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Blankki on puolueeton ja riippumaton opiskelija-ainejärjestölehti. Blankin testit ja vertailut perustuvat kansainvälisesti 
verifioituihin menetelmiin ja ohjelmistoihin. Blankki ilmestyy säännöllisen satunnaisesti. Lehti ei vastaa tilaamattoman 
materiaalin säilyttämisestä eikä palauttamisesta. Julkaisemamme artikkelit, ohjeet ja vinkit on tarkastettu huolella, 
mutta emme kuitenkaan takaa niiden virheettömyyttä emmekä vastaa 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.

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
Palautetta Blankista voit antaa myös Blankon webbisivujen kautta.

Seuraava Blankki  ilmestyy Abi-päiville. Jos haluat juttusi lehteen, lähetä se viimeistään 30.10.2010.

Blankki-tiimiin kuuluvat: Juhani Lehtonen (päätoimittaja), Jussi Lehtonen,  Jenni Sirviö, Tuomas Aarni, Tuomas Kukkamaa, Aleksi Pöyhtäri, 
Ilkka Pernu ja Hanna-Mari Saxman (taitto)

”11:56 < Pauli> baariin irkkaamaan
11:56 <@Manaluusua> no mitä sillon väliä, pitäshä ne feromonit lehahtaa heti ku näkee potentiaalisen parittelukumppanin 
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Häyyyy!

Tittiriimäisin terveisin,

Juhani Lehtonen

blankki-paatoimittaja(at)blanko.fi 

”

”

Son poka syksy tullu vai mitä? Niin se on. Mihin ihmeeseen se kesä hävis? Vastahan sitä pörrättiin Nallikarissa helteillä fris-
beetä nakellen. Syksy se iskee aina ja mahdottoman lujasti. Yleensä se tarkoittaa sitä, että se kesän rentous on ohi ja on palat-
tava opiskelijan arkeen. Siinä vaiheessa iskee sitten se stressi. Ensimmäisenä huomaa sen, että taas on tapahtunut jonkin sor-
tin uudistuksia. Kurssien nimet ovat muuttuneet, edeltyvyydet vaihtuvat, joku on kurssi onkin yllätten pakollinen ja se toinen 
ennalta suoritettu taas ei. Tittirii ja pieni opiskelija on taas niin hukassa, että huh huh. Fuksista puhumattakaan!

Noh, ei tämä syksy kuitenkaan ihan kauheaakaan ole. Nimittäin se tarkoittaa myös sitä, että opiskelijatapahtumat alkavat taas 
pyöriä ja killat järjestävät kaikkea kivaa opiskeluja keventämään. Yhtäkkiä huomaa sen, että hei ompas oikeastaan kivaa, että 
on syksy ja opinnot ovat alkaneet. Kavereita näkee taas ihan eri malliin, kuin kesällä, jolloin joku on töissä Norjassa ja toinen 
jööran bärtilissä. Joten tarkemmin kun miettii, syksy loppujen lopuksi ihan jees!

Blankille syksy tarkoittaa kiireitä ja kaikenlaisia haasteita. Juttuja pitää tehdä liukuhihnalta, sillä loppuvuonna ilmestyvät vielä 
ainakin AbiBlankki sekä JouluBlankki. Tämä tarkoittaa sitä, että jos sinulla hyvä lukija on jotain juttuideoita tai suollat mielesi 
kätköistä hauskoja juttuja, olet tervetullut Blankkilaisten joukkoon. Tarvitsemme joukkoomme uusia tekijöitä, sillä näin leh-
den tekoon saadaan jatkuvuutta. Vuoden vaihteen jälkeen tarvitsemme ainakin uuden taittajan, joten jos Blankin taittami-
nen kiinnostaa ja omaat graafista silmää, niin otahan yhteyttä asap!

Blankin teko on kaikessaan todella mukavaa, ja siitä on suurin kiittäminen Blankki-tiimiä sekä avuliaita freelancer-toimitta-
jia. Ilman teitä tästä hommasta ei tulisi mitään. Siispä isot kumarrukset jälleen tästäkin lehdestä, ja jatketaanpa syksyllä uu-
sien haasteiden merkeissä!

PS. Ainiin, syksy on täynnä opiskelijatapahtumia. Käykää niin monissa tapahtumissa, kuin on mahdollista. Fuksina varsinkin! 
Saat mm. fuksipisteitä (wanhatkin "saa", ja seepra saa aina), josta tuloksena saat hulluna kokemuksia, kavereita ja kunniaa! 
Jovain, nii se o!

11:48 <@Rockyz> oottako kuunnellu tätä Devin Townsend Projectin Addicted -albumia?
11:48 <@Rockyz> paitti että vanhalle veret seinään ja kirkko paskaksi miehestä voi tuntua ettei paljon hautakivet kostu :)
11:48 <@nassekova> meikä o kuunnellu vaa sitä bad devil biisiä
11:49 <@Rockyz> suosittelen ruumiin lämmöllä
11:49 <@FunkyMama> Rockyz: kannattaa tsekata se Ziltoid the ominscient
11:49 <@Rockyz> kylmän, patologisen osaston jääkaappi viileän nussimarykimän jälkeisen aktin olemuksen viileydellä
11:50 <@Rockyz> FunkyMama: oon kuunnellu nyt parin päivän aikana sitäki
11:50 <@aarni-> Rockyz: Se me tiietään että joit eilen alkoholia, mutta mitä pittää ottaa että saa tommosta tekstiä ulos?
11:50 <@aarni-> :D
11:50 <@Rockyz> blankin päätoimittaja 

10:05 <@Mikuel> nousee kuitenki aika jyrkästi
10:13 <@Karukki> niinpä näyttää :O
10:13 <@Karukki> nousee yhtä nopeesti ku toissapäivänä laski :P 
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”

Achtung! 

Syksyiset terveiset jäsenistölle. Kesä on virallisesti ohi ja fuksit ovat tulleet opintojensa pariin, sekä lehdet ovat 
jo tipahdelleet puista jossain määrin. Blankokin on saanut itsensä liikkeelle, jokseenksin hieman moottori ys-
kähdellen ja kankeasti kesätauon jäljiltä. Mutta kunhan tästä vauhtiin päästään, niin monenlaista tapahtumaa 
on tulossa. Nyt heti kättelyssä isompana tapahtumana on tulossa Blankon ja OTIT:n yhteiset lanit lokakuun 
puolessa välin. Lisäksi Blanko tarjoilee virallistakin osuutta, kun marraskuussa järjestetään yhdistyksen vaali-
kokous missä valitaan seuraavan vuoden hallitus ja toimijat. Sinne siis kaikki asiasta kiinnostuneet ja tulkaa 
kuulemaan miten tämä vuosi on mennyt ja mitä ensi vuodelle on kaavailtu.

Syksy on pimeä ja märkä, joten kiltahuone on hyvä pakopaikka tätä masennusta pakoiltaessa. Kiltahuonetta 
on vähän siivoiltu kesän aikana ja sen toimintaa on pyritty parantamaan pienillä järjestelyillä. Muistuttaisin, 
että jäsenistön käytössä on 3 terminaalipäätettä, xbox, PS1 ja nintendo. Lisäksi kiltahuoneella on kaffitarjoi-
lu, ja silloin tällöin jotain purtavaakin. Vaikka kiltahuone on kuin toinen olohuone, vastatkaa sen siisteydestä 
laittamalla roskanne roskiin älkääkä jättäkö niitä pöydille lojumaan. Tulen henkilökohtaisesti valittamaan 
jokaiselle, jonka näen jättävän roskia pöydille ja/tai lattialle.

Viimeisenä sanana vielä sellaista, että Blanko hakee aktiivisia toimijoita riveihinsä, joten jos olet kiinnostunut 
tekemään Blankon eteen hommia, niin ota yhteyttä puheenjohtaja@blanko.fi, niin voimme käydä tarkempaa 
keskustelua mikä juuri sinua kiinnostaisi. 

Puheenjohtajanne Ville-Matti ”Karukki” Alanko

PS. Fukseille muistutuksena teille järjestetystä Fuksipistekisasta, että kerätkää niitä pisteitä ja voittakaa hyviä 
palkintoja!! 

”
18:24 <@Kauko-> isvaffel kysy kerran yhdessä videossaan että
18:25 <@Kauko-> pitääkö seksin jälkeen kiittää?
18:30 <+Ruusu> jaa täällä pohditaan syvällisiä 

17:52:28 <@Piudi> aarni-: lol
17:52:38 <@Piudi> arvaa paljoko meikällä on gradumatskuu
17:55:10 <@aarni-> Ns. vitusti?
17:59:11 <@Piudi> 175 Gigaa :D
17:59:40 <@aarni-> Jepajee, ei voi muuta sanoa
17:59:41 <@aarni-> :D
18:00:17 <@Piudi> näistä matskuista tulee ilmeisesti projekti 1 -ryhmä 
että nää saadaa analysoituu :D
18:00:48 <@aarni-> Hyvä Herra, Teidän G:nne on valtava 
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Kopo-palsta 04/10

Noniin, syksy vain vilistää eteenpäin. Kurssit alkavat, harjoitustöitä väsätään milloin kofeiinihuuruisessa eufori-
assa, milloin itkua tuhertaen kirjaston nurkassa. Monella fuksilla (ja myös kokeneemmalla opiskelijalla tutkin-
torakenneuudistuksesta johtuen) on varmasti ollut opintoihin liittyviä kysymyksiä jo tälle syksylle. Muistakaa 
ottaa aina opintoihin liittyvissä kysymyksissä yhteyttä JONNEKKIN (opintoneuvonta – kohdasta laitoksen ko-
tisivuilta on hyvä aloittaa), älkääkä antako periksi ennenkuin saatte apua/vastauksen. Minuun voi (ja pitää!) 
ottaa yhteyttä ongelmatilanteissa ja myös mahdollisissa kehitysideoissa. Tärkeintä on, että ette jää yksin mu-
rehtimaan ja arvuuttelemaan, ottakaa yhteyttä niin aletaan hoitamaan asiaa.

Syksyn palautepäivä järjestetään näillä näkymin marraskuun 3. päivä klo 13 eteenpäin, paikka varmistetaan 
myöhemmin. Lokakuun aikana keräämme jälleen opiskelijoilta palautetta laitoksen toiminnasta ja opetukses-
ta, ja näitä palautteita ja kysymyksiä käymme sitten palautepäivillä lävitse. Paikalle kannattaa ilmaantua myös 
fyysisesti, sillä tilaisuudessa on mahdollisuus esittää suoria kysymyksiä laitoksen henkilökunnalle, ja viime ker-
toina on palautepäivillä saatu aikaan loistavan kehittäviä keskusteluja, joiden ansiosta muutoksia ja kehitystä 
on tapahtunut. Palautepäivä mahdollistaa vuoropuhelun opiskelijoiden ja laitoksen henkilökunnan välillä, tar-
joten molemmille osapuolille mahdollisuuden kehittää opetusta ja opiskelua entistä paremmaksi.

Opetuksen kehittämistyöryhmä (OKTR) on saanut uuden opiskelija-edustajan, Teemu Rytilahti nimettin työ-
ryhmän opiskelija-vara-jäseneksi 15.9. asiaankuuluvin fanfaarein ja seremonioin. Teemu liittyy Ville Kiviniemen 
(vara-jäsen), Tuomas Aarnin (varsinainen jäsen) ja meikäläisen joukkoon tuomaan esiin opiskelijoiden näkökul-
man kaikkeen opetukseen suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen liittyvään toimintaan OKTR:ssä.

Lyhyesti vielä:

    * Kysykää kun askarruttaa, ottakaa rohkeasti yhteyttä! Minulle voi heittää juttua niin maililla taikka irkissä, ja 
rohkeimmat voivat tulla jopa ihan livenäkin juttelemaan.

    * Palautepäivät 3.11. Alkaen KLO 13. Seuraa ilmoittelua ja tiedotusta asiasta.

    * Teemu Rytilahti uusi OKTR:n vara-jäsen. 

