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Sisällys
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 käyttää
uudelleen lehden tai sen yksittäisen osan uudelleenjulkaisun tai muun käytön
yhteydessä toteutus- tai jakelutavasta riippumatta. Toimitus säilyttää pyytämättä lähetettyjä kirjoituksia tai kuvia kuukauden, ellei hukkaa niitä saman
tien. Blankin lukija- ja asiakasrekisteriä voidaan väärinkäyttää ja luovuttaa
suoramarkkinointitarkoituksiin.
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Päätönkiriijotus

21.01.2002 – Just another bloody monday evening

Juttupulavalitukset saavat jäädä tällä kerralla. Excupäiväkirjaa riittää puolen lehden
verran, Blankkitiimin Vili kirjoitti lisäksi kaksi irtojuttua (toinen heti tuossa vieressä), ja joku aiemmin tuntematon kynäsuuruus osallistui aukeaman verran. Tilaa
lehdessä olisi kyllä useammallekin jutulle vaikka sitä ei tyhjillä sivuilla osoitetakaan.

Niin. Sosiaalisuudesta tai minkäänlaisesta uusien ihmisen tapaamisestahan ei tarvitse pitää, suurin osa uusista tuttavuuksista kun on kuitenkin ihan vittupäitä. Ainejärjestön bileisiin ei kannata vaivautua lähtemään, kun sieltä ei kuitenkaan tunne
ketään. Ja ainakaan Blankkiin ei kannata itse kirjoittaa mitään, että voi sitten sen
ilmestyessä varmasti valittaa juttujen puutteesta ja köyhyydestä. Kaipa tästä on valitettu jo niin riittävästi, että minä voin jättää henkilökohtaisen avautumiskappaleeni
kirjoittamatta. On se silti kumma kun luulisi kiltatoiminnan olevan niitä päällimmäisiä syitä, joiden takia yliopistolle yleensäkään pyritään opiskelemaan…

Viime lehden pääkirjoituksessa julistamani kielenkääntökilpailu ei tuottanut minkäänlaisia tuloksia, joten julistan haasteen päättyneeksi. En myöskään aio paljastaa
mikä teksti oli kyseessä, tai ymmärsinkö sitä itsekään.
Ja koska... ja koska näin ei saa koskaan aloittaa lausetta saati sitten kappaletta, teen
nimenomaan niin. Ja koska Absolut-vodkaa on kaapissa edelleenkin kaksi pulloa
eikä sitä kukaan halua, julistan tässä numerossa uuden kilpailun Kirjoituskilpailu nykyajan viestintätapojen
rajoittamille tietojenkäsittelyalan opiskelijoille
1.1. Kirjoita korkeintaan yhden [1] tekstiviestin mittainen juttu, joko tosielämässä tapahtunut tai keksitty. Merkkien maksimimäärä on 160. Tai,
1.2. Kirjoita kahden tai useamman henkilön välillä käyty IRC-keskustelu,
joko tosielämässä käyty tai keksitty. Rivien maksimimäärä 10, rivien
maksimipituus 20 merkkiä. Suositellaan paljon hymiöitä ja lyhenteitä.
2.

3.

Osallistua voit vain toiseen sarjaan. Lähetä kirjoituksesi sähköpostitse
Blankkitiimille [ maito:blanko.blankkitiimi@oulu.fi ] sunnuntaihin
28.4.2002 klo 23:59 mennessä. Liitä mukaan nimesi, irssinikkisi, sähköpostiosoitteesi ja kotisivusi urli. Tekstiviestikirjoituksen voit toki lähettää myös ihan oikeana tekstiviestinä [ 040 - 563 0669 ], mutta tällöin
sinun on lähetettävä yhteystietosi toisessa tekstiviestissä. Blankkitiimi
ei korvaa kilpailuun osallistumisen aiheuttamia kustannuksia. Osallistumalla kilpailuun luovutat Blankkitiimille oikeuden julkaista kilpailumateriaalia Blankki-lehdessä ilman erillistä mainintaa. Kilpailu on avoin kaikille Oulun yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen opiskelijoille.
Kilpailuun osallistuminen edellyttää 18 vuoden ikää.
Blankin päätoimitus valitsee kummassakin sarjassa voittajan, jolle luovutetaan palkintona 700ml pullo Absolut-vodkaa Blanko ry:n patonki&viini
-illassa maanantaina 29.4.2002 klo 17:38. Blankkitiimi pidättää oikedet
muutoksiin. Blankkitiimi ei vastaa viinan aiheuttamista seurauksista.
Huom! - Kilpailu sulkeutuu jo 29.4. klo 23:59. Osallistu ja voita viinaa!
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Päälliköt

Tämä ilta on tähän mennessä ollut kohtuullisen kumma. Olohuoneen nurkassa
istun veltosti tuolissa ja pakenen partnerini kuukautismellakkaa korvakuulokkeista
paukkuvan Rammsteinin taakse. Kello näyttää 21:42 ja elimistö kerjää kahvia armottomasti. Tietorakenteiden harjoitustyötäkin pitäisi kirjoittaa mutta ei vaan yksinkertaisesti jaksa. Vaikka nyt sitä vasta väsyneenä illalla tajuaa että on mennyt tunkemaan itsensä mukaan johonkin ihmeen kiltatoimintaankin, ei se kovin kummoista
angstia aiheuta – tämä on kivaa. Nyt se nainen muuten tuijottaa huoneen toiselta
laidalta ja höpisee ehkä jotain liiasta tietokoneen käytöstä. Pakko käydä ne kahvit
keittämässä.
Taukoa pidetty reippaasti ja kahvit juotu – jatkuu. Kyllä, tähän mennessä Blankon
pippaloissa on mielestäni ollut varsin lystiä ja näyttää että koko ajan meno vain paranee, vaikka porukkaa voisi vieläkin enemmän olla mukana. Jos tällä omalla mukanaololla nyt vähän saisi positiivisesti vaikutettua kilta-aktiivisuuteen ja toiminnan
monipuolisuuteen niin hyvä homma. Jos ei, niin mitä sitten – onpahan tullut riehuttua tyylikkäissä haalareissa ja juotua sammioittain samettista spördeä. Kiltatoiminta
on oikeasti kaikkien mielestä mukavaa, kaikki eivät vain vielä tiedä olevansa sitä
mieltä. Oho, nyt *ne* vaivat näyttävät hellittävän hetkeksi ja naisolento pelailee tyytyväisenä matopeliä tuossa nojatuolissa.
Tämän jutun pointti? Ei tässä nyt onneksi mitään sellaista ole, kunhan ajattelin päästäni valuttaa sekavat maanantai-ajatukset pois ennen nukahtamista. Valitettavasti
jatkossa kyllä Blankista tulee luultavasti löytymään enemmänkin allekirjoittaneen
hengentuotoksia, joissa kaiken kukkuraksi saattaa olla jopa sanomaa tai mielipiteitä.
Kello 23:25 ja huomenna aikainen herätys. Väsyttää niin pirusti ettei jaksa vielä
mennä nukkumaan.

