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13:21:42 <@jyrki> purin 5000 euron serverin laatikosta :>
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Julkaisija: Blanko ry.
http://www.blanko.ﬁ
Paino: Oulun yliopistopaino
Painos: 120 kpl
E-mail: blankki-tiimi@blanko.ﬁ
http://blankki.blanko.ﬁ/
nettijatkot http://blankki.blanko.ﬁ/nettijatkot
Blankki-tiimiin kuuluvat: Tuomas Aarni (päätoimittaja), Jussi Lehtonen, Miikka Ansamaa, Ville-Matti Alanko, Mika Haapaniemi, Jenni Sirviö
ja Hanna-Mari Saxman (taitto)

Seuraava Blankki ilmestyy HELMIKUUSSA? Jos haluat juttusi lehteen, lähetä se viimeistään 10.4.2008.
Blankki on puolueeton ja riippumaton opiskelija-ainejärjestölehti. Blankin testit ja vertailut perustuvat kansainvälisesti verifioituihin
menetelmiin ja ohjelmistoihin. Blankki ilmestyy säännöllisen satunnaisesti. Lehti ei vastaa tilaamattoman materiaalin säilyttämisestä eikä
palauttamisesta. Julkaisemamme artikkelit, ohjeet ja vinkit on tarkastettu huolella, mutta emme kuitenkaan takaa niiden virheettömyyttä
emmekä vastaa esiintyneistä virheistä. Kirjoituksia ja kuvia saa lainata lehdestä vain toimituksen luvalla. Tarjottu tai tilattu aineisto
hyväksytään julkaistavaksi sillä ehdolla, että sitä saa korvauksetta edelleen käyttää lehden www-sivustolla ja lehden tai sen yksittäisen
osan uudelleenjulkaisun tai muun käytön yhteydessä toteutus- tai jakelutavasta riippumatta. Toimitus laittaa pyytämättä lähetettyjä
kirjoituksia ja kuvia nettiin, ellei hukkaa niitä ennen sitä. Blankki ei edusta Blanko ry:n tai kenenkään muunkaan virallista kantaa.
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11:45 <@Yagua> monasti niin sisäpiiriläppää spammataan tänne, että geneerinen jäsenistö saa kuvan
lähinnä sieniä käyttävistä aktiiveista

pääkirjoitus
Rairairai.
Kirjoitan tätät palstaa eräiden pikkujoulujen jälkeen, tämä hieno kausi on cihdoinkin päästy avaamaan ja hommia riittäää
joka viikonlopulle. Tämä on wapun ohella sitä aikaa, jolloin kannattaa tietää missä on porukkaa liikkeellä.
Tätä palstaa krjoitettaessa marraskuun loppupuolella ei tiedetä, ketkä ovat ensi vuoden Blanko tai varsinkaan lehtitiimin toimijat. Vaalikokouksessa varmasti sekviää osa halukkaista ensi vuoden (2010) toimijoisrta, muttta koko tiimiä ei ole voitu
lyöty lukkoonn - tulva päätoimittaja päättää nämä asiat. En ole ehdolla ensi vuoden päätoimittajaksi, joten voinen tässä vaiheessa peästä käteni. Tämä on tehokas keino sekä selvitä omasta vastuusta, sekä pidemmällä tähtäimellä suojautua joitankin
maailmanlaajuisiksi sanottuja tautilevittäytymiä, joten peskää ihhmeessä kätenne aina kun pyhstytte.
Lun luette tätä tekstiä, olemme toivottavasti viettämässä ansaittuja pikkujoulujamme. Ensi buovden päätoimittaja, piheenjohtaja sekä kaikki muut toimijat ovat toivottavsati jo tiedossa. Hluan kiittää tämävuotista tiimiä sejöä lehtienb tuottamisesta
että historiallista saa vutujsesta: koskeaaan auemmuin Blankista ei ole otettu kaksuinkertaista painosta, kosk ensimmäienn
oainos on mennyt loppuun jo ensimmäisen jakopäivän pulivälissä. Tionen jakopäigä puolestaan vei jopa tupatun abipäiväpainoksen kloppuun. Omasta puleatni vinen sanoa, että oli hieno hetki jakaa Blankkia Ylkkärin päätoimittajan kanssa ja sanoa että meillä on jo toinene poania menossa. Tulen kruumaanaanb tämäb jaon päätoimittajavuoteni ikimusitiosiempana
yksittäisenä hekenä.
Hanna-Mari, Ville-Matti, Juhani, Jenni, Miikka, Jussi, Ville, Atte, Juho, Ilkka ja muut unohdetut lehteen juttuja tehneet: Hyvin suuret kkiitokset tästä vuoestä. On ollut helvetin mukavaa olla päätoimittaja tiimissä, jota ei oikeastaan ole tarvinnut
johtaa ollenkaan. pelkästään lehtitiimin miitit ovat olleet niin mukavia rentoutumistaoahtumia, ettÄ* mielellään muistelee
Blankkitiimin miittekä mikavana irtautuisena arjesta-. Hyvinssuuret kiitokset tsät vuodsta. opotte kaikki niin kauniita ja kivvoja!
Tuomas Aarni
Päätoimittaja

15:27:45 < aarni-> Mitä Vesa-Matti Loiri laulaa siivotessaan? 15:27:53 < aarni-> Niin hyvä luuta, niin hyvä luuta...
:D 15:45:41 <@aarni-> Painahan toveri puuta, niin hyvää puuta
15:50:21 <@aarni-> Mitä Vesa-Matti Loiri sanoi soitinkaupassa? 15:50:25 <@aarni-> Niin hyvä tuuba...
15:54:15 <@aarni-> Vesa-Matti Loirin tietokone kaatui. ”Niin hyvä, boottaa”, hän tokaisi itsekseen
15:59:07 <@aarni-> Vesa-Matti Loiri katsoi Arsi Harjun olympiavoittoa televisiosta. ”Niin hyvä kuula”, hän tuuletti.
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17:22:42 <@Zeussi> miksi tuolla on kootut loirivitsit?!?
17:22:49 <@Zeussi> aarni-, katon syyttävästi sua
17:23:06 <@aarni-> Koska ne...
17:23:08 <@aarni-> On...
17:23:11 <@aarni-> Niin hyvää tuubaa
17:23:13 <@aarni-> YYYEEEEAAAAA-

”
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21:10 <@Pop> eiköhä ne nuo tyhjät luppaukset oo naisten juttuja
21:10 <@Pop> baarissaki lähtee muka käymään wc:ssä ja kipittelee 100-0 narikan kautta känpille
21:11 <@Pop> wat is this
21:11 <@nassekova> :D
21:11 <@Manaluusua> hahah :D
21:11 <@Limupai> kokemuksen syvä ja katkera ääni

