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07:21 <@hulu> h
07:39 <@fr0Zen> u
08:15 <@DThorn> o
08:15 <@Manaluusua> m
08:30 <@Nixa> e
08:30 <@Anobless> n
08:33 <@Rockyz> t
08:33 <@Annemari> a
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pääkirjoitus
pj:n tervehdys
haalarimerkkikilpailu
tollilta valmistuneet joulukuussa 2009
oltermanni-esittely: jyrki puttonen
blankki tutkii: litran oluttölkki
kilta tutuksi: OTiT
kilta tutuksi: Kone
opiskelijamuotina haalarit
Rassapotamus osa 8
blankkitesti: laskutesti erilaisilla laskuvälineillä
kopo-palsta
tactixx of kyykkae
wcok ja oamk
norsunluutornari
tapahtumakalenteri
tietoa tiedotuksesta
blankon sälän mainos
takakannessa 2010 hallituksen naamataulut

Julkaisija: Blanko ry.
http://www.blanko.fi
Paino: Oulun yliopistopaino
Painos: 110 kpl
E-mail: blankki-tiimi@blanko.fi
http://blankki.blanko.fi/
nettijatkot http://blankki.blanko.fi/nettijatkot
Palautetta Blankista voit antaa myös Blankon webbisivujen kautta.
Blankki-tiimiin kuuluvat: Juhani Lehtonen (päätoimittaja), Jussi Lehtonen, Jenni Sirviö, Tuomas Aarni, Tuomas Kukkamaa, Aleksi Pöyhtäri,
Ilkka Pernu ja Hanna-Mari Saxman (taitto)

Seuraava Blankki ilmestyy wappuna. Jos haluat juttusi lehteen, lähetä se viimeistään 10.4.2010.
Blankkionpuolueetonjariippumatonopiskelija-ainejärjestölehti.Blankintestitjavertailutperustuvatkansainvälisestiverifioituihinmenetelmiinjaohjelmistoihin.
Blankkiilmestyysäännöllisensatunnaisesti.Lehtieivastaatilaamattomanmateriaalinsäilyttämisestäeikäpalauttamisesta.Julkaisemammeartikkelit,ohjeetjavinkit
ontarkastettuhuolella,muttaemmekuitenkaantakaaniidenvirheettömyyttäemmekävastaaesiintyneistävirheistä.Kirjoituksiajakuviasaalainatalehdestävain
toimituksenluvalla.Tarjottutaitilattuaineistohyväksytäänjulkaistavaksisilläehdolla,ettäsitäsaakorvauksettaedelleenkäyttäälehdenwww-sivustollajalehdentai
senyksittäisenosanuudelleenjulkaisuntaimuunkäytönyhteydessätoteutus-taijakelutavastariippumatta.Toimituslaittaapyytämättälähetettyjäkirjoituksiajakuvia
nettiin, ellei hukkaa niitä ennen sitä. Blankki ei edusta Blanko ry:n tai kenenkään muunkaan virallista kantaa.

”

12:07 <@_SomeOne_> _anna_: ei kerkee aina selata koko backlogia läpi. nyt nopiasti
katottuna eilen illalla ollu kalevan linkki aiheesta
12:10 <@Feliza> aika nolifeä käyttää aikaa logien lukemiseen
12:10 < Otter> kun käyttää /lastia, niin ei tarvi selata.
12:11 <@Rockyz> odotat /lastain :)
12:11 <@Annemari> ...
12:11 <@Annemari> :D
12:11 <@Mikuel> ...
12:11 <@Annemari> voihan danny
12:11 < aarni-> Rockyz <3
12:13 <@Morrissey> !
12:13 < NoXiouS> "lastain is away (connection aborted" :/
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Morjesta-rai-rai-rallaa!

Tässähän ihan kummastu, kun huomasi että on kirjoitettava Blankkiin pääkirjoitus. Yhtäkkiä sitä
huomaa olevansa päätoimittaja, mutta miten tässä näin kävi? No niinhän siinä kävi, että Blankin
teko on ollut aina älyttömän hauskaa ja mukana on tullut oltua jo monta monituista vuotta niin
tiimissä kuin freelancerin tehtävissä. Nyt sitten syyskokouksessa slurpsahti astetta isommat saappat jalkaan, mutta mikäs tässä ollessa, hyvältä tuntuu ja kiitos siitä kuuluu teille!

”

Vuoden vaihtuessa uusi hallitus ja uudet toimihenkilöt aloittivat tehtävänsä Blankossa, niin aloitti myös uusi Blankki-tiimi. Oli todella mahtavaa päätoimittajana nähdä, että lehden ydintiimiin
oli tosi paljon halukkaita tulijoita (*rummut*). Niin kuitenkin on, että tiimin koko on rajallinen,
joten osa halukkaista joutui jäämään virallisen tiimin ulkopuolelle. Ei kannata kuitenkaan hätääntyä, sillä lehden teossa voi silti toimia täysin voimin myös freelancerina. On ollut hienoa huomata, että myös fuksit ovat oikeaoppisesti innostuneet Blankin teosta. Sitä parempaa asiaa ei voi
toivoakaan, sillä näin saadaan lehdelle myös tulevaisuudessa jatkuvuutta sekä juttuja myös pienten fuksipalleroidenkin näkökulmista.

Toivotan kaikille lehden lukijoille oikein hienoa alkanutta vuotta 2010 ja niin esi- kuin jälkiliukkaita laskaismäkiä!
Laskiasilärveisin,
Juhani ”Rockyz” Lehtonen

”

blankki-paatoimittaja(at)blanko.fi
10:40:50 < aarni-> Hah, projektipäällikkö kävi tuomassa meille seiskan :D
10:40:52 < aarni-> "jos on tylsää"
...
11:10:50 < aarni-> Pitiki lukea tuo lehti, nyt vähän palelee ja nokka vuotaa
11:11:02 <@Karukki> :DDD
11:11:11 <@Karukki> jätkä o allerginen
11:11:14 <@Karukki> seiskalle
11:11:37 < aarni-> Nythän se todistettiin

20:09 < kaik> oi niitä aikoja kun tunsi kaikki kanavalaiset lipaston käytäviltä..

Tarkoituksenani on tänä vuonna kehittää Blankkia hieman uuteen suuntaan, jossa yhtenä osiona
on Blankki-lehden WWW-sivut. Lisäksi tarkoituksenani on kehittää vuorovaikutteisuutta lehden
ja lukijoiden välillä. Siitä esimaistiaisen saat tässä lehdessä haalarimerkkikisan merkeissä. Blankki
tulee myös edelleen jatkamaan maankuuluja testejään. Ja näiden ohessa pyritään lähestymään
myös muita kiltoja. Se, että testataanko kiltoja ja missä testeissä, voi jäädä nähtäväksi. Kuka
testaa ketä ja onko testaaja sittenkään testin herra/rouva, vai viekö testi janojuomia nauttivasta
testaajasta voiton? Kohtaavatko todellisuus ja epätodellisuus testissä, vai testaako päätoimittaja
itse itseään. Nyt taidetaan testata jo vähitellen lukijan hermoja, joten taidanpa lopettaa tämän
pääkirjoituksen näihin tervehdyksiin:
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”

12:54 <@riddy> jei for spotify, "Artists you may like: Matti Nykänen"

”

10:05 <@Morrissey> moi
10:11 <@jyrki> moi!
10:53 <@Mikuel> mää vai
10:57 <@jyrki> eiku sää
10:58 <@Mikuel> ai mää
10:58 <@jyrki> no eiku sää
11:03 <@Morrissey> infinite idiot loop!

Hei haloo, onko tämä päällä?
Tervehdys toverit, eikä kun siis opiskelijat ja Blankolaiset. Ilmeisesti minun pitäisi kirjoittaa tähän perinteinen
puheenjohtajan tervehdys ja suunnitella tulevaa vuotta. No täytyy myöntää, että en tiedä mitä sanoa. Aluksi
voisin kiittää kaikkia tukijoitani ja tähän tehtävään pääsy on ollut raskasta ja henkistä taistoa.. ELIKKÄS ei ylidramatiikkaa. Yritetäänpä uudestaan.. Hyvää alkanutta vuotta Blankolaiset ja muutkin ketkä tätä lukevatkaan!
Alkanut vuosi on mielenkiintoinen monestakin syystä, uusi hallitus on aloittanut toimintansa ja iso kasa
ideoita on jo tälle vuodelle kehitelty ja odottavat vain toteutumistaan. Se mitä minä itse henkilökohtaisesti
odotan itseltäni, hallitukselta, aktiiveilta ja jäsenistöltä on yhteistoiminta. Olen seurannut Blankon toimintaa
niin sivustalta, kuin toiminnan keskipisteestäkin ja olen havainnut, että Blankolaisten aktiivisuus yhteisöllisyyden eteen on vähentynyt. Tietenkin tämä voi olla harhakuvitelmaa, mutta muistuttaisin jäsenistöä siitä, että
on kaikkien etu miettiä vähän muitakin eri tilanteissa. Varsinkin fukseja tullaan ajattelemaan kevään mittaan
ja pyritään innostamaan heitä käymään tapahtumissa ja osallistumaan näiden suunnitteluun. Tässä vaiheessa
vanhemmat opiskelijat voivat kummeksua, että eikö heitä enää huomioida? Toki heidätkin tullaan huomioimaan erilaisilla tapahtumilla ja virikkeillä. Toivoisinkin jäsenistöltä tarmokkuutta ottaa vastuuta eikä odottaa,
että kyllä hallitus hoitaa asiat. Hallitus kyllä hoitaa asiat. Mutta mikäli tahdomme, että Blanko oikeasti kehittyy
eteenpäin, niin siihen tarvitaan kaikkien apua, niin uusien kuin vanhojenkin opiskelijoiden! On helppo tyydyttäytyä siihen uskoon, että kyllä asiat joku hoitaa ja onhan ne hommat toimineet ennenkin kuin itsestään.
Tämä mielikuva johtaa pian siihen, että koko Blankon toiminta taantuu tasolle joka ei palvele ketään. Olkaa
siis valmiita antamaan edes hitunen itsestänne Blankon eteen ja tehdään tästä kehityksen vuosi!
Tuleva kevät tuo tullessaan paljon tapahtumia niin Blankon osalta kuin OluTin puolelta ja toivon jäsenistön
osallistuvan molempien osapuolien tapahtumiin. Näin saadaan uudet pyörät pyörimään ja yhteistyö sujumaan muidenkin kiltojen kanssa. Kevään starttina pitäisin helmikuun alussa toteutuvaa OluT-kyykkää ja paria
viikkoa myöhemmin olevaa Laskiaista. Laskiainenhan on perinteisesti ollut kisanäyttämö, missä Blankolaiset
ovat taistelleet kunniasta! Mikä onkaan hienompaa kuin menestyä suuren opiskelijajoukon edessä ja tuntea
kannustushuutojen soivan korvissa sekä onnitteluiden tulva tuntemattomilta henkilöiltä maaliin päästyään.
Siispä mukavaa kevään alkua kaikille ja muistakaa olla ihmisiksi, joulupukki katselee jo teitä pikkujouluja ajatellen ;)!

