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Pääkirjoitus
Hiiohoi, halojatapäivää. Nyt kun on lapettu lant-
tulooraa ja äitien veistelemiä voikkoleipiä joulun-
aika sun muut aatonjälkeisarkipyhät ja loppiaiset, 
on otettava lentävä startti vuoden ensimmäiselle 
kvartaalille ja painettava taas keulaportti auki tuol-
la opiskeluiden ulapalla. Reippaat ja ahkerat pikku 
blankolaiset marssivat jälleen kerran ylpeinä aa-
musumussa lipastolle ja iltahämärissä hiippailevat 
takaisin kämpille vähäksi aikaa pötköttämään, nyt 
painetaan duunia. 

Mulle tuli mieleen, että pitää kysäistä onkohan tei-
käläisillä aikaa ja mielenkiintoa vaivautua joku kerta 
lukemaan näitä meidän kirjoittamia juttuja kiltiksel-
lä kahvikupin tai rouheeseen man caveen opiskeli-
jalounaan tai vastaavan sivuseikan äärelle. Blankki 
on nyt nimittäin kokenut nuorennusleikkauksen. 
Suurin osa vanhuksista on päästetty eläkepäivien 
viettoon ja ryvettynyt ruumis on täytetty uudella 
verellä. Uusi Blankkitiimi on suorastaan massiivi-
nen, josta olen tietysti äärimmäisen tyytyväinen, 
ainakaan omana aikanani Blankkitiimin parissa 
möyriessäni ei ole ollut tällaista ryntäystä Blankin 
rustaamisen pariin. 

On ilmeisesti perinne uusien päätoimittajien kes-
kuudessa julkistaa suunnitelmat tulevalle vuodelle 
ensimmäisessä pääkirjoituksessa. Veivataan vieteri 
kireälle ja tehdään Blankista vähintään Tex Willerin 
veroinen lukukokemus. Tätä pelastuksen sanaa tul-
laan tuottamaan yhteistyöllä tutkijaryhmien ja mui-
den opiskelijajärjestöjen kanssa sekä ottamalla roh-
keita hyppyjä tuntemattomaan. Te lukijatkin voitte 
jatkossa osallistua lehden kehittämiseen: Blankon 
kiltaloosille ilmestyy aika ajoin Beer & Bunny -laa-
tikko, jonne voitte tykitellä teitä askarruttavia kysy-
myksiä ja kehitysideoita. 

Niin, silloin kun sinä tätä läpyskää luet, on toden-
näköisesti laskiainen. Ajankohta on huomioitu 
vähintäänkin päällekarkaavalla vaihtoehtoisten 
laskiaispullatäytteiden testillä, takuumurealla Jus-
sin laskiaispsykoosilla ja Agatha Christien neroutta 
lähentelevällä laskiaismysteerillä. Muita numeron 
kohokohtia ovat kaikkien rakastaman kukkaha-
tun, Mikko Rajasen, haastattelu laitosuudistuksen 
myötä Tutkimusryhmät tutuksi -muotoon vääntäy-
neessä juttusarjassa sekä suorastaan insinööritason 
jutturatkaisu sumalaisten ja blankolaisten yhteis-
työsananselityssekoilun muodossa. 

Menkää tekin tekemään jotain oikeita hommia kun 
olette saaneet tämän luettua, niin tuottavuuskäyrät 
pysyvät nousujohteisina. Oikein rasvaista laskiaista 
kaikille. 

Mitäs muuta? Ei muuta. 

Blankkitiimin suurkuningas, 
Samu ”Elvari” Hänninen 

20:53 < waeder> pitäsköhä käyä saunomasa sielä hakkapongissa 
20:53 <@Eedvard> muut koodaa sisällä, mikko oksentaa kukkapenk-
kiin takapihalla 
20:54 < waeder> yritän rajoittaa sitä kukkapenkin lannoittamis-
ta, vaikka se sillo nuorena kiva harrastus olikin 
20:55 < waeder> do lerva while talo 

“
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PJ-Palsta
Moro! 

Olen Marko “Mafuko” Saari, vuoden 2016 Blankon 
puheenjohtaja. Oon 26-vuotias, ännännen vuoden 
opiskelija, joka on myös vapaa-ajalla otaku, ani-
mehörhö, vaikka animen katsominen on nyt hie-
man vähemmälle meinannut jäädä varsinkin näiden 
pj-hommien alettua. Oon myös ollut koko opiskelu-
jen ajan Blankoaktiivina, ja tavoitteenani onkin olla 
opiskelujeni loppuun asti Blankoaktiivina, sillä aion 
puheenjohtajuuden tuomista kiireistä huolimatta 
valmistua tämän vuoden aikana. Mutta miten tämä 
onnistuu, jos pitää bilettää, opiskella ja töitä teh-
dä? Tähän tarvitsen varmasti apua hallitukselta ja 
toimareilta, mutta onneksi myös tänä vuonna on 
saatu hyvä kokoonpano kasaan eikä tuo opintojen 
tilanteen perusteellakaan vaikuta mahdottomalta. 

Vuosi on lähtenyt käyntiin mielestäni hyvin omalla 
kohdalla ja Blankon kohdalla, tätä palstaa kirjoitta-
essa ollaan uuden hallituksen kesken keretty eka ko-
kous pitää, suunniteltu tulevia tapahtumia ja odotan 
innolla, että päästään järjestämään taas tapahtu-
mia ja tutustuun muihin uusiin hallituksiin. Meidän-
kin hallitukseen tuli mukaan paljon uusia naamoja. 
Tammikuu vaikuttaa tässä vaiheessa melkoiselta 
koettelemukselta, mutta jos wapuistakin on selvit-
ty, niin miksei myös tästäkin? Tänä vuonna myös 
yhteistyökumppanit haluavat selvästi enemmän 
järjestää Blankon kanssa tapahtumia, ja parhaillaan 
myös Blankon, OTiT:in sekä Reaktorin yhteinen ta-
pahtuma, Hackapong, on pyörimässä. Mahtavaa, 
että pilvipoikien yhteiset tapahtumat ovat lisäänty-
neet, ja uudenlaisia yhteistyökumppaneiden kanssa 
järjestettäviä tapahtumia on muodostunut. Näihin 
yritysten kanssa järjestettäviin tapahtumiin kannat-
taa jatkossakin aktiivisesti osallistua, sillä sitä kautta 
saa uusia kokemuksia ja pääsee verkostoitumaan 

potentiaalisten tulevien työnantajien kanssa. Myös 
tutut ja turvalliset tapahtumat jatkuvat: Laskiainen 
tulee, Kevätexcu lähestyy ja pian on jo taas wappu. 

Uusien tapahtumien lisäksi myös kiltahuoneel-
lamme tapahtuu. Kevään aikana yliopiston kaikki 
kellaritiloissa olevat kiltahuoneet remontoidaan 
vuorotellen vastaamaan uusia vaatimuksia. Tuol-
loin meidänkin kiltahuone on vähän aikaa suljettu-
na remontin vuoksi, mutta voimme onneksi jatkaa 
kiltahuonetoimintaa samassa paikassa remontin 
jälkeen. 

En usko, että meillä olisi näin paljon uusia tapahtu-
mia jo heti alkuvuodesta ilman viime vuoden halli-
tuksen työtä. Haluankin kiittää koko Blankon halli-
tusta 2015 hyvin hoidetusta vuodesta, ja edellistä 
puheenjohtajaa hyvin vedetystä vuodesta, josta on 
hyvä jatkaa. Puheenjohtajuudesta olen oppinut ai-
emminkin, mutta viimeisimmät ja tätä vuotta kos-
kevimmat neuvot oon saanut Annalta. :) 

Näihin kuviin ja tunnelmiin, täältä tähän. 

Marko “Mafuko” Saari 
Puheenjohtaja 

13:37 <@shinD> ketkä muuten täältä lähtee meidän käytäväpar-
tioon toldiers of odin 
13:37 <@shinD> suojelemme kiltahuoneita murtovarkailta“
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Enkä tiennyt oonko
Romeo vai Julia

Sen piti olla kuin mikä tahansa muukin lauantai mi-
nulle, nuorelle miehelle. En valitettavasti osaa valita 
seuraani erityisen hyvin, joten päädyin juopottele-
maan humanistin ja parin muun tyhjäntoimittajan 
kanssa. Kyseinen ilta osui näppärästi yhteen rapa-
kontakaisen juhlapyhän, Halloweenin kanssa ja 
sainkin kokea sen kauhut omassa nahassani. En-
simmäiset kauhunhetket tapahtuivat jo alkuillasta, 
sillä humanisti sai päähänpiston, ja tämän julman 
päähänpiston uhriksi valittiin kaikista viattomin eli 
minä. 

Etkot sisälsivät alkoholituotteiden lisäksi luitahyy-
tävän Halloween-asuni valmistelua ja voi juku, että 
minua pelotti katsoa peiliin. Minä suorastaan tärisin 
kauhusta! Voi kunpa olisin tiennyt, että se ei ole pe-
lottavin asia, jonka tulen illan aikana kohtaamaan. 

Kun olimme keränneet tarpeeksi promilleja ja roh-
keutta, otimme suunnaksi tanssi- ja painiravintola 
Caion. Yhdelle tyhjäntoimittajista Caion ilmapiiri oli 
liikaa ja hän joutui vetäytymään yöpuulle. Me muut 
jatkoimme illanviettoa ja huomasimme, että jostain 
syystä minulla oli epäilyttävän paljon vientiä. Vali-
tettavasti ihailijani oli varustettu samanlaisilla su-
kupuolielimillä kuin minä. Se oli todella pelottavaa. 
Kohtasin myös ihmisluonnon pimeän puolen. Seu-
rueemme humanisti, henkilö jota pidin ystävänäni, 
yllytti kimppuuni useita himokkaita homoseksuaa-
leja, joita sain väistellä henkeni kaupalla. 

