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3Pääkirjoitus

Markku
markku@solutions.fi

Blankki on puolueeton ja riippumaton opiskelija-ainejärjestöleh-
ti. Blankin testit ja vertailut perustuvat kansainvälisesti verifioitui-
hin menetelmiin ja ohjelmistoihin. Blankki ilmestyy säännöllisen
satunnaisesti. Lehti ei vastaa tilaamattoman materiaalin säilyttämi-
sestä eikä palauttamisesta. Julkaisemamme artikkelit, ohjeet ja vin-
kit on tarkastettu huolella, mutta emme kuitenkaan takaa niiden
virheettömyyttä emmekä vastaa esiityneistä virheistä tai ohjeiden
ja vinkkien noudattamisesta syntyneistä seuraamuksista. Kirjoituk-
sia ja kuvia saa lainata lehdestä ain toimituksen kirjallisella luval-
la. Tarjottu tai tilattu aineisto hyväksytään julkaistavaksi sillä ehdolla,
että sitä saa korvauksetta edelleen käyttää lehden www-sivustol-
la sekä lehden tai sen yksittäisen osan uudelleenjulkaisun tai muun

Joulu tulee – taas. Sehän tarkoittaa kaikennäköis-
tä hösellystä, aikataulujen suunnittelua, siivousta,
lahjojen hankintaa ym. Minulle joulu on viime vuo-
sina ollut enemmänkin rasite kuin ilon ja rauhoit-
tumisen juhla. Mutta kun tässä on viimeisen vuo-
den aikana ollut poikkeksellinen tilanne ja on saa-
nut ajatella asiat ihan uusiksi, niin jospa tänä vuon-
na otaisin joulun vastaan positiivisesti.  – Ajatuk-
sena se ei kuulosta ollenkaan dorkalta.

Kuinka usein uraudummekaan joihinkin van-
hoihin tapoihin tai ajatusrakennelmiin emmekä
edes ymmärrä etsiä poispääsyä niistä. Siksi on
ilahduttavaa tavata uusia ihmisiä ja ihan vain kuun-
nella ja yrittää ymmärtää heitä. Loppujen lopuksi
se on äärimmäisen helppoa, mutta eihän se sovi,
sehän estää tai ainakin hidastaa meitä pääsemäs-
tä tavoitteisimme. Tavoitteisiin, jotka olemme rajal-
lisen ja kenties optimistisenkin mielemme sopu-
koissa määritelleet.

Joulu on – ainakin aikaisemmin ollut – hiljenty-
misen aikaa. Vähintään yhtä tärkeää kuin hiljen-
tyä ja kuunnella toista on kuunnella omaa itseään.
On hyvä miettiä aika ajoin, mitä olemme tekemäs-
sä ja miksi. Mitkä asiat ovat meille tärkeitä ja min-
kä puolesta kannattaa nähdä vaivaa.

Juuri nyt määritellään opiskelijoiden asemaa
Suomessa uudelleen. Mitkä ovat yhteiskunnan ja
opiskelijoiden väliset intressit ja mitä se merkitsee
meidän päivittäiseen elämäämme. Uusin Oulun
ylioppilaslehti tuo selkeästi esiin, miten opiskeli-
joiden etujärjestöissä, erityisesti Suomen ylioppi-
laskuntien liitossa ollaan joko kykenemättömiä tai
haluttomia katsomaan tosiasioita silmiin. Oululais-
ten Harilan ja Heinilän malli uudeksi opintotuki-
järjestelyksi ei SYLlille lainkaan tunnu kelpaavan.

No, onneksi Oulun yliopiston ylioppilaskunnas-
sa ajatukset sentään liikkuvat liukkaammin ja sel-
väjärkisemmin. Ja parasta toimintaahan on perin-
teisesti ollut ainejärjestöissä. Erityisesti Blanko on
viime aikoina niittänyt mainetta tällä saralla.

Vaikka olen itse todellinen noviisi Blankos-
sa ja Oulun yliopistossa opiskelijana, olen ais-
tinut sen innon, millä killassamme asioihin ryh-
dytään ja niitä toteutetaan. Olen ollut vaikuttu-
nut killan toiminnasta ja tämänkin lehden pa-
rista artikkelista tulee esiin, että professori
Pekka Abrahamssonin heittämä haaste Blan-
kon kasvamisesta Oulun yliopiston suurim-
maksi ainejärjestöksi otetaan avosylin vastaan
ja haasteeseen vastataan uudella innolla.

Kasvussa on myös omat sudenkuoppan-
sa. Esim. syyskokous venyi kohtuuttoman pit-
käksi ja nyt killassa ollaan jo sellaisissa mitois-
sa, että nurkkapatriotismin vaara muhii. Vas-
takkainasettelu on tervettä, jos keskustelu
käydään julkisesti ja ketään painostamatta tai
lahjomatta.

Blankki tarjoaa keskustelukanavan Blankon
omista asioista, opiskeluun liittyvistä hankkeis-
ta, esim. opke- ja kopo-asioissa, kuin myös
OYY:akin koskevista pohdinnoista. Killassa on
muutamia kymmeniä todella aktiivisia ihmisiä,
ja vauhdikkaassa, nopeatempoisessa toimin-
nassa voi tiedottaminen ja mukaankutsuminen
unohtua. Olisikin hyvä, jos Blankossa loisim-
me paitsi monipuoliset myös kattavat tiedotus-
käytännöt, jotta “kuso kulkisi”.

Siihen meillä on teknistä osaamista, var-
masti ymmärrystäkin, kun vain hiljennymme
välillä ajattelemaan asiaa toisenkin näkövink-
kelistä.

Killan tapahtumakalenteri loppuvuodelle 2003
pe 28.11.2003 Pikkujoulut klo 18:00
la 6.12.2003 Itsenäisyyspäivän illallinen klo 19:00
ma 8.12.2003 Blankon saunailta – vol 8 JouluSpecial klo 18:00
la 13.12.2003 Kiltahuoneen siivoustalkoot klo 12.00 alkaen
ti 16.12.2003 Blanko ry:n yhdistuksen kokous klo 8.15 (ks. s 4)
Tarkemmat tiedot webistä: www.blanko.oulu.fi/tapahtumakalenteri

käytön yhteydessä toteutus- ja jakelutavasta riippumatta. Toi-
mitus säilyttää pyytämättä lähetettyjä kirjoituksia ja kuvia
kuukauden, ellei hukkaa niitä jo ennen aikamäärän täytty-
mistä.



4 Puheenjohtajan palsta

Jukka Kontula
Blankon hallituksen puheenjohtaja

Minne menet,
30-vuotias Blanko?
Tervehdys kaikille blankolaisille. Tämä vuo-
si on ollut poikkeuksellisen kiireinen monel-
le Blanko-aktiiville. Onneksi kaksi vuoden
suurinta työllistäjää ja harmaiden hiuksien
aiheuttajaa ainakin omalta osaltani ovat jo ohi.
Kyseessä ovat tietenkin Blanko-päivät’03 ja
Blankon 30 vuotista taivalta juhlistaneet vuo-
sijuhlat.

Blanko on kasvanut vuosien varrella muu-
taman ihmisen piiristä 500 ihmisen hyvinkin
elinvoimaiseksi ainejärjestöksi. Alkuaikojen
pääasiallisena tarkoituksena on ymmärtääk-
seni ollut lähinnä järjestää Blanko-päiviä ja
siinä sivussa keksiä kaveripiirille pientä
oheistoimintaa opiskelun lomassa. Vuosien
varrella TOL:n sisäänoton kasvamisen myö-
tä myös Blanko on kasvanut ainejärjestönä.
Ymmärtääkseni hyvin pitkään Blanko oli kui-
tenkin kohtuullisen pienen piirin järjestö, jon-
ka pääasiallinen tarkoitus oli edelleen Blan-
ko-päivien järjestäminen.

Tänä vuonna järjestetään jälleen Blanko-
päivät, mutta muuta yhteistä 30 vuoden takai-
seen tilanteeseen on vaikea keksiä. Blankon
tapahtumakalenterista löytyy nykyään teke-
mistä joka viikolle, varsinkin jos mukaan lue-
taan viikoittaiset urheiluvuorot ja hallituksen
kokoukset. Ilman niitäkin vähintään joka toi-
nen viikko taitaa löytyä joku hyvä tekosyy
juhlia. Eri tapahtumissa käy vuosittain satoja
ihmisiä ja yleensä joka vuosi ideoidaan jo-
kin uusi tapahtuma vanhojen rinnalle. Tämä
kertoo toivottavasti ainakin siitä, että tulevat-
kaan hallitukset eivät jouda lepäämään laa-
kereillaan, vaan saavat kehittää toimintaa
eteenpäin. Tällä hetkellä Blanko on teekka-
rikiltojen jälkeen yliopistomme aktiivisimpia
ainejärjestöjä ja uskon, että suunnitelmallisel-
la kehittämisellä Blanko voi muutamassa vuo-
dessa nousta vähintään samalle tasolle tai
ohikin. Tapahtumien runsaus ei sinällään tie-
tenkään saa olla itseisarvo, vaan on panos-
tettava myös laatuun eli siihen, että ihmiset
viihtyvät ja tulevat tapahtumiin toistekin.

Tänä vuonna ollessani mukana järjestä-
mässä Blanko-päiviä tuli usein mieleen, että
voi, kun joku olisi aikoinaan kirjoittanut täs-
täkin kunnon dokumentaation. Näkisin, että

ainejärjestöjen kehittymisessä usein ongelma-
na on jatkuvuus ja tiedon siirtäminen sukupol-
velta toiselle. Hallitukset vaihtuvat vuosittain ja
usein virheistä opitaan korkeintaan muutamak-
si vuodeksi kerrallaan. Pitkätkin perinteet ja
hyväksi koetut käytännöt saattavat unohtua, jos
hyvin suuri osa aktiiviporukasta vaihtuu kerral-
la. Toisaalta ainejärjestötoiminnan suola piilee-
kin juuri tässä vaihtuvuudessa ja siinä, että jo-
kainen voi luoda oman näköisensä Blankon.

Tätä tekstiä on inspiroinut vasta juhlitut vuo-
sijuhlat ja niiden osalta useiden ihmisten teke-
mä tutkimustyö Blankon historiasta. Tämä on
omistettu osaltaan kaikille teille Old School -
tyypeille, jotka jaksatte kiertää yhä Blankon ta-
pahtumissa kertomassa menneistä vuosista.
Toisaalta haluaisin myös rohkaista kaikkia uu-
sia opiskelijoita tulemaan mukaan ja tuomaan
tullessaan tuoreita ideoita toiminnan kehittämi-
seksi. Me muut, jotka jäämme tuohon väliin,
saamme luvan nauttia sekä perinteistä että uu-
sista tuulista. Toivottavasti muistamme kuiten-
kin jossain välissä myös taltioida kokemuksi-
amme tuleville sukupolville. Näin heidän elä-
mänsä on osaltaan helpompaa eikä kaikkea
tarvitse rakentaa alusta asti uudestaan.

HUOM! Blankon kokous tiistaina 16.12. klo 8.15 kiltahuoneella.
Kokouksen aiheena talousarvion uudelleen käsittely.
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Mistä tiedän missä tapahtuu ja milloin? Mistä
voin kysellä ja ostaa haalarimerkkejä? Onko
jostakin mahdollista lukea vanhoja tenttikysy-
myksiä? Missä kaikki ovat?

Kaikkiin näihin ja moniin muihinkin kysymyk-
siin löytyy vastaus Blankon hienoilta www-sivuil-
ta osoitteesta

http://www.blanko.oulu.fi/ .

Blankon www-sivuilta löydät ajankohtaisim-
man tapahtumakalenterin, joka kertoo missä ja
milloin tapahtuu. Tämän lisäksi kannattaa ehdot-
tomasti seurata tuoreita uutisia, jotka päivittyvät
suoraan etusivulle. Uutisiin tulee paljon ajankoh-
taista tietoa, mitä ei voi lukea mistään muualta.
Kuva-albumia päivitetään jatkuvasti, ja sieltä voit
käydä tarkistamassa eri tapahtumien raskautta-
vaa kuvamateriaalia. Blankon www-sivuilta löy-
dät näiden lisäksi mm. tenttiarkiston, hallituksen
ja toimihenkilöiden esittelyt, Blankon säännöt,
jäsenasiaa, hallitusten kokousten vanhat pöytä-
kirjat, koulutuspoliittista asiaa ja paljon muuta.

Uutisryhmiä kannattaa seurata. Blankon uu-
tisryhmä on

oy.killat.blanko.

Blankon uutisryhmästä löydät kaikki jäsenis-
tölle lähetetyt sähköpostit. Näiden lisäksi uutis-
ryhmässä julkaistaan kaikki epämääräinen tie-
to, joka ei tiedottajan suodattimen vuoksi pää-
dy jäsenistölle saakka. Tällaisia ovat esimerkiksi
työpaikkailmoitukset sekä ei-niin-tärkeät tapah-
tumat, jotka eivät voisi kiinnostaa kaikkia blan-
kolaisia. Joskus uutisryhmässä käydään yleistä
keskustelua rajattuun aiheeseen liittyen. Uutis-
ryhmää voi seurata myös Blankon www-sivujen
kautta.

Jaa, että missä kaikki ovat? Parempi kysymys
voisi olla, että missä kaikki irkkaajat ovat? Blan-
kolla on kohta neljä vuotta vanha IRC-kanava.
Jo kahden vuoden ajan fukseja on kehotettu
mukaan irkkaamaan kanavallemme heti syksyn
ensimmäisestä informaatiotilaisuudesta lähtien.
Tästä johtuen kanavan käyttäjämäärä on nous-
sut noin 20 aktiivisen irkkaajan kanavasta jo nyt
reilun sadan irkkaajan kanavaksi. Jos kysytään,
missä on tuorein ja ajankohtaisin keskustelu, on
vastaus Blankon irkkikanavalla. Irkkaajat eivät
koskaan ole pimennossa mistään tapahtumas-
ta tai keskustelusta, jota käydään. Suosittelem-
me lämpimästi liittymistä kanavallemme. IRC-
ohjeistusta antaa mielellään tiedottaja Niko
Hummastenniemi. Alkuun pääsee myös Goog-

len avulla. Blankon IRC-kanava (IRCNetis-
sä) on tietenkin

#Blanko.

Ilmoitustaulua Tietojenkäsittelytieteiden
laitoksella ei kannata unohtaa. Blankon oma
ilmoitustaulu sijaitsee TOL-käytävällä tent-
titulosten oikealla puolella. Ilmoitustaululta
löytyy ajankohtaisia tapahtumamainoksia
niin Blankon kuin muidenkin tahojen osalta.
Vaikka tiedottaminen suurimmaksi osaksi
tapahtuukin sähköisesti, ei vanhaa kunnon
ilmoitustaulua sovi unohtaa. Onhan ilmoitus-
tauluja ympäriinsä joka puolella yliopistoa.
Muista siis myös

Blankon ilmoitustaulu TOL-käytävällä.

Etkö löytänyt vastausta sinua askarrutta-
vaan kysymykseen? Aina voi kysyä! Blan-
kon hallituksen ja toimihenkilöt tavoitat par-
haiten yhdestä sähköpostiosoitteesta. Jokai-
sella hallituksen jäsenellä sekä toimihenki-
löllä on myös oma henkilökohtainen sähkö-
postialias, jonka avulla voit lähettää postia
suoraan tietylle henkilölle. Aliakset löydät
parhaiten Blankon www-sivuilta. Jos kuiten-
kaan et halua kohdistaa asiaasi kenellekään
henkilökohtaisesti, niin kannattaa lähettää
postia suoraan hallitukselle ja toimihenkilöil-
le. Osoite on

blanko.hallitus@oulu.fi.

Jos sinua kiinnostaa keskustelu, jota käy-
dään enemmän hallituksen sisällä ja haluat
saada sähköpostilaatikkoosi hallitusten ko-
kousten esityslistat, niin on olemassa myös
Blankon aktivistilista. Tälle listalle voi liittyä
halutessaan kuka tahansa blankolainen.
Ohjeet löydät tietenkin Blankon www-sivuil-
ta kohdasta Toiminta. Listalle ilmestyy mm.
erilaisten tapahtumien aiheita ja paikkoja
sekä ilmoitetaan ainejärjestöille menevistä
asioista. Blanko-aktivistit listan suora osoite
on

blanko-aktivistit@lists.oulu.fi.

