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Seuraava Blankki ilmestyy Syssyllä

Blankki on puolueeton ja riippumaton opiskelija-ainejärjestölehti. Blankin testit ja vertailut perustuvat 
kansainvälisesti 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 virheistä. 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. Toimitus 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: 80 kpl
E-mail: blankki-tiimi@blanko.fi
http://blankki.blanko.fi/
Palautetta Blankista voit antaa myös 
Blankon webbisivujen kautta.

Blankki-tiimiin kuuluvat: Johanna “Freya” 
Korhonen(päätoimittaja), Aleksi “Zeussi” Pöyhtäri (taitto), 
Tommi “Patukki” Sikanen, Karoliina “Danju” Kemppainen, Atte 
“Pablo_” Tamminen, Juho “Hilloh” Leinonen
Kansi: Topi “Nestori” Konttavaara
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Pääkirjoitus

Silirimpsis!
Wappu, tuo opiskelijoiden juhla, on taas nurkan takana. Lukuvuosi on lopuillaan ja opiskelijoiden 
katseet ovat suuntautuneet jo tulevaan kesään. Luonto puhkeaa kukkaan, ihmisten vaatteet 
vähenevät ja puistokemistit ryömivät taas koloistaan. Vaikka kesälaitumille kirmaaminen jo kovin 
houkuttaisikin, ei silti kannata opiskeluita vielä unohtaa, mutta wappuna saa hetkeksi nollata pään 
ennen viimeisiä lukuvuoden rutistuksia.

Wappuna on siis tarjolla monenmoista tapahtumaa,joista esittelemme osan tässä numerossa. 
Erityisesti fuksien kannattaa allekirjoittaneen mielestä ravata ahkerasti erilaisissa tapahtumissa, 
sillä ensimmäinen opiskelijawappu on usein se mieleenpainuvin. Samalla tapahtumissa käydessä 
saa sekä hienoja muistoja että hienoja tuttavuuksia, ja jotkut ovat jopa onnistuneet wappuheilan 
hankkimisessa. Lisäksi tässä lehdessä esitellään Rattoradiota ja rakas musarunkkarimme jakelee 
wappuaiheisia vinkkejään. Lisäksi tässä lehdessä sivuaineinfosarja jatkuu, ja tällä kertaa vuorossa 
on taloustieteiden puolelta markkinointi.

Koska allekirjoittaneella runosuoni nyt kivasti sykkii, ohessa wappuaiheinen haiku:

Wesibussissa
Virolaista juotavaa
Inha krapula

Wapputerveisin

Johanna “Freya” Korhonen
Blankki-paatoimittaja@blanko.fi

09:06 <@knock> mitähän vittua taasen 
09:07 <@knock> sai 10min ettiä avaimia ja 
lompakkoa kämpiltä eilisen jäliltä :D 
09:12 <@knock> ja miksi mikrossa on katkennut 
rööki? 
10:40 <+Rickhart> ilmeeni kun herään kaulassa 
n+50 valotikkua :DD 
11:23 <@knock> ilmeeni kun löysin suihkusta 
kebabbi suikaleita

“
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Puheenjohtajan 
Palsta

Jarkko “Junkle” Orava
Puheenjohtaja, 
Blanko ry 

Terve taas, rakas Blankin lukijakunta. Puheenjohtajalla on hieman asiaa. Blankon hallituksen toimikausi 
on lähtenyt kivasti käyntiin, ja wappukin on jo kohta käsillä. Opiskeluvuoden kiertohan on hieman eri kun 
hallituksen toimintakausi. Siksipä hallitus on vasta päässyt vauhtiin tämän vuoden osalta, kun opiskeluvuosi 
jo vetelee viimeisiään. Wapun jälkeen on luvassa enää muutama tentti, joiden jälkeen alkaa kesäloma. 
Toivottavasti mahdollisimman monelle kesä merkitsee kesätöiden tekemistä ja rahan säästämistä tulevaa 
pitkää talvea varten. Vaikka poliitikot mitä sanovat, ei pelkällä opintotuella saa kovin paksulti voita leivän 
päälle.

Hallitus on alkuvuonna pyrkinyt suoriutumaan sille syyskokouksessa asetetuista tehtävistä järjestämällä 
muutamia perinteikkäitä tapahtumia, kuten vaikkapa laskiaissaunan. Laskiaistiistain iltaa vietettiin tänä 
vuonna Teekkaritalolla yhdessä Kultun, Histonin ja Suman kanssa. Fuksien tuoreet haalaritkin saatiin kastettua 
alkuvuodesta. Lisäksi on tehty paljon taustatyötä tulevan syksyn vuosijuhlien ja ATK-YTP:n järjestämiseksi. 
Syksyllä hallitus onkin varmasti vailla apuvoimia näiden tapahtumien järjestelyihin.

Teekkarien hallinnoima wappu alkaa virallisesti kirkkovenesouduissa 24. huhtikuuta Tuiran uimarannalla. Me 
blankolaiset otamme kuitenkin varaslähdön wappuun jo edellisenä iltana kiltahuoneella ja sen takapihalla 
järjestettävässä martta- ja tosimiesillassa. Illan ideana on kunnostaa polkupyörästä wapunkestävä 
kulkuneuvo. Lisäksi kiltahuoneella ommellaan uusia haalarimerkkejä ja korjataan vanhojen kiinnitystä.

Martta- ja tosimiesillasta lähtien aina wapun aattoon saakka onkin sitten joka päivä monia tapahtumia. Osa 
on muiden järjestämiä, osa taas Blankon omia tapahtumia. Esimerkiksi lauantaina 27. päivä on Teekkaritalo 
jälleen varattu meille, tällä kertaa wappusaunaa varten. Seuraavana päivänä on yhteistyössä Kultun 
kanssa järjestetty viini- ja juustoilta. Niin, ja perjantaina 26. päivä järjestetään jo perinteeksi muodostuneet 
Wappureivit. Reivit ovat olleet erittäin suosittu tapahtuma joka vuonna, ja innokkaimpien kannattaakin 
pyrkiä varaamaan ennakkoliput tapahtumaan sisäänpääsyn varmistamiseksi. Paikalle kannattaa tulla ajoissa, 
sillä alkuillan levyjen pyörittelystä vastaan minä!

Kesälaitumille siirryttyä ei kannata kuitenkaan unohtaa seurata Blankon tiedotuskanavia, kuten sähköpostia 
ja facebook-sivua. Kesällä nimittäin on ollut tapana järjestää kesäpiknikkejä aina kesätenttien yhteydessä, 
jotteivät blankolaisnaamat ehtisi unohtua kesän aikana. Loppukesän varma 
menovinkki on Oulun Luonnontieteilijöiden kesäjuhlat, jotka keräävät tutun ja 
turvallisen OLuT-jengin yhteen kesälaitumilta hieman ennen opiskelujen alkamista 
ja syksyn pimenemistä.

