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Blankki on puolueeton ja riippumaton opiskelija-ainejärjestölehti. Blankin testit ja vertailut perustuvat kansainvälisesti verifioituihin menetelmiin ja ohjelmistoihin. Blankki ilmestyy säännöllisen satunnaisesti. Lehti
ei vastaa tilaamattoman materiaalin säilyttämisestä eikä palauttamisesta. Julkaisemamme artikkelit, ohjeet ja vinkit on tarkastettu huolella, mutta emme kuitenkaan takaa niiden virheettömyyttä emmekä vastaa
esiityneistä virheistä tai ohjeiden ja vinkkien noudattamisesta syntyneistä seuraamuksista. Kirjoituksia ja kuvia saa lainata lehdestä ain toimituksen kirjallisella luvalla. Tarjottu tai tilattu aineisto hyväksytään julkaistavaksi sillä ehdolla, että sitä saa korvauksetta edelleen käyttää lehden www-sivustolla sekä lehden tai sen yksittäisen osan uudelleenjulkaisun tai muun käytön yhteydessä toteutus- ja jakelutavasta riippumatta. Toimitus säilyttää pyytämättä lähetettyjä kirjoituksia ja kuvia kuukauden, ellei hukkaa niitä jo ennen aikamäärän täyttymistä.
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Wappu – bilettäjän
maratonurakka
No niin, opiskelijan biletysurakointi on sitten taas alkamassa. Viinan hintaa on sopivasti laskettu ja miinuksen
puolelle vajoittuvia juomavarastoja voi sitten käydä yksin tai porukalla täydentämässä esim. Tallinnasta kohtuuhintaisesti Walpurin käännyttyä arjen puolelle. Lämpimämmät ilmat on jo tilattu Wappuviikolle ja kesäisempää kenkää sekä lyhyttä kalsaria ja verkkopaitaa haalarin alle etsitään vaatekaapin peränurkasta tai ties mistä
talvivarastosta.
Joku viime vuosituhannella opiskellut saattaisi muistella, kuinka vaatimatonta ainakin ajallisesti opiskelijoiden kevään suuren juhlan vietto tuolloin oli. Olen toki
antanut itselleni kertoa, että monellayliopistopaikkakunnlla se on sitä edelleenkin. Mutta mitäpä me noista huolimaan: saavutettu etu on, mistä pidetään kiinni, ja lisää
etuuksia toki otetaan. Eli Oulussa juhlitaan koko viikko!
Kaipa siis on sitten reiluksi viikoksi unohdettava
muut asiat ja lähdettävä täysillä mukaan. Ainakin yhtenä vuotena. Sittenpähän sen tietää. Mutta kun katsoo
Blankon tapahtumakalenteria, niin näyttää siltä, että ainejärjestömme sairastaakin sitten Wappukrapulaa syyskuun alkuun asti.
Ihan näinhän se ei ole. Tosiasiassa tänä vuonna aktivoidutaan kesäkaudellekin, eikä vain biletyksen merkeissä, kuten tuossa alempana oleva ilmoitus tietää kertoa. Merkittävää on, että kesällä TOL järjestää opetusta

Wappu-kyykkää
pelaamaan!

ensimmäistä kertaa ja jo nyt uskallan ennustaa, että jatkossa vielä huomattavasti runsaammin.
Blanko on omalta osaltaan ollut mukana kanavoimassa opiskelijoiden varsinaiseen työhön eli opiskeluun liittyviä toiveita ja tarpeita TOL:n tietoon. Laitoksen kanssa yhteistyö toimii periaatteessa hyvin. Mutta se toimii
vain, jos opiskelijaedustajat saavat tietoa itse kunkin
tarpeista ja odotuksista.
Jos kukin opiskelija kantaa kortensa kekoon, niin
voimme vielä huomattavasti kehittää omaa työympäristöämme. Se tarkoittaa, että annamme aktiivisesti palautetta ja keskustelemme opetuksesta sekä sen laatuun
vaikuttavista seikoista keskenämme sekä oppilasedustajien ja laitoksen henkilökunnan kanssa.
Mutta palataan opetuksenlaadun kehittämiseen Blankin sivuilla taas syksymmällä. Nyt käydään valmistautumaan kevään suureen
juhlaan!
Hauskaa Wappua ja
Hyvää kesää toivottaen
Markku
markku@solutions.fi

Seuraava Blankki
eli Fuksi-Blankki ilmestyy heinäkuussa
2004. Aineisto siihen on toimitettava
Blankin toimitukselle perjantaihin
21.5. mennessä.

Jyrkkäkosken tapaaminen
Aika:

la 10.07.2004 klo 13 – 18

Paikka:

Jyrkkäkoski, Pudasjärvi

*Alustava* ohjelma, aikataulut tms voi muuttua:
Wappukyykän mestarit 2004 ratkeavat riemusta tiistaina 27.4. Tuiran uimalan välittömässä läheisyydessä.
Oheistapahtumana suoritetaan kirkkovenesoutuja.
Tule mukaan pelaamaan tai kannustamaan kavereita.
Ilmoittautumiset otetaan vastaan paikan päällä klo 12–13.
Ilmoittautumisaika loppuu klo 13.00, jonka jälkeen tulleita
joukkueita ei huomioida. Joukkueessa tulee olla 4 pelaajaa. Osallistumismaksu on 5 euroa ja se peritään paikan
päällä käteisellä, varatkaa tasaraha mukaan. Kolme parasta joukkuetta palkitaan Wappu-henkisin palkinnoin. Turnaus
pelataan suorana pudotuspelinä eli hävinnyt joukkue tippuu jatkosta.
Oulun Akateeminen Mölökky- ja Kyykkäseura

Alkulämmittelyt (staff + vip) jo pe-iltapäivästä
* järjestelyt, koesoitot (pari bändiä ajaa sisään lavan + varustelun), chillailua, diskoa
Main event - Blanko & al. lauantaina klo 13 - 18
* Bändeinä mm. The Turmiola Band, Arktinen hysteria, Psycho Dreams ja Axes Denied
* Grillailua, chillailua 18 - niin pitkään kuin ss
* Disko
Tarkempia tietoja ja ajo-ohjeet osoitteesta
http://www.ee.oulu.fi/~jansku/jyrkka/ohjelma.txt
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Juuso Räsänen
puheenjohtaja

Morjens!
Kevät on jo pitkällä ja pikkublankolaisten mielissä pyörivät kesälaitumet. Korjaan, ajatuksethan ovat tietysti
kääntyneet kohti ovella kolkuttelevaa wappua. Kohta se
on täällä, jokaisen opiskelijan toivemaraton.
Muistellaanpa kuitenkin hetki menneitä. Alkuvuosi
on ollut uudelle aktiiviporukalle opiskelun aikaa, mutta
rytmistä on saatu kiinni vähän kerrassaan. Joka kuukaudelle on ollut oma tapahtumansa, ellei peräti joka viikolle. Perinteisen laskiaisen ja peli-illan lisäksi laskettelureissu on saavuttamassa oman paikkansa Blankon
tapahtumakalenterissa. Uusi urheilulajikin on lanseerattu keskuuteemme ja kunniaakin on kyykkäkentiltä niitetty. Kehitys ei siis todellakaan ole jäänyt junnaamaan
paikalleen.
Mikäpä olisikaan varmempi kevään lähestymisen
merkki kuin wappu. Blankon wappu on perinteitä täynnä Wappusaunan ja Kurjenjuoton tähdittämänä. Tänä
vuonna mukaan on mahdutettu myös uusi tulokas Blankon ensimmäisen kyykkäjoukkueen kunniaksi. Blagitarius Blagiatorsin pikkujoulut käynnistävät sekä grilli- että pikkujoulukauden, kun Koneen sauna lämpenee wappuviikon tiistaina Kirkkovenesoutujen jälkeen.
Keskiviikon Wappusauna, torstain Viini- ja patonki-ilta
sekä perjantain Kurjenjuotto, ohjelma on kattava ja riittää varmasti myös astetta vauhdikkaimmille wappuspesialisteille.

Ainakin allekirjoittaneelle wappu kruunaa kevään
ahertamisen ja suo hetken hengähdystauon opiskelukiireistä sekä osaltaan valmistaa kesän viettoon. Joten
viskatkaa prujut ja tenttikirjat nurkkaan, lopettakaa debuggaus ja pukekaa haalarit päälle. Luvassa on kokonainen viikko chillailua, grillailua ja kirmailua kevätauringossa.
Loistavaa wappua toivottaen

Juuso Räsänen,
Puheenjohtaja

Vappuriemua vuoden takaa. Sihteeri ja puheenjohtaja ajalta, jolloin huolet eivät vielä painaneet.

BLANKON
WAPPUVIIKON OHJELMA
Muistathan, että wappuviikon tapahtumissa kaikkialla virallinen dresscode on
Blankon haalarit!

TIISTAI 27.4. KLO 12
Kirkkovenesoudut Tuiran
uimarannalla

eessa on 14 henkeä ja kapteeni, joka johtaa joukkueen
taivalta lähdöstä maaliin. Tervetuloa kannustamaan Blankon joukkuetta! Wesibussi eli linja numero 69 aloittaa
liikenteensä tiistaina.

Prosessikillan järjestämät kirkkovenesoudut aloittavat
perinteisesti wapunvieton. Kirkkovenesoudut järjestetään perinteisesti Tuiran uimarannalla. Blanko osallistuu
omalla joukkueellaan kirkkovenesoutuun. Soutujoukku-

Kirkkovenesoutujen yhteydessä on on Oulun Luonnontietelijöiden vappubongarikisa. Vappubongarissa
luvassa hyvät palkinnot ja hauskaa tekemistä yhdessä.
Bongaa kisajärjestäjät uimarannalla ja ota osaa kilpailuun!

TIISTAI 27.4. KLO 17
Blagitarius Blagiatorsin
pikkujoulut Koneen sauna
& Kiltahuone
Kirkkovenesoutujen jälkeen on hyvä rentoutua saunan
lämmössä. Blankon kyykkäjoukkueen Blagitarius Blagiatorsin järjestämissä pikkujouluissa Koneen saunalla. Sisäpihalla on mahdollista pelata mölkkyä, kyykkää

KESKIVIIKKO
28.4. KLO 13
Wesibussi (linja numero
69) jatkaa liikennöintiä
Ehdoton kokemus on wesibussi, joka kuljettaa opiskelijoita sinne minne he haluavat. Wesibussi aloittaa liikennöinnin klo 13. Kyytiin pääseen noin kahden euron hintaan ja reissu ympäri kaupunkia kestää tunnin verran.
Kyytiin pääsee myös epämääräisinä aikoina Linnanmaalta yliopistolta.

ja krokettia. Tervetuloa tutustumaan kyykän maailmaan.
Samassa yhteydessä myös Blankon viralliset grillikauden avajaiset. Makkaraa tarjotaan killan puolesta.

TIISTAI 27.4.KLO 21
Jälkisoudut Foxiassa
Ne jotka jaksavat vielä hoitaa jälkisoudut virallisemmassa muodossa, jatkavat Foxiaan Jälkisoutuihin.
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Teksti:
Niko Hummastenniemi ja
Liisa Oikarinen
Kuvat:
Antti Värttö
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KESKIVIIKKO 28.4. KLO 18 Wappusauna
Teekkaritalolla
Blankon virallinen wappusauna pidetään Teekkaritalolla.
Ohjelmassa on fuksikilpailu, jossa fuksit osallistuvat
parijoukkueina 4-5 rastia sisältävään leikkimieliseen
kilpailuun. Ohjelmassa on myös apinapatsaan lakitus

Kaijonharjun apinapatsaan luona, jossa Blankon Oltermanni Jan ”Lippis” Lipponen lakittaa patsaan ja kertoo
tarinan. Teekkaritalolla on tarjolla pientä purtavaa, makkaranpaistoa ja juotavaa ja sauna on lämmin. Grillikatokselle löytyy varmasti myös käyttöä.

TORSTAI 29.4. TEMPAUSPÄIVÄ klo 10 alkaen
Torinrannassa
Teekkarit tempaisevat torilla.
Torinrannalla on ainakin köydenvetokisat, jossa lopuksi
vedetään kisa traktoria vastaan. Ohjelmassa on myös
muita tempauksia. Wesibussi jatkaa liikennöintiään.

TORSTAI 29.4. KLO 16
Kiltahuone

TORSTAI 29.4. KLO 22
AAAK-bileet Wäinössä

Viini- ja patonki-ilta Kiltahuoneella. Patongin ja tuorejuuston lisäksi tarjolla on simaa ja munkkeja jonkin verran. Viimein tässä vaiheessa viimeistenkin blankolaistan fiilistely alkaa oikeaan wapputunnelman metsästämiseen!

Oulun Luonnontietelijöiden viralliset wappubileet pidetään tänä vuonna Wäinössä. Liput ovelta maksavat 5
euroa. Happy hours klo 24 saakka, jolloin siideri (2,50
euroa) ja hanaolut (2 euroa) ovat tarjouksessa. AAAKbileet järjestetään yhdessä Humanistisen Killan kanssa.