Kauhuntäyteinen ilta kääntyi myös ilokseni. Sinä 
iltana tapahtui myös elämäni tähtihetki ja suurin 
voitto: Halloweenin kunniaksi Caiossa oli asukil-
pailu, jonka minä voitin ylivoimaisesti. Palkinnoksi 
sain alkoholituotteita, eikä voitto maksanut minulle 
muuta kuin maineeni ja itsekunnioitukseni. Haluan 
lähettää kiitokseni kahdelle satuolennolle, taivaan 
isälle ja eräälle selväpäiselle blankolaiselle, siitä 
etten joutunut seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi, 
vaan päädyin turvallisesti kotiini. Kyseessä oli muu-
ten ensimmäinen yöni uudessa asunnossani, jonka 
vietin mukavasti tietokoneen ääressä lattialla nuk-
kuen. 

Mikäli kukaan lukijoista haluaa uusia kokemuksia tai 
tehdä tuttavuutta oman persoonallisuutensa piile-
viin puoliin, niin autan mielelläni. Minulla on myös 
oma henkilökohtainen humanisti, joka maskeerasi 
ja asusti minut. 

Eetu ”Edwina” Haapamäki 
Anna-Sofia ”autsipau” Konttaniemi 
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Nistit vs. Nörtit

Suomen	kielen	sanasuma	Blankon	selittämänä:	

Morfotaksi 

”Taksi, jolla avaruusoliot liikkuu ympäriinsä.” 
”Taksi, joka kuljettaa morfiinia talolle tarvittaessa (vähä 
niinku pizzataksi)” 
”Limainen auto, joka pystyy muuttamaan muotoaan.” 
”Taksi, jonka sisälle pumpataa morfiinia” 

Salkkumorfeemi 

”Semmonen kannettava versio morfeemista 
”Se tulee laukussa mukana se morfeemi” 
”Iso annos morfeemia mitä saa laukusta tipan kautta” 
”Metamfetamiinin muoto, ghettoversio morfiinista” 

Täydellinen progressiivinen etäassimilaatio 

”Maahanmuuttajat ei tuu Suomeen vaan ne haetaan ul-
komailta, eli etäassimilaatio” 
”Progemusiikin raiskaaminen” 

Soinnillinen dentaalispirantti 

 ”Perussuomalaisten hengityksenpuhdistus” 
”Vislaamisen keino” 
”Kun syö nii hampaat kalisee siinä syödessä” 
”Hampaisiin kasvaa spiraali, semmonen soitin mitä voi 
soitella” 

Laryngaaliklusiili 

”Tää liittyy jotenki deepthroattaamiseen, kasvain nielus-
sa?” 
”Tää on ku lääkäri sanois ton, että se on kuolemantuo-
mio” 
”Ryöppy siilejä nielussa” 

Suureen akateemiseen perheeseen kuuluvat niin humanistisen tiedekunnan suomen kie-
len opiskelijat kuin tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan tietojenkäsittelijätkin. Fyysinen 
välimatka sumalaisilla ja blankolaisilla on miltei yliopiston mittainen, mutta löytyisikö eri 
tieteiden harjoittajilta edes yhteistä kieltä? Sitä selvittääksemme kokosimme edustus-

joukkueet Sumalta ja Blankolta selittämään toistensa alasanastoa. 
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Äännelaki 

 ”Scrabble” 
”Korkein nuotti kun tekee ääniä” 
”Se kun turun murre kielletään lailla” 
”Kielien vammanen lausuminen kielletään, Jesse ei saa 
enää sanoo RainBowie” 

Rektiovirhe 

”Tähän tarvii viagraa” 
”Persevirhe” 
”Erektio väärään suuntaan (alavatsaan sattuu!)” 

Täydennysmuotti 

”Muotti minkä avulla tehdään silarit” 
”Piparimuotti in reverse” 

Idiomi 

”OLLAAN KUULTU TÄÄ JOSKUS!” 
”Idiooteille tehty versio sanasta” 
”Idi Amin väärinkirjoitettuna” 
”Liittyy jotenkin binomeihin kai?” 

Heterokliittinen paradigma 

”Tähän liittyy selkeesti klitoris. Heterosuhteessa esileikit 
koska hetero ja esileikit” 
”Monoliittisen ja heteron yhdistelmä” 
”Tää on se mihin heterosuhde pyrkii, heterosuhteen kul-
minaatio” 
”Diplomi-insinöörin suosikkiasento” 

Nörttisanastoa	sumalaisittain:	

UML-kaavio 

”Uusi majesteetillinen lausekekaavio, liittyy medialukutai-
toon” 
”Ultra mega lite” 
”Urinaalimaalilaama-kaavio” 

Vesiputousmalli 

”Liittyykö se siihen juomapeliin? Tuli pahoja flashbackeja” 
”Wapun klassikkostrategia” 
”Joku tämmönen blankolainen spördennauttimiskeino” 

Extreme Programming 

”Kuulostaa siltä että siihen kuolee” 
”Kuulostaa tosi vaativalta” 
”Alamäkiluistelua, johon kuolee lopussa” 
”Joku hikkejuttu” 
”Yritys saada koodaaminen kuulostamaan siistiltä” 

D-kiikku 

”Seksiasento” 
”Seksilelu” 
”Seksikeinu, jossa on strap-oneja” 

Bijektio 

”Varhaisteini-iän erektiot, jotka johtuvat sekä pojista että 
tytöistä” 
”Erektio liikuntatunnilla” 

Hyökkäyspuu 

”Tällipajun taistelunimi” 
”Muurinmurtajan hunniversio” 
”D-kiikun lisävaruste” 

Ketterät menetelmät 

”Tämäki tehty D-kiikun ympärille” 
”Tenttiin lukeminen tuntia ennen tenttiä” 
”Ei hikeille, työnvälttelyä, kun laiskuus lähentelee nerout-
ta” 
”Ketterästä keskiketterään, rynnäkkökännit” 
”Teleportti kännissä” 
”Kun saa tupakan sytytettyä kännissä” 
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Kääntäjä 

”Palkatonta työtä” 
”D-kiikku mainittu” 
”Paskaa työtä” 

Kakkosen komplementti 

”Hyvän anaaliseksin jälkeinen molemminpuolinen kehu-
minen ”hyvä peli, hyvä peli” 
”Onpas sulla hyvä persereikä” 
”Vastaanottavan puolen kehuminen anaaliseksin jälkeen” 
”Persereiän valkaisu, persereiän kaunistamistoimenpi-
teet, värit, tatuoinnit, puuteroinnit” 

Fyysinen kerros 

”Blankolainen seksitapahtuma, jossa toinenkin osapuoli 
on oikea, elävä ihminen” 
”Joulunjälkeinen läski” 
”Kanssakäynnin taso, jolle ei ikinä pääse” 
”Ei ole tuttua, henkinenkin hyvin harvinaista” 

Toivotonta, eikö totta? 

Teksti: Anna-Sofia ”autsipau” Konttaniemi 
Kuvat: Mikko ”waeder” Rouru 
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Tyypillisen Mac-käyttäjän mietteitä
Osa 1: Android, Windows, mitä näitä nyt on...

“Ever notice how most Mac users are skin-
ny? It’s because of all the calories they 
burn because they can’t shut the f**k up 
about how great their Macs are.” 
- Joku paskasaitti joka levittää valheellista tietoa 

”Incredible amazing great easy gorgeous 
amazing great incredible easy phenomenal 
just amazing look how easy great great […] 
amazing gorgeous incredible awesome 
just wonderful remarkable really nice easy 
smarter smarter and smarter awesome 
great easy…” 
- Applen pressitilaisuus josta poistettu turhat sanat 
ja jätetty oleellinen 

Seuraavaa	tekstiä	suositellaan	lämpimästi	mielen-
säpahoittajille.	

Minulla on tietynlainen maine. Ikuinen mysteeri on, 
miksi minua kutsutaan (Apple)homoksi tai mäkkimi-
koksi? Jos asiaan syntipukki pitää löytää niin syytän 
kaikesta erästä kaveriani, minä olen vain uhri! Hän 
piti näistä kielletyistä hedelmistä ja syöksi minut 
samaan. Olen kuitenkin tilanteeseen tyytyväinen, 
sillä onhan valoisalla puolella mukavampaa kuin 
pimeällä. Valosta tulikin mieleen, kuinka läppärin 
hohtava omena valaisee mukavasti pimeää talvea. 
Eipä mahda hohtaa teidän PC-koneidenne logot 
pimeässä? Ai hohtaa? No sittenhän se on törkeästi 
kopioitu Applelta. Kuinka röyhkeää onkaan muiden 
firmojen toiminta! 

Haluan ensimmäisessä osassa käsitellä, kuinka 
muut käyttöjärjestelmät vaikuttavat arkipäivääni. 
Tekstini alussa on lainaus Mac-käyttäjistä, mikä on 
suoranaista törkyä ja valhetta! Macit nyt vain toi-
mivat, PC:t eivät. Miksi? No koska ne vaan toimivat, 
kaikki muut ovat vain väärässä ja se harmittaa mi-
nua suuresti. Macit vain ovat ylivertaisia. Macit pys-
tyvät kaikkeen. Ostakaa Macci, koska PC:nne ovat 
roskaa. Mac, Mac, Mac. 