11:09 < Komena> Elämäni ensimmäiset 
Jeesuskauppiaat tuli ovelle 
11:09 < migi> ostitko jeesuksen? 
11:09 < Komena> En 
11:09 < migi> :( 
11:09 <+Dalzedur> sen vois ripustaa seinälle 
kun siinä on valmiit reiät

“
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Tiedekuntauudistus – Täh?

Viimeisen parin kuukauden aikana käytävillä on liikkunut mystisiä toteamuksia, kuten 
”tiedekuntauudistus” tai ”meistä kaikista tulee teekkareita”. Puheet muuttuivat tiedon siirtyessä 
ja lopulta kukaan ei enää tiennyt, mitä tulevaisuus tuo. Onneksi näistä muutoksista järjestettiin 
tiedotustilaisuuksia, joihin työryhmien tuloksia pääsivät kuulemaan kiinnostuneet, sillä hetkellä 
opiskelun ikeen alta vapaat, henkilöt. Pyrin selittämään tiedekuntauudistuksesta tärkeimmät faktat 
opiskelijalle kaiken turhan teknisen hapatuksen alta ja tämän lukemisen jälkeen, toivottavasti, 
juuri Sinä tiedät tiedekuntauudistuksesta kaiken tietämisen arvoisen.

Fakta 1: Tiedekuntauudistuksella haetaan tehokkuutta

Koko kehityksen ideana on saada aikaan toimiva yliopisto mahdollisimman pienillä kustannuksilla 
leikkaamatta opiskelijoille tai työntekijöille oleellisia palveluita. Tähän pyritään kaiken toiminnan 
kokonaisvaltaisella tarkastelulla ja ”virtaviivaistamisella” eli esimerkiksi laitosrakenteita pyritään 
keventämään. Samalla pyritään yhdistämään hallinto- ja toimintarakenteita, jos lopputuloksena 
on järkevä ja toimiva kokonaisuus. Idea ja runko näille uudistuksille on osittain esitelty jo 
viime vuoden puolella ja abstraktilla tasolla uudistusta on varmasti ajateltu jo pidempään. itse 
uudistuksella haetaan toimintatapoja ainakin seuraaviksi viideksi vuodeksi.

Kaikki toimenpiteet kuulostavat mullistavilta, mutta opiskelijan arkeen muutoksen ei pitäisi 
vaikuttaa ollenkaan. Tietojenkäsittelytieteet tulee olemaan edelleen hakuvaihtoehto ja myös ensi 
syksynä tulee uusia fukseja. Laitoksia ei siis lakkauteta, vaan siirretään ns. yhteisen katon alle.

Fakta 2: Uusi yksikkö tarjoaa palveluita keskitetysti

Uusin käänne tiedekuntauudistuksessa TOL:n kannalta on tuore työryhmän raportti. Sen 
mukaan uuteen yksikköön kuulunee tietotekniikka, tietoliikennetekniikka, sähkötekniikka ja 
tietojenkäsittelytieteet. Yksikön nimi on vielä työn alla.

Fakta 3: Meistä ei tule teekkareita

TOL:lta valmistuu edelleen kandidaatteja ja maistereita, ja teekkarit pysyvät teekkareina. 
Teekkareita saattaa jatkossa nähdä enemmän, sillä kandidaattivaiheessa ohjelmointikursseja 
pyritään järjestämään yhdessä mahdollisuuksien mukaan. Jo ensi syksynä tietorakenteet ja 
algoritmit -kurssi järjestetään tietotekniikan kanssa yhdessä.

Ällös siis hätäile, uudistus on vain kärpänen, josta on tehty härkänen. Päivä paistaa jatkossakin ja 
kurssit jatkuvat. :)

Kysymyksiin uudistuksesta vastaa työryhmän opiskelijaedustaja: Ida “lyssie” Viinikka - idaviini@
paju.oulu.fi

Tuomas “tumep” Paulin
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Oltermannihaastattelu: Ville Kiviniemi

Kuka olet?
Ville “MrCap” Kiviniemi

Milloin olet aloittanut opiskelusi ja valmistunut?
Aloitin 2004

Miten alunperin lähdit mukaan Blankon toimintaan?
Kaikki taisi alkaa oikeastaan ensimmäisenä päivänä kun sain pienryhmänohjaajakseni 
Kombostikoblan diktaattorin Jussi “Xoloth” Kärjen. Tutustuin aktiivisiin henkilöihin ja Jussi 
lisäsi omaakin aktiivisuuttani. Ensimmäinen asia minkä tein oli kun kirjoitin Blankkiin jutun 
saadakseni fuksipisteitä.

Mikä oli ensimmäinen aktiivihommasi Blankossa? 
Huomasin että jutun kirjoittaminen oli oikeastaan aika mukavaa, joten liityin toisena vuotenani 
Markku “SirMaken” Pylkön luotsaamaan Blankkitiimiin.

Milloin sinut valittiin oltermanniksi?
2012

Oletko vielä Blankon toiminnassa mukana? Jos olet, miten?
En oikeastaan mitenkään.

Mitkä ovat vuoden parhaat bileet?
Yksittäisistä bileistä Muumiristeilyt olivat parhaat, mutta Wappu on kokonaisuutena paras. 
Fuksisuunnistuskin on yksi parhaista.

Terkkuja blankolaisille?
Muistakaa opiskella.

Millaisia hommia olet tehnyt Blankossa?
Blankkitiimissä 2 vuotta, Blankin päätoimittaja, Kopo-vastaava, puheenjohtaja, lisäksi 
laitosneuvoston jäsen ja opken jäsen useampana vuotena.

19:36 <@teprrr> saatana, tissikuvatkin lattautuu hittaasti täällä :| 
19:36 <@nassekova> :D 
19:36 <@janus_> hyvää kannattaa odottaa“

Johanna “Freya” Korhonen
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Yleistä

Markkinointi on yksi taloustieteellisen tiedekunnan tarjoamista koulutusohjelmista. Sivuaineena 
markkinointi koostuu viidestä viiden opintopisteen perusopintoihin kuuluvasta kurssista. 
Valinnanvaraa kurssien suhteen ei ole, vaan sivuainekokonaisuus koostuu ennaltamäärätyistä 
kursseista.

Hakeminen

TOL:n opiskelijoille hakumahdollisuuksia taloustieteellisen tiedekunnan sivuaineisiin on kaksi: 
TOL:n oma sivuainehakukiintiö sekä yleinen sivuainehaku. TOL:n oma kiintiö on tarkoitettu 
nimensä mukaisesti TOL:n pääaineopiskelijoille ja haku tähän kiintiöön on yleensä kevään tai 
kesän aikana. Paikkoja on rajoitettu määrä, viime vuonna 5 paikkaa per oppiaine, joten sivuaine 
kannattaa miettiä jo ajoissa ennen hakua - paikat tulevat menemään nopeasti.