Wookie-boogie terveisin,

Martti Tuisku,

Blanko Ry:n Kopo-vastaava

PS. Jos Kopo-hommat kiinnostaa noinniinku enemmänkin, ja haluat olla mukana auttamassa ja vaikuttamas-
sa, otahan yhteyttä. Kopo-kätyreitä tarvitaan aina, hommassa pääsee oikeasti vaikuttamaan asioihin.

Ei muuta sitten ku että laitetaan homma ;PÖTIC! 

”

¿La educación sexualita?
10:44 <@Morrissey> olipa oikiasti huikian KIVAA pitää koulutusta. oli 
mukavasti sakkia ja olivat mukana hyvin.
10:44 <@Morrissey> plus itellä luisti 

15:47 <@mrcap> hei tulkaa kaikki pilvien päälle, otetaan 
sateenkaaria maaleiksi, tehdään pallo ja aletaan pelaa-
maan jalkapalloa 
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”

Fuksit saapuivat teekkaritalolle. 
Sitten oli vaikka mitä jännää. Sitten 
jaettiin illalliskortit ja osa taisi juo-
da sihiseviä janojuomia. Sauna oli 
lämmin ja iltaa vietettiin erilaisten 
kisojen merkeissä. Joku fuksitiimi 
voitti kisat ja heille siitä iso käsi ja 
suuret respectit. Loppuilta meni 
makkaroita paistellen ja mukavas-
ta meiningistä nauttien. 

Fuksisauna 2010 Teksti: Juhani "Rockyz" Lehtonen 
Kuvat: Guessa , Kurkku

10:56 < Mutjake> FUKSIT TULEE, FUKSIT TULEE, FUKSIT TULEE / JA FUKSEILTAKIN TULEE!
...
10:59 <@Rockyz> Mutjake: lääkiksen fuksit on tullu jo ajat sitte, hohoho ;)
11:00 <@Mutjake> Fuksit tulee, tulisinpa minäkin :-) ”

22:00 <@Rockyz> voiko fallout3:ssa 
tehä ite ommaa radiokanavaa?
22:01 < vaev> soittasitko sielä että 
trololololoo
22:01 <@Odetta> :D 
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Vulcanalia oli jännä, yliopistolla oli vaikka minkälaisia jut-
tuja ja erilaisia ständejäki oli hyrymykke. Kiltahuoneella-
kin oli pientä pohjustusta tulevaa Kuusisaaren bileitä var-
ten ja taisipa siellä soida ainakin kerran "niin hyvää puuta". 
Kun biiseistä ja leppoisasta tunnelmasta oltiin nautittu riit-
tävästi, lähdettiin pressua asentamaan Kuusisaaren nur-
melle. Siellä sitten iloisella porukalla vietettiin iltaa, jee. Osa 
käväisi myös sisällä kuulemassa rehtorin virallisen vitsin, tai 
sitten ei. Tämän jälkeen vuorossa oli Wesibusseilua ja olihan 
se taas pitkästä aikaa mahtavaa! Lisäksi Kuusisaaren sisäti-
loissa esiintyi myös livebändejä. Sitten taas jonotettiin, odo-
tettiin, ruuhkassa ähkittiin ja puhkittiin. Lopulta ilta oli ohi 
ja aamulla maistu vesi. 

Vulcanalia 2010 
Kuvat ja teksti: Juhani "Rockyz" Lehtonen 

22:08 < tri_nitro> full hd-porno muuten täyt-
tää nopeesti ”

11:58 <@aarni-> Joskus N vuotta sitte sain baarissa numeron 
talteen, kun oltiin puhuttu koodauksesta
11:58 <@aarni-> Oli vähän olo että do you believe in miracles ”
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Fuksisuunnistus, ah, tuo niin mieleen-
painuva tapahtuma mikäli muistaa jo-
tain. Paljon siitä oli kuullut ja paljon sitä 
oli kehuttu, joten eihän itseään kunni-
oittava opiskelija voinut jättää sitä vä-
listä. Kun kohtalokas päivä oli koitta-
nut, tulevasta ryhmästäni en tiennyt 
kuin pari tyyppiä, joten kiltahuoneelle 
mennessäni jännitys kasvoi, että mil-
lainen ryhmä sitä lopulta muodostuisi. 
Kuin ihmeenkaupalla sattui kiltahuo-
neella olemaan sopiva määrä itsenikal-
taisia hienoja herrasmiehiä, jotka aikoi-
vat myös osallistua tähän kunniakkaa-
seen kilpailuun. Näinpä lyötiin hynt-
tyyt yhteen ja suunnattiin ilmoittautu-
mispisteelle.

Alkupään rastit yliopistolla olivat nih-
keitä kun kaikki olivat selvinpäin, eikä 
kukaan kehdannut tarjoilla viintä yli-
opiston sisällä, ujoja fukseja kun oltiin. 
Lähes jokaisella rastilla joutui jonotta-
maan, me kun ei oltukaan ainut ryhmä, 
joka tähän kisailuun osallistui. Jono-
tusaika käytettiin tietenkin tankkaami-
seen, sillä nestetasapaino oli tärkeä pi-
tää yllä, tämähän opetettiin jo armei-
jassa. Alkoholimäärän lisääntyessä ve-
ressä, alkoi myös vauhti paranemaan. 
Kuin hujauksessa oltiin yliopiston rastit 
huitaistu pakettiin käyttäen taktiikkaa; 
kaikki menee hyvin, kun ottaa vaatetta 

pois ja muistaa juua. Ryhmämme koh-
tasi kumminkin ongelman, kun ruoka ja 
juomavarastot alkoivat olemaan tyhjil-
lään - tämä ratkaistiin suuntaamalla Kai-
jon liikekeskukseen. Kaupan kautta lisä-
juomingit ja muut varustelut hoidettiin 
kuntoon, ja sitten kokoonnuttiin Kai-
jon liikenneympyrän keskelle ottamaan 
snapsit herrasmiesten tapaan. Kello oli 
petollinen eikä aikaa ollut hukattavaksi, 
joten otimme suunnan kohti keskustan 
pimeyttä.

Tässä vaiheessa humala alkoi olemaan 
jo miellyttävä ja voi sanoa, että ol-
tiin hienoisesti humalassa. Rikkoutu-
nut olutpullokaan repussa ei edes har-
mittanut. Kuin teleportin tavoin huo-
maamme siirtyneemme keskustaan, et-
tei vain oltaisi käytetty Caion teleport-
tia. Hyvä fiilis ja ryhmähenki näkyi täy-
sissä pisteissä, joita napsimme rasteilta 
peräjälkeen - nähtiinpä yhdellä rastilla, 
jopa poikien välinen pusu rastivahdin 

Fuksisuunnistus 2010
Teksti: Mika "miksumus" Haapaniemi 
Kuvat: Guessa, Kurkku

11:17 <@fmr> jaakko tilas vissii 16 viskishottia ja kasas ne silleen pyramiidiksi siihen baaritiskille. kupen piti laittaa vaan se vii-
menen shotti siihen päälle ni kaato koko paskan :D 
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pyynnöstä. Muistikuvat alkavat jo hä-
märtymään illan mukana, mutta viimei-
nen rastimme sijaitsi rotuaarilla, jossa 
toteutimme yläosattomissa ihmispyra-
midin, johon taisi liittyä runonlausuntaa 
tai sananselitystä. Joka tapauksessa vir-
kavalta oli myös kiinnostunut esitykses-
tämme, joten täydet pisteet ja pois pai-
kalta. Seuraavaksi olisi pitänyt ilmeisesti 
mennä onnelaan, mutta ryhmämme 
humalatila huomioon ottaen tehtävä 
oli vaikeampi miltä se kuulosti. Ihmiset 
tuntuivat hajautuvan joka suuntaan. 
Itse päädyn ihmeellisesti 45:een, jonka 
jälkeen huomaankin olevani Caiossa. 
Tämän jälkeen herään omasta sängys-

täni ja toivon etten olisi herännyt. Myö-
hemmin kuultiin, että joukkueemme si-
joittui kolmen parhaan joukkoon, joten 
everything went better than explana-
tory.

- Ikuinen fuksi 16:19 <@Morrissey> herrasiunaa. kas-
vopa poskessani iso karva ”
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Blankon perinteinen kevätexcu kokosi 
jälleen viime keväänä rohkeimmat, kau-
neimmat, voimakkaimmat ja muuten-
kin erinoimaiset yksilöt salaista tehtä-
vää varten, johon kuului matka eksoot-
tiseen Tallinnaan. Many were called, few 
were chosen. Lähtö tapahtui salaiselta 
superninja-tapaamispaikalta (Kyykkae-
koppi) aikaan jolloin tavalliset kansalai-
set nukkuvat kotiensa lämmössä. Bus-
sin saavuttua ja kaikkien ahtauduttua si-
sään aloitimme vaarallisen tehtävämme 
ja matkamme kohti tuntematonta. Mat-
kan aikana katsoimme supersalaista vi-
deomateriaalia, joka valmistaisi meitä 
perillä odottavaa varten henkisesti. To-
sin täytyy myöntää, että oma mielenter-
veyteni oli koetuksella kyseisen materi-
aalin kanssa. Nestetasapainosta pidet-
tiin antaumuksella huolta ja kaikki su-
perninjat olivat erinomaisella tuulella. 
Yöllisen matkamme aikana maamme 

pääkaupunkiin nappasimme mukaan 
vielä yhden superninjan, koodinimel-
tään ”Hyvää puuta“.

Erinomaisesti levätyn yön jälkeen saa-
vuimme kirjaimellisesti ryminällä Hel-
sinkiin (kiitos HKL), jossa nautimme aa-
mupalaa kuka missäkin. Tämän jälkeen 
tarjolla oli mahdollisuus osallistua yri-
tysvierailulle Recoil Games:in toimis-
tolle. Recoil gamesilla työskentelee eräs 
opiskelijamme, myyttinen ja hieno mies, 
nimeltänsä hulu. Osa porukkaa jäi suosi-
olla nauttimaan kaupungin vilinästä ja 
melskeestä, toisten suunnatessa esit-
telyyn. Yritysvierailu oli erinomainen, 
tarjoomukset mukaanlukien. Recoililta 
matkamme jatkui terminaaliin, jossa yl-
lättän osalle iski nälkä! Koska laivan läh-
töön oli vielä hetki, nohevimmat, ko-
meimmat ja viisaimmat miehet tilasivat 
paikallisesta pizzataksista pizzat. Kateel-

listen katseiden alla höyryvät lätyt kato-
sivat nopeasti suojaan merituulelta.

Laivamatka meni tuttuun tyyliin erin-
omaisesti, ”urheilujuomaa” nauttien. 
Laiva saapui perille illansuussa ja kaikki 
pääsivät onnellisesti maihin, vaikka 
osalla oli hieman hatarat muistikuvat 
passin tarkistuksesta. Väsyneiden mat-
kalaisten onneksi hotellimme oli ryömi-
mismatkan päässä terminaalista. Kaksi 
minuuttia huoneessa virkisti kummasti, 
ja suuri osa porukasta lähtikin sompai-
lemaan Tallinnan yöelämään. Seuru-
eemme käyttäytyi erittäin sivistyneesti 
ja vieraili vain parhaimmissa ja tasok-

KEVÄTEXCXCXCXCXCXCXCX-
CÜÜÜÜÜÜ!!!! Teksti: Martti "DThorn" Tuisku

Kuvat: Rockyz

11:34 <@Rockyz> oli muuten kamerassa karvaset pallit kuvattuna makrolla, kiitokset :) 

”
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kaimmissa ravintoloissa. Tämän pystyy 
päättelemään siitä, että eräässä ravinto-
lassa ilmeisesti esiintyi itse Madonna, ai-
nakin laulusta päätellen.

Erinomaisesti nukutun yön jälkeen 
maistui kaikille herkullinen hotelli-aa-
miainen, jonka jälkeen alkoivat tuliais-
ten ostelut ja kaupungin kiertely. Van-
hassa kaupungissa riittää nähtävää, 
vaikka kummasti välillä tuli eteen ka-
tuja jotka tuntuivat jotenkin etäisesti tu-
tuilta, omituista... Illansuussa jatkuivat 
parhaimpien klubien ja ravintoloiden 
etsintä, ja eräällä klubilla oli liikkeistä 
päätellen samaan aikaan tanssilattialla 
Michael Jackson, Lord of the Dance ja 
Fred Astaire uudelleensyntyneinä... Sen 
verta kovia muuveja näkyi. Seuraavana 
aamuna odotti jälleen herkku-aami-
ainen, ja erään huoneen asukkaat oli-
vat ilmeisesti varanneet hääsviitin, sillä 
ovessa oli taidokkaasti muotoiltu ruu-

su-asetelma.