Tietoa tiedotuksesta
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Vuosittain pidetään ainakin vuosi- ja vaaliko-
kous. Vuosikokous pidetään helmikuun 25.
ja maaliskuun 25. päivän välisenä aikana,
vaalikokous marraskuun 1. ja joulukuun 10.
päivän välisenä aikana.” (Blankon säännöt)

Blankon sääntömääräinen vaalikokous (syys-
kokous) järjestettiin 19.11. eli hyvissä ajoin
ennen sääntöjen määräämää takarajaa. Ko-
kouksessa käsiteltävistä asioista tärkeimmät
olivat ensi vuoden toimintasuunnitelma, ta-
lousarvio ja tietenkin ensi vuoden hallitus ja
toimihenkilöt. Paikalla oli noin 40 aktiivista
blankolaista jotka jaksoivat sinnitellä neljää
(4) minuuttia vailla viiden (5) tunnin kokouk-
sen läpi.

Toimintasuunnitelmassa linjataan toimin-
nan perusteet seuraavalle vuodelle. Hallitus
oli tehnyt omasta mielestään hyvää työtä
suunnitelman tekemiseksi, mutta vanhat yli-
oppilaskunnan kehäketut olivat ilmeisesti
saaneet vihiä kokouksesta ja saapuivat pai-
kalle terotettuine viiloineen. Toimintasuunni-
telmaa viilattiin vielä syyskokouksessakin
tunnin ajan, mikä varmaan on Blankon ennä-
tys. Talousarviostakin käytiin puolen tunnin
keskustelu, mutta suuria muutoksia ei tarvit-
tu, pari äänestystä kylläkin. Suunnitelmista
keskustelu sinänsä on hyvä asia, sillä keskus-
telulle ei avaudu kovinkaan usein mahdolli-
suutta, ainakaan niin suuren joukon kesken.

Ennätyspitkä syyskokous
– 5 tuntia!

Kokousta oli kulunut pian kaksi tuntia, kun
päästiin päättämään vuoden 2004 toimijoista.
Hallitus oli tiedustellut kiinnostuneita pitkin syk-
syä, ja viimeistään edellisenä iltana järjestetys-
sä kähmitäsaunassa kaikki toiminnasta kiinnos-
tuneet saivat äänensä kuuluviin. Hallitus kasvoi
tämänvuotisesta kahdella henkilöllä ollen siis
ensi vuonna 10 hengen suuruinen. Kopo- ja lii-
kuntavastaavat ovat nyt hallituksen täysivaltai-
sia jäseniä, jälkimmäisen nimikeenä on nyt kult-
tuuri- ja terveysministeri. Lisäksi uutena halli-
tuksen jäsenenä on ensi vuonna Blanko-päivät
yhteyshenkilö, vusijuhlavastaavaa taas ei tule-
vana vuonna hallituksessa tarvita. Tämänvuo-
tisten 11 toimitsijan sijaan valittiin 14 toimitsi-
jan tehtävään yhteensä 15 henkilöä, lisäksi
tämän(alku)vuotinen nelihenkinen blankkitiimi
tuplaantui, jos lasketaan päätoimittaja mukaan.
Uusina nimikkeinä toimihenkilöiden joukossa
ovat alumni-vastaava, webapprentice ja Blan-
kin päätoimittaja.

Kokouksessa äänestettiin peräti seitsemäs-
tä paikasta, parissa tapauksessa selvittiin joko
toisen ehdokkaan vetäytymisellä tai tuplaviran
perustamisella. Vaikka aikaa veikin, on kehityk-
sellä varsin hyvä suunta ottaen huomioon, että
vielä kolme vuotta sitten syyskokouksessa piti
soittaa ja suostutella blankolaisia mukaan hal-
litukseen!

Viereisellä sivulla on lueteltu vuoden 2004
Blankon hallitus ja toimihenkilöt, onnea ja työn-
iloa valituille!

Teksti: Jukka Kontula
Kuvat: Markku Pylkkö

Kokousväkeä oli
Luonnontieteellisen
tiedekunnan kanslian
takaiseen kokoushuo-
neeseen kerääntynyt
ennätysmäärä. Palkkiona
aktiivisuudesta olikin
kokousrutiinia “koko
rahalla”.
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Hallitus:
Puheenjohtaja:  Juuso Räsänen
Varapuheenjohtaja:  Jyrki Puttonen
Sihteeri:  Vesa-Ville Piiroinen
Rahastonhoitaja:  Pekka Oikarainen
Ulkoministeri:  Henrik Heusala
Suunnittelija:  Samuli Pöyhtäri
Tiedottaja:  Liisa Oikarinen
Blanko-päivät yhteyshenkilö:  Jukka Kontula
Kopo-vastaava:  Hannu Korva
Kulttuuri- ja terveysministeri:  Heidi Oja

Toimihenkilöt:
Jäsenvastaava:  Jani Ohtonen
Ohjelmoijat:  Aapo Herrala ja Juhana
Virtanen
OLuT-vastaava:  Pasi Partanen
Fuksivastaava:  Matti Pouke
Tenttiarkistovastaava: Kimmo Kemppaala
Alumni-vastaava:  Jussi Ranta
Viinimestari:  Vikke Matikainen
Webmaster:  Markus Haataja
Webapprentice:  Juho Mattila
Graafinen suunnittelija: Tuomas Nissinen
Hanslankari:  Janne Suokas
Kiltahuonevastaava:  Katariina Silvendoi-
nen
Valokuvaaja:  Niko Hummastenniemi
Blankki-tiimi:  Aapo Herrala, Tuire Kon-
tiokari,  Hannu Kukka,  Vili Lang, Hanna
Säynäjäkangas, Kaisa Teronen, Heidi
Wikman
Blankin päätoimittaja:  Markku Pylkkö

Lisäksi kokous valitsi killan olterman-
niksi Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen
johtajan Jouni Similän.

Valitut hallituksen jäsenet ja toimihen-
kilöt on esitelty kuvagalleriassa seuraaval-
la sivulla.

Nuijan omistus vaihtuu. Sekä nykyinen että tuleva
haltija tuntuvat olevan tyytyväisiä tilanteeseen.

Jussi Ranta valmiina
aloittamaan

äänestysrumban.
Todistettavasti vaaliuurna

on tyhjä (ylhäällä).
Sihteeri Heidi Oja ja
puheenjohtaja Niko

Hummastenniemi tekivät
poikkeuksellisen pitkän
kokousrupeaman. Tässä

he seuraavat silmä
tarkkana Jussi Rannan ja

Kaisa Ömanin
suorittamaa

ääntenlaskennan
tarkistusta (yläoikealla).

Kokouksen venyminen mietitytti ja vähän väsyttikin kokousväkeä.

:
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Hallitus vuonna 2004

Puheen-
johtaja
Juuso
Räsänen

Vara-
puheen-

johtaja
 Jyrki

Puttonen

Sihteeri
Vesa-Ville

Piiroinen

Rahaston-
hoitaja
 Pekka

Oikarainen

Ulko-
ministeri
Henrik
Heusala

Suunnittelija
Samuli

Pöyhtäri

Tiedottaja
Liisa

Oikarinen

Blanko-päivät
yhteyshenkilö
 Jukka Kontula

Kopo-vastaava
Hannu Korva

Kulttuuri- ja
terveysministeri
Heidi Oja

Toimihenkilöt vuonna 2004

Jäsenvastaava
 Jani Ohtonen

Ohjelmoija
Aapo Herrala

Ohjelmoija
Juhana
Virtanen

OLuT-vastaava
 Pasi Partanen

Fuksivastaava
Matti Pouke

Tenttiarkisto-
vastaava
Kimmo

Kemppaala

Alumni-vastaava
 Jussi Ranta

Viinimestari
Vikke
Matikainen

Webmaster
Markus Haataja

Web-
apprentice
Juho Mattila

Graafinen
suunnittelija

Tuomas
Nissinen

Hanslankari
Janne Suokas

Kiltahuone-
vastaava
Katariina

Silvendoinen

Valo-
kuvaaja
Niko
Hummastenniemi

IMAGE
NOT

AVAILABLE

IMAGE
NOT

AVAILABLE

IMAGE
NOT

AVAILABLE
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1. Yleistä
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia tietojenkäsitte-
lytieteiden laitoksen (TOL) opiskelijoiden etujärjes-
tönä ja yhdyssiteenä Oulun yliopistossa ja siten tu-
kea alan opiskelijoiden yhteisiä pyrkimyksiä. Blan-
ko ry on Tietotekniikan Liitto ry:n (TTL) jäsen.

2. Jäsenistö
Yhdistys jatkaa jäsenistönsä tukemista ja yrittää saa-
vuttaa mahdollisimman monen jäsenensä. Erityisesti
yhdistys panostaa syksyllä uusien opiskelijoiden
rekrytoimiseen, jotta yhdistyksen jäsenmäärä kas-
vaisi. Lisäksi toiminnassa tulee kiinnittää huomiota
vanhempien opiskelijoiden saavuttamiseen.

3. Julkaisutoiminta
Yhdistys julkaisee omaa jäsenlehteään Blankkia sitä
mukaan, kun toimitus katsoo riittävän määrän mate-
riaalia kerääntyneen. Tavoitteena on julkaista kaksi
(2) Blankkia kevätkaudella ja kaksi (2) syyskaudella
sekä kaksi (2) erikoispainosta: Fuksi-Blankki ja Abi-
Blankki.

4. Ekskursiotoiminta
Yhdistys pyrkii järjestämään kaksi opintomatkaa,
ensimmäisen kevätlukukaudella ja toisen syysluku-
kaudella. Ekskursioiden määränpään päättää ja
mahdolliset vierailut järjestää yhdistyksen hallitus tai
sen nimeämä toimikunta. Mahdollisen ulkomaaneks-
kursion järjestämistä selvitetään.

5. Opetuksen kehittäminen
Yhdistys osallistuu aktiivisesti TOL:n opetuksen ke-
hittämiseen mahdollisten tiedekuntaneuvoston opis-
kelijajäsenten, laitosneuvoston opiskelijajäsenten ja
opetuksenkehittämistyöryhmän kautta. Yhdistyksen
hallitus seuraa aktiivisesti yliopistolla ja laitoksella
käytävää koulutuspoliittista keskustelua ja ottaa tar-
vittaessa kantaa siihen. Yhdistys osallistuu tutkinto-
rakenneuudistustyöryhmän toimintaan sen opiske-
lijajäsenten kautta. Yhdistys kiinnittää huomiota uu-
sien opiskelijoiden sisäänottomääriin ja pyrkii vai-
kuttamaan niihin tarpeen mukaan.

6. Kajaanin yksikkö
TOL:lla alkaa opetus Kajaanin yksikössä. Yhdistys
pyrkii käynnistämään toimintansa myös siellä.

7. Kiltahuonetoiminta
Kiltahuonetoiminnan kehittämiseen kiinnitetään eri-
tyistä huomiota. Kiltahuoneesta on edelleen tarkoi-
tus kehittää viihtyisä paikka, johon on helppo tulla
rentoutumaan luentojen välillä, sekä tarjota mahdol-
lisuus harjoitustöiden tekemiseen ja virvokkeiden
nauttimiseen. Erityisesti kiltahuoneen yleiseen siis-
teyteen tulee kiinnittää huomiota. Yhdistys pyrkii ak-
tiivisesti vaikuttamaan vanhan kiltahuoneen säilyttä-
miseksi.

Blanko ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2004
8. Blanko-päivät
Yhdistys toimii mukana Blanko-päivien järjeste-
lyissä auttaen projektiryhmää käytännön järjes-
telyiden hoitamisessa ja työvoiman rekrytoimi-
sessa.

9. Yhteistyö Tietojenkäsittelytieteiden
laitoksen kanssa

Yhteistyössä laitoksen kanssa on tarkoitus ker-
toa lukioissa tietojenkäsittelytieteiden opiskelus-
ta. Näiden lukiokierrosten rahoitus tulee laitok-
selta ja Blanko ry rekrytoi tarvittavan työvoiman.
Yhdistys osallistuu myös uusien pienryhmäoh-
jaajien valintaan sekä kouluttamiseen.

10. Yhteistyö Oulun yliopiston ylioppilas-
kunnan kanssa

Yhdistys osallistuu ylioppilaskunnan järjestämiin
ainejärjestökoulutuksiin ja seuraa ylioppilaskun-
nan sisällä käytävää keskustelua. Yhdistys pyr-
kii myös tekemään ylioppilaskuntaa tutuksi jä-
senistölleen.

11. Yhteistyö yritysten kanssa
Yhteystyötä yritysten kanssa kehitetään edel-
leen. Yhteistyömuotoja yritetään laajentaa perin-
teisistä haalarimainoksista ja yrityssaunailloista.
Erityistä huomiota kiinnitetään pitkäaikaisiin yh-
teistyökumppanuussopimuksiin.

12. Urheilu- ja virkistystoiminta
Yhdistys järjestää tapahtumakalenterinsa mukai-
set tapahtumat sekä osallistuu erilaisiin tapahtu-
miin mahdollisuuksien ja resurssien mukaan. Yh-
distys kehittää urheilutoimintaa tarjoten jäsenis-
tölle enemmän mahdollisuuksia liikuntaan.

13. Kulttuuritoiminta
Yhdistys alkaa kehittää omaa kulttuuritoimintaa
erilaisten tilaisuuksien puitteissa. Tilaisuuksia
pyritään järjestämään ja muiden järjestämiin ti-
laisuuksiin pyritään osallistumaan resurssien
puitteissa. Yhdistys pyrkii kehittämään kulttuu-
ritoimintaa eri yhteistyötahojen, erityisesti Ou-
lun yliopiston luonnontieteilijöiden, kanssa.

14. Alumni-toiminta
Yhdistys aloittaa Alumni-toiminnan. Alumni on
tarkoitettu TOL:lta valmistuneille tai pysyvästi
opiskelut lopettaneille. Tarkoitus on tarjota Alum-
nin jäsenille yhteydenpitokanava toisiinsa ja saa-
da yritysmaailman viesti yhdistykselle.

15. Kokoustoiminta
Yhdistys järjestää sääntömääräiset kokouk-
sensa (syyskokous ja kevätkokous) sekä
hallituksen kokouksia vähintään kerran
kuussa.
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  Mikä ihmeen OPKE? Opke tarkoittaa ope-
tuksenkehittämistä sen monissa muodoissa,
ja sitä käytetäänkin yleissanana, kun ei tiede-
tä, ketä muuta syyttää. KOPO on fiininpi ver-
sio siitä, ja on syytä huomata, että kun aletaan
puhua koulutuspolitiikasta sen todellisessa
merkityksessä, ollaan jo aika kaukana siitä
millainen JTH on ensi vuonna. Onneksi mei-
dän laitoksemme ja killan toiminta perustuu
tällä saralla eritoten kurssien ja opetustapo-
jen kehittämiseen. Suuret ja kauniit linjave-
dot jätetään politikoille.

  Vuosi sitten astuessani Pasi Partasen yli-
suuriin opkemonoihin, oletin homman olevan
ns. kakunpala. Olen kuitenkin useaan ottee-
seen todistanut omat luuloni vääriksi mietti-
essämme mm. sitä, kuinka saisimme useam-
man meikäläisen istumaan koulunpenkissä
valmistumiseensa saakka. Ollessani viime
vuosituhannen satoa voin todeta, ettei suin-
kaan ole ollut helppoa hymyillä kuunnelles-
sani muun henkilökunnan tuskia meidän iki-
opiskelijoiden takia. KOPO-vastaavuus ei ole
yksinkertainen toimi, koska se ei, vaikka niin
yleisesti luullaan, sisällä vain yhtä asiaa, joka
olisi opetuksenkehittäminen, vaan se sisältää
valtavan kokonaisuuden nimeltä opetuksen-
kehittäminen.

  Koska en pidä sitä saavutuksena, että
laitoksemme opetus on säilynyt yhtä vähän
mielenterveyttä järkyttävänä, en sitä täten
saavutuksekseni aio lukeakkaan. Opke-toi-
minta on siis hyvin jatkuvaa toimintaa eikä ole
olenkaan mahdollista saattaa opetusta tietylle
tasolle, heittää rukkasia takkaan ja päättää
mennä nukkumaan. Tämän vuoksi, hyvät lu-
kijat, pyydänkin, että huomaatte sen, ettei
opetus mihinkään absoluuttiin pysähdy eikä
opetuksen kehitys ala näkyä vasta vuonna
2020. Viimeisin lause suomennettuna tarkoit-
taa sitä, että teillä on mahdollisuus tulla mu-
kaan korjaamaan typeriä asioita, valittamaan
henkilökunnalle ja tekemään teidän omasta
opiskelustanne vähemmän psykooseja aihe-
uttavaa. Mikäli pistäydytte joskus opken ko-
kouksessa, voitte olla Itse mukana Oman
opiskelunne kehittämisessä.