PERJANTAI 30.4. WAPPUAATTO klo 12.68 (13.08)
Snellmanianpuistossa (elokuvateatteri Rion edustalla)
Blankon perinteinen kurjenjuotto! Blankon perinne sen
perustamisvuodesta lähtien on ollut kurjenjuotto. Tänä
vuonna kurjet juottaa Heidi Oja ja häntä avustaa vasta
valittu Blankon vuoden 2004 fuksi – Aapo Herrala. Kurjenjuoton lisäksi Heidi Oja kertoo pienen tarinan blankolaisesta tytöstä ja pojasta. Tarinaan kuuluu osana myös
pahanajuinen henkäys Laanaojasta. Tervetuloa kuulemaan ja herkistelmään hienoa Blanko-perinnettä!

PERJANTAI 30.4.
WAPPUAATTO klo 14
Åströmin puisto

PERJANTAI 30.4.
WAPPUAATTO klo 19.00
Rotuaarin pallolla

Teekkarifuksit uitetaan Åströmin puistosssa. Blankolaiset
järjestävät piknikin vastarannalle ja katselevat wapun
perinteistä ohjelmaa. Tervetuloa häröilemään mukaan!

Blankolaisten yhteinen tapaaminen Rotuaarin pallolla,
jossa kerätään kadonneet blankolaiset kasaan ja kerätään voimia yhdessä. Tässä vaiheessa kerkeää hyvin
vielä mukaan aaton juhlaan. Jatkosuunnitelmat kehitellään paikan päällä.

LAUANTAI 1.5.
WAPPUPÄIVÄ klo 9.00
Linnansaari,
Shamppanjamatinea

LAUANTAI
1.5.WAPPUPÄIVÄ
klo 11.00
Kaupungintalon edessä

Wappupäivän piknik Linnansaaressa. Ohjelmassa fiilistelyä, auringonottoa ja musiikkiesityksiä. Shamppanjan
tahi kuohuviinin nauttiminen sallittua. Esiintymässä
Teekkaritorvet.

Ylioppilaskunnan sekakuoro Cassiopeia esiintyy.Ylioppilaslakit päähän!
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Siiderikierros 24.3.2004

Teksti:
Eino ja Odett
Kuvat: Eino

Oli synkkä ja myrskyinen yö, eikun keskiviikko. Blankki-tiimin rohkean ennakkoluulottomat tutkivat journalistit
päättivät selvittää muutaman keskustan pikkukuppilan
viihtyisyyden, hintatason ja siiderivalikoiman.

Pint nettibaari
Siiderivalikoima: Golden Capin kaikki, La Cidraie,
Black Rat
Vessa: uusittu, naisten puolella viininpunaiset seinät
ja kokovartalopeili, joskin haastellisen jäykkä vessan ovi
Palvelu: mainostaa itseään ystävällisenä naisille..
mnjaa.. eli töissä vain varhaiskeski-ikäisiä puoliväljähtäneitä miehiä
Oheistoimintaa: lautapelejä, kolme nettikonetta, hedelmä- ja rallipelejä, tv
Tunnelma: kolhohkon meluinen
Hintataso: Colden Capin 0.3 pullo 3.60 e
Kierros aloitettiin Pintistä. Eino (toim. huom. nimi
täysin muutettu) tilasi siiderin ilman jäitä, joka osoittautui vikatikiksi koska siideri oli epämiellyttävän haaleaa.
Golden Capin Dry Strawberry mastui Einon mielestä
tunkkaiselta lämpimänä. Pintissä netin käyttö on ilmaista oston yhteydessä lyhyellä aikarajoituksella, joka tosin on häilyvä. Paikka on liian täynnä viikonloppuisin ja
iltaisin, mutta viihtyisä mikäli loosseihin mahtuu. Kansa
pelaa lautapelejä arkisin kovaan ääneen. Torstaisin tietokilpailuja. Omistajalla on mukavan rotuinen koira.
Odett (toim. huom. nimi osittain muutettu) koki Pintin
liian trendikkääksi omaan makuunsa. Asiakaskunta
koostui kovaäänisistä nuorista naisista ja yhdestä turkki-ihmisestä. Miehet istuvat jostain syystä aina tiskillä.
Kahvin ja teen kanssa tarjoillaan Fazerin sininen konvehti. Journalistit kritisoivat suklaan puutetta muiden juomien kanssa, missä tasa-arvo?

Harry’s Bar
Siiderivalikoima: muutama Upcider, Black Rat, La
Cidraie, hanassa Fizz Perry ja Black Thorn
Vessa: yksi hienostunut sininen kaakelivessa, jonottaminen pakollista
Palvelu: ystävällistä ja asiantuntevaa
Oheistoimintaa: nurkassa lautapelejä, pieni tv katon
rajassa
Tunnelma: tyylikkään synkkä, miellyttävän rauhallinen
Hintataso: hanasta Black Thorn 0.5 tuoppi 5 e, Upcider 0.3 pullo 4.30 e, Black Rat 0.3 pullo 4.70 e
Odett:n lempipaikka, joten hän ei suostu sanomaan
mitään negatiivista kyseisestä paikasta. Eino on iloinen,
että hänen baarimikkoon ihastunut ystävänsä ei ole siideriturneella läsnä, tosin paikalla on väärä baarimikko.
Tunnelmallinen paikka leppoisaan jutusteluun. Siiderihinnasto ei ole esillä ja valikoima on suppea. Hintataso

ei ole opiskelijaystävällinen. Nettikoneen puuttuminen
harmittaa nörttejä. Eino huomaa ilokseen PanOulun toimivan Harry’s Baarissa. Eino huomaa jo typottavansa
tässä vaiheessa iltaa uhkaavasti. Tiskillä jaossa naapuribaari Wäinön mainoksia, jossa asiavirhe esiintyjissä
ja kuka hitto on Hanna B.? Odett huomauttaa, että tarvitsemme puolueettoman ja humaltumattoman tarkkailijan apuriksemme loppuillasta. “Tää oli hyvää. Jäitä jäi.”
kommentoi Hetkellinen Puolueellinen Arvostelija (toim.
huom. nimi muutettu), joka ei ole mitään sukua jutussa
esiintyvälle Einolle, Black Ratistä. Odett kommentoi Upcideristään Kimi Räikkösesti “Ei kai tässä. Oli se ihan
hyvää.” “Lasi oli hyvä, mutta jäät oli vähän tiellä, niin piti
keskeyttää just ennen maaliviivaa ja muut pääsi edelle.” lisää Hetkellinen Puoleellinen Arvostelija naristen.
Eino arvosti Black Thornin viileyttä ja kuivaa makua.
Huomasimme että 0.3 juoma loppuu kesken jo puolen
litran tuopin alussa. Miten se voi olla mahdollista? Odett
kohtasi illan ensimmäisen hikan ja Eino yritti kaataa siiderinsä läppärin päälle. Odett kieltäytyi poistumasta
Harry’sista. Kioskin karkkivalikoima houkutti kuitenkin
hänet jälleen liikkeelle.

Panimo
Siiderivalikoima: Upciderin perussiiderit, Kopparbergin apple ja perry, Strongbow
Vessa: törkynen ja kalsea, ovesta katsoen vasemman
puoleista vessaa kannattaa varoa, pönttö vuotava ja
ovet huteria
Palvelu: neutraalia, nihkeän oloista kun on tottunut
ystävälliseen palveluun (kommentoi Odett Harry’sin
jälkeen)
Oheistoimintaa: pokeri, viikonloppuisin bändit yläkerrassa, bändien laatu vaihtelee
Tunnelma: kulahtanut, perällä parempi kuin etuosassa, houkuttelevan rauhallisia nurkkia
Hintataso: Upciderin Perry 0.3 pullo 4 e opiskelijakortilla 2.80 e, Upciderin Light Apple 0.3 pullo opiskelijakortilla 3.20 e
Eino haluaa huomauttaa ettei pidä Upciderin Light
Applesta, jonka joutui tilaamaan tutkimustarkoituksissa.
Mikä selittää Perryn ja Applen hintaeron? Odett haluaa

huomauttaa että Perry on ällömakeaa ja että hän inhoaa sitä yli kaiken. Eino yhtyy mielipiteeseen myös Applen kohdalla, mutta onhan opiskelijatarjoukset hyödynnettävä. Odett otti huikan Einon tuopista huuhdellakseen
Perryn maun suustaan. Odett kehuu Applea. Hetkellinen Puolueellinen Tarkkailija vittuilee typoista olan takaa.
Seinillä kuvia vanhasta Oulusta, joka ei kiinnosta ketään
paitsi Odett:ia. Eino huomasi että tupakansavu suodattuu mielenkiintoisesti lampunvarjostimen rei’istä jos sitä
sattuu sinne puhaltamaan. Hetkellinen Puolueellinen
Tarkkalija tarkkailee pisteitä lähempää (lue: nenä kiinni ruudussa). Hänellä on silmälasit. Huhujen mukaan
Panimolla on telkkari. Emme löydä sitä. Tarjoilijalla oli
pelottavan suuret liikeradat hänen ojentaessaan vaihtorahoja. Odett:ia pissattaa, mutta hän ei halua kokea vessan kauheutta uudelleen. Eino toteaa olevansa hidas
juomaan seuraan verrattuna. H. P. T. nyökyttelee hyväksyvästi. Eino väittää että “tuopissani on kärpänen”, mutta
muut eivät usko väittämään. Eino näki, että hukkumassa oleva kärpänen hengitti. Premissi: Löffe on hyeena.
Johtopäätös: siideri on hallusinogeeni. Tarjoilijat huusivat “heihei!” poistuessamme.
Odett:lle iski nakkiolo. Piccologrilliltä sai pitkän nakin eurolla ruokalistan ulkopuolelta. Nyt Odett haisee
nakilta.

Milou
Siiderivalikoima: Strongbow, Kopparbergin omena ja
päärynä, Upciderin omena, päärynä ja jotain lighteja, tylsää!
Vessa: basic hilpeä mitäänsanomaton vessa, kaksi
koppia, mauttomia seinäkirjoituksia
Palvelu: asiantuntevaa, nopeaa, kohteliasta
Oheistoimintaa: lautapelejä, hedelmä- ja jotain pelejä, screen ja videotykki
Tunnelma: meluisa backgammon-ilta, vain miehiä
asiakkaana
Hintataso: Strongbow 0.4 5 e
Harhaanjohtavaa ulkomainontaa, suuri Happy Hour
–kyltti, joka on loppunut klo 19. Screenillä nelosen urheilu-uutisia ilman ääntä. Miesvaltaisesta asiakaskunnasta johtuen kevyttä joukkoonkuulumattomuuden tunnetta. Odett tuntee olonsa lievästi kiusaantuneeksi.
Strongbow maistuu Einon ja H.P.T.:n mukaan raikkaalta
ja sopivan kuivalta. Passeli kesäinen janojuoma maaliskuisessa lumisateessa, joka on räntää. Yllättävän meluisaa. Tiskin takana oleva pullovalikoima runsas, loos-

sit viihtyisiä, valaistus liian himmeä läppärillä kirjoittamiseen. Drinkkipainotteinen hinnasto näkyvästi esillä.
Odett tuumaa että nihkeä paikka, ei suostu toistaiseksi
nauttimaan siideriä täällä. Sisustus Odett:in mielestä
trendikkään tyylikästä. Epäkodikas olotila, me emme
kuulu tänne. Siiderissä neliön muotoiset jääpalikat. Milou latisti tunnelman täysin.
Odett:in nakkihimoon ei riittänyt nakki. Odett siirtyi
kovempiin tuotteisiin ja osti Grilleriinasta grillimakkaran. Grilleriinaan oli uusittu epätavallisen tyylikäs Marimekko-henkinen länsisiipi.