Kotimatka alkoi positiivisissa merkeissä, 
kaikilla oli jostain kumman syystä vain 
tavaraa enemmän kuin tulomatkalla, 
mistä lie johtunut? Äärimmäistä ur-
heilusuoritusta muistuttavan laukku-
jen ja kärryjen raahaamisen jälkeen en-
sin laivaan ja sitten laivasta pois lastau-
duimme jälleen bussiin, jonka tavaratila 
oli jostain syystä nyt paljon täydempi 
kuin tullessa, aika omituista. Excu-dvd 
jatkoi matkamme sulostuttamista, ja 
aamu-yön tunteina saavuimme takai-
sin Ouluun, jossa totesimme tehtävän 
olevan suoritettu. Harmi vain, että teh-
tävä oli sen verran salainen, ettei ku-
kaan tiennyt mikä se oli. Mutta, pääasia 
oli, että superninjat suorituivat siitä! Le-
pohetki Oulussa vain jäi lyhyeksi, sillä 
seuraavana päivä vuorossa oli kirkkove-
ne-soudut, ja sittenhän edessä häämöt-
tikin vappu... 
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Blankki tutkii: Cock-fight 2
Testaajat:
Tuomas "aarni-" Aarni
Mika "miksumus" Haapaniemi
Kauko "kauko-" Kaukoranta
Ville "mrcap" Kiviniemi
Juhani "Rockyz" Lehtonen
Eero "Eero~" Penttilä 

Oli taas tullut se aika vuodesta, että kulinarismin hönkäys 
oli kasvanut sisällämme siihen pisteeseen, että oli aika ot-
taa kattilat ja pannut kaapista, ja valmistaa veret seisautta-
vat ruoat. Tällä kertaa tarkoituksenamme oli taistella kah-
dessa joukkueessa ruokaa tehden, käyttäen ainoastaan gril-
liä ja trangiaa. Idea sisällämme uhkuen ryntäsimme paikal-
liseen hypermarkettiin hakemaan erilaisia ruokia. Hetken 
toisiamme katsellen totesimme, että on ehkä parempi, että 
teemme yhdessä safkat. Sillä muuten ruokabudjetista olisi 
tullut hankalan pieni, eikä pelkästä pekonista saa mitään 
yllätyksiä aikaan. Siispä keräsimme kimppakolehdin ja os-
timme pari kauppakassillista herccuja. Ruokaostoksia kertyi 
lopulta noin 36 euron edestä, joten budjettia illan ruokako-
kemukselle kertyi vain 6 euroa per lärvi. Tämän jälkeen ruo-
kapussit heitettiin auton kyytiin ja päätimme lähteä toteut-
tamaan illan suunnitelmia Veri-Toppilaan.

Hommahan lähti niin hienosti liikkeelle, että trangia unoh-
dettiin heti lähdössä vahingossa kotiin eikä sitä enää jak-
settu hakea. Onneksi polttopuita löytyi erään nimeltämai-
nitsemattoman asutusalueen pihagrillistä ja ne matkassa 
lähdimme tuikkaamaan pallogrilliin tulia. Kämppään pääs-
tyämme aloimme tutkailemaan ostoksia ja pohdimme yh-
dessä, että mitä näistä kaikesta saataisiinkaan aikaan. Ihan 
ensiksi maistoimme kuitenkin erilaisia snapseja, joista ai-
nakin Jallu tuntui porukalle kelpaavan. Tämän jälkeen aloi-
timme kokkailun. Josta syntyi mitä mielenkiintoisempia ruo-
ka-annoksia. Myös uunia ja sähkölevyjä käytettiin, sillä eihän 
siihen pallogrilliin olisi mitenkään kaikki eväät kerralla mah-
tuneet. Ruoat onnistuivat mallikkaasti ja kaikki syötiin lop-
puun. Napa paukkui myös siihen malliin, että oluen nautti-
misesta ruoan jälkeen ei meinannut tulla mitään. Sekös tes-
taajia pelotti ja pelko osoittautui lopulta todelliseksi.

Illan aikana tehdyt ruoat:

Jalapeno poppers

Kokonaisia tuoreita jalapenoja
Tuorejuustoa
Pekonia
Tikkuja

Halkaistaan jalapenot kahtia ja kaavitaan sisältä siemenet 
sekä paprikamainen sisäliha pois. Sen jälkeen täytetään ja-
lapenot tuorejuustolla ja kääritään pekoniin, joka lukitaan ti-
kulla kiinni. Tämän jälkeen jalapenot asetetaan grillille ja an-
netaan olla 10-15min sopivassa lämpötilassa.

Savuiset ja täytetyt paprikat
Paprikaa
Halloumi-juustoa

Täytetään paprikat juustolla ja grilla-
taan sen verran, että juusto alkaa sula-
maan ja paprikat näyttävät grillatuilta.

Merellinen siika (ei kahden kilon)
Tuore kokonainen siika
Simpukoita
Katkarapuja
Tomaattia

Laitetaan kala folioon ja suolataan si-
sältä. Pilkotaan tomaatteja siivuiksi ja 
asetetaan kalan sisäpuolelle. Tämän 
jälkeen "taitetaan kala kiinni" ja ripo-
tellaan simpukat sekä katkaravut ka-
lan pinnalle. Sen jälkeen folio suljettiin 
ja nakattiin grilliin valmistumaan. Kun 
tuoksu ja tunne ruoan valmiudesta on 
hyvä, ota kala pois grillistä ja nauti.
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Kookoskermainen ullatus
Kookoskermaa
Banaaneja
Ananasrenkaita

Vatkataan kerma ja banaani. Tuloksena saatu mössö tarjoillaan 
jälkiruoka-astiasta ananasrinkulapuolikkaan kera.

Ponovettuset
Perunoita

Perunat kuorittiin, pilkottiin pitkittäin "veneiksi" ja laitettiin pel-
lille. Päälle ripoteltiin öljyä ja kaikkea shaissea. Sen jälkeen uu-
niin ennalta määräämättömäksi ajaksi ja kun näytti valmiilta 
niin otettiin uunista.

Perunankuoriyllätys
Perunankuoria

Talteen otetut perunankuoret nakattiin pellille ja uuniin. Päälle 
laitettiin jotain mystisyyttä. Lopputuloksena uunilla yllätetyt 
perunankuoret, jotka maistuivat todella hyvältä. Saattaa olla, 
että kuoret tehtiin myös paistaen pannulla. Tarina ei kerro ja 
kokit ovat hukassa.

Tomaattinen pekonikastike
Papuja tomaattikastikkeessa
Pekonia
Tomaatteja
Kermaa
Texas Peteä

Pekonit paisteltiin pannulla ja silputtiin pieniksi palasiksi. Sen 
jälkeen paistinpannulle lisättiin tomaatteja, kermaa, Texas Pe-
teä ja papuja tomaattikastikkeessa. Tämän jälkeen koko hom-
maa paistettiin, höystettiin tai kiehautettiin, kunnes ruoka 
näytti syötävältä. Sopi erinomaisesti pihvien kera.

Grillatut possun ulkofilepihvit
Possun ulkofilettä

Savujalapenojauhetta

Possun ulkofilepihvit pallogrilliin ja päälle siroteltiin savujala-
penojauhetta. Pihvejä paisteltiin lopulta niin pitkään, että nii-
den kypsyys oli mature-luokkaa.

- Papu-pekonihässäkkä naamattoman hyvää

- Kala pehmeää, ehkä vähän mautonta, äyriäiset loistavia, iloi-
sen merimäisiä

- Herkkä maku

- Savunmakuinen paprika aivan loistavaa + halloumi-juusto 
toimii

- sipuli ei maistu si-
pulille

- Pekoniin kääritty ja-
lapeno loistavaa

Pihvi+kastike: kastike helevetin hyvä. pihvi olisi saanut olla 
maustetumpaa, ehkä pimeässä paistaminen vaikutti

Blair's Sudden Death maistuu Kauppuri 5:n viiden pääkal-
lon wings-kastikkeelta, "ei voi enää käydä Kauppurissa ver-
tailematta kastikkeita toisiinsa"

Lohkoperunat hyviä sekä perusvarmoja, hyvin maustetut

Grillattu sipuli positiivinen yllätys, makeaa ja hyvää

Paprika+halloumi: savuinen juustopaprika helevetin hyvä

Täytetty pekoniin kääritty jalapeno: hitto että on hyviä, pe-
konin ja juuston pehmeä maku ohjastaa jalapenon tulisuu-
teen täydellisellä tavalla

"Nakkea ja Talvilomalla ei saa soittaa" "miks" "ei vielä 
mennä tähän"

"perunankuoret yllättävän hyviä perunankuoriksi"

"muslimilautanen"

"blankki suosittelee kookoskerma+banaani, toimisi hyvin 
lämpimänä vaniljajäätelön päällä, salainen mauste aasia-
lainen niittyhunaja toimii" 



14

Blankki testaa: Ookkonäänauru 17.9 

Aurinkoisena perjantai-iltana suuntasin kulkuni kohti Pohjankartanoa katsomaan stand-uppia. Oulussa on 
viimeisen parin vuoden aikana noussut uudenlainen illanviettokulttuuri. Nimittäin stand-upin katsominen 
ja kokeminen. Pohjankartanon salissa pidettävä Ookkonäänauranu on jo 4 vuoden ajan tehnyt työtä stand-
upin parissa. Tänä iltana koomikot olivat Olli Siiki, Rami Valli, Niko kivelä ja illanisäntänä oli tietenkin Zaani. 
Olin menossa aikaisempaan näytökseen, joka alkoi kello 18.00. Esitysaika oli muuttunut tavallisesta kello 
19.00 tuntia aiemmaksi yleisön pyynnöstä. Illassa on kaksi esitystä ja myöhäisempi esitys alkoi klo 21.00. 
Illanisäntänä Zaani aluksi lämmittelee yleisöä, kertoo kuulumisia, vastaa palautteeseen ja esittelee illan 
esiintyjät. Zaani myös kiusaa yleisöä, joten jos ei kestä huumoria ja pientä hyväntahtoista vinoilua ei kannata 
tulla myöhässä taikka istua eturivissä. Mutta oikeastihan Zaani on todellinen herrasmies. Hän keskeytti mo-
nologinsa ja hankki pariskunnalle vierekkäiset istumapaikat, kun jäljellä oli vain hajapaikkoja (ja tietystihän 
treffeillä pitää istua vierekkäin).

Pohjankartanon sali on täydellinen pitämään tälläisiä esityksiä. Hyvä sijainti ja salissa on helppo nähdä joka 
riviltä lavalle. Ainoa harminpaikka on, että anniskelualue on vain aulassa. Tunnelma on enemän teatteris-
sa kuin baarissa. Suomalaiset ovat tuttuun tapaan kankeita, kun ei ole ystävä alkoholi rentouttamassa. Eli 
juomia ei saa viedä saliin. Tiedän, tai um, tunnen ihmisiä jotka ovat kuitenkin tuoneet omia taskumatteja 
esityksiin. Tämä ei ole millään tavalla kannuste kirjoittajan puolelta. Että ei mennä sinne hirveessä humalas-
sa. Se on moukkamaista. Yksi-kaksi rentouttavaa ennen esitystä voi olla ihan paikallaan. Väliajalla voi käydä 
ostamassa olutta tai vastaavaa alkoholijuomaa. Tietenkin voi käydä haukkaamassa ulkona raitista ilmaa tai 
jos haluaa vetää nikotiinia, niin silloin poistua koulun alueelta läheiselle pyörätielle (että ei niitä tumppeja 
siihen pihalle jumalauta). Ookkonäänaurunu liput myydään nopeasti loppuun, joten ne kannattaa hankkia 
mahdollisimman nopeasti, kun ne tulevat myyntiin. Ja hintakaan ei ole mikään kiskurointia vaan ihan reilu 
kymppi (halapaa hupia hahaha).

