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Blankki on puolueeton ja riippumaton opiskelija-ainejärjestölehti. Blankin testit ja vertailut perustuvat kansain-
välisesti 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 vir-
heistä. 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. To-
imitus 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.
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Ja heti alkuun on kerrottava uutinen, että talvi on tullut. Ja että kannattaa miettiä, kun laittaa niitä renkaita 
pyöriin, että laittaako puukengät vai nastat.

Vuosi meni, että vilahti ja tässä on vuoden 6. Blankki! Hommia on lehden parissa riittänyt, mutta kaikenkaik-
kiaan puuhasteleminen on ollut aivan käsittämättömän mukavaa. Siitä myös iso hattu ja syvä kumarrus Blank-
kitiimille, freelancereille ja kaikille muillekin lehteen juttuja kirjoittaneille ja lehden parissa toimineille!

Kiitän myös Blankoa kuluneista vuosista, kaikista tapahtumista, ihmisistä ja uusista kavereista. Lisäksi on ollut 
mukavaa saada mahdollisuus toimia erilaisissa aktiivitehtävissä ja ne ovat opettaneet erittäin paljon asioita 
yhdessä toimimisesta. On vain mahtava todeta, että onneksi meillä on näin aktiivinen kilta! Nyt on kuitenkin 
allekirjoittaneen poistuttava näistä hommista takavasemmalle ja jätettävä aktiivitehtävät uusille ja nuoremmille 
(muttei ehkä yhtä komeille) tekijöille. Aivan naamattoman hauskaa on ollut.

Nyt alkaa omalla kohdallani se gradun vihoviimeinen kuntoon niittaaminen, joten toivottavasti viimeistään 
keväällä, komeilisi omakin nimi vielä tämän lehden tollilta valmistuneet -osiossa.

Kiitokset kuluneesta vuodesta, kumarrus ja irtiotto takavasemmalle! 

Son poka hyydeo heja och puukenkä heja! 

Juhani Lehtonen
Väistyvä-päätoimittaja
Blankki-lehti 

Työnhakuvinkkejä:

19:02 <@Rockyz> Manaluusua: kannattaa 
hakea se hämähäkki-ookko-päissään-kuva sitte muuttaa 
sen pääte .doc tai .pdf ja nimetä se vaihda_taman_paate_
jpegiksi.doc (tai .pdf), ja uppaat sitten lisänä “CV:nä” jos semmonen 
nettilomake :)
19:03 <@Rockyz> ja punasella tekstilä siihen kuvan alalaitaan että har-
rastuksena myös digitaalinen kuvan käsittely
19:03 < pte> :D
19:03 < pte> ei ihme ku pääsit sinne säteilypolille töihin
19:03 <@Rockyz> joo pitää tietää nämä kikat

“
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Hyvää joulua ja uutta vuotta!

Onnea uudelle hallitukselle!

Minä kiitän ja kuittaan 
Blankon tehtävistä, ilo ja suru 
niitä oli tehdä mutta nyt se on 
ohi ja voin mennä varaston 
nurkkaan pölyttymään!

Moi! 

Terve!

Ville-Matti Alanko 
Puheenjohtaja
Blanko ry

Keskustelua siitä, mitkä luvut ovat neljälle 
jaollisia....
14:45 <@Karukki> 4,8,12,16,20,24,28,32
14:45 <@Karukki> :-)
14:46 <@Virasto> ka-ruk-ki on o-pe-tel-lut 
ker-to-tau-lun! hy-vä hy-vä hy-vä, pa-pu-kai-ja-
mer-kin saat!
14:46 <@Virasto> an-ni ei ui!
14:47 <@Virasto> es-ko sa-haa puu-kä-si-
työ tun-nil-la ruot-sin-kir-jan van-ne-sa-hal-la 
kah-ti-a!
14:47 <@DThorn> :DDD
14:48 <@Karukki> havaitsenko jotain ivaa 
tässä :| 

15:32 <@Rockyz> saakelin sexophone alko 
pyöriä päässä pelkästä sanan spottaamisesta
15:38 <@nassekova> :D
15:41 <@FunkyMama> tuokin on kyl niin ihime 
meemi
15:41 <@FunkyMama> not phunny t. juha
15:42 <@aarni-> Mahtava meemi t. tuomas
15:44 <@teprrr> koskaan kuullutkaan koko 
jutusta t. teemu 

14:54 <@DThorn> TOL - Tunnel Of Love
14:59 <@Virasto> TOL - Trol-O-Lololollololollo-
lolollolollolllooo 

“

“
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Jouluinen tervehdys kaikille! Vuosi alkaa lähenemään loppuaan ja joulu kolkuttelee jo kaapin perukoilta lahjo-
jen muodossa. Laitoksemme syksyn palautepäivä oli ja meni, kiitos vielä kerran kaikille osallistujille. Tilaisu-
udessa keskusteltiin paljon opintosuoritteista, niiden kehityksestä sekä mitä tulevaisuus vaatii niin laitokselta, 
kuin opiskelijoiltakin. Molempien etuhan on, että opiskelijat etenevät opinnoissaan ja valmistuvat. Toivottavasti 
tätä lukiessasi tilaisuudesta on jo pieni muistio blankowebissä saatavilla.

Palautepäivässä hallinnon opiskelijaedustajat Tuomas Aarni, Ville Kiviniemi ja Teemu Rytilahti luovuttivat 
laitokselle ns. linjapaperin, jossa he ansiokkaasti asettivat kehitystavoitteita ja yhteisiä maaleja, mihin sekä 
laitos että opiskelijat pyrkivät. Linjapaperi on toivottavasti myös saatu jo blankowebbiin luettavaksi, sieltä 
vain sivuja tavaamaan. Laitoksen henkilökunta otti paperin hyvillä mielin vastaan, ja yhteinen sävel monessa 
kehitettävässä asiassa tuntui löytyvän heti. Meidän opiskelijoina tulee muistaa, että kehitettävät asiat eivät ole 
vain laitoksesta ja sen henkilöistä kiinni, vaan myös meistä. Meidän täytyy olla parhaita mahdollisia opiskeli-
joita, mitä voimme. Opintopisteitä tulee karttua, ja tiedon lisääntyä päissämme, vaikka tieto tuskaa lisääkin. 
Laitoksemme tarjoaa loistavat eväät työelämään ja hienoa uraa varten, mutta meidän tulee itse ottaa tarjotut 
asiat, niitä ei kukaan tule kotiin tarjoamaan. Eli lyhyesti, opiskelkaa!!!

Vuoteni Blankon kopo:na alkaa lähestyä loppuaan, ja teen tilaa seuraaville, paremmille miehille ja naisille. Ki-
itän kaikkia opiskelijoita, jotka ovat olleet minuun yhteydessä vuoden aikana, laitoksen henkilökuntaa hyvästä 
yhteistyöstä, edeltäjääni vankkumattomasta tuesta sekä hallitustovereitani, jotka ovat kestäneet minua koko 
vuoden. 

Kopopopo-hop 

Nähdään sateenkaaren tuolla puolen o/ Jouluterveisin, 
Martti Tuisku, 
Blanko ry:n Kopo-vastaava 

PS. Onko vähän siistiä lähtiä Hurtsin Veikon keikale Timoshenko, onko?!?!?!?!??! 
Huonot ihmiset (Mörri, Annemari jne.) ei lähteny, mutta karma kyllä kostaa!!!!!111§½½!”
½!#¤½#¤EWQKDsafdk”o#q¤# 

15:44 <@Tice> miksi kutsutaan modernin 
intian perustajahahmoa, jonka kiinnostus 
opiskeluihin lopahti ennen maisterivaihetta? 
mahatma kandiksi :---------Dd

12:03 <@Weju> 2h ois luen-
non alkuun aikaa
12:03 <@Weju> pitikö se tehä 
KANDIA
12:04 <@Weju> heti alako kyllä 
masentaa ku otti lähdekirjan 
käteen 

“
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ERASMUS

ERASMUS vaihto-ohjelmaan voi 
hakea perustutkinnon opiskeli-
joiden lisäksi myös jatkotutkinnon 
opiskelijat. Fuksit eivät kuitenkaan 
voi osallistua ohjelmaan, mutta 
voivat hakea paikkaa toiselle 
lukuvuodelle. Vaihtoaika on 
3-12kk. Hakuaika alkaa tammi-
kuussa. Vaihto-ohjelman kohteet 
ovat Alankomaat, Belgia, Bulgaria, 
Espanja, Englanti, Italia, Itävalta, 
Kreikka, Liettua, Luxemburg, Nor-
ja, Puola, Ruotsi, Saksa, Slovakia, 
Slovenia, Tsekki, Turkki, Unkari ja 
Viro. Erasmus-apurahan suuruus 
on 800-2000€ riippuen vaihtoajan 
pituudesta. Lisäksi opiskelija saa 
korotettua opintotukea.