  Koska olen kuunnellut useammankin
puheen kehittyvästä tietoyhteiskunnasta ja
siitä, kuinka sen ja tuon ja jopa Sellaisenkin
alan ammattilaisista on tulevina vuosina pu-
laa ja kuinka tämän ja sen-kaltaisen asian
osaajat viedään käsistä, suorastaan pursuan
asioita, mistä puhua nyt. Oletan kuitenkin, että
mikäli alan tässä ja nyt keskustella asioista,

jotka koskettavat tavallista opiskelijaa kuten
vaikkapa Antti Alatakapyrsyää yhtä paljon kuin
mutavyöryt Uzbekistanissa, ei kukaan tätä lue.
Sen vuoksi jää vain sanottavaksi, että vaikka
opke-toiminta on ollut jo pitkään kuvioissa, ei
se ole koskaan ollut niin tärkeää kuin nyt!

  Miksikö?! Meillä on vaara jäädä kilpavarus-
telulta vaikuttavan säästöpolitiikan ja koulutus-
laitosten välisen kisan altavastaajiksi. Voin kui-
tenkin onneksemme sanoa, että laitoksemme
on harvinaisen tervejärkinen, vaikkakin hetkit-
täin hieman hidas liikahtamaan. Tämän vuoksi
on selvää, että rääkätyt opiskelijat löytyvät tu-
levina vuosina jostain aivan muualta. Tarkkasil-
mäinen Akateeminen Järkeily toteaakin tähän
väliin, että järjestelmämme kauneus piileekin
juuri siinä, että me kaikki olemme osa koneis-
toa, eivätkä pelkästään ne, jotka ovat palkatut
meitä opettamaan. Koska me emme ole asiak-
kaita vaan ”kanssakärsijiä”, meidän ei tarvitse
alistua johonkin aivan muiden, usein jopa vuo-
sikymmeniä sitten kengissämme olleiden by-
rokraattien päätökseen siitä, millaisiksi me val-
mistumme (ja kuinka pian viimeistään). Totta-
kai on selvää, ettei kukaan meistä samaistu eikä
edes myönnä olevansa samalta planeetalta kuin
luennoitsija, joka aloittaa luennon kertomalla
millaista oli silloin ”kuuskytluvulla”. Mikä mei-
dän kuitenkin pelastaa vanhojen partojen hyö-
kyaallon alta on se, ettei se raasu eläkettä pa-
koileva proffa joudu opetusta itse kehittämään,
vaan Me Saamme Auttaa Häntä.

Lauri Pajunen
Blankon KOPO-vastaava

Mikä ihmeen KOPO?   Eli,
terveisiä Hulahula-maasta.
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Tavoitteena on saada kiltahuoneelle uusi

ilme, mm. sipaista maalia seiniin soveltuviin
kohtiin, antaa pölypunkeille kyytiä ja menolip-
pu raikkaaseen ulkoilmaan, pistää kalusteet in-
tuitiiviseen järjestykseen yms. viihtyvyyttä li-
säävillä toimenpiteillä parantaa kiltalaisten yh-
teisen oleskelutilan immateriaalista arvoa.

Lopuksi, jos aikaa ja energiaa jää, tutustute-
taan talkoolaiset kyykän ihmeelliseen maail-
maan. Fuksipassiin on luvassa nakkipisteitä pal-
kinnoksi ahkerille noviisiopiskelijoille. Ja muille

LIIKUNTA-ASIAA
Vuoden lähestyessä loppuaan myös liikunta-
vuorot jäävät tauolle.
Yliopiston liikuntaohjelman mukaiset harjoituk-
set ja vuorot (esim. Blankon sählyvuoro) syys-
lukukauden osalta lopetetaan pääosin perjan-
taina 7.12.  Linnanmaan liikuntahallin ohjaamat-
tomat vuorot (esim. sulkapallovuorot) loppuvat
vasta 12.12.
Hyvin levätyn joulutaoun jälkeen evään liikun-
taohjelma käynnistyy kokonaisuudessaan maa-
nantaina 5.1.2004.

Lisäksi hieman yleisempää infoa loppuvuoden
liikunnasta.

SULKAPALLOKURSSI

Sulkapallon peruskurssi yliopistolaisille Lin-
nanmaan liik.hallilla pe 28.11. klo 15-17 jat-
kuen su 30.11. klo 13.00-16.00.
Ilmoittautumiset: markku.saarela@oulu.fi
tai puh. 5534029 (enint. 12 osall.).
Kurssimaksu 10 euroa maksetaan paikalla
pe 28.11. Sporttikorttia ei tarvita. Mailan
saat tarvittaessa lainaksi.

HARJOITUSVUOROJEN PERUUNTUMISIA

Vakan harjoitusvuorot loppuvat syyskauden
osalta jo 30.11. talon oman käytön vuoksi.
ONK:n ala-asteen harjoitusvuorot on peruttu
ma 1.12. klo 19-21, ke 3.12. klo 16-22 ja to
4.12. klo 16-22, jolloin sali on koulun omas-
sa käytössä.

Haalariprojekti polkaistiin tänäkin vuonna käyn-
tiin lähes tulkoon heti syksyn opintojen alettua.
Ensimmäiset mainokset myytiin suhdepelillä
isien, setien ja lähituttavien firmoille. Loppujen
myyntiin aktiiviset opiskelijat käyttivät luontaista
charmiaan. Kiltamme muista rahankeruuta vaa-
tivista projekteista johtuen haalareiden mainos-
myynti näytti alusta lähtien kärsivän jonkin as-
teen inflaatiosta ja myyntimäärien taivasta hipo-
via tavoitteita jouduttiinkin heti alkumetreillä
hieman laskemaan.

Nyt syksyn taittuessa kohti talvea voi projek-
tin kuitenkin todeta saavuttaneen loppunsa kun-
niakkaasti. Kymmenkunta mainospaikkaa saa-
tiin myytyä ja sen myötä haalariprojektista koi-
tuvat kulut katettua. Tämän vuoden haalareis-
samme mainostavat Vega Technologies, Nokia,
Elbit, TietoEnator, Spenocap, Matronic, SCA,
Sanoma Magazines Finland, Kaarlenholvi sekä
pääsponsorina Metso Automation. Tummansi-
niset Blankon haalarit varasi itselleen reilut 50
fuksia. Luku on hieman aikaisempia vuosia al-
haisempi, mutta porukan yhteishenki varmasti
sitäkin vahvempi.

Viimeisiä painokuvia odotellessa ja tila-
usta viimeistellessä, voisin todeta haalari-
projektimme onnistuneen huolimatta kai-
kesta takkuilusta postituslistojen toimimat-
tomuuden ja edelleen huonon tiedonkulun
kanssa.

Kiitos kaikille teille, jotka autoitte mainos-
paikkojenmyynnissä ja kiitos Eliselle, joka
järjesti kaikki haalarisovitukset.

Haalariprojekti 2003

palkaksi työn iloa, hyvää mieltä ja siisti kiltis
kaikille. Paikalle kaivataan tosi tekijöitä, työ-
tä pelkäämättömiä blankolaisia, tällä kertaa
siis – kiltahuoneen eteisen yleisohjeen vas-
taisesti – ei tumput suorina seisoskelijoita.

Talkoissa on tilaisuus jututtaa sekä ny-
kyista että tulevaa kiltisvastaavaa ja tyhjen-
tää omaa ylitsevuotavaa idearuutisarveaan
heidän niskaansa.

Jokainen kynnellekykenevä mukaan
hommiin !

Kiltahuonetalkoot lauantaina 13.12.2003  klo 12 alkaen

Urheiluvastaava
Juuso Räsäseltä

Mahtuuko vai ei? Taas yksi uhri Elisen ja Liisan
tuloksiatuottavassa käsittelyssä.

Kuva: Markku Pylkkö

Teksti:
Liisa Oikarinen
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Peli-ilta alkoi kiltiksellä perjantai-iltana kuu-
den aikoihin. Paikalla oli sekä tuoreita että
vähemmän tuoreita blankolaisia (joku taisi
juuri samaisena iltana liittyä Blankoon). Lau-
tapelit otettiin käyttöön rauhallisissa tunnel-
missa: innokkaimmat pelasivat Kimbleä ja
Trivial Pursuitia. Myös Xbox oli kiltiksellä
aktiivisessa käytössä. Etuhuoneeseen ke-
rääntyi porukkaa sekä pelaamisen että kes-
kustelun ja juhlimisen merkeissä. Miinahara-
vaakin tuli kokeiltua kiltiksen koneella.

Tunnelma kiltiksellä oli suorastaan häkel-
lyttävän hillitty, mistä useampikin muisti huo-
mauttaa sekä peli-illassa että sen jälkeen.
Jotain puuttui ja sehän oli spörde! Ilmeisesti
tästä johtuen myös Twister sai pysytellä käyt-
tämättömänä hyllyllä. Spörden puuttumises-
ta saattoi johtua sekin, että siivottavaa ei illan
jäljiltä pahemmin jäänyt.

Yksi mikroluokka oli varattu ’räiskintää’
varten. Pelejä oli tarjolla enemmänkin, mutta
kiinnostavimmat olivat Counter Strike ja Sol-
dier of Fortune 2. Taistelut kävivät kuumina ja
huuto kuului kauas käytävään asti – fuksi-Jus-
si piti tunnelmaa katossa. Liisa näytti kynten-
sä ja takoi SOF2:ssa ’äijät’ maan rakoon J Al-
lekirjoittanut keskittyi seuraamaan taistoja si-
vusta, mutta kyllä sekin viihteestä kävi !

Perinteinen kinastelun kohde kiltiksellä oli
musiikki, joten tunnelma ja DJ:t vaihtuivat ta-
saiseen tahtiin. Mikroluokan tunnelma oli hä-
märä, hikinen ja suorastaa tappava: virtuaa-
liveri virtasi, ’keskustelu’ lipsui välillä suoras-
taan henkilökohtaiselle tasolle ja kaikilla oli
K.I.V.A.A. !

Blankon peli-ilta 14.11.2003

Humalatilan edetessä käytävillä ajeltiin rallia
suorastaan huimilla potkunopeuksilla, ja desibe-
lit nousivat korkealle sekä kiltiksellä että mikro-
luokan puolella. Väki alkoi vähentyä jo kymme-
nen aikoihin – toisaalta täydennystä tuli ennen
puolta yötä, kun Hannu ja Niko saapuivat Nääs-
Peksiltä tutkailemaan peli-illan tilannetta.

Mikroluokka tyhjennettiin puoli yhden mais-
sa; kuka lopulta voitti ja mikä joukkue oli paras,
ei selvinnyt. Mutta voittaminen tai paremmuus ei
ollutkaan olleellista vaan pelaamisen ilo – näin
minulle asiaa valotettiin pelaajien toimesta.

Kiltikseltä oli väki pihalla vähän yhden jäl-
keen. Me selväpäiset jo haukottelimme ahke-
rasti, mutta muut vaativat, että bileitä jatkettai-
siin kiltiksellä loppuyö. Innokkaimmat siirtyivät
lopulta jatkoille Caioon…

Teksti: Katariina Silvendoinen
Kuvat: Heidi Wikman
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Blanko ry:n 30-vuotisjuhlia ryhdyttiin valmis-
telemaan jo vuosi sitten loppusyksystä 2002.
Vuoden 2002 vaalikokouksessa hallitukseen
valittiin vuosijuhlavastaaksi Jussi Kinnula. Hän
rupesi suuren projektin vetäjäksi. Perustettiin
vuosijuhlatoimikunta, jonka puheenjohtaksi Jus-
si ryhtyi. Ensimmäinen vuosijuhlatoimikunnan
kokous pidettiin 4.11.2002. Paikalla oli vain kol-
me henkilöä. Toteutukseen osallistui kuitenkin
loppupeleissä noin 40 ihmistä, joita ilman vuo-
sijuhlia ei olisi koskaan saatu aikaiseksi. Tässä
lyhyt tarina Blankon 30-vuotisjuhlista 1.11.2003.

Määräaikaan mennessä vuosijuhliin ilmoit-
tautui noin 140 ihmistä. Blanko ry järjesti ilmoit-
tautuneille etikettikurssin tiistaina 21.10.2003
yliopiston luentosalissa. Kurssin vetäjäksi oli
hankittu tunnettu oululainen tapakouluttaja FM
Markus H. Korhonen. Etikettikurssi osoittautui

tärkeäksi, sillä kysymyksistä ei ollut puutet-
ta. Markus vastasi monenlaisiiin blankolai-
sia askarruttaviin kysymyksiin niin käyttäy-
tymisestä, pukeutumisesta ja ylipäätään
pelkästä olemuksesta hienoissa akateemi-
sissa juhlissa. Kurssi kesti kaksi tuntia, jon-
ka aikana läsnäolijat saivat nauraa Markuk-
sen vitseille, heitoille ja omillekin pienille
mokilleen, joita hänelle on edustustehtävi-
en aikana tullut ympäri maailmaa. Kurssin
ansiosta monen olo ja jännitys helpottui.
Akateemisia juhlia ei tarvitse pelätä – etiket-
tivirheitä tehdään, mutta samalla tavalla ne
annetaan heti anteeksi. Pelkällä maalaisjär-
jellä pärjää hyvin pitkälle.

Vuosijuhliin saapuva yleisö pääsi kurssin
jälkeen valmistautumaan muutaman päivän
päästä pidettäviin juhliin. Osalla kun juhla-
pukukin oli vielä varmistamatta. Jos miehil-
lä ei nyt välttämättä sitä helmenharmaata
solmiota olisikaan tumman puvun kanssa pi-
dettäväksi, voi opiskelijajuhlissa sentään
käyttää muunkin väristä solmiota. Naiset
voivat pukea ylleen minkä värisen iltapuvun
tahansa – värillä ei ole väliä. Kansallispuku-
kin on juhla-asu, ja sitä voi hyvin käyttää.
Vuosijuhlissa nähtiinkin myös mitä hienoim-
pia kansallispukuja.

Blankon hallituksen, toimihenkilöiden ja
vuosijuhlatoimikunnan viimeinen viikko oli
työtä täynnä. Jokaiselle illalle riitti hommaa
ja tehtäviä. Vuosijuhlavastaava Jussi Kinnu-

Blanko ry:n 30-vuotisjuhla
1.11.2003 Teksti: Niko Hummastenniemi

Kuvat: Markku Pylkkö
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lia ja toimikunta joutui valitsemaan uuden se-
remoniamestarin hoitamaan isännän tehtäviä
pääjuhlassa. Uudeksi seremoniamestariksi
valittiin tiedottaja Niko Hummastenniemi.

Seremoniamestarin sauvaan panostettiin.
Sauva käytiin tekemässä Muhoksella asti oi-
keassa puualan erikoisliikkeessä. Sauvaa
suunniteltiin kauan ja se tehtiin samana ilta-
na. Sauvaa tehtiin seitsemän tuntia ja kun sau-
va oli yön pikkutunneilla viimein valmis, pää-
sivät järjestävät viimein nukkumaan.

Seuraavina päivinä toteutettiin ja mietittiin
pääjuhlia varten istumajärjestys. Ykköspöy-
dän istumajärjestyksen kanssa toimikunnan
jäsenillä ilmeni harmaita hiuksia, sillä ykkös-
pöydän istumajärjestys tehtiin moneen ker-
taan uudelleen. Etikettikurssilla opetettiin,
että kunniavieraiden välissä on aina oltava
opiskelijoita, meitä blankolaisia. Tämän pe-
rusteella lopullinen istumajärjestys saatiin
viimein kuntoon. Kun muiden yhdentoistakin
pöydän istumajärjestykset olivat valmiina,
päästiin tekemään ja nitomaan yhteen ohjel-
malehtisiä, lauluvihkoja, plaseerauskortteja
ja monia muita käytännön asioita, jotka jou-

duttiin miettimään huolella etukäteen, jotta ris-
kit olisivat mahdollisimman epätodennäköisiä
juhlailtana.