Ville-Matti Alanko
Puheenjohtaja

”

02:31 <@Manaluusua> pitäskö...tuotanii...
02:31 <@Manaluusua> oiskoha...tuotanii...
02:31 <@Manaluusua> jos tuota...lähtis vaihtoon?
02:31 <@Manaluusua> kauas, kauas pois täältä
02:32 <@Manaluusua> where the wild roses grow
02:32 <@Manaluusua> because in here, I don't know

Blankon haalarimerkkikisa
Blanko järjestää haalarimerkkikisan, johon juuri sinulla on mahdollisuus osallistua!
Voit toteuttaa villeimmätkin haalarimerkkifantasiasi,
joten alahan jo suunnitella _haluttavia_ merkki-ideoita. Kisan hienoimmat haalarimerkit toteutaan Wapuksi koristamaan haalareita. Haalarimerkkikisan
voittaja saa palkinnoksi roppakaupalla mainetta ja
kunnioittavia katseita, sekä käsinkosketeltavan huikaisevan tuotepalkinnon!

Lyhyesti:
1. Tee haalarimerkki paintilla, photarilla tms.
2. Mene osoitteeseen http://www.blanko.fi/2010/02/merkkikisa/
3. Seuraa sivuston ohjeita, niin pääset osallistumaan haalarimerkkikisaan
Huom! Voit osallistua kisaan niin monta kertaa kuin haluat!

Tollilta valmistuneita joulukuussa 2009:
Kvist, Ari-Pekka: Oulun yliopiston hallinnollisten tietojärjestelmien kriittisyystarkastelu IAM-menetelmällä. (Mikko Siponen)
Vallinmäki, Tommi: Liiketoimintatiedon raportoinnin tehostaminen hankitun tietojärjestelmän avulla. (Marjo Tiikkaja)
Ojala, Veijo: Julkisen terveydenhuollon sähköisen kertomustiedon saatavuuden haasteet. (Seppo Pahnila)
Koistinen, Minna Kristiina: Välttämätön ja houkutteleva laatu: Oulun seudun ammattikorkeakoulun eri
käyttäjäryhmien tarpeiden analysointi Nelli-portaalin kehittämiseksi. (Timo Jokela, Kari Kuutti)
Kauppila, Johanna Marjukka: Yhteisölliset palvelut tulevaisuuden älykkäissä liikuntaympäristöissä. (Kari Liukkunen)
Ikonen, Heli: Avoimen lähdekoodin kehitysprojektien tukijärjestelmien käyttötapojen kontrollointi: tapaus XMMS2. (Netta Iivari)
Chaudary, Babar Shahzad: Dynamically changing ontological descriptions for augmented reality applications. (Seamus Hickey)
Asghar, Muhammad Zeeshan: Mirror the Real World information with the Virtual World Using RealXtend /OpenSimulator. (Seamus Hickey)
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Oltermanni-esittely Jyrki Puttonen

Haastattelija: Aleksi ”Zeussi” Pöyhtäri
Kuvat: Hannu ”Donni” Oksman

Jyrki Puttonen, n:n vuoden opiskelija.

Millon olet aloittanut opiskelusi ja valmistunut/oletko valmistunut
vielä?
Oodi kertoo, että olen ilmoittautunut poissaolevaksi 11.08.2001 ja läsnäolevaksi 02.09.2002. Tässä pikkuhiljaa valmistelen gradua töitten lomassa ja yritän valmistua. Mutta mikäs kiire tässä on.

miten alunperin lähdit mukaan blankon toimintaan?
Muistaakseni menin vaan hallituksen kokoukseen kuuntelemaan ja istuskelemaan.
Ensimmäisenä vuotena yritin urheiluvastaavaksi vaan jäin valitsematta. Siitä huolimatta pyörin mukana ja haitoilla.

Mikä oli ensimmäinen Blanko-aktiivi hommasi (hallitus/toimaripaikka)?
Varapuheenjohtaja 2004.

Milloin sinut on valittu oltermanniksi?
Olisikohan ollut 2007.

Oletko vielä blankon toiminnassa mukana? Miten?
Vähenevissä määrin, bileissä on kyllä tullut käytyä.

”

10:56 <@hpr> oot viettäny liikaa aikaa internetissä, miinuspisteitä 100, mene suoraan vankilaan kulkematta lähtöruudun kautta.

Kuka olet?

Mitkä ovat vuoden parhaat bileet?
Riippuu vähän vuodesta. Ensimmäinen kevätexcu jolle osallistuin
oli huippu, sitten laskiaiset ja waput ovat jääneet mieleen. Tietysti
karonkka on jotain aika erikoista (hampurilaisia ja silmälasikäärmeitä)

terkkuja blankolaisille?
Moi.

Kuka seuraava oltermanni haastatellaan?
Heitetäänpä tähän vähän haastetta ja sanotaan että Pentti Kerola.

Millaisia hommia olet tehnyt blankossa?
Jos nyt oikein muistan niin virallisia titteleitä ovat VPJ 2004, PJ
2005, Olut-vastaava 2006 ja Excursiomestari 2007.
Tietty sitten lisäksi muutama kausi laitos- sekä tiedekuntaneuvostoissa joihin pääsi/joutui kun oli Blankon toiminnassa mukana.
12:08:32 <@Netmonkey> se on akakabuto!
12:08:35 <@Netmonkey> kirottu karhu!
12:09:08 < sihvo> noniin röökeri otas nyt vaan ne aamupillerit, ihan kiltisti
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Blankki tutkii:
Litran oluttölkin juominen ja nopeus

Teksti: Tuomas Aarni
Logit: #blanko.blankki

Ennen

Aikana

Jälkeen

21:17:39 <@aarni-> Kohta lähtee
21:18:54 <@aarni-> Kolmessa osassa, niinku viime testikin
21:19:01 <@aarni-> GO!
21:20:03 <@aarni-> Toinen
21:23:47 <@aarni-> Kolmas... Todella täyttävää
21:29:47 <@aarni-> Ei onnistunut rikkoa edellistä tulosta
21:30:17 <@aarni-> Hyvin laimeaa ja vaikeaa juotavaa tässä vaiheessa
21:35:37 <@aarni-> Finito
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21:37:39 <@aarni-> Eli jos nyt summaa aikoja... Ensimmäiseen kolmannekseen meni minuutti, toiseen 3min44sek, kolmanteen 11min50sek

”

lankis
Aiemp
i

juttu B

21:38:15 <@aarni-> Kolmannessa hapot otti liikaa vastaan, piti käyä röyhtäilemässä kylppärin puolella

sa 01/

21:37:49 <@aarni-> Kumulatiivisesti siis

11:53 < junkle> mihin asti discuksesta ja/tai juliniasta saa porvarisettii
11:53 <@Mutjake> Jullista saa melkein neljään.
11:54 < junkle> joo
11:54 < junkle> siellä vois pistäytyä
11:54 < junkle> kelpuuttaako ne nykyään visa electronia
11:55 <@Mutjake> Juu.
11:55 < junkle> onko pöytiin tarjoilu ja topless-tarjoilijattaret
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KiltaTutuksi: OTiT

Haastattelija: Juhani ”Rockyz” Lehtonen

1. Kuka olet, ja mikä on tittelisi killassa?
Pasi Keski-Korsu, puheenjohtaja.

2. Koska kilta on perustettu?
Kilta perustettiin 26.9.1988.

3. Mikä on haalareidenne väri, ja miksi juuri tämä väri?
Musta, koska pystymme siihen.

4. Kuinka paljon killassa on jäseniä, sekä kuinka monta toimijaa killassa on (hallitus ja toimihenkilöt)?
Killassa on yhteensä 1431 jäsentä, 1091 varsinaista ja 340 diplomijäsentä. Killan toimintaa johtaa 10-henkinen hallitus, jolla
on apunaan 28 toimihenkilöä.

5. Mistä teidät tunnetaan parhaiten yliopistolla?
Syksyllä järjestettävästä kiltahuonekierroksesta, jonka killan puheenjohtaja kursii kasaan. Teekkarikiltojen kesken OTiT on
niittänyt mainetta muun muassa vuoden 2009 laulumaratonissa, jossa kiltalaisten tekemät sanoitukset toivat voiton TEK-,
lintu- ja snapsilaulusarjassa sekä kakkostilan kiltasarjassa.

6. Mistä haluaisitte tulla vielä paremmin tunnetuksi?
Kiltahuonekierroksen jälkeisestä citytourista, jossa tutustutaan keskustan kuppiloihin.

7. Mitä tapahtumia järjestätte, ja mikä on kiltanne suosituin tapahtuma?
Syksyllä järjestämme kahdet pippalot: Kiltahuonekierroksen + jatkobileet sekä PikkuWapun. Kävijämäärältään suurin tapahtuma on kiltahuonekierros, koska kyseisenä päivänä suuret ihmismassat kulkevat kiltahuoneelta toiselle. Kuitenkin isompi
tapahtuma on PikkuWappu, joka järjestetään puoli vuotta ennen tai jälkeen itse wapun. Tapahtumassa viritellään jo wappufiilista muun muassa simajuoman ja hyvän live-esiintyjän tahdissa. Muihin tapahtumiin kuuluu sitsejä, excursioita, saunailtoja...