Uusi vuosi, uudet kujeet, uudet toimarit, samaa paskaa uudessa paketissa
Se on taasen joulun aika, kiireettömyyden aika, aika jolloin kaikki on ystäviä toisilleen, maassa rauha, ihmisillä hyvä tahto ja
muuta sellasta shittiä. Kyllähän se on niin että vuoden loppuminen on taasen yks paskimmista hetkistä tänä vuonna. Siinä
mielessä hyvä että kohta pääsee eroon nykyisistä hommista, eikä enää tarvi miettiä mitä kaikkea vielä pitäisi tehdä. Hommia
jää väistämättä tekemättä, mutta ne eivät enää kohta ole minun ongelmani vaan seuraajani ongelma.
Se on mielenkiintoista mitenkä tämä vuosi on mennyt: kokoajan on pää ollut täynnä. Aloittaessani vuoden pää oli täynnä
ideoita, vuoden mittaan pää on vuoroin ollut täynnä vitutusta, välillä viinaa ja nyt loppuvuodesta pää on edelleen täynnä
ideoita ja ehkä osaksi myöskin pettymystä. Mihin kaikki tämä aika menikään? Miksemme tehneet sitä, tätä, tuota ja tuota?
Siitä on tämän vuoden hallitus saanut kuulla useammankin kerran. Siitä on saanut kuulla varmaankin jokainen hallitus. Pitkin vuotta on kuullut taustahuutelua siitä miten hommat oikeasti pitäisi tehdä ja miten typeriä asioita hallitus taas touhuilee. Tänä vuonna olen hajonnut hommiini lukemattomia kertoa, yhtä paskaahan se on välillä koittaa tyydyttää ihmisiä joita
ei kiinnosta mikään muu kuin oman mielihyvän saaminen: taustalla on kiva huudella että nyt tippui kiltiksen lattialle roska,
miksi kiltis on niin sotkuinen. Niin miksipä sitä roskaa itse sieltä lattialta nostamaan, kun kerta sen voi tehdä joku muukin
ja roskan olemassa olosta voi valittaa.
Mitä sitte jäi käteen kaikesta valituksesta? Stressinsietokyky kasvoi valtavasti ja lisäksi kasvoin henkisesti noin 10 vuotta. Yhtenä suurena teemana tänä vuonna oli fuksien mukaan saaminen ja siinä onnistuimmekin mainiosti, huolimatta siitä että ensimmäisinä sanoinani fukseille tuumasin että menkää tekin helevettiin siitä. Mukaan tuli niin mukavasti fukseja että syyskokous venyi yli kuusituntiseksi koska moneen paikkaan oli useampi halukas. Erityisesti sedän mieltä lämmitti hipin ja emäntien paikoille päässeet henkilöt ja monet fuksipojat joiden kaikkia paikkoja en jaksa edes luetella. On hienoa huomata että
jatkossakin löytyy innokkaita toimijoita, jotka ovat valmiita tekemään töitä Blankon eteen vaikka palkaksi on luvassa vain
vittuilua ja ilmaista kiinalaista. Toki cv:hen saa hienon ja hyödyllisen merkinnän siinä ohessa ja samalla saa erittäin hyviä
suhteita joilla on varmasti käyttöä loppuelämässä.
Oikein hauskaa loppuelämää itsekullekin ja menkäähän tekin helevettiin siitä.
Terveisin Ville Kiviniemi nykyinen Puheenjohtaja, tuleva taustahuutelija
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15:55:00 <@nassekova> tuuppa läre avvvaa mulle ovi
15:55:03 < aarni-> Jjjjjeb
15:55:09 < aarni-> Mikä ovi?
15:55:11 <@nassekova> tuun täältä tollilta kiltikwelle kahaville
15:55:16 <@nassekova> ulko ovi kiltiksellle
15:55:18 < aarni-> Koska? Nyt?
15:55:24 <@nassekova> jos lähen täatä nyttt
15:55:27 <@nassekova> joo
15:55:33 <@nassekova> pyyhin wnsi perseen
15:55:36 <@nassekova> oon paskalla
15:55:38 <@nassekova> :D
15:55:41 < aarni-> Niinpä tietenki
15:55:44 <@nassekova> --->
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On pimeä ja myrskyinen aamu. Kartano näyttää ulkopuolelta kuin olisi ollut hylättynä monta vuotta. Rassopotamus herää
väkevän pierun hajuun ”Hyi helvetti, mikä tämä haju on?”. Hän huomaa vieressään seisovan hovimestarin. Hovimestari on
kärsinyt jo useamman päivän mahavaivoista. ”Onko sisälläsi joku kuollut eläin” Rassopotamus tiuskaisee vihaisesti ja yrittää nousta istumaan sängyn laidalle. Samalla sekunnilla kun hän pääsee istumaan, alkaa norjan kansallisorkesteri soittamaan
homotrancea hänen päänsä sisällä. Hän huomaa yöpöydällään tyhjyyttään kiiltävän absinttipullon. ”Voihan helevetti” hän
huokaisee.
Kuin ihmeen kaupalla Rassopotamus saa raahattua itsensä keittiöön ja huomaa täyden pannullisen vasta keitettyä kahvia.
”Aaah, ehkä tämä päivä vielä pelastuu”. Hän kaataa itselleen täyden mukin höyryävää juomaa. Juuri kun hän on saanut suun
täyteen kahvia, hänen mielensä valtaa epätoivo, surullisuus ja kaikki muutkin mielentilat. Hänen kasvonsa menevät kalpeaksi ja hän sylkäisee kahvin välittömästi lavuaariin. ”FFFUUUU” kaikuu pitkin kartanon tyhjiä käytäviä. ”Kuka saatana on
mennyt keittämään Perfetto kahvia?” kreivi kysyy keittiöön saapuneelta hovimestarilta. Hovimestari on yhtä yllättynyt kuin
kreivikin. Rassopotamus alkaa saman tien käydä läpi päässään mahdollisia salaliittoteorioita. Samalla kreivi erehtyy vilkaisemaan ikkunasta ulos ja näkee alastoman pastorin istumassa keinussa. Hän kääntää katseensa saman tien pois eikä halua
ajatella asiaa sen enempää.
Kreivi selittää hovimestarille, että ei halua koko päivänä tehdä mitään muuta kuin istua nojatuolissaan takkatulen ääressä ja
juoda kalleinta viskiään. Hän lähtee vaappumaan kohti olohuonetta kunnes aulan kohdalla hänen nenään osuu jokin varsin iljettävä haju, joka tuo oksennuksen hänen kurkunpäälleen. Kreivi ottaa nenästään kiinni ja päättää selvittää mistä haju
johtuu. Hän seuraa hajua rappusia yläkertaan ja siitä vielä ullakolle. Pölyn määrä meinaa käydä kreivin keuhkoihin kun hän
mönkii ullakolle. Ensimmäisenä hän näkee elottoman näköisen naisen punaisessa mekossa, mutta päättää että asia ei hänelle
kuulu ja huomaakin seuraavaksi 24-päkin avattuja surströmpurkkeja. Kreivi juoksee salamannopeaa alas ja huutaa ”Kuka
perkele täällä piruilee!”.
Horjahdellen rappusia alas mennessään kreivi kohtaa hovimestarin viskipullon kanssa. Hän kysyy tietääkö hovimestari mitään avatuista surströmpurkeista, mutta hovimestari sanoo olevansa tietämätön asiasta. Samassa kreivi näkee omituisia ötököitä kiipeilevän seinillä. Hän luulee, että krapula aiheuttaa harhoja, mutta aivan kuin hovimestarikin näkisi ötökät. ”Mitä
nuo ovat?” kreivi kysyy. ”Nehän ovat kaksoisjalkaisia” hovimestari vastaa tietäväisen näköisenä. ”Miksi muuten kävelette
omituisesti?” kreivi jatkaa uudella kysymyksellä, mutta muistaa saman tien, että hovimestari oli käynyt läpi kivuliaan ja epäonnistuneen ympärileikkauksen. Kreivi peruu kysymyksensä saman tien. Hän on pitänyt hovimestariaan hieman omituisena siitä lähtien, kun hän löysi hovimestarin sängyn alta vauvan talikossa.
Kreivi päättää jatkaa matkaa olohuoneeseen, mutta olohuoneen ovella hän kohtaa hämmentävän näyn. Olohuoneessa on
kuusi metriä pitkä ja kaksi metriä leveä jättiläiskalmari, joka valtaa lähes koko olohuoneen. Kreivi Rassopotamus tuijottaa
kalmarin läpsytteleviä lonkeroita n.20min ennen kuin kysyy hovimestarilta ”Miksi olohuoneessa on kalmari?”. Hovimestari
selittää, että kalmari tuotiin juuri ja mukana tuli kirje, joka kertoi kalmarin olevan pikkujoululahja kreivin serkulta Intiasta.
Kreivi kerkesi jo toivoa, että se olisi ollut harha. Hänen päähänsä iskee yhtäkkiä toispuolisärky. Liekö alkoholi päässyt vain
toiselle aivopuoliskolle, kreivi miettii mielessään. ”Missäs helevetissä Moussakka on?” Kreivi kysyy yllättäen hovimestarilta.
Hovimestarin naamalle tulee sama tyhmä ilme kuin aina ennenkin. Kuin tilauksesta, Moussakkan ääni kuuluu vaimeasti jostain. Kalmarin lonkeroiden läpsyttely peittää Moussakan äänen alleen. Kreivi kumminkin nopeasti ymmärtää, että naapurinsa ääni kuuluu takan savuhornista. Kreivi päästää syvän huokauksen ”Tämä päivä ei lopu ikinä…”.
- Mika Haapaniemi
Seuraavan osassa tulee ilmetä seuraavat sanat: ”Suopursu”, ”Hippogryfi”,”Makrogenitosomia”. Seuraavan osan kirjoittaa
Ville-Matti Alanko.
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22:31 <@hulu> pääsin sisään sammon verkkopankkiin!
22:31 <@hulu> 22:00 <@hulu> tuli tiedosta vaa mieleen, että taas on jännät paikat ku pitäs maksaa sammon verkkopankissa kohta laskuja
22:31 <@hulu> ei menny ku puolui tuntia ja 4 selainta
22:32 <@hulu> ja 2 käyttöjärjestelmää
22:32 <@hulu> eikujaa nyt se kaatoki selaimen