NORDPLUS

NORDPLUS vaihto-ohjelma 
on tarkoitettu perustutkinnon 
opiskelijoille. Vaihtoon voi hakea 
jo fuksivuonna. Vaihtoaika on 
1-12kk, mutta yleensä yksi tai 
kaksi lukukautta. Vaihto-ohjelman 
kohteet ovat Norja, Ruotsi, Tan-

ska, Färsaaret, Grönlanti, Islanti. 
Opiskelija saa 200€ stipendin/
lukukausi ja matkastipendin, jonka 
suuruus on keskimäärin 330€. 
Opiskelu rahoitetaan ensisijaisesti 
korotetulla opintotuella.

Kahdenväliset vaihtosopimuk-
set

Kahdenväliset vaihtosopimukset 
on tarkoitettu perustutkinnon opis-
kelijoiden lisäksi myös jatkotutkin-
non opiskelijoille. Vaihtoaika on 
yleensä yksi lukukausi. Hakuaika 
alkaa 18.1. ja päättyy 8.2. 
Vaihto-ohjelmaan kuuluu kohteita 
ympäri maailman, mutta kevään 
hakuaikana voi hakea ainakin 
Argentiinaan, Kiinaan, Japaniin, 
Meksikoon, Saksaan ja Singapo-
reen. On myös mahdollista yrittää 
sopia uusia vaihtosopimuksia 
yliopistoihin, joihin TOLlilla ei vielä 
ole vaihtosopimusta. Vaihto-
opiskeluapurahan suuruus on 
1100€ (USA ja Kanada) tai 1300€ 
(kaukomaat). Perusrahoituksena 
on kuitenkin korotettu opintotuki.

FIRST

FIRST vaihto-ohjelma on 
tarkoitettu vain perustutkinnon 
opiskelijoille. Vaihtoaika 3-12kk. 
Vaihto-ohjelman kohteina ovat 
ainoastaan Venäjän yliopistot. 
Hakuaika alkaa 18.1. ja päät-
tyy 8.2. Apurahan suuruus on 
500-1200€ riippuen kohteesta. 
Apurahan lisäksi opiskelija saa 
korotettua opintotukea.

North2north

North2north vaihto-ohjelma on 
tarkoitettu opiskelijoille, joiden 
opiskeluala ja kiinnostus koh-
distuvat pohjoiseen. Vaihtoaika 
on 3-12kk. Vaihto-ohjelman 
kohteita ovat Norja, Ruotsi, Islanti, 
Kanada, Venäjä ja Yhdysvallat. 
Hakuaika alkaa 18.1. ja päättyy 
8.2. Vaihto-opiskelija saa vaihto-
apurahan (Ruotsiin ja Norjaan 
500€, muualle 1000€) sekä 
opiskeluapurahan (vaihtoaika 
3-4kk 1000€, vaihtoaika 5-12kk 
1500€). Lisäksi opiskelija saa 
korotettua opintotukea. 

Haluatko erottua muista erikoisemmalla osaamisella? Tai tylsistyttääkö tuttu opiskeluympäristö? Lähde 
vaihtoon, niin saat varmasti erikoisempaa osaamista kuin Suomesta. TOLlilla on myös paljon suhteita eri 
yliopistoihin etenkin Aasiassa.

Vaihto-opiskeluun on erilaisia vaihto-ohjelmia. Joihinkin maihin on enemmän vaihto-ohjelmia kuin toisiin. 
Vaihto-ohjelmissa varteenotettavimpia eroja ovat lähinnä kohteet, stipendin ja apurahan suuruus sekä hakuai-
ka. Vaihtoon lähtiessä joutuu luonnollisesti itse maksamaan matkat. Joissain vaihto-ohjelmissa voi kuitenkin 
saada matkastipendin ja myös muut mahdolliset apurahat voivat helpottaa matkakuluissa. Ajankohtaisuuden 
vuoksi ohessa on esitettynä vaihto-ohjelmat, joiden hakuaika alkaa alkuvuodesta. Tarkempaa tietoa saa TOL-
lin KV-yhteyshenkilöltä, Juha Iisakalta, ja KV-toimistosta. Myös netistä löytyy ohjeita vaihtoon lähtemisestä 
osoitteesta http://www.oulu.fi/intl/opiskelijat/miten_vaihtoon.htm Saman linkin kautta löytyy myös vaihto-opas, 
vaihtaripalautteita ja kv-kalenteri.

Kuvat: http://www.flickr.com/photos/uncle-leo/4359620748/sizes/o/in/photostream/, http://www.flickr.com/photos/laszlo-photo/4225999896/sizes/l/in/
photostream/

Ville “mrcap” KiviniemiMarko “Mafuko” Saari 

Vaihtoon!? 
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ATK-YTP on monelle mystinen kirjainlyhenne. Jostain syystä Blankolle ei ole tullut (vielä) perinteeksi lähteä 
joukolla tapaamaan muita tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoita ja kuulemaan hyviä yritysluentoja. Tänä 
vuonna ATK-YTP järjestettiin Tampereella ja itse lähdin reissuun koska olin Blankon TiTolin liittokokousedusta-
ja. Kokousedustajaksi päädyin kun huomasin, että TiToliin on sekaantunut monia niitä tyyppejä joiden kanssa 
ryyppäsin vuonna 2009 eri ylioppilaskuntien hallitusten tapaamisessa ja mietin että olisihan niiden kanssa kiva 
ryypätä jatkossakin.

Aamulla nappasin Nestorin kyytiin (joka lähti reissuun koska kuului TiTolin hallitukseen) ja menimme junalle. 
Junassa soitin vielä Frozenille (joka olikin Blankon puolelta ainoa “huvikseen” lähtijä). Alkumatkasta kukainen-
kin kaivoi läppärinsä esille. Ei sitä kokomatkaa jaksanut läppärillä istua, niinpä riensin ravintolavaunuun “yh-
delle”. Siinä jutellessamme aloimme miettimään majoitusta ja sitä, että olisi varmaankin ollut ihan järkevä veto 
ottaa mukaan makuupussi ja makuualusta. Naureskelimme TOLlilaisuudellemme: kaikilla oli läppäri mukana, 
mutta kellään ei ollut nukkumisvälineitä.

Viimein pääsimme perille Tampereelle kivassa nousuhumalassa. Sieltä vaelsimme majapaikkaamme, jonne 
jätimme reppumme ja pummasimme samalla Turkulaisilta kyydin yliopistolle. Jo bussimatkalla huomasimme 
että nörtit ovat nörttejä Turussakin. Turkulaiset soittivat juuri samankaltaisia kappaleita kuin mitä Blankonkin 
excucd:ltä kuulee. Viimein päädyimme Tampereen yliopistolle ja Wau! Olihan se mielenkiintoinen paikka, taino 
lähinnä viidenteen kerrokseen rakennettu ilmasilta. Ilmasillan ihmettelyn jälkeen päädyimme luentosaliin, 
jossa meillä oli ilo kuunnella miten hieno ja mahtava Microsoft on. Ensimmäinen luento oli suhteellisen tylsää 
diipadaapaa luennon aiheen vierestä, harmiksemme en kerennyt sinä päivänä muuta luentoa kuuntelemaan 
koska piti lähteä TiTolin liittokokoukseen. Kokouksen takia missasin kaupunkisuunnistuksenkin, joka olisi 
epäilemättä ollut mielenkiintoinen tilaisuus. Illalla päädyimme iltabileisiin samaan saunaan, sieltä baariin ja 
vahvassa humalatilassa olikin helppo uinahtaa, vaikkei makuu-alustaa tai pussia ollutkaan.

Seuraavana aamuna metsästimme paikallista pizzaa ja saimmekin kelpo saaliin. Kupu ravittuna vaelsimme 
usean pystärin kautta yliopistolle. Kun viimein päädyimme perille, oli siellä menossa aivan järkyttävän mielen-
kiintoinen ja mahtava luento tietoturvasta (kräkkereistä, viruksista yms.). Valitettavasti en kerinnyt jäämään 
kuuntelemaan asiaa, koska TiTompylilaiset olivat alkamassa (rastisuunnistus). Keräsimme todella sekaisen 
joukkueen, jossa oli jokaisesta osallistuvasta kaupungista porukkaa ja lähdimme vaeltamaan. Rastit olivat 
mukavia, mutta parasta tässä oli se, että tutustui samoin ajatteleviin ihmisiin, joihin ei muutoin olisi tutustunut. 
Illalla taasen bileitten kautta jatkoille baariin, sitten ruokaa ja majapaikkaan sammumaan.

Seuraavana aamuna koittikin kotiinlähtö, mutta sitä ennen oli aivan pakko käydä tutustumassa vakoilu-
museoon, joka osoittautui aivan mielettömän loistavan mahtavaksi paikaksi. Oikeaksi nörtin taivaaksi. Se 
ikäänkuin kruunasi koko tapahtuman joka oli muutenkin ollut huippu. Tuskin maltan odottaa ensi vuotta ja 
seuraavaa ATK-YTP:tä. Kannattaa ehdottomasti lähteä reissuun, et tule katumaan!