Yleinen haku on koko yliopiston laajuinen. Kiintiöt eivät kuitenkaan ole samassa suhteessa 
suuremmat verrattuna TOL:n omaan kiintiiön, joten myös näiden kanssa saa olla tarkkana ja 
nopeana.

Viime vuonna molemmat haut olivat yhtä aikaa, joten varavaihtoehtoa ei ollut: jos et saanut 
sivuaineopinto-oikeutta TOL:n haussa, et voinut hakea sitä enää yleisessä haussakaan, koska haut 
loppuivat samaan aikaan ja niiden tulokset tulivat vasta hakuajan loputtua. Tämän vuoden hauista 
ei ole vielä tämän kirjoitushetkellä tietoa, joten kannattaa tarkkailla TOL:n tiedotusta.

Omalla kohdallani kaksi vuotta sitten unohdin koko TOL:n haun alkamisen ja myöhästyin 
hakemisesta parilla tunnilla. Tuolloin yleinen haku oli kuitenkin vasta syksyllä ja sain sitä kautta 
markkinoinnin sivuaineopinto-oikeuden. Opinto-oikeus oli tuolloin yhden vuoden mittainen eli 
sivuainekokonaisuus tuli käydä yhden lukuvuoden aikana - paitsi jos sinulla oli korkeintaan kaksi 
kurssia suorittamatta. Tämä toi hieman joustavuutta ja itse kävinkin toisena opiskeluvuotenani 
neljä markkinoinnin kurssia ja jätin kurssin Tuote- ja markkinastrategiat kolmannelle vuodelle. 
Viime vuonna sivuaineopintokokonaisuuksien mitta oli nostettu kahteen vuoteen, joten 
todennäköisesti ne ovat kaksi vuotta myös tämän vuoden hauissa.

Sivuaineinfo: Markkinointi
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Kurssit

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin on tyypillinen johdatus-kurssi. Se esittelee opiskeltavan alan ja 
sen keskeisiä käsitteitä. Tällaisenakaan kurssi ei kuitenkaan ole pelkkä läpijuoksu ja samassa 
tentissä kanssani tuntui olevan myös viidennen vuoden markkinoinnin pääaineopiskelijoita. 
Kurssin jippo on materiaalin jakautuminen kahteen osaan: luentomateriaaliin ja kurssikirjaan. 
Kummassakin käsitellään eri asioita ja molemmista on oma pakollinen osionsa tentissä, jotka 
arvostellaan erillisinä tentteinä. Kummastakin osiosta tulee siis saada vähintään 50% pisteistä, 
että tentin pääsee läpi.

Tuote ja markkinastrategiat

Tuote- ja markkinastrategiat perustuu lähes täysin ryhmätyöskentelyyn aiheen ollessa kaikille 
kurssilaisille sama case-tapaus. Tänä lukuvuonna case-yritys oli Isosyötteen laskettelukeskus, 
jolle piti suunnitella tuote- ja markkinastrategia. Ryhmätyö ei ole irrallinen muusta maailmasta, 
vaan yritys itsessään osallistuu kurssin toteuttamiseen ja on valmis toteuttamaan parhaimmaksi 
näkemänsä suunnitelman mahdollisuuksien puitteissa. Parhaat ryhmätyöt myös palkittiin 
ja tarjolla oli myös mahdollisuus päästä suorittamaan harjoittelujakso omaa suunnitelmaa 
toteuttaen.

Tällaisen tehtävänannon puitteissa mahdollisuus oli vedellä niin isoja linjoja kuin myös keskittyä 
yksityiskohtiin. Yritykseltä itseltään tuli tiettyjä toiveita sekä ongelmia, joihin he haluaisivat 
ratkaisun. Kaikki tietysti tuli myös pitää järkevässä mittakaavassa, jotta suunnitelma olisi 
tarvittaessa toteutuskelpoinen. Puitteiden ollessa tietynlaiset ei koko liiketoimintaa voinut 
suunnitella täysin omasta päästään.

Kurssi on mielestäni sivuainekokonaisuuden vaativin ja samalla myös mielenkiintoisin kurssi. 
Vaativuuden huomioonottaen tein mielestäni oikean päätöksen jättäessäni kurssin seuraavalle 
vuodelle, sillä muuten kurssi olisi sijoittunut ajallisesti samaan periodiin johdatus markkinointiin 
-kurssin kanssa. Tunsin myös saavani kurssista enemmän irti käytyäni kaikki muut kurssit ennen 
sitä. Sisältönsä puolesta kurssi kuitenkin elää vuodesta toiseen. Vaikka luennoilla käsiteltiinkin 
yleistä teoriaa ja muita pienempiä caseja, nivoutui Isosyöte myös luentojen sisältöön. Jos jokin 
asia oli relevantti ryhmätyöcasen kanssa, keskityttiin siihen muiden asioiden kustannuksella. 
Ryhmätyön luonteen ja casen vaihtumisen takia vertaisinkin tätä kurssia TOL:n Projekti I:een. 
Asiaa tulee paljon, sitä pääsee tietyssä määrin soveltamaan käytäntöön, mutta opitut asiat 
vaihtelevat jonkin verran ihmisestä ja toteutuksesta toiseen.
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Business logistics

Business Logistics oli sivuainekokonaisuuden henkilökohtainen nemesikseni. Kuten nimi antaa 
ymmärtää, aiheena on yritysten logistiikka ja sen vaikutukset yrityksessä. Mielestäni tämä 
ei ole suoranaisesti markkinointia, toisaalta ulospäin näkyessään logistiset asiat ovatkin osa 
markkinointia. Tavallaan tämä alleviivaa yhtä sivuainekokonaisuudesta välittynyttä perusasiaa: 
kaikki mikä näkyy asiakkaallesi on osa markkinointiasi.

Kurssina Business Logistics eroaa muista sivuainekokonaisuuden kursseista suuresti. Kurssilla 
lasketaan erilaisia logistiikkaan liittyviä laskuja, kuten mihin pisteeseen varastosaldon voi antaa 
laskea turvallisesti niin, että lisätilauksen tehdessäsi voit olla varma, että myytävä tavara ei 
lopu ennen lisätilauksen saapumista. Tavoitteena on siis oppia optimoimaan varastosaldoja, 
kuljetuksia ja kaikkea muuta logistiikkaan liittyvää. Pelkkää laskemista kurssi ei kuitenkaan ole, 
vaan näiden laskujen lisäksi kurssilla käsitellään logistiikan termejä ja toimintaperiaatteita.