12:11 <@DThorn> kyllä elämä joskus hymyilee, koodaamista, musiikki soi ja kahavia kupissa <3

Herra Rassapotamuksen maanmainiot
pallosalamat jatkuu - osa 7
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Käytännön tietojenkäsittelytieteet

Sovelletun tietojenkäsittelytekniikan laitoksen ATK-vinkkejä, osa 2
Kirjoittaja: Juhani ”Rockyz” Lehtonen

Ajopelisimulaattori:
Oletko autopelien ystävä ja aina miettinyt kuinka ajopeleihin saisi vielä enemmän realistisyyttä ja Oikean Ajamisen Tuntoa (OAT)? Jos vastasit kyllä, sinua onnisti, sillä me täällä sovelletun tietojenkäsittelytekniikan laitoksella olemme kehittäneet äärimmäisen hienon ajopelisimulaattoriympäristön, jonka esittelemme nyt step-by-step koottavana versiona ja josta ei
OAT:tä puutu:

1. Hanki konsoliisi tai tietokoneeseesi
ratti ja polkimet (kuva 1). Mitkä tahansa viritelmät käyvät merkistä riippuen, mutta jos olet kehittänyt itsellesi
über-tee-se-itse-skilzorit niin tee sellaiset itse. Suosittelemme kuitenkin sellaista rattia, jonka saa hyvin kiinnitettyä
pikalukoilla tai ruuvilla jämäkästi pöytään kiinnil.

2. Ota nurkasta se käyttämätön jääkaappisi tai tyhjennä käytössä oleva. Näin
kevättalvella ja syksyllä ruoat ja juomat
säilyvät hyvin myös parvekkeella tai ulkovarastossa.
3. Tyhjennä jääkaappi (kuva 2) ja irroita ylimääräiset hyllyt sekä pakastin
osio. Irroita myös töpseli sillä muuten
laitteistossa on myös flunssatakuu.

2.

4. Siirrä jääkaappi halutun etäisyyden
päähän näyttöruudusta. Kunnon immersion saavuttamiseksi suosittelemme
vähintään 32" LCD-näyttöä ja noin 40
cm etäisyyttä.
5. Avaa jääkaapin ovi ja siirrä se sivuun.
Asenna ratti jääkaapin kattoon tiukasti
kiinni ja heitä polkimet jääkaapin lattialle miellyttävään kohtaan. Siirrä tuoli
mahdollisimman lähelle jääkaappia ja
kokeile tuntumaa.

1.

6. Ajopelisimulaattori on nyt valmis
(kuva 3). Laitteessa on oikean ralliauton tuntua jo avattavasta ovesta alkaen.
Lisätuningvinkkeinä ja tunnelman parantamiseksi suosittelemme jääkaapin
kylkiin liekkikuviota (kuva 4), keulaan
asetettavia imago-piknik-lisävaloja sekä
ajokypärää.

4.

7. Nyt ei muuta kuin autopeli päälle ja
päristelemään. Rakennettu systeemi
hohkaa heti ajoasennosta kilpa-autoilun hurmaa, joten toivotan teille tähän
loppuun kuminkäryisiä ja nopeita kierrosaikoja (kuva 5)!

5.

3.

Käytännön tietojenkäsittelytieteet

Sovelletun tietojenkäsittelytekniikan laitoksen ATK-vinkkejä, osa 3

Kirjoittaja: Juhani ”Rockyz” Lehtonen

Onko sinulle koskaan käynyt niin, että olet kuulevinasi pulahdus-äänen noustessasi kumiveneestä lähellä rantaa? Tämän
jälkeen tarkemmin tutkiessasi huomaat kännykän puuttuvan taskustasi, ja veden sameuden vuoksi joudut käsillä etsimään
miinaharava-taktiikalla kännykkää vedenpinnan alta. Löytäessäsi puhelimen huomaat, että se on pimentynyt eikä käynnisty
enää. Ei hätää! Olemme kehittäneet sovelletun tietojenkäsittelytekniikan laitoksessa menetelmän, jolla veteen pulahtanut
puhelin saadaan aivan entiseen kuntoonsa:
1. Etsi puhelin veden alta ja tuo se vedenpinnan yläpuolelle.
2. Irroita puhelimesta akku.
3. Pistä puhelin ja akku eri osina talteen
kuljetusta varten.
4. Jos olet kaljakellumassa, niin älä anna
tapahtuman ressata, vaan kellu etappi
loppuun koska aina ehtii yhet puhelimet fixata.
5. Mene asuntoon, josta löytyvät seuraavat laitteet: Kiuas ja uuni.
6. Laita uuni 60 asteeseen.
7. Laita sauna lämpeämään ja hae uunia odotellessasi pizza, koska pizzalaatikkoa voit käyttää kännykkävuokana.
8. Kun uuni on valmis, laita pelkkä puhelin uuniin kännykkävuokaan (ilman
akkua ja sim-korttia) ja anna olla sen
siellä pari tuntia.

”

9. Kahden tunnin saunomisen jälkeen
voit ottaa puhelimen uunista. Laita
akku paikoilleen, käynnistä puhelin ja
vóla! Se on jälleen käyttökunnossa!
10. Muista sammuttaa uuni ennen baariin lähtöä.

18:37 <@Rockyz> juntassa nuo radio megan sivut ko yrittää päästä kuunteleen kärppäpeliä
18:37 <@lastu> no eikö jäpällä oo normi radiota ?)
18:37 <@Rockyz> ainii :D
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03:36:26 < Rectunator> kukaan enää hereillä?
kanava
vähän p
aisui
03:37:07 < Rectunator> tuli kierrettyä kuivasjärvi... kahdesti... ja kaijonharju
03:37:23 < Rectunator> Oli siistiä.
03:38:14 <@Donni> no on sullaki huvit
03:38:32 <@Donni> itsehän hajoilen null pointer exceptioniin
03:39:49 < Rectunator> Sen ensimmäisen kierroksen jälkeen oli sellanen fiilis että jalat menee ilman aivoja,
voi hyvin kehitellä kaikenlaisia ajatusketjuja rauhassa
03:40:36 <@Donni> pidä kuule oma tietonas ne ajatusketjut :D
03:40:44 <@Donni> omana*
03:41:09 < Rectunator> lähinnä mietin että jos hommais koiran ja että mitä tapahtuis jos tulis zombie apocalypse
03:41:23 < Rectunator> Needless to say, kävelin teltta pystyssä koko matkan
03:41:27 <@Donni> tätä just tarkotin...
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Blankon pikkujoulut
5.12.2009
Tätä iltaa olikin taas odotettu, niinkuin
lukuisia muita Blankon pikkujouluja aiempien vuosien tapaan. Otin kaapista
vanhan iskuja vastaanottaneen tonttulakin ja painoin sen päähäni. Kävelin eteiseen ja katsoin hengarissa roikkuvaa haalaria kaihoisasti, mutta jokin
ääni päässäni sanoi: ”ei tänään.” Kaivoin
kuitenkin haalarin sivutaskusta laulukirjan esiin ja laitoin sen housuntaskuuni. Nappasin repun selkääni, josta
nostaessa kuului iloista tölkkien kolahtelua. Varmistin vielä että pyyhe on varmasti mukana. Ei muuta kuin pyöränselkään ja nokka kohti Tetraa.