Esiintyjistä puheenollen, siellä oli yllätysesiintyjä Ari-Matti Rytikari, joka oli positiivinen yllätys. Se oli vasta 
hänen neljäs esiintyminen, joten hänen settinsä oli lyhyempi kuin muilla. Uusia esiintyjiä kannustetaan tällä 
tavalla alkuun. On hienoa, että autetaan ihmisiä pääsemään alalle. Ookkonäänauranu on alkanut pitää open 
mic-iltoja bar 45 specialissa. Ja Ari-Matti on sieltä noussut uusi koomikonalku. Jos kiinnostaa kokeilla siipiä 
stand-up koomikkona, niin sinne tarinoimaan omia juttuja kannustavassa ilmapiirissä. Open mic-illat ovat 
vielä itseltä kokematta, mutta tarkoituksena olisi käydä katsomassa niitä.

Loppujen lopuksi Ookkonäänauranu on jotakin uutta perinteisille illanviettotavoille. Tai vaikkapa treffiympä-
ristö elokuvan sijaan. Itseasiassa jopa parempi, koska näkee onko toisella samanlainen huumorintaju, ja sitte 
voi jutella väliajalla oluen lomassa. Ja ei ole niin meluinen kuin baari taikka jäykkä kuin vaikkapa teatteri?! 
Koska pukeutumiskoodia ei ole, niin voi pukeutua joko hienommin tai halutessaan oman maun mukaan. 
Itsekin tuli käytyä nauramassa kehon jännitykset pois ja mieli oli iloisempi klubin jälkeen. Ja hyvä alkuhan se 
on mukavalle viikonlopulle. Suosittelen!

http://www.ookkonaanauranu.com/ 

Teksti: Ilkka "dangere" Pernu

12:39 <@mrcap> voi veljet, onpa meillä mukavaa. vai mitä?!
12:40 <@Virasto> kiva kun on mukavaa
12:40 <@Miksumus> jätkien kanssa luennolla
12:41 <@Donni> onko meillä mukavaa
12:41 <@Miksumus> on värikkäitä kalvoja, tylsää puhetta, mutta ei oo kummitusjunaaaa
12:42 <@Donni> projektisopimuksia, tekemättömiä ohjelmointitöitä, kummituksia
12:43 <@TheQ> Kaikkea mitä perus-torstaihin kuuluu 

”

”
12:53 <@Necrolust> Tulin 7 jälkeen aamulla kämpille takas, niin joku kiinalainen veivas ohi 
tyhjällä kadulla semmosella 1-pyöräsellä ja huusi jotain, että "OOOOiiiiiAAAAooooooAAAAA"
12:53 <@Necrolust> Se oli hämmentävä hetki. 
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Introduction to Kyykkä

Mmmoi!

Talven lähestyessä itse kukin saattaa havaita yliopiston parkkipaikkojen liket-
tyvillä mystistä toimintaa. Koneen ja Prosessitekniikan hallien välissä pyörii 
monen näköistä väkeä heittelemässä isolla kapulalla pieniä kapuloita pois 
lumeen piirretyistä neliöistä. Ei, ne ihmiset eivät ole kylähulluja. Tuo toiminta 
on nimittäin vanhaa karjalaista perinnettä kyykän muodossa.

Kyykkä on lajina siis aika iäkäs, mutta yliopistoympyröissä se elää kuin nuori ja innokas opiskelija. Kuten 
sinäkin! Jopas on sattuma. Oulun yliopistolla kyykkätoimintaa ylläpitää ja järjestää Oulun Akateeminen 
Mölökky- ja Kyykkäseura, eli OAMK ry. Jostain kumman syystä nimi saattaa aiheuttaa hämäännystä joissakin 
piireissä, mutta ei anneta sen häiritä. Joka vuosi OAMK järjestää nimensä mukaisesti kyykkään ja mölökkyyn 
liittyvää toimintaa laidasta laitaan. Suurimpana kokonaisuutena on joka vuosi pelattavat Oulun Kyykkälii-
gan sarjat. Sarjoja on kaksi, joista A-sarjassa pelaavat ne joukkueet, jotka tahtovat vyölleen enemmän pelejä 
kovatasoisten joukkeiden kanssa. B-sarjassa pelaavat pelaavat hieman vähemmän pelejä ja mukana on paljon 
eri tasoisia joukkueita. Ajallisesti sarjat sijoittuvat Marraskuulta Maaliskuuhun. Lisäksi vuosittain järjestetään 
myös Parikyykkäliiga, Henkilökohtaisen kyykän liiga, Wappukyykkä, Mölökkyturnauksia.. Pelattavaa siis riittää 
vaikka muille jakaa. Tämän ansiosta olemmekin yksi yliopiston toimeliaimmista harrastejärjestöistä ja samalla 
yksi suurimmista. Päällimmäisenä kaikilla on aina nauttiminen pelistä, ulkoilmasta ja hyvästä seurasta.

Sarjojen lisäksi vuosittain pelataan kevättalvella myös suuri mestaruusturnaus, jossa myös sarjojen ulko-
puolelta olevat joukkueet pääsevät mittelemään parhaudesta koko päivän kestävässä tapahtumassa. Tänä 
vuonna lanseerattiin tuon turnauksen nimeksi mahtipontinen World Cup of Kyykkä, joka tapahtumana kasasi 
ennätysmäärän joukkueita mukaan kilpailemaan. Ja lopuksi juhlimaan loppubileisiin Fiona Nightiin huikean 
Grooving High All-starsin tahdissa. Ensi vuonna on siis odotettavissa jälleen huikeaa menoa ja meininkiä.

Kyykkä on tuntematon laji, mutta kokeileminen kiinnostaisi? Eipä hätää. OAMK järjestää syksystä lähtien Sun-
nuntaikyykkiä, joissa jokainen voi käydä kokeilemassa lajia, ja siten rakastumassa siihen ikuisesti. Sunnuntai-
kyykät järjestetään ennen lumen tulemista Norssin sorakentällä säiden niin salliessa. Lumen tultua siirrymme 
vakiopaikallemme Koneen ja Prosessitekniikan hallien väliin. Siellä sijaitsee myös armas kotikolomme kyykkä-
koppi, jossa säilytämme varusteita pelaamisia varten.

Tarkempaa tietoa OAMK:sta ja pelailuista saa osoitteesta www.oamk.oulu.fi, liittymällä irkissä kanavalle 
#oamk tai liittymällä jäseneksi ja sitä kautta postilistoillemme. Ja mikä parasta, jäsenyytemme on täysin ilmai-
nen! Voi veljet!

Nähdään kyykkäkentillä!

Atte "Mörri" Aunola puheenjohtaja Oulun 
Akateeminen Mölökky- ja Kyykkäseura ry

PS. Blanko on yksi pelaajamääriltään 
suurimmista killoista, joten meikäläisiä 
pyörii aina mukana, kun kyykkäkentillä 
tapahtuu! 

”

15:30 <@jaakkoo> ite kuuntelin vesa-matti loiria tossa aamulla
15:30 <@jaakkoo> hyvää puuta
15:31 <@jaakkoo> niin hyvää puuta
15:31 <@jaakkoo> nyt kuuntelen in flamesia ”

05:13 <@Humpo> jos mestan vessa tuntuu 
ajoittain epämiellyttävältä paikalta niin ko-
keilkaapa työntää käsi tukkeutuneeseen pi-
suaariin 
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Blankki päätti kokeilla miltä tuntuu pe-
lata wanhoja kunnon lautapelejä mu-
kavalla kaveriporukalla. Kaikkihan lähti 
siitä liikkeelle, että Rockyz sai Trogolta 
mystisen puhelinsoiton:"Talismani on 
löytynyt.". Peli oli ollut Trogolla mel-
kein 10 vuotta hukassa, mutta nyt se oli 
löytynyt. Tämä kummallinen puhelin-
soitto aiheutti galaksissamme sen, että 
Blankki päätti valita testattavaksi lauta-
peliksi Talismanin.

Talismani on fantasiamaailmaan sijoit-
tuva lautapeli, jossa tarkoituksena on 
kehittää omaa hahmoa roolipelien hen-
gessä suureksi ja mahtavaksi. Peliruu-
dut ovat toteutettu kolmeen erilliseen 
vyöhykkeeseen, jossa pelaaja voi grin-
data skillssejään loputtomasti. Tavoit-
teena on kuitenkin löytää talismani ja 
päästä käsiksi pelilaudan keskellä ole-
vaan herruuden kruunuun. Tämän jäl-
keen muut pelaajat lahdataan herruus-
taioilla ja homma on siinä. Alussa en-
nen pelaamista totesimme, että kyllä 
tässä pelissä ainakin sääntöjä riittää ja 
mikä hienoa, tilanteita jolloin voidaan 
poiketa säännöistä! Tämä jälkimmäinen 
poikkeaminen aiheuttikin pelaamisen 

tiimellyksissä kiihkeitä tunnelmia.

Pelin alussa arvottiin hahmot, jossa 
Rockyz oli Pappi, Trogo oli Gladiaat-
tori, TheQ oli Amatsooni ja Virastosta 
tuli Maagikko. Sen jälkeen arvottiin pe-
lin aloittaja, jonka jälkeen hypättiin örk-
kien ja lohikäärmeiden maailmaan. Ei 
mennyt aikaakaan, kun Virasto pääsi te-
kemään tuttavuutta Pirulaisen ja Kyk-
loopin kanssa. Rockyz epäili välittö-
mästi, että kyseessä olisi voinut olla pa-
hamaineinen Cocklop (johon törmät-
tiin viime jouluna luonnontieteilijäris-

teilyllä), tästä ei kuitenkaan saatu var-
mistuksia.

Kaiken kaikkiaan on sanottava, että ky-
seessä on melko mielenkiintoinen lau-
tapeli, joka tempaisee pelaajat onnis-
tuneesti mystiseen talismanien maail-
maan. Myös vaikeusastetta tuntuu pii-
saavan, pelattiin noin 3,5 tuntia ja pääs-
tiin ehkä puoleen väliin. Ja pelihän vaan 
muuttuu tästä entistä nilkimmäksi, jo-
ten ehkä parempi kun lopetettiin tähän. 
Olisi saattanu nyrkit ruveta loppuvai-
heessa heilumaan.

Sääntökirja vaikutti siltä, kuin se olisi kir-
joitettu ennen pyyhekumin keksimistä. 
Siis siinä mielessä, että se mikä on ker-
ran muistiin pantu, sitä ei tulla muutta-
maan. Paitsi kolmen sivun kuluttua vä-
lihuomautuksena palstalla, joka liittyi-
kin ihan johonkin muuhun asiaan. Vir-
heet lienee korjattu pelin myöhem-
missä versioissa. Turhautumisen välttä-
miseksi kannattanee hankkia sellainen 
jos on hankkiakseen. Pelin old school 
-arvolle ja omaperäisyydelle on kuiten-
kin annettava plussaa, joten tähtiä Talis-
manille posahti Blankilta 3,5/5. Viihdyt-

Blankki testaa: 
Talismani 
Testaajat: Juhani "Rockyz" Lehtonen, Jussi "Virasto" Lehtonen 
ja Tuomas "TheQ" Kukkamaa 
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”

tävä, mutta todella haastava peli, joka 
kaikessa graafisessa komeudessaan on 
kokemisen arvoinen.

Pelin ohessa tapahtuneita huudahduk-
sia ja quoteja:

"Jallut join ite, ja taikojahan jätkä muu-
ten ei saa. Ähä ähä."

"Jos tää meikän maagikko on luonteel-
taan paha, niin kuinka paha musta maa-
gikko on?!"

"Oleks ollu eksyksissä? - "Joo mä oon ollu 
koko viime kierroksen ihan pihalla."

"Meikän Pappi sai tuhoamissauvan!" - 
"Eiku se on tuhoamisdildo, joka ampuu 
napalmia!"

"Hyvä pappi meikällä, käy pyhäkössä ru-
koilemassa, niin rukousta ei kuulla. Silti 
on tuhoamisdildo taskussa ja paholaiset 
käy vierailemassa. Onko tämä pappien 
normilaiffia?"