Tilaisuus 9 (sitä oli heti omien seurassa, koska nörttien huumori on keskimäärin samanlaista)
Luennot 7.5 (osa tylsiä asian vierestä, osa todella mahtavia, sellaisia joista voisi maksaa)
Majoitus 8 (nukkumisvermeiden unohtaminen veroitti)

Kokonaisarvosana 8 (mahtava tilaisuus kaikenkaikkiaan, olisi ollut vielä 
parempi jos mukana olisi ollut bussilastillinen Blankolaisia)

Syysexcu/ATK-YTP vertailu

Nörttihuumoria 5/5
hyviä alaan liittyviä luentoja 1/4
halutessaan humaltumista 5/5
Excumusiikkia 5/4
uusiin ihmisiin verkostoitumista 2/5
mahdollisuudet tytön vierestä heräämiseen ¼
Osallistujamäärä n. 50/n. 150 1/3

kokonaispisteissä ATK-YTP vie syysexcua 34 – 20. Syysexcu huippu, ATK-YTP huipumpi!

Atk-ytp 2010
Ville “mrcap” Kiviniemi Logo: http://www.luuppi.fi/atkytp/index.php
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Kaikki lähti liikkeelle 60-luvun 
lopulla. Silloin aloitti toimintan-
sa Blanko-kerho joka toimi 
matemaattisten ja fysikaalisten 
tieteiden opiskelijoiden Sigma-kil-
lan alajärjestönä. Kerhon jäseniä 
yhdisti tietojenkäsittelytieteiden 
opiskelu. Jäsenistön keskuudessa 
heräsi ajatus oman ainejärjestön 
perustamisesta. Tietojenkäsittelyn 
tulevaisuus näytti lupaavalta ja 
alan kasvu tiedostettiin jo silloin.

Päätettiin rekisteröidä Blanko-
kerho yhdistykseksi. Yhdistyksen 
nimestä järjestettiin kilpailu. Tarina 
kertoo, että fysiikan opiskelija 
Lauri Lantto sanoi:”Uuen killan 
nimeksi tulee Blanko, koska ne 
eivät ole mitään.”. Nimi Blanko 
todettiin ehdotuksista parhaaksi ja 
se jätti taakseen muun-
muassa Tietosavotta 
ehdotuksen. Blanko r.y:n 
säännöt laadittiin Oulun 
yliopiston Reserviupseerik-
erhon sääntöjen pohjalta 
ja järjestön ensimmäiseksi 
puheenjohtajaksi valittiin 
Jorma Pietilä. Blanko ry re-
kisteröitiin 14.5.1973. Killan 
nimen keksinyt Lantto on 
sittemmin jääny jokin aika 
sitten eläkkeelle OAMK:n 
rehtorin tehtävistä.

Ensimmäisinä vuosina 
Blankon toiminta keskit-
tyi suurimaksi osaksi 
opiskeluun liittyvien 
asioiden parantamiseen. 
Opetusta kritisoitiin mm. 
yliopiston rehtorille asti.

Jäsenille järjestettiin 
ensimmäinen ekskursio 
Raaheen Rautaruukin 
tehtaalle. Seuraava 
ekskursio järjestettiin 
vuonna 1974 Kemiin Veit-
siluodon ja Kemi-yhtiön tehtaille. 
Ekskursiot koskivat hallinnollisia 
tietojärjestelmiä, sekä proses-
sisäädön tietojärjestelmiä.

Muita yhteistiä tapahtumia oli 

mm. laskiaisena mäen lasku, 
sekä perinteinen vapun juhlinta. 
Laitoksen johtaja Pentti Kerolakin 
oli usein mukana vappuriennoissa 
blankolaisten kanssa. 

Blanko-päivien syntyminen

Automaattisen tietojenkäsittelyn 
tarve alkoi kasvaa 70-luvulla.
Yritykset ja julkishallinnolliset 
laitokset siirtyivät manuaalisista 
järjestelmistä automaattisiin tieto-
järjestelmiin. Alalla ei kuitenkaan 
ollut tuohon aikaan tarpeeksi am-
mattitaitoista henkilökuntaa, eikä 
yhteisiä tapahtumia, joissa olisi 
voinut vaihtaa tietoa. Tietojenkäsit-
telyä harjoittavilta organisaatioilta 
puuttui tietoa tutkimustyöstä, sekä 
koulutuksesta. Alan yhteiselle 

tapahtumalle oli selkeä tarve.

Pentti Kerola toimi 60-luvulla Hels-
ingin Teknillisessä Korkeakoulus-
sa apulaisprofessorina ja osallistui 
Otadata-päivien järjestelyihin 

paikallisen ainejärjestön kanssa. 
Otadata-päivät oli silloin suurin 
ATK-alan tapahtuma Suomessa.

1978

Blankolla oli näihin aikoihin melko 
matala profiili verrattuna teek-
karikiltoihin ja ihmiset olivat kovin 
vaisuja. Synkkä vuosi tietojen-
käsittelyn alalla ja töitä oli vaikea 
löytää. Excursioita tehtiin lähiteol-
lisuusalueille. Blanko ry teki excur-
siomatkan Amsterdam-Pariisi.

1979

Päätavoitteena oli kerätä rahaa 
syksyllä 1980 Neuvostoliittoon su-
untautuvalle exculle. Rahaa kerät-
tiin myymällä excursiolaukkuja ja 
biorytmejä Raksilan marketeissa.

Blanko-päivät järjestettiin seit-
semättä kertaa aiheena automaat-
tinen tekstinkäsittely.

Kiltailtoja järjestetiin ja näitä olivat 
mm: uusien opiskelijoiden tutus-
tumistilaisuus sekä ohjelmallinen 
pikkujoulu. Kiltailloissa oli huomat-
tavasti enemmän blankolaisia, 
kuin aikaisempina vuosina.

Blankon urheilutoiminta oli 
suhteellisen vilkasta: siihen kuului 
lentopalloa, kaukalopalloa, hiihtoa, 
pesäpalloa, pingistä ja squashia. 
Blanko osallistui yliopiston hiihtok-
ilpailuihin miesten viestijoukkue-
ella, sekä lisäksi Oulun yliopiston 
kaukalo- ja pesäpallosarjoihin.

Kaukalopallossa saatiin kaksi 
luovutusvoittoa ja hävittiin 
kaksi ottelua. Pesäpallosarjassa 
joukkue sijoittui toiselle sijalle. 
Lentopalloa pelattiin B-sarjassa, 
osa kierroksista jäi seuraaville 
vuosille. Jäsenille järjestettiin 
squash-kurssi. Kurssin innoittama-
na järjestettiin Blankon historian 
ensimmäinen squash-turnaus, 
jonka voittaja palkittiin. Syksyllä 
pidettiin pöytätenniskilpailut, jonka 
voittaja palkittiin.

Blankon lyhyt historiikki, osa 1
Lähde: Blankon vuosijuhlaromppu 
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1. Kuka olet, ja mikä on tittelisi killassa?

Olen Taru Tanska ja toimin Indexin puheenjohtajana. Elina Par-
tanen taas on varapuheenjohtaja.

2. Koska kilta on perustettu?

Juhlittiin 20-vuotisjuhlia marraskuussa 2008 eli perustamisvuosi 
on 1988.

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

Värimme on Indexin harmaa (ehkä noin kahdessakymmenessä 
eri sävyssä). Vuoden 2009 syksystä lähtien uudet indexiläiset on 
puettu possunpinkki-harmaa -yhdistelmään erityisesti miespuoli-
sia indexiläisiä lämpimästi ajatellen.

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

Hallitukseen on tiukkojen taistojen jälkeen päässyt 13 urheaa 
yhteisen hyvän edustajaa, joista 6 on toimihenkilöitä, kuten bile-, 
tapahtumavastaavat, isäntä sekä Relevanssi-lehtemme toimit-
tajat.

5. Mistä teidät tunnetaan parhaiten yliopistolla?

Blankon Marttia lukuun ottamatta yliopiston kirjastojen iltapäivystäjät ovat indexiläisiä. Olette myös saattaneet 
törmätä kirjastojen henkilökunnan päällä kirjastotäti-paitoihin, joiden myynnillä Index on matkannut kauko-
maille. Lisäksi Index on aktiivisesti mukana Humanistisen killan toiminnassa ja käyttäytyy epäedustavasti 
kaiken maailman karkeloissa.

6. Mistä haluaisitte tulla vielä paremmin tunnetuksi?

Hyvästä viinapäästä, kovimmasta lauluäänestä ja omasta kirjastoautosta, jolla voisi popittaa ja kruisailla. Sop-
ivia ajoneuvoja otetaan vastaan!

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

Killan omista tapahtumista suosituimpia ovat pikkujoulut sekä vappupiknik. Lisäksi järjestämme bileitä, fuksi-
kasteen, leffa- ja peli-iltoja, kiltiskahveja, kulttuuri- ja liikuntatapahtumia sekä illanviettoja.