”

18:59 <@hulu> miks mulla tuli ekana pikkujoulukravatista mieleen soiva ravatti?
19:00 <@hulu> oon selkeästi viettäny liian monet blankon pikkujoulut

Matka Tetralle taittui erittäin nopeasti
mp3-soittimen siivittäessä tunnelmaa.
Olinhan laittanut muutaman tunnelmaa nostattavan C64-remix -joulubiisin soittimeeni. Valitettavasti kämppikseni oli tehnyt pikku källit, ja seuraavana ohjelmanumerona raikuikin Janos
Valmusen ”Bussipysäkillä” soimassa takaperin. Onneksi ojan pohjalla ei ollut
kiviä. Paikalle päästyäni huomasin, että
olin ko-

By: Kukatahansa blankolainen
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konaan unohtanut ostaa 5e hintaisen
pikkujoululahjan, joten pikaisen ajantarkistuksen jälkeen päätin palata hankkimaan kaupasta sellaisen. Matkaan
tarttui ehkäisyvälinepaketti, sillä olin
kuullut että etenkin työelämässä pikkujoulujen yhteydessä saattaa putkahdella
ilmoille pikaisia työpaikkaromansseja oli siis paikallaan totuttaa ystäväni oravanpyörän mukanaantuomiin vastuullisiin toimenpiteisiin jo opiskeluaikana.
Kassan takaa löytyi lahjapaperipöytä,
jossa paketoin ostokseni nättiin kääreeseen ja sujautin koko komeuden takintaskuuni. Ilmastointiteippi ja rullallinen alumiinifoliota kruunasi paketin
mitä täydellisimmin. Sitten ei muuta
kuin marssien takaisin Tetran ovelle ja
kahvasta reippaasti tempaisten sisälle
bileisiin.
Portaita alas laskeutuessani kuulin,
kuinka jouluisat bileet olivat jo käynnissä. Nenääni hivelsi jouluruokien
tuoksu, emännät ja muut apurit olivat valmistaneet ne juuri meitä var-

ten. Tsuppasin ensimmäisen oluen repusta ja tarkastelin ympäristöä. Tarjolla oli riisipuuroa
suuressa kattilassa, kinkkua, sekä tietenkin pipareita ja torttuja oli
kasapäin. Tunnelma
oli jo korkealla. Juhlijat olivat päässeet
hieman
vahutiin
nauttiessaan glögiä,
jota oli ehkä terästetty liikaa, tai sitten
en itse ollut vielä maistellut tarpeeksi joulunmakuja. Päätinkin aloittaa ottamalla mukillisen spördeä, jota oli
kahden saavin verran. Spörden seuraksi
hain hieman puuroa lautaselleni ja menin pöydän ääreen nauttimaan annoksestani, ja juttelemaan muiden blankolaisten kanssa. Pöydille oli aseteltu lauluvihkosia, ja niistä lauleskeltiin puuron ja kinkun syönnin yhteydessä.
Siinä syödessäni muistin yhtäkkiä, että
takkini taskussa oli vielä tämä minun

hieno joulupakettini joka pitäisi saada pukinkonttiin - ettei se vaan jää minulle. Nielasin lautasen viimeiset kinkkupalaset alas toisen oluen kera.
Ilmoille päässyt röyhtäykseni
aiheutti Tyynenmeren havaitsimissa tsunamihälytyksen.
Joulupukin lahjasäkin suuta
oltiin juuri sulkemassa, nyt
tuli kiire! Blankolaisten hieman hämmentyneiden katseiden edessä survoin puurot kitaani ja
kaadoin kahden saavillisen sisältämän
spördemukilliseni kurkusta alas 0,3 sekunnissa, minkä jälkeen ryntäsin sankarillisin elkein kohti joululahjakassia.
Heittäydyin, huusin toimintaelokuvan
hidastuskohtauksen tavoin möreällä
äänellä: ”Nooooooooooouuuuuuu!” ja
nakkasin povitaskusta repimäni paketin
kohti säkin suuta. Säkkiä sulkeva blankolainen huomasi minut ja avasi pussin
suun juuri sopivasti paketin hulahtaessa säkkiin. Yleisö antoi raikuvat alpodit tyylikkäästä pussituksesta - 3 pisteen
heitto, pankaapa paremmaksi. Pukki oli
kuulemma tulossa. Tätä naureskeltiin
pöytäseurueen kera ja jännityksellä
odotettiin kuinka tuleman piti. Sieltähän se pukki sitten huutosaattueen kera
istahti omalle tuolilleen ja jakoi säkistä
lahjoja. Sain erikoisenmuotoisen paketin, mutta vanhasta kokemuksesta päättelin sen olevan naisten itsetyydytysväline. Sehän se sisältä löytyikin, suristelin sillä kaikkia tuttuja ja tuntemattomia
kunnes osan huumori meinasi loppua.

”

nyt saunaan ja tungostahan vaatteidenvaihtohuoneessa olikin. Spottasin paikalta myös kasan pikkujoulupaikan
omia pyyhkeitä, joten oman pyyhkeen
mukaanotto kämpiltä osoittautui turhaksi. Siis saunomisen osalta, ainakin
sen saattoi survoa korviin illan vogonirunouden esittelyvaiheessa. Tsuppasin oluen auki ja lähdin löylyihin. Siellä
lauleltiin Yogi Bearia, ja joku taisi tehdä
lauteilla saunasolmun. Jonkin aikaa saunottuamme päätimme tehdä perinteisen pyyheviuhahduksen Narriin, johon
nihkeä portsari ei meitä ottanut sisään.
Seuraavaksi yritettiin päästä Tähteen,
mutta siellä kerrottiin ettei asukokonaisuutemme ollut riittävä. Näistä innostuneena päätimme suunnata Otto.K:hon,
ja sinnehän meidät otettiin ilomielin
vastaan. Tilasimme parit huurteiset, ja
nähtiinpä myös tilanteita joissa pyyhe
oli vaihtunut kravatiksi. Joku pelokas
fuksi kertoi havainneensa myös helikopterin. Ohikulkijoiden päät kääntyilivät matkalla takaisin saunatiloihin.
Eikä aikaakaan kun eräs hieno herrasmies tarjosi absinttia, rohkeana tyyppinä päätin tietenki kokeilla että mimSeuraavaksi oli vuorossa sauna! Kävin moista juomaa se oikein on.
maistamassa lasillisen verran spördeä,
jonka jälkeen otin repusta pyyhkeeni ja Joku takavasemmallani (tai yläoikealkylmän oluen. Osa lössistä oli jo men- lani) kysyi: ”Onko sitä vielä jäljellä?”.

Huomaan käteni olevan kyynärtä myöten spördeastiassa.
”Juu onha tätä” vastaan nohevasti. Kyynärpäiden kautta kaulani ympäri kietoutunut kiulua
kannatteleva kantohihna haittaa hieman liikkeitäni, mutta ratkaisevilla hetkillä ei sovi kiinnittää huomiota pikkuseikkoihin.
Tarjoan opiskelukumppanille
kohteliaasti kupillisen. Housuni näyttävät olevan kadonneet johonkin, ei mutta minähän olenkin saunassa. Tai niin kuvittelin siihen
asti, kunnes savu hälveni ja katon kirkkaat discovalot häikäisivät pupillejani.
Olisiko tuo portsarin varmaotteinen
käsi jonka tunnen niskassani? Joko olin
löytänyt spördeastiasta madonreiän tai
sitte olin kokenut ns. teleportaatiokokemuksen. Aamulla olin ihan varma,
että joku oli laittanut juomiini tyrmäystippoja ja että minulla oli ruokamyrkytys. Osaa iltaa nimittäin peitti ns. ”fog
of war” ja maha oli sekaisin. Kuulin kuitenkin myöhemmin, että spördeä oli lirahtanut kurkusta litroittain. Mutta enhän minä yleensä... Alushousut olivat
vaihtuneet kuminauhalla varustettuun
tonttulakkiin, päälyshousut olivat ties
missä, eikä avaimiakaan tuntunut löytyvän. Miten minä olin kämpille päässyt?
Oliko tämä edes oma asuntoni? Ja kuka
on tämä hyvin paljon fuksilta vaikuttava henkilö vieressäni? Onko se mies
vai nainen? Mikään ei ole varmaa kun
joku tonttu on eksynyt vasaransa kanssa
pääni sisään...