"Mulla ole ikinä ollu näin paskaa hah-
moa!"

"Jätkä meni sitten taas eksymään met-
sän ainokaisen puun taakse." "Aika nilkki 
palkkasoturi sulla mukana, ei ees joh-
data metsästä pois ilman palkkaa." "Anna 
mulle kultasäkki!" 
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Jutustelua
 1: Kukas olet, mitäs opiskelet, mitä vuosikurssia edustat
 2: Mitäs touhuat yliopistolla?
 3: Uusi akateeminen vuosi on taas alkanut. Miten valmistauduit rankkaan opiskeluun?
 4: Entäs viihdepuoli, onko haalarit valmiina syksyn rientoihin?
 5: Bileiden jälkeen pitää rentoutuakin. Millä nykyisellä pelikoneella se onnistuu 
parhaiten? Entä millä retrokoneella?
6: Mitäs neuvoja sinulta heltiää pimeneviä syysiltoja varten? 

 1: Kari, TOL, 3 vsk

 2: Luennon alkua odotellessa varmaan läppärin kannen avaan.

 3: En oikeastaan millään tavalla, päivä kerralla mennään.

 4: Kyllähän ne on olleet käytössä jo kolmeen kertaan tälle syksylle.

 5: Nykyisistä PS3, retro-puolelta Amiga.

 6: Jos alkaa ahdistamaan, kavereiden kanssa bileisiin vaan 

 1: Hannu, TOL, 4 vsk

 2: Istuskelen kiltiksellä ja nautiskelen.

 3: Kesä vedetty tiukkaa kuuria.

 4: Haalarithan on aina valmiina.

 5: PC, retroista NES tottakai.

 6: Pidä itsesi miehenä, humala mielessä ja housut jalassa. 

 1: Teemu, TOL, n vsk

 2: Selailen tenttituloksia.

 3: Lomaillut ja nauttinut kesäkeleistä.

 4: Toivottavasti, parhaani mukaan.

 5: Kannettava Linux-kone, vanhoista pönttöMAC vuodelta 1986.

 6: Kyllä se siitä lähtee. 

12:05 < junkle> maccihomot huom!
12:05 < junkle> saako mistään suoraa snow leopardissa toimivaa quicksilveriä
12:05 < foem> hah
12:05 < junkle> vai onko ruvettava säätämään
12:05 < foem> sillä samalla hetkellä kun irssiini putkahti tuo maccihomot
12:05 < foem> niin kuului mäkkyrän käynnistysfanfaari
12:06 < Tanthie> :D
12:06 < kaik> :D 

”



19

Erilaisia opiskelijoita ja opiskelutapoja 
Kirjoittanut: Jenni Sirviö 

Opiskelijoita on moneen lähtöön, joten jokaisella on myös omanlaisensa tyyli opiskella. Joillekin riittää, että 
asiat lukee vain kerran ja kuuntelee luennolla. Toisen tarvitsee lukea, lukea ja lukea omaksuakseen asiat hyvin. 
Yleensähän aikataulu on myös tiukka, joten aina ei ehdi lukemaan tarvittavaa määrää. Esimerkiksi tenttialueet 
ovat joillakin kursseilla aika laajat, joten tenttiin lukeminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, mutta siitäkään 
ei saisi ottaa stressiä itselleen. Asioiden itsenäistä läpikäyntiä ja pohtimista kannattaa kyllä tehdä jo kurssin ai-
kanakin, jolloin tenttiin lukeminen on vain kertaamista. Yleensä sitä kuitenkin sortuu siihen, että lukee viimei-
senä iltana jonkun toisen tekemät tärpit ja menee tenttiin toivoen parasta. Tentistä voi päästä hyvällä tuurilla 
läpi mutta kuinka on sitten opitun asian laita? Onko asiat omaksuttu niin hyvin, että niitä pystyy käyttämään 
jatkossakin yhdistämällä niitä toiseen kurssiin? 

Tärppejä kannattaa tehdä itsekin. Vanhoja tenttejä voi hyödyntää niin, että etsii tenttimateriaalista vastauk-
set vanhojen tenttien kysymyksiin. Samalla, kun tenttialuetta kahlaa läpi, asiakokonaisuudet tulevat tutuksi 
ja joskus jopa kurssin sisältökin tulee sisäistettyä. Kun löytää oikean vastauksen tenttikysymykseen, niin se 
kannattaa kirjoittaa ylös. Tällöin asiaa tulee pohdittua vähän tarkemmin ja muistaminen tentissä paranee ja 
asian muistaa myöhemminkin paremmin Lukiessa kannattaa myös miettiä onko ymmärtänyt mitä on luke-
nut. Ulkoa opetteleminen on joissain asioissa hyvästä mutta joissain asioissa on kannattavampaa opetella 
asiakokonaisuus. Ihminen muistaa paremmin kokonaisuuksia toisin kuin yksittäistä nippelitietoa, joita ikävä 
kyllä joskus vaaditaan tenteissä. Kokonaisuuden omaksumisen jälkeen on kuitenkin helpompi muistaa niitä 
yksittäisiä asioita. Mikäli lukeminen ei meinaa millään onnistua kotona liiallisten häiriötekijöiden takia, niin 
aina voi kokeilla mennä yliopiston kirjaston lukusaliin, missä on rauhallista ja häiriötekijät minimissään. 

Jotkin kurssit antavat erilaisia mahdollisuuksia siitä miten kurssin voi suorittaa. Yleensä vaihtoehdot ovat 
aktiivinen suoritustapa ja itsenäinen. Aktiivisessa tavassa vaaditaan luennolla käytyjen asioiden oppimista, 
mutta läsnäolo ei välttämättä ole pakollinen. Luennoilla annetaan yleensä kysymyksiä, joihin on tarkoitus teh-
dä vastaukset deadlineen mennessä. Vastauksia voidaan etsiä ryhmissä tai yksin, mutta yleensä aktiivisessa 
tavassa tehdään ryhmätyötä. 

Studygroup-opiskelu on aktiivista ryhmätyöskentelyä, jossa ryhmän täytyy etsiä vastaukset luennolta saatui-
hin kysymyksiin ja käydä palauttamassa ne luennoitsijalle. Ryhmätyössä on se hyvä puoli, että oppii ottamaan 
vastuuta omasta työstään. Samalla, kun ryhmässä työstää vastauksia yhdeksi kokonaisuudeksi, kuulee myös 
muiden mielipiteet asiasta tai lisäykset, jotka ovat puuttuneet. Tällöin asioista tulee keskusteltua, joten jotkut 
hyötyvät siitä oppimalla paremmin kuin pelkällä lukemisella. Ryhmätyössä voi oppia myös asioita, joita ei 
välttämättä kerkeä itse lukemaan. Palautustilaisuudessa luennoitsija antaa palautetta ja korjausehdotuksia 
ryhmän vastauksiin. Yleensä studygroup on korvannut kurssiin liittyvä tentin, jolloin säästyy tenttiin lukemi-
sesta, mutta kuitenkin opit asioista. 

Ryhmätyöskentely voi olla myös aikaa vievää hommaa. Riippuu tietenkin siitä millainen porukka on, esimer-
kiksi onko ryhmässä ahertajia vai siipeilijöitä. Ahertajana voit joutua tekemään töitä muidenkin puolesta, 
mutta tällöin saat kaiken hyödyn kuitenkin itsellesi eli opit asiat paremmin kuin se siipeilijä, joka odottaa vain 
valmiita arvosanoja muiden kustannuksella. Kursseihin liittyvissä tehtävissä voi yleensä itse valita oman ryh-
mänsä, jolloin ihmisten tunteminen on valttia.

Itsenäisellä opiskelulla hommat tehdään itsenäisesti ja silloin ei saa samanlaista palautetta kuin ryhmässä. 
Tämä on kuitenkin joillekin parempi vaihtoehto, jos ei pääse tulemaan luennoille tai ryhmätyö ei sovi. Itse-
näisessä työskentelyssä on myös enemmän tekemistä, mutta tällöin asioita tulee käsiteltyä omassa päässä ja 
puntaroitua niiden tarkoitusta ja kenties asian oppiminen on syvällisempää. On myös asioita, joita kannattaa 
opetella itse esimerkiksi koodaaminen. Tässäkin voi ja pitää hyödyntää muiden tukea, jos ei itse pääse eteen-
päin ongelman kanssa.   

”11:02 < Tilipitappi> 2003 alotin
11:02 < Tilipitappi> ja sain viime keväänä viiimeinki johdatus tietojenkäsittelytieteisin merkinnän \o/ 
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Miksi ainejärjestötyö on parasta 
mitä voi tehdä ilman housuja?

Istun yksin hämärän huoneeni sohvalla, 
stereoistani kuuluu ties kuinka monetta 
kertaa

“Tämä ruumis on kuin talo, joka hiljaa 
lahoaa

Lauta laudalta sen seinät revitään

Joko antanut on kaiken, joko rivi viimei-
nen

Tänä yönä tälle paperille jää”

Olen taas täysin lopussa ja mietin miksi 
en kuunnellut aikoinani rakkaan kämp-
pikseni neuvoa ja pysynyt erossa aine-
järjestöhommista. Miksi jälleen kerran 
olen täysin uupunut? Miksi teen työtä 
jonka tekemisestä saa todennäköisem-
min haukkuja, kuin kehuja? Miksi rasitan 
itseäni? Miksi, miksi, miksi....

Niin, miksipä tehdä järjestötyötä? Syitä 
on monia ja niiden ansiosta en ole ka-
tunut päivääkään ainejärjestötyöhön 
lähtemistä, vaikka monesti onkin pääni 
meinannut räjähtää.

Ainejärjestötyö parantaa työmah-
dollisuuksia

Tol kouluttaa sinusta osaavan it-alan 
ammattilaisen. Kun valmistut, on sinulla 
paperi joka kertoo sinun tuntevan tieto-
koneen sielunelämän ja ne tärkeät ko-
mennot joilla saat raudan tottelemaan 
herraansa. Jos haet kaupungin tai val-
tion hommiin, on tämä paperi tärkeä, 
jos taas haluat saada yksityiseltäsekto-
rilta työtä, ei tämä paperi välttämättä 
yksinään riitä. Koska julkisen sektorin 
menot maksetaan verorahoista, ei hei-
dän tarvitse palkata töihin parasta vaan 
he voivat palkata sen joka on paperilla 
paras. Tällä vältetään se että työpaikat 
menisivät päättäjien sukulaisille, mutta 
samalla myös se että paikat menisivät 

oikeasti parhaille. Ainejärjestötyö ei 
välttämättä juurikaan hyödytä valtion-
virkoihin pääsemistä, mutta yksityisille 
hakiessa se voi olla punainen matto ka-
dulta työpisteeseesi. Miksi?

Ainejärjestötyössä luo korvaa-
mattomia suhteita

Aktiivisten Blankolaisten piiri on pieni 
ja kun teet jotain hyödyllistä järjestön 
eteen, sen tietävät useiden vuosikurs-
sien opiskelijat. Naamastasi tulee tuttu. 
Kun sitten isona haet töihin, saatat hy-
vinkin huomata että työpaikalla on joku 
Blankolainen. Koska työnantaja ei ha-
lua palkata sikaa säkissä, hän todennä-
köisesti ottaa konsultaatioapua jo palk-
kaamaltaan Blankolaiselta joka voi ker-
toa millainen olit aktiivihommissasi. 
Kun olet hoitanut aktiivihommat hyvin 
voi työnantaja luottaa siihen että hoidat 
työsikin hyvin. Hakija josta ei ole mitään 
vastaavaa tietoa ja jota kukaan ei tunne, 
on aina riski työnantajalle. Nerokin on 
turha palkata jos hän ei tuo nerouttaa 
esiin tai on muutoin laiska!

Järjestötyö osoittaa aktiivisuutta

Vaikka työpaikalla ei vanhoja tuttujasi 
olisikaan eikä pomo ole vanha Blanko-
lainen aktiivi, näkee hän silti jo cv:stäsi 
että olet keskivertoa aktiivisempi. Jär-
jestötyö on vapaa-ehtoistyötä, ja po-
mot etsivät nimenomaan työntekijää, 
niin kertoohan se jotain työhalukkuu-
desta jos työntekeminen kuuluu vapaa-
ajan harratuksiinkin.