Café Loop
Siiderivalikoima: Golden Capin kaikki
Vessa: yksi kämynen koppi naisille
Palvelu: palvelu normaalia baaria parempi
Oheistoimintaa: neljä nettikonetta, hedelmä- ja jotain
pelejä, iso tv
Tunnelma: hiljainen, mukava kuppila
Hintataso: Golden Capin Dry Strawberry 0.3 pullo
4e
Odett petti suuren siideriyleisön ja osti halvan kaljan, Carlsberg-pullo maksoi 2 e (keskiviikkoisin). Eino
nautti illan toisen Golden Capin kuivan mansikkasiiderin. Maku muuttui viileän juoman myötä raikkaamaksi
ja miellyttävämmäksi. Loopissa soi Metallica. Asiakaskunta koostui lisäksemme kahdesta tiskillä istuvasta
vanhemmasta miehestä. (Mikä fiksaatio noilla miehillä
on tiskeihin?) Nimestä huolimatta Café Loop ei ole yökerho Loopin yläkerta, vaan erillinen pieni pubi joka
sijaitsee Loopin vieressä. Netin käyttö aikarajoituksetta. Modernit kalusteet. Kaksi tarjoilijaa neljää asiakasta
palvelemassa. Odett:in nakkihimo ei ole vieläkään tyydytetty. Tutkivat journalistit esittävät vienot toiveen, että
joku voisi tuoda Odett:lle reilusti kokonaisen nakkipaketin tuleviin Blankon rientoihin.
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Blankin tutkivat journalistit ideoivat seuraavaan
Blankkiin perskänniraporttia koska sihteeri tuntuu olevan tehokas.
Loopin ystävällinen tarjoilija tarjoaa meille tiskin
takaa sähköä koneen hyytyessä. Eino vei koneen lataukseen Loopin tiskille. Huomaamme käyvämme siideriaiheista keskustelua pöytäkirjan ulkopuolella hetken
kuluttua, joten noudamme koneen takaisin. Eino tilasi
Fairya eli Colden Capin lemonia hintaan 4 e. Odett arvostaa Fairyn aromikasta makua Einon sitä moittiessa.
Eino huomaa olevansa liian humalassa kirjatakseen raporttiin yhtään selkokielistä sanaa. Pöytä heiluu liikaa.
Humalatila korostaa heilumista. Ehkä. HPT on poistunut
keskuudestamme. Päätämme vaihtaa kohta baaria, koska huomaamme olevamme oletettua tehokkaampia siiderikierroksellamme. Seederi.. öö. Musiikki vaihtuu
vihdoin Metallicasta Kotiteollisuuteen. Kaksi vanhaa
miestä poistuu, tilalle astuu kaksi nuorempaa mieshenkilöä. Toteamme, että Einolta ei jää mikään huomaamatta. Eino muistelee, että Café Loopin vessa toimi täysin
tarkoituksenmukaisesti. Olemme huolestuneita Blankkitiimin siiderikierroksen taloudellisista seuraamuksista.

näiden ihmisten keskellä. Olisivat edes hiljaa. Paikka
soveltuu ilmeisesti persareiden vetämiseen opiskelijaalennuksineen, mikäli hermot kestävät naapuripöydän
“Juhaa” (toim. huom. nimeä ei muutettu).
Blankkitiimin tutkivat journalistit ovat hämmentyneitä
tehokkuudestaan, koska siiderikierros alkoi klo 19 ja
kello on tällä hetkellä vasta 23.23. Odett avautuu viimeisen bussin aikataulusta.
Eino toteaa ettei ole kuskina. Odett kertoi huonon
vitsin jota ei kirjoiteta tähän juttuun.
Eino lainasi Odett:lle 30 centtiä. Odett lupasi maksaa velan takaisin heti ensimmäisestä eläkkeestään. Tai
jotain. Olemme jokseenkin humalassa, raportin tekeminen on vaativaa työtä. Eino halua kirjoittaa johonkin että
“jurpo”. Tämän baarin asiakkaina on siis jurpoja. Odett
ilmoittaa tykkäävänsä fairysta hyvin paljon.

Loppukommentit

Narri Cafe
Siiderivalikoima: Golden Capin kaikki, Crowmoor
Vessa: kirkas ja keltainen kaakelivessa
Palvelu: todella nuivaa
Oheistoimintaa: yksi nettikone, hedelmä- ja jotain
pelejä, pieni tv
Tunnelma: pieni ja räkälähkö
Hintataso: Golden Capin Dry Strawberry 0.3 pullo
opiskelijakortilla 3 e, hanasta Crowmoor 0.5 tuoppi
5e
Asiakkaina helvetin kännisiä kinastelevia vanhoja
juoppoja. Odett:in mielestä Golden Capin kuiva mansikka on hyvän makuista, oikein raikasta. Voinemme
julistaa tämän illan voittajaksi Golden Capin Dry Strawberryn, koska Odett:in juoma tuoppi on illan kolmas
kuiva mansikka, ja maku on miellyttänyt joka kerta kaikkia osapuolia. Crowmoor on tässä humalan vaiheessa
miellyttävän poreilevan helmeilevää. Naapuripöydän
juoppo ukko yrittää ottaa kontaktia kannettavan tietokoneen morkkaamisen merkeissä. Tämä kuvaa paikan
asiakaskuntaa täydellisesti. Musiikkina soi jotain fakin
fuusiojatsia. Kai se on muodikasta. Einoa pelottaa istua

Odett: “Nakit oli hyvejä. Siideriä tuli juotua riittävästi.”
Eino: “Tää on kyllä paha. En kommentoi. Ö-prnzsö. Onkstää tässä?”
Hetkellinen Puolueellinen Tarkkailija: “En ole enää
läsnä.”
Kollektiivinen loppukommentti: “Mistä meidän piti
kirjoittaa?”
Seuraava Blankki-tiimin tutkivien journalistien raportti ilmestyy joskus Blankissa aiheesta kalsariperskännit.

”Kyllähän ne juureksilta
vähä kaikki maistuu...”
Pitkän ja lämpimän kesän jälkeen tulee aina syksy. Syksyn tulemista Blanko päätti juhlistaa epävirallisilla grillikauden päättäjäisillä. Samassa yhteydessä Blankon
veijarit päättivät myös järjestää oluen-maistelu ja arvostelu illan. Arvostelu päätettiin toteuttaa sokkona, kuten
joskus aikoinaan television pepsi mainoksissa. Sokkotesti osoittautui varsin yllätykselliseksi ja monet joutuivat vaihtamaan suosikki oluttaan.
Maistelimme 10 erilaista, suomalaista vaaleaa olutta. Jokaiselle oluelle annettiin pisteet yhdestä viiteen,
sopivalla tarkkuudella, sekä iskevä sanallinen arvostelu. Tässä tulos.

8. Carlsberg
Pistekeskiarvo: 2.77
Tuopit:
Kommentti: ”Tosi pahaa”, ”Mieto”, ”Maku on karvainen, sarkastinen ja vittuileva”
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Teksti:
Samuli Pöyhtäri
Kuva:
Markku Pylkkö

9. Urho
Pistekeskiarvo: 3.02
Tuopit:
Kommentti: ”Ovela maku”, ”Ihan hyvää, luulisin...”,
”Tasainen”

10. Sandels
Pistekeskiarvo: 3.62
1. Karjala
Tuopit:
Pistekeskiarvo: 3.18
Kommentti: ”Ei maista mittään. Joo, ei maista. Hyvää
Tuopit:
olutta
vaikka ei oikein maista.”, ”Mihin ne meijän tuopit
Kommentti: ”Helppo juotava”, ”Laimea”, ”Jälkimaku
jäi?”,
”Hieman
vahva, aika mieto”
on paha, tuo mieleen laskuhumalan”
2. Olvi
Kuten arvata saattoi, loppua kohden tuomariston
Pistekeskiarvo: 2.59
arviointikyky
alkoi jo hieman heikkenemään ja ylös
Tuopit:
saatiin
mitä
ihmeellisimpiä
kommentteja. Lisäksi vielä
Kommentti: ”Vettä jumalauta!”, ”Munaton tiskivesi” ,
jokainen
antoi
oman
mielipiteensä
parhaasta ja huo”Hyvä kännäysjuoma”
noimmasta oluesta, ennen tulosten paljastamista. Tulos
oli yllättävä. Joillakin arvionnit menivät nappiin, joillakin
3. Toppilan vaalea
taas suosikkiolut joutui haukkujen kohteeksi. Tässä parPistekeskiarvo: 3.92
haat palat.
Tuopit:
Kommentti: ”Hieman muovikas”, ”Ruoste maistuu
Testaaja 1
hieman läpi”, ”Parasta Suomesta”, ”Maistuu jonkun kasHuonoin: Koff
vin juurelle...”
Parhaat pisteet: Koff
4. Lahden erikoinen
Testaaja 2
Pistekeskiarvo: 3.62
Huonoin: Karhu
Tuopit:
Huonoimmat pisteet: Karhu
Kommentti: ”Loistava väri”, ”Perseestä”, ”Sopivan
soljuva, suorastaan huuhtelee itse itsensä”
Testaaja 3
Huonoin: Koff
5. Karhu
Huonoimmat pisteet: Koff
Pistekeskiarvo: 2.86
Tuopit:
Kommentti: ”Jälkimaku sama, mille vanhainkodissa
haisee!”, ”Mukava jälkimaku”, ”Pehmeän vahva”
6. Lapin kulta
Pistekeskiarvo: 3.42
Tuopit:
Kommentit: ”Sama ku tuo vitun äskeinen, hyi saatana!”,
”Ei maista, ei”, ”Tosi jees”, ”Varmaan jotain ruottalaista”
7. Koff
Pistekeskiarvo: 3.1
Tuopit:
Kommentti: ”Huono maku, mauton”, ”Liian mieto”,
”Ihan perseestä, varmaan Carlsbergiä”

“Helppo juotava”,
“munaton
tiskivesi”, “liian
mieto” ja
“pehmeän vahva”.
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Prologi: Tämä juttu kirjoitettiin jo vuosi sitten, mutta Blankin silloisten vaikeuksien vuoksi sitä
ei koskaan julkaistu. Aihe on kuitenkin edelleen ajankohtainen ja tarina voisi yhtä hyvin olla tämän vuoden Mallaspprosta, osa baareista on vain vaihtunut. Miksi siis heittää hauskaa ja opettavaista tarinaa hukkaan? Tässä se nyt tulee, olkaa hyvät…

Mallasappro 2003
– Cum Lauden metsästys
Teksti:
Kaisa Teronen

Varoitus: Tämä juttu sisältää myötämielistä puhetta humalahakuisesta juomisesta. Jos joku kokee aiheen vaikeaksi tai arveluttavaksi, kehoitan siirtymään seuraavaan artikkeliin.
Minulla on aina ollut alkoholin suhteen pieni ongelma,
joka saa minut usein erottumaan joukosta. En ole mikään
juoppo, vaikka pää kyllä kestää vähän suurempiakin
määriä kerralla. Kyse ei ole mistään sellaisesta. Olen toivottoman hidas juomaan. Minun on yleensä varattava tunti
yhtä tuoppia kohden. Muuten tuntuu, että nielemistä kontrolloivat lihakset lukkiutuvat ja juoma jää suuhun pyörimään. En tiedä lääketieteellistä selitystä tälle vammalle
(jos tietäisin voisin yrittää hakea jostain korvauksia, koska se rajoittaa elämääni). Jos on ollut tarvetta/halua juoda enemmän/nopeammin olen suosinut shotteja.
Edellisiin paljastuksiin vedoten voitte kuvitella, millainen koitos minulle oli suorittaa approbatur Mallasapprossa 2002, jonka sääntöihin kuuluu juoda vain olutta
tai siideriä. Tytölle tämä tiesi kuutta tuoppia kolmessa
tunnissa. Siis alle puoli tuntia per tuoppi, koska välillä
on käytävä vessassa ja juostava taas seuraavaan baariin. Treenasin etukäteen juomalla suuria määriä vettä
(joka sekin tuotti ensin vaikeuksia). Kuusi tuoppia oli
sinänsä suhteellisen helppo keikka. Toivuttuani minulle
hurjasta tahdista, jatkoin iloisesti juomista Mona Lisan
jatkobileissä.
Suoritettuani approbaturin vannoin koko vuoden,
etten lähtisi yrittämään cum laudea koska se olisi minulle fysikaalinen mahdottomuus. Ei, ei ja vielä kerran
ei. Tätä linjaa jatkoin kunnes eräs toveri-blankolainen
ehdotti pientä huijausta. Ajatus siitä, että saisimme silmiä räpyttelemällä baarimikot myymään meille snapseja ja silti antamaan niistä suoritusmerkinnät karttoihimme, alkoi houkuttaa yhä enemmän. En voinut vastustaa tätä haastetta ja taas mentiin!
Edellisestä kerrasta viisastuneena teimme sotasuunnitelman (tämä selittänee ulkopuolisille sen, miksi
huutelimme pitkin iltaa ”This is war!”). Halusimme olla
kunnolla varustautuneita. Söimme c-vitamiinia ennen
lähtöä, pidimme vesipullot mukana ja nappasimme välillä dopingina glukoosi-karkkeja. Kaikki oli valmista.
Tässä raporttini siltä illalta sikäli kun sen muistan:

1.

Drinkki

Olimme päättäneet aloittaa seitsemältä ja saavuimme
Loop:iin sen verran ajoissa, että suoritimme vessassa
viimeisen tyhjennyksen ennen koitosta. Aloitimme 18.55
(Tosin karttaamme merkittiin lähtöajaksi 17.00 mistä
saimme viisi minuuttia ylimääräistä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaadittiin 9 tuoppia ja ilmoittautuminen Hot:iin
ennen kuin kello on 23.00).

Tilasin siiderin. Jännitti. Kaduin että lähdin. Miksi
tämä ensimmäinen tuntuu niin vaikealta. Oi voi, aikaa
kuluu. Menen vessaan. Vedin henkeä ja aloin juoda kopissa yksinäni. Pakko rauhoittua. Saan kuin saankin itseni juomaan ja siirrymme seuraavaan paikkaan.

2.

Drinkki

Saavumme Milouseen ja päätämme huijata. Tuhannet
kiitokset mukavalle baarimikko-tytölle, joka antaa meidän juoda salmiakkikossua. Olemme iloisia säästyneestä ajasta. Naurahdamme lähtiessämme vanhalle yläastetutulle joka on suorittamassa approbaturia. Amatööri.

3.