8. Mikä on kiltanne "tunnuslaulu"?
On pieniä bittejä! Tiukka hymni kulkee kunigaskobran tahtiin seuraavasti:
On pieniä bittejä,
helevetin pieniä bittejä.
Kun ne pannaan local busiin,
siellä ne saavat rauhassa...
Taas on pieniä bittejä, HEI helevetin...
/* lauletaan niin monta kertaa, kuin korkea-arvoisin paikallaoleva Teekkari päättää */
Halitulijullin julli, tsatsatsaa, pilipalipom tsatsatsaa
åå... såå... svinger vi på seidelen igen - hej skål!

9. Missä olette tutustuneet blankolaisiin?
Blankolaisia on näkynyt muun muassa Teekkaritalolla wappuna sekä viikonloppuna anniskeluravintola Kaarlenholvissa.

10. Oletteko järjestäneet yhteistyötä Blankon kanssa?
Vaikka molemmat killat tykkäävät leikkiä tietokoneiden kanssa ja ovat täten samanhenkistä porukkaa, yhteistyö ei ole ollut
kovin mittavaa. Tänä vuonna on kuitenki laitettu vireille yhteistyöprojekti lanien järjestämisestä, joten tarkkailkaa postianne
tämän asian tiimoilta.
21:57 <@Manaluusua> enoo kyllä varmaa ikinä näi hajonnu koodaamiseen mitä tänään
21:58 <@Manaluusua> murruin täysin
21:58 <@Manaluusua> se ei sitten ilmeisesti olekkaan täydellistä ajanvietettä :(

9

KiltaTutuksi: Kone

Haastattelija: Juhani ”Rockyz” Lehtonen

1. Kuka olet, ja mikä on tittelisi killassa?
Annemari Kaaranka, puheenjohtaja

2. Koska kilta on perustettu?
Vuonna 1965, eli tänä vuonna tulee 45 vuotta täyteen. Vuosijuhlat siis tiedossa syksyllä.

3. Mikä on haalareidenne väri, ja miksi juuri tämä väri?
Punainen, koska se voi.

4. Kuinka paljon killassa on jäseniä, sekä kuinka monta toimijaa killassa on (hallitus ja toimihenkilöt)?
Kiltaan on mahdollista liittyä ainaisjäseneksi, mutta tällä hetkellä
opiskelevia jäseniä arviolta viitisensataa. Sisäänotto vuosittain
n.100, joista about 80 jatkaa loppuun asti. Konekillan hallitukseen
kuuluu 11 jäsentä. Toimijoina puolestaan toimii n.17 henkilöstä
koostuva joukkio. Muistakin kiltalaisista löytyy kiitettävän aktiivisia
kilta-aktiiveja.

5. Mistä teidät tunnetaan parhaiten yliopistolla?
Komeista miehistä, kauniista naisista ja nopeista autoista

6. Mistä haluaisitte tulla vielä paremmin tunnetuksi?
Terävästä älystä, hauskoista jutuista ja hyvästä lauluäänestä

7. Mitä tapahtumia järjestätte, ja mikä on kiltanne suosituin tapahtuma?
Ehdottomasti suurin ja näkyvin koneen järjestämä tapahtuma on laskiaistiistaina perinteisesti järjestettävä Laskiainen, johon
kuuluu hyväntekeväisyysmyyjäiset, mäenlaskukisa ja After ski -bileet. Muita suosittuja tapahtumia ovat Rairai-pikkujoulut ja
kotimaanpitkä-excu. Lisäksi järjestämme bileitä, sitsejä ja illanviettoja muiden kiltojen ja ainejärjestöjen kanssa.

8. Mikä on kiltanne "tunnuslaulu"?
Virallinen kiltalaulu on Ykä-laulu, mutta helpompi ja lyhyempi (=suositumpi) on kone, kone, kone -laulu

9. Missä olette tutustuneet blankolaisiin?
Joskus fuksivuonna osallistuin konelaisten kavereideni kanssa blankon järjestämälle Muumi-risteilylle. Wapun aikoihin on
myös tullut joskus eksyttyä talolle blankon bileisiin. Ja ompa joku koneen iskuryhmä tehnyt myös ihan spontaanin vierailun
blankon kiltahuoneelle tässä taannoin :)

10. Oletteko järjestäneet yhteistyötä Blankon
kanssa?
Emme ainakaan tietääksemme/tahallamme.
Mutta ehkä vielä joskus tulevaisuudessa...
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”

22:18:24 <@hulu> ainii se ot2...

Opiskelijamuotina haalarit
Teksti ja kuvitus: Jenni ”Ruusu” Sirviö

Näin haalariprojektin aikana on hyvä kertoa tuleville haalareiden omistajille, kuinka näitä iki-ihania suojia voidaan käyttää.
Ennen kuin mennään asiaan, katsotaan hieman haalareiden historian kahinoita. Lainatakseni tätä ”kiellettyä” lähdettä eli wikipediaa, haalareiden käyttö on alkanut Ruotsin sitsikulttuurista ja rantautunut sieltä Suomeen 1980-luvulla. Samainen lähde
kertoo, että Vaasan kauppakorkeakoulussa ja Otaniemen Teknillisessä korkeakoulussa haalareiden käyttö olisi aloitettu samoihin aikoihin ja he ovat myös enimmäisimpiä, jotka ovat pukeutuneet haalareihin Suomessa. Yleisemmin haalarit yhdistetään vain teekkareihin - ainakin niiden kautta ne ovat tulleet laajemmin tunnetuksi -, vaikka tätä vaatekappaletta käyttävät melkein kaikki yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opiskelevat. No niin, eiköhän tuossa ollut tarpeeksi historiaa ja
mennään asiaan.
Mihin kaikkeen haalareiden kanssa voi mennä ja mitä niiden kanssa voi puuhastella? Haalareihin sonnustaudutaan silloin,
kun mennään opiskelijatapahtumiin. On tietenkin tapahtumia, joihin haalareita ei pueta, joten bileiden ilmoituksien yhteydessä yleensä ilmoitetaan pukeutumiskoodi. Mikäli pukukoodina on haalarit, niin tämä helpottaa huomattavasti sitä ongelmaa mitä laittaa päällensä, kun lähtee pitämään hauskaa. Vetäisee vain haalarin ylle, niin voi suojautua kaikesta liasta ja ”pahasta”, joita bileissä voi sattua. Näin ne paremmat vaatteet säilyvät ehjänä ja turhilta tahroilta. Haalareiden kanssa puuhastelu on melko vapaata ja oman mielikuvituksen varassa. Kaikkia tekemisiä ei aina edes muista, mutta ne voi havaita haalareihin ilmestyneinä kulumina. Haalareiden avulla löydät myös omat kaverisi massaopiskelijatapahtumissa, kuten Vulcanalia,
Wappu jne. Niin ja haalareihin voi aina pukeutua, jos epäröi mikä on bileiden pukukoodi tai kaapista ei löydy mitään kivaa. Et
tee siinä mitään virhettä, koska se on opiskelijan univormu.
Mitäs haalareiden alle? Haalareiden alle voi pukea mukavat ja kotoisat olohousunsa huolehtimatta siitä, että ne näkyisivät.
Tämän haittapuoleksi voi havaita sen, että kaikki baarit eivät ota haalariasuisia ihmisiä sisään, ellei siellä ole yleinen haalaritapahtuma. Alla olevat kotihousut voi ehkä koitua jatkopaikan menetykseksi. Mikäli tietää etukäteen illan suunnitelmat voi
varautua siihen pukeutuuko mukavan rennosti vai varaako alle siviilivaatteet. Sisällä olevissa tapahtumissa on hyvä tiedostaa, että haalareissa voi tulla kuuma, joten yläosan voi köyttää vyötärölle. Paljaaksi jäävän ruumiin yläosan voi peittää jollain
vaatekappaleella, esimerkiksi paidalla.. Talvisten ulkotapahtumien takia haalareihin on syytä varata hieman tilaa, jotta niiden
alle voi pukea paksut toppakamppeet, ellei kasvihuoneilmiö muuta säätä niin, että voisimme olla
kokoajan vähäpukeisina.
Yleisnäkymänä haalareita pidetään, joko kokonaan päällä tai yläosa laskettuna alas vyötärölle. Oman tyylinsä voi valita itse. Erottuakseen
vielä paremmin massasta haalareita voi koristella
oman mielensä mukaan kangasmerkeillä, pinsseillä, maskoteilla ja erinäisillä roikkuvilla esineillä,
kuten korkinavaajat, käsiraudat, lipentereitä jne..
Haalarimerkkejä voi perinteisesti ommella käsin
tai niitä voi yrittää myös nidota, liimata tai teipata
haalareihin. Nämäkään keinot eivät välttämättä
takaa sitä, että merkit pysyisivät kantajansa mukana vaan ne voivat joskus myös pudota. Erilaisilla lipentereillä voi hieman varmistaa, että haalareiden taskuihin upotettu omaisuus pysyisi mukana ja on nopeasti käytettävissä. Tietenkin vetoketjutaskut ovat hyvästä. Suosittelen myös haalareihin heijastimia, jotta autoilijat havaitsevat yöllisen kulkijan ja pystyvät väistämään ajoissa.
Kaiken kivan lisäksi haalareihin koskee yksi tärkeä sääntö: NIITÄ EI SAA PESTÄ. Säännössä on tietenkin poikkeus, kuten säännöissä on aina. Ne voi
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pestä silloin, kun ne on kantajansa päällä eli voit huoletta käydä saunassa, järvessä pulikoimassa tai jossain nilkkoja syvemmässä vedessä. Talvella haalarit voi lumipestä, mutta haalareita ei ikinä saa laittaa pyykkikoneeseen, ellet mene itse mukana.
Tätä en kuitenkaan suosittele kokeilemaan. Useiden käyttökertojen jälkeen voi havaita haalareiden ominaistuoksun, joka on
jokaisella haalarinkantajalla omanlaisensa. Tämä omalaatuinen aromi, jonka alkuperästä ei ole aina varmuutta tai jota ei halua edes tietää, häviää kun haalareita ulkoiluttaa tarpeeksi.
Joiltakin haalaripukuisilta voi havaita, että heillä on erivärinen lahje tai hiha muuhun haalariin nähden. Tähän liittyen on useita
eri merkityksiä tai sääntöjä riippuen alueesta. Lahkeen vaihto voi tarkoittaa, että on harrastanut irstasta seksiä tai se voi tarkoittaa kavereiden kesken tapahtunutta vaihtamista tai seurustelukumppanin kanssa tehtyä vaihtoa. Tähän liittyen voi tehdä
useita tulkintoja. Haalarit kertovat niin paljon omasta kantajastaan ja siitä minkälaista opiskelijaelämää se on viettänyt. Niistä
voi siis tulkita henkilön persoonan, ”elämän” kokemukset ja mihin kiltaan ja tiedekuntaan kuuluu.