Työ tekijäänsä opettaa ja kasvat-
taa, niin myös järjestötyö

Olen henkilökohtaisesti oppinut enem-
män elämässä tärkeitä taitoja järjestö-
työtä tehdessäni, kuin opiskellessani. 
Tosin ainejärjestötyöhön olen tainnut 
käyttää enemmän tuntejakin.

Järjestötyö opettaa projektitoiminnan 
käytäntöjä

Minkä tapahtuman tahansa Blanko jär-
jestääkään, on siinä taustalla projekti-
ryhmä joka sen on toteuttanut (joskus 
projektiryhmää ei tosin sanota projek-
tiryhmäksi vaan hallitukseksi ja toima-
reiksi). Kun usea ihminen tekee hieman, 
on lopputuloksena hieno ja iso projekti, 
jonka takia kukaan ei ole polttanut itse-
ään loppuun. Näin siis ihanteellisessa 
maailmassa. Todellisuudessa niin jär-
jestötyössä kuin työelämässä projekti-
toiminta on helposti sitä että jotkut vi-
heltelevät taustalla kun toiset paiski-
vat töitä. Mutta sekin on vain yksi tär-
keä opetus ihmisten luonteesta ja se 
on opetus on huomattavasti halvempi 
oppia järjestötyössä kuin työelämässä. 
Työelämässä opetus maksaa pahim-
massa tapauksessa työpaikkasi, järjes-
tötyössä saat pahimmillaankin vain ti-
laisuuden selittää miksi asiat eivät men-
neet niinkuin piti (niin toki työelämässä-
kin, mutta se on tuurista kiinni uskooko 
pomo sinua vai sitä laiskuri joka mokasi 
projektin, mutta jonka kieli on myös rus-
kea).

Järjestötyö opettaa kokouskäy-
täntöjä

Olemalla mukana kokouksissa, oppii no-
peasti miten kokoukset soljuvat jouhe-
vimmin ja miten suuri vastuu puheen-
johtajalla on pitää kokous aisoissa. Jär-
jestötyö opettaa myös sen miten omat 
mielipiteet kannattaa esittää, jotta mah-
dollisimman monen olisi helppo olla sa-
maa mieltä. Huonosti esitetty hyvä-
kin mielipide tulee kohtaamaan vas-
tustusta, kun taas hyvin esitetty huono 
mielipide tulee saamaan kannatusta. 
Oikein virallisissa kokouksissa hyvin pe-
rustellut hyvätkin puheenvuorot jäävät 
vaille kannatusta jos ne esitetään vain 

Teksti: Ville "mrcap" Kiviniemi
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mielipiteinä eikä oikeina ehdotuksina, 
siksi oikeaoppinen kokouskäytäntö on-
kin erittäin hyödyllinen varsinkin jos ai-
koo jotenkin sekaantua valtion virkoi-
hin tai muihin instansseihin joissa byro-
kratia on tärkeämpää kuin asioiden toi-
mivuus.

Järjestötyö antaa esiintymiskoke-
musta

Esiintymistä oppii vain esiintymällä. 
Tästä hyvä esimerkki on Linus Torvalds. 
Hän oli perinteinen koodari joka koo-
dasi omassa kammiossaan, mutta niin 
vain kävi hänellekin että isompana 
joutui puhumaan isoille yleisömäärille 
ja nykyään se on hänelle aivan luon-
nollista. Sama pätee kehen tahansa 
omassa kammiossaan koodaavalle nör-
tinpuolikkaalle. Niin siinä kävi minulle-
kin. Opiskelun alussa oli hyvä jos sain 
esiteltyä harjoitustyöstä oman muuta-
man minuutin osuuteni noin 20 hen-
gen edessä, kun taas nykyään pystyn 
pitämään pitkiäkin puheenvuoroja än-
kyttämättä tai punastumatta 300 ihmi-
sen edessä. Tästä kehityksestä voin vain 
kiittää järjestötyöhön aktiivisesti osallis-
tumistani.

Voit kartuttaa kokemusta hyödyl-
lisissä projekteissa

Blankon piirissä voit tehdä projekteja, 
joiden tuoma kokemus on sinulle suo-
raan eduksi töitä tehdessäsi. Esimerk-

keinä tälläisistä hommista on esimer-
kiksi Blankon jäsenrekisteri ja sosiaa-
lisen median hyödyntäminen ainejär-
jestötoiminnassa. Jäsenrekisterin teki 2 
opiskelijaa, projektina eräälle kurssille. 
Idea ja suunnittelu lähti siitä että Blanko 
tarvitsi uuden jäsenrekisterin. Projektin 
tekijät saivat työstään arvokasta koke-
musta, kuin myös opintopisteitä. Sosi-
aalinen media on viime vuosina tullut 
vahvasti esiin ja se on tullut niin nope-
asti, ettei siltä saralta vielä ole kunnolla 
käytäntöjä, eikä kunnollisia kursseja. 
Blankossa mukana olemalla voi kuiten-
kin suunnitella ja harjoitella sosiaalisen 
median hyödyntämistä mielinmäärin, 
onhan jäsenemme tunnetusti aktiivisia 
sosiaalisen median käyttäjiä.

Ainejärjestötyö on kuin roolipelin 
pelaamista

Alussa sinulla ei ole juurikaan expaa 
eikä leveliä. Tekemällä tasollesi sopivia 
pikkuhommia saat expaa ja hiljalleen 
levelikin nousee ja voit tehdä suurem-
pia tehtäviä, joista taas saa enemmän 
expaa ja levelit vain vilisevät silmissä. 
Jos sinulla on jo alun alkaen iso leveli 
niin voit heti suorilta tehdä suurem-
pia tehtäviä ja nostaa leveliä entises-
tään. Parasta on kuitenkin ettei yhtään 
mitään tarvitse tehdä ellei itse halua ja 
voi itse valita parhaiten sopivia tehtä-
viä. On Blankossa ollut suurenkin leve-
lin tyyppejä, jotka ovat vuodesta toi-

seen tehneet pienen levelin tehtäviä, 
onhan pikku otusten tappaminenkin 
mukavaa touhua, vaikkei siitä niin pal-
joa suhteessa expaa saakaan ja vaikkei 
expaa niin tulekaan, niin saa niistä kui-
tenkin erilaisia artifakteja.

Jaa, niin, miksikö ainejärjestötyö on pa-
rasta mitä voi tehdä ilman housuja. Se 
johtuu kahdesta asiasta: Ensinnäkin 
hommia voi tehdä ilman housuja (aina-
kin joskus) ja toisekseen olet tollin opis-
kelija, joten et voi tehdä mitään haus-
kempaakaan ilman housuja (mashedia 
ei voi pelata kiltiksellä ilman housuja, 
ainakaan kovin kauaa). 

Blankon liikuntavuorot ovat tämän lukuvuoden osalta pyörähtäneet jo käyntiin. Sähly-ja sisäliikuntavuoroja
killallamme on kolme:
Maanantaisin, klo 20-21, Välivainion koululla (Luokotie 4, 90530 Oulu).
Torstaisin, klo 18.40-19.40, Oulun normaalikoululla (Kaitoväylä 7, 90570 Oulu).
Sunnuntaisin, klo 16-17, Välivainion koululla (Luokotie 4, 90530 Oulu).
Vuoroilla pelataan pääasiassa sählyä, mutta myös muita lajeja osallistujien kiinnostuksen mukaan.

Myös sulkapallovuorot ovat startanneet:
Tiistaisin, klo 13.00-14.00 Linnanmaan liikuntahalli, kentät 5 ja 6.
Perjantaisin, klo 13.00-14.00 Linnanmaan liikuntahalli, kentät 5 ja 6.
Sulkapallovuorojen varaukset ja varauksien perumiset tapahtuvat TOL:n ilmoitustaululla olevan listan kautta.

Muistutus: Blankon ja koko yliopiston liikunta-asioissa pysyt parhaiten kärryillä liittymällä Blanko.urheilu -
postituslistalle (http://lists.oulu.fi/mailman/listinfo/blanko.urheilu) tai irkissä kanavalle #blanko.urheilu.

Terveisin,
urheiluvastaava Perttu ”perdu-” Piirainen, 

Blankon liikuntavuorot 
2010 - 2011
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KiltaTutuksi: Syntaksis
1. Kuka olet, ja mikä on tittelisi killassa?

Antti Flyktman ja tittelinä peejii.

2. Koska kilta on perustettu?

Kilta on perustettu 1960, eli tänä vuonna vietetään 50-vuotisjuhlia, jonne luonnollisesti myös Blanko saa kutsun.

3. Mikä on haalareidenne väri, ja miksi juuri tämä väri?

Värinä vihreä, joka sopii maastoutumiseen oikein hyvin. Virallista tarinaa haalareiden värin takana en kylläkään osaa sanoa..

4. Kuinka paljon killassa on jäseniä, sekä kuinka monta toimijaa killassa on (hallitus ja toimihenkilöt)?

Jäseniä löytyy jostain väliltä 200-250 ja toimijanimikkeitä on kolmisenkymmentä, toimijoita hieman vähemmän tuplatitte-
leistä johtuen.

5. Mistä teidät tunnetaan parhaiten yliopistolla?

Hirveätä ääntä ei olla pidetty itsestämme, mutta kuuleman mukaan viherbileet on melko monen tiedossa?

6. Mistä haluaisitte tulla vielä paremmin tunnetuksi?

Teemme myös luontoa edistävää työtä, jota pitäisi tehdä enemmän ja josta pitäisi tehdä isompi numero, jotta ymmärrettäi-
siin paremmin ekologisuuden merkitys.

7. Mitä tapahtumia järjestätte, ja mikä on kiltanne suosituin tapahtuma?

Järjestämme mm. pönttötalkoot, lastentapahtuma Wappu-Vinpan, fuksiexcun ja oman bussin luonnontieteilijöiden joulu-
risteilylle, suosituin näistä on varmasti fuksiexcu syksyllä yhdeksi viikonlopuksi metsän keskelle, jonne lähtee fuksien lisäksi 
myös paljon vanhempaa väkeä.

8. Mikä on kiltanne "tunnuslaulu"?

Virallista tunnuslaulua ei taida olla, epävirallisina on toiminut niin reetua kuin leevejäkin näin viime vuosina.

9. Missä olette tutustuneet blankolaisiin?

Huonosti on tutustuttu blankolaisiin valitettavasti, mutta henk.koht. edustajiston kautta Blankon edustajiin Tuomakseen ja 
Teemuun sekä pj-hommien myötä OluTin pääjermuun Tommiin.

10. Oletteko järjestäneet yhteistyötä Blankon kanssa?

Ei ole tehty yhteistyötä sen pahemmin, hieman edellistä vastausta sivuten...

Teksti: Juhani "Rockyz" Lehtonen

09:59 < Hotcoral> mitäs mun irssille oli tapahtunu
10:00 <@Karukki> tuomi bootattu
10:01 < Hotcoral> nouuuu aamu ilman backlogeja
10:01 <@Annemari> joo, täällä on ollu vaikka mitä huisin jännää
10:05 < Hotcoral> en eppäile yhtään
10:06 <@Karukki> eli ei yhtää mitää 

10:13 <@Virasto> vaihellaan siemeniä sitten päikseen että saadaan variaatiota (kuullostaapa pervolta) 

”
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KiltaTutuksi: Prosessikilta
1. Kuka olet, ja mikä on tittelisi killassa?

Olen Jussi Saukko, Oulun yliopiston Prosessikillan puheenjohtaja. 

2. Koska kilta on perustettu?

Prosessikilta on perustettu 1961. 

3. Mikä on haalareidenne väri, ja miksi juuri tämä väri?

Haalareidemme väri on valkoinen. Tiettyä syytä värivalintaan en osaa sanoa. Alamme läheinen yhteys paperipuoleen voisi 
olla yksi syy, prosessin valkoinen on nykyään jo käsite. 