8. Mikä on kiltanne “tunnuslaulu”?

HumBoogiesta laulu numero 130 eli äidin pienet sienet. Indexiltä löytyy myös teemaan sopiva haalarimerkki.

9. Missä olette tutustuneet blankolaisiin?

Kotona, humalassa, sitseillä, saunassa, kursseilla, järjestökoulutuksissa, 
blankon kiltahuoneella, Wesibussissa, bileissä, töissä ja Blankon fusksi-
saunassa.

10. Oletteko järjestäneet yhteistyötä Blankon kanssa?

Suunnitelmia on ollut paljon, mutta tähän mennessä vain yhdet bileet on 
järjestetty yhdessä.

KiltaTutuksi: Index Haastattelun teki: Juhani “Rockyz” Lehtonen 
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Tämän vuoden syysexcursion hyökkäyskohteena oli 
Iso-Syöte (Pudasjärvi). Matkaan lähdimme yliopistolta 
jo hieman legendaksi muodostuneelta kyykkäkopilta 
noin kello 14 perjantaina. Itse näin fuksina tunsin vain 
muutaman henkilön matkaseurueesta, joten jo senkin 
takia lähtö oli kaikkea jännittävän ja pelottavan väliltä. 
Heti matkaan päästyämme, hieman janojuomaa juo-
dessa ja ExcuDVD:n psykedeelisiä videoita katsell-
essa kaikki jännitys ja pelko kuitenkin haihtuivat. Kyllä 
tästä porukasta aina jonkun (juoma)kaverin löytää.

Matkan aikana pysähdyttiin tankkaamaan ruokaa 
ja juomaa niille, jotka eivät olleet varustautuneet 
tarpeeksi hyvin viikonloppua varten (tai olivat jo käyt-
täneet varastonsa matkan aikana). Kun kaikilla oli 
elintarvikkeet koossa, päätettiin jatkaa matkaa kohti 

tuntureita. Saavuttuamme määränpäähämme, bus-
sikuski ystävällisesti päätti näyttää meille vielä hieman 
paikallista maisemaa, ennen oikean tienristeyksen 
löytämistä. Perille päästyämme iloiset matkalaiset 
syöksyivät mökkeihinsä tavaroidensa kanssa val-
taamaan parhaat nukkumapaikat – näin julistettiin 
excuviikonloppu virallisesti alkaneeksi.

Ensimmäisenä iltana ei virallista ohjelmaa pahemmin 
ollut, vaan iltaa vietettiin uusiin ihmisiin tutustuessa 
ja vanhojen tuttujen kanssa jutellessa. Musiikki soi 
taukoamatta niin mökkien sisällä kuin myös ulkona. 
Taidettiinpa siinä myös eräs uusi tanssityylikin oppia 
juhlien lomassa.

Seuraava aamu oli ainakin allekirjoittaneen kohdalla 
melko ankea, mutta olo parani ihan silmissä, kun 
päästiin samoilemaan Iso-Syötteen metsiin mök-
kijoukkueissa ExcuSuunnistuksen™ merkeissä. 
Rastien aiheet vaihtelivat Justin Buybeerin sanoista 
LOLCODE:n kautta aina Konami-koodiin (asioita, 
jotka jokainen itseään kunnioittava blankolainen 
tuntee kuin omat taskunsa). Suunnistukseen loppuikin 
excun viimeinen (ja ainoa) virallinen osuus, jonka 
jälkeen siirryttiin jälleen aikaisemmalta illalta tuttuun 
kaavaan, eli paistamaan makkaraa ja nauttimaan niin 
hyvästä juomasta, kuin myös hyvästä seurasta. Illan 
päätteeksi ilmoitettiin vielä suunnistuskisan tulokset: 
Vanhat parrat voittivat toiseksi tulleen fuksijoukkueen 
yhden pisteen turvin. Katkeruudesta ja kostonha-
lusta huolimatta loppuyö meni hyvässä hengessä ja 
yhdessä juhliessa.

Syysexcu 2010

Kirjoittaja: Joonas “DeWa” Reinikka 

Kuvat : Juhani “Rockyz” Lehtonen, Jenni “Ruusu” Sirviö
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Viimeinen aamu käynnistyi mökkien siivoamisella, 
jonka ohessa myös tarkastettiin mökkien kunto. Kai-
kki oli juuri niin kuin paikalle tultaessakin. Muutama 
yllättävä rakennusvika mökeistä kyllä löytyi, mutta 
päätimme olla valittamatta asiasta (emmehän olleet 
kyseisiä vikoja aikaisemmin huomanneet). Iloisina ja 
kiitollisena hauskasta excuviikonlopusta, lähdimme 
lopulta takaisin Ouluun, ja opiskelun pariin. Matkan 
aikana pysähdyimme vielä muutaman kerran tien 
viereen ihailemaan kaunista syysruskaa. Excusta jäi 
itselleni monta uutta tuttavaa ja paljon hyviä muistoja. 
Olen varmasti ensimmäisten joukossa keväällä var-
aamassa matkaa seuraavalle matkalle. 

Kreivin pako päätyi suuren ulko-oven eteen, jota 
vartioivat kaksi jonkinlaista mekaanista olentoa. 

“Androideja!”, ajatteli kreivi kauhuissaan. Juuri silloin, 
kuin ajatuksen kuultuaan, säntäsivät nämä tuonelan 
dalekit kreivin kimppuun. Onneksi simpanssin kropan 
ketteryys teki otusten kömpelöiden kiinniottoyritysten 
väistelystä helppoa.

“Tähän vauhtiin ja ketteryyteenhän voisi tottua”, tuu-
maili kreivi. Muutaman hypyn ja väistön jälkeen olivat 
androidit murjoneet toisensa jo melkeinpä palasiksi. 
Ilmeisesti tämä oli niiden koneaivoille liikaa, ja ne 
sammuivat kipinöiden ja savupöllähdysten saattele-
mana.

Kreivi kömpi ulos ovesta, ja huohahti helpotuksesta 
huomatessaan, että oli pimeä ilta. Simpanssin 
kropassa kiinnioleva kreivin pää olisi nimittäin saat-
tanut herättää hiukkasen huomiota päivänvalossa. 
Jostain syystä kreivi huomasi olevansa kaupungissa. 
Synkässä, sateisessa, luotaantyötävässä kaupung-
issa. Kylmäkin hiipi jo kreivin turkkiin. Ulko-oven vi-
eressä kreivi huomasi roska-astian. Roskien seasta, 
kuin tilauksesta, pilkotti ruskea päällystakki, sekä 
siihen sopiva lierihattu.

“Hieman nuhruiset, mutta kelpaavat vallan mainiosti”, 
kreivi mietti kiskoessaan tamineita päällensä. Pian 
kreivi oli naamioitunut, eikä illan hämyssä ja sateessa 
enää erottanut että hänellä oli simpanssin kroppa. 
Kuin kala vedessä, hän sulautui yöhön muiden har-
vojen kulkijoiden seuraan, pälyillen ympärilleen.

Hetken käveltyään huomasi kreivi, että jostain oudos-
ta syystä reitti tuntui tutulta. Hän katsoi ihmeissään 
kadunkulmaa, tietäen että tästä hänen tulisi kääntyä. 
Outo tunne ei hellittänyt hetkeksikään, se oli kuin 

sitkeä homesieni hänen aivoissansa. Kreivin hapuile-
vat askeleet kuljettivat häntä eteenpäin, ja koko ajan 
omituinen tunne voimistui, kuin hän tuntisi tien. Mutta 
mihin?

Jossain kaukaisuudessa kissa naukui kujalla, auton 
pakoputki paukahti ja teekkari oksensi. Kreivi säp-
sähti jokaista ääntä toista enemmän, tehden outoa, 
jotenkin tuttua matkaansa. Käveltyään erään kadun 
päähän, tunne häipyi. Hän ei tiennyt enää minne 
mennä. Hetken pyörähdettyään hän näki sen. Yksi 
kadun pään taloista. Se oli kuten muutkin kadun talot, 
paitsi ettei ollut. Kreivi oli yhtäkkiä varma siitä, että 
tuonne hänen tuli mennä. Itseasiassa, tuntui siltä 
kuin hänen simpanssin kroppansa teki päätöksen 
ensin, kuuntelematta päätä ollenkaan.

Hän avasi talon oven. Kaikki oli pimeää. Otettu-
aan askeleen sisään, ovi paiskautui kiinni hänen 
takanaan. Hetken panikoituaan, kreivi kuuli äänen: 
“Olenkin jo odottanut sinua.”

Seuraavan vois kirjottaa Hannu Donni Oksman, 
käytettävät sanat ovat tissit, kummitusjuna ja ananaa. 

Rassapottamus 6/2010

Teksti: Martti “DThorn” Tuisku 

10:44 <@Virasto> mitähän on tumasipuli?
10:44 <@Virasto> toivottavasti ei oo solutu-
man kokoiseksi jalostettua miniversiota 

“
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Pikatonttulakki

Valitse jokin punainen olutmerkki ja ota pahvikääre 
talteen. Parhaiten tonttulakki onnistuu 12 oluen pah-
vikääreestä.(Oluet voi laittaa jääkaappiin myöhempää 
käyttöä varten.) Koristele lakki jouluntunnelmaan sopiv-
aksi ja pistä päähän. Nyt olet valmis pikkujouluihin. 