Herra Rassapotamuksen
never ending story - Osa 8

Teksti: Ville-Matti ”Karukki” Alanko

Kello kävi jo kahtatoista, kun Rassapottamus edelleenkin tarkasteli Intian serkultaan saamaa jättiläiskalmaria. "Mitä hän sillä
tekisi?", mietti Rassapottamus. "Liekköhän siitä saisi hyvät ruoat?", hän jatkoi:"HOVIMESTARI!", kreivi huusi ärtyneenä ja viskin
maku tulvahti röyhtäisyn mukana suuhun. "Niin, sir", hovimestari kysyi saapuessaan olohuoneseen. "Heivatkaa tämä kalmari
paloina pakkaseen ja tehkää siitä minulle suopursulla höystettyä keittoa tämän päivän ruuaksi", kreivi käski ja lähti hoipertelamaan kohti WC:tä ja kirosi mielessään Mousakan katoamista. WC sijaitsi kellarikerroksessa ja sinne päästyään kreivi tyhjensi vatsalaukkunsa ja mietti kohtaloaan.
* tum, tum, tum*.. *tum, tum, tum*.. *tum, tum, tum* "MITÄ HELV...", kreivi ähisi herättyään vessan lattialta. Hänellä kesti
hetki tajuta, että oli nukahtanut vessaan joksikin aikaa. Kreivi nousi maatasolle ja ihmetteli mistä äskettäin kuulunut töminä
kuului. Hän käveli olohuoneeseen ja huomasi hovimestarin pilkkovan kalmaria kirveellä. Kreivin suu loksahti auki ja päässä
alkoi surista. "MIKSI HELVETTISSÄ PILKOT KALMARIN OLOHUONEESSA?!", kreivi huusi hovimestarille. Hovimestari keskeytti ja
kääntyi ja totesi kohteliaasti:"Pahoittelen, mutta en keksinyt muuta keinoa siirtää kalmaria keittiöön jatkotoimenpiteitä varten, sir". "Ärh niinpä tietenkin", totesi kreivi ja mietti miksi hän edellenkin piti hovimestaria kirjoillaan. Rassapottamus päätti
etsiä Mousakan jostain.
Kreivi saapui hetken etsittyään soittohuoneeseen, joka olisi pikaisesti kaivannut siivousta. Hän käveli verhoille ja aukaisi ne.
Valitettavasti verhot olivat kuluneet ja toinen tipahtikin suoraan kreivin päälle. "No voi helvetti sentään", kirosi kreivi ja repi
verhot riekaleiksi. Hetken hengähdettyään hän huomasi pihalla jotain outoa. Ensiksi hän kuvitteli katsovansa hevosta, sitten
kotkaa. Hetken päästä kreivi tajusi katsovansa elävää hippogrifiä. "Mitä hittoa!", kreivi totesi ja aukaisi ikkunat epäuskossaan.
Hän siristi silmiään ja kuvitteli krapulan aiheuttavan vain aistiharhoja. Kreivin nähdessään hippogryffi pelästyi ja nousi lentoon, valittevasti kyseessä oleva yksilö oli ikänsä kärsinyt makrogenitosomiasta ja tämä yhdistettynä hevosen vehkeisiin aiheutti valtavan suuret sukupuolielimet. Sen seuraksena olento jäi kiinni katolla olevaan harava-antenniin sukupuolikalleuksistaan ja tömähti katolle kovasti äännellen.
Kreivi oli yhä hämmentyneenä paikoillaan, kun Mousakka ilmestyi kiväärin kanssa soittohuoneeseen. "Näitkö sen? Mihin
se meni?!", huusi Mousakka ja etsi olentoa pihalta katsoen ikkunoista ulos. "No kerro nyt perkele, mihin se meni", hän jatkoi.
"Se.. se jä-jä-jäi pa-pa-palleistaan kiinni katolle", kreivi änkytti epäuskossa. "No hyvä, käyn ampumassa sen.", Mousakka jatkoi ja hyppäsi ulos ikkunasta. Valitettavasti Mousakka ei tiennyt tai muistanut ikkunan allaolevasta piikkipensaasta. Mousakan ase tippui hänen käsistään rojahtaessaan piikkipensaaseen, ja ase laukesi yllättäen. Luoti lensi seinän läpi, osui soittohuoneessa olevaan perintövatiin, kimposi siitä vielä toisen seinän läpi viereiseen keittiöön ja tipahti lopuksi hautumassa olevaan suopursukalmarikeittoon. Samaan aikaan Rassapottamus oli heittäytynyt lattialle, lyönyt päänsä pöytään ja menettänyt tajuntansa..
Seuraavan jatko-osan kirjoittaa Aleksi "Zeussi" Pöyhtäri ja käytettävät sanat ovat määrämittainen, Waardenburgin oireyhtymä sekä apulaisosastonhoitaja

12

Teksti ja peloton testityö: Blankki-tiimi
Kuvat: Juhani ”Rockyz” Lehtonen, Jenni ”Ruusu” Sirviö,
Jussi ”Virasto” Lehtonen, Hanna-Mari ”hms” Saxman

Blankki-testi:
Laskutesti erilaisilla laskuvälineillä
Sääolosuhteet:
Tuulinen ja pakkasta -5 astetta, lunta on!

Laskuvälineet:
* Blankon haalarit kokoa 64
- ei luistanut hyvin
- toimii paremmin syöksymällä kuin työntämällä -->
enemmän pinta-alaa, vähemmän ilmanvastusta
* Disc golf frisbee
- vaikea pysyä päällä, liukuu pitkälle
- ihan huippu
- tarkka tasapainottelu
- kevyt kuljettaa mukana
- voi pelata myös frisbeegolfia!
- trendikäs: voi käydä kaupungilla ja baarissa, sekä lasketella kotiin
- taksikuskikin huomaa, kun tähtää oikein.

* Tieteen kuvalehti
- liukas kansi, meni pitkälle
- liukurin veroinen
- ei kestä välttämättä mahdottomia
- ei kahvaa
* Normi muovipussi
- toimii, menee pitkälle, housumallisena varsinkin
- hyvin vauhdikas
- muodikkaan näköinen, voi pukea uloslähtiessään päälle
* Lakikirja
- erinomainen luisto, keulii suorastaan
- hankala fyysinen muoto, tekee liian vaikean laskea
- voi lukea
* Kuplamuovi eli "kuplis"
- vaalea voitti pinkin
- siltikään ei mistään kotoisin
- Kumpiakin voi silti poksutella yksin kämpillä hajukynttilöiden valossa alasti
* Tietokonejärjestelmät
81024P -kurssin pruju
- rauhallinen, petripulli-mainen rauhallinen lasku hitaasti loppuun
- tasainen lasku, mutta kestävyys jää yhteen laskuun
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* Jätesäkki (2 kpl)
- aivan huippu, ellei paras
- testivoittaja
- voi kuljettaa roskat pois laskupaikalta
- ei ohjattavuutta
- monikäyttöinen, halpa, kulkee helposti mukana
* Näppäimistö
- ei mitään liikettä
- vaikka kuinka ruoski, ei liikkunut
- huonoin, ei liikkunut mitenkään
- kumpaankaan päähän ruoskiminen ei auttanut
* Rikkinäinen näppäimistö
- vielä huonommin
* Pahvilaatikko
- päällä pysyy helposti, mutta homma jää kesken
- luiston puutetta
- ei tykkää mäen muodoista
* Muovilaatikko?
- hajosi kesken kaiken
- liukumisominaisuudet hyvät, laatikkoon vaikea mahtua

* Lasten liukuri
- toimii, liukuu pitkälle
- rodeokahva
- perusvarma, verrokkikohde
- aivan kuin olisi tehty laskemista varten
* Vanha kerniliina
- kern-"kraft"-lin
- vauhtiin päästyään liukas, mutta uppoaa liian helposti
- kova alusta ja oikea istumistyyli täytyy löytää
- ottaa perseeseen
* Kumivene (kaljakelluntalaite)
- täytenä yksi parhaista, tyhjänä ei
- toinen testivoittaja
- jaettu laskemisen ilo
- 2h veneeseen mahtuu helposti 4h
- ei suositella suunnattavaksi
pusikkoja tai kareja kohti, lyhentää välineen elinikää

14

* Olvi -keissin kuoret
- varmasti laskiaisen yleisin laskuväline (huom! haalarit on vaate, ei väline)
- liukuu hyvin eteenpäin, päällä helppo pysyä
- mielikuvitukseton ja tylsä, yhtä luovaa kuin pistää päkki päähän
- erityisen hauskaa, jos päkin pistää päähän
* Ikean pussi
- toimiva idea, huono luisto
- henkselit
- houkuttaa perhettä perustavia nuoria naisia
* Vauvan kylpyamme
- vauhdikas ja näyttävä laskuväline
- tyylikäs

* Pizzalaatikot: Lähinpizza vs Baabel
- Lähinpizza voitti laskukisan näiden välillä
- ei loppujen lopuksi kovin erikoista liikettä
- mummovauhtia, sopii rollaattoreja käyttäville
* Naisen maailma -kansio
- kivulias, piikikäs
- ei suositella miehille, eikä oikeastaan naisillekaan
- iskee hermoon, vie jalat alta
- ei suositella

* Silityslauta
- mielikuvituksellinen, mutta ei toimi
- näyttää hyvin vaaralliselta
- piirretyistä tuttu, muttei toimi kuten piirretyissä
- toimiiko surffauksessa? täytyy testata kesällä
* Elisa laajakaista
- ei kestänyt kaistanleveyttä / liikennettä
- vaikea pysyä päällä

”