En ole kaveerannut yhdenkään Windows- tai 
Android-ihmisen kanssa ensimmäisen Maccini jäl-
keen, he epäilyttävät minua suuresti. Toivottavasti 

moiset eivät lue tätä artikkelia, tai jos lukevat niin 
menevät ostamaan omenaa heti sen jälkeen. Olisi 
myös suorastaan hirvittävää, jos tämä teksti päätyi-
si lehteen, joka on taitettu tai painettu muilla käyt-
töjärjestelmillä! Ei mene kyllä minun standardeista 
läpi moinen toiminta. Windows taittaa lehden ylös-
alaisin ja tekstin peilattuna, niin ainakin kaverin ka-
verin kummin kaima kertoi. 

Väärän käyttöjärjestelmän käyttäjistä tulikin mie-
leen nykypäivän suuri ilmiö, deittisovellukset. Olen 
itse hyvin tarkka niitä käyttäessä, sillä vaara vaanii 
joka pyyhkäisyn takana… Kuvitelkaa se kauhu, jos 
Tinderissä tulee vastaan henkilö jolla on muu kuin 
omena kädessä… the horror! Ehkä pian tulee saa-
taville vain iOS:lle tehty Tinder, jotta tämä jatkuva 
jännitys päättyisi. Kerran myös erehdyin Teekkari-
talolla juttelemaan ihmisille, joilla oli Lumia-puheli-
met. En ole varma olenko vieläkään toipunut tästä, 
painajaiset ovat luojan kiitos kuitenkin vähentyneet 
kolmeen yöhön viikossa. 

Olen koko opintojeni ajan pohtinut arvosanojani. 

Tyypillisen Mac-käyttäjän ilme kohdatessaan Android-pu-
helimella otettuja selfieitä Tinderissä
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Yritin parhaani kaikessa, mutta silti jokin hiersi opin-
tojen edistymistä. Etsin syytä pitkään, ja ratkaisu 
löytyi silloin kun sitä vähiten odotti… Eräs kaunis 
päivä yliopistolla oli useita firmoja kertomassa kesä-
työmahdollisuuksistaan. Täällä harhaillessani suu-
reksi ilokseni kohtasin tutun haukatun hedelmän. 
Tästä alkoi nousukiito kurssiarvosanoissani, mutta 
miksi ihmeessä? 

Sain pisteeltä mukaan hedelmälogolla varustetun 
kynän. Siinäpä se, tajusin saman tien, että arvosa-
nani riippuvat tästä kynästä. Muut kynät, joilla olen 
tenttivastauksia väkertänyt, ovat yksinkertaisesti 
olleet täysin paskoja ja kirjoittaneet paperiin kai-
kenlaista törkyä. Kaikki on ollut kynien syytä. Elä-
mänlaatu ja kurssiarvosanat paranivat ainakin 108 
prosenttia tämän odottamattoman tapahtuman 
myötä. Tässä sen taas näkee, ei kannata sekaantua 
muihin brändeihin. Android-brändätty kynä luulta-
vasti rupeaisi suttaamaan paperille ja lopulta ilmoit-
taisi kuinka kynän toiminta on pysähtynyt… 

Olen kuitenkin varma, että voin nostaa vielä vähän 
arvosanojani. Se ei ole kuitenkaan minusta itsestä-
ni kiinni, vaan Mac-luokista. Kuulin ensimmäisenä 
opiskeluvuotenani sellaisten olemassaolosta, mutta 

ne lakkautettiin (väärien) mielipiteiden takia… Olen 
kuitenkin varma, että ne ovat vielä olemassa. Aikoi-
naan vuonna 2009 iPhone 3GS:n yksi suurimmista 
uudistuksista oli huikea kompassi, ominaisuus mikä 
on jälleen kerran osoitus Applen jatkuvasta inno-
vaatiokyvystä. Jatkuvasti harhailen yliopiston käy-
tävillä tämän iPhonen maagisen kompassin avulla 
etsien näitä luokkia. Joku kaunis päivä se vie minut 
perille… 

Jos nyt kuitenkin vääriä brändejä arvostavat ovat 
lukeneet tänne asti, toivottavasti olette virittäneet 
opintolainahakemuksenne huippukuntoon. Sitä tar-
vitsette uutta konettanne MacBook Pro:ta varten. 
Koko opintojen lainamäärällä ei ikävä kyllä muuta 
mahda saada, mutta kyllä nykyisen iPhone 6s:n 
hinta laskee 15 vuodessa inhimilliselle tasolle. Hy-
vää kannattaa odottaa! Mutta minä lähden nyt et-
simään niitä Mac-luokkia pitkästä aikaa, ehkä tällä 
kertaa lykästää. Heippa! 

Mikko ”tyypillinen Mac-käyttäjä” Rouru 

Unikaveri pitää pahat Lumia-painajaiset loitolla 

21:55 <@Elvari> kertokaa kaksi hyvää sanaa meidän ammattisanas-
tosta, go 
22:04 <@Karza-> rekt, lol “
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Tutkimusryhmät tutuksi
Mikko Rajanen

Mitään laitosta ei enää varsinaisesti ole 
olemassa, mutta se ei estä tämän artikke-
lisarjan jatkumista, ainoastaan nimeä on 
jouduttu vähän muuttamaan. Tällä kertaa 
esittelyssä on Mikko Rajanen. Blankolaisille 
hän on varmaan kaikkein tutuin fuksivuo-
den tietojärjestelmien perusteet -kurssin 
luennoitsijana, sekä myös muutenkin käy-
tettävyyteen liittyvän tutkimuksen tekijänä 
yliopistolla. Blankin toimittajat kävivät ju-
tuttamassa Rajasta, ja voi pojat, juttua tuli 
nauhurin täydeltä: sekä ihan täyttä asiaa 
opiskelusta että myös blankolaisia varmasti 
koskettavista vapaa-ajan viettämiseen liit-
tyvistä asioista. 

1.	 Kuka	 olet,	 mistä	 tulet	 ja	 oletko	 kukka-	 vai	
propellihattu	 (onko	 kukkahatut	 vs.	 propellihatut	
itse	keksimä,	mistä	se	juontuu)?	

Mikko Rajanen, alun perin Kemistä. Olen kukkahat-
tu, vaikka ennen TOL:lle tuloa olinkin aika propelli, 
esimerkiksi koodailin omia pelejä BASIC:lla ja C:llä, 
jotka sen ajan teknologialla olivat kylläkin pääosin 
tekstipohjaisia. Kukka- ja propellihattujaottelu to-
siaankin on jossain määrin omaa keksintöä, sen 
tarkoituksena on kärjistämisen avulla tuoda esille, 
kuinka alalla on olemassa eri tavoilla suuntautunei-
ta ihmisiä. 

2.	Miten	päädyit	opiskelemaan	tietojenkäsittelyä?	

Olen aina ollut kiinnostunut tietokoneista, ja myös 
viettänyt paljon aikaa BBS:illä ja erilaisia news-
grouppeja selaillen. Tästä kaikesta huolimatta olin 
aluksi mennä lukemaan yliopistoon kansantalo-
ustiedettä, mutta tiedekunnan esittely abipäivillä 
ei oikein vakuuttanut. Kuulin tämän jälkeen sattu-
malta lukiokavereilta, että he ovat lähdössä opis-
kelemaan tietojenkäsittelytiedettä, joka lähemmin 
tarkasteltuna vaikutti huomattavan paljon kiinnos-
tavammalta. Kun sitten ensimmäisenä vuonna opis-
kellessa vastaan tulivat Kari Kuutin vetämät käytet-
tävyyskurssit ja muut siihen liittyvät asiat, se tuntui 
vähän niin kuin kohtaukselta Tähtien Sodasta, jossa 

vanha mentorihahmo herättää Voiman päähenki-
lön sisällä ja näyttää, että näin se maailma toimii, 
ja siinä on tällaisia puolia, joita et ole tullut edes 
ajatelleeksi. 

3.	Muistosi	opiskeluajoilta?	

Ne vuodet olivat aika hullua aikaa, ja onneksi myös 
tätä nykyä suurelta osin ohi. Verottaja hiillosti kiltaa 
oikein urakalla, eikä sen takia ollut juurikaan rahaa 
järjestää mitään tapahtumia, eikä ihmisiä muuten-
kaan juuri haettu mukaan toimareiksi tai muuhun-
kaan kiltatoimintaan. Sen lisäksi opiskelijoita kiskot-
tiin alan yrityksiin töihin kaksin käsin. Joskus kävi 
niinkin, ettei opiskelija edes ehtinyt aloittaa opinto-
ja, kun jo pyydettiin tulemaan hommiin. 

4.	Mikä	oli	ensimmäinen	oman	alan	työpaikkasi?	

Ensimmäinen varsinainen oman alan työpaikka oli 
laitoksella opettamista, työt aloitin vuonna 1999. 
Kävin myös yhdessä vaiheessa eräässä nimeltä 
mainitsemattomassa alan firmassa tekemässä käy-
tettävyyteen liittyviä hommia. Työsuhde kuitenkin 
kariutui aika nopeasti, kun lupauksista huolimatta 
paljastui, ettei kyseessä olevaa firmaa käytettävyys 
oikeasti juuri kiinnostanutkaan, ja tarjolla olevat 
hommat olivatkin suurelta osin pelkkää koodausta. 
Palkka olisi ollut hyvä, mutta loppupeleissä se ei ol-
lut sitä itseä kiinnostavaa työtä. 