Vili
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Puheenjohtajan palsta
Kevät on edennyt pitkälle ja on tullut aika julkaista vuoden toinen numero Blankista. Ensimmäisen julkaiseminen venäti pitkään ja meillä on ollut kova tavoite
saada toinen numero lyhyessä ajassa kasaan. Toivottavasti tässä numerossa on päiväkirja kolmen yön kuluttua alkavasta suuresta kevätexcusta. Luvassa on todella
kauan odotettu reissu, johon saimme onneksi kasvatettua osallistujamäärän mahdollisimman suureksi. Valitettavasti estymisiä tuli melkein samaa vauhtia, mutta
saimme paikat kohtuu hyvin täytettyä.
Uudella hallituksella on takanaan kiireinen ja kohtuullisen tapahtumarikas kevätkausi. Uuden hallituksen jäsenet ovat kaikki uusia kilta-aktiiveja. Neljä heistä aloitti
opiskelunsa yliopistossamme viime syksynä. Vain minä ja Jaakko olemme vanhemman vuosikurssin edustajia. Tämä on tehnyt toiminnastamme haastavan, mutta
mielenkiintoisen. Kaikki tapahtumat olemme saaneet järjestettyä ja organisoitua
niin, että olemme olleet niihin tyytyväisiä aina kun palautetilaisuuksia on järjestetty.
On selvää, että aikaisempien vuosien kokemus olisi antanut paljon meille neuvoja
miten olisi ollut parasta toimia. Jälkeen päin ajateltuna joitakin asioita olisi voinut
tehdä järkevämmin ja tehokkaammin. Blanko-kansio olisi hyvä saada tehtyä vuosittain uudelle aloittavalle hallitukselle. Näin samat virheet eivät toistuisi. Blankokansio sisältäisi ohjeita ja neuvoja uudelle hallitukselle; siellä olisi tiivistettynä Blankon edellisvuoden toiminta yhtenä pakettina.
Blanko on tänäkin vuonna ollut pääosassa valitsemassa laitoksen kanssa ensi syksyn
pienryhmäohjaajia. Innokkaita ilmoittautui paljon, ja jouduimme pudottamaan
pelistä paljon tehtävään sopivia ehdokkaita. Blanko on käynyt muutamamssa lukiossa esittelemässä koulutusohjelmaamme ja Blankoa syksyn ja kuluneen kevään
aikana. Muutamista edustustehtävistäkin olen päässyt jo nauttimaan. Kuusamosta
datanomiopiskelijat kävivät tutustumassa yliopistoomme maaliskuun lopussa. Huhtikuun alussa pidimme tietoteollisuusalan muuntokoulutettaville Blanko-infon.
Saimme valittua myös edustajat Oulun Luonnontieteilijät ry:n uuteen hallitukseen.

kanana luvattiin haalarit ensi viikon kastajaisissa. Moppi heilui ja tavaraa liikkui. Nyt
huone on paljon paremmassa kunnossa ja sielläkin voi viettää aikaa. Kahvi- ja teevälineet siirrettiin tähän välihuoneeseen, joten kupillisen kuumaa voi nyt käydä keittämässä ilman että omistaisi kiltahuoneen avainta.
22.2. perjantaina kaupungilla tutuissa kokoustiloissa järjestettiin perinteiset haalarikastajaiset. Porukkaa oli hieman laihanpuoleisesti, mutta paikalla oli paljon innokkaita fukseja lunastamassa haalareita. Illan aikana pidettiin vala ja pieni leikkikin saatiin järjestettyä. Loppuillan huipentumana esiintyi hallitusjäsenemme bändi, joka
nosti onnistuneesti tunnelmaa.
Casablanko yllätti ja räjäytti kuitenkin onnistumisellaan koko kevään potin, ja oli
ehdottomasti kevään positiivisuuden perikuva Blankon tapahtumissa. Uskaltauduimme kokeilemaan jotain hieman erilaista tänä vuonna. Perinteinen bändi-ilta
korvattiin teknobileillä, jossa kolme taitavaa DJ:tä oli pitämässä tunnelmaa katosssa
hamaan loppuun asti. Lippuja myytiin viime vuoteen verrattuna yli kaksinkertainen
määrä. Positiivinen palaute pistää meidät harkitsemaan, jos saataisiin syksyllä järjestettyä jatko-osa tapahtumalle - Oulussa kun tällaisia oikeita teknotapahtumia ei
todellakaan ole liikaa. Perinteistäkin perinteikkäämpi peli-ilta saatiin onnistumaan
maaliskuun loppussa, jossa mm. ajettiin rallia jättiruudulta. Seuraavaksi on vuorossa kevätexcu ja viimein wappu.
Blanko siis elää ja voi hyvin.
Oikein virkistävää loppukevättä ja kesää Blankin lukijoille!

