta 1986 eivät arkeologit ole 
pystyneet selvittämään suurtenkaan 
kaivauksen jälkeen mitään. Histo-
riaan havinaan ovat arkistot hävin-
neet. Ehdotetaan hiljaista hetkeä.

1987
Vuosi 1987 muistetaan mm. 
15. kerran järjestetyistä Blanko-
päivistä, johon osallistui n. 300 
osallistujaa.

Blanko siniset karpaasit juhlivat 
tänä vuonna useaan kertaan, kun 
Blankon urheilijat saavuttivat ylio-
piston squash-mestaruuskisoissa 
hopeasijam ja yliopiston jalkapal-

lossa pelattiin B-sarjassa. Linnan-
maan ympärijuoksun sijoituksista ei 
valitettavasti ole tietoa.

Vuosi oli myös muutosten ja hankin-
tojen aikaa, sillä Blanko hankki uu-
tuuttaan kiiltävän kopiokoneen, sekä 
Tietojenkäsittelyopin laitos liitettiin 
Luonnontieteelliseen tiedekuntaan. 
Suurena poliitikkona Blanko sai kaksi 
edustajaa laitosneuvostoon.

Muina merkittävinä tapahtumina 
kyseisenä vuonna voidaan pitää 
tämän jutun kirjoittajan syntymää 
huhtikuussa 1987.

1988
Blankon 15. juhlavuonna killan 
reissuhenkilöt suuntasivat Suuren 
Rapakon poikki Yhdysvaltojen 
länsirannikolle, Los Angelesin ja San 
Fransiscon kaupunkeihin. Matkalla 
tutustutiin myös IBM:ään ja jouduttiin 
myös Applella piipahtamaan mys-
tisessä piilaaksossa.

Urheilun saralla eivät Blankon hen-
kilöt pettäneet tänäkään vuonna kun 
arkeologien mukaan Blankolaiset 
“pelasivat tennistä, sählyä, kaukalo-
palloa, squashia ja jalkapalloa sekä 
kävivät kuntosalilla ja keilaamassa”. 
Juhlan aihetta antoi myös Squash-
mestaruuskisoista saadut mitalit. 
Ympärijuoksusta ei tietoja. Suuria 
perinteitä luotiin myös tänä vuonna 
kun Piocosika valittiin ensimmäistä 
kertaa pikkujouluissa.

1989
1989 oli merkittävä vuosi Blankin 
kannalta sillä tänä vuonna lehti ju-
lkaistiin ensimmäistä kertaa. Tämän 
lisäksi Blanko-lehti ilmestyi 2 kertaa.

Blankolaiset urheilujoukkueet osal-
listuivat vuoden aikana yliopiston 
kaukalopallo, sähly ja jalkapallo 
sarjoihin. Menestystä saatiin squash-
kisoissa kolmannella sijalla. Ympäri-
juoksusta ei tietoa.

Ulkomailla kiltalaiset kävivät tänä 
vuonna Tukholmassa excursiolla 
sekä Turussa synergia-päivillä

Blankon lyhyt historiikki

Osa 2. Kultainen 80-luku ja sähkökirjoituskone 

Teksti: Syynimaan Arkeologisen Seuran liitännäisjäsen ja vuoden Pöytälaatikkoarkeologi,Topi Konttavaara 
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Olet ehkä juuri saanut käsiisi omat ihkauudet haal-
arisi – tai kurapuvun, miksi sitä sitten kukin tahtookin 
kutsua. Haluat varmasti herättää kanssaopiskeli-
joissa ihastusta (tai vihastusta) tuunaamalla haalarisi 
paraatikuntoon. Tässä sinulle siis muutama vinkki, 
joilla et ehkä onnistu herättämään huomiota, mutta 
voit ainakin kertoa yrittäneesi perehtyä haalareiden 
tuunaamisen jaloon taitoon.

Haalareiden ei ole tarkoituskaan istua kenenkään 
päälle. Hommaa siis vyö ellet halua kulkea kaikissa 
opiskelijakemuissa housut nilkoissa. Housujen roik-
kuminen puolitangossa ei ole mitenkään esteettisen 
näköistä eikä myöskään ergonomista ajatellen sitä, 
että esimerkiksi vappuna on vain jaksettava ja jakset-
tava päivästä toiseen. Haalareiden tuunaus siis alkaa 
vyöstä, joten hanki oikein pähee sellainen.