Lauantaina 1.11.2003 Radisson SAS valmis-
tautui ottamaan vastaan melkein 150 juhlavie-
rasta, jotka olivat kaikki tulossa juhlistamaan 30
vuotta täyttävää ainejärjestöämme. Cocktail-ti-
laisuus alkoi klo 17 ravintolan alakerrassa, jos-
sa vieraille tarjoiltiin pientä purtavaa boolin
kanssa. Fukseista oli värvätty tyttöjä hoitamaan
narikkapalvelua. Liisa Oikarinen ja Samuli Pöyh-
täri toimivat airueina ja opastivat juhlaväkeä ka-
binettiin, jossa cocktail-tilaisuus pidettiin.

Blankon hallituksesta tervehdyksiä ja onnen-
toivotuksia vastaanottivat tilaisuudessa puheen-
johtaja Jukka Kontula sekä sihteeri Heidi Oja. Se-
remoniamestari kopsautti sauvallaan merkiksi,
kun oli aika hiljentyä. Hallituksen vastaanotos-
sa kävi antamassa tervehdyksensä melkein 20
yhdistystä/yhteisöä tai yritystä. Tervehdyksen
antoi mm. Blankon perustaja ja yhdistyksem-
me ensimmäinen puheenjohtaja Jorma Pietilä.

Muita  tietojenkäsittelytieteiden opiskelija-
ainejärjestöjen edustajia oli tullut paikalle Hel-
singistä saakka. TKO-äly, Dumppi ja Luuppi
edustivat muiden kaupunkien tietojenkäsitteli-
jöitä. Oulun yliopiston ylioppilaskunta ja yliopis-
ton muita ainejärjestöjä luonnontieteellisestä
tiedekunnasta humanistiseen muistivat Blankoa
tervehdyksin. Niin POTKY ry kuin Tietoteknii-
kan Liittokin oli mukana onnittelemassa. TTL:n
toiminnanjohtaja Jouko Ruissalo puolisoineen oli
mukana vuosijuhlissa. Tietojenkäsittelytietei-
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den laitoksen tervehdyksen luovutti laitoksen
johtaja Jouni Similä ilmoittaen samalla, että lai-
tos kustantaa Blankon uuteen kiltahuoneeseen
Tietotalo 2:een täydellisen kalustuksen alkaen
minikeittiöstä ja jatkuen minitoimistoon saakka.
Cocktail-tilaisuus päättyi klo 19.

Pääjuhla alkoi tasan klo 19, kun seremonia-
mestari ilmoitti juhlayleisölle, että on aika siir-
tyä pääsaliin pääjuhlaa varten. Juhlavieraat löy-
sivät 12 pöydän ympäriltä nopeasti omat paik-
kansa. Seremoniamestari kertoi käytännön asi-
oista ennen kuin puheenjohtaja Jukka Kontula
avasi juhlat tervetuliaissanoillaan.

Oli alkusalaatin aika. Viherkoodipalaksi ni-
metty salaatti syötiin patongin kera. Alkusalaa-
tin jälkeen pöytiin kannettiin pääruoka. Lihavaih-
toehdon valinneet söivät grillipihvin konjakki-
voikastikkeella paahdettujen uunijuuresten ja
lohkoperunoiden kera. Kalavaihtoehdon valin-
neet söivät paistettua lohta valkoviinikastikkees-
sa sieni-sipulipaistoksen ja duchess-perunan
kera. Kasvisvaihtoehdon valinneet söivät kasvis-
tornin hollandaisekuorrutettuissa parsanyyteis-
sä luumutomaatin ja punasipulihillokkeen kans-
sa. Pääruoan aikana laulettiin laulukirjan laulu-
ja spontaanisti pöytäkunnittain. Joihinkin yhtyi
koko 150 henkinen juhlayleisö.

Pääruoan jälkeen oli juhlapuheen aika. Juh-
lapuhujaksi toimikunta oli pyytänyt Blanko-päi-
vistä tuttua tohtoriamme Pekka Abrahamssonia.
Pekka puhui opiskeluajoistaan ja käsitteli Blan-
koa ja  sen tulevaisuutta sekä heitti ilmaan ky-

Osa Blankon saamista lahjoista kuvattuna kilta-
huoneella. Suuri törppö edessä on teekkareiden
lahjoittama itsetehty tuoppi suureen janoon.

Blanko julkisti vuosijuhlassa uuden vuosi-
juhlajulkaisun rompun muodossa. Se jaettiin
kaikille osallistujille juhlassa ulkoisesti ihail-
tavaksi ja kotona ai työpaikalla sisällöllisesti
tutkittavaksi.

symyksen siitä, kuinka Blankon tulisi suhtau-
tua tulevaisuudessa siihen, jos (ja kun) siitä
on tulossa yliopistomme suurin ainejärstes-
tö. Vaikutusmahdollisuudet lisääntyvät ja
mielipiteillä on tulevaisuudessa enemmän
painoarvoa niin ylioppilaskuntaan kuin yli-
opiston hallintoonkin päin.

 Pekan puheen jälkeen oli vuosijuhlajul-
kaisun julkistaminen. Varapuheenjohtaja
Jussi Ranta (vuosijuhlajulkaisutiimin projek-
tipäällikkö) esitteli julkaisun teon vaiheita ja
julkaisun sisältöä. Tässä vaiheessa haluan
kiittää Jussia myös näin Blankin välityksellä
siitä uskomattoman tärkeästä ja hienosta
työstä hänen selvittäessään tiimin kanssa
Blankon historian vaiheita. Tämän kaikki tii-
mi pusersi yhteen CD-ROM-levyyn. – Vuo-
sijuhlajulkaisulevyä ja sen sisältöä voi käy-
dä ihailemassa mm. kiltahuoneella.

Jussin puheen jälkeen syötiin jälkiruoka.
Puheiden jälkeen pidettiin myös pieniä tau-
koja, joiden aikana juhlavieraat kävivät ul-
kona savukkeella tai saniteettitiloissa konffe-
rensseissaan maistamassa omien taskumat-
tiensa sisältöä. Yksi pöytäkunta uskaltautui
tekemään tämän juhlasalissa - konferenssi
pidettiin pöydän alla.

Jälkiruoan jälkeen oli jälleen puheen
aika. Vuosijuhlien perinteisiin kuuluu, että
jokin puheista pidetään naiselle. Vuosijuh-
latoimikunta uskalsi kuitenkin hieman sovel-
taa perinteitä, ja Blankon vuosijuhlassa puhe
naiselle korvattiin puheella nörtille. Puheen
nörtille tuli pitämään kansanedustaja Suvi
Lindén, joka valmistui laitokseltamme vuon-
na 1998 filosofian maisteriksi. Suvin puhe
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käsitteli nörtin perusolemusta ja sitä mitä
nörtin yleisiin toimintatapoihin kuuluu. Pu-
heen jälkeen seremoniamestari totesi vuo-
sijuhlien aikataulun hieman venyneen ja il-
moitti, että jos vain juhlayleisölle sopii, niin
kahvi ja avec tarjoiltiin samaan aikaan kun oli
vapaan sanan vuoro. Vapaassa sanassa ter-
vehdyksensä kävivät kertomassa laitoksem-
me emeritusprofessori Pentti Kerola, laitok-
sen johtaja Jouni Similä, laitoksen edustaja
Risto Nuutinen, Blankon oltermanni Janne
Suokas, TTL:n toiminnanjohtaja Jouko Ruissa-
lo sekä muutama muu taho. Viimein kellon ol-
lessa jo lähempänä puoltayötä pääsi pääjuh-
lan vapaa ohjelma käyntiin. Virpi Piippo &
Pelurit viihdyttivät juhlayleisöä valsseillaan
siihen saakka kunnes linja-autokyydit jatko-
paikalle saapuivat. Osa kävi kuvauttamassa

itsensä kabinetissa, jolloin juhlista sai hienon
muiston jälkipolville asti näytettäväksi.

Jatkoille saapui kaksi täyttä bussilastillista
juhlayleisöä. Jatkot pidettiin Hietasaaressa Ou-
lun Työväen Pursiseuran Seelarissa meren ran-
nalla. Jatkoilla fukseja työllisti niin narikkapal-
velut kuin baaritiskillä toimiminen. Seelari oli
puettu juhla-asuun sekin: ulkotulet ja neljä ko-
meaa jätkänkynttilää valaisivat pimeää ranta-
seutua. Seelarin sisällä paloi tuikut ja pöydille
oli hommattu Blankon siniset liinat. Paikka oli
täydellinen valinta vuosijuhlien jatkopaikaksi.

Viihdepuoli oli jätetty ammatilaisten käsiin:
Illusion Productions Ky oli pukenut Seelarin
tanssilattian täydelliseksi paikaksi vapautua
tanssin hurmaan. Dj soitti hyvää musiikkia: ku-
kaan ei valittanut musiikista, vaan juhlayleisö
osasi keskittyä olennaiseen. Valomies hoiti va-

Toinen täällä valon lapsi on...

Anna Viro kuvasi kaikki halukkaat
alakabinetissa. Kuvausvuorossa
Katja Halvari ja Mika Kärkkäinen.
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loja ja savukonekin oli mukana luomassa tunnel-
maa. Baaritiskiltä sai juomia ilmaiseksi, sillä il-
lalliskortin hintaan kuului kaikki. Tarjolla oli boo-
lia, olutta ja siideriä. Nopeimmat kerkesivät sau-
nomaankin. Sauna oli vain niin kuuma, että to-
distuskuva kertoo kuinka muovituoppi saunan
lauteilla oli sulanut muodottomaksi lämpötilan
ollessa niin korkea. Juomatarjoilun lisäksi juhli-
joille tarjoiltiin lihapullia, sämpylää ja suolaista
purtavaa. Juhlat jatkuivat aina aamuviiteen saak-
ka, jolloin oli aika siirtyä juhlien viimeiseen vai-
heeseen.

Sunnuntaiaamuyön ollessa jo pitkällä siirtyi
siis vielä yksi linja-autolastillinen juhlayleisöä sil-
liaamiaiselle, joka pidettiin Kaijonharjussa –
Teekkaritalolla. Aamukuudelta juhlat jatkuivat ja
tarjoilu pelasi edelleen. Teekkaritalolla viimei-
setkin saunojat pääsivät vauhtiin saunan lauteil-
la. Nälän yllättäessä tarjolla oli pekonia, sämpy-
löitä ja nakkeja. Innokkaimmat naukkailivat vielä
snapseja, ja alkoi osittain jo tuntua siltä, että Blan-
kon vuosijuhjien juhlistaminen ei päättyisi mil-
loinkaan. Silliaamiainen saatiin kuitenkin pää-
tökseen sunnuntaiaamun ollessa jo pitkällä. Vuo-
sijuhlien viimeinen vaihe päättyi aamukymme-
nen jälkeen, jolloin viimeisetkin juhlijat siirtyi-
vät viimein nukkumaan miettiessään samalla
kuinka uskomattoman hienot juhlat oli viimein
saatu päätökseen.

Omasta puolestani haluan kiittää kaikkia
vuosijuhlatoimikunnan jäseniä, vuosijuhla-
julkaisutiimiä ja juhlien markkinointiin osal-
listuneita tahoja siitä, että juhlat saatiin mah-
dollisiksi. Ennen kaikkea kiitos myös teille
rakkaat fuksit. Ilman teitä käytännön toteut-
taminen olisi ollut täysin mahdotonta. Kiitos
fuksit! Olette ja tulette aina olemaan Blankon
voimavara. Allekirjoittaneen arki vuosijuh-
lien jälkeen ei alkanut vielä maanantaina.
Henkisesti elin vielä vuosijuhlissa ja muis-
telin hienoa iltaa. En voinut uskoa, että vuo-
den työ on ohitse ja nyt ei tarvitsisi järjes-
tellä ja huolehtia mitään vuosijuhliin liittyen.
Muistelin juhlaa ja sen hienoja hetkiä. Tun-
tui erityisen hienolta olla ainejärjestötoimin-
nassa mukana. Oli kunniatehtävä toimia
pääjuhlien seremoniamestarina. On hienoa
olla blankolainen! Erityisesti näin onnistu-
neiden juhlien jälkeen. Juhlien jälkeen jäi
vain kaino ajatus siitä, että milloinkahan
Blankon vuosijuhlat saavat jatkoa.

Niko Hummastenniemi.
Vuosijuhlien seremoniamestari
Blankon tiedottaja

PS. Sain juhlien jälkeen erityiskiitokset
myös teekkaritaholta siitä, että vuosijuhlam-
me olivat onnistuneimmat ja komeimmat
juhlat koko syksynä. Sain kiitospostia myös
Suvi Lindéniltä järjestelyistä ja onnistuneis-
ta juhlista. Palaute lämmittää mieltä ja aut-
taa jaksamaan. Kiitos vielä kerran.

Jatkojen saunassa oli riittävästi
löylyä...



18 Blankon SyysExcu 2003
Jyväskylä-Tampere, sensuroimaton versio

Tämä tarina saattaa tuntua suorastaan tylyn
rehelliseltä, älä anna sen vaivata. Abiblankis-
ta voit lukea siistin version Blankon SyysEx-
cursiosta – jos et halua tietää kaikkea, jätä
suosiosta lukematta…

Matka alkoi  keskiviikkona 22.10. klo 8:17,
kun putkimiehiin liittynyt Miikka saapui odot-
telun jälkeen paikalle. Sen siitä saa, kun Ex-
culle lähtijöistä suurin osa on fukseja ;-)

Joku onneton ei ollut kuullut sopimukses-
ta, jonka mukaan pullot korkataan vasta Kem-
peleen kyltin jälkeen. Ensimmäinen korkka-
uksen ääni suorastaan kajahti bussissa, ja jo
oli useampia exculaisia tämän onnettoman
kimpussa sulkemassa korkkia. Niin piti olla
ilman alkomahoolia Kempeleeseen asti. Niko
aloitti tarjoilemalla kahvia.

Kun Kempeleen raja ylitettiin, eivät olleet
”Hurraa”–huudot ehtineet edes vaimentua,
kun oli pullot jo nostettu huulille. Eikä kauaa
mennyt, kun esittelykin sujui sutjakasti turhi-
en jännitysten kadottua. Allekirjoittanut innos-
tui puhumaan itsestään niin, että taisivat ta-
kapenkkiläiset jo nukahtaa… Ilmoitettuani,
että aion olla Excun ajan selvin päin, tarjosi
yksi jos toinenkin omaa juomaansa maistet-
tavaksi. Mikä siinä on, ettei hauskaa saisi pi-
tää selvin päin? Osasyynsä saattoi tietysti olla
provosoivalla huomatuksellani, että tarjota-
han aina saa.

Nelostien varteen kuseskelu joka tauolla
oli aivan selvästi humalaisten keksintöä. Ky-
seessä on ilmeisesti joku Excu –perinne, jota
on pakko ylläpitää.

Jo syntyi meteliä, kun bussin A/V–laitteita
ei (ainakaan bussikuskin mukaan) ollutkaan
tarkoitettu karaoke-esityksiin: TV:n ollessa

päällä mikki ei toiminut. Ujot pojat eivät uskal-
taneet esittää soolokappaleita ilman mikkiä,
joten karaokesta tuli epävireistä ryhmälaulua.
Reportterikin pisti oman äänensä soimaan nuo-
tin vierestä (sujui luonnostaan), kun ei tarvin-
nut turhia ujostella – kukaan ei mitään muistai-
si kuitenkaan.

Tyhjiä pulloja oli ehtinyt kertyä erittäin riit-
tävä määrä jo ennen Jyväskylää, ja ne palautet-
tiin Euromarkettiin. Reilu 8 euroa saatiin yhtei-
seen hyvään.

Ennen Jyväskylään pääsyä lainehti vessan
lattia: turhan moni oli unohtanut vetää vessan.
Aromit eivät onneksi yltäneet etupenkkiin asti!
Excu–CD oli soinut ympäri niin monta kertaa,
että karaokekin alkoi kuulostaa paremmalta
vaihtoehdolta. Taas jonkun perinteen mukaan
levyllä oli oltava ”Aikuinen Nainen” ja se iän-
ikuinen ”TaoTao”. Saatiinpa TaoTaosta kaunii-
den lapsuusmuistojen tilalle jotain ihan muuta
muisteltavaa… Sää Jkylässä oli sentään kaunis
kuin morsian (ja morsian oli kuin anoppi; vai
miten se menikään..?).

Ruoka Jkylän yo:n ruokalassa oli aivan sa-
maa tasoa kuin Oulussakin. Ruoasta jäi nälästä
huolimatta suuri osa syömättä. Paljon oli taiki-
naa tortilloissa; ei sillä, että täytettä olisi ollut
yhtään vähempää.