Haalarit tuoksahtavat pahalta?

Tarvitset laatikon tai muovipussin. Paketillinen voimak-
kaasti tuoksuvia tuoksutuikkukynttilöitä. Laita kynttilät 
ja haalarit samaan laatikkoon tai muovipussiin. Säilytä 
niitä siellä jonkin aikaa, jolloin kynttilöiden tuoksu tart-
tuu haalareihin. Tuoksuja voi vaihdella oman mielensä 
mukaan kausittain.

Joulunauha

Joulukuusi voi tarvita aattona pikaisesti koristeita mutta 
kaupat ovat jo kiinni. Öiseltä pikkujouluvieraalta jääneet 
punaiset sukkahousut pelastavat.Leikkaa niistä saksilla 
terät pois ja halkaise pituussuunnassa jättämällä 
haarakohta kuitenkin ehjäksi. Vyötäröaluetta voi hieman 
tasoittaa, jolloin saat kaksi pitkää nauhaa. Talon naispu-
olisille henkilöille ei kuitenkaan kannata mainita
joulukoristeen alkuperää (jos heitä on talossa).

Foliokoriste

Olet menossa jouluna vierailulle ja viet tuliaiseksi 
viinipullon. Opiskelijana olet kuitenkin ostanut kaikkein 
halvinta viiniä ja se harmittaa. Kämpästäsi voi löytyä 
eilisen kotikebabrullan foliot, josta saa huuhtelemalla 
hyvän koristeen. Kääri folio viinipullon ympärille, jolloin 
viinin etiketti peittyy. Halutessasi ja mahdollisuuksien 
mukaan pullon ympärille voi laittaa sievän nauhan, jol-
loin kukaan ei raski irrottaa foliota.

Tee-se-itse-seksilelu

Osta puhallettava lammas, lehmä tai mikä otus sattuu-
kaan eniten miellyttämään. Osta kumihanska. Leikkaa 
sopivimman kokoinen sormi irti. Tee pieni reikä puhal-
lettavaan otukseen. Liimaa leikkaamasi sormi tiiviisti 
kumiliimalla aukkoon ja nyt sinulla on valmis edullinen 
ja taatusti miellyttävä seksilelu! 

Kaljahattu

Ota pitkälahkeiset kalsarit ja solmi lahkeen suut kiinni. 
Pistä tölkit molempiin lahkeisiin ja pujota pitkä letku 
tölkkiin. Laita lakki päähän ja pujota letkut suuhun. 
Voit vetää kalsarit myös niin syvälle päähän, että saat 
naamasi halkiokohtaan. Saat samalla kätevän kom-
mandopipon.

Kuvitukset ja teksti: Jenni “Ruusu” Sirviö
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Kukapa ei olisi ainakaan aivan pienenä joulupukkia 
hieman pelännyt? Illan pimeydestä pirttiin kömpivä, 
kasvoiltaan hieman jäykähkö örisijä oli lapsuuden 
joulujen kohokohtia. Jos nyt ei muuten, niin olihan 
se mahtavaa kun saatiin kotiin oikein videonauhuri 
– mistä pukki tiesikään, että VHS-formaatti tulee 
voittamaan Betamaxin? Mutta jokin siinä ukossa 
silti pisti arveluttamaan, mahtoiko olla lievähkö 
glöginhuuruinen tuoksu. Naapuruston vanhemmat 
lapsethan sitten aikoinaan kertoivat, että se on oik-
easti naapurin Reiska, joka kävi viinapal... siis hyvää 
hyvyyttään näyttelemässä pukkia, eikä tätä virvoi-
tusjuoman markkinointimaskotiksi ryhtynyttä joulun 
symbolia oikeasti ole. Tämänjouluinen Rare Exports 
–elokuva näyttää, että aito ja alkuperäinen joulupukki 
on ehkä unohtunut lystin ja lupsakan amerikkalaisen 
punanutun vallattua näyttämön, mutta hän on kyllä 
olemassa. Parempi kaikille lapsille kun ei olisi...

Youtubessa julkaistuihin lyhytelokuviin pohjautuva 
täysimittainen Rare Exports kertoo tarinan Korvatun-
turin katveessa yksinhuoltajana elävän teurastajan, 
Sepon, ja tämän Pietari-nimisen pojan joulusta. Jotta 
elokuvan katselukokemus pysyisi riittävän yllätyksell-
isenä, youtube-pätkiä ei kannata katsella ennen 
itse elokuvaa. Myöskään juonesta ei parane tässä 
arvostelussa paljastaa juuri mitään muuta, kuin että 
kansainvälisen tutkimusryhmän kairattua joulunalus-
päivinä ”näytteitä” tunturin uumenista, pääosassa 
olevan perheen ja paikallisten poronomistajien elämä 
muuttuu peruuttamattomasti joulupukin päästyä val-
loilleen.

Elokuva on melko lyhyt: 80-luvun komedia- ja 
toimintapläjäysten tapaan kestoltaan vain hieman 
päälle 80 minuuttia. Tämä on enimmäkseen hyvä 
asia, sillä näin juoni pysyy tiivistunnelmaisena. Jos 
haluttaisiin päästä nykyään muodikkaisiin kolme-
tuntisiin eepoksiin, tarina luultavasti lässähtäisi, tai 
oheismateriaalina jouduttaisiin käsittelemään ham-
maspeikkoja, juhannusjuhlia ja muita kansantaruston 
ilmiöitä. Eli aivan hyvä näin. Repliikeissä käytetään 
melko rempseää kieltä, joten aivan pilteille soveliaita 
ne eivät ole. Lisäksi poroja käsitellään eläiminä ja 
ruuanlähteenä, eikä pörröisinä petteri punakuonoina 

– joten erityisesti briteille kannattaa asiasta tiedot-
taa ennen teatteriin menoa, etteivät poloiset joudu 
kokemaan epämiellyttävää kulttuurisokkia. Myös itse 
hra Pukki saattaa järkyttää herkempiä katsojia. Huu-
moria on revitty sekä suomalaiskansallisista kliseistä 
että toimitaelokuvien perinteistä, ja ainakin ennak-
konäytöksen ikäjakaumaltaan melko laaja yleisö oli 
näkemästään erittäin huvittunut.

Kaiken kaikkiaan Rare Exports on mitä suositeltavin 
kokemus, ja se valaa uskoa suomalaiseen eloku-
vatuotantoon ja komediaan. Kyseessä saattaa olla 
vuoden 2010 paras kotimainen elokuva!

Elokuva-arvostelu: Rare Exports

Jussi “Virasto” Lehtonen
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Santa and his elves pt1

Comments

11:01 <@sapluk> voi mulkku täällä porataan 
jotain
11:01 <@sapluk> kuulostaa siltä että kohta 
tippuu lattia päälle
11:01 <@Mutjake> Kuulostaa loogiselta.
11:01 <@Mutjake> :-)
11:02 <@Rockyz> :D 

21:07 <@Nixa> homoilta
21:07 <@Nixa> kakkosella 

10:46 < Juiz> http://plaza.fi/muropaketti/
muropaketissa-julkaistaan-uusi-naytonohjain-
artikkeli-klo-16
10:46 < Juiz> I CAME

13:24 <@nassekova> joku wowittaja muija 
tuosa eesä
13:24 <@nassekova> kokoaja sellailee jotaki 
wowi foorumeita
13:25 <@Manaluusua> :D
13:25 <@Dahis> sano sille että sulla o max 
levelin death knight
13:25 <@nassekova> :D
13:25 <@Dahis> ja kysy lähteekö se kattoon 
sun miekkaa 

“
“ “

“
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Blankon 
piparkakkumuotti

>

En se ollut minä
olin kännissä
luulin että se olit sinä

Missä kakka, siellä vessa.

täyspotti, cumshotti

Sinä siellä, minä täällä.
Uidaanko yhdessä rakkauden meressä?

Mä vaihdan Koskilinjat taksiin, jos sä 
tahdot niin.
Mä meen vaikka Kantikseen, jos tä tah-
dot niin.
Mä meen vaikka Garageen, jos sä tahdot 
niin.
Jos sä tahdot niin.

Tonttulakit päässä, kaljat oli jäässä. 