Haalareiden väriin ei kovinkaan paljoa pysty vaikut-
tamaan, mutta saadaksesi lisäväriä kehiin, voit 
vaihtaa haalarien lahkeita tyttö- tai poikaystäväsi 
kanssa. Jos heitä on useita, sinun on mahdollista 
saada tuunattua haalarisi oikein sateenkaaren 
väreihin. Tästä voikin vetää johtopäätöksen, että mitä 
sosiaalisempi olet, sen värikkäämmät haalarisi ovat. 
Jos lahkeet loppuvat kesken, vaihda hihat. Jos et 
onnistu tutustumaan keneenkään niin läheisesti, että 
haalareiden osien vaihtaminen olisi mahdollista, voit 
toki vapaasti olla vaihtamatta osia.

Suurelle osalle haalarikansasta merkkien ompelu 
on tärkein haalareiden tuunauksen muoto. Jos olet 
tarkka, voit ryhmitellä eriväriset merkit eri kohtiin haa-
laria. Järjestemiä on aivan varmasti yhtä paljon kuin 
on haalareiden kantajiakin. Jos ei ole niin justiinsa, 
täräytä merkit sinne, mihin ne sattuvat mukavimmin 
asettumaan. Jos haluat tehdä merkkien kiinnittämis-
en puhdasoppisimmalla tavalla, ompele ne itse kiinni 
käsin. Jotkut vellihousut käyttävät ompelukonetta tai 
äitiä.

Rintamerkit ja muut pinssihässäkät ovat kiva lisä 
haalareihin, mutta niiden ongelmaksi muodostuu 
irtoilu. Voi olla, että vauhdikkaan illan jälkeen pins-
sit ovat jääneet välille. Muista kuitenkin näidenkin 
kanssa, että on turha kiinnittää hienoja juttuja paik-
koihin, joista ne eivät kenellekään näy. Suunnittele 
siis edes vähän.

Kehittyneempi harrastaja voi jatkaa haalareidensa 
tuunaamista esimerkiksi silityskuvioilla. Markkinoilta 

löytyy jos jonkinlaista strassiviritelmää pling pling 
-vaikutelman aikaan saamikseksi. Allekirjoittanut on 
kuitenkin omien haalareidensa kanssa todennut, että 
kaikki silityskuviot eivät tartu haalareiden liukkaaseen 
pintaan, vaikka kuinka näkisi vaivaa.

Selviytymispakkaus on melkoisen oleellinen vietet-
täessä pitkiä ja kosteita opiskelijajuhlia. Pullonavaaja 
on ehdoton väline haalareiden selviytymispakkauk-
sessa ja korkkiruuviakin kannattaa harkita jos on vi-
inin ystävä. Kompassi auttaa kotiin hakeutumisessa, 
tai sitten sekoittaa pakkaa entisestään. Heijastin kan-
nattaa laittaa näkyvälle paikalle, ettei tule yliajetuksi 
tai löytyy helpommin puskasta jos sinne sattuu 
juhlista väsyneenä nukahtamaan.

Haalareiden tuunauksessa vain oma mielikuvitus on 
rajana. Älä siis erehdy pitämään näitä ohjeita minään 
muuna kuin pienenä vinkkilistana. Kuka ties sinulla 
on enemmän mielikuvitusta kuin jutun kirjoittajalla. 
Muista kuitenkin aina se oleellisin asia: haalareita 
ei saa pestä! Jos rymyät kurassa niin pahasti, että 
jotain on pakko tehdä, haalarit päällä suihkuun tai 
uimaan meneminen on kuitenkin sallittua.

Iloisia tuunaushetkiä ja railakkaita haalaribileitä!