5.	Millainen	suhde	sinulla	on	Blankoon?	

Olen aina ollut, ja olen vieläkin, Blankon jäsen, 
vaikka omana aikana toimintaa ei paljon ollutkaan 
kohdassa 3. mainituista syistä. Olen käynyt myös 
aktiivisesti esimerkiksi Blankon fuksisaunoissa, en-
sin vanhempana opiskelijana, myöhemmin henki-
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lökunnan edustajana, mutta lopetin käymisen kun 
tulin sen verran vanhaksi, ettei siellä enää oikein 
kehdannut käydä. Nykyään seuraan aika läheisesti 
killan toimintaa noin yleensä. Tämän hetkinen ak-
tiivisempi meininki on mukavaa seurattavaa, koska 
opiskelijat pääsevät paremmin verkostoitumaan 
keskenään, kun verrataan tilannetta omiin opiskelu-
vuosiin, jolloin erinäisistä syistä tätä ei päässyt niin 
hyvin tapahtumaan. 

6.	Millainen	on	tyypillinen	työpäiväsi?	

Yliopistohommissa hyvä puoli on, että jokainen 
päivä ei ole aikaisempien kopio, koska pääsee itse 
paljolti määrittelemään, mitä tekee. Esimerkiksi kun 
palaa konferenssista, pystyy aika vapaasti varaile-
maan palaveriaikoja sen hetkiselle päivälle. Paljon 
on myös sähköpostien lähettelyä, tapaamisia, sekä 
myös erilaisten opiskelijajuttujen, kuten kandien 
ja gradujen ohjausta. Kontaktiopetukseen kuuluu 
lopulta yllättävän vähän kaikesta ajasta, enemmän 
aikaa menee valmistautumiseen. Tyypillinen päivä 
ei mielellään ala heti kahdeksalta aamulla, mutta 
venyy usein aika pitkäksi, ainakin neljän tai viiteen 
iltapäivällä, joskus jopa iltakymmeneenkin asti. Tut-
kimukseen liittyvät työt jäävät suurelta osin omalle 
ajalle iltaisin ja viikonloppuna, koska niihin on varat-
tu melko vähän aikaa yliopiston suunnalta. 

7.	Mikä	on	neuvosi	tämänhetkisille	opiskelijoille?	

Kannattaa valita sellainen suuntautuminen, jonka 
kokee itsellensä luontevaksi, mutta kannattaa myös 
tietää, miten asiat toimivat toisella puolen aitaa. Eli 
jos vaikka itse on propellihattu, niin on hyödyllistä 
tietää, miten kukkahattujen hommat, kuten käytet-
tävyys, toimivat. Tietenkin näiden kahden lisäksi on 
myös paljon muita eri osapuolia joiden asioista on 
hyvä olla selvillä, kuten markkinointi-ihmiset ja niin 
edelleen. 

8.	Miten	käyttöliittymät	valikoituivat	maailmanpa-
rannuskohteiksesi?	

Käyttöliittymiin liittyvät asiat olivat oikeastaan ol-
leet aina vähän takaraivossa vaivaamassa, ja lopulta 
tuli se niin sanottu ”valaistuminen” kun tajusi, ettei 
välttämättä tarvitse alistua siihen, kuinka asiat ovat 
juuri nyt, ja kuinka helppoa ja kivaa loppupeleissä 
oikeastaan onkaan ruveta korjailemaan niitä. Jos 
pystyy tekemään maailmasta paremman paikan, 
niin miksi ei tekisi sitä? 

9.	Jos	sinulle	annettaisiin	rajaton	budjetti,	millaista	
tutkimusta	tekisit?	

Haluaisin kerätä samanmielisen joukon tutkijanal-
kuja, jotka haluaisivat parantaa käytettävyyttä maa-
ilmassa, käyttöliittymä kerrallaan. Vaihtoehtoisesti 
ihmisiä, jotka haluaisivat parantaa pelejä, tai tutkia 
erilaisia digitaalisia yhteisöjä, ja tuottaa näistä ai-
healueista tieteellistä tietoa. Antaisin heille vapaat 
kädet toimia parhaaksi katsomallaan tavalla, samal-
la tavalla kun itsellenikin annettiin vapaat kädet tut-
kimuksen suhteen. 

10.	Olet	 profiloitunut	 pelaajana.	Mitä	 pelejä	 pe-
laat?	 Mikä	 on	 kaikkien	 aikojen	 paras	 peli	 sinun	
mielestäsi?	 Tuleeko	 raivokohtauksia	 pelien	 kans-
sa,	ja	jos	tulee,	niin	miten	hallitset	ne?	

Paljon erilaisia free-to-play MMO:ita on tullut ko-
keiltua, viimeisin niistä World of Warships. Lisäksi 
pelailen erilaisia simulaattoreita, kuten esimerkiksi 
Buzz Aldrin’s Space Program Manager, Euro Truck 
Simulator 2 ja Prison Architect. Myös World of 
Warcraftia tuli pelattua kauan sitten, mutta se jäi 
aika lyhyeksi kokeiluksi, pääosin koska tykkään pe-
lata enemmän yksinäni kuin isossa joukossa. Muita 
pelejä, joita on tullut pelailtua lähiaikoina, on esi-
merkiksi To the Moon, joka on hieno esimerkki siitä, 
kuinka pelin voi rakentaa tarinan ja musiikin varaan, 
ja vaikka varsinaiset pelilliset elementit on jätetty 
vähemmälle huomiolle, silti on saatu aikaan loista-
va peli. Lisäksi pidän myös paljon Final Fantasy -sar-
jasta, ja omistankin varmaan kaikki julkaistut pelit, 
joitakin useamman kuin yhden kappaleen. Kaikkien 
aikojen suosikkipeli on M1 Tank Platoon, joka kolah-
ti tosi lujaa jo pelkästään senkin takia, että sotahis-
toria ja simulaattorit noin yleensä ovat lähellä sy-
däntä. Hieno peli se oli myös siksi, että sen mukana 
tuli tosi paksu ohjekirja, jossa oli kaikenlaista tietoa 
pelissä olevista tankeista, kuten vaunujen pans-
sarien paksuudesta, joka oli tosi mielenkiintoista 
luettavaa. Tämä oli myös ennen Internetiä, jolloin 
tämän kaltaista armeijoihin liittyvää nippelitietoa 
ei saanut käsiinsä yhtä helposti. Nykyään olen tosi 
rauhallinen pelien kanssa, ja pyrin antamaan huo-
nollekin pelille mahdollisuuden. Nuorempana tuli 
kerran sanottua parikin valittua sanaa kovaan ää-
neen eräästä tennispelistä, joka oli aivan karseaa 
pelattavaa. Ei liene hirveän yllättävää, että mainitun 
pelin ongelma olikin juuri surkeassa käyttöliittymäs-
sä. 
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11.	Jokerikysymys:	Mikä	on	lempianimesi?	

Toimittajan nootti: Yllättäen tästä ”läppäkysymyk-
sestä” saatiinkin aikaan valtavan paljon keskustelua, 
joka rönsyili myös vähän muihinkin aiheisiin. Ensim-
mäisiä katsottuja animeita taisi olla videokasetille 
kopion kopiosta kopioitu versio Akirasta, jossa ei 
tainnut olla edes tekstityksiä. Animea noin yleensä 
en ole vielä hirveän paljon ehtinyt katsoa, ja suosi-
kin valitseminen on aina vaikeaa, mutta sarja, joka 
on iskenyt lujempaa kuin miljoona volttia, on kyllä 
ehdottomasti Haibane Renmei (Allekirjoittanut toi-
mittaja oli yllättynyt, että vastaus ei ollut Girls und 
Panzer). Sarja alkaa hitaasti, mutta kun siihen pää-
see sisälle, se on todiste siitä, kuinka on mahdollis-
ta kiintyä piirrettyihin hahmoihin ja välittää heidän 
tarinastaan. Muita sarjoja, jotka ovat jääneet mie-
leen, ovat Azumanga Daioh, Ghost in the Shell (se 
alkuperäinen leffa 90-luvulta), sekä myös Slayers. 
Slayers erityisesti on vähän kuin seuraisi tarinaa, 
joka kertoo roolipelipartyn seikkailuista, ja on muu-
tenkin mukava sarja katsella. Tästä päästiinkin vä-
hän aasinsillan kautta puhumaan pöytäroolipeleistä 
ja muistelemaan Rajasen aikoja Kemissä, jossa tuli 
pelailtua esimerkiksi Cyberpunkkia, eri D&D:itä 
sekä World of Darknessia ja GURPS:ia. 

11.1.	Jokerin	jokeri:	Mikä	on	hauskin	hahmo,	jota	
olet	pöytäroolipelissä	pelannut?	

Se taisi muistaakseni olla GURPS:lla pelattu low 
fantasy kampanja, jossa päätin pelata vähän epä-
tavallisempaa hahmoa, joka sitten päätyi olemaan 
scholar, eli tutkija/opettajatyyppi. Taistelutaitoja 
hahmolla ei ollut tietenkään ollenkaan, mutta so-
siaaliset ynnä muut taidot, kuten opettaminen ja 
puhuminen, olivat tosi korkeat. Taistelussa onneksi 
viholliset eivät useimmiten pitäneet hahmoa uh-
kana, vaan keskittyivät muihin pelaajahahmoihin, 
jolloin pääsin hiippailemaan selustaan ja saatoin 
yrittää puukottaa vihollisia selkään. Paino sanalla 
”yrittää”. Yhdessä vaiheessa kampanjaa päädyim-
me työskentelemään eräälle rikkaalle paronille, ja 
erinäisten käänteiden jälkeen oma hahmo onnistui 
vakuuttamaan paronin siitä, että oma hahmoni olisi 
paras valinta johtamaan paikallista yliopistoa. Muut 
pelaajat vähän ihmettelivät valintaa, mutta mones-
sa määrin voi ajatella, että kyseessä oleva hahmo 
onnistui voittamaan elämässä! 