Vuosi alkoi hallituksen vaihtosaunalla tammikuussa. Viime vuoden hallitus ja toimihenkilöt sekä tämän vuoden uusi hallitus toimihenkilöineen viettivät saunaillan,
jossa lähinnä opittiin tuntemaan toisiamme. Helmikuun puolessa välissä pidettiin
viikko ennen haalarikastajisia kiltahuoneella suuret kiltahuonetalkoot. Talkoiden
idea syntyi jo viime syksynä, kun mietittiin miten saataisiin kiltahuoneen vieressä
oleva tila elävämpään kuntoon. Paikalle oli kutsuttu lähinnä fukseja, joille pork6
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Niko Hummastenniemi

Mängimine kahjustab tervist!
…eli päiväkirjamerkintöjen pohjalta tehty ennenkaikkea subjektiivinen kertomus
reippaiden opiskelijanuorten matkasta kaukaiseen Viron valtakuntaan keväällä
2002.
Minidisclaimer: Päiväkirjaa pitivät rohkeat ja vastuuntuntoiset blankolaiset Vili
Lang ja Hannu Kukka. Suhteellisen kesyn tekstin ei pitäisi sisältää liiaksi rumia
sanoja, kuvia tai lausahduksia jotka järkyttäisivät Blankin keskiverto-lukijoita. Kuitenkin tekstissä voi esiintyä sanoja kuten viina, erotiikka ja juoppohulluus, sekä
alkoholin nauttimista kuvaavia kohtauksia. Jos nämä tuntuvat sinusta vaikeilta tai
hankalilta asioilta, kannattaa jutun lukemista harkita toisen kerran.
Keskiviikko 10.4.2002
Excun varsinainen odotus lähti käyntiin Blankon kiltahuoneella alkuillasta. Aluksi
ihmisiä tippui paikalle huolestuttavan hitaasti, mutta H-hetken lähestyessä tahti kiihtyi ja tunnelma alkoi virittyä. Rohkaisuryyppyjä nautittiin omista eväspulloista asiallisesti sekalaisen musiikin soidessa, eikä yksikään blankolainen (luultavasti) saanut
vielä tässä vaiheessa nelivetoa päälle.

Yhdentoista maissa bussi vihdoin saapui noukkimaan innokkaat exculaiset kyytiin
lipaston pihalta, kaikki saatiin kyytiin ja lähtö onnistui varsin mutkattomasti.
Luvassa olisi kuulemma kolme pysähdystä, elokuva sekä lauluvihkosia(!). Nestetankkausta jatkettiin ja ensimmäiset eväät avattiin noin viiden minuutin kuluttua lähdöstä. Kovasti toivottiin että kaiuttimista olisi jonkinmoista rokkia pistetty soimaan
mutta kun ei niin ei.
”Bussissa matkalla. Takapenkki varattu onnistuneesti ja fiilikset nousussa. Karkkia ja leijonaviinaa naamariin. Strip-tease show olisi pop,
mutta eiköhän tuota ilmanki pärjätä. Musiikki ja/tai leffa ois myös
toivottavaa. Zeppelin pitäis saada Jyväskyläänki. Wiina on boozii!”
-- päiväkirja klo 23.18

Ensimmäisen pysähdyksen aikoihin osa matkalaisista yritti jo nukkua, vaikkakin
huonolla menestyksellä. Lieköhän Blankon ikiomalla laulukuorolla ollut osuutta
asiaan.. ;) Tunnelma oli kaiken kaikkiaan väsynyt mutta silti hillityn iloinen. Linjaauton vessanhanasta oli ilmeisesti veden tulo loppunut, mikä herätti muutamia
epämääräisiä valituksia. Suurin osa porukasta nousi hetkeksi haukkaamaan raitista
ilmaa ja ostamaan taukopaikalta jotain pientä mussutettavaa.

”Kiltahuonebileet kiltiksellä! Aika vähän jengiä vielä, huolestuttavan
vähän naisia IMHO, hyvässä humalassa silti, Vili siirtyi jo leijonaan.
(Vilin kuva on Macin taustakuvana =) Lähtö kohtapuolin!!! Porukka
tippuu paikalle hitaasti, poppia soitetaan hiljaisella ja viinaa kaadetaan
kohtuullisen hillitysti. Ei löydy teemabiisiä (Eesti on my mind) netistä,
netti sucks etc. Oispa enempi wiinaa nii ois pop.” -- päiväkirja klo 21.50

”Hedari iskee, burana jäi himaan… Nyt hajottaa! Mut ensimmäinen
pysähdys koitti juuri! Kun sais nukuttua mutta ku ei… salamat räpsyy
& huono leffa pyörii…” -- päiväkirja klo 00.28
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Kun toinen matkatauko koitti, suurin osa oli jo uinumassa autuaasti. Laulajat olivat
yhtä lukuun ottamatta joko kuukahtaneet tai muuten vain lopettaneet esityksensä.
Harmi. Lyhyt tauko, ei millään jaksanut nousta jaloittelemaan. Väsytti niin pirusti.
Osa blankolaisista innostui kokeilemaan vaihtoehtoisia nukkumapaikkoja – kuten
lattiaa tai porrassyvennyksiä – penkkien sijaan ja akrobatiataidoista havaittiin olevan
suurta hyötyä etenkin nukuttaessa bussin ahtaassa takaosassa.
”Excua 4 tuntia takana… Karmee hedari & väsyttää mutta elämä(kö) voittanee??!!?? Cellari viihdyttää lauluilla” -- päiväkirja klo 3.05

Viimeinen pysähdys matkalla Helsinkiin tuli parin koomantäyteisen ajotunnin jälkeen edellisestä pysähdyksestä. Hilpeyttä matkalaisissa herätti taukopaikan mahtipontinen nimi sekä loisteliaisuus. Toinen allekirjoittaneista päätti julistaa pitkät bussimatkat ankarasti boikottiin, jahka tämä matka olisi saatu päätökseen – ajatuksissa
välkkyvät haavekuvat runsaista Eestin tuliaisista auttoivat sietämään unetonta taivalta kohti maamme pääkaupunkia.

”Taas huoltoasemalla. Tästähän näyttäisi tulevan jo tapa =). Mutta
kohta mennäänkin Remedylle tapaamaan Max Paynea. Pop. Yllättävää
kyllä, me ei olla humalassa eikä haalareissa. Pahalta näyttää…”
-- päiväkirja klo 9.11

Remedyn pihalla jouduimme vielä odottelemaan muutamia hetkiä että henkilö, joka
oli lupautunut pitämään esittelyn, saapuisi paikalle.
Kun viimein pääsimme sisään, ohjattiin meidät kokoushuoneeseen jossa tarjolla
oli muumilimsaa ja keksejä. Joka puolella komeili kuvia Max Paynestä sekä muista
firman tuottamista peleistä. Esittelijöinä toimivat Remedyn toimistopäällikkö (?)
sekä art director. Saimme hyvin syväluotaavan esittelyn Max Payne pelistä sekä pelibisneksestä yleisesti. Kaikin puolin onnistunut reissu!
Olimme sopineet tapaavamme toisen porukan linja-auto asemalla klo 12, joten
huristelimme seuraavaksi sinne. Bussikuskin kanssa seurasi pieni episodi, jonka seurauksena tämä heitti meidät ulos bussista ja häipyi teille tietymättömille.