18:53 <@Rockyz> on niinkö aikusen ihmisen rise crispies ko pistää wiskiin jäitä ja kuuntelee läheltä :)
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00:59:41 <@aarni-> Mua vähän epäilyttää antaa _kenellekään_ meistä useampia
kymppejä Jallun hakua varten :D
00:59:51 <@Tice> :DD
00:59:55 <@Tice> Höpö höpö!
01:00:00 <@Odetta> :D
01:00:02 <@DH-> :)
01:00:24 <@teprrr> toi kuulostaa aikamoiselta epäluottamuslauseelta :I
01:00:32 <@aarni-> Koskee myös itteäni
01:00:43 <@teprrr> koskien myös itseäsi
01:00:48 <@Tice> Sama koskea itseä
13:35 <@Xanta> perus eile yhele töitte jäläkee lähettii
01:00:50 <@Tice> Eiku häh
13:35 <@fmr> en ainakaa muista
01:00:53 <@aarni-> Itse itseäni koskien
13:35 <@Xanta> puol 7 aamulla imettii vielä punkkua täälä
01:00:53 <@DH-> ...
13:35 <@Dahis> vai että punkkua
13:36 <@Xanta> ja dikkiä tietenki
13:36 <@Dahis> noni
13:36 <@Rockyz> :D

”
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Haikurunossa / viisi-seitsemän-viisi / tavumäärä on

Pikkujoulut on / Käydään baaris' alasti / Porttikieltoja

Paska musiikki / Jonathan from Spotify / Pilaa tunnelman

Tollilainen ei / osaa leikkii kielellä / saati runoilla

Mikuelin jonain perjantaina jtr:n luennolla
Lipevä kieli / Ekstaasissa nautitaan / varma voittaja
oodi aarnille: nyt vittu oikeesti/ iivari

oodi hyvälle puulle: paskaa

vieras kieli / se ihmeitä saa aikaan / oikeassa paikassa kun sitä käyttää osaa

Blankin runoilta, hyvän maun laitamilta
kun runosuoli sykkii/
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Pensseli-Setä / Teki joulualbumin / Jätän hyllylle

Pikkujouluissa / Spördet alas kurkusta / Hyvin kännissä

tilaama perjantaihaiku: Oi reikää saa /

tarpeeksi kun vaan / sitä haluaa

ja sinä / ei näin / voi vittu nyt oikeesti

Loirin albumi / Niin hyvää puuta se on / Mestariteos

Narikkalappu / jossakin lattialla, / jono pysähtyy.

tarttukaa dikkiin/ menee kierrokset ihan dippiin
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”Chilijuttu
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Teksti: Jussi ”Virasto” Lehtonen

Chili-intoilu tuntuu levinneen Suomeen hyvin laajalti, joten osalle tämä artikkeli on varmasti hyvin tuttua tavaraa. Mutta koska ummikkoja on yhä keskuudessamme, katsoin
aihepiirin käsittelyn tarpeelliseksi. Muistan
vielä ne ajat, jolloin tuttavani kertoivat kuiskaten huhuja kaupasta joka myi Habaneroja,
nykyään maailman toiseksi vahvimmaksi
chiliksi testattua lajiketta - ja oi ihme sitä päivää jolloin niitä pääsi ensimmäistä kertaa
tyyppaamaan. Onneksi kehitys kehittyy, ja
nykyään monipuolisen chilivalikoiman näkeminen kaupan hyllyllä ei ole lainkaan tavatonta. Ilmeisesti ne käyvät kaupaksikin,
koska muun muassa Oulun Citymarketeissa
on näkynyt mm. kotimaisia Naga Moricheja,
jotka ovat noin tuplasti Habaneroja tymäkämpiä. Niitä ei voi suositella untuvikoille,
eikä kyllä kauhean monelle muullekaan, kas
kun niiden tulisuusaste alkaa lähennellä miedon pippurisumutteen luokkaa. Että tässä lajikkeessa sitä herkkua on heti kerralla vähän
enemmän. Kauppahallin aasialaisiin ruokatarvikkeisiin erikoistuva liike, samoin kuin
muut vastaavat perus-siwaa hieman erikoistuvammat liikkeet kannattaa toki käydä tsekkaamassa myös. Kyseiset myymälät, ja erityisesti nettikaupat, ovat ottaneet valikoimansa
erilaisia kastikkeita, naposteltavia ja lukuisia
muita elintarvikkeita joihin vaan jollain keinolla on onnistuttu änkeämään chiliä mukaan. Mutta käsitelläänpä näitä tuotteita hieman jäljempänä, ja esittelen pari niitä myyviä

netissä toimivia liikettä lopun linkkilistassa.

eksoottinen kokemus, kun taas hieman kokeilevampien ruoka-ainesten kanssa lotraava
Kapsaisiini (8-metyyli-N-vanillyyli-6-no- saattaa pitää ”tulista” pelkkänä vitsinä.
neeniamidi) on chilin poltteen aikaansaava
ainesosa, jota esiintyy paloissa eniten sieme- Alkujaan Etelä-Amerikasta lähtöisin olevia
net kuoreen kiinnittävässä vaaleassa hedel- chililajikkeita on valtava määrä, joiden vilmälihassa. Se on tuntohermoihin vaikuttava linä kasvavia versioita ei vielä kaikkia edes
yhdiste, eikä se reagoi makusilmujen kanssa, tunneta. Löytöretkeilijöiden mukana aluksi
on siis aivan turha väittää että ruoka maistuu Eurooppaan ja sittemmin muuhun maailtuliselta. Ei maistu, tuntuu kyllä. Ja jos ette maan levinneitä kasveja on jalostettu jo niiusko, niin suosittelen kokeilemaan vahvojen den alkulähteillä yli 6.000 vuotta sitten. Chichilien kanssa ruuanlaittajan ensimmäistä ja lien tulisuutta mitataan scovillen asteikolla,
toista virhettä: aluksi pilkotaan palko, sitten joka on hieman epätarkka koska siinä mitaunohdetaan että näin on tehty, ja hieraistaan taan koehenkilön subjektiivista tuntemusta,
silmiä - jahka tästä tuskasta on selvitty, onkin ja yksilöitähän me ihmiset olemme. Toinen
aika käydä vessassa. Ensimmäisten kokeilu- vaihtoehto on käyttää nollasta kokonaislujen jälkeen oppii kyllä pesemään kädet hyvin kuina nousevaa asteikkoa, jonka epätarkhuolellisesti vahvojen chilien käsittelyn jäl- kuus puolestaan johtuu sen ei-lineaarisuukeen. Mielenkiintoista kyllä, linnuilla kapsai- desta. Että hapuiluahan tämä on, mutta ansiinin kanssa reagoivia reseptoreita ei ole, ja netaan seuraavassa muutama esimerkki käytne toimivatkin siementen ensisijaisina luon- täen molempia asteikkoja.
taisina levittäjinä. Ihmisen elimistö kehittää
toleranssin kapsaisiinia kohtaan ajan myötä, Ja miksikö muuten aivan normaalina itseään
joten jalopenoilla aloitellut saattaa jonkin pitävä ihminen olisi niin pöljä, että moista
ajan kuluttua huomata rouskuttelevansa myrkkyä menisi suuhunsa tunkemaan? Jotniitä huomaamattaan puoli purkillista, siinä kut saattavat tietysti nauttia ihan pelkästä
missä ennen muutama vaatimaton viipale Duudson-tyylisestä koheltamisesta, mutta
pitsan päällä oli kuuminta hottia mitä kuvi- suurin osa chilin ystävistä sulloo näitä elähtella saattoi. Tästä muodostuukin suuri on- dyttäviä kasvikunnan tuotteita rokkatorgelma ravintoloiden tulisuusasteikon mää- veensa niiden elimistössä aikaansaaman enrittelyssä. Mausteina pelkästään suolaan tot- dorfiinin erityksen vuoksi. Eli suomeksi, tutuneelle ”mieto” saattaa olla kammottavan lee semmoinen kiva pöminä päälle, kuin olisi
reippaalla lenkillä käynyt. Asia ei ole silti ai-
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Scovillea
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TuliLajike / Tuote
suusaste
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Kuvaus

Paprika

Se kaupan hevitiskiltä löytyvä tuttu ja turvallinen vihannes, jonka värivaihtelut johtuvat
kypsyysasteista, jalostettu aikoinaan täysin kapsaisiinittomaksi Euroopassa. Kyllä te tiedätte miltä se maistuu.