12.	Millaisena	näet	tietojenkäsittelyn	 tulevaisuu-
den?	

Melko valoisana. Tietotekniikka leviää ja tulee yhä 
yleisemmäksi, ja sen asiakkaiksi siirtyy yhä enem-
män ja enemmän tavallisia ihmisiä. Mieleen tulee 
esimerkiksi oma äiti, joka käyttää Android-tablettia 
jo aika sujuvasti, sekä oma isä, josta on kehkeyty-
nyt yllättävän taitava propellihattu eläkkeen myötä. 
Tietenkin kaikki tämä tulee asettamaan paljon uusia 
haasteita esimerkiksi juuri käyttöliittymille. Kaiken 
kaikkiaan töitä tulee oletettavasti kyllä riittämään, 
tietenkin kysymys tulee olemaan, maksetaanko nii-
den tekemisestä, ja kuinka paljon. 

Bonus	 1:	 Irkkaatko	 vielä?	 Ainakin	 ennen	 vetä-
mälläsi	Tietojärjestelmien	suunnittelun	perusteet	
-kurssilla	oli	olemassa	oma	irkkikanava.	

Olen irkannut vanhoista BBS-ajoista lähtien, enkä 
ole vielä irkkausta lopettanut. BBS-ajoilta on myös 
lähtöisin oma irkkinikki, Keynes. Niinä aikoina olin 
vielä taloudesta kiinnostunut, joten halusin valita 
sellaisen nickin, joka liittyisi aiheeseen. Keynes tuli 
ensimmäisenä mieleen, joten aloin käyttämään sitä 
nickinä. 

Bonus	2:	Millaista	musiikkia	kuuntelet?	

Tietenkin hyvää sellaista! Noh, riippuu kuitenkin 
paljon siitä, millaiset fiilikset, tai millaisessa tilan-
teessa on. Mieleen tulee esimerkiksi hyvä pelimus-
iikki, koska se toimii myös pelin ulkopuolella. Lisäksi 
hyviä ovat myös erinäiset elokuvien soundtrackit, 
jotka toimivat hyvin taustamusiikkina. Pelimusiik-
kia olen joskus myös polttanut CD:lle ja kuunnel-
lut autoa ajellessa. Myös tavallista musiikkia tulee 
kuunneltua, mieleen tulee esimerkiksi viime Havai-
jin reissulta paikallinen ukulelemusiikki, erityisesti 
Israel Kamakawiwoʻolen tuotanto. Minulla on myös 
soft spot 90-luvun diskolle, sekä 80- ja 90-luvun po-
pille. 

Haastattelijat: 
 Don-Oskar Gashi
 Samu ”Elvari” Hänninen 
 Sampsa ”notsuho” Jalli 

Litterointi: 
 Sampsa ”notsuho” Jalli 
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Laskiaispsykoosi
OSA	I	

Olipa kerran. Rannikkotykinkin koneistossa nähty 
sardiinipurkki. Siinä oli semmoinen käsittämätön 
tiiliskivi Fokkatien risteyksessä, seitsemännen me-
ren koillispäässä. Pointti oli nyt kuitenkin se, että 
mäenlasku onnistui siinä Mordorin lähikorttelissa 
melko hyvin. Irma ja Einari kun tuppasivat tykkää-
mään ja tökkäämään. ”Syön pullaa, mitä sinä puu-
hailet?” kysyi Irma. ”No miltä näyttää? VISPAAN!”. 
Vastasi Norsu-Einari ”kermaa”. Häähää. Irmalla ja 
Einarilla oli televiissio, huopahattu, yhteensä neljä 
hammasta ja häntäänsä heilutteleva muurahainen 
nimeltään pystyalaviiva. Pariskunnan lempiharras-
tus oli salakuljettaa hernekeittoa sotavankileireihin. 
Ihan vain laskiaisen kunniaksi sillä olihan se niin ma-
gee juhla. Kerran he pyörivät hieman mäkeä alas ja 
osuivat miinaan. Siitähän se riemu repesi! Samalla 
tosin myös molempien sisuskalut. Homma onneksi 
kuitenkin korjaantui puuliimalla ja muutamalla kar-
valla. Hernekeitto tarjoiltiin pöytään ja pariskunta 
vihittiin Wienissä. Aikamoista! Olipa siellä juhlissa 
sitten mukana myös. 

OSA	II	

Eräänä kauniina päivänä Pablo näki hienon näyn: 
haalarit toimivat pulkkana ja huutavasta opiskelijas-
ta tuli melkein märkä läntti. Syy siihen, miksi jälkim-
mäistä ei tapahtunut oli yksinkertainen! Nimittäin 
kuukkasraketti ehti napata tämän killaltamainitse-
mattoman tiedeyhteisöntoivon mukaansa ennen 
Toripolliisiin osumista. Seuraava kommellus sattui 
jälleen kerran kiertoradalla: avaruudessa leijaili rat-
tikelkka ja laskiainen. Laskiaisen laskiessa alleen sai 
stiigakin kyytiä ihan vitusti. Siinäpä sitten vielä mie-
titään miten ne tähdenlennot saa alkunsa. Painukaa 
kaikki muualle. Se oli suuri kuin kuolemantähti ja 
Pablokin tästä vallan riemastui! 

OSA	III	

Fuengirolan tuopit ja henkselit jäivät ihmettele-
mään Pablon sinnikkyyttä. Vaihtari ei tullutkaan ta-
kaisin eläkeläisiä viihdyttämään. Pablo jäi nimittäin 
tuon iloisen, kiltarajat ylittävän aisaparin, Irman ja 
Einarin kanssa kotihärmään väsäilemään linnun-
pönttöjä ja kotisimasäiliötä. Ainiin sima. ”Ttu kun 
Wappuun on vielä aikaa!”, harmitteli Vablo. ”No on-
neksi meillä on tässä välissä pullajuhla rokkineen, 
mäenlaskuineen ja pulkkineen. Näin tämä kolmen 
hienon tyypin tarina nivoutui yhteen ja ampaisi täh-
tiin. Ehtii siellä eläkeläisparatiisissa myöhemminkin 
laskiaisia viettää. Kolmikko koitti selviytyä sormuk-
sen kanssa Karjasillalta Linnanmaalle siinä jopa on-
nistuen. Mitä seuraavaksi? Kaikki selviytyivät. Kevät 
on kiva. 

Hyvää laski! 
 Aista, läski!!! 

  Jussi Hirvilammi
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Blankki testaa
Laskiaispullatäytteet

Ainesosat valmiina käsiteltäviksi
Oli synkkä, hikinen ja pitkä iltapäivä Blankon kilta-
huoneella. Hallitus ja toimihenkilöt 2016 oli valittu, 
ja pian oli aika ensimmäisen Blankki-tiimin palave-
rin. Suuri johtajamme Samu jakoi laskiaisblankin 
tehtäviä innokkaille tiimiläisille, joista suurimman 
suosion sai juttu ”vaihtoehtoiset laskiaispullatäyt-
teet”. Pullamiittiä järjestettiin suurella intohimolla, 
päivämäärä sovittiin ja tapahtumaa odotettiin kuin 
Wappua 2016. 

No lopputuloshan sitten oli antikliimaksinen. Yli 
puolet osallistujista jäi pois syystä tai toisesta, lo-
pullisista osallistujista 75 prosenttia oli krapulassa 
sekä 25 prosenttia koneteekkareita. Suuria puheita 
oli pullatäytteistä: Gambina-hyytelöä ja muuta Pel-
kokerroin-tason kamaa olisi luvassa. Iso G -hyytelö 
jäi pois kyydistä, mutta apu oli lähellä! Aikaisemmis-
ta (sivistyneistä) pippaloista oli jäänyt yli herkullista 
herrojen herkkua, Valdemaria. 

Tuumasta toimeen ja Valtsu hyytymään kera kah-
den liivatelehden. Liivatelehtiä liuottaessa ei sääs-
tytty töhöilyltä. ”Miksi helvetissä täällä haisee pala-
neelle?”, kysyi yksi pullanleipojista kunnes huomasi 
väärän hellalevyn olevan päällä. Kovasta yrityksestä 
huolimatta Meri-Toppilan kartano kuitenkin säästyi 

raunioksi palamiselta. 

Kolme sankaria oli suhteellisen skarppina pullan-
vääntöhommissa, mutta yksi teki kuolemaa sängyl-
lä. Toinen tosin totesi ”ei ois pitänyt ruveta tähän 
rapulassa”. Suurien taisteluiden jälkeen kolossaali-
set pullat saatiin ulos uunista ja oli aika ensimmäis-
ten maistiaisten. Hyvät naiset ja herrat, seuraavaksi 
Blankki-tiimin arvio mitä kummallisimmista (ja ta-
vallisistakin) täytteistä! 

Arvosteluasteikko:
 - Inhaa 
  - Suututtaa 
 - Meh 
 - Tosi bueno 
- Enkelilapset laulavat tälle superpullalle ylistystä 
taivaalta 

Kuva-arvoitus: mikä tämä on?
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Täyte	1:	hillo	+	kermavaahto	

”Bueno/5.” 
”Onnistunut.” 