Business to business marketing

Tällä kurssilla käsitellään yritysten toisiin yrityksiin kohdentamaa markkinointia. Mittakaava 
on siis hyvin erilainen, muiden keskittyessä pääosin normaaliin kuluttajaan kohdennettuun 
markkinointiin. Kurssilla käydään läpi sitä, miten yritykset ostavat ja miten niille tulisi markkinoida 
tuotetta tai palvelua. Eräs kurssin keskeisistä asioista on yrityksen ydinosaamisen määrittäminen 
ja tämän kommunikoiminen.

Kuluttajakäyttäytyminen

Kuluttajakäyttäytymisessä käsitellään asioita, jotka vaikuttavat kuluttajan ostopäätöksiin ja 
-käyttäytymiseen. Tämän myötä kurssin sisältö menee lähelle psykologiaa.

Loppusanat

Pidin markkinoinnista sivuaineesta. Business logistics oli kokonaisuuden kursseista ainoa, 
jonka koin pakkopullana, muiden opiskelu oli mielenkiintoista. Ryhmätöitä mahtui viiteen 
kurssiin paljon. Ainoastaan Johdatus markkinointiin ja Business logistics eivät sisältäneet 
minkäänlaista ryhmätyötä, muilla kursseilla se oli olennainen osa suoritusta. Muutenkin näin 
tollilaisena kurssikäytännöt olivat shokki joidenkin kurssien osalta. Luentomateriaaleja ei kaikilla 
kursseilla ollut saatavilla sähköisessä muodossa lainkaan, ja haluttiinpa joitain palautuksia jopa 
paperimuodossa.

Voin suositella markkinointia sivuaineena niille, joilla on edes jonkinlaista kiinnostusta alaa 
kohtaan. Uskon, että markkinoinnin perusteiden osaamisesta on hyötyä työelämässä, varsinkin 
jos aikoo joskus perustaa oman yrityksen.

Juho “Hilloh” Leinonen
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Keskiviikko:
Came Meat Balls
Rice budding
Raperipaisosta

Torstai:
friend onion
Jauhemakasapihvejä
Pizza täytepihviä

Perjantai:
valosipuliperunoita
Pekoniluatnen
Meat with herps

Maanantai:
Nikerilaisia papupihvejä
Gordon Blue
lmääin kalkkunaleipä ja omenpiirakkaa

Tiistai:
Härkäruusku
Porokiusaus, “reindeer torture”
Kinkku -kerkkusinikastiketta

Bon ápetit

Wapun ruokalista á la Uniresta

10:13 <@Weju> Tomaateista pitävä lihakeitto M,G ei vitun uniresta 
10:13 <@Weju> :D: 
10:13 <@Manaluusua> ite katoin äsken samaa :D 
10:13 <@kosminen> jaa mikä :D 
10:13 <@Weju> Salsaa tanssiva lihapata huomenna 
10:13 <@Weju> eiss :D: 
10:13 <@Manaluusua> siellä on taas oltu luovia 

“
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Wappu tulee – oletko valmis? Fuksiwappu on se, jonka 
voi kokea vain kerran ja se toimii vertailukohtana 
tuleville Wapuille. Tehdäksesi omastasi mahdollisimman 
onnistuneen, kannattaa hyväksikäyttää tässä tekstissä 
mainittuja juttuja.

Yksi tärkeimpiä tehtäviä ennen korkkaamista on 
ennakkoon valmistautuminen ja varustelu. Kämpille 
kannattaa hommata riittävästi yksinkertaista ruokaa jota on 
helppo käydä valmistamassa nopeina pyrähdyksinä kesken päivänkin. Juomavarastot 
on myös syytä täydentää. Wapun aikana valtaosa ravinnosta on yleensä nestemäistä, joten sitä 
kannattaa varata riittävästi. Vaikka kulutuksesta suurin osa onkin luultavasti alkoholipitoista, on 
hyvä pitää mukana myös alkoholitonta versiota. Sillä on mukava tasata oloa, mikäli vauhti meinaa 
liiaksi kiihtyä. Kotona kannattaa myös pestä ennen Wappua pyykkiä tai muuten huolehtia siitä 
että puhdasta vaatetta löytyy. Eri riennoissa saattaa uutta vaatetta tarvita kohtuullisen tiheäänkin 
tahtiin, joten tähän kannattaa valmistautua.

Vaateongelmia puolittaa haalarien käyttö. Niitähän ei tarvitse (eikä saa) pestä, joten ne ovat 
kätevät niin Wesibussissa biletykseen kuin Wappusuunnistuksessa ryömimiseen. Haalarit 
kannattaa tietenkin tuunata ennen koitosta mieleisekseen (Blankon järjestämä Martta- ja 
tosimiesilta tiistaina 23.4). Haalareihin voi lisätä kaikkea enemmän ja vähemmän tarpeellista, 
kuten esimerkiksi pullonavaajan. Haalareiden (ja juomapuolen) lisäksi mukana kannattaa kantaa 
jonkinlaista lisävaatetusta mahdollisen kylmän sään vuoksi. Myös jonkinlainen istuinalusta, 
vaikka muovipussi, on hyvä olla matkassa, sillä usein Wapun aikaan maasto on vielä kohtuullisen 
märkää. Lisäksi mukana on hyvä pitää irtorahaa sekä Wesibussia että eri bileiden narikoita varten.

Kaiken kaikkiaan Wappu on tänä vuonna noin viikon mittainen. Jos osallistut Blankon Kevätexculle, 
tulee mitaksi jo likemmäs 1½ viikkoa! Tähän on hyvä valmistautua myös henkisesti. Wappu on 
mitä loistavin tapa päättää lukuvuoden opiskelut, mutta se kysyy myös kuntoa. Jaksaaksesi koko 
pitkän viikon, suosittelen ainakin muutaman tunnin yöunia, säännöllisiä ruokatankkauksia sekä 
maltillista juomapolitiikkaa. Wappu on huomattavasti mukavampi, kun siitä vielä muistaakin 
jotain :)

Nyt olet siis varustellut sekä kämppäsi että itsesi. Seuraava tehtävä onkin korkata Wappu ja 
suunnata tapahtumiin. Tämän lehden sivuilta löydät ainakin isoimmat tapahtumat ja menovinkit, 
mutta sen lisäksi kannattaa pitää silmät ja korvat auki mahdollisten pienempien tai ex tempore – 
tapahtumien vuoksi! Moniin tapahtumiin myydään lippuja ennakkoon yliopistolla ja suosittelen 
ostamaan ne jo sieltä. Useat isommat tapahtumat ovat joko loppuunmyytyjä tai vaihtoehtoisesti 

Wappuopas fukseille
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joudut hytisemään lippujonossa tuhottoman pitkän ajan. Kaiken lisäksi ennakkoon liput ovat 
yleensä edullisempia.