Enemmän tai vähemmän syötyämme pää-
simme tutustumaan Jkylän yo:n tietojärjestel-
mätieteen opiskelijoiden ainejärjestön, Dump-
pi ry:n, toimistoon, joka ei tosiaan ollut koolla
pilattu. Tunnelma oli kuitenkin tiiviydestäänKuva: Stefan Knaus
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TopTen-lista:
1. Kuka helvetti on Puttosen Jyrki?!?!?!?
2. X (=kuka/mikä tahansa) likes it from

behind
3. Yogi bear
4. Dortsi = Excun virallinen sieni
5. Vikke = Excun ehdoton viihdyttäjä
6. Kai ≠ Ehkä
7. Liisa ≠ Lissu
8. Jones = Excu–konkari
9. TaoTao
10. Tee-se-itse: pefletti–tena

huolimatta leppoisa, vaikka meidän vierailijoi-
den uloshengitysilma ei tasan ollut raikkaam-
masta päästä. Dumppilaiset osasivat olla ystä-
vällisiä. Kaikki tuntuivat tuntevan Nikon tavalla
tai toisella… Näimme jotain historiallista toimis-
tolla, nimittäin aidon lankapuhelimen!

Yritysesittelyyn Samstockille alkoi ankeissa
tunnelmissa – emme kelvanneet sellaisina kuin
olimme. Haalarit piti vaihtaa tavallisiin vaattei-
siin. Valitettavasti kukaan ei ollut niin onnellinen,
että olisi ollut riittävän humalassa joutuakseen
jäämään ulos.

Esittelyn suoritti psykologin koulutuksen saa-
nut ihminen, joka ei tuntunut tietävän esittele-
mästään asiasta käytännössä mitään. Emme
mekään tarjonneet parempaa vastinetta: uni oli
tulla silmään jos toiseenkin. Ainakin yksi kiinnos-
tuneelta kuulostanut kysymys esitettiin, mutta
vastaus antoi ymmärtää, että meitä ei haluta ai-
nakaan tähän yritykseen töihin. Esittely oli ajal-
lisesti nopeasti ohi, ja kaikki tarjotut Grandit
katosivat exculaisten mukaan.

Vaikka olimme pari tuntia etuajassa yrittä-
mässä saunalle, pääsimme sinne. Dumpparit
hoitivat hommansa erittäin hyvin. Sauna sijaitsi
maan alla ja tunnelma oli siis suorastaan kotoi-
sa; ihan kuin olis meidän kiltiksellä ollut (pakko
tunnustaa, että saunalla oli ’hiukan’ siistimpää).

Uni maittoi ensimmäisille Jones mukaan lu-
kien, ja kalja lopuille. Suuri osa exculaisista
katosi täydentämään juomavarastojaan. Lii-
sa keksi käyttää matkan aikana kertyneistä
pulloista saadut rahat kasvomaaleihin – il-
lalla  olisi luvassa Suomi-Ruotsi–henkistä
menoa paikallisessa Gigglin Marlinissa.

Sitten saunottiin ja saunottiin ja saunottiin.
Kun naisväkeä saapui saunan lauteille, siir-
tyi poikien keskustelu tasa–arvoasioihin
(hoh-hoijaa). Ujon oloisia poikia meillä. Han-
nu sentään sai juttujen tason taas laskemaan,
kun oikein innostui haastamaan allekirjoit-
taneen kanssa.

Excu–CD jatkoi tauotonta soimistaan
vastaväitteistä huolimatta. Lauta– ja korttipe-
lit jaksoivat kiinnostaa ja Twister–taistoista
oli tuloksena hyviä pyllykuvia ja jopa joku-
nen riidanpoikanen. Fuksipojat pelasivat
niin härskiä korttipeliä, että heikkohermoi-
simmat pysyttelivät kuuloetäisyyden ulko-
puolella… ainoa kysymys, joka kantautui
omiin korviini oli: ”Milloin olet viimeksi run-
kannut?”, en jäänyt kuuntelemaan vastaus-
ta. Vikke esitteli kädentaitojaan (korteilla!)
ja tarinoitaan. Kuulimme legendaarisen vit-
sin, josta kaikille jäi mieleen kysymys: ”Kuka
helvetti on Puttosen Jyrki?!?!?!?!?!?”. Joku
paikallinen taisi innostua Viken jutuista vä-
hän enemmänkin. Liisa maalasi taidokkaasti
eri maiden lippuja kaikkien halukkaiden
naamoihin. Hannu innostui tarjoamaan re-

Kuva: Hannu Klemetti

Kuva: Hannu Klemetti
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portterillekin tankkausta omasta pullostaan.
Ekat huonokuntoiset exculaiset hyytyivät

jo ennen GM:iin lähtöä klo 23. GM:ssa oli
Suomi-Ruotsi-meininki käynnissä, ja meidän
Jones oli varmasti innokkain Suomen kannat-
taja! Jyväskylänkin GM oli korkeatasoinen –
jos katsoi juomien hintoja. Ekat meikäläiset
poistuivat jo yhden aikoihin kuka minnekin.
Jukka ja Samuli olivat todistetusti juoksennel-
leet kaupungilla pelkät kengät jalassaan,
mutta korttelikierros oli jäänyt vajaaksi syystä
tai toisesta. Musiikki GM:ssa oli illan teeman
kaltaista, mutta parani sentään yön edetessä.
Toivebiisiä sai odotella reilun tunnin verran,
mikä ei ollut positiivista. Kukaan blankolainen
ei dumppareitten tyyliin jaksanut GM:ssa
loppuun asti. Mutta saunalla biletys jatkui
taas.

Saunomista jatkettiin pitkälle yöhön, min-
kä seurauksena nukkumatilassa oli trooppi-
sen kuuma ja kostea ilmasto; hapenpuutekin
alkoi jo vaivata. Nukkumapaikan löytäminen
oli suorastaan uskomattoman hankalaa ja
Hulu taisi lopulta koisia saunan lauteella. Osa
nukkui – tai yritti nukkua –  portaiden puo-
lella raittiissa ilmassa. Liikennettä ovista oli
läpi yön, kun osa paikallisista oli kehittänyt
jonkin sortin ihmisuhdedraaman. Exculaiset
häiritsivät toisiaan viuhahtelemalla kuka mis-
täkin syystä ja jo oli parikin pyyhettä kadon-
nut. Pefletillä saa yllättävän hyvin peitettyä
intiimialueen, näytti käyvän melkein alushou-
suista…

Kun me ahkerimmatkin saunojat viimein
saimme päämme tyynyyn – tai sen tapaiseen
– kuului pimeästä Samulin ääni ”Vieläkös Ka-
tariinalle maistuis viina?”. Jatkot pidettiin etei-
sessä viiden hengen ydinporukalla. Huumorin-
tajunsa (vai kenties kameransa?) kadottanut
Tiedottaja äkäili meille metelöinnistä, mutta liit-
tyi kuuntelemaan Hulun avautumista ja taisi ot-
taa lopulta huikankin. Hulun ja Dortsin närkäs-
tys viinojensa salaperäisestä katoamisesta kir-
voitti remakat naurut, mistä oli seurauksena
ovien paiskontaa ja ärinää rapussa nukkuvien
taholta.

Aamulla siinä 8–9 aikoihin oli vuorossa
dumppareiden suorittama tyly herätys: SIIVOA-
MAAN! Yllättävää kyllä olo oli pirteä ja saunati-
la saatiin asialliseen kuntoon aikataulun mu-
kaan. Kadoksissa olleet pyyhkeet löytyivät,
mutta ne poikkimenneet filmit eivät – löytöta-
varoita tuli kokonainen kassillinen. Exculaiset
olivat takaisin maan päällä raittiissa pakkasil-
massa jopa hiukan etuajassa, ja jouduimme
kotvasen odottelemaan bussin saapumista.

Bussin saavuttua odottelimme dumppa-
reita. Muutama rohkea (Dumpin puheenjohta-
ja mukaanlukien) uskaltautui mukaamme Tam-
pereen-Exculle edulliseen hintaan. Matka Tree-
lle alkoi vartin suunnitellusta myöhässä. Hulu ja
Jones kuorsasitvat toisiinsa nojaten, kun olim-
me päässet Jkylästä. Sovimme, että tiukan aika-
taulun vuoksi ja käyttökelvottomasta vessasta
huolimatta, ajaisimme tauoitta Treelle.

Fuksipoikien napinaa alkoi kuulua muuta-
man kaljapullon tyhjennyttyä 35 km Jkylästä
lähdön jälkeen. Dortsi kokeneena exculaisena
tajusi sentään juoda vähemmän laimeita juo-
mia. Pysähdyimme siis vessatauolle Längelmä-
ellä. Käytännössä se oli tankkaustauko, kun
exculaiset täydensivät kaljavarastojaan. Ja jo
taas oli hillitön hätä Treelle päästessä!

TietoEnatorilla olimme vähän myöhässä,
mutta se ei isäntiämme vaivannut. Pääsimme
mahtavalle lounaalle haalarit päällä paikallisten
pukumiesten katsellessa hämmästyneinä vie-
restä. Puhetta takuulla riitti illalla kotona.

TE:n ’pojat’ osasivat tehdä olomme muka-
vaksi. Syönnin jälkeen pääsimme TE:n yläker-
ran saunatilojen sohville loikoilemaan ja kuun-
telemaan esittelyn epävirallista osuutta. Joku-
nen exculainen taisi oikein nukahtaakin. Viral-
linen esittely meni alakerrassa  asiantuntevis-
sa merkeissä, ja meitä suorastaan houkuteltiin
opiskelemaan TE:ia varten. Upeeta, mahtavaa!
Saimme vielä päiväkahvitkin esittelyn aikana.
Nestetankkaus tuli tarpeeseen: meille oli ajat-
televaisesti varattu limsaa ja vichyä.

Hannu jätti meidät TE:n jälkeen, samoin Juho.
Pojat joutuivat tyytymään puoli-Excuun, mikä oli
sekä pojille että meille muille menetys. Heitim-
me pojat rautatie-asemalle, minkä jälkeen aje-
limme hetken rinkiä kaupungilla. Pippelipat-

Kuva: Niko Hummastenniemi
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saat tuli nähtyä, samoin jokunen pipopäinen il-
ves… kaikkea ne humalaiset keksiikin ! Osalla
väsymys – ja  lopuilla humala – oli sitä luokkaa,
että joka ikinen juttu jaksoi naurattaa. Paikalliset
tuijottivat bussiamme hämmentyneinä, ja excu-
laiset innostuivat ilveilemään ja osoittelemaan
heitä. Onneksi bussi oli liikkeessä…

Treella ei käynyt yhtä hyvä tuuri, kun olim-
me saunalla etuajassa. Saimme seisoskella rait-
tiissa ilmassa Ratinanlinna takapihalla niin kau-
an, että lämmikkeeksi oli laulettava. Kun joukko
epäilyttävän näköisiä exculaisia kajautti äänek-
käästi ilmoille torstai-iltapäivään ”Yogi Bear”in,
ainakin yksi äiti lapsineen katsoi parhaaksi pae-
ta takaisin sinne, mistä oli ollut tulossa meitä
kohti. Pulutkin saivat osansa, kun exculaiset
huomasivat nurmella seisovan pikkuruisia ome-
noita kasvavan puun.

Tampereen yo:n Luuppi ry:n tapahtuma- ja
kulttuurivastaava Herman tuli viimein päästä-
mään meidät sisään Ratinanlinnan yläkerran
saunatiloihin. Saunatilat olivat raikkaammat,
mutta isännät tunkkaisempia kuin Jkylässä. Mie-
leen tuli, että vain Helsingissä voisi olla vaisum-
pi vastaanotto. Onneksi Excu-fiilis oli huipus-
saan, ja dumpparit sentään jaksoivat juhlia kans-
samme railakkaasti välillä humpaten… ei kun
siis dumpaten! ”Yogi Bear” kuului Treella kuvi-
oihin useammankin kerran. Mullikuorosta tuli
sekakuoro, kun allekirjoittanut tunki mukaan
saunatilan portaille hoilottamaan.

Illan mittaan alkoi tulla ahdasta, kun poruk-
kaa saapui paikalle tasaisena virtana. Onneksi
paikallisetkin naiset olivat kauniita (galllup) ja
paikalliset miehet oikein hyvin vähäpukeisia
(silminnähtävissä), niin oli kaikilla ainakin sil-
mäniloa. Viinaa läikkyi lattialle edellisiltaista
enemmän ja pahemmin. Miikakin käväisi sau-
nalla Luupin puheenjohtajan seurassa. Eräs Jus-
seista onnistui parin muun exculaisen kanssa
suorittamaan minkä-lie-appron munasillaan
Ratinanlinna ympäri. Pojat kävelivät alastomina
kadulla vastaantulijoita sen enemmin säikytte-
lemättä kuin se olisi ollut heille arkipäiväistä.
Palkinnoksi heille luvattiin Luupin haalarimerkit.

Kuulimme jossain vaiheessa iltaa yllättäviä

huhuja, että saunalta olisi poistuttava 23
mennessä. Meille ei ollut huomattu kertoa
asiasta. Vaikka seuraava määränpää, Party-
house Kiva, sijaitsi vain kivenheiton päässä,
oli saunalta järjestetty sinne ilmainen bus-
sikyyti. Onko se Luupin bileissä yleinen
tapa, vai meidän kunniaksemme järjestetty
erikoisuus, ei selvinnyt meille. Meitä oli sen-
tään jokunen, joilla omat jalat vielä toimivat.

Blankolaiset täyttivät lavan heti Partyhou-
seKivassa. Strippareita oli talon puolesta
kaksi: Laura Lee ja Hannibal. Ensimmäisen
jäljiltä tuli fuksipojillekin viimeistään naisen
anatomia tutuksi hyvin tarkasti ja läheisesti.
Hannibal oli liian vanhaa tavaraa opiskelija-
tytöille esiteltäväksi, hänen olisi ollut parem-
pi pitää vaatteet päällään... Kuka tahansa
Blankon pojista olisi hoitanut homman ko-
tiin Hannibalia nuorekkaammin ja takuulla
halvemmalla (kuulopuheita).

Kivassa oli ’ihan kivaa’. Juomat olivat tur-
han kalliita ottaen huomioon, että kyseessä
oli opiskelijoille suunnatut bileet. Blankolai-
sia ja dumppareita katosi välillä milloin mi-
hinkin, mutta lopulta kaikki löysivät bussille
yhdessä tai erikseen. Exculaisten rippeet
poistuivat Kivasta jo kolmen aikoihin ja jo-
raava reportterikin painostettiin lähtemään
joukon mukaan. Piti lähteä juuri, kun vii-
meinkin oli alkanut kunnon tanssimusiikki
soida!

Ainakin fuksit olivat käyneet Mäkkärissä
ulvomassa KolaKuuta oikein urakalla, mut-
ta bussilla oltiin kaikesta huolimatta reilusti
etuajassa. Poistuimme Tampereelta, kun
baareissa vasta tarjoilua lopeteltiin. Bussis-

Kuva: Niko Hummastenniemi
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22 sa sentään tarjoilu jatkui vielä jonkun aikaa,
taisi olla valkoviinipullo, kun poksahti auki ja
joku tarjoili salmiakkia nestemäisessä muo-
dossa.

Fuksit tekivät SyysExcusta sentään hiukan
pahamaineisen. Aapolle taisi tulla matkapa-
hoinvointia tai vastaavaa, ja Miikalla iski yl-
lättäen väsymys pintaan – juuri kun hän oli
saanut hämmästeltyä sitä, miten reporttein
ikäinen vanha nainen jaksaa vielä Excun lop-
puvaiheessa pysytellä hereillä. Onneksi ei
sattunut sen pahemmin ;-)

Dumpparit heitettiin kyydistä Jyväskyläs-
sä kuuden maissa, ja meidän muiden matka
jatkui Oulua kohti vaisun talvisissa tunnelmis-
sa. Takapään exculaiset eivät kuorsauksel-
taan edes huomanneet Jkylän pysähdyksiä.
Taisi olla kaamos eksynyt Excu–bussiin. Se
kuolematon lause kuului: ”Nyt on mulla vii-
meisetkin oljenkorret käytetty; ei oo hyvin
asiat”. Vessa oli tukossa ja oksennuspussit
jaettu Liisan toimesta.