2.500 - 5.000

3-4

Tabascokastike

Unirestan esillä pitämä opiskelijan yleismauste. Etikkainen.

2.500 - 8.000

3-5

Jalapeno

Niitä vihreitä (joskus myös keltaisia) viipaleita krapulapitsan päällä, tahi purkissa kaupan hyllyllä. Tuoreina isot kannattaa täyttää Hyvällä Mössöllä (joka voi sisältää mm.
juustoa), kääräistä pekonia ympärille ja iskeä grilliin. Maku tuoreena paljon säilöttyä hedelmäisempi, uskotte kun kokeilette.

Blair’s Heat - Wasabi & Green Tea

Kolmea hyvää yhdessä putelissa. Wasabiosuutensa vuoksi sopii erityisen hyvin kalan
kanssa tarjottavaksi.

15.000

6

30.000 - 65.000

7-8

Cayenne

Pitkiä sormen paksuisia soiroja, yksi chili con carnen perusosista (muiden chililajikkeiden ohella), käytetään lukuisten chilikastikkeiden valmistukseen. Dementikkojen kannattaa viimeistään tässä vaiheessa pistää ennen pilkkomista hanskat käteen ikävien yllätysten ehkäisemiseksi.

50.000 - 100.000

8-9

Thaimaalaiset
(Birdseye-) chilit

Lyhyitä ja kapeita palkoja, lukuisia värivariaatioita. Löytyvät, ”yllättäen”, thaimaalaista
ruokaa tarjoilevien ravintoloiden annoksista. Osissa lajikkeista raakana hieman tavallaan saippuamainen aromi, joka häipyy kypsennettäessä. Nyt mennään jo kohtuullisen
lujaa.

Chilikaupan Kiukku

Kotimainen salmiakkikaramelli, Draculasta hieman viritellympi versio. Tämä vampyyri
ei enää tyydy juomaan verta, vaan sulattaa uhrin koko kehon ja vetäisee naamariin.

Scotch Bonnet, Rocoto

Läskejä ja pyöreähköjä punaposkia, yleensä hyvin sileäpintaisia. Varsinkin rocotot maultaan parhaimmillaan todella makeita (voittavat peruspaprikan mennen tullen), onneksi
makeampia löytyy miedompinakin versioina. Etenkin rocoto saattaa olla hyvin haastava kasvattaa.

75.000
100.000 - 300.000

8
9 - 10

350.000
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Blair’s Jersey Death

Kastike hieman turtuneemmille tuntohermoille, maku on todella miellyttävän lihaisa.
Sopii esim. kesän grillaushetken kruunaajaksi, kunhan muistaa kohtuukäytön.

300.000 - 600.000

10+

Red Savina Habanero

Ryppyinen paksuliini, tuttu hullujen kavereiden chiliviinoista. Maku yleensä hedelmäinen, mutta lievää saippuamaisuutta raakana silloin tällöin havaittavissa. Runsaasti värivariaatioita keltaisesta lähes mustan ruskeaan. Melko helppo kasvattaa, saattaa kumminkin myöhään idätettäessä jättää ensimmäisenä kesänä kukkimisen kokonaan väliin, joten
vaatii kärsivällisyyttä. Nautintoaineena ei aivan pilteille.

800.000 - 1.100.000

11+

Naga Jolokia

Tällä hetkellä tunnetuista vahvin chili. Hedelmäisen makea maku, joka kuitenkin jää
yleensä tunnistamatta, koska ruuanlaitossa tarvitsee käyttää niin vähän. Eli aivan tautisen tulinen. Teitä on varoitettu. Käyttävät ilmeisesti Intiassa näitä jauhettuina norsujen
karkoittamiseen savukranaattien asemasta.

van niin yksinkertainen kuin luulisi, sillä
kapsaisiinin eri sukulaisyhdisteet vaikuttavat
elimistössä hieman eri tavoin. Ja koska jopa
saman kasvin hedelmät saattavat sisältää toisiinsa nähden erilaisia pitoisuuksia, ei nautiskelija voi olla täysin varma lopputuloksen
tulisuudesta. Ruuanlaiton yhteydessä erilaiset kastikkeet sisältävät luonnollisesti tasaisen määrän tulisuutta ja muita makuaineita,
mutta niistä puuttuu se tietty sattumanvaraisuus joka on hyvän kokkauksen perusta.
Näin talven tiimoilla Blankki-tiimin kaksi

chilipöljäkettä haluaa muistaa lukijoitamme sivat ja sekoittuisivat paremmin. Halutesmieltä ja kehoa lämmittävillä juomavinkeillä, saan suklaata voi korvata myös tummalla
olkaapa hyvä.
kaakaojauheella, mutta aito suklaa maistuu paremmalta. TuAarnin kotitekoinen chili-suklaakahvi lisuus tuntuu, muttei
ole häiritsevän voiLaita kahvikupin pohjalle hieman chiliä sekä
makasta. Maitoa lisuklaata, kaada kahvit päälle ja nauti. Testissä
säämällä voi säädellä
chili oli Italiasta tuotua kuivattua chiliä (petulisuutta omaan maperoncino) ja suklaa Fazerin sinistä, mukilkuun sopivaksi.
liseen kahvia riittää yksi pieni peperoncino
ja 1-2 palaa suklaata. Molemmat pilkotaan
pieniksi ennen kahvin kaatoa, jotta ne sulai-
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Viraston rommi & chili
Tuommoista keskivaaleaa ikääntynyttä vivahteikasta jamaikalaisrommia tarttui pitkäripaisesta mukaan, ja silppusin yhden keskikokoisen Naga Morichin palon sinne sekaan. Parin viikon kypsymisen jälkeen makuun oli ilmestynyt hieman ”pippurisuutta”,
mutta myös jotain todella miellyttävää hedelmäistä, mitä kyseisessä juomassa ei aiemmin havainnut. Puolikas palkoa olisi kyllä

varmaan riittänyt ihan hyvin, sen verran hyvin alkoi veri kiertämään. Tätä voi sitten lorauttaa myös kaakaon joukkoon lisälämmikkeeksi, voisi toimia glögin piristeenä myös.
Mikäli käy niin, että maisteltaessa oma raja
tulee vastaan, ja mittarin neula kiepsahtaa

reippaasti pysäytystapista läpi, voi kipua lievittää maidolla, piimällä, jäätelöllä tai vastaavalla maitotuotteella (kannattaa käyttää harkiten
jos polte tuntuu esim. silmäkulmassa). Pelkän veden kanssa lotraaminen vain pahentaa tilannetta
sen levittäessä laavaa pitkin suuta. Jotkut
vannovat vaalean leivän pureskelun nimeen,
mutta se lienee makuasia. Myös olut viilentää chilin pahinta poltetta miellyttävästi. Ja
koska alkoholijuomista tuli puhe, väittävät
että väkevän chilin tulisuus peittää alleen viinien maut, mutta tämä on mielestäni pelkkää
aloittelijoiden ja muiden tuohisuiden joutavaa höpinää - vetoan aiemmin mainittuun
seikkaan kapsaisiinin vaikutuskeinoista, kyllähän vahvasti _maustettu_ ruoka toki muita
makuja peittää... Koska setä sai narinavaiheensa päälle, mainittakoon vielä, että pippureilla ei ole mitään tekemistä näiden kasvien kanssa. Joten sanotaan vaan reilusti pelkästään ”chili”, eikä niitata mitään lisäsanoja
turhaan sen yhteyteen.
Pakkohan ei ole turvautua pelkästään kaupan
tarjoamiin antimiin, vaan chilien kasvattamisesta voi kehittää itselleen vaivattoman ja
loppupeleissä todella palkitsevan harrastuksen (ja saapa pikku nörtti edes jotain elävää
huusholliinsa pölykoirien lisäksi). Suomen
kesä on lyhyt, mutta vähäluminen, joten kasvatus täytyy aloittaa hyvin varhaisessa vaiheessa. Mielellään vuoden alkupuolella, jotta