Pidä siis hauskaa ja käy aktiivisesti tapahtumissa, erityisesti Blankon omissa! Mikäli tunnet olevasi 
hukassa, voit aina konsultoida vanhempaa blankolaista (siitä, mitä saat vastaukseksi, ei tietenkään 
ole takuuta). Huomioi myös, että Wapun aikana on vielä hyvä kiriä fuksipisteiden keruussa ;) 
Blankon osalta pisteet lasketaan Kurjenjuotossa Wappuaattona (=Waattona) ja OLuT:n puolelta 
taas AAAAAAAK:ssa Tivolissa torstaina 25.4.

Muista huolehtia kaverista! Ketään ei saa jättää yksin, erityisesti jos joku on heikommassa hapessa.

Jos jokin asia mietityttää, minua saa tulla nykimään hihasta aina kun sattuu törmäämään. Nähdään 
Wappuna!

18:24 <@WappuRockyz> kiltiksellä itää kyllä 
megahumalan ja -rapulan siemen, n tonkkaa viiniä 
hanasta 
18:25 <@WappuRockyz> eeppisen voiton ja tappion 
välillä on niinkö semmonen spördeen vedetty viiva 
18:25 < Ticeeeeeeeeeeee> :D 
18:26 <@WappuRockyz> puhuu mies joka just 
pakkas vielä jallunki “kaiken varalta” reppuun :D

“

Fuksivastaava Ida “Lyssie” Viinikka
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Jos normaaliarjen keskellä ihminen pystyy minimoimaan kuuntelemansa musiikin määrän, 
wappuna näin ei ole. Etenkin kun (jos-vaihtoehtoa ei wappuna ole olemassa) vietät aikaasi wapun 
erilaisissa opiskelijatapahtumissa et voi välttyä musiikilta, jota soitetaan kaikenlaisista mölytoosista, 
aina kunnon äänentoistosta matkakokoisiin kannettaviin kaiuttimiin asti. Kuultuasi ensimmäiset 
biitit alat humalatasostasi riippien joko hytkyä hyväntuulisesti tai sitten antaudut musiikin valtaan 
ja kirmaat äänenlähteen luo tanssimaan lanteet heiluen. Miksi?

Wappuna musarunkkarikin vaihtaa vapaalle. Wappuna on tarkoitus pitää hauskaa, jolloin ei tule 
nipottaa turhia ylipäätään yhtikäs mistään, tämä pätee myös musiikkiin. Wappuna soiva musiikki 
koostuu yleensä ikivihreistä ysärihiteistä joita höystetään ajankohtaisemmilla juomahiteillä. 
Tyypillinen wappukappale koostuu seuraavista asioista: tasainen jumputus, naisvokalistit, synariffi, 
riittävän monta kertosäettä kappaleen lopussa sekä tietenkin euroviisumodulaatio. Käytännössä 
kaikki ysärihitit ovat potentiaalista wappumusiikkia.

Wesibussi tarjoaa wapulle mitä mainioimman kattauksen wappuisaa musiikkia. Kun musarunkkari 
jumalan vuonna 2012 astui eräänä päivänä kyytiin, aivoissa tapahtui jotain. Ensimmäinen kappale 
joka alkoi soimaan bussin lähdettyä liikkeelle oli Aikakoneen suuri hitti Odota. Kappale edustaa 
täydellisesti tyypillistä wesibussin äänimaisemaa. Siitä huokuu tietenkin parisuhteen kaihoisat 
ongelmat mutta se peittyy puhtaan hauskanpidon ja hymyilyn alle, mitä kappale aiheuttaa. 
Itselleni levisi välittömästi todella leveä virne, minut valtasi suunnaton tunne, joka pakotti 
heittämään vaatekertoja pois ylävartalolta ja sai minut wappuhuuman valtaan. Se tunne, kun et 
välitä enää mistään muusta kuin siitä, että heilut musiikin (ja wesibussin) mukana ja voit juhlia 
vailla huolia ja murheita. Tunnet olevasi ikuisesti nuori, aika pysähtyy ja on vain tämä hetki, joten 
otetaan elämästä kaikki irti. Se valtaa minut vieläkin kun korviini kantautuu niitä kappaleita joita 
on wesibussissa soinut.

Jos wesibussissa ei ole käynyt, haluaa päästä bussifiilikseen vielä uudestaankin tai muuten vain 
kuunnella wesibussibiisejä, kannattaa suunnata Spotifyn pariin. Eräs nimeltä mainitsematon 
blankolainen kokosi erään wapun jälkeen haikeissa tunnelmissa ensin itseään varten muutaman 
kappaleen listan, joiden hän muisteli soineen bussissa. Ajan myötä lista alkoi kasvaa, hitaasti 
tosin sillä vaikka allekirjoittanut viettikin wappuaattona 8 tuntia wesibussissa putkeen, ei kaikkia 
kappaleita tietyistä syistä välttämättä muista. Lopputalvesta 2012 lista alkoi olla jo lähes kattava, 
ja yhtäkkiä tämä eräs blankolainen huomasi että hänen julkaisemaansa Wesibussi-listaa seuraa jo 
usea ihminen, kaksi heistä täysin tuntemattomia (ei mitään hajua kuinka ne ovat listan bonganneet). 
Listahan löytyy kun kirjoittaa Spotifyn hakukenttään seuraavan tekstin: spotify:user:rhomson ja 
sieltä skrollailee WESIBUSSI-listan. Allekirjoittanut muistuttaa ettei listalla ole mitään tekemistä 
OTYn tai WesiBussiComitean kanssa ja mahdollisista virheistä (jos listalla sattuu olemaan 
kappale joka ei nyt sattumoisin ole soinut Wesibussissa, kyseinen kappale on muuten vain oivaa 
Wesibussimateriaalia) vastaa listan tekijä. Kappale-ehdotuksia otetaan vastaan.

Musarunkkarin vinkit 
wappuun
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Wappumusiikkia pääsee kuuntelemaan myös Oulun yökerhoissa. Onneksi DJ:t ovat ymmärtäneet 
että ysäri puree aina, jolloin mahdollisuus kuulla ns. fiksua musiikkia on melko pieni. Joskus alkuillasta 
saattaa tulla jokin Pitchforkin arvostusta nauttiva kappale tai setti mutta fakta on se, että kun ysäri 
alkaa pauhaa, silloin bileet vasta alkavat.
Lopuksi totean ettei ole oikeaa tai väärää wappumusiikkia. Kuunnelkoot kukin mitä haluaa, kunhan 
se saa kuulijan hyvälle tuulelle. Wappu on vain kerran vuodessa joten ei nipoteta turhia, joohan?

Wappua ja Wesibussia odottaen Captain Jackin ja E-Roticin soidessa

Tommi “patukki” Sikanen, Musarunkkari
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Rattoradio - Mitä piip?

Rattoradio - mitä vittua?
Lipastolla päivittäin käyvät opiskelijat (itse en valitettavasti lukeudu aina tähän joukkoon) ovat 
saattaneet alkaa bongailemaan siellä ja täällä sinipaitaisia otuksia, joita opiskelijoiksikin kutsuttaneen. 
Heidän paidoissaan lukee Rattoradio. Sana ‘radio’ kuulostaa tutulta mutta ‘ratto’ puolestaan osoittaa 
selkeästi pahojen teiden suuntaan. Mistä on oikein kysymys?