Kopo-palsta 01/10
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05:45 <@teprrr> sorruin kahtoon intterwepistä
miten helvetissä lämmitystolppaa käytetään...
06:17 <@Odetta> :D
06:26 < DH-> :P
08:21 <@Dahis> :P

Moro kanssaopiskelijat!
Tässä hieman päivitystä kopo-asioista: Vuoden vaihteessa vaihtui kopo, kunniakkaasti tällä paikalla palvellut, legendaarinen,
jopa myyttinen hahmo Tuomas Aarni siirtyi uusien haasteiden pariin ja jätti jälkeensä loistavassa tilassa olevan kopo-kentän. Olen saanut ikään kuin käydä valmiiseen pöytään. Olen myös onnellisessa tilanteessa siinä mielessä, että edeltäjäni hoiti
hommansa niin hyvin, etten voi samoihin saavutuksiin mitenkään yltää, joten voin rauhassa vetää omaa linjaani.
Viime vuosi päättyi kopo-mielessä syksyn palautepäiviin, jotka olivat (kuuleman mukaan) kohtuullisen menestyksekkäät. Itse
jouduin hyppäämään palautepäivien puheenjohtajan rooliin lyhyellä varoitusajalla sekä olemattomalla kokemuksella, ja panikoin sen verran, etten itse hirveästi edes muista tapahtumasta, mutta muut kehuvat sen menneen hyvin :D Niin opiskelijoita
kuin henkilökuntaakin oli hyvin paikalla, ja asioita saatiin selvitettyä ja käytyä läpi puolin ja toisin. Toivottavasti tämä tulee näkymään myös konkreettisesti asioissa, joihin palautepäivillä keskityttiin. Laitoksen johtoporras osoitti suurta mielenkiintoa
opiskelijoiden esittämiä ongelmia ja ehdotuksia kohtaan, ja toivottavasti tämä linja jatkuu tulevaisuudessa.
Yliopistomuutos vuoden vaihteessa on tuonut lisähaasteita myös meidän rakkaalle laitoksellemme ja sitä kautta meille opiskelijoille. Tulevaisuudessa laitos on entistä enemmän riippuvainen siitä, että me opiskelijat hoidamme oman osamme hyvin,
eli suoritamme opintoja ja valmistumme. Tämä takaa laitokselle resursseja, joiden avulla opetuksen tasoa pidetään yllä ja parannetaan tulevaisuudessa.
Opetuksen mahdollisten ongelmien
on vaikea muuttua, jos ongelmia ei
oteta esiin käsittelyä varten. Ja koska
monesti voi olla tilanne, ettei halua
henkilöityä epämiellyttäväksi proffan
tai lehtorin silmissä, on silloin syytä
ottaa yhteyttä minuun. Minä otan yhteyttä puolestasi ja taistelen tuulimyllyjä vastaan. Eli ottakaa yhteyttä, jos on
ongelmia. Asiat eivät muutu ellei ongelmia tuoda esiin. Hyvä foorumi on
#blanko.kopo -kanava, jota kautta on
muutamia muutoksia jo viety eteenpäinkin. Jos on ongelmia, tuokaa ne
esiin niin asiat voivat muuttua.
Jos joku opiskelija haluaa ottaa aktiivisempaa roolia Blankossa ja nimenomaan kopo-asioissa, allekirjoittaneeseen yhteyttä maililla tai irc:in syövereissä, sillä kopo-kätyreitä kaivataan
vielä!
Näihin sanoihin ja näihin tunnelmiin, toivotan NIIN HYVÄÄ PUUTA itse kullekin säädylle, ja onnistunutta kevättä kaikille!
Martti "DThorn" Tuisku,
Blanko Ry:n kopo-vastaava (kopo-vastaava(at)blanko.fi)

”

13:10 <@hulu> internethulluissa on semmonen paha, ku ne kilpailee globaalisti
13:10 <@hulu> entivanahaan ei tarvinu olla kaksinen kaheli, että sai kylähullun maineen
13:10 <@hulu> nykyään pitää olla blogit ja juutuubit ja kaikki
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gialla heitettynä:

–strate
Kenttä ”oivasti oikealla”

|‾|

|‾| |‾| |‾| |‾|
|‾| |‾| |‾| |‾| |‾| |‾| |‾|
|‾| |‾| |‾| |‾|
|‾| |‾| |‾| |‾| |‾| |‾| |‾|

|‾|

|‾|

. Kui3 kyykällä (tai 6 pisteellä)
asiassa johtaa alempaa
itse
a
kuv
i
mp
vat
yle
ole
a
sä
viss
teis
huomata, että pis
ellä heitolla puhdistetta
Ovelimmat saattoivat jo
si nähdä linjoina (= yhd
tuli
ttä
tin
ken
i,
raja
est
etu
illis
vain
pel
ä
kehittyess
kuvissa on toki kuvattu
tenkin etenkin joukkueen
ttä on lopulta tyhjä). Yo.
ken
a
toll
hei
lako
nel
mo
tä, eli
kartun kulkulinjat kentäs

”

23:38 <@Kauko-> I took a swipe at it and got some pretty good wood.
23:38 <@Kauko-> miks nauroin tälle

Hauskaa, mutta järjestel
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”

lanne, mutta siinäkään suh
teessa järjestelmällinen
heittostrategia ei yleens
vain eturajan tilanteese
ä jää toiseksi satunnaist
en, niin linjoina yllä ole
a vastaan. Jos keskitytää
vaan kenttään tulisi hei
n
jalta parhaassa tapaukses
ttää 7 heittoa ja vaikka
sa 4 tornia kattava heitto
jättäisi optimiheitosta (etu
)
var
mu
raude
n vuoksi yhden tornin poi
kettuna vain 6 linjaa. Lisä
s, on alapuolen kentässä
ksi varsinkin uran alkuvaih
näinkin laseessa on huomattavast
lakin tavalla keskittyneese
i helpompi jo psykologi
en kenttään, eikä ole tarv
sistakin syistä heittää joletta kysellä tiimiltä ainaist
konaan heitettävä edes
a ”mihin mä heitän?”-kysy
jotakuinkin oikeaan suu
mystä. Lisäksi ehjään
ntaan lähtevä pommi vaa
tyjen kona-akka-linjojen
tii keskimäärin vähemmä
(1 torni ja 1 maassa oleva
n harjoittelua kuin pelätkyy
kkä
)
poi
staminen. Oikealta lähtev
puolensa, summattakoon
ällä strategialla on toki
plussat ja miinukset kar
myös haittakealla jaottelulla seuraa
vasti:
+ Kaikilla heittäjillä on tiet
o, mihin pyritään heittäm
ään, keskittymiskyky ja
heittotaito paranee.
+ Keskittynyt kenttä tois
ella heittokierroksella, väh
emmän linjoja ja helpom
pi osua johonkin.
+ Tukee yleistä roolitusta
, jossa 1. ja 2. heittäjä ova
t konamiehiä ja 3. ja 4. swi
ippaavat.
+ Psykologinen edge vih
utiimiin, joka vaikuttaa
onn
etto
masti suihkivan sinne
työtä.
tänne, kun itse tehdää
n järjestelmällistä
- Toisinaan heitto menee
sievistelyksi, yritetään osu
a liiaksi konan laitaan, joll
massa tapauksessa ohi.
oin heitto ei ole optima
alinen tai menee pahim- Pelaajien taitotason täy
tyy olla ainakin sillä tasolla
, että heitto osuu metrin
säteelle kohteesta.
Yllä mainittu strategia on
siis vain yksi esimerkki järj
est
elmällisestä pelaamises
dat ensiksi ja edetä keskel
ta, muitakin vaihtoehto
le) on. Aiemmasta tekstis
ja (vaikkapa poistaa laitä jotkut viekkaat silmäpa
miettiä, mihin järjestelm
rit saattoivat jo pistää me
ällistä lähestymistapaa tarv
rkille sanan ”roolitus” ja
itaan, jos kaikki jo muute
taan sitä ei välttämättä
nkin tietävät, mihin heidän
tarvita, jos pelaajat (lähinn
tulee heittää. Oikeasä konapommittajat) ova
sen sijaan, että katkoisiva
t riittävän hyviä, että poi
t niitä kahtia. Järjestelm
sta
isiv
at heitoillaan linjoja
ällin
en
heittotapa auttaa joukku
on hajanainen määrä irto
etta siis välttämään tilante
torneja ja niiden vieressä
ita, jossa kentällä
ja
tak
ana
hajallaan makoilevia kyy
kin 3 pelaajaa, joilla on selk
kkiä. Jos kuitenkin rosteri
eä vahvuus tietynkaltaisee
sta löytyy ainan pelitilanteeseen (tai use
akka-heittojen erikoism
ampaan) sekä mielellään
ies, voidaan keskittyä suo
yksi vaikeiden torniraan linjojen poistoon mie
aloittaa. Jos joukkue koo
ttimättä kummemmin,
stuu tämänkaltaisista erik
mistä heittäminen pitäisi
oismiehistä, on sen lopulli
ja heittojärjestys pitäisi
nen tavoite yleensä +-m
olla ajateltu sen mukaa
erkkisissä erätuloksissa
n.
Hu
om
aut
etta
koon aloittelijoille kuiten
harvinaisia myös A-sarja
ssa, eli hyvä erätulos on
kin, että +-erät ovat ede
yleensä jo alle -10-erä, joll
lleen melko
kapteeneille tuon mainit
oin kentälle jää lopuksi
un heittojärjestyksen opt
5 kyykkää. Parhaimmillaa
imaalinen ratkaiseminen
n
ja kyykkäkopin liepeillä
on kauden läpi jatkuvaa
kiertääkin huhua, että jois
Backgammonin pelailua
sakin joukkueissa asiaan
kuudessa ylimääräistä när
liitt
yvä säätäminen on aiheut
kästystä. Jotta roolitukse
tanut pelaajien kesn käyttö tositilanteessa
täysin fiktiivinen ja keksitt
kuitenkin valottuisi, ote
y joukkue:
taan esimerkiksi seuraa
va
Esa-Dille ”Bors” Hiiroinen,
joukkuepelaaja viimeise
en pisteeseen. Hän on
erikoistunut sympaattin
yksittäisiin torneihin ja
en karvanaama, joka lask
takakentän linjapoistoihin
eskelee neliöjuuria huo
nehkö ”sipuliongelma”
maamattaan päässä hei
(ks. the importance of sib
ton aikana. Miehellä on
al
jutu
n
pielopussa) ratkaisutilante
uksia heittää profiilinmuka
issa, mutta toisaalta hän
isia heittoja kärkipaikoilta
elle
ei
tuo
ta
kaa
vaik
n,
vaik
eka
hin heittää. Vaikkei hän
kentällä olisi näennäises
ole varsinainen konapo
ti paljon parempiakin pai
mmittaja, aloitusheitto
kko
ja,
joiyleensä toimii.
Latté ”Römmi” Aú Nola,
tiimin vitsi- ja stätsiniek
ka.
Miehen heitto lähtee kov
pauksissa tai tarkoissa
aa ja yleensä hyvällä vaih
linjapoistoissa hän ei ole
eella. Takakentän swiipyleensä omimmillaan,
makaavat kyykkäset. Pää
mutta eturajalta lähten
yleensä kestää kovaakin
ee konan lailla maassaki
pai
net
ta,
n
mutta jos heitto katoaa
ajaksi.
, se katoaa usein vähintä
än koko pelin
Piku ”Talla” Rienaniemi,
joukkueen yleismies Jan
tunen. Heittää tarvittaess
swiipperin virkaa kohtala
a melko puhtaita konapo
isesti. Erikoisalaa runsaa
mmeja, mutta hoitaa my
mmat suorat linjat ja yhd
ös
istelmäheitot. Miehessä
on hieman perfektionis-