Miten tuunaat 
haalarisi
Heidi “Unenvarjo” Matkaselkä

T
U
K
S
U
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Haulos, Sini : Turvallisuuspoikkeamatiedon keruujärjestelmän toteutusvaihtoehtojen arviointi Liikenneviraston 
rautatieosastolle.
2011-02-09 (Ilkka Tervonen)

Wong, Ronnie : Assessment of Open Source Business Strategies in the Domain of Embedded Systems.
2011-01-19 (Jukka Pekka Kontula)

Halonen, Sami : Special Characteristics of Internationalization: Establishment of Finnish Software Companies 
in the Republic of Korea.
2011-01-19 (Jukka Pekka Kontula)

Koskipaasi, Terhi Tuulikki : Käyttäjäkokemus-perustainen käytettävyyden suunnittelu ja arviointi: Tapaus 
NexGolf-ajanvarausjärjestelmä.
2010-12-20 (Anna-Liisa Syrjänen)

Kangas, Antti : Menetelmiä lasten teknologioiden käytön tutkimiseen.
2010-12-20 (Tonja Molin-Juustila)

Alalusua, Mikko : Optimaalinen varjostusalgoritmi laajalle virtuaalimaailmalle.
2010-12-20 (Ari Vesanen)

Wikman, Heidi : Visuaalinen reittiohjaus muistisairaille ikäihmisille.
2010-12-07 (Eeva Leinonen)

Tuohimetsä, Elisa : Video käyttökontekstiin liittyvien käyttäjäkokemusten havainnoinnin välineenä - Case 
Pudas.
2010-12-07 (Tonja Molin-Juustila)

Syväjärvi, Tuija : Facebookin käyttöön vaikuttavista tekijöistä – GIUITA-mallin empiirinen testaus.
2010-12-07 (Juhani Iivari)

Petäjäjärvi, Ari : Ajax ja sen vaikutus Web-sovelluksien tietoturvaan.
2010-12-07 (Seppo Pahnila)

Luipersbeck, Stephanie : Optimizing sensor data transfer to OpenSimulator.
2010-12-07 (Seamus Hickey)

Lauriala, Tuukka : ICT ja Internet - vammaisten näkökulma.
2010-12-07 (Raija Halonen)

Heikkilä, Janne : Sosiaalisen median tunnettuus ja käyttö tutkimus- ja kehitysorganisaatiossa: tapaus CEN-
TRIA tutkimus ja kehitys, Ylivieska.
2010-12-07 (Harri Oinas-Kukkonen, Teppo Räisänen)

Auer, Juho : Mallipohjaisuuden hyödyntäminen tekstinsyötön lokalisointitestauksessa.
2010-12-07 (Ilkka Tervonen)

Volkhonskaia, Diana : Värien toiminnalliset merkitykset käyttöliittymäsuunnittelussa: tapaustutkimus Discen-
dum Optiman kirjoitusalue.
2010-12-01 (Anna-Liisa Syrjänen)

Tollilta valmistuneita 2010 - 2011
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Tarvainen, Tatu : EJB-tietokantahakujen toteuttaminen oliopohjaisesti.
2010-12-01 (Ilkka Tervonen)

Saxman, Hanna-Mari : Tietojärjestelmän käyttöönotto tilitoimistossa – tapaus LaskuWebbi.
2010-12-01 (Antti Alasalmi)

Salmi, Eeva Hannele : Ryhmän yhteistoiminnan piirteitä käytettävyystestauksen yhteydessä.
2010-12-01 (Anna-Liisa Syrjänen, Mikko Rajanen)

Rönkkö, Eero: Brändin johtaminen sosiaalisessa mediassa.
2010-12-01 (Juhani Warsta)

Roikola, Marja : Potilastietojärjestelmien käytettävyys: tapaustutkimus potilastietojärjestelmän sovellusosion 
käytettävyys.
2010-12-01 (Raija Halonen, Jouni Similä)

Pätsi, Tarja : Tietojärjestelmän käyttöönotto sairaalaympäristössä – tapaustutkimus Cliini - pesulatilaus.
2010-12-01 (Raija Halonen)

Partanen, Juha : Uuden ohjelmistokehittäjän mentorointi hajautetussa sovelluskehitysympäristössä.
2010-12-01 (Heli Karjalainen, Henrik Hedberg)

Nygård, Tuomo :  Augmented auditory interfaces for flight simulators.
2010-12-01 (Petri Pulli)

Komulainen, Jarmo : Pienyrityksen toiminnanohjausjärjestelmä - tapaus hautaustoimisto.
2010-12-01 (Raija Halonen)