Drinkki

Seuraava pysäkki on Linnan Krouvi, jossa tilaan siideriä. Mukavan salmarin jälkeen se tuntuu taas uskomattoman vaikealta juotavalta aikataulumme puitteissa.
Menen vessaan.

4.

Drinkki

St. Michael. Edellinen siideri ällöttää vieläkin. Päätän
kokeilla lonkeroa. Mahtavaa! Tämähän menee alas kuin
vettä vaan. Kaikki epätoivo on poissa. Miksen tätä heti
keksinyt? Saan aivan uutta energiaa ja tunnen pystyväni mihin vain. Selvinpäin oleva kaverini nauraa meille
hieman pilkallisesti. Yrittäisi itse, ei se niin helppoa ole.

5.

Drinkki

Panimo. Kello on vasta 20.15, olemme edellä aikataulusta. Iloitsemme siitä ja tilaamme uudet sääntöjenvastaiset
lonkerot. Huono omatunto ei vaivaa, koska sodassa kaikki
on sallittua ja ”This is war!” (moralisteille tiedoksi: Ne
säännöt ovat aivan järjettömät. Eihän siiderikään ole
mallasjuoma. Jos siideri sallitaan, niin yhtä hyvin voisi
sallia lonkeronkin ja miksei muutkin drinksut.) Minulla on
mahtava vauhti päällä. Seuraamme liittyy lisää tuttuja.

6.

Drinkki

Matka jatkuu Graaliin hilpeissä tunnelmissa. Muistelemme miten viime vuoden Mallasapprossa tutustuimme
Graalissa 30-vuotiaaseen miesporukkaan ja kehoitimme heitä eroamaan vaimoistaan koska avioerolapsilla
on hauskempaa.
Graalin baarimestari ilmoittaa jämäkästi: ”Lonkero
ei käy.” Takaisin siiderilinjalle. Enää se ei haittaa, sillä
ihan hyvää vauhtia sekin tuntuu alas menevän. Isi soittaa ja toivottaa tsemppiä. Seurueemme alkaa olla näkyvässä humalassa

7.

Drinkki

Leskinen. Älkää kysykö. Vauhti alkaa mennä päähän,
enkä muista joinko täällä siideriä vai lonkeroa. Liekö sillä
väliäkään. Naurattaa. Taistelutahto on edelleen kova.
Eteenpäin.

8.

Drinkki

Korhonen. Etukäteen ajattelin, että kiva kun tulee sekin
paikka ensimmäistä kertaa katsastettua. En voi kuitenkaan varsinaisesti sanoa käyneeni siellä koska en juurikaan muista miltä siellä näyttää. Tapaa tytön joka oli kanssani samaan aikaan autokoulussa. Mitä lie olen jutellut.

9.

Drinkki

Edelleen korhosessa. Viimeinen annos ennen Hottia.
Mielikuvat ovat hämärät. (Kaksi päivää myöhemmin tajusin vahingossa pöllineeni Korhosesta tuopin, koska
muistan seisoneeni Hotin jonossa viimeistelemässä
yhdeksättä drinksuani. Ei ollut tarkoitus.)

Vielä yksi…
Hottiin päästyämme oli pakko antaa pään selvetä hetken aikaa, kunnes päätin juoda vielä yhden. Kaverini ei
antanut minun lähteä yksin kotiin (vedoten ilmeiseen
humalatilaani) ennen kuin sain erään teekkarin saattamaan minua (en tiedä miksi se muutti tilanteen. Ovatko
teekkarit jonkun mielestä luotettavia?). Kiitokset siis
teekkaripojalle, joka vei minut pizzerian kautta kotiin
(tosin poikaystäväni ei ollut yhtä kiitollinen kun juttelin
ulko-ovella ”jonkun hulttion” kanssa.)
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Aamulla
Annan itseni nukkua pitkään ja herään suhteellisen elinvoimaisena (myöhemmin kuulen taistelutoverini oksentaneen pitkin päivää. Kiitän geenejäni.)
Katselen ylpeänä vihreää cum laude-merkkiä ja
vannon, että ensi vuonna pitäydyn kannustusjoukoissa.
Laudatur olisi fysikaalinen mahdottomuus.

Krapulapeikkoa karkottamassa
Krapulapeikko on pieni ja ilkeä otus, joka vierailee aamutuimaan viattomien ja vähemmän viattomien juhlijoiden luona. Krapulapeikko hakkaa lekalla päähän, kakkaa suuhun ja vaihtaa setelit kolikoiksi huonolla kurssilla. Krapulapeikolla on apurinaan krapulakeiju, jotta
kaikki juhlijat saisivat varmasti tuntea juhlineensa. Krapulapeikon karkotukseen käytetään monenlaisia keinoja, mutta ainoa varma tapa välttyä sen vierailulta on pidättäytyä täysin juomasta alkoholia. Koska tämä keino
on luonnollisesti poissuljettu, on mietittävä kikkoja joilla peikon tihutöitä voisi hieman lievittää.
Krapulassa nestehukka on suuri, joten ennen nukkumaanmenoa nautittu vesi auttaa. Vettä on syytä juoda niin
paljon kuin jaksaa – litrasta tai parista on jo apua. Samalla on hyvä ottaa b-vitamiinitabletti ja särkylääke. Useimmilla ihmisillä nämä keinot helpottavat krapulaa huomattavasti, kunhan ne muistaa tehdä jo edellisenä iltana. Ikävä kyllä, usein juhlinnan jälkeen pehmoinen sänky houkuttelee vedenjuontia ja pilleripurkin etsimistä enemmän
ja herätessä on jo liian myöhäistä. Aamulla nesteen nauttiminen on hyvä aloittaa heti herätessä. Alkoholi estää sokerin muodostumista, joten sokeripitoinen limsa ja pizza nostavat mukavasti verensokeria ja parantavat oloa.
Tämän lisäksi krapulaan auttaa varmasti vain uni, mikäli
nukkuminen onnistuu. Lepo on ehdottoman tärkeää, liika kuntoilu krapulassa voi olla vaarallista!
Toiset suosivat aamulla krapularyyppyä eli korjaussarjaa krapulan siirtämiseksi ja lieventämiseksi, mutta
loppujen lopuksi se pidentää krapulaa ja lipsahduksen
sattuessa siirtää krapulan suoraan seuraavaan aamuun.
Vähemmän riskialtis juoma krapulassa on esimerkiksi
maito, piimä, tee tai banaanipirtelö. Monet suosivat vahvaa kahvia heti aamusta, toiset taas meinaavat oksentaa jo pelkästä ajatuksesta. Uhkarohkeat voivat kokeilla
krapulatotia, johon tulee vodkaa, tuoremehua ja pari
raakaa kananmunaa. Nautitaan heti herättyä ja painutaan takaisin sänkyyn.

Ylivoimaisesti suosituin krapularuoka on pizza. Lisäksi monilla on oma krapulaherkkunsa - toinen syö
silliä suoraan purkista ja toinen kylmiä nakkeja, joku
hillosipuleita ja kapriksia, englantilainen aamiainen
munineen ja pekoneineen on monille suurta krapulaherkkua. Toisille krapula-aamuna maistuu myös makea:
irtokarkit, jäätelö ja hedelmät ovat suosittuja. Perimätieto
kertoo myös hunajan ja hapankaalin tehoavan krapulaan, kokeilkoon ken uskaltaa.
Monet suosittelevat makuuhuonejumppaa krapulapeikon karkottamiseksi. Toisille se sopii lievemmässä krapulassa, mutta on ehkä syytä jättää väliin mikäli pelkkä ylösnouseminen tai
kyljen kääntäminen aiheuttaa vatsanväänteitä. Jos huone ja sänky pyörivät kuin viimeistä päivää, toisen jalan laittaminen
lattiaa vasten lopettaa sen. Siitä
asennosta on myös hyvä ponkaista vessaa kohti, kun iso valkoinen
puhelin soi. Suihkuun on syytä
mennä viimeistään siinä vaiheessa kun alkaa itsekin tiedostaa, kuinka pahalta sitä haiseekaan. Pirteän ja kirpeän tuoksuiset shampoot ja saippuat piristävät ja suihkun jälkeen olo on
usein asteen verran parempi.
Wappu on krapulapeikolle
yhtä työlästä aikaa kuin jouluaatto
joulupukille, joten nyt on hyvä aika
testata näitä vinkkejä ja taistella krapulapeikkoa vastaan.

Teksti:
Heidi
Wikman
Kiitokset:
Voimahalin
väki
(www.voimahali.fi)
Kuva:
Aapo Herrala
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Teksti:
Tony
Manninen
Kuvat:
LudoCraft

Vivendi Universal Games, PC

Counter Strike: Condition Zero
Terrorismin vastainen taistelu on taas tapetilla, mutta
tällä kertaa onneksi pelkästään tietokonepelin keinotekoisessa maailmassa. Jo kohtuulliseen ikään ehtinyt
Counter Strike on saanut viimeinkin virallisen julkaisun
kaupallisen pelimaailman taistelukentille.

Uskomattomia pelaajamääriä saavuttanut harrastepohjainen Half-Life -modi on kääntynyt, tai käännetty,
markkinavoimien myllerrettäväksi. Nyt pelin saa täysimittaisena PC-pelipakettina suoraan kaupan hyllyltä. Ilmaisen ja mielettömästä suosiosta nauttineen verkkopelin
kaupallinen versio lupaa panoslaatikoittain räjähtävää
toimintaa. Pääsyynä uudelleenlämmittelyltä maistuvaan
julkaisuun on alkuperäisestä terroristimittelöstä pitkään
puuttunut yksinpeli.
Vastaiskun nollakunto ei liene viittaa pelin vain näennäisesti kasvaneeseen sisältöön, vaikka paatuneempi
pelaaja niin voisikin ajatella. Alkuperäisen moninpelin
raameihin on rakennettu yksinpeliosuuksia, jotka tarjoavat laajakaistan väärällä puolella oleville palan aitoa vastaiskumeininkiä. Koneen ohjaamat tekoälytaistelijat eli
botit toimivat virkaatekevinä pelikavereina jos ihmissuhdeverkosto on päässyt rapistumaan. Homma hoituu,
mutta pelinautinto onkin sitten toinen juttu.
Pelin laatukysymys on vähän kuin kaksipiippuinen
haulikko. Toisaalta paketista löytyy sama vanha peli hieman viilattuna. Tuttua ja turvallista toimintaa peruskaavaa
noudatellen kaikille CS:n ystäville. Toisaalta juuri perin-

teissä pysyttely tekee ostopäätöksestä hankalan. Ilmaisversioon verrattuna vailla suurempia muutoksia sisältävän pelin ostaminen ei tunnu kovin järkevältä. Mukana
tulee toki täysimittainen pelipaketti, joten matalaa sisäänpääsykynnystä kaipaaville paketti antaa konkreettista
apua.
Hehkutuksesta huolimatta piikkilangasta väännettyjen tavoitteiden varaan rakennettu yksinpeli ei pitkään
motivoi. Samoja kenttiä jaksaa ravata jonkin aikaa, mutta kyllä pelin jyvä edelleenkin löytyy verkosta ja siellä
olevista ihmispelaajista. Kone on kone vaikka AK-47:lla
suolaisi. Tosin taisi olla Turing aikoinaan, joka ihmisparkoja huijasi koneälyllä…
Tällaisenaan yksinpeli toimii korkeintaan harjoitusvastustajana pelikavereiden puutteessa. Tekoäly osaa toki
pelatakin, mutta taisteluista puuttuu se jokin. Pulssi ei nouse samalle tasolle kuin hyvässä porukassa pelatessa. Riemunkiljahdukset ja pilkkahuudot ovat teennäisiä ja itseään toistavia. Ehkä sittenkin kaipaan sitä korviasärkevää
puolikielistä kiljumista, jota aikoinaan opin inhoamaan.
Virtuaalisten ”pelikavereiden” radioviestit vaikuttavat jokseenkin tunnelmaa kohottavasti, mutta pääpainoina tuntutuvat olevan tiedottaminen ja tylsän neutraali sävy.
Audiovisuaalinen sisältö ei muutenkaan päätä huimaa. Teknologian korkea ikä näkyy pelin ympäristöissä
ja varsinkin tekstuuripinnat ovat paikoin karuja. Toisaalta
minimalismista seuraava selkeys osaa olla myös miellyttävää. Peli reagoi ketterästi komentoihin ja maisemat
rullaavat kuin rasvattuna. Pelin tuntuma on kohdallaan ja
tekijätiimi onkin onnistunut vangitsemaan alkuperäisen
version erittäin hienosti toimivan pelimekaniikan. Nopeus on toki valttia, mutta joskus silmäkin kaipaa jälkiruokaansa.
Ei ehkä tarpeellinen pelin ilmaisversiota pelanneille,
mutta tarjoaa uusille tulokkaille helpon pääsyn tiimipelaamisen maailmaan. Yksinpeli on lähinnä huono vitsi,
jonka vuoksi ei rahojaan kannata tähän satsata. Jos tiimipohjainen verkkopeli vailla karnevaalitykitystä kiinnostaa, niin silloin Condition Zero on ehdottomasti kokeilemisen arvoinen.