”Taas pysähdyttiin, kävin ehkä maailman hienoimmalla huoltoasemalla
joka oli runollisesti ristitty Teboil Tähtihoviksi. Hedari katosi kuin Vili metsään. Missähän päin maailmaa me oikein ollaan…?”
-- päiväkirja klo 5.14

Torstai 11.4.2002
Kyllä Helsingissä kaikki on sitten suurta ja mahtavaa! Hirveen korkeita taloja ja
haitaribusseja ja raitiovaunuja ja kaikkia! Ensimmäinen pysähdys tehtiin paikallisen
TOL:n rakennuksen eteen, mutta koska ajankohta oli hieman aikainen, ei siellä ollut
ketään ja ovetkin olivat lukossa. Hetken palloiltuamme teimme ratkaisun siirtää
linja-auto keskustan linja-auto asemalle, jonne pudotimme puolet porukasta selviytymään omin neuvoineen tässä suuressa metropolissa. Puolet taas saivat kunnian
jatkaa matkaa Max Paynen luojien luo pelitalo Remedylle.
Allekirjoittaneet itse kuuluivat Remedylle menijöihin, joten toisen porukan vaiheista ei selkeää kuvaa ole. Ilmeisesti suurin osa aloitti päivän kuitenkin oluen ja
roskaruoan merkeissä.

Linja-auto asemalla yhytimme Helsinkiläisen oppaamme, joka on TKO-älyn varapuheenjohtaja. Mikko jotain. Keräsimme vähäiset(?) matkatavaramme ja veimme
ne turvaan uuden ylioppilastalon yläkertaan jossa TKO- älyllä on kerhotilat. Sieltä
siirryimme ruokailemaan vastapäätä olevaan opiskelijaravintolaan (opiskelijaravintola aivan ydinkeskustassa! Otetaanpa mallia!)

Remedyltä oli toivottu, että vierailijat saapuisivat paikalle oikeiden ihmisten vaatteissa (lue: ei haalareissa) ja ilmeisesti mieluummin selvin päin. Vastahakoisesti
siis riisuimme univormumme ja aloimme odotella itse vierailua. Aikaa tappaaksemme kurvasimme linja-autolla Remedyn lähellä olevan huoltoaseman pihaan ja
nautimme virvokkeita auringon alkaessa lämmittää mukavasti.

Ruokailun jälkeen olisi uni maittanut itse kullekin, linja-autossa nukkuminen kun
nyt jäi vähän vähiin. Väsymätön oppaamme kuitenkin johti joukkomme olutravintolasta toiseen, ja tuoppi toisensa perään hävisi kurkusta alas.
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”Jossain baarissa, taas. Väsyttää hulluna. Paikallisen TOL:n sohville nukkumaan. Aurinko paistelee ja on lämmintä, mutta ku väsyttää. (Bistro
Kettunen tän baarin nimi, btw)…pitäisi kerätä voimia iltaa varten. Saas
nyt nährä miten tässä käy…” -- päiväkirja klo 15.05

Nukkumaan ei kuitenkaan päästy, vaan paikallisen TOL:n esittelyn jälkeen ankara
juominen sen kun jatkui. Tässä vaiheessa huomautettakoon, että ryhmämme syyllistyi paikallisjunassa liputta matkustamiseen, mutta mikäli tämä juttu päätyy viranomaisten käteen, vetoamme tilapäiseen mielenhäiriöön sekä vahvaan juopumustilaan.

Perjantai 12.4.2002
”*Hooh* Lattia oli harvinaisen hyvä nukkumismesta. Tämmöset aamuherätykset pitäisi kieltää lailla, tulee liikaa armeijan leirit mieleen.
Yöllä oli hulluna actionia ku ihmiset riehu ja möykkäs. Hajotti.”
-- päiväkirja klo 06.59

Vihdoinkin pääsimme takaisin Helsingin keskustaan, jossa otimme tavaramme
mukaan ja veimme ne yöpymispaikkaamme Dommalle. Illan suunnitelmiin kuului
saunominen, juominen sekä ravintola CTRL:ssä järjestettyihin haalaribileisiin osallistuminen.
”Jossain saunajutskassa hirveessä tuubassa… Saunottiin ja sit pelattiin
vesipalloa uima-altaassa mikä oli pop. CTRL:ään pitäs päästä, kerta
siellä on haalaribileet. Kepitettiin Helsingin poijjaat 1-0 ku alettiin
approsta kilpaileen.” -- päiväkirja klo 22.47

Saunatilat olivat aika kaukana, Haagassa asti, joten otimme paikallisbussin ja huristelimme sinne, tällä kertaa täysin laillisesti. Osa porukasta ei jaksanut odottaa bussia
vaan ajeli kaupunkiin takseilla.

Kauan odotettu päivä koitti aurinkoisena, ja vaikka moni katselikin auringonnousua punaisten silmien läpi, selvisimme länsisataman laivaterminaaliin ilman sen
kummempia kommelluksia.

Tilat olivat isot ja hienot ja olutta sai ostaa varsin edulliseen hintaan. Paikalliset
pizzeriat tulivat myös monelle tutuksi, mutta ainakin allekirjoittaneen mielipide on
se, että Oulun pizzoja ei voita mikään. Edellä mainittu Idan appro muuten koostui
reippaasta kävelylenkistä – munasillaan.

Ensimmäinen yllätys oli järkyttävän pitkä passintarkastusjono, jossa vierähti hetki
jos toinenkin. Vihdoin kuitenkin pääsimme Vana Tallink laivaan, jonka ihmeisiin
ehdimme tutustua varsin perinpohjaisesti neljä tuntia kestäneen matkan aikana.
Taxfree -kaupasta tarttui mukaan vaikka mitä, ja laivan baareissa nautittiin useampikin krapularyyppy. Aurinko paisteli jälleen mukavasti ja ainakin allekirjoittaneet
yrittivät saada hieman väriä pintaan laivan kannella.