Mitäpä sitä turhia jaarittelemaan, klassikko jo syn-
tyessään. Perushyvää laskiaispullaa, mikä on aika 
hyvin tiimin kokkaustaidot huomioon ottaen. Otet-
tiin hyvin kevyt lasku aiheeseen, sillä shit’s about to 
get real… 

Arvosana: 

Täyte	2:	hillo	+	maapähkinävoi	

”Ihan jees!” 
”Hyi v***u!” 

Tämä irstaus oli Donin idea. Osa piti jonkin verran, 
mutta osalla meinasi täyte poistua saman tien oraa-
lisesti. Melko hassun makuinen kun suolainen ja 
makea kohtaavat. Yleisesti kuitenkaan ei suurta me-
nestystä herunut tälle pläjäykselle. 

Arvosana: 

Tässä vaiheessa hikikarpalot rupesivat virtaamaan ja 
paniikki nousemaan. Jos edellinen pulla oli jo huo-
no esitys, mitä tuleman pitää? Parvekkeella odotti 
se, mistä oltiin puhuttu koko ilta. Ensimmäinen aja-

Tötteröt unohdi voidella pullat, mutta onneksi seurassa oli näppärä tekniikan kandidaatti joka hoiti homman kotiin
tus parvekkeelta pelastetusta Valdemar-hyytelöstä: 
”onko se jäässä vai onko se vain ihan jumalatonta 
jankkia?” Jankkia se oli. Sillä olisi voinut lusikoida 
itselleen lievän humalan. Idea Valdemar-pullista 
nauratti ja näytti paperilta hyvältä, mutta testihet-
ken koittaessa alkoi lähinnä oksettamaan. Pakko se 
oli kuitenkin tehdä, ja tuomio on seuraavanlainen… 

Täyte	3:	Valdemar-hyytelö	

”En uskalla.” 
”Miksi?” 
”Onneksi ei tehty Gambinalla.” 

Sami lusikoi urheasti mönjää pullalle, kun muut 
katselivat kauhistuneena vieressä. Maku oli melko 
hävytön, suorastaan irstas. Don yllytti Mikkoa mais-
tamaan tätä hirvitystä, koska ”maku on melko lie-
vä”. Paskat se lievä ollut, se oli todella pistävä. Hir-
vittävää, kamalaa, inhaa, ei ei ei. Lopputuloksena oli 
lähinnä paha mieli ja kattilanpohjallinen hyytelöä, 
josta otettu kolme lusikallista. 

Arvosana:  

idea

toteutus
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Jos Valdemar-hyytelö kauhistuttaa ajatuksena, kan-
nattaa lopettaa lukeminen tähän. Eräissä synttäri-
pippaloissa pari vuotta sitten syntyi luonnoton, per-
verssi ajatus: mitä tapahtuu jos yhdistää Snickersin 
sekä pekonin ja uppopaistaa tämän kombinaation? 
Ehdotukset vaihtelivat maailmanlopusta parhaa-
seen ideaan ikinä, joten asia päätettiin testata pul-
lan kanssa. 

Täyte	4:	uppopaistettu,	pekoniin	kääritty	Snickers	

”Luonnoton.” 
”Suorastaan perverssi.” 
”Makuaistini on häiriössä.” 

Oli se kyllä kamalaa. Ihan syötävää, mutta makuaisti 
heittää 404:ää tätä syödessä. Ei oikein tiedä mais-
taako pekonia, Snickersiä vai mitä helvettiä suussa 
oikein tapahtuu. Onneksi pulla kuitenkin lievitti 
makua jonkin verran, mikä oli suuri helpotus. Näitä 
syömällä saa varmasti makuaistin persiilleen melko 
äkkiä. 

Arvosana:  * i 

On aika Grande Finalen. Kaiken maailman hirveyksi-
en jälkeen loppuhuipennuksen keskiössä toimii kui-
tenkin edelleen rasvakeitin. Kyseessä on variaatio 
perinteisestä hillo + kermavaahto –yhdistelmästä: 
pyhä Nutella, kermavaahto sekä friteerattu banaa-
ni. Kuulostaa hyvältä, mutta miten homma toimi 
pullan kanssa? 

Kiinteä humala

Ohje käski voitelemaan pullat munalla XD

Pullatiimi nauttimassa ensimmäisiä tuotoksiaan
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Täyte	 5:	 Nutella	 +	 kermavaahto	 +	 friteerattu	 ba-
naani 

“Ihmeellistä, jos paska on huomenna kiinteää.” 
”Parempaa kuin perinteinen pulla.” 
“TÄMÄ ON PARASTA MITÄ OLEN KOSKAAN SYÖNYT, PIS-
TE.” 

Ylistyssanat virtasivat, enkelilapset lauloivat, kra-
pula poistui ja elämä oli ohikiitävän hetken ajan 
täydellistä. Pullan makuelämys nousi ekspotentiaa-
lisesti mitä enemmän väliin tunki täytteitä. Lisäksi 
käsien sotkuisuus oli suoraan verrannollinen pullan 
tuottamaan nautintoon. Täydellistä. 

Arvosana: 

Pullakeisarit :
 Don-Oskar ”Donamite” Gashi, Juho “Zuhis” Knuutila
  Sami “gonedeeggari” Hautajärvi , Mikko ”waeder” Rouru 

Seksiä leikkuulaudalla



18

Blankon hallitus
2016

1. Esittele itsesi
2. Jos olisit firma, mikä olisi mainoslauseesi? 

3. Oletko kukka- vai propellihattu vai jotain aivan muuta? Kerro miksi? 
4. Mikä on lempihaalarimerkkisi ja miksi? 

5. Oudoin muistosi opiskelijatapahtumista?

Puheenjohtaja
1. Marko “Mafuko” Saari, 2009, öö :D 
2. Ota riski – rakastu suomenruotsalaiseen, joka 
täysillä bilettää :D 
3. Foliohattu tietenkin! 
4. Sanoiko joku viinaa? Koska voin samaistua Nuus-
kamuikkuseen. 
5. Ekan ATK-YTP:n, johon osallistuin, suunnistukses-
sa yhdellä rastilla juostiin oma-aloitteisesti urhe-
ilukentän ympäri alasti samalla kun kentällä oli 
muita juoksijoita. Luonnollisesti voitettiin myös se 
suunnistus. 

Varapuheenjohtaja
1. Olen Miia-Maria Mikkola, ircissä Myanna. 
Opiskelut aloitin jo herran vuonna 2012 eli neljättä 
vuotta opiskellaan. Kuppikoon saat itse arvata ;) 
2. Firmani mainoslause perustuu varmoihin faktoi-
hin ja lupaa asiakkaille täyden tyytyväisyyden: Mitä 
meiltä ei saa, sitä ei tarvita! 
3. Kuulun ehdottomasti kukkahattujen jengiin, kos-
ka olen tämmöinen perinteinen UI-hippi 
4. Lempimerkkini olen valinnut ehdottomasti sen 
harvinaisuuden ja sanoman perusteella. Kyseessä 
on siis grumpy cat-haalarimerkki: I hate patches. 
Älä kysy, mistä saa ostaa. Itse hommasin joskus vih-
reiltä, mutta en muista mikä kilta 
5. Oudoin muisto opiskelijatapahtumasta? Kuka ni-
istä ikinä muistaa mitään? Voin kuitenkin vannoa, 
että joskus tapasin talolla miltei selvän teekkarin. 
Oliko ihan ihminen vai laskuhumalan tuoma ilm-
estys, siitä en mene takuuseen. 
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Sihteeri
1. Lassi Minkkinen, ircissä lasoli, aloitusvuosi 2012, 
kuppikoko 0,33 
2. Hulluhan se on joka ei puolta tarjoa 
3. Kukkahattu, koska kyllähän jonkun on ajateltava 
lapsia 
4. Ookko pannulasta. Siinä on kuulemma joku haus-
ka vitsi 
5. Blankon syysexcu 2015 kokonaisuudessaan 

Rahastonhoitaja
1. Joona “Dzuum” Luodonpää, 2013, kuppikoko :DD 
2. “Bugit kaupan päälle!” 
3. Näin talvella olen #teamkarvalakki 
4. “Ootko pannulasta”, koska tykkään kokata niin 
paljon. 
5. Puussa roikkuva puolialaston mies, joka yrittää 
räjäyttää ilmapalloa nopeasti toistuvalla lantioliik-
keellä. 

Ulkoministeri
1. Joonas Tiala a.k.a satou, neljäs vuosikurssi, 0.568 
litraa 
2. Hyvä mutta halpa 
3. Olen fedorahattu. Pidän järjestelmällisyydestä ja 
juna-aikatauluista. 
4. Oisko Dolan tai Spurdo Spärde, koska ne kuvastaa 
kulttuuria ja taidetta :-----D 
5. Ei ehkä sovi painettavaksi, mutta siihen liittyi suk-
upuolielimeni ja monta miestä. 

Fuksivastaava
1. Juho “Zuhis” Knuutila, riehunut täällä jo vuodesta 
2014. Kuppikokoni on pieni, ku en oo nii kova kitta-
amaan kahavia. 
2. “Kun kiroilu ei enää auta” 
3. Karvalakki. Eippähä päätä palele. 
4. Taistelu-Jaska, koska DUNN DUNDUNDUN DUNN 
DUNDUNDUN TRI TRII TRI TRII TRI TRIIII 
5. Haapamäen kuolleista palaaminen it-
senäisyyspäivän kalsaribileissä. Legendaarista. 
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Kopo-vastaava
1. Samuli Heimonen, knock, 2011, kuppikokoa en 
oo mitannu. 
2. Tule meille, meillä on kalijaa! 
3. Propellihattu, koska tykkään koodaila ja värkkäillä 
koneitten kanssa. 
4. My life is very complicated drinking game, koska 
se on useimmiten totta. 
5. Juoksulenkki alasti paavo nurmen stadionin 
ympäri junnu TPS harjotellessa siellä. 