Rattoradio on nettisivujansa siteeraten “-- opiskelijoiden tekemä Wappuradio oululaisille!” Rattoradio 
lupaa tarjoavansa rattoisaa kuunneltavaa ja nostattavansa oululaiset Wapputunnelmaan. Tämähän 
kuulostaa hyvälle! Tiedonjanoisina halusimme tietää lisää tästä radiokanavasta, joten haastattelimme 
Rattoradion päätoimittajaa Outi Toivosta.

1. Mikä on Rattoradio?
 Rattoradio on Oululainen Wappuradio

 2. Mistä idea Rattoradion tekemiseen sai alkunsa?
 Tampereella on toiminut jo 4 vuoden ajan Rakkauden Wappuradio, joka on Tamperelaisten Teekkarien 
radio. Viime vuonna Oulussa lähetettiin ensimmäistä kertaa Wappuna heidän lähetystään aalloille 
ja tehtiin myös juttuja oululaisesta Wapun vietosta. Siitä se ajatus sitten lähti viime Wappuna, että 
Ouluunkin pitää saada oma Wappuradio. 

3. Ketkä tekevät Rattoradiota?
 Oululaiset opiskelijat, pääasiassa yliopisto-opiskelijat yli ainejärjestörajojen.

 4. Milloin ja missä Rattoradio kuuluu? 
Rattoradio kuuluu Oulussa tiistaista 23.4. klo 8 alkaen ympäri vuorokauden aina tiistaihin 30.4. n. klo 
16 asti. Rattoradiota voi kuunnella Oulussa taajuudella 98,1 MHz ja nettistreamina osoitteesta www.
rattoradio.fi 

5. Minkälaista sisältöä Rattoradiossa on?
 Opiskelijoiden itse tekemiä juttuja. Suurin osa jutuista tulee liittymään ajankohtaiseen aiheeseen 
eli Wappuun. Löytyy myös kaikenlaisia juttuja, jotka koskettavat opiskelijoita, kuten Wappu. Lisäksi 
erilaisia musiikkiohjelmia, kilpailuja, kuunnelmia ja sketsejä.

19:07 <@Mutjake> Äh, pitäisi keksiä sekin, että pistääkkö 
wapuksi pari päivää lomaa. 
19:08 <@SirDanju> Ei 
19:08 <@SirDanju> Oot reippahasti töissä niinku kunnon 
kansalainen 
19:09 <@Mutjake> :-( 
19:12 <@Kauko-> Teet töitä ja maksat veroja joita me opiskelijat 
käytetään ryyppäämiseen

“



16

Haastattelun lopuksi Rattoradion päätoimittaja laittoi Blankille seuraavat terveiset: Rattoisaa 
kuunneltavaa Wappuhenkisille ihmisille, rattoisalta tiimiltä! Vielä mahtuu mukaan, jos kiinnostus heräsi!

Blankin toimittaja on kuullut luotettavasta lähteestä että Rattoradio aikoo tehdä livelähetyksen Röyh 
ry:n Waatonaaton bussisitsien punaiselta matolta. Koska allekirjoittanut löytynee ko. sitseiltä (ellei 
maksa sano priii) on olemassa teoreettinen riski että minun kaunista ja miellyttävää ääntäni (kenties 
jopa radiokelpoista?!) tullaan mahdollisesti kuulemaan radioaalloilla.
Musarunkkari suosittelee varauksetta ja odottaa innolla Rattoradiota!

Tommi “patukki” Sikanen, Musarunkkari
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Wapun raksuskooppi
Gnu 21.3. - 19.4. 
Olet päättänyt, että tänä wappuna 
se löytyy, onhan niin moni muukin 
jo siihen törmännyt. Wappurakkaus 
nimittäin! Älä vaikuta kuitenkaan 
liian epätoivoiselta, sillä sen 
huomaa kauas. Wappurakkauden 
metsästys vaatii varovaista 
lähestymistä ja vaanimistaitoja. 
Muista kuitenkin, että 
loukkaantumisen vaara on suuri, 
jos puskasta hyökätään yllättäen 
kimppuun. Wappurakkautta voi 
osoittaa myös muihin asioihin, 
kuten esimerkiksi olueen.

Core 2 Duo 21.5. - 20.6. 
Kaksin aina kaunihimpi vai 
onko sittenkään? Vaikka monen 
heilan hemputtelu voi tuntua 
kiehtovalta leikiltä ja sinulta 
varmaan jopa onnistuisi, kannattaa 
miettiä hetken aikaa ennekuin 
moiselle tielle lähtee. Parasta 
on myös varmistaa, että sinulla, 
wapun soturilla, on taistelu -ja 
suojavarustus kunnossa.

Alieni 21.6. - 22.7.
Vaikka olo tuntuu joskus siltä 
kuin olisit muukalainen muiden 
joukossa, niin älä anna sen 
masentaa! Mysteerimies tai 
-nainen on monen mielestä 
kiintoisa tuttavuus ja ylläpitämällä 
tiettyä salaisuuden verhoa, 
löytää luoksesi taatusti joku, joka 
on valmis keinoja kaihtamatta 
paljastamaan todelliset kasvosi.

Red Bull 20.4. - 20.5. 
Seisot tukevasti kaikilla jaloillasi, 
muista se myös wappuna, kun olet 
“pikkusievässä” ja virtsaat Ainolan 
kukkaistutuksiin. Ehkäpä rakkaus 
löytyy juuri sen kusipuskan takaa, 
eihän sitä koskaan tiedä. Muista 
kuitenkin, että jokaisen puskan 
taakse näkee jostain kulmasta.

Battle Cat 23.7. - 22.8. 
Graaau! Toivottavasti keväiset 
kyntesi ovat terävät, sillä tulet 
varmasti olemaan wapun 
huomatuin henkilö. Juhlit 
railakkaasti bileistä toisiin ja 
ihailijajoukkosi seuraa sinua 
mukanasi. Vaikka elämäsi rakkaus 
ei tällä kertaa löytyisikään niin 
muista, että bändärikin on 
ihminen!

Vöörtsin! 23.8. - 22.9. 
Olet vihdoin ansainnut hieman 
vapaata ja päätät ottaa kaiken 
irti koko wapusta. Ei kannata 
kuitenkaan irrottaa aivan kaikkea 
minkä näkee, sillä se voi kuulua 
jollekin, ja voit löytää itsesi 
putkasta. Toki siinä voisi olla 
täydellinen taktiikka iskeä komea 
tahi kaunis univormupukuinen 
yksilö omaksi mussukakseen.