Nimi: Counter Strike: Condition Zero
Tekijä: Ritual Entertainment
Julkaisija: Vivendi Universal Games
Laite- ja ohjelmistovaatimukset:
Windows 98/ME/2000/XP CD-ROM
Pentium III 500 MHz
96 MB muistia
16 MB näytönohjain
500 MB kovalevytilaa
Windows-yhteensopiva äänikortti
Hinta: n. 30 euroa
Peliä myy mm. Pelimies, Hallituskatu 31
sekä hyvin varustetut tavaratalot.
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Gradumessut 27.2.2004 –
apua graduaiheen valintaan
TOL järjesti opiskelijoilleen Gradumessut helmikuun
lopussa. Messuilla opiskelijat kuulivat erilaisista gradujen aihealueista, näkivät hyväksyttyjä laitokselle tehtyjä graduja ja tutustuivat graduohjaajiin. Messujen avulla laitos haluaa auttaa opiskelijoita löytämään graduohjaajat ja graduaiheen sekä näin helpottaa opintojen loppuvaiheen suorittamista ja edelleen valmistumista.
Gradumessuille oli saapunut laitoksen professoreita, yliassistentteja ja lehtoreita. He kertoivat tutkimusalasta, josta he ovat valmiita ohjaamaan graduja ja esittelivät ohjaamiaan graduja sekä erityisesti niiden aihepiirejä ja käytettyjä tutkimusmenetelmiä.
Gradumessujen lopuksi opiskelijoilla oli mahdollisuus keskustella ohjaajien kanssa graduntekemisestä
ja jopa sopia omasta gradunteostaan tietyn ohjaajan
kanssa. Opiskelijat käyttivätkin tätä mahdollisuutta hy-

väkseen ja ohjaajien ympärille kertyi suuri lisätietoja
kaipaavien opiskelijoiden joukko.
Gradumessut järjestettiin nyt toista kertaa. Rento ilmapiiri kahvin ja pullan kera takasi noin sadalle opintojen loppuvaiheessa ja gradunteosta kiinnostuneelle
opiskelijalle mieluisan ja hyödyllisen tapahtuman L5luentosalissa.
Seuraavan kerran gradumessut järjestetään helmikuussa 2005. Mikäli sitä ennen kaipaat tietoa laitoksen
graduohjaajista ja heidän aihealueistaan, löydät informaatiota osoitteesta
< h t t p : / / w w w. t o l . o u l u . f i / o p i s k e l i j o i l l e / o p p a a t /
GradujenOhjausta_02.html>
h t t p : / / w w w. t o l . o u l u . f i / o p i s k e l i j o i l l e / o p p a a t /
GradujenOhjausta_02.html.

Teksti: KukkaMaaria Kakko
Kuvat: KukkaMaaria Kakko ja
Markku Pylkkö
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Teksti:
Antti Ylönen

Kajaanin yksikkö jo hyvässä iskussa

Umpihankeen, MARS!
Tarinoilla on yleensä joku alku, niin Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen Kajaanin yksikölläkin, mutta sen kertominen johtaisi varmaan samaan kuin sillä entisellä kaverilla kävi gradunsa kanssa: siitä tuli Maailma, alustavia tutkimuksia. Sen verran kuitenkin voi sanoa, että jäljet johtavat aina viime vuosituhannelle asti.
Niin tai näin, vuonna 2001 alkoi ensimmäinen TOL:n
maisteriohjelma pyöriä Kajaanissa. Ruokahalu kasvoi
tietysti syödessä, ja toinen maisteriohjelma saatiin tulille vuotta myöhemmin. Luulisi jo siinä tulevan kylläiseksi, mutta huihai! mehän vain lisäsimme vauhtia ja panoksia: tänne pitää saada tietojenkäsittelytieteiden perustutkintokoulutusta. Ja vähän nopeasti!
Emmekä me olleet yksin hulluine ajatuksinemme.
Samaa mantraa hokivat Kainuun korkeakoulustrategia,
Kainuun liitto, Kajaanin kaupunki, IT-pooli ja kuoroon
yhtyivät lopulta Oulun lääninhallitus ja sokerina pohjalla opetusministeriö. Laitoksen ja Similän Jounin olimme
selättäneet jo aiemmin.
Vaikka saattaakin kuulostaa sitä, että prosessi oli kuin
lämpimässä auringonpaisteessa vesipuistossa vesiliukumäestä olisi laskeskellut, voin vakuuttaa, että ihan niin
helposti kaikki ei kuitenkaan mennyt. Välillä olo oli kuin
umpihankihiihtäjällä tai suopotkupalloilijalla, joka näkee
pallon edessään, mutta eteenpäin ei pääse. Kuitenkin
tärkeintä oli lopputulos kuten synnytyksessä: 10 pisteen
lapsi!
Oma varsin mielenkiintoinen kuvioluistelu käytiin
taloustieteen tiedekunnan kanssa. Kajaanin toinen suuntautumisvaihtoehto on ohjelmistoliiketoiminta, joka vaatii
taloustieteiden osallistumista savottaan. Ensin tuli täystyrmäys: ei tule kuuloonkaan! Mutta tämäpä sulhaskandidaatti ei luovuttanutkaan vaan kosi uudelleen ja uudelleen ja uudelleen… väsyttämällähän ne isot kalat
saadaan. Nyt Kajaanissa on aloittanut markkinoinnin
lehtori työnsä!!!

Kajaanissa uudet opiskelijat voivat siis valita kahdesta suuntautumisvaihtoehdosta: ohjelmistotuotanto ja
ohjelmistoliiketoiminta. Aloituspaikkoja on 40, joista
korkeintaan 10 valitaan keväällä papereiden perusteella
muuntokoulutukseen.
Opinnoissa pyritään käyttämään viimeisintä tekniikkaa, kuten alan opiskeluun hyvin sopiikin. Lisäksi kaikkia opintoja on tyhjä tuottaa sekä Oulussa että Kajaanissa. Puhe ja kuva muuttuu helposti biteiksi, ja päinvastoin. Opiskelijoiden ohjaus ja tutorointi nousee tietysti
merkittävään rooliin.
Uutta on myös se, että TOL saa tilat vanhaan tyttölyseoon!! Kajaanin perinteikäs Linnan lukio saa uuden elämän, kun siitä tulee vaiheittain yliopiston toinen kampus Kajaanissa. Tilat remontoidaan kunnolla ja varustetaan viimeisen päälle huippulaitteilla. Kommunikointi
Oulun Linnanmaalle Tietotalo 2:en kanssa sujuu siis kuin
tanssi. Linnan lukion tiloihin sijoittuu myös matematiikan
alkava koulutus, joka varmasti kiinnostaa opiskelijoita.
Eikä siinä vielä kaikki. Talon korkeimpaan ja kauneimpaan tilaan rakentuu projektioppimislaboratorio.
Kajaanin opiskelussa, varsinkin ohjelmistoliiketoiminnassa, tullaan painottamaan projektioppimista ja yrittäjyyteen kouluttamista. Takuumiehinä asiassa ovat professorit Vesa Puhakka ja Juhani Warsta.
Lisäksi kannattanee mainita Venäjä-projektit, joissa
tavoitellaan yhteistyötä Petroskoin yliopiston kanssa.
Kansainvälisyys on myös yksi Kajaanin yksikön toiminnan kulmakivi.
Myös laitoksen Open Source –tutkimus saattaa nähdä tulevaisuudessa päivänvalonsa Kajaanissa.
Eli – ei muuta kuin tervetulloo Kajjjaaniin! Pitäähän
se jonkun perustaa Blankon Kajaanin osasto, kun sille
on varattu tilatkin Linnan lukiosta.

Takaisin lukioon
TOL:n Kajaanin yksikkö näki päivänvalonsa siis tämän
vuoden alussa. Sitä ei puhallettu tyhjästä vaan työntekijöitä oli jo rekrytoitu parina edellisenä vuotena. Suurrysäys tapahtui 2002 kesällä, jolloin uusia ihmisiä palkattiin kaikkiaan kuusi (silloin vielä Kajaanin kehittämiskeskukseen).
Tänään TOL:n palkkalistoilla Kajaanissa on kaikkiaan 14 ihmistä ja lisää odotetaan. Professorin ja samalla yksikön johtajan pitäisi aloittaa tämän kevään aikana.
Professori valitaan kutsumismenettelynä, jolloin vältetään pitkä nimitysprosessi. Kajaanin näkövinkkelistä
ajatus tuntuu hyvältä: näin saamme yksikölle pysyvän
johtajan nopeasti. Se viestii myös ulos pysyvyyttä.
Muuta opetushenkilökuntaa palkataan tarpeen mukaan. Nyt Kajaanissa on kaksi yliassistenttia ja kolme
tuntiopettajaa. Lisäksi on projekti- ja toimistohenkilöstöä sekä ATK-henkilöstöä.

Antti Ylönen
projektipäällikkö

Vaikea valinta -rekrymessut
Kajaanissa 14.4.2004
Heti Pääsiäisen jälkeen Kajaanin Linnan lukiossa järjestettiin Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen rekry-tapahtuma Kajaanin lukiolaisille. Lukio toimii ensi syyskuusta TOL:n Kajaanin yksikön sijaintipaikkana. Uudet tilat
rakennetaan remontoitavaan koulurakennukseen, josta
Kajaanin yksikkö saa aluksi käyttöönsä noin puolet.
Vaikea valinta -messuilla vierailivat Kajaanin kahden
lukion oppilaat yhden päivän aikana. Tietoa TOL:sta ja
opiskelusta Oulun yliopistossa olivat jakamassa TOL:sta
Kari Pankkonen, Tony Manninen sekä Blankin iskuryhmä, johon kuuluivat puheenjohtaja Juuso Räsänen, va-
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Teksti ja kuvat:
Markku Pylkkö

rapuheenjohta Jyrki Puttonen ja sekä fuksiaktivistit Aapo Herrala ja Katariina Silvendoinen. Myös
Kajaanin yksikkö esittäytyi yliassistentti Jonna
Kalermon johdolla.
Kajaanin yksikkö toimii loppukesän muuttoonsa asti Ilmarintiellä Terveydenhoitoasemalta
vapautuneissa tiloissa. Into ja iloisuus näkyy kaikessa tekemisessä, niin rekry-messuillakin.
TOL:n esittelypisteessä oli vilskettä ja Juuso,
Katariina, Jyrki sekä TOL:n tiedottaja KukkaMaaria Kakko (oikealla) saivat ruokkia
lukiolaisten tiedonnälkää (vas.).

Terveisiä Opetuksen
kehittämistyöryhmästä!
Kuten hyvin monet varmaan tietävätkin, laitoksella toimii Opetuksen kehittämistyöryhmä, jonka tehtävänä
on opetuksen laadun parantaminen. Opetuksen kehittämistyöryhmässä eli OpKe:ssa on myös opiskelijajäseniä, joiden tehtävänä on varmistaa että opiskelijoiden ääni saadaan kuulumaan opetukseen liittyvissä
asioissa.
Tällä hetkellä OpKessa vallitsee hyvä henki eri tahojen edustajien välillä. Meitä opiskelijoita todellakin
kuunnellaan ja yleensä esille tuomiimme epäkohtiin
reagoidaan. Kevään aikana esiin tuotu epäkohta on esimerkiksi ollut luentojen korvaaminen luentovideoilla
aidon luennoitsemisen sijaan. OpKe otti asiaan kuitenkin kantaa ja tulevaisuudessa luentojen kokonaisuudessaan korvaaminen luentovideoilla pitäisi olla historiaa.
Toinen esimerkki opiskelijoiden aktiivisuudesta on
kesäopinnot. Tulevana kesänä kesäopetusta kokeillaan
laitoksellamme muutaman kurssin voimin. Mikäli kokemukset ovat myönteisiä, pyritään kesällä opetettavia
kursseja lisäämään seuraavana vuotena.
Miten tavallinen opiskelija voi vaikuttaa opetuksen
kehittämiseen? Paras tapa vaikuttamiseen on palautteen
antaminen. Vaikka aina ei siltä tuntuisikaan, kaikki annetut palautteet luetaan. Sähköiseen palautejärjestelmään jätetyistä palautteista koostetaan laitoksen omin
voimin yhteenvedot, jotka käydään kunkin suuntautumisvaihtoehdoittain muodostettujen tiimien palavereissa yhteisesti läpi.

Mielestäni jokaisen opiskelijan tulisikin pitää palautteen antamista yhtenä osana kurssin suorittamista. Vaikka kurssien laadullinen paraneminen ei henkilökohtaisesti ehtisikään vaikuttaa, näkyy se kuitenkin oman tutkinnon arvostuksen kasvamisena.
Tehtävänäni Blankon kopo-vastaavana on pyrkiä
myötävaikuttamaan opetuksen laadun paranemiseen.
Tehtävää on kuitenkin mahdotonta suorittaa yksin. Lähettäkää siis palautetta laitokselle ja ottakaa minuun
rohkeasti yhteyttä, mikäli jokin asia opetuksessamme
vaivaa.