Saunomisen, vesipalloilun ja juomisen jälkeen olikin aika siirtyä jälleen keskustaan,
jossa osa väsyneistä juhlijoista painui heti pehkuihin, eli Domman lattialle nukkumaan. Reippaammat puolestaan siirtyivät aivan vieressä sijaitsevaan CTRL:ään jatkamaan iltaa.
”Huippusikabileet CTRL nightclubis! Lihaa enemmän ku kaupassa koskaan! Vili sammu jo, se lurjus!! Eikä edes väsytä. Pop.” -- päiväkirja klo
00.14

”kohta maissa! Käytiin ostamassa pullollinen Absinthiä, illasta tulee
tiukka! Saatiin missitittelin joltain känniääliöltä, heh. Pitäsköhän kelloa
siirtää johonki suuntaan…?” -- päiväkirja klo 12.17

Riehakkaiden bileiden jälkeen innokkaat juhlijat valuivat nukkumaan, kuka milloinkin. Lattia oli yllättävän mukava nukkumispaikka, eikä yöunia häirinnyt mikään
muu kuin erään blankolaisen järjestämä performanssi joskus aamuyöstä.

Uudelleen voimistuneina sekä enemmän tai vähemmän selväpäisenä nousimme laivasta ja pääsimme kahta kauheampiin passintarkastusjonoihin odottelemaan. Viimein jonotus kuitenkin loppui, ja pääsimme vihdoin hotelliin joka sijaitsi aivan
terminaalin vieressä ja oli nimeltään Reval Express. Huoneet oli jaettu etukäteen,
mutta koska matkustajalista oli kokenut yhden jos toisenkin muutoksen ajan kuluessa, majoituimme kaikki vähän minne sattuu.
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”Orgastinen olo kun on puhdas ja uudet vaatteet päällä. Haettiin rahaa
ja kaljaa. Tunnussana naamat. Eestiläiset huoltsikat on niin jees.
Mietitään vedetäänkö heti lärvit vai nukutaanko eka tunti tai pari”
-- päiväkirja klo 15.01

Pienten nokosten jälkeen aloimme toteuttamaan suunnitelmaamme, lärvien juomista. Suunnitelmassa onnistuttiin varsin kiitettävästi, ja alkoi olla aika miettiä illan
menoja. Tietoomme oli tullut jo ennen matkan alkamista, että Tallinnassa järjestetään suuret erotiikkamessut juuri samaan aikaan kuin me olemme siellä, ja mikäpä
olisi luonnollisempi valinta raavaille nuorillemiehille kuin paikka, jossa alastomuus
suorastaan kuuluu asiaan.

”Herättiin ja syötiin aamupala. Olipa hassu ilta eilen. Tarkempi raportti
myöhemmin.” -- päiväkirja klo 9.51

Puolen päivän aikoihin kokoonnuimme hotellin aulaan kertaamaan edellisen illan
tapahtumia ja luovuttamaan huoneiden avaimet. Yleisesti tiedusteltiin, mistä mahtaisi löytyä halvimmat virvoitusjuomat kotiin vietäväksi, mutta huomiota sai yllättäen myös muuan T. Könönen, jonka edellisen illan hämäriä kuvioita tentattiin
ahkerasti. Matkatavarat jätettiin säilytykseen, minkä jälkeen seurueemme hajaantui
pieniin ryhmiin, jotka kukin lähtivät oman tahtonsa mukaan tutkimaan Tallinnaa
päivänvalossa.

Pikainen gallup opiskelijatovereiden keskuudessa paljasti, että kukaan ei aikonut
laittaa haalaria messuille, mutta allekirjoittaneet tekivät periaatepäätöksen ylläpitää
Blankon kunniaa tässäkin suhteessa ja pukeutua tyylikkäästi siniseen.
Nappasimme taksin ja saimme välitettyä määränpäämme kuskille ilman pahempia
vaikeuksia. Messut oli järjestetty Saku Suurhalliin, joka sijaitsi varsin kaukana hotellistamme – onneksi emme lähteneet kävelemään!
Itse messujen ohjelmasta nyt voisi sanoa paljonkin, mutta lehden ilmestymiseen
mennessä huhut ovat varmastikin jo levinneet ympäri Linnanmaata. Jos ei, niin
kannattaa kysyä tarkemmin joltain exculla olleelta. Sanottakoon vain, että illan päättänyt musikaalinen numero oli varmasti ainakin yhden blankolaisen mieleen =)
”Rockbitch/Sekspeditsioon2002/Tuomo/Kortsu/Taksi/4.kerroksen bileet
VAI BAARI VAI??!!??” -- päiväkirja klo 01.20

Baariin ei tainnut enää kukaan päästä, mutta kaupungilla kierteli blankolaisjoukkioita useampikin. Väsyneinä mutta hyvin onnellisina palasimme viimein hotellille ja
aloimme uinumaan, viattomien pikkulasten tavoin.
Lauantai 13.4.2002
Pitkän ja toiminnantäyteisen yön jälkeen reippaasti ylös ja hotellin maittavalle aamiaiselle. Toisilla herääminen venyi yllättäen kohtuullisen myöhään, mutta ne jotka
keksivät startata päivän käyntiin tukevalla annoksella absinttia, pääsivät nopeasti
vauhtiin.
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Oma triomme suuntasi aluksi katsastamaan Tallinnan kaupungin uudempaa puolta,
jossa komeat siniset haalarimme saivat osakseen hämmästelyä, kateutta ja kyräilyä.
Luulipa eräs vanhemman puoleinen naikkonen meitä Katajannokan vankilasta
karanneiksi rikollisiksikin. Kaupungin ihmisvilinässä bongasimme ainakin teeveestä
tutun näyttelijättären, Mariahin, sekä innokkaan harekrishnaa jollottavan buddhakulkueen. Kauan aikaa sopivaa ruokapaikkaa arvottuamme päädyimme tuttuun ja
turvalliseen Hesburgeriin, jonka antimilla tyydytimme päivittäisen (kiinteän) ravinnon tarpeemme.
”Hesburgerilla syömäs. Tää on ihan hölmö Hese ku kaikki aterioiden
nimet on ihan vääriä ja ketsuppia ei oo yhtään. 17.00 pitäs lähtä
takas Suomeen päin. Ihan hyvä, kerta Tuomo alkaa muistuttaan
ihan virolaista. Kohta se varmaan haluaa jäähä asumaan tänne.”
-- päiväkirja klo 13.03
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”Lähtö lähestyy, ostettiin pullolliset Viru Valge 80%:sta wiinaa, laivalta
sit bissee etc. V*tuttaa taas ne hullut passintarkastusjonot. Wanha kaupunki oli tosi jees.” -- päiväkirja klo 16.07