Suoritin 23.9. - 23.10.
 Koodia vai wappua? Koodia vai 
wappua? Koodaa wappu? Nääh, 
unohda moiset ajatukset, sillä 
koodata ehtii aina, wappu on 
vain kerran vuodessa! Vaikka 
virtuaalimaailman ihmiset kivoja 
ovatkin ja aina tarvittaessa 
läsnä, niin nyt hymy huulille, 
osallistumaan ainakin yhteen 
wappurientoon ja kuka tietää, 
saatat jopa löytää oikean ihmisen 
binääritytön tai -pojan rinnalle.

Facehugger 24.10. - 22.11. 
Kuten kaikki me tiedämme, 
lantakasassa kasvavat 
kauneimmat kukkaset, mutta 
jätä vaihteeksi piikkisi kotiin ja 
kokeile positiivisuuden iloista 
sanomaa. Toisaalta ehkäpä synkeä 
olemuksesi tehoaa vaikkapa 
eräässä paikallisessa juottolassa, 
jossa usein synkeän näköiset 
ihmiset juovat tuopeistaan. Eihän 
sitä koskaan tiedä! Jos synkkyys 
ei pure näillä leveysasteilla, niin 
ehkä on aika vaihtaa hetkeksi 
maisemaa?

Gordon Freeman 23.11. - 21.12. 
Vapaus! Wapaus! Wappaus! Wap...
pu? Sehän se. Menoa ja meininkiä 
on riittänyt tälle keväälle niin, että 
melkein pääsit unohtamaan, että 
wappukin on tulossa. Onneksi 
kuitenkin havahduit ajoissa, 
niin voit jatkaa liihottamista 
wappauden rakkaussiivillä 
kuin Rainbow Dash konsanaan. 
Muista poimia pari kaveria kyytiin 
nauttimaan vapaudestasi ja 
rakkaudestasi, sillä yksin on kovin 
ikävä lentää.

Vesijäähy 20.1. - 19.2. Erityisesti 
näin wapun tienoilla on 
hyvä muistaa ottaa hieman 
kevyemminkin välillä, että ei mopo 
hyydy. Kuinka noloa olisikaan 
hyytyä juuri sillä kriittisimmällä 
hetkellä eli housut kintuissa 
vieraassa makkarissa! Muista siis 
pitää lepopäivä ja ehkäpä muuten 
hiljainen rakkauselämäsi lähtee 
käyntiin entistä ehompana!

Yksisarvinen 22.12. - 19.1. 
Kannattaa varoa mihin sarvensa 
työntää, sillä kaikki sopat 
eivät kaipaa useampaa sarvea 
hämmentämään. Pitämällä huolen 
lähinnä vain omista asioistasi ja 
hyvinvoinnistasi varmistat, että et 
ainakaan päädy osalliseksi elämää 
suurempaan wappudramaan. 
Draamannälkäisillä sarvekkailla 
varmaan kannatta ottaa 
päinvastainen lähestyminen ja 
työntää sarvensa joka koloon joka 
vastaan tulee.

Fisut 2x4cl 20.2. - 20.3. Toisinaan 
tuntuu kuin olisit kala kuivalla 
maalla, kun wapusta puhutaan. 
Kuinka tätä oikein kuuluisi ajaa? 
Minne mennä ja ketä tavata? Älä 
huoli kaikki muutkin ovat aivan 
yhtä sekaisin. Anna virran viedä ja 
tulet löytämään itsesi tilanteista, 
joista puhutaan vielä wapun 
jälkeenkin!
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“Mikä tapahtuu Kuopiossa, jää Kuopioon”.
YPXQ koki (hetkellisen) muodonmuutoksen ja vaihtui VPXQ:ksi. Samalla päivämäärä vaihtui 
ystävänpäivän tienoilta maaliskuun lopulle. Muuten reissu kulki hyvin tutulla, excumaisella 
kaavallaan. Toki hyvällä sellaisella. ;)

Lähdimme liikenteeseen hieman yhdeksän jälkeen perjantaina 22.3. Linja-autossa oli heti 
tunnelmaa kun tölkit ja pullot sihahtelivat kilpaa ja excu-dvd laitettiin tulille. Matka sujui 
rattoisissa merkeissä jutustellen ja dvd:tä seuraten. Matkan aikana pidimme pari taukoa: lyhyt 
tankkaus ABC:llä paikassa X ja ruokailu ammattikorkeakoululla Iisalmessa. Tämän jälkeen Kuopion 
Cittarin kautta pääkallopaikalle eli Kuopion Vitriiniin.

Vitriinillä meillä oli vaatimaton, mutta sitäkin innokkaampi porukka odottamassa. Sattumien 
summana suurin osa isännistämme farmaseuteista oli jo joko lähtenyt harjoitteluun tai oli 
toipumassa edellisillan pornobileistä (ainakin huhujen mukaan), joten paikalla oli vain kourallinen 
paikallista porukkaa. Allekirjoittanutta tämä ei haitannut pätkääkään, bileethän nyt saa pystyyn 
vaikka mitenkä päin jos vain tahtoo! Ilta olikin omasta mielestäni oikein onnistunut ja se sisälsi 
kaikkea juomapeleistä saunomiseen ja hulluun tanssimiseen sekä limbokisaan.

Illan aikana osa porukasta väsähti, mutta me loput jatkoimme pienemmällä ja sitäkin 
pippurisemmalla porukalla loppuun saakka. Menoa ei hidastanut edes se, että jo saunomisen 
alkuvaiheessa lämmin vesi loppui ja tarjolla oli saunanraikkaille jannuille juuri plusasteikollista 
suihkuvettä. Tunnelmaa jäädytti saunan puolella myös toistuvasti sisäänkannettu lumi! 
Juomapelien tuiskeessa tuhosimme pahaa-aavistamattoman sigmalaisen Jallupullon sekä 
farmaseuteille tuliaiseksi ostetun viskipullon (hups).

Valomerkin aikaan siirryimme takaisin bussiin ja paluumatka alkoi. Valtaosa porukasta vetäytyi 
saman tien horrokseen, mutta me muutamat sitkeämmät päätimme, että tänne ei olla tultu 
nukkumaan! Excu-dvd siis raikaamaan ja uudet (astetta tujummat) juomat kehiin. Paluumatka 
sujui yhdessä hujauksessa loistavien laulusuoritusten ja tanssimuuvien saattelemana. Oulussa 
oltiin aamuisella, ja voin kertoa, että loppupäivä (ja viikonloppu) meni jonkinsortin horroksessa 
tajunnan rajamailla. Mutta oli se taas sen arvoista!