Terveisin Hannu
Kopo-myyrä
blanko.kopo-vastaava@oulu.fi

Teksti:
Hannu Korva
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Ryhmä nimeltä Kombosti-Kobla

Teksti:
Jussi Kärki
aka “Xoloth”
plus muut
kombostin
poijaat
Kuva:
Markku
Pylkkö

“Hei eiks se oo niinku joku bändi”.
Niinhän se Komposti-kopla onkin, mutta KombostiKobla taas on Blankon sisälle pesiytynyt yleismailmallinen ryhmä.
Ryhmän tarkoituksena on tuoda hieman juhlaa tavalliseen harmaaseen arkeen, parannella mailmaa hyvillä ideoilla, herättää paheksuntaa käytöksellä ja lähentää samanhenkisiä tyyppejä. Tällä hetkellä jäsenmäärä
on hyvässä nousukäyrässä ja mainetta ollaan jo niitetty
niin hyvässä kuin pahassa (enemmän pahassa).
Koblan historiasta sen verran, että yhteistä meininkiä oli heti syksystä alkaen, kiitos erään pienryhmäohjaajan, joka alkujännityksien jälkeen alkoi sulattaa meitä yhdeksi sekopäiseksi ryhmäksi. Fuksi-suunnistus,
kroketti jne. ajoi meitä kohti suurempia fuusioita. Tämä
fuusio tapahtui sitten blankon laskettelureissulla Pyhällä. Erinäisten vaiherikkaiden vaiheitten jälkeen tultiin
siihen tulokseen, että pistetään jengi kasaan. Nimi saatiin sattumalta televisiosta, jossa ulkomaisen juontajan
piti mainita jotain suomalaisia hyviä bändejä. No Komposti-kopla pääsi juontajan suusta ja jengi räjähti nauruun. Vaihdoimme vain parit kirjaimet mahdollisten tekijänoikeusjuttujen takia. Ja loppu on jo historiaa :).

Lyhyt tulkinta säännöistä:
–
–
–
–
–
–

Koblan tiimiin pääsevät kaikki halukkaat pienten
sovellustestien jälkeen (Huom! Jotakin tyhmää).
Tiimi on melkein demokratia, jossa hallitsee vanhat jäsenet (Huom! diktaattorit).
Koostuu pääosin tämän vuoden fukseista (Ei mitään kontrollia, viisaat vanhukset puuttuu).
Yksi kunnia jäsen (Ns. Pää-muna)
Mikään ei ole virallista
Jäsenten henkilöllisyys pidetään salassa (Huom!
liian innokkaiden fanien varalta)

Hauki-miehetkin mahtuu
koblaan – jos pää kestää.

Pinnan alla suhisee:
–
–
–
–

tulevat kobla-teepaidat
jossa hieno kombostin-logo, jonka jäsen x
suunnitelee
tulevat fuksit
WAPPU

Kombosti-koblan lentäviä lauseita:
“Missä on miehen varusteet”, “kaikki alle 65 käy”,
”So not”, ”Jätkä on hyvä jätkä”, ”Jätkät hei, tää on hienoa”, ”What can i say”, ”Jos miehellä ei seiso, se ei oo
viinan vika “, “Syvyys löytyy ihmisestä”.

Kombosti-koblan saavutuksia:
1. Fuksikyykän pronssi sija
2. Fuksisuunnistuksen kolmas sija.(Silloisella
MS-DOS-Kehote nimellä)
3. Kilta-illan kohuttu raja-pintakisan voitto
4. Karsiutuminen laskiaisena lasku-kisasta

Lisäksi suuri liuta eri urotekoja:
viuhahduksia,keilakisa, putkihommia, äänekästä ja
huomiota herättävää humalakäyttäytymistä, X määrä
vastakkaisen sukupuolen kohtaamisia ja lopuksi hyvää
mainetta Blankolle (Huom! Fuksi-kyykkä).

Fuksikyykässä menestystä
Teksti ja kuva:
Markku
Pylkkö

SIK voitti Akateemisen Fuksikyykän 13.3.2004. Joukkueessa pelasivat Tuomas Turpeenoja, Juho Suomela, Tuomas Teittinen ja Jussi Tervo. Hopeaa sai Optiem.
Kombosti-Kobla oli kolmas, joukkueessa pelasivat
Jussi Kärki, Mika Lasanen, Miikka Krogerus ja Ari Orajärvi.
SIKin joukkueen pystyi voittamaan ainoastaan Blankon toinen joukkue BB Wannabees, ylivoimaisesti 30–42.
Pahaksi onneksi SIK, Kombosti-Kobla ja Wanna-Bees olivat samassa alkulohkossa ja ensimmäisessä ottelussaan,
Kombosti-Koblaa vastaan, W-B oli vähän nukuksissa. Alkusarjassa tasapisteisiin päädyttyä kyykkäero ratkaisi ja
kahden kyykän erolla W-B tippui jatkosta.
Moraalisten voittajien joukkueessa pelasivat Aapo
Herrala, Samuli Pöyhtäri, Markku Pylkkö ja Juho Yliuntinen.
Fuksikyykkä taisi ratketa jo ekassa hutunkeitossa.

Blankon Kiltailta 17.3.2004
Kaarlenholvi
Blankon vuosikokouksen jälkeisenä iltana 17.3.2004
järjestettiin kiltailta Kaarlenholvissa klo 22 alkaen. Poikkeuksellisesti bileisiin oli kahden euron sisäänpääsymaksu kaikille (valitettavasti myös työtä tehneille). Tästä huolimatta paikalle eksyi jokunen killan ulkopuolinenkin juhlija, mikä ei menoa ainakaan haitannut. Blankolaisia paikalla siis kiitettävä määrä. Lippuja myytiin lopulta reilusti yli sata!
Teemana sininen ja haalareissa tietenkin paikalla
oltiin. Jo alkuillasta vauhti oli melkoinen, ja siirryttäessä
kisaamaan fyysisen rajapintaohjelmoinnin paremmuudesta, meinasi ohjeistus mennä ohi muiltakin kuin kisaa
vetäneeltä Hululta itseltään... Carolin avustuksella homma saatiin viimein toimimaan.
Lopulta kovan metelin ja moninkertaisten selvittelyjen jälkeen päästiin kisailemaan neljän hengen joukkuein. Joukkueita oli ilmoittautunut alkukangertelun jälkeen
mukaan niin monta, että lopulta estradilla taisteltiin usean ryhmän voimin kerralla. Voittajia olimme me kaikki –
juomalippuja parille parhaalle joukkueelle. Voitosta taistelusta huolimatta kisa oli tärkein, ja kaikilla oli hauskaa;
etenkin niillä, jotka keskittyivät kilpailun seuraamiseen...
Rajapintaohjelmoinnissa yksi nelihenkisen joukkueen jäsenistä toimi pojektipäällikkönä, eri ruumiinosat
ohjelmistoina ja paperilautasin ilmaistiin syntyviä rajapintoja. Hankalat asiakkaat vaativat arpomalla vaikeita

Fiilistä toki
oli (oik.)

Teksti:
Katariina
Silvendoinen

“Mitenkä tää solmu aukeaa?”
– illan paras tyylinäyte!

rajapintoja, joista selvittiin tuurilla, taidolla tai pelkällä
sisulla hammasta purren. Ja ne, jotka eivät selvinneet,
ymmärrettävästi karsiutuivat. Siinä sitä oli tiimityöskentelyä parhaimmillaan!
Kyllä nörtitkin vaan ovat taipuisaa porukkaa, se on
sanottava. Nilkan ja nenän yhdistelmästä poski peppuun
ja tämän jälkeen kun onnistui vielä yhdistämään korvan
ja tissin, niin johan siinä oli ihmissolmuja kerrakseen!
Totean ainoana selväpäisenä kisaan osallistuneena, että
rajapintaohjelmointi ei ole selväpäisen hommaa; ilman
alkoholin lieventävää vaikutusta kaikki lihakset huusivat tuskasta ja jännityksestä!
Pelin jälkeen juomat menivät kaupaksi ja juttu luisti.
Tanssilattia oli pääosan illasta lähes täyteen pakattuna,
kun musiikkikin oli kuin meitä varten tehty. Veponenkin
nähtiin poikkeuksellisesti tanssilattialla, ja AapoH:n askeleissa näytti olevan jotain taikaa... Jiwa jopa unohti
viimeisen bussin ja jatkoi alkuperäisestä vastahakoisuudesta huolimatta bileissä loppuun asti.
Kiltaillasta jäi krampeista huolimatta hyvä mieli. Tunnelma oli leppoisa, ja Nixakin selvisi omin jaloin ulos
huolimatta kohtalaisen kokoisen drinkin juomisesta.
Blankolaisten viihtyvyys oli hyvä ja yhteishenki huipussaan. Uusia tuttavuuksiakin luotiin killan sisällä.
Lumihiutaleiden leijuessa kevättalviselta taivaalta
poistuimme hilpeinä paikalta, kuka kenenkin kanssa
mihinkin suuntaan. . .
Kiltaillan kuvia voi katsella osoitteessa:
http://bugi.oulu.fi/kuva-albumi/Kiltailta2004

Blankin epävirallinen reportteri
Katariina S.
Kaikenlaisia
kisatyylejä:
“pysy siinä,
prkl” (vas.
ylh.),
“saanko
suudella
takamustanne”
(oik. ylh.),
“ei taida
tulla mitään,
mikä
tippui?”
(vas. alh.).

19

Kuvat (paitsi
ylläoleva):
Markku Pylkkö
(hänkin
selvinpäin
kiltaillassa;
taittajan huom.)
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Teksti:
Katariina
Silvendoinen

Blankon Peli-ilta16.4.2004
Kiltahuone + KO101
Peli-ilta oli perinteisesti HIV, kahtiajakautuneena Kiltahuoneelle ja KO101-mikroluokkaan. Lapanen oli liikenteessä tutun seuralaisen elikä Salmarin kanssa. Ja kyllähän kiltahuoneella maistui muukin kuin pelaaminen!
Mikroluokassa oli sopivan asiallinen meno päällä,
vaikka naurua ja meteliä mukaan mahtuikin. Pelaajat
tunnustivat, että hauskaa oli! Iloisia kuvia pelin tiimellyksestä on löydettävissä mm. osoitteessa:
http://bugi.oulu.fi/kuva-albumi/Peli-ilta2004_kevat

Kuvat (paitsi
ylläoleva):
Niko Hummastenniemi

Aika lailla akivistinen oli ilta, vaikka niitä perinteisesti
näkymättömiä naamoja oli jonkin verran paikalla. Kiltahuoneella poikkeuksellisena, mutta toivottavasti useamminkin tavattavana vieraana oli Pleikka 2. Allekirjoittanut tunnustaa addiktoituneensa PS2:n EyeToy-peliin nimeltä SlapStream, johon haastajiakin onneksi löytyi.
Mikroluokassa pelatut pelit: Counter Strike, Wolfenstein: Enemy Territory, Turbosliders ja SOF2; hcp myönsi
pelanneensa myös AirBuccaneers’ia. Koneita ei voisi olla
liikaa, joten toivottavasti ensi kertaa varten saadaan niitä ja sitä myöten pelaajiakin enemmän paikalle. Mikroluokassa toiminta loppui siinä puolen yön jälkeen, kun
Kiltahuoneella vielä ‘släpsäiltiin’ ja etuhuoneessa oli
korttipeli vielä täydessä vauhdissa suurimman osan
muista pelaajista poistuessa kotikoloihinsa.
Vaikka väkeä olikin vähemmän kuin edellisessä
peli-illassa syksyllä 2003, niin tunnelma oli hyvä ja tiivis. Vuosijuhlilta jäänyttä köyttä testailtiin ja Aapo sai
kyytiä häirittyään erään pelaajan keskittymistä PS2:lla
pelaamiseen...
Koputusta korteilla pelattiin kuulemma vielä aamuyön tunneille asti! Tällä kertaa jatkot siis edelliskerrasta poiketen piddettiin paikan päällä. Läsnä viimeiseen
asti olivat olleet Adve, Kyly, Litequel, qpo ja Slayer. Hannu huolehti ovien sulkemisesta, siitä kiitokset !
Jo tässä vaiheessa toivotan kaikki blankolaiset tervetulleiksi seuraavaan peli-iltaan, joka järjestettäneen
taas syksyllä!
Kiltahuonevastaava
Katariina S.

Älymiehet mittelivät Trivial Pursuitissa
(vas.), näppistaiturit hankkivat jännitystä
mikroluokan virtuaalikoitoksista (kuvat 1
ja 2 ylhäällä) ja intomielisimmät saattoivat
“släpsyttimellä” myös virtuaalinyrkkeillä
itsensä hikiseksi ja/tai iloiseksi (ylhäällä
alinna).