kasveista
ehtii kesän alkuun mennessä kehittyä riittävän isoja ja reheviä. Aika alkaa siis olla käsillä. Alkuvalmistelut voi hoitaa ihan ikkunalaudalla jos vaan löytyy tarpeeksi valoisa
paikka, mutta pikku lukulamppu antamassa
lisäpontta ei tietenkään ole pahitteeksi. Kesän koittaessa kasvit olisi hyvä saada siirrettyä etelään sojottavalle ikkunalle - parveke
olisi vielä parempi. Itse kasvatusprosessista
voisi jorista pitkäänkin, mutta koska Intervepistä löytyy hyviä oppaita, johdatan teidät
lopun linkkien avulla kohti oikeaa osoitetta.
Sen verran vinkkiä voisi heittää, että chilien
kasvatukseen liittyvät ongelmat ja lisäkysymyksethän voisivat olla todella mainio tekosyy käydä tekemässä pieni tiedonhankintaretki biologian laitokselle. Bongaatte sieltä
jonkun kivan ihmisen jota lähestyä, ja jolle
käyttää tätä aihepiiriä keskustelunavauksena,
ja antaa luonnon hoitaa loput... ;)

http://www.saunalahti.fi/~thietavu/

Hyvin kattavat kotimaiset sivut, sisältävät tietoa eri lajikkeista, kasvatuksesta, siementen hankkimisesta jne.

http://chilikauppa.fi/

Ensimmäinen havaitsemani Suomalainen chilituotteisiin keskittyvä verkkokauppa.

http://poppamies.fi/

Edellisen kilpailija, eri valikoimaa ja erilaista hintapainotusta.

http://www.chiliyhdistys.fi

Suomen Chiliyhdistys Ry.

http://www.ringoffire.net/

Yleispätevä chileihin liittyvä linkkilista.

”

10:59 <@Rockyz> meikä kerran lukiossa oli joutunu poliisitutkimuksen kohteeksi. Olin pistäny xxx:n laskettelukeskukselle
palautetta tyyliin:"Mäet on ihan paskat, ketään ei kiinnosta ylläpitää rinteitä. Mitä järkeä tänne on tulla?". Laskettelukeskuksen
ylläpitäjät (50-vuotiaat poromiehet 2kpl) olivat tuumanneet että koska palaute oli annettu Internetissä, se voisi levitä sinne ja
tästä aiheutuisi firmalle mittavia tappioita.
11:00 <@Annemari> :DDDD
11:00 <@Rockyz> piti sitte käydä pyytämässä anteeksi ja sain syä kylmäsavuporoa hissikopissa :)
11:00 <@hpr> lol
11:00 < FunkyMama> wat? :D
11:00 <@hpr> random-käänne
11:00 <@Odetta> mitävit :DDD
11:00 < uhrag> haha

09:28 <@MiG-29x> Näin se muailmo kehittyy.. aikoinaan luokassa läheteltiin pikku lappusilla viestejä kavereille... nyt kaveri pastes irkkiin
sql-lauseen joka anto tulokseks viestin...
09:40 <@Karukki> :D

”
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Syysexcu 2009
Kirjoittajat: Miksumus, Rockyz
Kuvat:Donni
Syysexcu järjestettiin tänä vuonna Paljakassa 23.-25.10.2009. Lähdettiin
kyykkäkopiltä liikenteeseen jo varhain
aamusta. ExcuCD sulostutti matkailijoiden kuulolihaksia ja oli kuulopuheiden mukaan niin hirveä, että sen tekijä
sulki puhelimensa koska palautetta ja
”iloisia” soittoja exculta tuli sangen paljon. Gushi söi banaanin. Välillä käytiin Kajaanissa ihailemassa tollin
ja Blankon tiloja. Siellä
joku maistoi jallua ja
hyvää kuulemma oli.
Tehtiin myös kävijäennätys luentosaliin,
joka Oulun opiskelijoille on tullut tutuksi videon välityksellä. Prisman kautta
varustus kuntoon ja
jatkettiin matkaa. Paljakassa oli mökit ja kaikki.
Sopivasti sijaitsi lähellä rinteitä ja rinnebaaria. Aarnilla oli

kitara ja se soi se soi se soi se
soi. Miksu lauloi pienistä
miehistä ja toiset tulkitsivat
himin join me in death. Jotkut joivat olutta, ehkä minäkin. Excukisa oli hauska, siinä
suunnistettiin välillä hukkaankin mutta hauskaa oli. Kilpailijoiden suosikki oli liikuntahenkinen suunnistus Pirunkirkon laavulle. Yhdessä
rastissa kysyttiin millä koodilla Doomissa sai kuolemattomuuden päälle, ja
vastaushan oli IDDQD. Excumestarin
joita ja kivaa oli. Kiitos osallistuneille!
puhelin oli kisan jälkeen kovassa käy- Niin ja Ticennäköinen Aarni joi sinaptössä, sillä hän sai paljon positiivista papia. Ensi vuonna uudestaan!
lautetta kisan onnistumisesta. Pari reipasta kajaanilaista saapui paikalle ja liittyivät hauskanpitoon. Kaiken kaikkiaan mukana oli bussilastillinen excuili-

”
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Nyky-farmville-farmarin arkea:
10:14 <@Rockyz> voi elämä että kestää ko tuo farmari grindaa nuita peltoja, asiasta seuraavaan :)
10:14 <@Rockyz> ja lehmätki pitäs lypsää, ei se ole helppoa aamusin lähteä lypsyhommiin
10:15 <@Tice> ... :D
10:15 <@mrcap> ihtiä vituttaa ku rattorissa on niin helkkarin vähä bensaa
10:15 <@nassekova> :D
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Teksti ja tutkimus: Juhani "Rockyz" Lehtonen

Suuri Uniresta
kahvi- ja teetutkimus

Kahvihammasta kutkuttaa, kävelet lähimpään
Unirestan ravintolaan ja ostat pienen mukillisen
kahvia. Sen enempää kassalla hintaa miettimättä
mieleesi jää pyörimään ajatus: pissasikohan restan tädit juuri silmään, vai miten näin pieni muki
voi maksaa tämän verran. Tähän on nyt ratkaisu.
Blankki teki blankki-tutkii -tutkimuksen asian
tiimoilta. Selvitimme eri kahvi- ja teekuppien
koot ja hinnat, joiden perusteella voidaan rehellisesti ilman markkinointikieroiluja tarjota opiskelijalle parhaat vaihtoehdot (+ev).