VPXQ

Ida “lyssie” Viinikka

kuva: Lasse Rautio
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Järjestettyämme tammikuisen Cockfightin patukin luona, saimme kipinän järjestää tällaisia 
lisää. Kun seuraavaan fightin ajankohtaa alettiin miettiä, kukaan ei joko jaksanut alkaa 
miettimään ruokia, tai sitten kaikki halusivat tällä kertaa vain juoda. Niinpä päätimme tehdä 
ruokaskaban sijaan juomaskaban. Tapahtumapaikaksi valittiin Casa de la Halinalle eli Zeussin 
pesäkolo.

Tällä kertaa varsinaisia joukkueita ei ollut, vaan keittiössä sai häärätä kukin vuorollaan 
halutessaan joko yksin tai monikätisesti. Paikalla olleet kisailijat olivat: Aleksi “Zeussi” 
Pöyhtäri, Kari “Karza-” Pollari, Riku “Rickhart” Suomela, Sonja “typerä nainen” Rajanen sekä 
allekirjoittanut.

Pyrimme kommentoimaan juomia niin välittömästi kuin vain voimme, siksi kommentit 
ovat täysin sensuroimattomia ja vilpittömiä. Alla aikaansaamamme tuotokset. Juomien 
epämääräisyyden vuoksi jätämme ainesosien määrät suosiolla ilmoittamatta. Myös illan 
valokuvaajan kameran(*köh*) muisti oli yllättäen tyhjentynyt joten joudumme jättämään 
drinkkien kuvat lukijoiden mielikuvituksen varaan.

Illan drinkkimenu:

Rising sun á la Tommi
Ainekset: lonkero, appelsiinimehu
-Just sitä mitä sen pysty kuvitella olevan. -Janojuomaa. -Ei ollu paha...hirveen -Huomaamaton, 
hienompi sana mauttomalle -”Joinko mää just jotain?”

Omenapäärynäsetti
Ainekset: De Kuyper Sour Apple, Koskenkorva, päärynämehu
-Todella hyvä, pirteä -Näpsäkkä [insert vitusti adjektiiveja] -Pikantti -Pehmeän päärynäinen ja 
hyvin elegantti maku, viina ei maistunu ollenkaan!

Rainbow-cola ja muovipulloviski
Ainekset: colaa ja viskiä
-Melko viskinen maku

Drink fight:
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Keltasta lunta
Ainekset: Sprite, Bols banaani
-Keltanen maistuu -Raikkaan banaanimainen, virvoitusjuoma wappuhelteillä maisteltavaksi -Tämä 
juoma vei minut Kreikan oliivilehdoille

Liikaa maitoa
Ainekset: kermalikööri, kossu, Bols mansikka, maito
-Hennosti viipyilevä, leviää sillain sametintahmaisesti tuonne suun takaosaan ja sillain “Aaaaah, olen 
täällä”

Meni muisti
Ainekset: vodka, karpalomehu
-Tommi nyt joku roti sen vodkan kans! -Muisti meni -Siis meikähän ei juo kirkkaita -Herättää kesäisiä 
muistoja Joensuusta ja mutaojasta -Joo ei, Koskenkorva ei sovi drinkkeihin -Parempi vaan juoda 
(kossua siis)

patukki Balilla
Aineksett: kermalikööri 2, De Kuyper Sour Apple 1, kossu ½, päärynämehu
-”Heij, shaisinko yhden patukki Bhalilla”
-Pyörän sisäkumimainen

Minttua matolla
Ainekset: omenasiideri, kermalikööri, Sour Apple, loraus minttua (matolle ja juomaan)
-Tämä on semmonen että jos jatkoilla joku on mulkku niin juotat tämmösen sille niin se häipyy

Typerä nainen
Ainekset: kermalikööriä, mansikkalikööriä, banaanilikööriä, karpalolonkeroa
-”Hieman makea” -Ainakin vahvuus kohillaan -”patukki möyryää aikansa mutta sammuu nopeasti, 
mitä?!” :D

Mystinen kabbala
Ainekset: ???
-Vois tää olla pahempaaki, ei paljon mutta vois olla.... -Mitä tämä kertoo drinkistä joka haisee jo 
valmiiksi oksennukselta -Juotuani olo on semmonen kuin oisit oksentanut aamulla -Pitkää sylkeä 
lentää

Juomien tekijänoikeudet pidätetään.

Tommi “patukki Balilla” Sikanen, musarunkkari

21:08:01 <@Odetta> itsehän tein vain 
viinipullonavaajan ruuvista, jessusteipistä ja 
vessapaperirullan hylsystä 
21:08:11 <@Odetta> puoli tuntia meni, mut 
maistu viini hyvältä sen jälkeen!

“
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Jukka “Kaira-” Pietilä

import wappu
import oulu
import wesibussi
import blankolainen
import datetime
import time
 
while (datetime.date.today() != wappu.date()):
        print “Odotellaan wappua...”
        time.sleep(86400)
 
print “WAPPU!”
for paiva in wappu.kalenteri():
        while (paiva.jaljella()):
                if (blankolainen.wesibussissa()):
                        blankolainen.tanssi(“harder”)
                        blankolainen.juhli(“better”)
                        blankolainen.juo(“faster”)
                        blankolainen.huuda(“stronger”)
                while (blankolainen.reiveissa()):
                        blankolainen.reivaa()
                if (blankolainen.kohtaa_kiltalainen(“kultu”)):
                        blankolainen.tanssi()
                        blankolainen.esittele(“peliliikkeet”)
                blankolainen.osallistu_tapahtumiin()
                blankolainen.juhli()
                if (blankolainen.janoinen() == true):
                        blankolainen.juo()
                if (blankolainen.olotila() == wappu.olotila.heikko):
                        blankolainen.helpota_olotila()
                blankolainen.ihmettele(“Kuka vittu on Puttosen Jyrki?”)
                if (paiva.loppumassa() AND wappu.viimeinenpaiva() == datetime.date.today())
                        blankolainen.orise(“asematunnelissa”)
                        blankolainen.koodaa(“perl”)

Wappualgoritmi
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Tiistai 23.4. 

Martta ja tosimiesilta @ kiltahuone KLO 18

Keskiviikko 24.4.

Kirkkovenesoudut @ Tuiran uimaranta 

torstai 25.4.

AAAAAAAK  @ Tivoli 

perjantai 26.4.

Päiväkännit @ hevimesta KLO 13
Wappureivit @ kuusisaari KLO 21

lauantai 27.4.

Wappusuunnistus KLO 14->
Wappusauna ja apinapatsaan lakitus @ teekkaritalo 
KLO 17.00 

Blankon wappu 2013
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sunnuntai 28.4.

Viini ja juustoilta @ Apinatalo KLO 17

maanantai 29.4.

Laitossimailut @ IT115 edessä KLO 12 
Ridge Forresterin jäähyväisdisko @ kiltis KLO 14

tiistai 30.4.

Kurjenjuotto @ Snellmannin puisto
Teekkarifuksien uitot @ Ainolan puisto

keskiviikko 1.5.
Piknik @ Linnasaari KLO 12
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