4. Kuinka paljon killassa on jäseniä, sekä kuinka monta toimijaa killassa on (hallitus ja toimihenkilöt)?

Killassa on n. 500 jäsentä ja toimijoita löytyy 49 kappaletta 

5. Mistä teidät tunnetaan parhaiten yliopistolla?

Prosessikilta järjestää Wapun aloittavan kirkkovenesoudut ja Jälkisoudut, sekä syksyn kovimmat bileet Mallasappron. 

6. Mistä haluaisitte tulla vielä paremmin tunnetuksi?

Ainahan bileisiin lisää väkeä mahtuu, veikkaan että Blankostakaan kaikki eivät vielä ole suorittaneet Mallasappron akatee-
mista loppututkintoa. 

7. Mitä tapahtumia järjestätte, ja mikä on kiltanne suosituin tapahtuma?

Tuossa aiemmin tulikin jo muutama tapahtuma joiden lisäksi killan sisäisiä tapahtumia on lukuisia. Suosituin tapahtumista 
on ehdottomasti kv-soudut ja Jälkisoudut. 

8. Mikä on kiltanne "tunnuslaulu"?

Kiltalaulumme on nimeltään Kaikki virtaa ja sen sanoja voi käydä tavailemassa nettisivuiltamme. 

9. Missä olette tutustuneet blankolaisiin?

Kyllähän nuita näkeepi monissa tapahtumissa. 

10. Oletteko järjestäneet yhteistyötä Blankon kanssa?

Emme ole vielä tähän mennessä järjestäneet Blankon kanssa yhteisiä hetkiä. 

Teksti: Juhani "Rockyz" Lehtonen

#Blanko.excu:
09:53 < Feliza> onkos mökkijaosta ollut puhetta?
09:53 < Feliza> en eritelly ketään tiettyä ni nyt vähä mietityttää et 
millaisene mökkiin minut laitetaan :D
10:08 < Rockyz> kankimökkiin joutuu kaikki jotka ei ilmota 
halukkuutta ;)
10:08 < Rockyz> "se on se mökki jossa on niitä kankinaamoja"
10:09 < Rockyz> paheiden pesä 

”
17:06 <@jyrki> jopas menee taas hyvin
17:06 <@jyrki> säikähdin omaa kättä lenkillä
17:06 <@jyrki> näytti vaan että joku vaalea elukka menee aivan kyljen vierestä
17:06 <@jyrki> yllätti vähän 
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”

Kreivi menetti tajuntansa uudestaan. Hän näki unta tummista ja synkistä vesistä sekä jostakin oudosta syystä myös juuri so-
pivasti kypsyneistä banaaneista

Seuraavalla kerralla herätessään hän ei enää tiennyt ollenkaan missä hän oli. Jossakin suhteellisen viileässä ja pimeässä. Ehkä 
kellarissa, maan alla.

Kreivi yritti kuunnella antaisiko ympärillä kuuluvat äänet minkäänlaisia vihjeitä olinpaikasta. Ei minkäänlaista. Hän tunsi ole-
vansa sidottu, kroppa tuntui vieraalta, ihan kuin se olisi ollut jonkin toisen, mutta kyllä se varmasti oma oli, pakko olla.

Niskaa särki. Ehkä hän oli nukkunut liian kauan? Maan alla, kylmässä ja kosteassa kellarissa ei voinut tehdä hyvää kreivin kih-
dille, cushingin taudille, Waadenburgin syndroomalle ja kaikille niille muille mysteerisille oudoille sairauksille, joihin hän oli 
vuosien varrella sairastunut.

Valot syttyivät huoneessa. Tohtori Krog oli selkeästi saapunut huoneeseen. Kreivi pohti olevansa luultavammin vieläkin sen 
verran huumattu, että tohtorin sanat eivät kunnolla menneet kunnolla hänen tajuntaansa. Kovin innoissaan tohtori tuntui 
olevan, joka pelotti kreiviä vielä enemmän.

”Tämä on läpimurto!” huudahti tohtori. Kreivi yritti nostaa päätään, liikuttaa jalkojaan, käsiään, jotta pääsisi vaistomaisesti 
kauemmaksi tohtorista. Jostain syystä yrittäessä nostaa päätä hän tunsi suunnattoman kovaa vihlovaa kipua. Sen sijaan muu 
vartalo tuntui suorastaan elinvoimaiselta, terveeltä. Tunne, jollaista hän ei ollut aikoihin tuntenut.

Lähettyviltä kuului uikutusta, aivan kuin se olisi lähtenyt jostakin eläimestä, mutta kreivi ei ollut varma. ”Hyvä Tohtori Krog! 
Tämä menee jo yli! Silkkaa hulluutta! Päästäkää minut pois!” huusi kreivi. ”Toki, mikäli niin haluatte hyvä herra” vastasi tohtori 
kasvoillaan häiritsevän tyytyväinen hymy.

Tohtori kutsui ilmeisesti koko ajan kreivin näköpiirin ulottumattomissa olleen robottimaisesti liikkuvan sairaanhoitajatta-
ren, joka irrotti lepositeet hänen raajoistaan. Kreivi nousi ylös nopeasti, välittämättä niskassa tuntuvasta polttavasta kivusta.

Hypätessään korkeasta sängystä huomattavan ketterästi alas lattialle häntä ihmetytti miksi ihmeessä tohtori ja sairaanhoitaja 
olivat niin pitkiä. Ilmeisesti tätä se vanhuus teetti kreiveillekin. Ei hänen selkänsä kyllä näin kumara voinut olla, että maailma 
näytti näin suurelta ja korkealta. Ehkä tämä tunne johtui lääkityksestä?

Tohtori virnuili luvattoman leveästi ja pyysi sairaanhoitajaa tuomaan peilin. Sairaanhoitaja mulkaisi tympääntyneenä tohto-
ria ja raahasi huoneen nurkasta suuren peilin kreivin eteen. Katsoessaan sitä epätodellista, sairasta, kuvottavaa irvikuvaa, joka 
tuijotti häntä peilistä kreivi tunsi voimakasta kuvotusta ja raivoa.

”Kehonne oli niin rappeutunut, että päädyimme sitten tällaiseen ratkaisuun” tohtori totesi innoissaan. Kreivi hyppäsi tasajal-
kaa yhdellä vaivattomalla loikalla takaisin korkean sängyn päälle ja katsoi ympärillään olevaa huonetta. Viereisellä sängyllä 
makasi hänen ruumiinsa. Hänen ruumiinsa, johon oli ommeltu varsin huterilla tikeillä simpanssin pää. Hän katsoi uutta kar-
vaista kehoaan ja tunsi menettävänsä järkensä.

Kreivi hyppäsi takaisin pois sängyltä ja pomppi kovaa kyytiä kohti ovea. Tohtori yritti estää epätoivoista pakoyritystä, mutta 
kompastui lattialla olevaan pekonilautaseen. Sairaanhoitaja katsoi pää kallellaan pakenevaa kreiviä tekemättä mitään. Kreivi 
avasi oven, joka ei onneksi ollut lukossa, kiipesi natisevat portaat ylös ja juoksi pitkin käytävää. Hän kuuli takanaan yövartijan 
huutavan, mutta ei välittänyt. Hän halusi vain pois tästä paikasta ja nopeasti.

Seuraavan osan pitää kirjoittaa Martti de la Martti Tuisku tai sitten joku äärimmäisen söpö ja viaton fuksi. Käytettävät sanat 
ovat: kala, androidi ja homesieni. 

Herra Rassapotamuksen 
toinen toistaan surrealistisemmat 
seikkailut ja pallosalamat osa 10 

Teksti: Päivi "tragedinen" Palosaari 

08:42 <@nassekova> jaaha oli jääny töihi kone lukittematta viikonlopuksi
08:42 <@nassekova> nyt tulin tänne nii taustakuvana Ruby the transsexual midget 
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Tollilta valmistuneita 2010:
Kangas, Tanja  

Kentältä Studioon. Digitaalikuva arkkitehtuuri- ja aluesuunnittelussa. Kahden tietotekniikkakokeilun arviointia. 

2010-09-15 (Kari Kuutti)

Valmari, Sini 

Internet-mediated social communication and online acquired relationships in senior age - an analysis with reference to per-
suasive strategies. 

2010-06-02 (Raija Halonen, Eeva Leinonen)

Tast, Suvi 

Pienten ohjelmistoyritysten kasvun esteet ja hidasteet johtamisen näkökulmasta: Tarkastelussa kuusi pohjoissuomalaista oh-
jelmistoyritystä. 2010-06-02 (Tonja Molin-Juustila)

Summanen, Jari 

Ohjelmistotalon työmäärien arviointiprosessin kehittäminen. 2010-06-02 (Lech Krzanik)

Sistonen, Heikki 

Tietojärjestelmien käyttöönotto ja menestyminen: tapaus Internet-pokeri.  2010-06-02 (Mikko Siponen)

Sieppi, Kati  

Tietokannan replikointi - Case Lean System. 2010-06-02 (Ilkka Tervonen)

Sepponen, Jaakko  

Managing Software Measurement Data Quality: Case Nethawk. 2010-06-02 (Jouni Markkula)

Saikkonen, Sari  

Kokemuksia NFC-teknologialla toteutetusta kaupunkisuunnistusradasta 2010-06-02 (Kari Kuutti , Minna Isomursu)

Puhakka, Mari  

Synchronized video analysis approach for labeling human inertial data. 2010-06-02 (Jouni Markkula)

Polvi, Martti  

Test-driven development -menetelmän käyttöönoton ja soveltamisen haasteet ja vaatimukset.

2010-06-02 (Jouni Kokkoniemi)

Pitkänen, Antti  

Building model-based User Interface for Pictorial Communication Systems using UsiXML and Flex.

2010-06-02 (Seamus Hickey)

Oinonen, Juha-Matti  

Laajakaistainfrastruktuurin rakentaminen tietoyhteiskunnan perustaksi Kainuussa. 2010-06-02 (Ari Heiskanen)

Myllyoja, Aleksi 

Suomalaisten tieto- ja viestintäteknologiayritysten tutkimus- & kehityssuhteiden hallinta Kiinan liiketoimintaympäristössä.

2010-06-02 (Juhani Warsta)

Juusola, Esa 

Multimediaympäristöjen suunnittelu yhdessä lasten kanssa. 2010-06-02 (Marianne Kinnula)

Kärki, Jussi  

Vakavien ja viihteellisten pelien vertailu liiketoimintamallien mukaan. 2010-06-02 (Juhani Warsta)

Jokelainen, Markus 

Mikä verkkopeleissä koukuttaa? 2010-06-02 (Raija Halonen)

Henttonen, Antti Aleksi 

Suurten julkisten näyttöjen kanssa tapahtuva vuorovaikutus – Case UbiCity. 2010-06-02 ( Anna-Liisa Syrjänen)

Kazmi, Shaista Batool 

Using QFD for the processes in RealXtend Environment. 2010-05-26 (Seamus Hickey)
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Gnu 21.3. - 19.4.

Olet tullut elämässäsi tienhaaraan. Si-
nun on tehtävä rohkeita päätöksiä ja 
seisottava niiden takana, vaikka mielesi 
tekisikin jatkaa entiseen tapaan ja hau-
tautua yksinäisyyteen ainoastaan koo-
daamisen ihmeellinen maailma seura-
nasi. Päätöksen tekeminen avaa sinulle 
kuitenkin ihan uusia ovia ja saat elä-
määsi vaihtelua, jollaista et olisi edes 
hurjimmissa päiväunissasikaan osannut 
haaveilla.

Red Bull 20.4. - 20.5.

Jääräpäisyytesi alkaa käydä lähipiirisi 
hermoille. Hellitä hieman tai huomaat 
pian olevasi yksin jääräpäisyytesi kanssa. 
Jakson alku on sinulle vaikeaa aikaa ja 
joudut tapojesi vastaisesti joustamaan 
monessa asiassa. Jakson loppupuolella 
kuitenkin helpottaa ja joustamisyrityk-
sesi palkitaan. Palkinto on härkänörtille 
mieluinen ja käyttökelpoinen.

Core 2 Duo 21.5. - 20.6.