Blankin sisäinen kommunikointi pätkii:
11:32 < mrcap> Rockyz: onko tulossa toimittaja paikalle ku tänään on 2x kk vs. bb
11:34 <@Rockyz> mrcap: en tajua tuosta mittään muuta ko että kahesti tuli kunkut ja big blindi ollu heads-upissa vastassa
11:35 < mrcap> :D kombosti vs. blagi
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hänen yritjoita kuitenkin kyykässä
kuin täydellisillä heitoilla,
illa
mu
ri
juu
tyä
syt
ein
m tahdo oik
tin vikaa, eikä momentu
min tulee.
a pelitilanteissa harvem
oist
linj
a
eist
vaik
än
tämistä
kapteenin Yusos ”Laen joukkueen varsinaisen
iivis
fikt
än
täm
a
aaj
suopel
joka tapauksessa kylmä
teenin virkaa toimittava
äämässä käpyjä. Byrgi on
Byrgi ”PhC” Juttunen, kap
ker
rilla
ot
vuo
l-sh
rjan
skil
No
at
ka
otaanko nyt vaik
swiipit sekä kirurgintark
guna” Pasasen ollessa san
lisellä vaiheella lähtevät
del
täy
tien
t
täh
ova
kin
nsa
ten
laa
kui
oisa
a, hänen erik
in, jonka tarkkuus on
rittaja ja kokenut pelaaj
mään 10-14p konapomm
rotaan pettäs kykenee myös mällää
mie
ä,
hät
e
eeseen ja joskus sen ker
tule
ott
n
Jos
t.
nee
linjapoisto
u vuosien saatossa mo
telt
nnetta juuri
koe
luo
on
tta
ulia
unu
sip
aist
erin
kar
ä
kav
tila, tyytymättömyys, eik
asennosta kiinni. Tämän
len
mie
ja
e
ilm
i
yks
llään hänellä on vain
neenkin, mutta nykyise
tajan huutelut hetkauta.
tus
vas
tai
tiukat tilanteet
ttojaan sen kumpyrkiä painottamaan hei
n kuin hahmotussyistä
ute
mu
itse
tarv
tä
ättä
täs joukosta parhaan
ei välttäm
kin, kuinka Byrgi löytää
Yllä olevan joukkueen
haasteena on pikemmin
tta
mu
,
ttää
taa ”Römmi” aloittaken
lait
e
n
lell
kui
puo
i ole muita vaihtoehtoja
memmin kummallekaan
ette
oa,
san
si
ttai
ä missä
saa
ija
Äkkinäinen analyso
toki varteenotettava siin
mahdollisen järjestyksen.
tta vaikka vaihtoehto on
mu
rs”,
”Bo
ja
erkin
C”
esim
”Ph
lla”,
että
järjestykseksi ”Ta
on otettava huomioon,
maan ja siitä seuraavaksi
ttokohtien mietinnässä
hei
va
ja
etta
en
vut
yks
saa
est
illä
Järj
pel
en.
lla
askatsein
optimaalinen parhaa
muutkin, se on kovin ahd
huoessä maailmassaan ja sen
ös
iivis
my
fikt
On
.
en
älle
soin
ttäj
ata
hei
kov
3.
lko
tot tulevat 2. tai
fiktiivinen joukkue on me
aa sitä, että viimeiset hei
saattanut joskus
väliltä +4 – 0, mikä tarkoitt
mitä tämäkin joukkue on
ksi,
lisä
ton
erätulos olisi ehkä jotakin
hei
itus
alo
aa
kon
ttää
hei
ko
ei ole aina pak
mattava, että 1. heittäjän
harjoittaa.
hypoteettisissa tilanteissa
aan
ass
ailm
ma
ä
fiktiivisess

*****ilu, uhkailu ja kirist

ys sekä the importance

of sibal

luvasta kulttuun tai pari itse peliin kuu
on vielä sanottava sanane
een
jälk
n juhlatunnelin
mä
ioih
em
teg
väh
stra
tai
kän
smuotoisesti enemmän
nau
Lyhkäisen katsauksen kyy
tur
in
use
an
ata
tä, mutta
pel
ä
holismiin liittyvistä syis
in akateemista kyykkä
rista. Kyykkää ja varsink
lla ihan käytännön alko
site
suo
n
kaa
ten
hiljaisimkui
että
ei
en,
lähestymistapaa
on silti usein sellain
missa. Sarjapeleihin tätä
utus meihin suomalaisiin
vaik
llepän
pää
ede
ja
nov
uita
Me
.
väs
een
rää
kin yrittän
äänekkäistä persoonista
joidenkin tiedetään sitä
joskin
n,
tai –nainen ja jo muuten
ine
ies
aam
ram
ykk
seu
s
psy
ikä
n
vits
taja
ä
ehk
oinen vastus
masta hissukasta tulee
kin olennaisesti pieniluont
päin. Psyykkaaös kyykkää ja lajiin kuuluu
on hieman vähenemään
uri
ttu
kul
ä
täm
smäreitä. Tämä koskee my
lta
osa
n
elie
jap
sar
ainen ytimessa
sell
arja
tteisessa A-s
n ideana on löytää jokin
nykypäivän suorituspaino
ssa saa (tai saisi) olla, vaa
laji
ään
kommentti
säk
täs
ska
ei
ä
hau
in
ilke
ä jok
a, että
herpaantumaan. Yleens
isen
misessa on aina muistettav
ym
kitt
kes
n
taja
keskittymiskyvyn vahvuu
istelmä, joka saa vastus
sinulle jotakin. Jos oman
an
käs muutaman sanan yhd
ma
taa
vas
taa
ää
aso
ttäj
hei
san
lähtökohtaisesti ole
isesti joku, joka vaatisi
aan joukkuetta, joka ei
on paras tai vaihtoehto
sessa
ttämättä äityä psyykkaam
väl
a
nat
kan
ykkaaminen joka tapauk
ei
psy
a,
n
utt
illaa
mu
mm
desta ei ole var
saa sitä mitä tilaa. Parhai
in
use
i
ust
net
tun
ssa
suhtee
suunnitellut, koska tässä
skempaa.
a ja tekee siitä vain hau
ma
nel
tun
n
elu
ott
taa
Kunos
olemukseen eli sipuliin.
änkin kyykän sisimpään
stä
pää
yen
liitt
kin
n
kkä
kyy
kyy
timattomat lajit on
ininnoista keskittymisky
ntoa tai hemohessiä vaa
Edellisen kappaleen ma
isku
yle
a,
anto
oitt
sku
kirj
liha
alle
yä,
a
keaa hapenottokyk
kehittyi termi ”sipuli”, jok
ten monet muutkin hui
vaikutusta kuvaamaan
petätä
on
009
joh
8-2
oa,
200
tait
la
n
del
mä
lipeli. Kau
enemmän tai vähem
pohjimmiltaan korvienvä
roksia, joiden ytimessä on
yleensä kirveastaa keskittymisen ker
kuv
n
kaa
uli kuoriutuu, silmiä alkaa
mu
sip
an
jos
inn
ti
tulk
vas
taa
neen
Vas
”.
tuu
oriu
”ku
stääneli
, mikäli sipuli pettää
tää tiukassa paikassa itse
laaja joutuu turvautumaan
ta. Pelaajan sipuli voi pet
net
tun
ä
eist
sanaiä
jälk
sell
ton
ieli
hei
epäonnistuneen
paleessa kuvatulla leikkim
lemään, mikä kuvastaa
prosessia edellisessä kap
aitätä
ratk
ä
aan
eisi
ttam
viim
sau
tai
ede
taja pyrkii
e heittää vaativia linjoja
kin, mutta joskus vastus
niille pelaajille, joiden tule
en moin
ane
pah
utt
a
kist
vaik
kai
än
sti
etä
llise
tied
nno
ttäjille, mutta sen
lulla. Sipuli-factor on luo
3. ja 4. pelipaikkojen hei
sti mallintaa, sillä se
takaamiseksi, eli yleensä
in vaikea matemaattise
hyv
on
ta
sevia kyykkiä pois voiton
tus
iku
isva
ona
kok
sen verran
ulin
Sip
kin suoritukseen.
eneilla pelaajilla taito on
nien konapommittajien
ssa. Yleensä kuitenkin kok
ada
tor
ajuisesti
len
alit
ton
aa
hei
utt
ihin
vaik
ja z –aksele
kkaan, mutta sipuli voi
voi vaikuttaa sekä x-, yjotakuinkin oikeaan pai
ella tarnee
ihe
me
(va
tto
oaa
hei
kat
e
atta
lim
vaih
huo
kässä paljon manattu
kyy
kehittynyt, että tärinästä
tuo
oin
joll
n,
vaa
uli on
taa
Sip
kyyteen tai muuhun vas
hetkellä täysin sivuttain).
esimerkiksi ranteen jäyk
vaihe = karttu on osuma
en
alin
ima
i Putopt
Jyrk
in,
in.
kki
mm
a sen osuessa kyy
harjoitella sen kumme
koitetaan kartun asento
tonta tai ainakin vaikeaa
tahdo
ma
sille
on
nsa
tto
sitä
hei
että
e,
ella
kän osa-alu
pelaaja voi vain harjoit
myös siitä haastava kyy
ässä käsikirjassaan, että
lev
itte
käs
ulia
sip
kän
kin kyy
tonen (2009) mainitsee