Hirvaskankaalla pysähdyttiin kuskin vaa-
timuksesta (6:30-6:55). Kaikki exculaiset ei-
vät päässet edes bussista ulos. Vessaan oli
oikein mukava päästä pitkästä aikaa! Tauko
teki hyvää. Matka sujui rauhallisen tajuttomis-
sa merkeissä seuraavaan taukoon saakka
(8:15). Viimeinen tauko 79 km ennen Oulua
(9:51). Tajuttomuustilasta on siirrytty lähes
ruumishuoneen tunnelmiin.

Kempeleessä alkaa jo näkyä päivänvaloa
ja iloisempia ilmeitä (10:50). Ja kaljakin alkaa
taas maistua ainakin fuks(e)ille. Viikonloppu
tulossa ja kuntokin alkaa taas löytyä???

Kuskia ja SyysExcun järjestäneitä fukseja
kiiteltiin linja-autoasemalla (11:01), kun osa
exculaista palasi maan pinnalle. Me loput
palasimme lähtöpaikkaan eli yliopistolle
(11:18). Salaisuudeksi jäänee se, kuka sai ja
mitä, vai saiko kukaan sittenkään mitään…

Allekirjoittanut sai ainakin – nimittäin elä-
mäni ensimmäiset excumuistot ! Kiitokset
kaikille niille, jotka huolehtivat siitä, ettei re-
portteri pysynyt tavoitteessaan kestää koko
Excua selvinpäin. Ja sen sanon, että excuista
kauhujuttuja kuulleena yllätyin tämän Excun
rauhallisesta menosta. Oliko se sitten meidän
fuksien ’ansiota’, paha sanoa. Valitettavasti ei
huomattu tuoda tuliaisiksi kiltikselle uusia lii-
kennemerkkejä – se pitää kokeilla sitten ensi
kerralla!

Katariina Silvendoinen
Blankon SyysExcursion

virallinen reportteri

”Yogi Bear”

I know someone you don’t know,
Yogi, Yogi.
I know someone you don’t know,
Yogi, Yogi bear.
Yogi, Yogi bear. Yogi, Yogi bear.
I know someone you don’t know,
Yogi, Yogi bear.

Yogi has a girlfriend, Cindy, Cindy.
Yogi has a girlfriend, Cindy, Cindy
bear.
Cindy, Cindy bear, Cindy, Cindy
bear.
Yogi has a girlfriend, Cindy, Cindy
bear.

Cindy likes it from behind, frombe,
frombe.
Cindy likes it from behind, frombe, from
behind.
Frombe, from behind, frombe, from
behind.
Cindy likes it from behind, frombe, from
behind.

Yogi has a little friend, Bobo, Bobo.
Yogi has a little friend, Bobo, Bobo
bear.
Bobo, bobo bear, Bobo, Bobo bear.
Yogi has a little friend friend, Bobo, Bobo
bear.

Bobo’s into whips and chains, kinky, kinky.
Bobo’s into whips and chains, kinky, kinky
bear.
Kinky, kinky bear, kinky, kinky bear.
Bobo’s into whips and chains, kinky, kinky
bear.

Yogi has an enemy, ranger, ranger.
Yogi has an enemy, ranger, ranger Smith.
Ranger, ranger Smith, ranger, ranger
Smith.
Yogi has an enemy, ranger, ranger Smith.

Ranger Smith fucks animals, ani, ani.
Ranger Smith fucks animals, ani animals.
Ani, animals, ani, animals.
Ranger Smith fucks animals, ani animals.

Yogi does it in the fridge, polar, polar.
Yogi does it in the fridge, polar, polar bear.
Polar, polar bear, polar, polar bear.
Yogi does it in the fridge, polar, polar bear.

Yogi has a swedish friend, Puppe, Puppe.
Yogi has a swedish friend , Puppe
Kuckelström.
Puppe Kuckelström, Puppe Kuckelström.
Yogi has a swedish friend, Puppe
Kuckelström.

Puppe likes it from behind, frombe,
frombe.
Puppe likes it from behind, frombe, from
behind.
Frombe, from behind, frombe, from
behind.
Puppe likes it from behind, frombe, from
behind.
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Lisää SyysExcu-kuvia
Blankon sivuston kuva-
albumista osoitteesta http:/
/213.1§39.183.69/
~blanko/kuva-albumi/
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25Fuksisuunnistus 2003:
”Tärkeintä ei ole reilu peli
vaan runsas lahjonta”
Ryhmämme kokoontui tiistai-iltapäivänä kilta-
huoneelle jännittynein tunnelmin. Jännitystä ai-
heutti se, että yksi joukkueestamme oli luovut-
tamassa ennen kuin suunnistus oli vielä alkanut-
kaan. Pitkällisen suostuttelun seurauksena pien-
ryhmäohjaajamme Spekun avustuksella saim-
me kuitenkin houkuteltua Marin mukaan rien-
toihin. Ja sitten alkoi taktikointi. Itselläni oli jää-
kaapissa valmiina meetwurstiruisleipiä, paton-
kia ja karkkia. Loppujoukkue kävi noutamassa
lisää tarvikkeita pitkäripaisesta ja tapasimme
taas kiltahuoneella. Erään entisen baarimikon
avustuksella sekoitimme kermalikööridrinkke-
jä, joita tulikin monta litraa. Tankkaus ja valmis-
tautuminen tulevaa koitosta varten alkoi.

Joukkueen nimen valinta oli yllättävän vaike-
aa, ja viime hetkellä loistoidea ”Varmat Päivät”
vaihdettiin nimeen ”MC Maitoparta”. Ilmoittau-
tuessa saimme kartat ja hienot fuksipinssit ja
sitten lähdimmekin kiertämään yliopiston ras-
teja. Tuli esitettyä useampi näytelmä, lausuttua
runoja, arvailtua kivilajeja ja ihmispyramidin
tapaistakin yritimme kasata. Korkealentoista ly-
riikkaakin tuli harrastettua, kemian rastilla piti
kirjoittaa runo joka koostui kokonaisuudessaan
alkuaineiden jakosollisesta järjestelmästä poi-
mituista lyhenteistä. Oma taidonnäytteemme
meni seuraavasti: ”Moni fuksi tilin tenuta halusi,
kusi lirusi housuun, voi pasca.” Laimean ko-
reografiamme takia emme saaneet täysiä pis-
teitä, mutta rastivastaavien mieli muuttui äkkiä
kun kaivoimme esiin kermalikööridrinkit, sal-
marit, viinat, siiderit ja karkit. Kyseinen ilmiö tois-
tui usealla rastilla ja kymppejä kertyi.

Jo Linnanmaalla tuli juostua kiireessä ym-
päriinsä, yksi rasti oli vaikeasti löydettävis-
sä ja liian kaukana. Kartan avulla selvisim-
me kuitenkin kaikki rastit läpi, mutta bussiin
hypätessä kello oli paljon, jalat kipeänä ja
pää liian selvänä. Kiire haittasi huomattavasti
suunnistuksen vaatiman promilletilan ylläpi-
toa. Kaupungissa saavuimme ensin Blankon
rastille, joka oli mukavaa vaihtelua monen
näytelmän ja esityksen jälkeen. Juho kirjoitti
Hello World -ohjelman niin hyvin, että sitä
epäiltiin ostetuksi, minä loikin ympäri Kuu-
sisaarta ja pyydystin viattomia yöperhosia,
Tepolta löytyi kondomi (käyttämätön onnek-
si) ja oikean kokoinen kenkä ja rintaliivitkin
löytyivät. Puutteet hoidettiin jälleen pienel-
lä lahjonnalla ja ruisleivätkin menivät jo kau-
paksi.

Biologien rasti kävi loppuvaiheessa kun-
non päälle, se oli liian kaukana ja iloisessa
humalassa, väsyneenä ja jalat kipeänä ei
olisi kilpajuoksu enää innostanut. Kunnialla
suoritimme senkin läpi ja kiirehdimme Ro-
tuaarin rastille viuhahtelemaan, josta saim-
me tietysti täydet pisteet.

Jonotus jatkopaikkaan Foxiaan oli pitkä,
onneksi meillä jäi lahjomistavaraa omiin tar-
peisiinkin. Patonki ja leivät maistuivat, ker-
malikööriä taas oli tullut juotua tarpeeksi.
Foxiassa sisällä ei enää viina maittanut, olim-
me vain autuaan onnellisia siitä että pääsim-
me vihdoinkin istumaan kaikessa rauhassa.
Tulosten odotus oli jännittävää, ja toinen sija
oli pieni pettymys. Nyt kuukausien kuluttua
suunnistuksesta kermalikööri ei edelleen-
kään maistu, mutta fuksisuunnistus jäi mie-
leen fuksisyksyn mukavimpana kokemuk-
sena. Ensi vuonna rastivastaavaksi!

Teksati:
Heidi Wikman

Kuva: Jussi Ranta
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OLuT ry:n järjestämä fuksisuunnistus on yksi
syyskauden avaavia tapahtumia. Tänä vuon-
na liki 30 fuksijoukkuetta otti osaa leikkimie-
liseen kisailuun. Perinteiseen tapaan Blankon
rasti sijaitsi merellisissä maisemissa Linnan-
saaressa. Viime vuonna Blankon rastilla hei-
tettiin hiirtä, sitä ennen näppäimistöä ja sitä
ennen kännykkää joten hallitus kävi pitkän
keskustelun rastin sisällöstä. Tälle vuodelle
päätettiin luopua heittolajiperinteestä, joka
osoittautui selkeästi virheeksi. Blankon rasti
on nimittäin vuosien varrella tullut tunnetuk-
si rastina josta kukaan ei saa täysiä pisteitä.
Tänä vuonna tuohon sääntöön tuli se pakol-
linen poikkeus nimittäin kukaan ei kertonut
rastivahdeille tästä rastin ominaisuudesta.
Tämän vuoden rasti osoittautuikin niin hel-
poksi, että muutamien joukkueiden ei tarvin-
nut edes lahjoa tuomaristoa täysien pisteiden
saamiseksi.

Rastilla piti kerätä seuraavat kymmenen
(10) esinettä kymmenessä (10) minuutissa:

1. Ei suomalaista eurovaluuttaa
2. C-kupin rintaliivit
3. Ötökkä
4. Kenkä, koko 41
5. Oldschool-blankolainen
6. Pitkät kalsarit
7. Syötävää
8. Baari kuitti
9. Hello world
10. Jokeri

Voitte varmaan myös kuvitella kuinka kysyt-
tyjä koodaustaitoiset, C-kupin rinnat (tai rinta-
liivit) ja 41-numeron kengän omistavat neljän-
nen vuoden blankolaiset olivat!

Rastin sisältö osoittautui yleisön kannalta
onnistuneeksi, nimittäin fuksit lahjoivat useam-
man kuin yhden ihmisen esittämään 4-vuoden
blankolaista, ja kuten pelin henkeen kuuluu,
rastivahdeille tämä meni täydestä. Yleisön koo-
daustaidotkin laitettiin koetukselle kun van-
hemmat tieteenharjoittajat kirjoittivat Hello
Worldejä lahjusten voimalla. Muutamat joukku-
eet lahjoivat yleisön edustajan luovuttamaan
kenkänsäkin hetkeksi joukkueen käyttöön.

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että kaikilla
oli rastilla hauskaa. Osaa rastivahdeista jäi kui-
tenkin hieman harmittamaan vääriin kurkkui-
hin kaadetut lahjukset. Osittain tästä johtuen
kaikki rastivahdit olivatkin illan päälle vielä
menokunnossa ja suuntasivat kohti Foxiaa. Ai-
kaisempina vuosina väsy on yllättänyt monen
rastivahdin illan aikana ja he ovat joutuneet ha-
kemaan suojaa läheisistä pusikoista. Toivotta-
vasti ensi vuonna rastin vaikeustaso saadaan oi-
keaksi ja lahjukset löytävät tiensä oikeisiin sui-
hin.

Aika: 18.00 – yö
Paikka: Blankon rasti, Linnansaari
Tapahtuma: OLuT:n fuksisuunnistus
Paikalla: Viralliset rastivahdit (Heidi O, Jukka K, Juuso R ja Pekka O) sekä suuri joukko blankolaisia.

Fuksisuunnistus 2003
Teksti: Jukka Kontula
Kuvat:  Jussi Ranta
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Ms-dos kehote:

Fuksi-suunnistus, tuo jo legendaksi muodostu-
nut ensimmäisen vuoden opiskelijoille suun-
nattu yhteinen tapahtuma, oli taas edessä. Jouk-
kueemme (koostumus täydellinen: yksi kuvan-
kaunis nainen + neljä kaikkensa tekevää mies-
tä) oli jo kuullut tarinoita edellisvuoden suun-
nistuksesta vanhoilta opiskelijoilta ja otti heidän
vinkeistä opikseen. Tärkein vinkki oli, että suun-
nistukseen täytyi valmistautua huolella. Joten jo
edellispäivänä hankimme joukkueen sisällä
ns.lahjuspullon(0,5 l kossupullo), plus tietenkin
jotain mihin sekoittaa tuo mainio juoma (1 kpl
sweppes-juomaa, 1 kpl sprite-virvoitusjuo-
maa). Lisäksi joukkueemme osti säkkikaupal-
la karkkia,sipsejä ja muuta suuhun pantavaa.

Mutta mikään ei tuntunut riitävän, joten koi-
timme keksiä jotain erillaista, millä erottuisimme
muista joukkueista tulevassa koitoksessa. Ja
niimpä ainoa naisjäsenemme sai mahtiaatoksen:
hän leipoi maistuvia pullia kisaan ja me muut kei-
timme kahvia termospulloon. Näin saatiin val-
mistelut valmiiksi ja jäimme sormet syyhyten
odottamaan seuraavan päivän suunnistusta. Seu-
raavana päivänä (n.klo 15.00) aloimme kokoon-
tua vihreille naulakoille, jossa ilmoittautumisia
otettiin vastaan. Paikalla alkoi olla jo melkoinen

kuhina, kun kaikki halukkaat joukkueet ryn-
täsivät ilmoittautumaan tähän mainioon suun-
nistukseen. Jonossa koitimme keksiä jotain
hyvää nimeä omalle joukkueellemme. Pien-
ryhmänohjaamme kertoi, että nimen tulisi
olla jokin menevä ja kuvaava.

Koska me kaikki olimme Tol:sen opiske-
lijoita, yritimme keksiä alaltamme hyvää ni-
meä itsellemme. Vaihtoehtoina olivat niin Le-
gopalikat kuin Microsoft Windows, mutta lo-
pulta valitsimme Ms-Dos-Kehotteen. Tämä
nimi ja sen ulkoasu toi kuitenkin loppuillasta
suuria vaikeuksia rastien tuomareille, koska
jostain kumman syystä he eivät koskaan
osanneet kirjoittaa sitä oikein :).

Ilmoittautumisen yhteydessä saimme
paperin, jossa oli rastien paikat kartalla sekä
pistetaulukko eri rasteilta. Lisäksi saimme
liput illan bileisiin sekä hienon fuksisuunnis-
tus rintamerkin (Toivottavasti ensi vuoden
fuksitkin saavat tämän merkin). Tämän jäl-
keen joukkueemme suuntasi kiltahuoneel-
le (Blankon) ja aloimme nauttimaan mehe-
väistä nektaria, joka saisi estomme häipy-
mään ja sitä kautta siivittämään meidät ar-
vostetun suunnistuksen voittoon.

Fuksi-suunnistus erään
toisen fuxin silmin Kirjoituksessa olevat

kuvat:  Jussi Ranta
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Paikkalla oli myös muita Blankon joukku-

eita sekä joukko vanhoja opiskelijoita. Vanhat
opiskelijat antoivat viime hetken vinkkejä, mi-
ten tulisi toimia esim. jos joku joukkueemme
jäsen väsähtäisi tai menisi hukkaan. Lisäksi
saimme kättä pidempää , kun saimme tietää,
että kaikenlainen rekvisiitta kuuluu asiaan.

Ms-Dos-Kehotteen reksiviitta 2003 Fuxi-
Suunnistuksessa: erittäin nykyaikainen ja
kätevä kannettava kirjoituskone(joka oli luul-
tavasti vuodelta -40 ja painoi aivan sikana)
sekä Blankon rakas, erittäin arvokas ja väri-
käs uimarengas (jonka nimesimme Vilmak-
si). Tärkein vinkki tuli kuitenkin pienryh-
mänohjaajaltamme, joka suuressa viisaudes-
saan lausui, “Ei tärkeintä ole voitto, vaan se,
että kaikilla on perkeleen hauskaa.”