Geologiristeily 2004
Miten käy kun Blankolainen lähtee laivalle joka on täynnä mummoja ja teekkareita? Sähköteekkariystäväni
houkutteli minut vuosi sitten tähän uhkarohkeaan kokeiluun. Selvittyäni hengissä päätin tänä vuonna lähteä
matkaan hieman suuremmalla iskujoukolla. Houkuttelin mukaan useamman blankolaisen ja muutaman muunkin haahuilija-kaverin ja heittäydyin uudestaan matkaan,
joka tulisi jälleen olemaan täynnä viinaa, huonoja vitsejä ja säälittäviä iskuyrityksiä. Kuljetin koko reissun ajan
mukanani matkapäiväkirjaa, johon myös sivulliset saivat kirjoittaa omia kommenttejaan. Parhaita paloja päiväkirjasta voi löytää tästä jutusta lihavoituna.
Ydinporukkaan, jonka liikkeitä tässä jutussa seurataan, kuuluvat lisäkseni samassa hytissä asustaneet Mari
(blankolainen), Jukka (blankolainen) ja Vele (allekirjoittaneen henkilökohtainen lemmikki).
Bussi lähti virallisesti 08.15 keskustasta, mutta sitä
ennen haettiin porukkaa myös Linnanmaalta. Itse nousin kyytiin Tuirasta jännittyneenä kuten aina ennen tällaisia reissuja.
08.21 Päästiin liikkeelle ja Mari lantrailee jo Leijonaa
09.14 Meinaa vähän väsyttää. Porukka on vielä aika rauhallista

Bussissa suoritettiin perinteinen esittelykierros jossa
esittelyn lisäksi kerrottiin yksi tai useampi huono vitsi.
Teekkarien ollessa kyseessä, aiheina olivat enimmäkseen alaosasto ja erilaiset vähemmistöt.
10.21 Mikki kiertää ja huonoja juttuja tuntuu riittävän. No, tämähän on teekkariristeily
10.23 =( (anonyymi mielenilmaus vitsien tasoa koskien Toim.
Huom.)
10.55 Viinapullo laitettiin kiertämään ja ensimmäiset huikat otettu
11.55 Vitsit loppui (vihdoin!). Metsästetään naruja että saatais
Jukalle letit :)

Takapenkillä istui sekalainen ja äänekäs tyttöjoukko,
jotka innostuivat värkkäämään Jukan hiukset viidelle
ranskalaiselle letille. Lopputulos oli enemmän kuin hieno ja kesti koko reissun.
12.23 Ruokatauko Hirvaskankaan Essolla.
12.29 Vaihettiin KULTA KATRIINA ylikansalliseen COKIKSEEN,
Hirvaskangas, näihin tunnelmiin (Jukka)

Jossain vaiheessa teekkarit kaivoivat tietty laulukalut
esille ja pian bussi täyttyi sekalaisesta ölinästä. Muuten
hyvä, mutta esilaulaja halusi hoitaa hommansa mikrofoniin ja vieläpä aika isolla volyymilla.
13.20 Laulut alkoi –ei missään nimessä tarpeeks keittoo, voi pirulainen :\ Leidi laulaa samanlai ku minä ja Jukka ala-asteen laulukokeessa –laulu kuulostaa miltä tahansa kappaleelta. (Vele)
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mattoman huoltoaseman seinästä irtoaa (ja katoaa paidan alle) sinivalkoinen ”WC-tiloja myös alakerrassa”
-kyltti.
17.09 Helsingissä nykien kohti satamaa. Nälkä!

Satamaan päästyämme yksi seikka pisti erityisesti silmään: punaiset pelipaidat. Olimme menossa HIFK:n faniristeilylle!!! Mukana oli niin, faneja, pelaajia, seuran
johtoa kuin cheerleadereitakin. Tämä seikka sai aikaan
sen, että kaksi bussilastillista ihmisiä puhkesi kärppäaiheisiin lauluihin. Erityisesti HIFK:n cheerleaderit tulisivat myöhemmin herättämään paljon kiinnostusta
miespuolisissa matkustajissa erittäin niukalla pukeutumisellaan.
17.43 Terminaalissa. Vielä puoli tuntia niin päästään laivaan. Jukka on juonu 14 kaljaa eikä oo ees humalassa. Paskaa kaljaa. Näläkä! (Mari)

Kuten edellisistä kommenteista voi arvella, ensimmäinen aktiviteetti laivalle päästyämme oli ravinnon hankkiminen. Tulimme siihen tulokseen, että parhaiten sitä
saa ravintolasta. Kanafile uuniperunalla oli herkkua!
Saimme ruokailla kaikessa rauhassa muiden hulttioiden
rynniessä tax free-myymälään.
Syönnin jälkeen pyörähdimme itsekin niin viinakuin tuoksupuodissa. Olin jo valmiiksi käynyt vertailemassa hajuvesien hintoja Stocmannilla vain havaitakseni, että ne todellakin olivat laivalla halvempia. Huraa!
Hyttiin palattuamme kaivoin salakuljettamani mankan esiin ja pistin festarikasetin pyörimään.
20.50 Hytissä. Nyt on syöty ja meikattu; vois alottaa illan oikeesti.
Ai niin, paitsi mää alotin jo! Rakkaus on ruma sana (?)
(Mari)
21.00 Sain ostettua Escadan Island Kiss-vartalovoideta. Ruoka
oli hyvää ja sitä oli riittävästi. Nyt kuunnellaan festarikasetteja ja siemailen redbullia.

14.06 Velen botska alkaa keinahdella ja henki haiskahtaa viskille

Musiikki houkutteli hyvin pian kaikenlaisia vierailijoita
hyttiimme, jotka ilolla kirjoittivat enemmän tai vähemmän järkeviä kommentteja matkapäiväkirjaan.

Matkan ensimmäinen rikos: Jukka halusi täydennystä
kylttikokoelmaansa. Allekirjoittaneen ja Velen suosiollisella yllytyksellä ja avustuksella, nimeltämainitse-

21.10 Kaisan, Marin, Velen & Jupin hytissä aloitellaan illan viettoa… SIK:kiläiset valtaavat hytin. Katsellaan passikuvia.
Homma lähtee ihan kohta nousuun…! (Eeva & Minna)
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21.11 Murggu oli aloittanut tupakoinnin ilman lupaa (Antti
Toim. Huom. Ei mitään hajua mistä tässä oli kyse!)
21.14 Kärpät! Kärpät! Kärpät on rautaa! Vaikka HIFK:n cheerleaderitkin hurraa (Tuomo)
21.45 Mua polttaa liekit rovion! Omituinen vihreä tax free –juoma maistui hieltä eli pistin kiertämään alkkiksille (=kanssamatkustajat)
21.50 Vain YKSI on mestari –HIFK (eiku KÄRPÄT!) Ihan kiva vierailla teidän hytissä näin stadilaisena. Jengi alkaa olla aika
hyvässä nousussa –ehkä sen takia meikäläistäkin siedetään. Kai täytyy ONNITTELUT Ouluun pistää tässä vaiheessa… (HIFK-fani Kimmo)
23.10 (Toim.Huom. Erittäin epäselvällä käsialalla) Me tässä jorataan ja hengataan vitun hyvä meininki. Muijat joraa ja
jätkät on kännissä. Tosiaan laivalla juo juo… Ultimate
hauskaa. Kärpät on Suomen mestari. Nimi on Jani ja lähettiin seikkaileen käytäville ja tänne päädyttiin istumaan. Eukot hölöttää ja (Lopusta ei saa selvää)

Tässä vaiheessa vihaisen näköinen laivapoliisi (ettei vaan olis ollut sama heppu joka viime vuonna keskeytti teekkarihymnin…) ilmestyi avonaiselle ovella ja
paukutti nyrkillä seinään. Olin jo varma, nyt lähtee mankka, mutta loppujen lopuksi poliisi-setä halusi vain oven
kiinni kun juodaan omia juomia. Juhlat jatkuu…
23.20 Setä halusi Pikku G:n pois… Eiku vaan owen kii. Soitto
raikaa ja tunnelma on katossa! Kohta lähetään pilestään..
Ja lisää O-L-U-T-T-A (Tuntematon)

Jukkaa ei ollut näkynyt muutamaan tuntiin. Puolenyön
aikaan Herra J. ilmestyy hoippuen hyttiin ja kävimme
suunnilleen seuraavanlaisen vuoropuhelun:
– Missä sä oot ollut?
– Enmätiiä.
– No, kenen kanssa sä oot ollut?!
– Enmätiiä.
– Et tiiä!?!
– No tiiän mää, mut enmä jaksa kertoa.
Tästä seurasi nopea nukahtaminen ja muiden poistuminen hytistä.
Velen kanssa päädyttiin Starlight Palaceen katsomaan
60’s show’ta. Hyviä piisejä, hyviä tanssiesityksiä eli hienolta näytti. Herrasmiehenä Vele halusi tarjota minulle
drinkin joka maksoikin sitten 10 euroa! Ei ihme jos ritarillisuus on kuollut! No, sentään mukana tuli vaaleanpunainen hohtava tikku jonka pystyi vääntämään rannerenkaaksi. Show’n jälkeen suunnistimme kohti space-diskoa.
01.42 Wittu ku ei meinaa kädet riittää torjumiseen ku witun reppanaa puskee joka suunnalta. Mutta tequilaa sentään riittää. (Mari)
01.45 Tytöt juo hitaasti ja ei pääse tanssiin heidän kans. :( Saatanan laiva baarimikot ku laimentaa drinksuja… :( (Vele)

01.48 Joo tultiin käymään hytissä ja mä koitan vetää nopeesti
yhden smirnoff-icen.

Vele kaipaili absintti-keijua, kyseistä taikajuomaa kun
ei laivan baarista löytynyt. Kukaan ei juo niin hitaasti kuin
minä (lukekaa tästä samasta numerosta löytyvä mallasappro-juttu missä selitän asiasta lisää) ja jos haluaa välttämättä juoda samaan tahtiin kuin minä, niin eihän siinä
isompi kaveri ehdi humaltua.
02.09 ”Absinth makes Vodka taste like orange juice” (Vele)
02.jotain Diskossa oli huonoa musiikkia, tultiin humppapuolelle
tanssiin Ketchup songia
02.58 Humppapuoli sulki, takaisin diskoon. Vois ottaa vielä drinksun mut muut ei halua.
03.16 Tuli taas vedettyä tequila. Mulla kyllä keinuu…
03.18 Yök. Tequila kääntää mahan ympäri. (Mari)
3.44 Yöpalalla. Reissumiestä 2.50 euroo.
4.15 Kuulemma olen ottanut tarpeeksi. Nukkumaan siis.

Seuraava aamu valkenee Tallinnassa. Ovelle tullaan
koputtelemaan mutta kukaan ei tahdo nousta maihin.
Unet jatkuvat. Jukka nousee ja kömpii suihkuun. Havahdun siihen, että hytissä on tukahduttavan kuuma. Myöhemmin käy ilmi, että Jukka nukahti suihkuun ja täten
muutti juoksevalla kuumalla vedellä koko hytin saunaksi.
11.48 Kaikki heränny. Kuulemma meikän aamunen suihku teki
muiden nukkumisen tuskaiseksi. Olin siellä tunnin ;) (Jukka)
12.15 Mahtava ilma tuolla. Voi kun nyt vois lähtä vielä tuonne
kaupungille.(Mari)
12.45 Wrapit on vedetty fast foodissa. Kohta lähtään kannelle.
Kenelläkään meidän hyttiporukasta ei ole juuri krapulaa.
13.13 Paistatellaan kannella ja kertaillaan illan tapahtumia. Laiva lähtee puolelta, voitais hengata täällä siihen asti.

VÄLI HUOM: Tietoa pojille! Bailattiin HIFK:n cheerleadereiden vieressä. Olipa pientä vaatetta, huh! (Vele)
Laivan irtaannuttua satamasta lähdimme seikkailemaan laivan sisuksiin, etsimään kavereita ja kyselemään vointia.
13.55 Ollaan taas vaihteeksi kännissä. Käytiin Kälbäbörgen kaa
sataman baarissa vetään neljä tuntia kaljaa. Eipä tässä muuta,
koitetaan taas päästä kolmeen promilleen :) (Tommi)

15.4.2004 2.00 PM CAPTAIN’S LOG

Get the smell… What the Rock is cookin’!!! (Juho Toim.
Huom. Jonka jutut pyörivät koko matkan enemmän tai
vähemmän Wrestlingin ympärillä. DDT!)
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13.59 Loiventava päivä. Taksvriistä mässeä ja miksattiin eilisestä jääneet mömmöt, loivennetaan. (Kari)

Yhtäkkiä rento jutustelumme kavereiden hytissä keskeytyi kuulutukseen, kerrottiin alkavasta bingosta. Hey, never done that before! Sinne! Nelistimme Marin kanssa
kohti Starlight Palacea, jotta ehtisimme sinne ennen kuin
mummot veisivät kaikki hyvät paikat.
14.jotain Tultiin Starlight Palaceen jossa alkaa kuulutuksen mukaan ”Pinko-peli” Ollaan ihan varmasti nuorimpia täällä
mutta ei se mitään. 4 euroa maksoi.
14.43 Ei voitettu bingosta, mutta oli hauskaa =)

No, mummelithan ne kaikki voitot vei, mutta ei se mitään.Yllättävän hauska ja addiktoiva peli. Täytynee koittaa joskus uudestaan. Nyt vihdoin voitiin valua kohti tuliaisostoksia.
15.01 Pieni tyttö, iso leka. Tax free -viinat haettu.