Syötyämme päätimme lähteä tutustumaan suuresti ylistettyyn Tallinnan vanhaan
kaupunkiin. Tämä olisi tietenkin pitänyt tehdä jo hieman aikaisemmin, mutta eipä
sitä etukäteen arvannut miten hieno kyseinen paikka loppujen lopuksi olikaan.
Mukulakivetykset ja vanhanaikaiset porttikäytävät olivat toki mahtavia, mutta hienointa oli ehdottomasti keskiaikainen ravintola Olde Hansa, jossa sisustus ja henkilökunnan asustus olivat suoraan kuin historiankirjasta, ja pöytiin tarjoiltiin talon
omaa yrttiolutta sekä loisteliaita ruoka-annoksia.
”Olde Hansa. Mahtavassa keskiaikaisessa ravintolassa juodaan olutta
savikolpakoista. Tää on niin hienoa… Kohtapa pitää lähtä kotia vaikka
tahtois jäädä tänne asumaan. Ei puutu muuta ku kääpiöt ja nopat ja
joku, joka kaipais apua lohikäärmeen kukistamisessa. Oiskohan toi baarineito suostuvainen…?” -- päiväkirja klo 14.52

Onneksi tulimme aikaisin jonottamaan laivaan pääsyä, sillä paikalle kerääntyi pian
paljon ihmisiä ja pitkässä jonossa seisominen keissit kädessä ja reppu selässä ei
vain ole mukavaa, varsinkaan jos lämpöasteita terminaalissa on yhtään kymmentä
enempää. Melkein tippa tuli linssiin kun ajatteli kaikkea sitä laatuaikaa jotka Tallinnan maankamaralla olimme viettäneet. Päätimme vierailla paikan päällä mahdollisimman pian uudestaan.
”Terminaalissa ollaan ja kotimatka aloitetaan. huoh. Vähän pidemmän
aikaa olisi voinu kyllä täälläki kikkailla. Tultiin siihen tulokseen, että
Virossa on hauskaa.” -- päiväkirja klo 16.55

Laivaan siirtyminen meni nopeasti ja kiva nuokkumispaikkakin saatiin varattua kuudennen kerroksen lattialta. Jano iski aika pian, ja juomavarastoja syöksyttiin täydentämään. Samalla kauppavisiitillä ostettiin myös pakolliset karkkivarastot kotiin, sekä
irstas kääpiöpehmolelu. Kääpiö kastettiin Killeksi, vaikka parempiakin nimiehdotuksia olisi tarjolla ollut. Usean kerran törmäiltiin kuopiolaiseen kännitytteliin, jolla
oli kännykän ja suunnistuksen kanssa toistuvia vaikeuksia, sekä käytiin nauttimassa
laivan musiikillisesta annista ravintolan puolella.
Yleisen palloilun ja taidokkaan kaupunkinavigoinnin jälkeen maleksimme verkkaisesti takaisin hotellille, jossa levähdimme hetkisen, nostimme matkatavaramme
säilytyksestä ja koukkasimme lopulta olutkaupan kautta terminaaliin odottamaan
muita blankolaisia.

”Laivassa. Pojille iskee juoppohulluus. Tuomo korkkas jo keissin. Saas
nähä mitä tästäki taas tulee.” -- päiväkirja klo 16.55
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Kätyri Porsas – sika mieheksi
Kätyri Porsasta vitutti kohtalaisesti. Turvallisen kankean kohmelohorroksen oli
katkaissut äänekäs postiluukun kolahdus jo ennen aamu yhtätoista. Kätyri tuijotti
vapisten Kalevan urheilusivuja ja raapi vasemmalla kädellä persettään. ”Perkele”
se röhkäisi itsekseen, ”pitäisiköhän tässä harkita ammatinvaihtoa?” Elämä paikallisen IT-alan yrityksen pääluottomiehenä ei aina tuntunut kovinkaan kehuttavalta –
pitkiä palavereita, pihtaavia sihteereitä ja iniseviä koodinnyplääjiä.
Laivamatka sujui jälleen leppoisasti ilman suurempaa sotkua. Ei oikein jaksanut
syödä enää mitään (jostain kumman syystä), ja väsykin alkoi painaa päälle. Maihin
päästyämme hyppäsimme bussiin, tarkistimme että kaikki olivat tallella ja huristelimme ravintola CTRL:n edustalle, johon eräs blankolainen oli onnistunut hukkaamaan kännykkänsä. Kun olimme tovin odotelleet kännykän löytymistä, pääsimme
jatkamaan matkaa.
”Bussissa, matka Ouluun vois alkaa jos joku ei ettis puhelintaan CTRL:stä.
Tuomo saa tiukkaa kuittia: ”Kaikilla kassit täynnä…paitsi yhellä…””
-- päiväkirja klo 22.49