Tiedottaja
1. Jaakko “Chaska” Kortelainen, Fuksi, Sopivasti 
lusikoitava 
2. Lähde maukkaan rouheasti kanssamme päivään 
3. Valtava kukkahattu, jotta voisin ulista entistä kuu-
luvammin ja saisin kieltää asioita pihan penikoilta. 
4. Merkki jos on Päivi räsänen ja tekstinä kielletään 
köyhät, koska vihaan köyhiä ;D 
5. Ehdottomasti kolikkotemppu 

Jäsenvastaava
1. Jari “Rake” Hyvönen, vuosikertaa 2014. Kupit on 
valitettavan pienet :( 
2. Älä tee sitä tänään, jonka voit huomenna teettää 
jollain toisella 
3. Propellihattuhommia, koodaus on kuitenki tollin 
parasta antia 
4. “Miten meni noin niinku omasta mielestä?”, ku 
se vaan on 
5. Ei ole juuri jääny jälkipolville kerrottavaa... :D 

Tapahtumavastaava
1. Toni Juopperi, ircissä TiiJei, 1. vuosikurssi, Kup-
pikoko: Tule itte mittailemaan ;P 
2. “Innovatiivista ihmettelyä ja suunnittelua”
3. Mietintämyssy
4. Tällä hetkellä haalareissa kiinni oleva “Rapsuta 
Mua”, on vaan niin hieno ;D 
5. Kaverin rakkaustarina kaksipäisen dildon kanssa 
mallia Jouluristeily 2015.
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Kauneimmat commit-viestit
Versionhallinnan commit-viestit kerto-
vat tarinoita sekä projektin etenemisestä 
että sen osallisten mielten hajoamisesta 
ja identiteetin pirstaloitumisesta, omien 
kokemusteni mukaan jopa yllättävän hu-
vittavalla tavalla. Commit-viestien selaami-
nen onkin tuonut allekirjoittaneelle suurta 
nautintoa epätoivon hetkinä ja antanut 
uskoa ja toivoa huomiseen. Ensimmäisen 
jutun saaman hurjan suosion vuoksi pää-
tin tehdä toisenkin ja jakaa lisää suosikki-
viestejäni teidän kanssa. Tämänkertaisessa 
katsauksessa tarkastellaan viestejä katego-
rioissa Alapää ja Epätoivo. 

Alapäähän luiskahtaneiden viestien kuvastivat pro-
jektitiimien tunteiden kirjoa leikittelevästä ”fun 
times” -tyylisestä työskentelystä suurimpaan kuvi-
teltavissa olevaan passiivis-aggressiiviseen raivoon. 
Oululaisissa ohjelmistoyrityksissä pohdittiin elämää 
suurempia asioita näin: 

”itse belsepuubin perseenreikä repeää tämän com-
mitin jälkimainingeissa.”

”apokalyptinen committi suoraaan saatanan per-
seestä”

”Välilihatallennus winter lvl3”

”kikkelinpää korjaus”

”uudestaan koska peräpukamat”

”ky*vällä lätkin näppäimistöä”

”jottai fabohommia, avatarihommia, klaanihom-
mia, anaalihommia. kaikkea randomia koodattu, 
mitään ei oo testattu.”

Epätoivon alhosta ja mielen alennustilasta kertovia 
viestejä toimitukseen suorastaan tulvi. Näin poh-

jois-pohjanmaalainen nuorisojoukko on tuumaillut 
kiikkustuolissa ajan ja tupakin kuluessa projektin 
etenemistä peilaillen samalla henkisiä maisemiaan: 

”taas vittu joutuu tekemää kopiota koska iha eri jut-
tuja ja kaiken joutuu erottelee, <name> vihaan sua 
eniten.”

”Circus 2-kenttä tähti fix. Circus 3-kenttäääääääääää 
repeeee perseeeee.”

”KAIKKEA VIT*U S@@TANAN RAYCASTAUS PASKEA. 
Reusableitem.cs uusiksi raycastauksen osalta kos-
ka layerit väärin. Työkalupakin äääääääääääh en 
tiiiiiiä saatana”

”paskaa, kusta ja verta, siitä on <company>n ohjel-
mistot tehty”

”ei näille tule loppua, <name>n juttuja taas”

Ja lopuksi oululainen projektityöläinen päättää työ-
päivänsä arvioon: 

”auton nimi vaihdettu koska ilman uutta prefabbia 
iskareiden kulmasäätö ei vaikuta koska en tiedä 
miksi ja koska kello on kohta 5” 

Tähän päättyy vuoden ensimmäinen Kauneimmat 
commit-viestit -katsaus. Olkaahan taas kuulolla ensi 
kerralla! 

Samu ”Elvari” Hänninen 
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Jano tekee varkaan
Don-Oskar Gashi
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Olemmeko enää TOLlilaisia?
Osa on varmasti jo kuullut, että Oulun yliopiston 
tietojenkäsittelytieteiden laitos on uudistunut nyt 
tammikuussa vuonna 2016. Tämä on pienimuo-
toinen esittely tästä uudistuksesta ja siitä, miten 
se vaikuttaa opiskelijoiden elämään. Tämä muutos 
ei koske vain meidän tiedekuntaamme ja laitosta, 
vaan koko yliopistoa. 

Ensimmäisenä tähän jaotteluun on lähtenyt Oulun 
yliopiston teknillinen tiedekunta. Heidän jälkeensä 
perässä ovat seuranneet muut isot tiedekunnat, 
kuten luonnontieteellinen tiedekunta ja tieto- ja 
sähkötekniikan tiedekunta. Teekkarien virheistä ja 
onnistumisista oppineena tiedekuntamme onnis-
tuikin siirtymään tähän. Tämän seurauksena yksit-
täiset laitokset poistuvat ja tilalle tulee 11 tutkimus-
yksikköä. Meidän tuntema TOL jakaantuu kolmeen 
tutkimusryhmään: 

M35, Empiirinen ohjelmistotuotanto ohjelmistois-
sa, järjestelmissä ja palveluissa. Tässä ryhmässä 
yhdistyy vanha M-Group ja ISSRC. Johtajana toimii 
Markku Oivo. 

INTERACT, Käyttöliittymät ja ihmiskeskeinen digita-
lisaatio. Uusiutunut versio vanhasta INTERACT-tut-
kimusryhmästä. Johtajana toimii Kari Kuutti. 

OASIS, Vakuuttavat verkko- ja mobiilipalvelut. Tämä 
on myös yhdistelmä vanhoista ryhmistä MOBI ja 
OASIS. Johtajana toimii Harri Oinas-Kukkonen. 

Eniten muutoksia tulee meille varmasti puhekie-
leen. Enää emme siis suorita tietojenkäsittelytie-
teen koulutusohjelmaa vaan tutkinto-ohjelmaa. 
Kuitenkin lyhenteestä TOL ei haluta luopua, vaikkei 
kukaan meistä ole opiskellut tietojenkäsittelyoppia 
vuosikausiin ja laitosta ei enää ole. Itse opetukseen 
tällä muutoksella ei ole välittömiä vaikutuksia. Opis-
kelijat eivät kuitenkaan ole suorassa yhteydessä itse 
tutkimusryhmiin millään tavalla, mutta kaikki opet-
tajat kuuluvat johonkin tutkimusyksikköön, joten 
ne järjestävät opetukset. Kuitenkin itse tutkinto- ja 
maisteriohjelmat eli niin kutsuttu tutkinto-ohjelma 
sijoittuu jatkossa suoraan tieto- ja sähkötekniikan 
tiedekunnan alle. Kaiken kaikkiaan tutkinto-ohjel-
ma säilyy ennallaan ja siitä vastaa Henrik Hedberg. 

Blankon kannalta yhteistyö pyritään pitämään sa-
mana, mutta sitä todennäköisesti joudutaan hie-
man sovittelemaan tähän uuteen organisaatiomal-
liin. Uudistumisen myötä henkilökunnalla on vielä 
paljon asioita työn alla, mutta yhteistyö Blankon 
kanssa on ehdottomasti sellaista, mihin halutaan 
kiinnittää huomiota. 

Eniten tämä uudistus vaikuttaakin laitoksen henki-
löstörakenteeseen, tutkimuksen organisointiin ja 
sisäiseen rahoitukseen. Voisikin sanoa, että tämä 
muutos tehtiin lähinnä siksi, että entisen laitoksen 
henkilökunta voisi keskittyä paremmin tutkimuksiin 
ja muutenkin kaikki olisi tutkimuslähtöisempää. 
Tutkinto-ohjelman alapuolelle kuuluu vain tutkin-
to-ohjelmavastaava Henrik Hedberg, joka ”lainaa” 
tutkimusryhmiltä opettajat kursseilleen. 