Ostin litran viinapullon vappua varten ja vähän kermalikööriä. Hyvä homma. Korviimme kantautui sulosointuja
karaoke-baarin suunnalta, emmekä luonnollisestikaan
voineet vastustaa kiusausta. Ilmoittauduimme Marin
kanssa laululla Viha ja Rakkaus by Nylon Beat. Yhtäkkiä
emme muistaneet ollenkaan miten koko biisi menee
kertosäettä lukuunottamatta. Jännärihän siinä tuli ;)
15.54 Odotellaan vuoroa karaokeen. Joku HIFK-pelaaja lauloi ihan sikahyvin Runaway trainin. Lopettais lätkän ja
alkais laulajaksi (Toim. Huom. Myöhemmin tunnistettu todennäköisesti Toni ”Häbä” Häppöläksi jos se nyt jollekin
jotain sanoo)

Lavalle lampsittiin ja täräytettiin naikkareita! Välillä oli
hieman haparointia ja mikki-ongelmia, mutta ainakin oli
hauskaa.
16.10 Kaisa ja Mari kävi laulaan Naikkareita ja kyllä sai olla
ylpee omasta rakkaasta. UPEETA!!! (Vele Toim. Huom.
Tämä mielipide ei välttämättä ole täysin puolueeton eikä
edusta Blankin virallista kantaa allekirjoittaneen laulutaidosta)

Tullista ja passintarkastuksesta selvittiin ihan ennätysnopeasti kun päästiin niin hyvin livahtamaan eturintamaan. Sitten vaan keissit konttiin ja kohti kotia, tai niin
luulimme…
17.33 Bussissa kohti Oulua käy matka, mutta toivottavasti pysähdytään jossain vaiheessa syömään. Aamiaiswrap ei kanna enää kovin kauan.

Hyvin pian kuulimme eksyneistä sankareista ja pyörimme vielä aikamme Helsingissä haalimassa heitä matkaan.
17.45 Matkalla toiseen terminaaliin hakemaan 3 tyyppiä jotka
myöhästyi meidän laivasta (ja tuli omalla kyydillä Tallinnasta) ja 2 jotka ajaa sinne taksilla kun ei tajunneet nousta bussin kyytiin.
20.53 Heinolassa syötiin kanakorit ja nyt vaan körötellään. Meitä on kyllä huijattu, tän piti olla video-bussi.

Bussin tunnelma erosi viime vuodesta känni-ääliöiden
suuremmalla määrällä. Reetun levy soi kahdesti putkeen
kaiuttimista ja meteliä riitti. Ei siis nukuttu. Harmitti vain
kun ei saanutkaan katsoa leffoja vaikka oli luvattu :(
20.55 Frederik –miesten mies (Vele)

Jäätyäni kahden aikaan yöllä auton kyydistä Tuirassa,
kuulin vielä miten nimeltämainitsematon Blankolainen
oli oksentanut bussissa viereiselle penkille. Kiitän onneani etten asu linnanmaalla
01.25 Matka alkaa painaa. All in all reissu on sujunut hyvin ja
voihan sitä joskus toisteki tähtee. Paluumatka ehkä nukkubussissa vaan anyways. Kirjoittaja kiittää ja toivottaa
hyvää unta. Rock, rauha ja rakkaus.(Vele)

Kaiken kaikkiaan matkasta jäi hyvä fiilis ja vappu-kuumekin nousi taas parilla asteella. Toivottavasti ensi
vuonna mukaan saadaan vieläkin suurempi blankolaisedustus.

Matkan aikana kuultuja lausahduksia:
”Illalla Mari on etuleijonassa ja Tuomo on ihan Jukat
(=perseet)”
”Lopputyön aihe: Talouden vaikutus Japanin talouteen”
”-Fast Food on 24h auki.
-Ai seven?”
“Absinth makes the heart grow fonder”
“Mitä on rakkaus? Sitä ettei voi jättää tekstiviestillä.”
*****************
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Blankon vuosikokous 17.3.2004
Blankon vuosikokous pidettiin 17.3.2004, sopivasti ennen illemmalla Kaarlenholvissa järjestettyä Blankon kiltailtaa. Liekö hallituksella kokouksen aikaa säätäessään
ollut tuoreessa muistissa syyskokouksen venyminen yli
viisituntiseksi, mutta ainakin järjestely toimi hyvin: riittävä yhteishenki löytyi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymiseksi sekä vastuuvapauden myöntämiseksiviime vuoden hallitukselle ja toimihenkilöille
ihan siedettävässä ajassa. Kokous ehti vielä päättää lisätalousarviostakin tälle vuodelle, ennenkuin puhetta
johtanut Niko Hummastenniemi kopautti nuijalla vuosikokouksen ennätysmäisen nopeasti, 54 minuutissa,
päättyneeksi.
Ohessa on – sopivasati tämän lehden teeman mukaisesti – ote vuosikokouksessa hyväksytystä toimintakertomuksesta. Toimikoon se lunttilappuna vuoden
2004 Wapun viettoon ja miksei myös vaikkapa ohjeena, mitä asioita voisi tehdä toisin – paremmin tai huomiotaherättävämmin – tänä vuonna.

Ote Blanko ry:n toimintakertomuksesta
vuodelta 2003:
“

...

Wappu
Sunnuntaina vappu alkoi kirkkovenesouduilla, jossa Blankon joukkue taisteli pienistä alun rytmihäiriöstä huolimatta
11. sijalle (kaikkiaan 30 joukkuetta). Kärkijoukkueelle jäätiin peräti puolitoista minuuttia, joten ensi vuoden joukkueella on kova homma edessä eli harjoittelu ja nestetankkaus on syytä aloittaa ajoissa. Soutujen jälkeen bileet
jatkuivat Teekkaritalolla, jossa oli ohjelmanumerona apinapatsaan lakitus. Tarinan kivettyneelle apinalle piti tuorein Oltermannimme Janne Suokas. Tarinan mukaan eräs
blankolainen oli muuttunut teekkariksi ja kivettynyt, koska oli jäänyt wappuna kotiin tekemään harjoitustyötä, jonka deadline oli 30.4.

Iloa helpotuksesta:
vastuuvapaus myönnettiin!

Maanantaina virkeimmät ja nälkäisimmät blankolaiset
suuntasivat Koneen saunalle jo 12 aikaan ja aloittivat grillauksen. Vuoden ehdottomasti suosituimmat tentintappajaiset keräsivät porukkaa läpi päivän ja illan aikana “Old
School” -blankolaisten porukka kertoi tarinoita menneiltä
excuilta.
Tiistaina patonki ja viini -ilta keräsi kiltahuoneen täyteen
herkuttelun haluisia blankolaisia. 15 litraa viiniä katosi
janoisiin suihin nopeasti, ja eipä aikaakaan kun patongitkin olivat hävinneet. Illan aikana uudet haalarimerkit tekivät hyvin kauppansa ja grilli oli edellisen illan tapaan
kuumana, mutta kovasta yrityksestä huolimatta makkaraa
jäi muutama paketti odottamaan kesän grillibileitä.
Keskiviikkona vapun kruunasi kurjenjuotto, jossa viime
vuoden kunniafuksi Miika Oikkonen kertoi liikuttavan tarinan blankolaisesta tytöstä ja pojasta ja siitä miten he
muuttuivat kurjiksi. Avustajana toimi tämän vuoden kunniafuksi Heidi Oja, joka siis tulee kastamaan kurjet ensi
vuonna. Iltapäivällä nähtiin myös Jouko Turkka -tyylinen
hallituksen improvisoima teatterispektaakkeli. Joidenkin
mielestä näyttelijäsuorituksissa olisi ollut parantamisen
varaa, mutta taiteestahan on yhtä monta mielipidettä kuin
on katsojiakin...
...
Oulussa 17.3.2004
Jukka Kontula
2003 hallituksen puheenjohtaja”

Vuosikokoukseen vaivautui 20 kilta-aktiivia. Kaisa Öman esitteli
tilinpäätöksen, jonka hyväksynnän sihteeri Vesa-Ville Piiroinen
merkitsi pöytäkirjaan (ylh.). Vuoden 2003 sihteeri ilahtui, kun kokous esitti merkkipäivän kunniaksi hänelle laulutervehdyksen (oik.).

VAPPUPÄHKINÄ
Tässäpä varsin visainen vääntö. Homma toimii näin: Osa ruudukon ruuduista on väritettävä niin, että lopulta syntyy kuva. Numerot kertovat kuinka monta perättäistä
ruutua kultakin riviltä väritetään.
Esimerkki:

Vihje:

Kaikki mitä jää vapusta käteen...
Jos edes sitä.

Ratkaisijan nimi:

Ratkaisijan sähköpostiosoite:

Katso informaatio palkinnoista ja tarkemmat ohjeet toiseksi viimeiseltä sivulta (s. 27) tavuristikon yhteydestä.
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KOLMOSSIVUN GALLUPPI

Haastattelu:
Hanna
Holopainen
Kuvat:
Markku
Pylkkö

Fuksien ensimmäinen akateeminen Wappu tekee tuloaan. Kysyimme muutamalta ensimmäisen vuoden opiskelijalta, tai sellaiseksi itsensä tuntevalta, miten he aikovat viettää tätä opiskelijaelämän kuningasjuhlaa. Aiheen
arkaluontoisuuden vuoksi pyysimme vastaajia käyttämään nimimerkkiä.

Kysymykset:
1. Mitä teet Wappuna?
2. Vaikuttaako sää Wapun juhlintaan? Jos, niin
miten?
3. Kuinka paljon on liikaa?

“Star Wars”, 17 ov
1. Mä tapaan mun saksalaisen tyttöystävän
irkissä. Me ollaan tsättäilty jo kuukausi.
2. Sää...ei mulle oo mitään väliä. Mitä, onko siellä
ulkona jo kevät?
3. No, mä jaksan vaikka koko yön.

”Uraputki päällä”, 40 ov
1. Anteeksi, minulla ei olisi oikein aikaa vastata
tähän kysymykseen, pitäisi olla jo toisessa
paikassa.
2. Niin, olisihan tuolla nytkin aika kiva ilma.
Väistyisitkö nyt vähän?
3. Kerrohan nimesi ja tämän lehden päätoimittaja... ette kyllä enää tämän jälkeen minua
häiritse!

”Ännännen vuoden fuksi”, 20 ov (ja nekin kalliita)
1. En mä muista...ai siis tänä Wappuna? No
perinteiset kuviot. Kaverin kanssa ollaan tilattu
melko iso erä pirtua, eiköhän siitä riitä koko
porukalle viikoksi.
2. Jos arska paistais, niin oishan se kivempi
nurmikolla kölliä. Viimekin Wappuna meni yks
yö ulkona. Oli kyllä aika pirun kylmä aamulla,
kun heräsin.
3. Mitä enemmän viinaa, sitä parempi. Ja naisia
kans.

” Menomimmi”, 12 ov
1. Siis perjantaina mä, niinku, ajattelin mennä
parin kaverin luokse bileisiin. Ja sieltä sitten
johonkin raflaan. Kattomaan, niinku, uroxia. Jos
mä saan napattua jonkun, niinku, teekkarin
kainaloon, niin katotaan sitten...en mä tiiä.
2. Oishan se, niinku, fantsuu, jos aurinko
paistas...sais vähentää vaatteita.
3. En mä, niinku, kahta miestä kerralla tapais,
ainakaan samaan aikaan. Saanko mä lähettää
terveisiä?

Blankki kiittää haastateltuja ajan uhraamisesta ja toivottaa heille kuin kaikille lukijoilleen Hauskaa Wappua.

VAPPUTAVURISTIKKO

Tehtävä:
Kaisa Teronen

27

Ratkaisijan nimi:

Ratkaisijan sähköpostiosoite:

Sekä tavuristikon että sivulla 25 olevan vappupähkinän oikein ratkaisseiden kesken arvotaan yksi 15euron arvoista lahjakorttia – siis yhteensä kaksi kpl – keskustan pääasiassa nestemäisiä kulutustuotteita myyvään aikuisvirtuaaliviihdekauppaan. Palauta ratkaisusi (joko toinen tai molemmat) suljetussa kirjekuoressa kiltahuoneella
olevaan Blankin lokerikkoon 12.5.2004 mennessä. Voittajat julkistetaan seuraavassa Blankki-lehdessä.

CCC Group on kansainvälisesti toimiva ohjelmistotalo.
Rakennamme vaativille markkinoille, kansainväisille
suuryrityksille ja -organisaatioille asiakaskohtaisia järjestelmiä
sekä kehitämme ja myymme ohjelmistotuotteita globaalisti.
CCC Groupissa työskentelee 500 suunnittelijaa.
Toimitamme projekteja mm. elektroniikkateollisuus-,
energia-, hyvinvointi-, julkishallinto-, media-, teollisuusja tietoliikennesektoreille.
Tuotteemme perustuvat uusimpiin teknologioihin, kuten
internet, langattomuus, multimedia ja virtuaalitodellisuus.
Keskeisenä perustana toiminnassamme ovat
toimitusvarmuus ja laatu.