Joskus viiden aikaan eräs joukkueemme
jäsen alkoi huutaa valmistautumista suunnis-
tukseen (vanhoja armeijatapoja ei voi unoh-
taa). Niinpä jaoimme lahjuksemme ja rekvi-
siittamme eri henkilöille. Sovimme myös,että
jokainen huolehtii omasta tavarastaan. Juuri
ennen lähtöä vanhemmat opiskelijat kaatoi-
vat niskaamme lisää paineita kertomalla, että
viime vuonna Blankolla oli 5 joukkuetta 10:n
joukossa, joten menestystä odotetettiin tänä-
kin vuonna.

Ensimmäinen rasti oli Oluen rasti. Rastin
aiheena oli tunnistaa eri kiltojen haalarit. Pu-
helinta ja päättelyä hyväksi käyttäen saimme
9/10 oikein ja ylimääräinen piste tuli tarjo-
amalla pelkkää lantrinkia.Ovela veto, koska
emme olleet vielä sekoittaneet viinaa siihen.
Eli rastikorttiin 10 pistettä.

Seuraava rasti oli maantieteilijöiden rasti,
jossa tehtävänä oli tanssittaa vanhaa Igoria
(sukelluspukua). Sehän sujui hyvin tällaisilta
parkettien partaveitsiltä ja tuomarit olivat tyy-
tyväisiä monipuolisen tanssiesityksen jälkeen.

Emme halunneet ottaa riskiä pisteiden me-
nettämisen pelossa ja taas otimme käyttöön
vanhan kunnon lahjonnan: Pullaa, siideriä,
kaljaa ja karkkia. Eihän kukaan voi sellaisesta
kieltäytyä eli maksimipisteet kotia. Tässä vai-
heessa aloimme olla jo vahvassa nousussa
muutenkin kuin pisteiden puolesta.

Seuraavana oli kemian rasti, jossa piti alku-
aineista keksiä joku kiva lause ja esittää se. Tällä
rastilla oli jo hieman ruuhkaa ja moni joukkue
mietti kuumeisesti hauskoja lauseita. Ms-Dos-
Kehotteelle tämä oli aika simppeli rasti. Kiitos
tästä edellisvuoden Vedenkantajat-joukkueel-
le (videomatskua vanhasta suunnistuksesta).
Pojat olivat tussilla kirjoittaneet ihoonsa haus-
kan lausahduksen ja me päätimme tehdä sa-
moin. Lauseeksi valitsimme we love you fore-
ver, mutta koska lause oli niin pitkä eikä meitä
ollut tarpeeksi, lyhensimme lauseen “V LUV U
FOREVER”. Tämän jälkeen kirjoitimme kirjai-
met ihoomme ja mietimme hauskan esiintymis-
tavan. Kemistit olivat aivan myytyjä kun vielä
yksi joukkueemme jäsen tunsi jonkun kemian
opiskelijan kaverin jne. Mutta taas lahjontaa ja
varmistimme itsellemme 10 pojoa. Tämän jäl-
keen joukkueemme kohtasi ensimmäisen on-
gelmansa. Pullakassi oli hukkunut johonkin ja
termospullo oli mennyt touhun tiimellyksessä
rikki. Plussana oli 3:lta rastilta täydet pisteet
sekä korkkaamaton kossupullo. Pienen etsiske-
lyn jälkeen pullakassi löytyi ja pääsimme jatka-
maan matkaa. Tässä välissä pidimme pienen
vessatauon ja jatkoimme nestetankkausta.
Olimme onnellisia hyvästä menestyksestä, pul-
lakassin löytymisestä sekä loistavasta yhteis-
hengestä.

Nyt matka jatkui geologien rastille, joka
koostui kahdesta osasta: piti rakentaa ihmispy-
ramidi ja tunnistaa kivilajeja. Tiesimme jo en-
nen rastia mitä pitää tehdä, koska kaikilla oli ka-
vereita kaikkialla ja jutut leviävät nopeasti.
Suunnitelma oli selvä, paidat pois ja käytämme
samaa yleispätevää lausetta. Eli “v luv u fore-
ver” ja ensimmäisestä osiosta 5/5. Mutta tässä-
kin oli alussa tiukkaa, koska rastivahdit olivat
kaikki miehiä eikä heitä paljon kiinnostanut
miehinen kauneus. Onneksi paikalle osui kir-
kuvia naisia, jotka huusivat treenatuille ylävar-
taloille. Ja luonnollisesti naisjäsenemme villitsi
rastin miesvahdit. Niinpä siis toiseen osioon,
jossa piti tunnistaa kivilajeja (ei ollut hajuakaan),
mutta taas alkomaholi, muut eväät sekä tutut
rastivahdit vauhdittivat pisteet kotia.

Matka jatkui viidennelle rastille, joka oli bio-
kemian rasti. Aiheena oli näytelmä annetuista
sanoista. Meille osuivat sanat vappu ja ruotsa-
lainen. Näytelmämme sisälsi ilkeitä röllejä, kau-
niita neitoja ja tietysti sankarina biokemistejä ja
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paljon ruotsia (tuotti osalle joukkueesta hieman
vaikeuksia). Näytelmän lopuksi tietysti kaffe och
pulla. Tämän spektaakkelin jälkeen rastivahdit
olivat aivan sanattomia. Tietysti herkut ja viinat
saivat heidän suut uudelleen auki. Paremmin ei
enää olisi voinut mennä, koska yliopistorastien
jälkeen koossa oli huikeat 50/50 eli maksimi.

Seuraavaksi oli vuorossa siirtyminen kau-
punkiin ja joukkueemme joutui hajaantumaan 4
hengen bussimatkailijoihin sekä yhden miehen
pyöräpartioon. Tämä oli onni sillä tämä yksinäi-
nen susi huomasi pian yliopiston kupeessa ole-
van Sigman rastin, joka olisi jäänyt välistä. Pu-
helimet pirisivät ja loppu joukkue lompsi pai-
kalle. Rastin aiheena oli näytelmä matemaatti-
sista asioista. Teimme hauskan jumppanäytök-
sen, jossa vedimme erilaisiin matemaattisiin
kuvioihin itsemme. Lopuksi tietysti paidat pois
ja illan lentävä lause kehiin. Tuomaristossa oli
kaksi miestä, joten taas ei tulos ollut ihan paras.

Lahjonta oli raakaa ja jouduimme viimein
korkkaamaan kossupullon ja tarjoamaan sitä
raakana. Vahtien sydämet sulivat pikkuhiljaa tar-
joilun jatkuessa koko ajan laajemmaksi(6->7-
>8->8.5->9->9.25->9.5->9.75->jne..) Loppu-
jen lopuksi saimme kaupattua itsemme
9.99999999 pisteeseen.Sigman pojilta löytyi
paljon huumorintajua heittäessään paperiin
tuon hirvittävän pistemäärän – miksei voinut olla
10. Yritimme kyllä vielä pyöristää sitä kympik-
si, mutta ei auttanut. Olimme menettäneet
0.0000001 pistettä ja olimme hiukan pettynei-
tä. No alkoholilla kaikki muuttui paremmaksi ja
jatkoimme matkaa.

Bussitiimi meni edeltä kaupunkiin, jossa vii-
meiset rastit sijaitsivat (kello oli jotain 7) ja yksi-
näinen sotilas polki urhoollisesti kohti kaupun-
kia väistellen teekkareiden valerasteja. Seuraa-
va rasti oli oman kiltamme, Blankon rasti, joka

oli sijoittautunut Linnasaareen. Mutta ennen
tätä rastia oli ruoka-aika , jonka käytimme
herkullisen lätyn (pizza) ääressä. Yksi jouk-
kueemme jäsen oli liian innostunut, eikä jak-
sanut kuluttaa kallista aikaa pizzan syömi-
seen vaan lähti jo edeltä tiedustelemaan tu-
levaa rastia. Saavuttuaan Blankon rastille
(jossa näytti olevan tosi hyvä meininki) pien-
ryhmänohjaajamme tarttui häntä hihasta ja
onnitteli hyvästä menestyksestä. Hän sanoi
jo nyt olevansa meistä ylpeä (olisiko viinal-
la ollut vaikutusta asiaan) ja kehotti jatka-
maan samaan tahtiin.Pienen jutustelun jäl-
keen puhelin pirahti, ja toisessa päässä
joukkueemme jo kaipasi innokasta suunnis-
tajaa.

Mutta perillä odottivat murheelliset uuti-
set: Fok:n rasti oli jäänyt väliin. Se oli ollut
jossakin yliopiston lähellä sillan alla (pitäis
vissiin opetella suunnistamaan). Joten jouk-
kueemme piti tehdä tiukka päätös: Joko
bussilla tai pyörällä takaisin ja kallista aikaa
menisi hukkaan (yliopiston rastit menivät
kiinni kello 20.00 ja loput 22.00), tai jättää
rasti väliin ja hävitä kisa. Tämä ei tullut ky-
symykseen.

Kello oli jotain varttia vaille kahdeksan,
ja joukkue suuntasi takaisin yliopistolle. Toi-
set bussilla ja yksi pyörällä kiroten paskaa
tuuriaan. Tehtävä oli mahdoton. Pyöräilijä
polki tukka putkella kohti rastipaikkaa vä-
lillä soitellen väliaikatietoja bussiporukalta.
Perille päästyään bussiporukka joutui pet-
tymään pahasti: rasti oli suljettu ja kaiken
kukkuraksi he vielä myöhästyivät bussista
(vaikka yksi joukkueeme jäsen juoksi bus-
sin vierellä ja takoi sitä, se ei pysähtynyt.
Liekö joku muu joukkue lahjonut sen?).

Hyvin ei mennyt polkupyöräosastolla-
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lo puuttui peliin irrottaen kettingin pyörästä.
Pienen ilmalennon ja lukuisien kirosanojen
jälkeen, keräili sankarimme tavaroitaan
maasta ja alkoi korjata pyöräänsä. Hermot ei-
vät kestäneet ja pyörä sai kyytiä ympäri
Syynimaata. Lopulta sankarimme rauhoittui
ja otti huikat lahjontakossusta (sattui olemaan
repussa) ja repi kettinginsuojan irti. Sanka-
rimme laittoi kenttingin paikoilleen ja saa-
dessaan kuulla, että rasti jäi väliin, hyppäsi
pyörän selkään ja karautti kohti kaupunkia
niin nopeasti kuin jaloista lähti (Yliopisto–
keskusta välin henkilökohtainen ennätys).

Siis Blankon rastille. Pyöräosasto oli ras-
tilla ensin ja jäi odottelemaan muun joukku-
een saapumista paikalle.Odotusaika meni
käsien pesuun kylmässä Oulujoessa (kädet
olivat ketjurasvassa koko illan). Lopulta jouk-
kue oli taas kasassa ja pidettiin pieni kriisi-
palaveri. Sovittiin, ettei anneta tämän pilata
iltaamme, vaan jatkamme loistokasta mat-
kaamme kohti tähtiä. Blankon rastin aiheena
oli etsiä erilaisia tavaroita. D-kupin rintaliivit,
baarikuitti, ötökkä, hello.java, old skool blan-
kolainen löytyi, loput kehitetettiin päästä.Eli
aina kun kysyttiin tiettyä esinettä, työnnettiin
kossupullo suun eteen ja sanotiin esim. “sii-
nä on pitkät kalsarit”. Mutta täysiä pisteitä
emme saaneet lahjonnan avulla, vaan jouk-
kueemme täytyi tehdä jotain epämukavaa.
Onneksi pari ryhmämme jäsenistä uhrautui
ja taas tuli pisteet kotia.

Kello oli tässä vaiheessa vähän yli 21.00
ja alkoi taistelu aikaa vastaan. 3 rastia siirty-
misineen noin 45 minuuttiin. Vanhemmat
blankolaiset toivottivat meidät matkaan, ja

yhden jäsenistämme onnistui saada Fokin sih-
teerin puhelinnumeron eräältä blankolaiselta,
joka oli kyseisen sihteerin kämppäkaveri. Sit-
ten ei muuta kuin juoksumarssilla eteenpäin.
Humalatila alkoi olla jo valtava, kun saavuimme
seuraavalle rastille (emme edes muista, kenen
rasti se oli).

Rastilla piti heittää sulkapalloja tonttulakkiin.
Rasti oli tosi vaikea, ja vain muutama sulkapal-
lo meni sisään. Mutta taas olimme nokkelam-
pia. Ilta oli jo pitkällä, ja alkoi olla pimeää, joten
kauniimman sukupuolen harhauttaessa, loput
joukkueemme jäsenistä tunkivat loput sulkapal-
lot tonttulakkiin. Ja vielä varmistukseksi lahjon-
taa (pullat ja kahvit olivat jo loppuneet aikaa sit-
ten). Sieltäkin täydet pisteet kotia. Aikaa tähän
meni kymmenen minuutia, eli noin puoli tuntia
aikaa suorittaa kaksi rastia.

Hirveää munaravia Syntaksin rastille välillä
juoden lahjontajuomaa (tässä välissä vasta se-
koitimme sen sweppesiin). Mutta kohtalo pot-
ki taas meitä päähän, ja huomasimme yhden
ryhmämme jäsenen hukkuneen matkalla. Soi-
timme puhelimet kuumana kadonneelle jäsen-
ellemme, mutta turhaan. Noin sekunnin kaipa-
simme menetettyä joukkuejäsentämme ja ke-
räsimme itsemme rastia varten. Rastin tehtävä
jäi meille epäselväksi, emmekä sitä ikinä edes
suorittaneet. Kiire oli hirmuinen ja lahjoimme
rastivahteja tahdilla. Kaikkemme annoimme ja
lupasimme, mutta turhaan: tulos 7.5 pistettä.

Kaunis kympin tahti oli rikkoutunut
(9.999999 voidaan pyöristää kympiksi). Itkua
tuhertaen päätimme viedä suunnistuksen lop-
puun kunnialla, ja lähdimme kiiruhtamaan kohti
viimeistä rastia. Viimeinen rasti oli perinteisesti
ollut rotuaarin pallolla ja se oli puhtaasti riisuu-
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tumisrasti. “Vaatteet pois ja alasti pallo kiertä-
kää!”, kuului rastivahdin suusta.

Yleisön vinhasti kannustaessa astuimme la-
valle (yleisöön kuului monta vanhaa blankolais-
ta sekä pienryhmänohjaajamme). Yhtäkkiä vaan
napsahti ja aloimme riisuuntua. Yks kaks vaat-
teet pois ja eikun menoksi. Hurmoksesssa kier-
simme rotuaarin pallon Aatamin ja Eevan asus-
sa ja sen jälkeen nopeasti vaatteet päälle. Fiilis
oli mahtava, kun oli ylittänyt itsensä ja jatkanut
perinteitä. Vielä viimeiset lahjonnat päälle ja
täyskymppi.

Rastin jälkeen kaikki vanhat blankolaiset tu-
livat onnittelemaan hyvin suoritetusta rastista.
Pienryhmäohjaajamme oli erityisen ylpeä meis-
tä kaikista ja taputti meitä olalle. Kaikista rasteista
10 paitsi Syntaksin rastilta(ei mitään kaunoja
heitä kohtaan). Mutta me emme käyneet kaik-
kia rasteja läpi. Sitten se välähti. Soitetaan Fo-
kin jäsenille, lahjotaan heidät taivaisiin ja voite-
taan koko paska. Monien soittojen jälkeen saa-
tiin kiinni eräs Fokin rastivahti, joka ilmoitti hei-
dän jo olevan Foxiassa (jatkobilepaikka).

Suuntasimme kohti Foxiaa juoden samlla al-
komaholia. Tässä vaiheessa kävi taas huonosti.
Kaikki olivat jo hyvässä meiningissä, joten tava-
roista huolehtiminen höllentyi ja tästä seurauk-
sena Blankolle rakas uimarengas (Vilma) jäi ro-
tuaarille (huomasimme sen vasta seuraavana
päivänä koulussa ja tuli vähän sanomista). Lop-
pujen lopuksi Vilman oli pelastanut vanha blan-
kolainen, joten päitämme ei mestattu.

Matka jatkui kohti Foxiaa, jossa huomasim-
me olevan hirveät jonot. Eikun etuilemalla huo-
maamattomasti ovelle ja yksi joukkueemme jä-
senistä tunki vajaan kossupullon housuihinsa.
Nätisti sisälle ja etsimään kadonneet Fokin jä-
senet. Tiukkojen etsintöjen jälkeen löysimme
kaksi rastivahtia ja kerroimme surullisen tari-
namme. Fokin vahdit olivat sympaattisia ja lu-
pasivat auttaa, mutta he olivat jo antaneet laput
OluT:n puheenjohtajalle.