Blankon 
runopalsta 6/2010

17:26 <@Gushi> spördet ovat käymässä :)
17:27 <@DThorn> \o/
17:32 <@Miksumus> käske käymään meilläki “
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Jazz Jackrabbit 2 Christmas Chronicles (JJ2CC) on piirroshenkinen tasohyppelypeli, jossa 
edetään Super Mario tyyliin tasolta tasolle. Pelin 
käynnistäessä ruudulle pärähtää intro, joka on kuin 
suoraan jostain 90-luvun alun piirretystä ja se jo 
saa naamalle innostunutta virnettä. Pelin valikot 
ovat selkeät ja taustamusiikki on hyvä. Ennen peliin 
siirtymistä valitaan joko yksinpeli tai moninpeli. 
Moninpeliä voi harrastaa samalta näppäimistöltä 
split screen moodissa, mutta peli tukee myös verk-
kopelaamista kimpassa cooperativena. Seuraavaksi 
valitaan hahmo, joita on kolme kappaletta: Jazz, 
Spaz ja Lori. Jazz on pelin perussankari, Spaz on 
silmän verisuonet punoittaen vähän ruhnuisempi 
sankari ja Lori on pupumaailman megabeibe. 
Jokaisella hahmolla on hieman erilainen erikoisliike, 
jolla voi päästä kimuranteista tilanteista eteenpäin. 
Hahmoilla ei kuitenkaan ole merkittävää eroa, 
joten millä tahansa on mahdollista pelata peli läpi. 
Tämän jälkeen valitaan vaikeustaso, jonka jälkeen 
ollaankin jo pelissä.

Peli etenee perinteisten tasohyppelypelien tyyliin sivusuunnassa, mutta tässä pelissä voidaan edetä periaat-
teessa joka suuntaan. Pelin juonena on kerätä kaikkea timanteista karkkeihin ja erilaisiin power-uppeihin. 
Näillä on sitten helpompi teurastaa vastaantulevia iloisesti joulupaketteja heitteleviä öttimönkiäisiä ja kilpikon-
nia. Lisäksi kun kerää riittävästi namuja, voi päästä sokerihumalaan, jolloin musiikki vaihtuu, pelin tempo 
nopeutuu ja vihulaiset ovat pelkkä muisto vain.

Kentät ovat melko laajoja ja tarjoavat pelaajalle haastavia tilanteita. Välillä on todella vaikeita hyppykohtia, 
joissa pitää esimerkiksi hypätä kalliolta toiselle käyttäen erilaisia trampoliineja. Pelin grafiikka on tasohyppe-
lylle ominaista söpöilyä, joka sopii ainakin tähän peliin kuin nakki otsaan. Lisäksi niin hahmot, viholliset kuin 
kentätkin, sisältävät mukavia graafisia sekä animoituja yksityiskohtia. Taustamusiikki on pelissä hieman jun-
naavaa, ja teemalle uskollisesti jouluinen. Peliin tuo myös lisäarvoa sellainen ominaisuus, että se mahdollistaa 
myös omatekoisten tasojen pelaamisen. Pelattavuus on kohdallaan, vaikka välillä mennään juoksunapilla niin 
lujaa, että on hankala pysyä kaikessa mukana. Pelaamiseen ei onneksi kuitenkaan tarvi koko näppäimistöä, 
vaan liikkuminen hoidetaan nuolinäppäimillä sekä parilla muulla näppäimellä. Voisin kuvitella, että myös sa-
malta näppäimistöltä pelaaminen voi luonnistua ihan hyvin. Kunhan muistaa antaa sopulille.

JJ2CC on leppoinen jouluteemalla varustettu tasohyppely, 
joka sopii jouluahdistuksen purkamiseen vallanmainiosti. 
Siinä vaiheessa viimeistään, kun kinkut on vedetty huiviin 
ja illan kohokohtana avataan TV:stä joku käsittämättömän 
surkea joulu-jee-jee-mahtavaa-ohjelma, on parasta siirtyä 
ATK-laitteiston pariin ja viritellä maailmanpelastusoper-
aatiot käyntiin. Siinä vaiheessa kannattaa muistaa JJ2CC 
ja karata hetkeksi pakoon karua maailmaa. JJ2CC on 
myös todella helppo asentaa. Imaistaan peli WWW:stä, 
puretaan, suoritetaan setup.exe ja käynnistetään peli 
pikakuvakkeesta. Ja eikun menoksi!

Laitevaatimukset:

Windows 95, 98, ME, 2000, XP, Vista, 7, Linux, Mac. 
(toimii millä vaan!)

Pelin voit imuroida täältä (sivuilta löydät myös muita versioita samasta pelistä + lisäkenttiä jne.):

http://digiex.net/downloads/download-center-2-0/games/20-jazz-jackrabbit-2-christmas-chronicles.html

Jazz Jackrabbit 2 Christmas Chronicles

Teksti: Juhani “Rockyz” Lehtonen 
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Mashed Fully Loaded on peli, jonka kaikkien tässä maail-
massa pitäisi tietää. Se on käsite, jota voidaan pitää jopa 
modernina versiona shakista. Kyseessä on takaviistosta 
kuvattu autopeli, jossa on ideana karistaa muut pelaajat 
kannoiltaan joko erilaisin asein, hyvine ajotaitoineen tai 
ns. kilkkaamalla eli tönäisemällä vastustaja hevon tuuttiin. 
Pelistä on kehkeytynyt vuosien varrella Blankon sisällä 
lähes kulttimainen ikoni. Ja voidaankin sanoa, että jos ei 
tiedä mäshediä, niin onhan se kumma! Mashed on mie-
lestäni jopa elämänfilosofia, eli jos sen taitaa niin voi pärjätä 
elämässä, jos ei niin, noh what can I say.

Sain ensikosketuksen peliin joskus vuonna kivi ja kirves eli 
vuoden 2005 Vulcanalian aikoihin Blankon kiltahuoneella, 
eikä sen jälkeen ollut enää paluuta entiseen. Oli aivan 
kuin elämä olisi saanut uuden merkityksen ja suunnan. Ja 
jo tuolloin kyti ensimmäisten sessioiden jälkeen alitajun-
nassa kysymys, voisiko tässä pelissä olla yyberguru. No 
siitä asti peliä on tullut hakattua _joka ainoa_ kerta, kun 
kiltahuoneella siihen on tullut tilaisuus. Joskus pelisessiot 
ovat venyneet moniin tunteihin ja ollaanpa sitä myös sunnuntaitakin käyty aikoinaan pelin parissa viettämässä. 
Siinä vaiheessa, kun alkaa olla 30. peli menossa, voidaan jo veri punnita n00bien ja ultimatemashedgurujen 
välillä. Sillä ultimatemashedguru pystyy keskittymään voittamiseen, ja ainoastaan voittamiseen tunnista toi-
seen, päivästä päivään, viikosta kuukausiin ja kuukausista vuosiin. Mikään ei voita vanhojen mashedpartojen 
ja uusien n00bieiden totaalista nöyryyttämistä.

Mashed on niin äärimmäisen mahtava peli, että se tarjoaa ultimaalisen käsittämättömän rajapinnan ottaa mit-
taa toisista pelaajista. Se on varsinaisesti moninpeli ja ehdottomasti parhaimmillaan neljällä pelaajalla, vaikka 
sitä on myös mahdollista pelata yksin. Pelattavuus on kohdallaan ja fysiikkamallinnus on (mikä fysiikkamal-
linnus?) satunnaisen arvaamaton. Lisäksi peli on erittäin nopeatempoinen ja sen perusnyyppä kyllä huomaa 
samantien istuessaan vanhojen mashedpartojen kanssa samaan peliin. Se on tasan kaks sekuntia maksimis-
saan ja ns. laaniska kutsuu.

Mistä sitten tietää, että mäshediä pelataan kiltahuoneella 
ja voiko peliin tulla mukaan? Jos kiltahuoneelta kuuluu hu-
utoa, älinää, älämölöä ja voitonkiljahduksia, voit olla varma, 
että mäshediä pelataan paraikaa. Silloin voit yrittää tulla 
peliin mukaan pyytämällä joko ylimääräistä ohjainta, tai 
kertomalla, että haluat olla jonossa. Sillä mäshedin yhtenä 
kultaisena sääntönä on se, että häviäjä vaihtuu aina. Joten 
ei muuta kuin mukaan vaan! Tule kokeilemaan pärjäätkö, 
kestääkö kasetti ja onko sinusta uudeksi mäshed-mes-
tariksi? Mutta varoituksen sana, peli on aivan käsittämät-
tömän addiktiivinen. Pelaat yhden pelin, niin pelaat päivän. 
Ennen luentoja ja harkkoja on muodostunutkin jo yhdeksi 
lentäväksi lauseeksi lanseeraamani:”No jos yhdet vielä, 
sitten pitääkin jo mennä!”. Mene ja testaa, tulet kokemaan 
vielä uskomattoman elämyksen!

Mashed Fully Loaded
Teksti: Juhani “Rockyz” Lehtonen 
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Blankon sisäinen mestaruusturnaus käytiin 18.11.2010 kiltahuoneella. Turnaukseen osallistui 17 pelaajaa 
ja pelin taso oli kovaa, vaikkakin oikeasti kovimmat wanhat mashedparrat eivät saapuneet tai päässeet (tai 
uskaltautuneet) paikalle. Finaalissa kilkkailtiin urakalla, ja siinä yhteenottivat Jouni Pikkarainen, Pekka Rei-
jonen, Teemu Rytilahti sekä Hannu Oksman. Finaalin ja koko turnauksen voitti lopulta Pellon oma poika Hannu 
“Donni” Oksman. Erittäin suuret onnittelut turnausvoitosta! Tuolla suorituksella Donni on jo viimeistään ansain-
nut paikkansa mashedin Hall of Famessa ja parhaiden joukossa.