Alasaarela, Mervi : Sairaalatietojärjestelmän käyttöönotto käyttäjien kokemana.
2010-12-01 (Raija Halonen)

Nassen työnhakuopas osa n (pelifirman nimi anonymisoitu):
10:07 <@Manaluusua> pelifirma_xyz näköjää vaatii yli 2 vuotta työkokemusta
10:08 <@Manaluusua> ilikeitä
10:08 <@nassekova> no kaikkiha ne “vaatii”
10:08 <@nassekova> sanot vaa että tuon verra pätäkkää nii teen sulle _iha_mitä_haluat_
10:08 <@nassekova> sitte ne ok kom in jees söör
10:09 <@Manaluusua> :DD
10:09 <@nassekova> sitte oot että fak juu
10:09 <@nassekova> ja reub
10:09 <@nassekova> :D
10:10 <@Weju> :D
10:10 <@Manaluusua> :D
10:15 <@Mutjake> :-D 

00:03 < Janiskeisari> hakkerointi on rikos
00:04 < Janiskeisari> olenhan mufasanpoika
00:04 < Janiskeisari> mies meni junaan ja ratakettu
00:05 < Janiskeisari> nuq ->

13:11 < kaik> ja tuuletusräppänä
13:13 < Pas-2> tuuletusräppääjä
13:14 < Pas-2> “Yo yo” ja kädet viuhtoo
13:14 < Pas-2> hmm.. joo taidan hakea takin 

“

“
“
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WCOK 2011
Tulosten lähde: http://www.wcok.fi/

Puolivälierä RRRääks! - Pakkasen panemat pirpanat  
Puolivälierä Mmmääks! - Me neljä  
Puolivälierä CRASh - Lorttohauet Tampere 
puolivälierä Pesukone  - Hanpit  
puolivälierä Mc Hanpit PacPappa Brothers - Blagitarius Blagiators
Semifinaali Jarrutytöt - Me neljä
välierä  Hanpit - STH
välierä 26.2. CRASh - RRRääks!
pronssi 26.2. STH - Kakkossaakat
finaali 26.2. Blagitarius Blagiators - Hanpit
finaali 26.2. Me neljä - CRASh

Blagitarius Blagiators CRASh

-26   -    -24
-10   -    -16
-20   -    -86
-22   -    -31
-4     -    -18
-54   -    -32 

-22   -      -7

-52   -    -27
-40   -    -90
-62   -    -19

-60   -    -66

Pudotuspelien tuloksia:

Toista kertaa järjestetyssä World Cup of Kyykkä tapahtu-
massa kisaili lauantaina 26.2 kolmessa sarjassa yhteen-
sä 62 joukkuetta. Kisoissa nähtiin runsaasti voitokkaita 
Blankolaisia CRASh:in ottaessa voiton naisten sarjasta 
ja Blagitarius Blagiators kyykkäsi Yleisen sarjan voittoon. 
Blankki onnittelee voittajia!
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Ilmassa ei ollut niinkään suuren urheilujuhlan tuntua, mutta alkoholihuuruja oli perinteiseen tapaan sitäkin en-
emmän. Olutkyykkä on Blankon järjestämä kyykkätapahtuma, johon ovat tervetulleita kaikki luonnontieteilijät. 
Toisin kuin monessa muussa kyykkäturnauksessa, ei Olutkyykässä pelata veren maku suussa. Olutkyykässä 
on perinteisesti ollut mukana monia sellaisia tiimejä, jotka eivät ole karttuun ennemmin edes koskeneetkaan. 
Sen lisäksi, vielä useampi joukkue pelaa kyykkää vain kerran vuodessa tässä turnauksessa.

Ennakoinnin perusteella odotin tästä Olutkyykästä kaikkien aikojen kiinnostavinta turnausta. Kyykkäliigassa 
menestyksekkäästi pelanneet Jarrupartio ja Jarrutytöt ovat hekin, Blagin, KK:n ja Taisteleva Herrasmursuväen 
tavoin, luonnontieteilijöistä koostuvat tiimit. Mietinkin ennakkoon, että näemmekö finaalissa tai jopa voitta-
jana jonkun tai joitakin muita kuin Blankon joukkueita. Pettymykseni olikin valtaisa, kun vähän ennen kolmea 
kentälle saavuttuani sain kuulla, että Jarrupartiolla ja Jarrutytöillä oli ollut aikataulu esteitä, eivätkä he olleet 
saaneet tiimejään kasaan.