19
solle, että heitossa ei ole
epävarmuustekijöitä, kos
ka suoritus on sen verran
nauttia vastustajien huu
automaattisella tasolla.
telun yllättävästä hiljene
Tämän jälkeen voikin
misestä... tai murista jota
epäonnistui täydellisesti.
kin epämääräistä märäs
Oli tämä sitten ainoa tot
tä kahvasta, kun heitto
uus
tai
ei, pään jäätymisen mahdo
kuitenkin vain entistä kie
llisuus tekee monien mie
htovamman.
lestä lajista
Joten ei muuta kuin kai
kki kyykkäämään sieltä
koneiden ääreltä! Tämän
kyseessä on ennen kaikke
strategialöpinän ylitse kan
a hauska laji, joka saa tym
nattaa muistaa, että
peänkin lauantaipäivän
kellen. Sen lisäksi että laji
kulumaan rattoisissa me
on luonteeltaan hupaisa
rkeissä kapulaa visja
sen ohessa voi maistella
siinä myös kiinnostusta
oluen tai pari ilman syd
ylläpitävä kilpailutekijä,
änkohtausriskiä, on
sos
iaa
lisu
ust
ekijä sekä halutessaan voi
tegiamietintöjen kaltais
harrastaa yllä esiintynei
ia hauskuutuksia. Tohtor
den strai Krog suosittelee lämpim
koukkukäsityylin pikaist
ästi kaikille aloitteleville
a unohtamista loukkaant
kyykkätähdille myös
umisriskin minimoimisek
kuekyykän suoritustanne
si. Ja lopuksi: Älkäätten
pelkillä pisteillä (ellei se
koskaan arvioiko joukollut 16p). Jos heittonne
parannettavaa.
ei auttanut joukkuetta,
se oli epäon... siinä oli

Tulevia kyykkätapahtum

ia:

World Cup of Kyykkä 20.

2.2010 (www.wcok.fi )

Blankolaisten saavutuksia

kyykässä:

Blagitarius Blagiators: MM
-kyykkä hopeaa 2005, OK
L-mestaruus 2005-2006
kyykkä pronssia 2007 ja
, pronssia 2003-2004 sek
2009.
ä 2008-2009, OMKombostiKobla: OKL-hope
aa 2007-2008 (sekä B-s
arjan voitto 2004-2005,
sekä pronssia 2005, fuk
2005-2006), OM-kyykkä
sikyykän pronssi 2004.
hopeaa 2006 ja 2007
WIT Blanko: MM-kyykän
naisten sarjan voitto 200
8
ja
2009, pronssia 2005
yy Blanko yy: Fuksikyykä
n voitto 2005

Kirjallisuus:

Managing Long-Term Suc
cess and Fame in Kyykkä
, Räsänen J., 2008.
Mathematics of Kyykkä
, Piiroinen, V-V., 2006.
The Sibal Concept, Putton
en, J., 2009.
Kyykkä for Advanced Pla
yers, Krogerus, M., 2009.
Winning Kyykkä-Tournam
ents – One Throw at a Tim
e, Krogerus, M., 2007.
Basics of Ming-Hunt; Talk
-the-Talk - Minä ja humani
stitytöt, Kärki, J., 2007.
Kylmän Suorittamisen Ana
tomiaa - A Tagteam Stu
dy, Räsänen J. & Hietaniem
Parhain terveisin,
i R., 2009.
Teidän Doctor Rögenstein
berger (tai lyhyesti Dr. Kro
g)

OAMK ja WCOK

emmin WCOK järjesteWorld Cup of Kyykkä eli tuttavallis
Laskiaisen jälkeen Oulussa räjähtää!
n yliopiston lähiymOulu
2010
kyykkäturnauksena 20.2.
tään kaikille avoimena akateemisena
teistä karjalaista
perin
tätä
n
maa
pelaa
en
ä ympäri Suom
päristössä. Tapahtuma kerää kyykkääji
yleiseen sartuu
mah
udessa Oulun korkeudelle. Mukaan
lajia ensimmäistä kertaa tässä laaju
a yhteisasarj
Firm
än
stetä
16. Lisäksi samaan aikaan järje
jaan 64 joukkuetta ja naisten sarjaan
tissa,
Nigh
a
Fion
Blun
sson
Radi
et
naa huikeat loppubile
työkumppaneiden kanssa. Päivän kruu
mat
tuim
vuoden himo
ving High Allstars. Bileissä jaetaan
jossa kyykkäkansaa viihdyttää Groo
(4
iselle
istum
osall
n
lle aamuun saakka. Hintaa joukkuee
rimerkin, ruokalipun ja
kyykkäpalkinnot sekä juhlitaan pitkä
haala
si
lisäk
en
kisoj
een
jokainen joukkueen jäsen saa itsell
siis tilaisuuteen ja ilhenkilöä) kertyy vain 40 euroa, jolla
ukaa
a, vai mitä? Tartt
in vain kymmeneksi euroksi per naam
pääsyn illan loppubileisiin. Ei hassumm
ata!
halua miss
teessa www.wcok.fi. Näitä kisoja ette
moittautukaa nopeasti mukaan osoit
skään ja mölkkyyn erikoistunut harra
ura ry on vuonna 2002 perustettu kyyk
käse
Kyyk
ja
kkyMölö
eliinen
opisk
eem
rän
Oulun Akat
n merkeissä yhteen suuren mää
turnauksia ympäri vuoden ja tuo niide
testaatejärjestö. OAMK järjestää sarjoja ja
ostunut kokeilemaan kyykkää? Tule
kiinn
o
Oletk
n tai opintosuuntaukseen.
en halKone
ja
n
Prose
joita rajoittumatta mihinkään kiltaa
see
sijait
käkopille. Koppi
n sunnuntaikyykkään klo 14:00 kyyk
ilmaan!
maa
en
ellise
maan lajia joka viikko järjestettävää
ihme
än
kyyk
tuloa
Terve
ä helposti etupuolen bussipysäkiltä
lien välissä yliopistolla ja paikalle löytä
www.oamk.oulu.fi
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Elämässä joutuu joskus tekemään vaikeita valintoja. Jotkut asiat eivät ole niin
hyvin, kuin ne voisivat olla. Säännöllisin
väliajoin jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä, ja määrätä tuleva suunta seuraavaan vastaavaan tilaisuuteen asti. Valtaa voi käyttää
tehokkaimmin kahdella tavalla: osallistumalla päätöksentekoon itse tai sanoa
oma sanansa, ketkä pääsevät tekemään
päätöksiä. Näillä tavoilla on myös helpommat nimityksensä: ehdokkuus ja
äänestäminen.
Yk s i n k e r t a isimmillaan
tämä tarkoittaa, että oma
mielipide vaikuttaa päätöksentekoon
kun on mukana päätöksenteossa
mielipiteensä
kanssa. Tämän askeleen ottaminen on
yksi vaikeimpia askeleita, joita itse kukin elämässään tulee ottamaan. Mihin
tahansa tehtävään ehdolle asettuva tulee saamaan palkkiokseen lähinnä ikävämpää sanomista, asettaa itsensä julkiseksi maalitauluksi, tulee kohtaamaan
henkilökohtaisuuksiin menevää käytöstä ja kantaa leimaa otsassaan ehkä koko
loppuelämänsä. Nämä ovat aika ikäviä
”palkintoja” vapaaehtoistyöstä, joihin

Tämän askeleen
ottaminen on
yksi vaikeimpia
askeleita, joita
itse kukin elämässään tulee
ottamaan

käytetään paljon omaa aikaa. Vastuun
kasvaessa yöunet ovat aiempaa lyhyempiä, ja tuntee elävänsä tietynlaisen
paineen alaisena ympäri vuorokauden.
Mitä muutakaan voi tuntea siinä vaiheessa, kun tajuaa olevansa vastuussa
laitosten toiminnasta ja jopa toisten ihmisten työpaikoista – kokonaisten perheiden elämästä?
Ihminen kasvaa vastuun kautta. Kun voi
kokea käyttävänsä elämänsä ja vapaaakansa jonkin hyödyllisen päämäärän
eteen, se on sen arvoista.
Kenelle valta kuuluu? Vain niille, jotka
sitä käyttävät. Niille, jotka ovat uskaltaneet ottaa askeleen ja uhrata itsensä.
Ylioppilaskunnan edustajistovaaleissa
valtaa käytti ~22 prosenttia yliopiston
opiskelijoista. Blankon edellisessä vaalikokouksessa valtaa käytti kuusi prosenttia yhdistyksen jäsenistöstä. TOL:n
johtoryhmävaaleissa valtaa käytti 0,45
prosenttia TOL:n opiskelijoista. Edellämainittu luku on alle puolet sadasosasta. Voidaanko siis aidosti sanoa, että tulokset edustavat kunkin instanssin jäsenistön tahtoa?
Tulokset edustavat äänestäjien tahtoa.
Toisaalta, sananvapaus tarkoittaa myös
mahdollisuutta olla tuomatta mielipidettään julki. Edellämainitut valehtelemattomat numerot kertovat, että huomattava osa ihmisistä onkin käyttänyt

tätä oikeuttaan todella tehokkaasti.
Suomalaisuuteen kuuluu toisista välittäminen, ainakin silloin kun se koetaan
tarpeelliseksi. Mikään ei yhdistä ihmisiä
niin hyvin kuin uhka jonkin hyvin epätoivotun toteutumisesta. Koska äänestysprosentit ovat olleet näinkin alhaisia,
ilmeisesti mitään uhkia ei ole näköpiirissä. Ei edes sellaisena aikana, jolloin
yliopistot joutuvat itse keräämään rahoituksen toiminnalleen. Tänä aikana
jotkut hieman nimekkäämmät yliopistot keräävät koko potin sekä yksityiseltä sektorilta että myös opetusministeriöltä. Jos trendi jatkuu tällaisena, se voi
jossain vaiheessa johtaa koko Oulun
yliopistoa koskettaviin ongelmiin. Jos
Suomen mittakaavassa suuri yliopisto
joutuu ongelmiin, se vaikuttaa koko yliopistoinstituutioon Suomessa.
Uusi edustajisto aloitti toimintansa marraskuun loppupuolella. Olemme loppuvuoden aikana mm. valinneet vuoden
2010 hallituksen, muodostaneet OYY:n
toimintasuunnitelman sekä talousarvion (sisältäen jäsenmaksun suuruuden).
Olen osallistunut päätöksentekoon
pitämällä pari puheenvuoroa, saanut
yhden kirjauksen ylioppilaskunnan toimintasuunnitelmaan sekä luonnollisesti äänestänyt esitetyistä asioista. Ylioppilaskunnan talousarvion ja toimintasuunnitelman päättämiseen vaadittiin
neljän tunnin mittainen kokous – kaksi