10:38 <@hpr> voi niitä aikoja ku ircnetissä oli vielä jotain nuorempia tyttösiä jotka halus seuraa :o
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Taulukosta voidaan selvästi havaita, että Unirestan kahviloissa on kaikkein järkevintä juoda takeaway-kahveja (+ev). Teen
suhteen asia on päinvastainen, on kannattavinta ostaa tee, joka on juotava paikanpäällä lasikupista (+ev). Kaikkein järjettömintä on ostaa pieniä paikalla juotavia kahveja, sillä yksi takeaway-kahvi vastaa kahta pientä kahvia koon puolesta ja hinnassa
on vain 30c eroa. Tämän lisäksi leimoja keräämällä joka kahdeksas takeaway-mukillinen on ilmainen.
Kahvia tarjoilevat onneksi myös idylliset ja leppoisat Humus-kuppila sekä Pedon-kahvio. Vaikka näistä ei saa takeaway-leimoja, on näissä paikoissa kaikkein edullisinta juoda kahvia ja teetä lasimukista paikan päällä. Humus-kuppilassa ei lasimukeissa ole kokorajoitusta, sillä jokainen voi tuoda sinne oman mukinsa. Humus-kuppilassa on myös reilunkaupan tuotteiden
vuoksi valinnanvaraa ja teenkin voi ottaa joko haudutettuna, pussimallisena (edellä mainitut samanhintaisia) tai reilunkaupan
tuotteena. Pedon-kahviossa on myös itsetuotuja
mukeja ja teekupeissa ei ole kokorajoituksia. Pedon-kahviossa pieni kahvimuki kannattaa vaihtaa suureen, jossa ei myöskään ole kokorajoitusta. Tutkimuksen perusteella voidaankin suositella käymään Humus-kuppilassa, Pedon-kahvilassa tai sitten juomaan Unirestasta takeawaykahveja tai teetä lasikupista. Mukavinta olisi kuitenkin nähdä sinut kiltahuoneella, jossa kahvi ja
tee on Blankon jäsenistölle ilmaista sekä arvoituksellisen tuoretta ja virkistävää! ;)

”

10:38:35 <@aarni-> Vois vaihtaa nickin kyselyn ajaksi
10:38:54 <@aarni-> Esim. hyvaapuuta85
10:38:54 <@hpr> kyselyyn vastaa saarni-
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Kaljakellunta
2009
Teksti: Juhani ”Rockyz” Lehtonen

Miltä kuulostaa erikoisen hauska reissu, me myös teimme! Tänä vuonna valjohon yhdistyy uskomattoman rentout- mistelumme kelluntalaitteiden hanktava ja mahtava kellumiskokemus sekä kimisen suhteen meni aivan viime tinolut (^n)? Sellainen tapahtuma löy- kaan, sillä suurimmalta osalta porukastamme puuttui
tyy Helsingin suunKuminasta loppukesästä,
”..muiden joutuessa kel- kumivene.
veneiden hankkija sen nimi on Kallumaan mitä eriskum- minen päätettiin
jakellunta. Tapahmallisimmissa Spider- keskitetysti suotuma on kaikille
man-uima-altaissa tai rittaa kavereiden
avoin ja ilmainen
kelluntarenkaissa..”
toimesta Helsinkesätapahtuma (elgin päästä, mutta
lei oman kelluntalaitetteen ja juomien kustannuksia las- sieltä ilmoitettiin jo kelluntaa edeltäketa mukaan). Ajatuksena on, että joka vällä viikolla, että koko Helsingistä lähivuosi satunnainen määrä ihmisiä kelluu kaupungit mukaan lukien olivat kaikki
halvoissa kumiveneissä tai muissa kel- kumiveneet loppuneet kaupoista. Kaluvissa välineissä olutta juoden pitkin veri, joka oli tulossa Tukholmasta, yritti
Keravanjokea tai Vantaanjokea, Van- löytää sieltäkin kumiveneitä, mutta tutaan ja Helsingin kaupunkien alueella. loksetta. Sain onneksi kelluntaa edelOsa osallistujista myös rakentaa tapah- tävänä päivänä ostettua kaksi kumivetumaa varten mitä kummallisimpia kel- nettä Tampereelta lelukaupasta, muiluntalaitteita poljettavista vempaimista den joutuessa kellumaan mitä eriserilaisiin moottoroituihin grillit sisäl- kummallisimmissa Spiderman-uimatäviin kelluviin terasseihin asti. Sauna- altaissa tai kelluntarenkaissa. Kelluntalauttaa en ole vielä kaljakellunnassa ha- alus kannattaakin hommata mahdollivainnut, mutta ehkä sellainen on jo ensi simman ajoissa, ettei sitten iske se kuuluisa kelluntapaniikki päivää ennen itse
vuonna joillakin käytössä! :)
lilluntahäppeninkiä.
Osallistuin tapahtumaan viime vuonna
ensimmäistä kertaa, ja päätimme silloin Eipä siis muuta kuin lauantaina puolelosallistuneella pienellä porukalla, että tapäivin olutta reppu täyteen, kohti Tikvuonna 2009 osallistutaan uudelleen kurilaa ja Heurekan rantaa, jossa alkoi
100% varmuudella. Oli se kelluminen niin mukavaa puuhaa!
Ja näin

ensimmäinen
fyysinen suorite
eli kumiveneen täyttö. Sain tunkattua
oman kumiveneeni täyteen ilmaa mukana tulleella kahteen suuntaan toimivalla pumpulla (”teekkareitakin kiinnostaa”) ja kateellisena seurasin vie-

”voi jestas sitä rentoutumisen määrää”
restä, kun kaveri sai lainaan joltain randomjampalta sähköpumpun, ”Hifistelyä!” huudahdin ja tsuppautin oluen
repusta. Seuraavaksi vene vesille ja itse
mukaan, reppu haaroihin ja voi jestas
sitä rentoutumisen määrää. Asento on
kumiveneessä lähes täydellinen maksimaaliseen rentoutumiseen. Tällaista
oli luvassa seuraavat 8 tuntia, virran
viedessä kevyesti venettä. Tästä moon
maksanu! Onnistuin kellunnan loppumetreillä pudottamaan kännykän vielä
jokeen, jonka vuoksi jouduin kuivaamaan puhelinta myöhemmin normaalissa
sähköuunissa.
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Mitä tarvitset osallistumiseen:
- Kelluntalaitteen (kumivene on helppo ja toimiva
valinta)
- OPM (+ OPM)
- Kännykkä ja muu mahdollinen elektroniikka kannattaa suojata muovipusseihin
Tällä kertaa
omasta kelluntaporukasta vain minä ja yksi kaveri pääsimme kellunnan maaliin asti, sillä
muut lössistä olivat uineet siihen malliin joessa, että oli kuulemma ”vähän
kylmä” ja keskeyttämisestä oli tullut
ajankohtaista. Ehkä Jelzin (vodka) oli
tehnyt omaa työtään kavereiden uimahaluihin. Mielestäni keskeyttäminen oli
kuitenkin amathöörimäistä, mutta asian
hyvä puoli oli se, että ainakin sauna oli
lämmin kämpässä johon kellunnan jäl-

- Pro-kellujilla on mukana myös jesseteippiä mahdollisten venerikkojen vuoksi
- Rentoa festarimieltä ja -meininkiä!

reiden telttailualueena, joka sattuu tässä
tapauksessa liikkumaan dynaamisesti vedenpinnan
päällä. Kelluminen on
vaivatonta, mutta airoilla pääsee helposti
soluttautumaan kohti
”Tapahtuma on
uusia tyttöporukoita.
melkoista häröpalJa mikäs sen kivempaa,
lokuviokelluntaa”
että
kuin huomata muissakin
osalkellujissa
festarimaista
vapautukeen oli porukalla tarkoitus mennä puilistujia arvioimaan ”jälkikellunnat”. Ja näinhän myös neen spontaania kellumisen hurmaa.
tiin
vuonna
2008
olevan
1200 henkilöä
oli! Saunalla huomasin, että olin osit- Kyllä, sitä juuri! :)
ja vuonna 2009 heitä oli jo 1400 (facetain saanut rapumaisen rusketuksen.
book -ilmoittautumisten perusteella).
Eipä kyllä ihme, sillä aurinko paistoi Kaljakellunta on järjestetty jo vuodesta
1997 lähtien. Ensimmäisten vuoden Ensi vuotta odotellessa!
tauotta lähes koko päivän.
kymmenistä osallistujista tapahtuma
Tapahtuma on melkoista häröpalloku- on kasvanut jo siihen kokoluokkaan,
viokelluntaa, sillä jo alkumetreillä useiden ihmisten veneet yhdistyvät ja muoLisätietoa:
dostavat keskenään ”lauttoja”, jotka taas
jossain kohtaa hajaantuvat ihmisten
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kaljakellunta
siirtyessä uusiin tuttavuuksiin. Tapahhttp://www.facebook.com/event.php?eid=42685039916
tumaa voisi parhaiten kuvata kesäfesta-

16:40:18 <@hms> perkele.. harhauduin tissejä tiiraamaan ja unohin mitä olin tekemässä
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Viikon 52
ruokalista
leikkaa mukaan
- niin tiedat mita syot, tai sitten et

23

24