Kenttien kunto oli tänä vuonna ihanteellinen ainoastaan alppilaskijoiden mielestä. Puuterilumen ääretön 
määrä kentän laidoilla teki karttujen ja varsinkin kyykkien löytämisen heittojen jälkeen haastavaksi. Onneksi 
puuterilumi oli tänä vuonna ainoa sääongelman ja kolatut kentät olivat mahtavassa kunnossa. Tänä vuonna 
turnauksessa pelasi 11 joukkuetta neljällä kentällä.

Turnauksessa pelaamisessa on aina oma viehätyksensä. Turnauksissa ei ole niin suurta merkitystä joukkueen 
yleisellä tasolla vaan tärkeintä on päivän kunto. Myös tuurilla on merkitystä, sillä siinä on loppusijoituksen 
kannalta suuri ero, että saatko parhaan joukkueen vastaan finaalissa vai semifinaalissa. Meille kävi kaaviossa 
tuuri ja saimme kovassa kunnossa olevan Blagitarius Blagiatorsin vastaan vasta finaalissa. Vaikka pelasim-
mekin finaalissa parasta peliämme, kävi kuitenkin niin että palkintojen jaossa Blagi pokkasi pystin ja Kombosti 
jäi toiseksi. Finaalipeli oli kuitenkin pitkästä aikaa todella laadukasta kyykkää ja kaikkiaan ehkä koko Olut-
kyykän historian tasokkain finaali. Pelien jälkeen oli vielä koneen sauna kuumana ja pelien jälkipuinti kävi vielä 
kuumempana. Mikään ei ole hienompaa kuin turnauksen jälkeen ottaa hieman olutta ja keskustella menneestä 
turnauksesta: missä olisi voinut mennä paremmin ja miksi sitä tippuikaan.

Kaikkiaan Olutkyykkä on vallan mahtava ulkoilutilaisuus niin kyykän ammattilaisille kuin myös niille, jotka eivät 
ole koskaan karttua nähnyt. Kyykän säännöt ja lajin hienoudet käydään läpi ennen Olutkyykkää kyykkäintros-
sa. Jos et sitä tänä vuonna kokenut, niin kannattaa ehdottomasti ensi vuonna tulla paikalle pelaamaan! 

Olutkyykkä 2011
Teksti: Ville “mrcap” Kiviniemi Kuvat: Arto “Kurkku^” Saukko



26

Stage osallistui tammikuussa 2011 maailmanlaajuiseen Global Gamejam tapahtumaan, jossa kunnianhi-
moinen tavoite on tehdä peli alusta loppuun 48 tunnissa. Oulussa haasteeseen vastasi n. 20 erinäköistä ja -kokoista 
innokasta jamittajaa, jotka viikonlopun aikana saivat kahvin voimalla valmiiksi 8 erinäköista ja -kokoista peliä.

Lopputulos jameilta oli selvä. Oulussa osataan tehdä pelejä vaikka amatöörivoimin ja kahvipalkalla. Ja vaikka GGJ 
ei olekaan kilpailu, kuuluu tälläiseen tapahtumaan aina epävirallisia kisoja. Näissä niitti mainetta ja kunniaa myös 
oululaisten Mika Ojan, Teemu Kaukorannan, Kati Koivupalon ja Tuukka Lampelan jamien lapsi: Hamsters and Plague, 
jonka Gamesauce Magazine nosti 10 voittajan joukkoon kaikista jameilla tehdyistä peleistä. Koko Suomen kannalta 
merkittävää myös että 10 voittajan joukosta jopa neljä oli Suomessa tehtyjä. Hatun noston arvoinen suoritus kun ottaa 
huomioon että GGJ 2011 pelien määrä hipoo 1500.

TL;DR
Stage eli Oulun pelikehitysklubi
Pelinkehistystä arktisessa Oulussa
Aina kaivataan lisää porukkaa!
Useimmat meistä ei pure

http://www.gamedevcenter.org
#gamedev.oulu @ IRCnet

Oulun pelikehitysklubi eli Stage on syksystä 2010 perustettu 
yhteisö peleistä ja erityisesti pelinkehityksestä kiinnostuneille 
pojille ja tytöille, varsinaisista taidoista riippumatta. Yksi klubin 
päätarkoituksista onkin kasvattaa näistä pelinkehityksestä kiin-
nostuneista tytöistä ja pojista pelinkehityksestä kiinnostuineita 
miehiä ja naisia.