”
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22:53 <@hms> rento peppu aiheuttaa paljon vähemmän kipua kuin tiukka

tuntia lyhyempi kuin viimesyksyinen
Blankon vaalikokous, jossa käsiteltiin
yhdistyksen vastaavia
asioita. Mielipide-eroja
toki on ja pitääkin olla,
koska ongelmista keskustelu ja niiden ratkaiseminen voivat avata
uusia näkökulmia ja
jopa paikata aukkoja
tietoisuudessa. Tuntuu
jotenkin ironiselta, kuinka nykyihmisillä on suuri tarve olla oikeassa monissa
asioissa. Jos tulee osoitetuksi olleensa
väärässä ja sen voi myöntää itselleen,
on läpikäynyt yhden parhaita tapoja kehittää itseään.

Teillä on valta, käyttäkää sitä aina kun Uusi pakinasarja kertoo tuntemuksista
pystytte. Tyhmin kysymys on kysymättä ja ajatuksista sellaisesta aktiivi/edunvaljätetty kysymys.
vontatoiminnasta, jonka monet voivat

Tuntuu jotenkin
ironiselta, kuinka
nykyihmisillä on
suuri tarve olla
oikeassa monissa asioissa.

Tuomas Aarni

Jälkikirjoitus:
Viime
hetkillä ennen lehden
viimeistelyä uutisoitiin
yliopiston osittaisista
YT-neuvotteluista. Läheisempään tarkasteluun joutuu muun muassa TOL sekä
Oulun että Kajaanin toimintoineen. Nyt
eletään mielenkiintoisia aikoja, opiskelijoiden sana päätöksenteossa on arvokkaampi kuin koskaan aiemmin.

kokea liian kaukaiseksi. Tällä toiminnalla on ainakin jollain aikajänteellä
vaikutus jokaisen opiskelijan elämään
ja yliopisto-opiskeluun, opiskelijoiden
tehdessä töitä muiden opiskelijoiden
puolesta. Kirjoittaja on entinen Blankon
hallituksen jäsen, jolla on v.2010 luottamustehtäviä mm. OYY:n edustajistossa, LuTk:n tiedekuntaneuvostossa sekä
PSOAS:n valtuuskunnassa. Kirjoittaja on
kirjoitushetkellä myös tykännyt puhua
itsestään kolmannessa persoonassa.

Blankossa tapahtuu:
Tapahtuma

Kuvaus

Laskiainen ja
after-ski sauna

Ensin lasketaan Reikunmäessä ja sen jälkeen menemmme Teekkarita- 16.2.
lolle juhlimaan tapahtuman jatkoja Communican, Histonin ja Verban
kera.

Kevätkokous

Blankon sääntömääräinen kokous

Blankstock

Blankon järjestämä baarihenkinen rock-tapahtuma, jossa esiintyy li- 31.3.
vebändejä. Tämä on tapahtuma, jossa saa rokata niskat uuteen uskoon! \,,/

Haalarikastajaiset

Fuksit saavat uudet haalarit ja vannovat haalarivalan.

Ilmoitetaan
myöhemmin (x.4.)

Kevätexcu

Johonkin päin maapalloa muutamaksi päiväksi, ehkä Viroon.

Ilmoitetaan
myöhemmin (x.4.)

Blankon leffaillat

Katsellaan kiltahuoneella leffa videotykiltä ja lisäksi tarjolla on pientä
naposteltavaa.

Ilmoitetaan
myöhemmin

Wappu

Sisältää lukemattoman määrän erilaisia tapahtumia, souduista saunon- Huhtikuun lopulla,
taan ja asematunnelin örinöihin. Wapusta muodostuu jatkumo, jonka kestää monta
päiviä on myöhemmin lähes mahdotonta erottaa toisistaan.
päivää

Kiltahuonepäivystys

Kiltahuonepäivystyksen aikana jäsenet voivat käydä ostamassa kilta- Torstaisin
huoneelta esimerkiksi haalarimerkkejä, kiltapaitoja, laulukirjoja ja lu- klo 13-14
nastaa anomiaan Bugi-tunnuksia.

Blankon sählyvuoro

Pelaillaan rennolla meiningillä sählyä Välivainion ala-asteen liikunta- Keskiviikkoisin
salissa.
klo 20:30-22:00

Blankon

Pelaillaan sählyä, koripalloa, lentistä tai mitä vaan Välivainion ala-as- Sunnuntaisin
teen liikuntasalissa. Ehdotuksia #Blanko.urheilu -kanavalla!
klo 17:00-18:00

sisäurheiluvuoro

Ajankohta

Ilmoitetaan myöhemmin (x.3.)

”
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14:09:47 <@Virasto> puuppapjuuppappajuupuupppadiipu
14:10:49 -!- Ruusu [~jennisir@tuomi.oulu.fi] has quit [Ping timeout]
14:10:56 <@Virasto> ja se oli liikaa hänelle

Tietoa tiedotuksesta
Mistä tiedän milloin on bileet? Entäs voinko ostaa jostain haalarimerkkejä? Saako jostain vanhoja tenttejä?
Entä missä kaikki ovat?
Kaikkiin näihin ja moniin muihinkin mieltä askarruttaviin kysymyksiin löytyy vastaus Blankon www-sivuilta,
osoitteesta
http://www.blanko.fi
http://opiskelu.blanko.fi/index.php/Etusivu opiskeluwiki
Näiltä sivuilta löydät informaatiota Blankosta yleensä, miten Blankoon liitytään, kuka heiluttaa nuijaa, ja niin
poispäin. Sivuilta löytyy kattava arkisto vanhoja tenttejä sekä linkkilista eri kurssien omille www-sivuille.
Erilaisista tapahtumista ja bileistä tiedotetaan webissä, ja valokuvaaja tuppaa laittamaan sinne myös todistusaineistoa bileistä. Blankon sivuja kannattaa siis selailla usein!
Lisäksi tieto kulkee sähköpostitse; ainakin tärkeimmät asiat. Spämmimäärän vähentämiseksi Blanko käyttää
myös uutisryhmäänsä
oy.killat.blanko
jossa tapahtumien ja muiden asioiden lisäksi välitetään tietoa avoimista työpaikoista. Tilaa heti kättelyssä
tämä news-ryhmä; jos se tuntuu hankalalta, kysy apua pienryhmäohjaajaltasi.
Jaa että missä kaikki ovat? Hmm.. pitäisi ehkä kysyä että missä kaikki irkkaajat ovat. Blankolla on oma irckanava, jonne pääsee avaamalla jonkin ircohjelman ja kirjoittamalla
/join #blanko
Blanko-kanavalla voi jutskailla ihan mistä vaan. Yhdistävä tekijä kanavalla on se, että kaikki siellä ovat TOLlin
opiskelijoita. Jos IRC on sinulle ennestään outo asia, pienryhmäohjaajasi opastanee tässäkin asiassa.
Viimeisenä muttei vähäisimpänä: Ilmoitustaulu TOLlin käytävällä. Laitoksen käytävällä olevalla ilmoitustaululla ilmoitetaan kaikista bileistä ja muista tärkeistä asioista. Ilmoitustauluakin kannattaa siis käydä katselemassa
aina silloin tällöin.
Etkö löydä vastausta askarruttavaan asiaan? Ota yhteyttä Blankon hallitukseen tai johonki toimihenkilöön!
Sähköpostiosoitteet löydät osoitteesta
http://www.blanko.fi/kilta/hallitus/
Parhaimmat poiminnat ja paljon muuta luet kuitenkin tästä lärttysestä, Blankista. Muista tietenkin myös
http://blankki.blanko.fi
Lisäksi kannattaa liittyä myös Blankon Facebook-ryhmään:
http://www.facebook.com/group.php?gid=2404759590&ref=ts
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21:48 <@aarni-> Saa tulla saunomaan jos haluaa
21:48 <@Rockyz> koko kanava nyt aarnille :)
21:48 <@hummerr> :D
21:48 <@Rockyz> 4chan tyyppinen tempaus :)
21:48 <@aarni-> *ka-ching*
21:49 <@Miksumus> :D
21:49 <@aarni-> Kuuluisia viimeisiä sanoja
21:49 <@Rockyz> ja katellaan ilta looppaavia flasheja ja kuunnellaan matti & teppoa, ketä mukana? o/
21:49 <@Odetta> _o_
21:49 <@Miksumus> shatner of the mountia loppuilta
21:50 <@aarni-> Ts. normaali blankolaisten ilta
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oko sinulla on legendaarinen Blanko-paita, laulukirja
vailla vertaa ja nipullinen hienoimpia haalarimerkkejä!?
Jos vastasit jossakin kohdassa "ei".
Niin älä panikoi. Kiltahuoneelta
voit käydä ostamassa kyseisiä tuotteita satunnaisen randomisti
tai sitten kiltahuonepäivystyksen aikaan torstaisin klo 13-14.

Haalarimerkit 2,5€ / kpl
Kiltapaita 10/12€
APInen laulukirja 5€