Mashed must know asiat:

Blanko ry:n mashed mestaruusturnaus 18.11.2010

Rockyz - vihreä
NoXiouS - punainen

Ihrit - pinkki
Donni - sininen
Tice - punainen

Pop - musta
Mutjake - pinkki

Piudi - musta
Nestori - keltainen

Teprrr - musta

Polar Wharf (Mäshed termeillä Dwarf) = “Ainoa” rata mäshe-
dissä.
Xiittaus = Polar Wharfissa vääräänsuuntaan ajaminen.
Ass shaking = Heilutellaan perää ja kilkkaillaan vihut ulos 
radalta.
Pakittaminen = Taito ajaa pakilla, väistellä miinoja ja käyttää 
pelissä saatuja aseita.
Wanhanaikainen = Vedetään jarrut pohjaan, jolloin kaverin 
auton keula osuu oman auton perään ja lentää ulos.
Munkitus = Erittäin salaista tietoa: Auton ilmassa ohjaaminen, 
hallitsemalla tämän lähes myyttisen taidon, voidaan auto saada 
renkaille tilanteessa kuin tilanteessa.
Haudan takaa = Pelistä ulos lentäny pelaaja ennättää juuri 
ennen räjähdystään ampua mortareita tms., jotka pudottavat 
edessä olevan vastustajan pelistä.
MunkkiPaavoMunkitus alias KultapossuPaavotus = Periaat-
teessa sama kuin Munkitus, mutta sisältää taitofactorin sijasta 
vain luckfactorin.
Luckfactor alias Fucklucktor = katso edellinen kohta.
Aivoääliö = Vastustaja, joka käyttää pelistä pudottuaan mis-
sileitä pelaajaan, joka ei ole johtoasemassa.
Ihmispaska = Yleensä kaikki ovat tällaista huonosti menneen 
pelisession jälkeen.

Romakkaniemi, Marja  

Käyttäjäkoulutuksen merkitys tietojärjestelmän käyttöönotossa: tapaus Hoitojärjestelmä.
2010-11-17 (Raija Halonen)

Pulkkinen, Minna
 
Myynnin rooli yritysmarkkinoilla toimivassa Born Global -ohjelmistoyrityksessä.
2010-11-17 (Jukka Pekka Kontula)

 

Tollilta valmistuneita 2010

Mashed Hall of Fame ja väri
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Blankki päätti avata tekstaripalstan juuri ennen 
pikkujouluja. Vaikkei palstaa ehditty juuri main-
ostaa, saimme tekstiviestejä melko ruhtinaallisen 
määrän. Sen vuoksi päätimme laittaa niitä nyt 
myös lehteen.

Minä en ainakaan laita pikkujouluihin pikkareita! T: 
haaroista hankaa

Taas oli kakkaa kengän pohjissa, kun hortoilin baarin 
jälkeen yliopistokadulle. Onko se pakko kakkia minne 
sattuu?

Aina sitä samaa metallipas*aa soitetaan baarissa 
kuin baarissa, missä on koti, uskonto ja isäm maa?

Söin juuri kakun ja join teetä \o/ T: kerronko lisää?

Miksei Linnanmaalle tehdä kallioparkkia? Yliopiston 
alle voisi sijoittaa satoja autoja, jos sinne kaivettaisiin 
tunneleita.

Minä oon pelannu jo viikon putkeen WoWia. Koska 
tämä loppuu? T: Spel ögon

Missileitä onko heitä!? T: haudan takaa, haudan 
takaa..

Riisit uunissa 666! -ipöyni vuoassa

Keneen se piti ottaa yhteyttä, kun unohtu ilmoittautua 
tenttiin? T: Missä minä olen, ja kuka sinä olet?

Uudet fuksit on aivan ihania, voi hellantuuteli 
sentään!!111 Mitä pitää tehdä, että saisin pienen 
fuksin pullooni sängyn vierelle ihanaa!11 -ihastunut

Taas kuuluu hirveätä älämölöä täällä opiskeli-
jakämpässä naapureista. Viikonloppu on parasta 
aikaa koodata ja irkata. t: i/o error

Ajattelin nyt vihdoin kertoa näin julkisesti, että oma 
Mashed-taitoni on perustunut täysin tuuriin ja munk-
kiin. T: Paav0

Pöäässsjnnnnn!!!11

Voisiko joku kertoa miksi TV:stä tulee aina kaiken-
laista sontaa prime time aikaan? Taaskin olen huma-
lassa, koska ei näitä selvinpäin pysty katsomaan.

Isot kiitokset vakioasiakkailleni T: tiskari-Juha PS. 
Toivottavasti pihvi oli kypsä.

Kiitokset Raimolle putkirempasta! Nyt on röörit 
hoonattu ja seuraavaksi odotellaankin sitten pukkia! 
Irmeli-88

Olemme tehneet täällä humupäässä gallupin ja on-
neksi olkoon Blanko. Teidän miehet ovat yliopiston 
komeimpia ja niin ihania! Koska järjestetään taas 
yhteiset bileet? T: Humanistityttöset <3 Blanko

Tuliko se edellinen viesti? Kännykkä piippasi jotain, 
niin ja piti lisätä vielä se, että oon itte asiassa aika 
surkea Mashedissa. T: Paav0

I want to say hello to the Widest of the Oulu (oylun 
leveinn or something like that). I hope you _come_ to 
see me back here in London. -Brittany

Jumalauta! Akat hiljaa, aina nalkuttamassa! T: 
Jämpti-isäntä-55

xdcc list

Hei! Sinä joka joit pikkujouluspördeni läpinäkyvästä 
tuopista. Palauttaisitko juomani seuraavaan hallituk-
sen kokoukseen. T: tuleva-aktiivi

Onko se pakko laittaa kaikki chilit ja muut tujakat 
sörsselit siihen mongolialaiseen ruokaan. Arvatkaa 
onko kiva yskiä täällä niitä teidän ruokia paistel-
lessa?!?! Hermothan tässä menee. T: hatssiuuh

Valtion virkoja sais vähentää, kuntia lakkauttaa, de-
marit, kokoomus, vihreät ja kaikki muutkin puolueet 
sais lopettaa. Kaikki on syvältä. Tahtoo päteä. T: Ite 
olet väärässä

Voisiko joku korjata Blankon lyhyt historiikki palstaa? 
Blanko perustettiin silloin, kun jyrki, janus ja Otter 
olivat fukseja, eli vuonna 75. T: Summer of the 69

MIKSI OI MIKSI; ELÖÄMÄNI NAIINEN!!!!!!11 -TYCKZ

Mihinkäs se tolli oli muuttamassa? Ettei vain muut-
taisi Ruotsiin asti? Pärjääköhän siellä virkamiesruot-
silla? T: bara en fuks

LOGO LEHMÄ

Blankon TOP-5 tytöt?

Sinä tonttulakkinen tyttö joka olit pikkujouissa, olen 
se poika jolla oli musta takki ja jota vilkasit 21.47. 
Ota yhteyttä Blankin kautta, minäkin taidan rakastaa 
sinua <3

Blankin tekstiviestipalsta 
6/2010 lOGO LEHMÄ
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1. Kuka olet, mikä vuosikurssi?
2. Uskotko joulupukkiin?

3. Parasta joulussa?
4. Haluatko KOVAN paketin?

5. Ovatko pikkujoulut parhautta, miksi?
6. Lähetä jouluterveiset blankin lukijoille?

Kysymykset:

Pikkujouluaiheinen haastattelu
Kysymykset ja kuvat: Arto “Kurkku^” Saukko 

1. Mika “Miksumus” Haapaniemi, 5 vsk.
2. Usko joulupukkiin on yhtä vahva kuin usko omaan valm-
istumiseen.
3. Pipari.
4. Jos pehmeät on loppu.
5. Ovathan ne, koska siellä saa piparia ja ovathan ne 
blankon huippu bileet keskustan ytimessä.
6. Pipari-rikasta pikkujoulua kaikille blankon tontuille. ps. HV 
OLuT ko järjestää risteilyn samaan aikaan Blankon pjoulujen 
kanssa.

1. Jarkko “junkle” Orava, n vsk.
2. Totta vitusa.
3. Joulussa on parasta se että se on vain kerran vuodessa.
4. Totta vitusa.
5. Ei, koska ainoat pikkujoulut joihin osallistun ovat ne joissa 
olen töissä.
6. Syökää kinkkua, siat!
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1. Jani “zaih” Pursiainen, 1 vsk.
2. No tottakai.
3. On aikaa tehdä kaikkea rauhassa, kuten koodailla.
4. Mielummin kahisevan, mutta menee sekin.
5. Itse en harrasta.
6. Mashed-tuoksuista joulua.