Tulevaisuudessa Henrik Hedberg on kaavaillut, että 
opiskelijat saataisiin läheisemmiksi tutkimusyksi-
köiden kanssa. Ajatuksena olisi, että kolmannen 
vuoden alussa tai siinä vaiheessa, kun kandin suun-
nittelu tulee ajankohtaiseksi, opiskelija saisi uuden 
omaopettajan, josta voisi mahdollisesti tulla jopa 
kandiohjaaja. Omaopettajat valittaisiin sen mu-
kaan, mistä aiheesta opiskelija on kiinnostunut ja 
voisivat jopa antaa vinkkejä kandin aiheeksi oman 
tutkimusyksikön sisältä. 

Valitettavasti tästä tai yksittäisistä tutkimusryhmis-
tä ei vielä saa lisätietoja internetistä, mutta sivuja 
ollaan uudistamassa. Tällä hetkellä sieltä löytyy vain 
kuvaukset vanhoista viidestä ryhmästä. 

Suuret kiitokset vastauksista Jouni Markkulalle, 
Markku Oivolle ja Henrik Hedbergille. 

Miia-Maria ”Myanna” Mikkola
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Kuka olet? 
Oota vähän ku mää oon paskalla 

*Vessanpönttö vedetään*

No, joko? 
-No jo. 

No niin, kuka olet? 
No minä olen Jarkko. 

Sinä olet kuulemma Blankon oltermanni, koskas si-
nut valittiin? 
Vuonna 2014. 

Mitä tarkoittaa oltermanni? 
Tulee sanoista older man eli vanhempi henkilö. Silloin on 
Blankon ikijäsenyys jonka on saanut jostakin muka kunni-
akkaasta toiminnasta Blankossa. 

Mitä kunniakasta olet sitten tehnyt? 
Olin viisi vuotta Blankon hallituksessa ja viimeisimpänä 
sitten vuonna 2013 Blankon puheenjohtajana. 

Miten meni noin niinku omasta mielestä? 
Kyllä kai se meni hyvin, sain kehitettyä tuona aikana niitä 
asioita jotka mielestäni vaati kehitystä. Esimerkiksi haala-
rimainoksien määrä ja yhteistyökumppanien määrä ja se, 
että suhteet ovat hyvät ja yhteistyötä on monenlaista. Ja 
opiskelijat ovat kiinnostuneita nyt esimerkiksi yhteistyö-
kumppani-iltamista. 

Mikä on ikimuistoisin muistosi jostain opiskelijata-
pahtumista? 
Blankon tapahtumista Blankon vuosijuhlat ollessani 
puheenjohtaja, juhlat oli hienot. Muista tapahtumista 
muun muassa muutamat Olutin ruskaretket joissa muun 
muassa jäätiin neiti toimittajan kanssa rysän päältä kiin-
ni Olutin valokuvaajan astellessa kammariin toimituksen 
ollessa käynnissä, sitten oli ihmistuhatjalkainen portaissa 
ja tiettyyn aikaan Tumen kullikin taisi tulla itse kullekkin 
tutuksi. Muistuu mieleen myös Blankon pikkujoulut ja 
pullonpyöritys. Pelin tuoksinnassa sain muun muassa sel-
laisen tehtävän, että tehtävän suoritettuani peliväline piti 
vaihtaa hygieniasyistä. 

Montako kahden euron kolikkoa kalukukkarossasi 
on ollut parhaimmillaan? 
Ei ole ollut tainnut olla kuin kaksi, mutta kyllä sinne enem-
mänkin mahtuisi. Niin, ja on siellä ollut kymmenen euron 
setelikin! 

Kertoisitko mistä kalukukkarossa on kyse? 
Teekkaritalolla tykkään riisua aina vaatteet yläkerran 
pukuhuoneeseen, koska siellä on kuivempi lattia, mutta 
saunomaan tulee sitten lähdettyä kuitenkin usein ala-
kertaan. Sitten jos haluaa mennä ostamaan lisää olutta, 
rahat ovat kaukana yläkerrassa, niin joutuu juoksemaan 
koko ajan yläkertaan lompsalle. Mutta sitten huomasin, 
että olenhan minä koko ikäni kantanut lompakkoa muka-
nani. Huomio, tämä kikka ei valitettavasti toimi ympäri-
leikatulla kullilla. 

Mikä on lempipenisorigamisi ja miksi? 
Se on varmaan hampurilainen, koska se aiheuttaa ihmi-
sissä hämmästystä, että miten miehen anatomia kykenee 
sellaiseen. 

Mitä eri objekteja perseeseesi on laitettu eri opiske-
lijatapahtumissa? 
Ruskaretkellä taisi olla valotikku ja se pullonpyöritykses-
sä käytetty pullo ei tainnut olla ihan sisällä asti. Lisäksi 
toimittaja on tainnut yrittää ujuttaa itse sinne sormeaan, 
mutta siihen tarvitaan pormestari Emmin lupa. 

Mitä antaisit ohjeeksi muille oltermanniksi haluavil-
le? 
Jos haluaa oltermanniksi niin kannattaa ajatella aidosti 
enemmän muiden etua kuin omaa etuaan, mutta jos ha-
luaa menestyä elämässä, kannattaa ajatella enemmän 
omaa etuaan kuin muiden etua. Kohta tulee taas paska. 

*Haastateltava poistuu vessaan*

Anna ”Nananas” Runtti 

Oltermannin haastattelu
Jarkko Orava
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Hyvä	Blankin	täti,	
Miksi	polvien	 iho	ei	ole	samannäköistä	kiveksiltä	
näyttävää	ihoa	kuin	kyynärpäiden	iho?	Tää	vaivaa	
mua. -Vallu 
Sen takia, että kyynärpäät saa kiveksiin, mutta pol-
via ei, ainakaan omiin. Paitti jos on löysät kassit. 

 Kenen	peniksen	näin	blankon	pikkujouluissa?	
-humanisti91 
Suurella todennäköisyydellä jonkun blankolaisen, 
höhö. 

Mikä	on	Blankolaisten	kikkeleiden	pituuksien	kes-
kiarvo? -innokas emäntä 
Asiasta ei tiettävästi ole tehty tieteellistä tutkimus-
ta, joten hankala sanoa. Innokas emäntä voisi tästä 
kenties ottaa itselleen graduaiheen, jos sellainen 
vielä uupuu. 

Montako	sinkkutyttöä	on	blankolla	ja	antaako	ne?	
-koneteekkari91 
That’s classified. T: Obama 

Minun	pitäisi	viedä	tyttö	ulos,	mitä	paikkaa	suosit-
telisit,	että	saanti	olisi	taattu -LonelyBoy 
Kuutioon. Tai Peppersiin. Mutta jos vakavissaan vas-
tataan, niin sellainen paikka, jossa molemmat viih-
tyvät, mutta ei se paikka sinänsä ole saannin kan-
nalta oleellista. Kokeile vaikka pubivisoja. 

Minkä	sinisen	sävyiset	on	kivekset	kolmen	viikon	
gineksen	jälkeen? -soldier91 
Turpaan saaneen kalkkunan sävyiset. 

Miksi	pääsen	pesälle	vain	kännissä? -(^2) 
Kyseessä on ilmiö ”kännitemppu”. Teet humalas-
sa jotain niin mahtavaa, että naaraat kipsuttelevat 
mukaasi kuin tuosta vain. Se tai kyseisillä ”pesillä” 
on arviointikyky huonontunut illan mittaan todella 
huonoksi virvoittavien juomien seurauksena. 

Mitä	kutsuhuutoa	pitäisi	käyttää,	jotta	saisin	kaik-
ki	muumit	takaisin	laaksoon? -nipsu69 
VAAPUKKAMEHUA SAATANA! 

Rakas	 Blankin	 täti,	 haluaisin	 lähteä	 matkalle	 ja	
juoda	paikallista	sangriaa.	Mikä	minua	pidättelee	
täällä?	-kolkytkolmeminsaasekunnissa 
Ei sinua pidättele mikään muu, kuin naamalla kipris-
televät miehiset aromit, sauna ja homovitsit, jotka 
menevät niin pitkälle, että sekaannut kauniiden 
uroiden yöllisiin huutoleikkeihin. Voit ostaa kaupas-
ta sangriaa tai tehdä sen itse, mutta et voi parantaa 
sitä, että olet blankoaddikti. Siitä pääsee yli vain val-
mistumalla ja hankkimalla töitä. 

Rakas	Blankin	täti,	eräs	ilta	penikseeni	tuli	mustel-
ma.	 Tulisiko	olla	huolissaan?	Kuinka	 tästä	eteen-
päin?	Yst. terv. Huolestunut_85 
Ole koskematta miehuuteesi, kunnes mustelma on 
parantunut. Parantumisen jälkeen suosittelen si-
nulle liukkaria ja hellempää otetta miehuudestasi. 
Jos mustelma ei parane tai se pahenee, ota yhteys 
lääkäriin. 

Miten	voin	toteuttaa	itseäni	saamatta	syytettä	ah-
distelusta?	-Kittilän pornotähti 
Tämä on helppo! 1. Osta webbikamera 2. Etsi sopiva 
streamaussaitti 3. ???? 4. Profit! 

Gambina	vai	Marabello?	Ja	miksi	Gambina? 
-spurgeloKaijonharjust 
Ei enää ikinä. 

Jos	diabeetikolla	on	virtsassa	sokeria,	virtsarakon	
pH	 neutralisoidaan	 juomalla	 vettä,	 ja	 hiivatuleh-
dus	leviää	virtsaputken	kautta	rakkoon,	niin	voiko	
tämä	henkilö	pissata	kiljua? 
-potentiaalinen uusi viinimestari 
Kyllä, kunhan muistaa antaa tuotteen käydä muu-
taman viikon. Täti ei ota vastuuta mahdollisista ta-
paturmista. 

Beer & Bunny
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