Tällä reseptillä Stagen jäsenet pyörittävät tämän jutun kirjoit-
tamishetkellä kolmea eri pelinkehitysprojektia. Liikaa ei ideoita 
tai tekijöitä voi tosin olla, joten jos juuri sinulta lukijalta löytyy 
kiinnostusta ja/tai taitoja pelien kehitykseen, niin rohkeasti 
mukaan Stagen kokoontumisiin joita järjestetään epäsään-
nöllisin väliajoin, tai ehkä tollilaiselle ominaisempaan 
tapaan idlaamaan #gamedev.oulu kanavalle, missä voi 
kuulumisia kysellä muutenkin.

Teksti: Topi “Nestori” Konttavaara
Kuva: Ari Kangasniemi 

Oulu GameDev Club
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Gnu 21.3. - 19.4.

Sinulle on tiedossa iloista ja vauh-
dikasta menoa yhdessä ystäviesi 
kanssa, jos sinulla sattuu ystäviä 
olemaan. Jos ei, huono juttu. Ra-
kentelet mielessäsi liiankin suuria 
unelmia ja riskinottohalusi on nou-
sussa. Kaipaat muutosta elämääsi 
ja sitä onkin luvassa, mutta ole varo-
vainen. Joku niljake pyrkii seuraasi 
ja pöllii rahasi, ellet ole varovainen.

Red Bull 20.4. - 20.5.

Seurallisuuttasi varjostaa työ- ja 
muutkin velvoitteet, mutta sinun 
kannattaa suhtautua niihin innos-
tuneesti. On nimittäin niin, että löy-
dät uuden ihmisen seuraasi ja hän 
huokuu innostavaa positiivisuutta. 
Hänen vaikutuspiirissään tarmok-
kuutesi ja aloitekykysi lisääntyy ja 
tunnet itsesi älykkäistä älykkäim-
mäksi. On mahdollista, että teet 
jonkin aivan uuden aluevaltauksen. 
Pane siis toimeksi!

Core 2 Duo 21.5. - 20.6.

Sinulle ei ole viime aikoina jäänyt 
aikaa muuhun kuin opiskeluun tai 
työhön. Ahkeruutesi on kuitenkin 
pantu merkille ja saanet pienen 
kiitoksen pinnistelyistäsi. Kiireessä 
voivat kuitenkin tärkeät ihmissuhteet 
jäädä vaille huomiota, joten yritä 
tasapainottaa näitä kahta aluetta. Si-
nusta kiinnostuu vanhempi henkilö, 
jonka kanssa voit harkita monen-
laista kumppanuutta. Nähtäväksi 
jää, miksi suhde kehkeytyy.

Alieni 21.6. - 22.7.

Sinä senkin nörtti olet rakastunut 
työhösi, joka vie kaiken aikasi. 
Vähäiset vapaahetkesi käytät 
samassa tilanteessa olevien kanssa. 
Joudut kyntämään varsin kivistä pel-
toa ennen kuin opit läksysi. Kuoki, 
kuoki, kyllä se siitä vielä joksikin 
muuksikin voi muuttua. Lakkaa 
hössöttämästä ja keskity välillä mui-
hinkin asioihin. Muuten voit lyödä 
kuokkasi kiveen viimeisen kerran.

Battle Cat 23.7. - 22.8.

Olet keskellä hyvän ja pahan taist-
elua. Voit periaatteessa valita mol-
emmat, mutta ruuhkan mahdollisuus 
on silloin suuri. Elämässäsi on nyt 
alkamassa selkeä muutosvaihe ja 
sinun on ihan itse huolehdittava sen 
suunnasta. Hyvä ystäväsi auttaa 
sinua valintatilanteessa ja pääset 
selville vesille. Tai niin selville kuin 
nörtti nyt ikinä voi päästä.

Vöörtsin! 23.8. - 22.9.