Tässä asiassa kävi tuuri, sillä yksi jäsenistäm-
me tunsi pj:n ja lähestyi häntä ko.asiassa. Pj
osoitti myötätuntoa joukkuettamme kohtaan ja
antoi rastilapun meille. Toimitimme lapun Fokin
jäsenille ja aloimme lahjomaan. Viina virtasi
miesten vessassa, kun tarjoilimme salakuljetta-
maamme kossua vahdeille. Lisäksi lauloimme
karaokea ja lupasimme viedä Fokin hallituksen
kahville. Eli lupasimme ummet ja lammet pis-
teitten takia (pahoittelut Fokin hallitus). Ja täräh-
tihän ne täydet pisteet.

Olimme päässeet loppuun pistemäärällä
107,5 (meidän laskuopillamme). Eli olimme
varmoja voitosta (niinkuin kaikki muutkin jouk-
kueet). Juhlimme jo voittoamme miesten ves-
sassa, johon olimme haalineet myös pienryh-
mäohjaajamme. Loput kossusta nielusta alas ja
lisää tiskiltä tilaamaan.

Jatkoimme jutustelua ja fiilistelyä baarin puo-
lella, kunnes yksi jäsenistämme lähti kysele-

Toimituksemme tutkivan journalismin
osasto löysi Ms-Dos-Kehotteen piilot-
telemasta jonkun takaa. Enää ei siis ole-
kaan selvitettävänä muu kuin kuka hän
on – ja kenen takana hän piilottelee?

mään tuloksia. Tällä reissulla hän törmäsi
OluT:n hallitukseen, joka väänsi pisteiden
parissa. Ja mitä sankarimme näkikään: viisi
joukkuetta oli edellämme. Syntyi hirveä
haloo ja loput joukkueemme jäsenet saapui-
vat paikalle. Vaadimme pisteiden uudelleen
laskemista ja tarkempaa tarkastelua. Laske-
misen jälkeen huomattiin, että kolmen jouk-
kueen pisteet oli laskettu väärin ja nousim-
me kolmanneksi. Samassa näimme myös
omat pisteemme 105.5 (eli joku oli laittanut
meille väärän numeron tai muuten vaan
kämmännyt).

Joukkueemme oli selviytynyt vaikeuksi-
en kautta kolmen joukkoon. Olimme kaikki
tyytyväisiä mitalisijaan, vaikka kadonneet
pisteet ottivatkin päähän. Ja sitten koitti pal-
kintojen jako. Kolme parasta joukkuetta pää-
si korokkeelle ja yleisö huusi haltiossaan
suosionosoituksia sankareita kohtaan. Mikä
mahtava fiilis. Loppuilta bailattiin ankarasti
ja kerrattiin illan hauskoja tapahtumia.

Ja mitä kaikkea tästä hauskasta tapahtu-
masta jäi käteen? Parhaimpia tapahtumia
missä koskaan olemme olleet. Sai kerran-
kin sekoilla oikein olan takaa, tutustui uusiin
ihmisiin, oppi tuntemaan vanhoja tuttuja
paremmin ja ei tarvinnut olla mikään mes-
tari kaikessa, vaan pystyi muilla avuilla me-
nestymään.

Lähtisimmekö suunnistamaan uudelleen?
Emme. Fuksi-suunnistus on Once in a lifeti-
me.  Se koetaan ja eletään vain kerran.

Ms-Dos-Kehote kiittää, kumartaa ja pois-
tuu esiripun taakse odottamaan ensi vuo-
den suunnistusta katsojan näkökulmasta :)
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Abi–päivät  alkoi meille standin kokoojille
tiistaina 11.11. Ahersimme klo 16 alkaen ja
yllättäen siinä venähti iltaan 21 asti. Jyrkillä oli
pinna katketa, kun joukko väsyneitä blanko-
laisia katseli tyynesti, kun hän vaivalla ripus-
ti Blankon lippua; joka lopulta olikin väärin
päin! Joku totesi siinä ahertaessamme, että
on anarkistista menoa, kun yksi maalasi
spray-maalilla standia siniseksi, ja toiset kai-
velivat roskiksesta lautoja, jotta saatiin kuva-
seinä pystyyn…

Keskiviikko-aamuna olivat ahkerimmat
paikalla ennen yhdeksää. Alkusähläilyn jäl-
keen kaikki toimi moitteettomasti, ja me esit-
telijät jaksoimme innokkaasti puhua abeja
ympäri ja kannustaa niitä, jotka olivat meille
tulosta kiinnostuneita.

Xbox veti teekkareiden lisäksi myös abeja
TOLin (ja Blankon) standille, karkki maistui
ja kilpailutkin jaksoivat kiinnostaa. Yllättävän
moni tyttö oli jo tulossa meille tai vähintään-
kin kiinnostunut alasta. Laitoksen esittely
L3:ssa veti porukkaa aika laiskasti.

Torstaina 13.11. abeja tuntui olevan vä-
hemmän kuin edellisenä päivänä, ja kieltä-
mättä alkoi meitä esittelijöitäkin hiukan väsyt-
tää. Jaksoimme loppuun asti, standi saatiin
purettua ja tavarat paikoilleen vielä saman
päivän aikana.

Ekan päivän pelko, että esitteet loppuisi-
vat kesken, jäi onneksi vain säikähdykseksi.
Positiivista oli se, että meidän esitteitä ei lo-
junut pitkin käytäviä tai roskiksissa. Ainakin
ne menivät kotiin asti!

Abi–päivistä jäi onnistunut olo, ja ensi
vuotta varten palaveerattiin jo parannuseh-
dotuksia. Ainahan hyvääkin voi parantaa !

Abi-päivät 12.-13.11.2003
Teksti: Katariina Silvendoinen
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33Jouluristikko

Ratkaisijan nimi:

Ratkaisijan sähköpostiosoite:

Tavuristikon oikein ratkaisseiden kesken arvotaan kolme 20 euron arvoista lahjakorttia keskustan kirja-
kauppaan. Palauta täytetty ristikko suljetussa kirjekuoressa kiltahuoneella olevaan Blankin lokerikkoon
12.1.2004 mennessä. Voittajat julkistetaan seuraavassa Blankki-lehdessä.
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Oulun yliopiston luonnontieteellisen tiede-
kunnan tietojenkäsittelytieteen laitokselta
kuuluu kummia. Laitoksen opiskelijoiden ai-
nejärjestö Blanko on tiedettävästi ensimmäi-
senä ainejärjestönä Oulun yliopistossa, ellei
jopa koko Suomessa, vaihtanut yhdistysmuo-
tonsa voittoa tavoittelemattomasta rekiste-
röidystä yhdistyksestä osakeyhtiöksi.

Tällainen muutos on tähän saakka ollut en-
nenkuulumaton, mutta kuten yliopiston joh-
toon kuuluva, nimettömänä pysyttelevä kor-
kea-arvoinen henkilö totesi puhelinhaastat-
telussa, ”opiskelijat ovat juonikasta ja ennal-
ta arvaamatonta porukkaa. Ei koskaan tiedä
mitä ne seuraavaksi keksivät”.

Syy yhtiöitymiseen on puheenjohtaja Juk-
ka Kontulan mukaan selvä. ”Saimme työtar-
jouksen, josta emme voineet kieltäytyä.
Olemme nyt siis tällä hetkellä useita satoja
opiskelijoita työllistävä ohjelmistoalan yritys,
joka panostaa kaikki resurssinsa yhteen ai-
noaan projektiin.”

Kyseessä oleva projekti juontaa juurensa
parin kuukauden takaiseen Blankon kokouk-
seen, jossa esityslistalla komeili kohta ’pos-
ti’, kuten yleensä jokaisen kokouksen lopus-
sa on tapana. Tänä kyseisenä kertana postia
oli tullut varsin runsaasti, mutta ehkä mielen-
kiintoisin näistä oli suurikokoinen, virallisen
näköinen kirjekuori, jonka lähettäjäksi oli
merkitty Santa Claus Productions Inc, North
Pole.

”Kyllähän sitä porukalla ihmeteltiin pit-
kään ja hartaasti,” kertoo Kontula. ”Mietittiin,
että mikähän juttu tämäkin nyt on”. Kirje pal-
jastui todellakin työtarjoukseksi, ja sen olivat
allekirjoittaneet Joulu Pukki, Mestari Tonttu
sekä Santa Claus –konsernin lakiasioista vas-
taava Laki Tonttu.

Kyseessä oleva tarjous koski laajamittais-
ta, maailmanlaajuista tietojärjestelmää, josta
Santa Claus –konsernin pääkonttorista tavoi-
tettu pääjohtaja, Joulu Pukki, kertoo näin:

”Niin, viime johtokunnan kokouksessa ve-
dimme pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia suu-
ria linjoja, ja totesimme, että on se meidän-
kin korkea aika alkaa uudistamaan toiminta-
tapojamme. Suoraan sanottuna tämä tarve on
syntynyt yhteiskunnan perusinfrastruktuurin
muutoksesta viimeisten vuosikymmenten
aikana. Ihmiset muuttavat kaupunkeihin kor-
keisiin kerrostaloihin asumaan, eikä meidän
tiedustelutehtäviin erikoistuneilla työnteki-
jöillämme ole enää entisenkaltaisia mahdol-
lisuuksia hankkia tietoja lasten kiltteydestä

perinteisin ikkunasta kurkkimis -menetelmin.
Lisäksi muutamat viimeaikoina säädetyt lakipy-
kälät ovat muodostuneet ongelmaksi ympäri
maailman.”

Kun puheenjohtaja Kontulalta kysyttiin syy-
tä siihen, miksi hän luulee Santa Claus –konser-
nin valinneen juuri Blankon toteuttamaan tätä
projektia, ei hän halunnut alkaa spekuloimaan
asiaa sen tarkemmin. Asiaan saatiin kuitenkin
selvyys, kun samaa asiaa kysyttiin Joulu Pukil-
ta. ”Syyhän on varsin yksinkertainen. Kaikki
blankolaiset ovat tilastojemme mukaan olleet
keskivertoa kiltimpiä lapsia, ja lisäksi emme
halunneet antaa näin vastuullista tehtävää min-
kään jo olemassa olevan ohjelmistojätin tuotet-
tavaksi. Suurin osa siitä porukasta on sitä pait-
si jo unohtanut, mitä joulu oikeasti tarkoittaa!”

Mutta mitä tulevalla ohjelmistolla sitten on
oikeastaan tarkoitus tehdä?

”Kyseessähän on siis kokonaisvaltainen toi-
minnanohjausjärjestelmä, joka on tarkoitus in-
tegroida erottamattomaksi osaksi Santa Claus
-konsernin jokapäiväistä toimintaa. Sanotaan
vaikkapa että tänä jouluna Suomessa toivotaan
lahjaksi miljoona uutta N-Gage™ –pelipuhelin-
ta. Vanhemmat, tai lapset itse, mikäli ovat tar-
peeksi vanhoja, kirjaavat toiveen verkkopohjai-
seen sovellukseen. Tästä tieto menee suoraan
päämajan tietokantaan, joka vertaa toivojan ni-
men perusteella löydettyä kiltteys-faktoria toi-
veen hintaan, ja mikäli toivoja on ollut tarpeek-
si kiltti näin kalliiseen lahjaan, toimitetaan tieto
eteenpäin puhelimia valmistavan sisaryhtiön,
tässä tapauksessa Nokian, tietojärjestelmään.
Tämän perusteella Nokia osaa valmistaa tarvit-
tavan määrän pelipuhelimia, ja kaikki lapset
saavat omansa”, kertoo Kontula.

”Tämä on tietysti vain pieni esimerkki koko
ohjelmiston toiminnoista. Tiedustelutehtävissä
olevat työntekijät voivat muun muassa lähettää
raporttinsa langattomasti päämajalle suoraan
paikan päältä. Lisäksi vanhemmilla on mahdol-
lisuus lähettää raportteja lastensa kiltteydestä
ympäri vuoden, ja näin ollen vaikuttaa osaltaan
kiltteys-faktorin muodostumiseen.”

Entä mitä Blanko saa korvaukseksi järjestel-
män toimittamisesta?

”No, sanotaan vain, että blankolaisten ei
tästä eteenpäin tarvitse liiemmin huolehtia
lahjojen saannista”, hymyilee Kontula. ”Tule-
vaisuuden voidaan sanoa näyttävän ruusuisel-
ta”, hän jatkaa.

Järjestelmän, joka kulkee tällä hetkellä työ-
nimellä ’ChristmasWizard 2k’, odotetaan val-
mistuvan vuoden 2005 jouluun mennessä, mut-

Joulu-uutiset
(Yksinoikeudella Blankille uutisoinut: Hannu-tonttu)



Yleisönosasto

Tollin luentoja vuosikausia kahlattuani totesin kaipaa-
vani vaihtelua. Suuntasin harhailevat askeleeni mah-
dollisimman kauas kaatuilevista tietokoneista ja löy-
sin lopulta itseni humanistien keskeltä. Ensimmäisel-
lä luennolla huomaisin että humanistit ovat uskomat-
toman ahkeria ja oma-aloitteisia, luentomuistiinpa-
noja kirjoitetaan loputtomasti jännetuppitulehdusten
vaaniessa. Kaksoistunnin saldo tuntuu olevan keski-
määrin viisi tottumattomin käsin kirjoitettua kouke-
roita pursuilevaa aanelosta.

Luennoilla ei ole läsnäolopakkoa, mutta luennoilla
istuminen tuntuu olevan jokaiselle lähes kunnia-asia.
Toisaalta monistuskeskuksessa myytävistä prujuis-
ta ei ole kuultukaan, joten oppiminen perustuu vain
ja ainoastaan luennoilla istumiseen ja tietenkin oma-
toimiseen tiedon syventämiseen kirjaston nuhruis-
ten teosten parissa.

Opiskelijat ovat poikkeuksetta paikalla kynineen
ja papereineen jo huomattavasti ennen luennoitsijan
saapumista. Kaikilla on aina mukanaan muistiinpa-
novälineet. Useimmat tekevät muistiinpanoja kaikkia
sateenkaaren värejä edustavilla kynävalikoimillaan.
Minä en oikein sulaudu joukkoon yhden omistama-
ni sinisen kuulakärkikynän kanssa.

Luennoitsijat arvostelevat avoimesti teekkarien
epäintellektuelismia ja lukevat esimerkkitekstejä
välillä arveluttavan eläytymisen vallassa. Opiskeli-
jat esittävät luennoilla jatkuvasti omasta vapaasta
tahdostaan luennon aihetta tarkentavia pohtivia ky-
symyksiä. En ole kuullut tollin luentojen jälkeen ker-
taakaan kuluneiden humanistikuukausieni aikana
luennoitsijan kerjäävän kommentteja ja kysymyksiä
tuloksetta.

Ensimmäisestä vapisevin käsin yleisen epätietoi-
suuden vallassa kirjoittamastani esseestäni saan kir-
jallista positiivisen kannustavaa palautetta luennoit-
sijalta alle viikon kuluttua tekstin palauttamisesta,
hänen pahoitellessaan kiireistä aikatauluaan ja pa-
lautteen antamisen viivästymistä! WebOodissa lois-
taa kurssista kolmonen välittömästi samana päivä-
nä. Humanisteilla kolmoset ovat ilmeisesti enemmän
sääntö kuin poikkeus, mikäli opiskelija edes yrittää
päästä kurssista kunnialla läpi. Tollilta tutut rimaa
hipovat ykköset tuntuvat olevan arvosteluskaalasta
kaukana.

Suosittelen lämpimästi kaikille ennakkoluulotto-
mille excursiota kokemusrikkaaseen uuteen maail-
maan yliopiston toiselle laidalle. Noppien lisäksi lu-
vassa hämmästyttäviä elämyksiä toisenlaisesta opis-
kelumaailmasta.

Sivuaineena humanismi

ta testiversio siitä otetaan käyttöön jo mahdollisesti
vuotta aikaisemmin.

Lopuksi todettakoon, että ’Ei itkeä saa, ei meluta
saa’ –kehotus kannattaa itse kunkin ottaa tästä lähti-
en vakavissaan, sillä ikkunan takana saattaa nykyi-
sin hyvinkin piileksiä tonttu kamerakännykkä kädes-

sään, valmiina lähettämään reaaliaikaista videoku-
vaa päämajaan.

Tästä huolimatta oikein hauskaa joulunodotusta
kaikille!

Hannu-tonttu