Paluumatkalla kiusattiin toisia, annettiin rytmiä vessassa käyntiin, harjoitettiin ankkaseksiä, oltiin väsyneitä ja meluttiin kännissä. Reissun tapahtumia kerrattiin hilpeään sävyyn ja tuliaispaketteja avattiin. Parilla huoltoasemallakin pysähdyttiin ja elokuvaa katsottiin bussin pikkuruisista televisioista. Taaskaan ei soitettu rokkimusiikkia, vaikka sitä olisi kovasti kaivattu. Prkl. Vaikka jonkin verran tuli paluumatkalla
nukuttuakin, odotimme autuaana seuraavaa päivää joka oli armollisesti lupa nukkua
posottaa vaikka iltakymmeneen asti.
Sunnuntai 14.4.2002
Halleluja, vihdoinkin perillä kotoisassa Oulussa! Bussi pudotteli blankolaisia linjaautoasemalle, keskustaan, Tuiraan ja yliopistolle. Linjuriin ei tiettävästi unohtunut
yhtä pienenpientä pehmolehmää lukuun ottamatta mitään erityisen arvokasta,
mutta jotenkin vain lompakko (ja pankkitili) tuntuivat niin pelottavan tyhjiltä. Vielä
viimeinen rypistys ja parin sadan metrin pituinen matkatavaroiden raahaus kotiovelle Tuiran linja-autopysäkiltä. Huisi reissu oli ja tahtoo pian uudestaan. Eniten
jäi kaipaamaan Statoilin – ah niin loistavia –nakkipiiloja, joita muistellaan vielä kun
syksy saapuu ja illat hämärtyvät. Rok.
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Vili & Hannu

Kahvi oli ehtinyt jo jäähtyä ja maistui paskalta. ”Melkein yhtä maittavaa kuin vankilassa” Kätyri nurisi ja vilautti vittumaisen hymyn kuvitellulle yleisölle. Loppujenlopuksi firman pikkujoulufarssista seurannut visiitti kaltereiden takana tuntui Kätyristä ainoastaan huvittavalta. Kun johtoporras oli yllättäen ilmoittanut että pikkujouluja ei tänä vuonna pidettäisi, johti Kätyri työntekijöiden ulosmarssin suoraan
Rotuaarille, jossa aloitettiin lahjakkaan monipuolinen julkinen mekkala ja rienaus.
Putkareissuhan siitä koko porukalle heilahti ja kaikilla oli hetkisen oikein mukavaa.
”Mieluummin kai sitä kiven sisässä yönsä viettää kuin kotona vaimoaan höyläämässä”, Porsas tuumiskeli. ”Sekin saatanan emakko muistuttaa vain päivä päivältä
enemmän mummolan tunkiota.”
Käytävässä tuoksui rasvainen lihakeitto kun Kätyri raahautui hissin ovelle painamaan nappia. ”Kyllä sen huomaa kun alakerran paskakuskille on palkka tullut, leuhkana pistää emännän soppaa vääntämään ja itse lähtee kaupunkia ajamaan ympäri,
kun saa kerrankin tankin täyteen.” Päivä toisensa jälkeen Kätyriä sieppasi yhä suuremmassa määrin se, että hän yleensäkään oli tullut ajatelleeksi keskustaan muuttamista. Naapurit olivat niin olevinaan jotakin kun asuivat lähellä Anttilaa ja sitä
kusessa uivaa Rotuaarin pallohökötystä. Ei Kätyri omasta mielestään mitenkään
kyyninen ollut, Porsaan perheessä vaan oli pienestä pitäen opetettu, että on lahja
osata olla vittumainen.
Aatteellisen näköinen opiskelijareppana veivasi pyörällä Kätyrin ohi Tuiran siltoja
kohti, räkä poskella ja hamppukassi kurassa. ”Siinä sitä nyt mennään muka jotakin
oppimaan. Yliopistolla päivät notkutaan tuijottamassa keltaisia seiniä ja tuhlataan
elämää.” Pääluottomies Porsasta vitutti. ”Viivakoodi vaan perseeseen ja töihin
tuommoiset. Vaikka eihän niistä lopulta kuitenkaan kenellekään mitään hyötyä tule
olemaan.”

Vili
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Harhailevien ajatusten tuote
J: Ensimmäiset 75 minuuttia on aikaa tylsää. Sellainen perusvalkoinen unettava meininki. Juoni puuttuu ja juttu kulkee eteenpäin vain irtovitseillä. Mut sitte se lähtee toimii
ku junan vessa. Se valkoisten sävyjen kirjo, mikä tulee esiin, on hiano.
J(se toinen J, vrt.kuva): Sitten yleensä kyllä alkaa kuola valuun ja siinä menee vähä
tunnelma pilalle.
A: Mitä tähän aikatauluun laitetaan ?

J

A

J

Satunnaisesti M-planeetan litosfäärin pinnasta katseensa irrottava TOLO-olento alkaa
olla huolissaan itsestään ja kanssakulkijoistaan. Vaikka tätä kirjoittava TOLO-olento
onkin kaltaistensa joukossa aavistuksen tovereitaan vanhempi, on hän huomannut nuorempienkin ryhdin painuvan jo kumaraan. Kvartäärikauden ollessa pitkällä ja Holoseenin lopun jo häämöttäessä, ilmaisee hän itseään kirjallisesti näinkin kummalla tavalla.
TOLO-olentojen intohimona (päivätyönä) on 0:ien ja 1:ien järjestely ja paimentaminen,
jota he ahkerasti ja tunnollisesti tekevätkin M-planeetan vuorokausirytmiä joustavasti
noudattaen. Olennot tuijottavat m-Onitoriksi kutsutun laitteen lasista pintaa kuin kissa
akvaariota ja tästä toiminnasta syntyneen väsymyksen oireiden tulvasta TOLO onkin
ihmeissään. M-planeettaa lähimpänä sijaitseva tähti pistelee valollaan jo lupaavasti
TOLO:n lasittuneisiin silmiin, lupaillen jalkojen alla olevan jäätyneen veden vaihtavan
maisemaa lähitulevaisuudessa. Paimentamisen opettelu tuppaa välillä olemaan hieman
työlästä, koska TOLO on vielä kokematon numeron komentaja. TOLO-olennot tykkäävät paimentaa 0:ia ja 1:siä myös useamman TOLO-yksilön ryhmissä. Joukossa
tehty numeroiden komentelu on lajin vanhempien mielestä tehokkaampaa ja helpompaa, ehkäpä TOLOT nimeltään J, J ja A sen keskuudessaan joskus ymmärtävät. Väsyneisyyttä TOLO:t ovat mitanneet ja havainnoineet keskuudessaan muun muassa seuraavien
keskusteluiden perusteella.