Nyt on hyvä aika tehdä isoja asioita 
nopealla aikataululla. Varaudu 
kuitenkin siihen, että sinulle 
yritetään pistää kapuloita rattaisiin 
erään sinua nuoremman henkilön 
toimesta. Voi kuitenkin olla, ettei 
tämä uusi tuttavuus ihan huono 
tuttavuus loppujen lopuksi olekaan. 
Teetpä minkälaisen ratkaisun ta-
hansa, ajoitus on juuri nyt oikea.

Suoritin 23.9. - 23.10.

Joudut mukautumaan muiden 
tahtoon kun he eivät korvaansa 
lotkauta sinun mielipiteillesi. Vapaa-
aikasi on kortilla, mutta työpaikkaro-
manssi saattaa piristää sinua jakson 
lopulla. Eihän ihastumiseen tarvita 
kuin yksi sekunti ja se sinulla juuri 
olikin aikaa. Romanssi kuitenkin 
loppuu ennen kuin kerkeää kunnolla 
alkaakaan, koska sinulla ei ole aikaa 
tehdä asialle mitään.

Facehugger 24.10. - 22.11.

Saatat muuten huomaamattasi 
keikahtaa alas kuilun reunalta ellet 
pidä silmiäsi auki. Raha-asioissasi 
on nyt tiukkaa, mutta tilanne muut-
tuu selkeästi eduksesi ja saat iloisen 
yllätyksen. Muista kuitenkin talvirien-
noissa pukeutua lämpimästi, koska 
iloisuutta ei tue nuhainen nenä ja 
punaiset silmät. Muista lääkitä jo en-
nakkoon, koska koskaan ei voi olla 
täysin varma!

Gordon Freeman 23.11. - 21.12.

Sinua ei arvosteta mielestäsi 
tarpeeksi ja tämä kiristää hermojasi. 
Sinun kannattaa vetää matalaa 
profiilia, vaikka sellainen ottaakin 
päähän melkoisesti. Tämä on ihan 
ohimenevä vaihe elämässäsi. Vältä 
hämäriä paikkoja ja outoja ihmisiä. 
Suunsoittoon ei nyt ole yhtään 
varaa. Vältä liikkumasta yleisillä pai-
koilla tai jos varoituksesta huolimatta 
päätät näin tehdä, väistä kuitenkin 
kohteliaasti muita ihmisiä.

Yksisarvinen 22.12. - 19.1.

Positiivinen planettasäteily ympäröi 
sinua koko jakson ajan ja olet harvi-
naisen positiivisella tuulella. Voisi 
melkein sanoa, että nukut ihanaa 
Ruususen unta. Tämä johtaa siihen, 
ettet yhtään havaitse jaloissasi 
räksyttävää henkilöä, joka yrittää 
vääntää sanojasi solmuun joka tilan-
teessa. Ole pidättyväinen varsinkin 
rahojesi suhteen, koska unissakäve-
lijän kukkaroon tulee helposti matti.

Vesijäähy 20.1. - 19.2.

Pääset eroon sitkeästä vastusta-
jastasi, jolle mikään sinun anta-
masi ajatus ei koskaan kelvannut. 
Taloudellinen tilanteesi kohenee 
iloisesti, mutta voit itse valita 
kuinka paljon kunhan olet ahkera. 
Jokaisella elämän osa-alueella 
vaikuttavat positiiviset tuulet ja joku 
henkilö tuottaa sinulle paljon iloisia 
hetkiä. Muista antaa hänelle kiitosta, 
muuten hän häipyy ilostuttamaan 
muita.

Fisut 2x4cl 20.2. - 20.3.

Rakkauselämässäsi alkaa uusi upea 
vaihe. Etsiskelet uutta kumppania 
ja onni on selvästi mukanasi, missä 
ikinä liikutkin. Sinun kannattaa 
aloittaa ihan puhtaalta pöydältä 
ja unohtaa menneet. Tielläsi on 
yksi ainoa kivi, jonka olemassaolo 
selviää sinulle vasta kun kompastut 
siihen. Älä anna tämän lannistaa 
vaan jatka sinnikkäästi eteenpäin. 
Vaivannäkösi palkitaan.

Nörttiskooppi 1/2011
Heidi “Unenvarjo” Matkaselkä
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