Tunnet vastustamatonta tarvetta osal-
listua kaikkeen mahdolliseen aktiviteet-
tiin. Sitoudut sinne ja tänne ja pian huo-
maat olevasi pinteessä päällekäisyyk-
sien takia. Hanki kalenteri, sellainen iso 
paperiversio, koska juuri hankkimasi 
uuden trendipuhelimen softa tekee si-
nulle tepposet ja aiheuttaa mainitun 
kaaoksen elämässäsi.

Alieni 21.6. - 22.7.

Soudat ja huopaat päättömästi eri vaih-
toehtojen välillä. Kaipaat elämääsi hen-
gähdystaukoa, jotta voit rauhassa har-
kita päätöksiäsi. Edes kokiksen (joka 
nautitaan lämpimänä) ja Saarioisten 
mikropizzojen (jotka tietysti nautitaan 
nörttimäisesti jääkaappikylminä) tuoma 
mielihyvä ei nyt helpota tilannettasi. Pu-
halla elämääsi aikalisä ja jätä päätökset 
hautumaan.

Battle Cat 23.7. - 22.8.

Patsastelet joka suuntaan ja aiheutat 
ympäristössäsi hämmennystä. Nyt olisi 
hyvä aika jättää leijonalle tyypilliset te-
atraaliset eleet vähemmälle ja vaipua 
samalle tasolle muiden nörttien kanssa. 
Tai ainakin olisi hyvä esittää olevansa 
samalla tasolla. Pistät merkille, ettei ku-
kaan koodamiseltaan havaitse huomi-
onkipeyttäsi. Hillitse siis draamasi, ettet 
vaikuttaisi hölmöltä.

Vöörtsin! 23.8. - 22.9.

Jakson alussa pingottamisesi huoma-
taan ja saat erityismaininnan menestyk-
sestäsi. Tämähän on toki sinulle itses-
tään selvää, olethan tottunut olemaan 
paras ja kiitetty henkilö. Jakson loppu-
puolella saat kuitenkin ikävän muistu-
tuksen inhimillisyydestäsi unohtuneen 
puolipisteen muodossa. Tämän pie-
nen erheen takia mikään ohjelmassasi 
ei toimi ja olet paniikin partaalla. Saat 
apua yllättävältä taholta.

Suoritin 23.9. - 23.10.

Vaakakupissasi keikkuvat ihmissuhteet 
ja ura. On todettu, ettei kaikkiin elä-
män osa-alueisiin pysty paatunutkaan 
nörtti täysillä panostamaan. Sinun on 
tällä jaksolla tarkistettava arvojasi. Kaik-
kea et voi sinäkään saada, vaikka joskus 
siltä saattaa tuntuakin. Päätös on vai-
kea, mutta jakson loppuun mennessä 
olet päätynyt ratkaisuun, joka yllättää 
lähipiirisi.

Facehugger 24.10. - 22.11.

Olet viettänyt railakasta elämää ja se 
näkyy naamastasi. Vetosi alkaa olla lo-
pussa ja opiskeluvuosi on vasta aluil-
laan. Mietit pääsi puhki, miten jaksaisit 
kahlata läpi tulevat riennot. Olet sortu-
massa kyseenalaisiin konsteihin, mutta 
eräs miellyttävä henkilö saa pääsi kään-
tymään viime hetkillä. Tämän henkilön 
läsnäolo muuttaa näkökulmaasi eikä jo-
kaiseen tapahtumaan osallistuminen 
tunnukaan enää niin tarpeelliselta. In-
nostut koti-illoista.

Gordon Freeman 23.11. - 21.12.

Nörtille erittäin harvinainen viehätys-
voimasi on ajanut sinut pattitilantee-
seen. Viimeisten kuukausien aikana olet 
tutustunut useampaan mielenkiintoi-
seen henkilöön ja he kaikki kerjäävät 
joukolla huomiotasi toisistaan tietä-
mättä. Yrität miellyttää jokaista heistä, 
mutta tämä taktiikka ajaa sinut noloon 
tilanteeseen. Jäät yksin nuolemaan haa-
vojasi, mutta jakson loppupuolella elä-
mäsi jälleen kirkastuu. Palaat seurapii-
reihin jotain oppineena.

Yksisarvinen 22.12. - 19.1.

Liihottelet innoissasi sinne tänne. Elä-
mässäsi on päällä ihan uudenlainen 
draivi ja innostut monista uusista har-
rasteista. Touhuilullesi saat tukea lähi-
piiristäsi, koska piristynyt olemuksesi 
valaa intoa myös muihin. Uusien har-
rastuksien myötä tapaat uusia ihmisiä ja 
yksi heistä vaikuttaa sinuun uudella ta-
valla. Koet elämyksen, jollaista et ollut 
osannut odottaakaan.

Vesijäähy 20.1. - 19.2.

Jakson alussa sinun kannattaa pitää 
kukkarosi nyörit tiukasti solmulla, et-
tei vain matti pääsisi kukkaroosi vierai-
lemaan. Nyt ei todellakaan ole suurten 
taloudellisten siirtojen aika, mutta jak-
son loppupuolella pilven reunan takaa 
pilkistää aurinko. Suurten sijoitusten 
aika ei ole vieläkään, mutta arpaonni voi 
suosia sinua. Yksi arpa kuitenkin riittää, 
älä ahnehdi. Tiedäthän, että ahneella on 
kurja loppu.

Fisut 2x4cl 20.2. - 20.3.

Nyt jos koskaan on elämässäsi suurten 
siirtojen aika. Jokaisella elämäsi osa-alu-
eella pyyhkii hyvin ja saat kauan kaipaa-
maasi menestystä. Muista kuitenkin säi-
lyttää kohtuus, muuten koet jakson lop-
pupuolella ikävän yllätyksen. Mieti siir-
toja tehdessäsi, mikä elämässäsi on lop-
pujen lopuksi tärkeintä. 

Nörttiskooppi 4/2010
Tuhersi Heidi Matkaselkä 
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Mistä tiedän milloin on bileet? 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

Näiltä sivuilta löydät informaatiota Blankosta yleensä, miten Blankoon liitytään, kuka heiluttaa nuijaa, ja niin poispäin. Si-
vuilta löytyy kattava arkisto vanhoja tenttejä sekä linkkilista eri kurssien omille www-sivuille. Erilaisista tapahtumista ja bi-
leistä tiedotetaan webissä, ja valokuvaaja tuppaa laittamaan sinne myös todistusaineistoa bileistä. Blankon sivuja kannat-
taa siis selailla usein!

Tietoa opiskelusta löytyy opiskeluwikistä

http://opiskelu.blanko.fi/index.php/Etusivu

Sieltä löydät tietoa kursseista, tenttilistan, opiskelun ajankohtaiset asiat. Kaikkea mahdollista mikä ylipäätään opiskeluun liit-
tyy

Lisäksi tieto kulkee sähköpostitse; ainakin tärkeimmät asiat. Spämmimäärän vähentämiseksi Blanko käyttää myös uutisryh-
määnsä

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 irc-kanava, jonne pää-
see 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.

Fyysisesti tietoa löydät

Ilmoitustaululta TOLlin käytävällä

Laitoksen käytävällä olevalla ilmoitustaululla ilmoitetaan kaikista bileistä ja muista tärkeistä asioista. Ilmoitustauluakin kan-
nattaa siis käydä katselemassa aina silloin tällöin.

Etkö löydä vastausta askarruttavaan asiaan? Ota yhteyttä Blankon hallitukseen tai toimihenkilöön! Sähköpostiosoitteet löy-
dät osoitteesta

http://www.blanko.fi/kilta/hallitus/

Parhaimmat poiminnat ja paljon muuta luet kuitenkin tästä lärttysestä, Blankista. Uusimman lehden löydät kiltikseltä tai it115 
vieressä olevilta pöydiltä. Voit myös suunnata selaimesi osoitteeseen

http://blankki.blanko.fi

Sieltä löydät nettijatkot, lähes kaikkien Blankkien pdf-versiot, yhteystietoja toimitukseen ja muuta hyödyllistä informaatiota 
mikä jotenkin liittyy kunniakkaaseen lehteemme. 

Tietoa tiedotuksesta 

20:39 <@Mutjake> Meikä on oman elämäni Tiskari-Juha.
20:39 <@Mutjake> Lidlistä löytyi pakasteburgeripiffejä <3 ”



Tapahtuma Kuvaus Ajankohta
Kiltahuonepäivystys Kiltahuonepäivystyksen aikana jäsenet voivat käydä ostamassa kiltahuoneelta esimer-

kiksi haalarimerkkejä, kiltapaitoja, laulukirjoja ja lunastaa anomiaan Bugi-tunnuksia. 
Torstaisin klo 
13-14 

Blankon leffaillat Katsellaan kiltahuoneella leffa videotykiltä ja lisäksi tarjolla on pientä naposteltavaa. Ilmoitetaan myö-
hemmin 

Kiltahuonekierros eli 
KHK

Kierretään kiltahuoneita ja tutustutaan muihin kiltoihin. Tämä on oiva tapahtuma kerätä 
todella makeita haalarimerkkejä muilta killoilta, sen vuoksi kannattaa varata käteistä 
mukaan. Illala bileet keskustassa.

14.10.2010

Fragment Offset 
2010 

Suositut Fragment lanit järjestetään nyt myös syksyllä! ~40 hengen lanit kestävät vii-
konlopun yli. 

15.-17.10 

Kähmintäsauna Nimestä huolimatta tapahtuman tarkoituksena on kerätä aktiivihommista kiinnostu-
neita ihmisiä saunomaan ja pohtimaan, että minkälainen hallitus- tai toimihenkilöteh-
tävä voisi kiinnostaa. Lisäksi saunotaan ja nautitaan tarjoiluista.

19.10.2010

Fragment jälkilöylyt Saunailta, jossa jaetaan lanien parhaille palkinnot ja vietetään iltaa afterlan meinin-
geissä 

Ilmoitetaan myö-
hemmin 

Palautepäivät Tule antamaan positiivista ja negatiivista palautetta TOL:in henkilökunnalle. Kahvitar-
joilu. 

3.11.2010

Abipäivät Yliopiston käytävät täyttyvät abeista ja eri kiltojen ständeistä. Abit saavat mielenravin-
toa ja neuvoja mihin kannattaa suuntautua lukiosta valmistumisen jälkeen. Tietysti TOL-
lille! 

10.-11.11.2010 

Syyskokous Blankon sääntömääräinen kokous, jossa valitaan seuraavan vuoden hallitus- ja toimi-
henkilöt. 

17.11.2010 

Mashed mestaruus-
turnaus 

Pelataan Mashedia niin että hiki lentää! Voittajille mammonaa. Tarkennuksia myöhem-
min. 

19.11 

Tanssimattoilun 
mestaruusturnaus 

Tanssitaan niin että hiki lentää! Voittajille mammonaa. Tarkennuksia myöhemmin. Ilmoitetaan myö-
hemmin 

Fuksitapahtuma Fuksit päättävät, mitä Fuksit tekevät; Blanko ry maksaa fukseilleen ainakin osan hu-
veista. Vaikuta päivän sisältöön blankon kotisivuilla! 

Ilmoitetaan myö-
hemmin 

Blankon sisäurheilu-
vuoro

   * Pelaillaan yleensä sählyä, mutta myös koripalloa, lentistä tai mitä vaan Välivainion 
ala-asteen liikuntasalissa. Ehdotuksia #Blanko.urheilu -kanavalla! 

Maanantaisin klo 
20:00-21:00

Blankon sisäurheilu-
vuoro

Pelaillaan yleensä sählyä, mutta myös koripalloa, lentistä tai mitä vaan Välivainion ala-
asteen liikuntasalissa. Ehdotuksia #Blanko.urheilu -kanavalla!

Torstaisin klo 
18.40-19.40

Blankon sisäurheilu-
vuoro

Pelaillaan yleensä sählyä, mutta myös koripalloa, lentistä tai mitä vaan Välivainion ala-
asteen liikuntasalissa. Ehdotuksia #Blanko.urheilu -kanavalla!

Sunnuntaisin klo 
16:00-17:00

Pikkujoulut Pikkujouluillaan puuron, piparien, kinkun ja muiden herkkujen merkeissä tonttulakit 
päässä ja nautitaan illasta (lisätietoja ilmoitetaan myöhemmin).

3.12.

Tapahtumakalenteri syksy 2010