Paikka: Kahvi-kippola

J: Mun kämpän seinistä löytyy yllättäviä juttuja.
A(nimi muutettu, oikeasti Aa mutta kavereiden kesken A): Minkä värisiä ne sun
seinät on ?
J: Valkoisia
J(se toinen J, vrt.kuva): Onko ne minkä valkoisia ?
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Paikka: m-Onitori huone

J: pinppi!
J(se toinen J, vrt.kuva): Voi pinppi !
A: Voi pesre! Kertokaa mitä tähän hype-himmeli-päristimen surinalliseen määrittelyyn
laitetaan kohtaan 99.45.2 ?
J: Päristelymäärittelyn pöristelykuvauksen tiivistelmässähän kuvataan surinan johdantoosa.
A & J(se toinen J, vrt.kuva): Ai, jaa.

Paikka: nelosen ja vitosen rumpuruokala(viehtymyksestä numeroihin
ei pääse irti edes vapaa-ajalla)

<monta huikkaa ennen tätä>
J(1.3 promillee): Elämä on niinkuz sellane vor-silimukka…
J(se toinen J, vrt.kuva, 1.4 promillee): …joza käytetetään tyynaamista rakennetta…
A(1.02 promillee): ..ja sitte ku siitä päätsee ulos niin ohjelma loppuu.
<huikka>
J(1.4 promillee): Kjäh, Kjäh, Kika!
J(se toinen J, vrt.kuva, 1.5 promillee): Kjäh, , Kika, Kjäh!
A(1.1 promillee): Kika, kika, Kjäh!
<lisää huikkaa>
J(1.5 promillee): Elämä on niinkuz sellane vor-silimukka…
J(se toinen J, vrt.kuva, 1.6 promillee): …joza käytetetään tyynaamista rakennetta…
A(1.2 promillee): ..ja sitte ku siitä päätsee ulos niin ohjelma loppuu…

Juha Heimovirta
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Blankon Wappurieha 2002
Wappusauna
pe 26.4. klo 18:00
Teekkaritalo
Saunaa.
Viinanjuontia päihtymistarkoituksessa.
Jatkuu lauantai-aamuun asti.

Wappuiset KiltahuoneHäröilyt
la 27.4. klo 16:00
Kiltahuone
Kaikkea hauskaa maan ja taivaan väliltä.
Urheilulajeina pöytäkiekko ja kroketti.
Oletettavasti myös viinanjuontia.

Wapun Kirkkovenesoudut
su 28.4.
Tuiran uimaranta
Blanko ry osallistuu joukkueellaan soutuihin.
Kannustusjoukot ovat tervetulleita.
Illalla Jälkisoudut Foxiassa. Lippuja lipastolta.

Kiltahuoneilua + C64-bileet
ma 29.4. klo 17:00
Kiltahuone
Patonkia ja viiniä, Wappuun valmistautumista.
C64-bileet klo 21:00 alkaen:
C64 musaa & pelejä + elektronista pauketta (!).

Kurjenjuotto
ti 30.4. klo 14:00
Snellmaninpuisto (elokuvateatteri Rion edessä)
Juhlallista puhumista.
Kurjen juottamista.
Mahdollisesti ylläriohjelmaa.

22

Mistä tiedän milloin on bileet? Voinko ostaa jostain haalarimerkkejä?
Saako jostain vanhoja tenttejä? Missä kaikki ovat? Kuka on Isthvan?
Näihin ja moniin muihinkin mieltä askarruttaviin kysymyksiin saattaa löytyä
vastaus Blankon www-sivuilta, osoitteesta [ http://www.blanko.oulu.fi ]
Näiltä sivuilta löydät informaatiota Blankosta yleensä, miten Blankoon liitytään, kuka heiluttaa nuijaa, ja niin poispäin. Sivuilta löytyy kattava arkisto vanhoja tenttejä sekä linkkilista eri kurssien omille www-sivuille. Erilaisista tapahtumista ja bileistä tiedotetaan webissä, ja www-vastaava tuppaa laittamaan
sinne myös todistusaineistoa bileistä. Blankon sivuja kannattaa selailla usein!
Lisäksi tieto kulkee sähköpostitse; ainakin tärkeimmät asiat. Spämmimäärän
vähentämiseksi Blanko on kuitenkin siirtynyt käyttämään enemmälti uutisryhmäänsä [ oy.killat.blanko ], jossa tapahtumien ja muiden asioiden lisäksi välitetään tietoa avoimista työpaikoista. Tilaa heti kättelyssä tämä news-ryhmä.
Jaa että missä kaikki ovat? Hmm.. pitäisi ehkä kysyä että missä kaikki irkkaajat ovat. Blankolla on oma irc-kanava, jonne pääsee avaamalla jonkin irc-ohjelman ja kirjoittamalla ” /join #blanko ”. Blanko-kanavalla voi jutskailla ihan
mistä vaan. Yhdistävä tekijä on se, että kaikki ovat tollin opiskelijoita.
Viimeisenä muttei vähäisimpänä: [ irl://ilmoitustaulu.tollin.kaytavalla ]
Laitoksen käytävällä olevalla ilmoitustaululla ilmoitetaan kaikista bileistä ja
muista tärkeistä asioista. Sinne ilmestyvät kaikki ilmoittautumislistat (haalarit,
excu, jne.), joten ilmoitustaulua kannattaa käydä katselemassa silloin tällöin.
Etkö löydä vastausta askarruttavaan asiaan? Haluatko mukaan kilta-aktiiviksi?
Ota yhteyttä Blankon hallitukseen! [ mailto:blanko.hallitus@oulu.fi ]
Parhaimmat poiminnat ja paljon muuta luet tästä lärttysestä, Blankista.

blankki
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Blanko 02
blanko.hallitus@oulu.fi

puheenjohtaja

blanko.puheenjohtaja@oulu.fi

Niko Hummastenniemi

varapuheenjohtaja

blanko.varapuheenjohtaja@oulu.fi

Johanna Kangas

rahastonhoitaja

blanko.rahastonhoitaja@oulu.fi

Mika Fonsén

ulkoministeri

blanko.ulkoministeri@oulu.fi

Jaakko Jumisko

suunnittelija

blanko.suunnittelija@oulu.fi

Miika Oikkonen

sihteeri

blanko.sihteeri@oulu.fi

Mari Vierelä

tiedottaja

blanko.tiedottaja@oulu.fi

Vili Lang
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Ilari Juslén

opke-interface
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Pasi Partanen

www-tiimi
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Vili Lang
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