1. Saana “semtexx” Tauriainen, n vsk.
2. Tottakai.
3. Pipari.
4. Löysempi ois kivempi.
5. Ei ne oo.
6. Haistakaa pipari!!!1

1. Juha “hotcoral” Salmisto, n vsk.
2. Tottakai.
3. Pipari ja klögi.
4. Enpä olisi siitä kovinkaan varma.
5. Pikkujoulut saisi olla joka joulu.
6. Kiltisti jouluna ettei lahjaton pukki tule kylään.
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Babylon 5 - Complete Collection (30 disc) Hinta n. 140€

Yksi parhoista sarjoista mitä on tehty. B5 pitää nörtin tyytyväisenä ja hiljaisena 
koko joululoman ajan! Jos asut samassa taloudessa nörtin kanssa, muista 
ruokkia se vähintään kerran päivässä, sillä syvennyttyään B5:een, hän ei vält-
tämättä itse muista syödä.

Babylon 5, ihmiskunnan paras ja ainoa toivo. B5 on avaruusasema, jossa 
asuu lukuisia eri alienrotuja. Hiljalleen kaikki rodut jakautuvat joko varjojen tai 
Vorlonien puolelle, ja suuri sota alkaa. Kuinka käy ihmiskunnan, voittaako hyvä 
vai paha, voiko Z’ha’dumista ostaa rantahuvilaa? Tämä mainio boksi kertoo 
vastauksen kaikkiin näihin ja moniin muihin kysymyksiin. Babylon 5, parasta 
mitä nörtti toivoa saattaa.

Newcomer (tulossa tänä vuonna)

Jos rakas nörttisi tykkää enemmän pelaamisesta, suosittelen Newcomeria: 70-280 tuntia pelaamista (ekalla 
läpäisykerralla), 180’000+ sanaa keskustelua, 180+ hahmoa, 130+ tavaraa, 50+ pelialuetta, animoitu intro ja 
outro ja tilaa peli vie huimat 2 MB. Peli ei välttämättä kuulosta kovin kovalta, mutta sitä on hiottu kauemmin 
kuin Duke Nukem foreveriä, kaikkiaan sitä on tehty 20 vuotta ja nyt se viimein alkaa olla valmis. Tämä on 
epäilemättä paras rooliseikkailupeli mitä kuusneloselle on tehty.

IBM T-sarjalainen

Jos nörtiltäsi jostain syystä puuttuu kannettava tai hänen nykyinen 
kannettavansa on hajoamispisteessä, on kannettava oikein ilahdut-
tava lahja. IBM:n T-sarjasta löytyy mielestäni parhaat PC-kannettavat 
mitä olemassa on, ja Ibarin parhautta on se, että ne kestävät isältä 
pojalle, eivätkä ne hajoa käsiin kuten monet muoviläppärit, jotka 
myydään näennäisesti hyvinä. T-sarja on siinäkin mielessä hyvä, että 
sieltä löytyy jokaisen kukkarolle sopiva vaihtoehto. Hinnat vaihtelevat 
n. 100e - 1500e. Itsellä päivittäisessä käytössä ja ykköskoneena Ibm 
T42, josta pulitin n. 200e ja olen ollut oikein tyytyväinen ostokseeni. 
Ibarin kestävyyden ansiosta koneen uskaltaa oikein helposti ostaa 
käytettynäkin.

IBM Model-m, ydinsodan kestävä itsepuolustusväline

Ennen nörtti ei ollut nörtti jos hän ei vähintään kerran viikossa saanut turpaansa tai meinannut saada. 
Nykyään nörtti on laajempi käsite ja nörtit saavat olla enemmän rauhassa. Siitä huolimatta kuka tahansa saat-
taa joutua tilanteeseen, 
jossa tarvitaan itsepu-
olustusta. Valitetta-
vasti pesäpallomailaa 
ei voi talvisin kuljettaa 
mukana, eikä kes-
älläkään keskellä yötä, 
muutoin poliisi tulee ja 
vie sinut tai välineen. 
Tähän ongelmaan on 
onneksi tehty ratkaisu 
jo vuosikymmeniä sit-
ten: IBM Model-M! 
Itsepuolustus väline, 
joka on naamioitu näp-
päimistöksi. Painoa ja 

Joululahjavinkkejä Blankolaisille
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kestävyyttä sillä on tarpeeksi suuremmankin joukon pieksemiseen ja lisäksi tätä voi käyttää näppäimistönäkin. 
Näppäimistö käytössä näppäimien tuntuma on täysin omaa luokkaansa ja miljoona kertaa parempi, kuin nykyi-
sissä heppoisissa muovinäppäimistöissä. Lisäksi plussaksi voi laskea senkin, että näppäimistöä tehdessä ei 
ole juotosten määrissä säästelty, niinpä tämä näppäimistö on optimaalinen pelattaessa yhdeltä koneelta van-
hoja klassikkopelejä porukalla. Näppäimistö ei jumahda vaikka useita näppäimiä painettaisiin samaan aikaan. 
Kirpputoreilla kannattaa pitää silmät auki, sillä näppäimistöjä saattaa löytyä 5 - 10e hintaan.

HA

HA on vanha klassikko ja joka nörtin toive. Unirestalta voi ostaa aterialippuja, joilla 
nörtti pääsee läskilinjalle.

Sexy Mouse Pad

Tissit ovat nörteille monesti hyvinkin tuttuja koneelta katsottuna. Ostamalla nörtille 
sexy mouse padin, pääsee nörttisi kokeilemaan miltä tissit tuntuvat. Ideanahan 

tässä hiirimatossa on se, että normaalin ran-
netuen sijaan, rannetukena toimivat tissit. Kerras-
saan loistava oivallus. Näitä myydään esimerkiksi 
everythingfun.co.uk:ssa hintaan 9 puntaa.

Octopussy 3D: A XXX Parody

Ilman sotaa ja pornoa ihmiskunnan kehitys olisi ollut huomattavasti hitaam-
paa. Jotta kehitys kehittyisi jatkossakin, kannattaa ehdottomasti tukea niitä 
jotka kehitystä ajavat eteenpäin ja ostaa 3D-pornofilmi. Tämä on varmasti 
nörtille mieluisa lahja. Filmi löytyy esimerkiksi tlavideo.comista hintaan 
$24.99.

Cool Shooters

Tiskaaminen on ehkä yksi vastenmielisimmistä asioista. Siinä vaiheessa, kun 
alimmat astiat ovat jo kotvan kerän-

neet hometta, alkaa hajukin olla niin järkyttävä, että tiskatessa meinaa 
laatta lentää. Onneksi lasien tiskaamisen voi unohtaa täysin pulju.netin 
Cool Shootersilla. Sen avulla “lasit” voi tehdä vedestä jäädyttämällä ja 
käytön jälkeen lasin voi heittää vaikka ikkunasta. Valitettavasti kahvia 
laseista ei voi juoda, joten kahvikuppi täytyy edelleen tiskata kerran 
vuodessa. Hintaa tuotteella on vajaa 15e.

“Hassu” nörttitermospullo

http://www.cafepress.co.uk/+funny-
geek+thermos Koska lämmintä kahvia ei 
voi koskaan olla liikaa.

Dale Carnegie: Miten saan ystäviä, 
menestystä, vaikutusvaltaa

Ehkä yleisin haave (tissien lisäksi) nörteillä on maailman valloittaminen. Lähes 
jokainen nörtti on joskus suunnitellut miten sen tekisi. Dale Carnegien kirja on 
todellinen aarre tätä ajatellen. Se ei kerro konkreettisesti miten maailma val-
loitetaan, mutta se antaa huomattavan arvokkaita neuvoja siitä, miten vallan 
himon saa tyydytettyä ja miten saa kiedottua ihmiset pauloihinsa. Kirjan neuvot 
ovat yksinkertaisia ja niiden avulla voit kääntää ihmisten päitä ja ohjata heitä 
tekemään asioita niin kuin sinä haluat. Kaikenlisäksi ihmiset todennäköisesti 
arvostavat sinua ja mielipiteitäsi enemmän, jolloin jatkossa ohjaaminen on entistä 
helpompaa. 
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Pikkujoulut, talvi ja opiskelijabileet lähestyvät, mutta kuinka lähestyä vastakkaista sukupuolta?

Eräälläkin kanavalla pohdittiin aihetta erilaisin tuloksin (nimet muutettu):

< attedo> naiset nyt saa aina jotain, mut on naisillakin parempi tarjota jos lähtee baariin pitään hauskaa sen 
sijaan että lähtee etsiin seuraa
< attedo> onhan tuon itsekin huomannut että sellaset ihmiset on paljon mielenkiintoisempia jotka vaan pitää 
hauskaa vrt. ne joilla on haku päällä
<@janux> jep, siinä lienee se syy, miksi epätoivoiset ei saa
<@eikukaa> sitten kun on jo niin epätoivoinen ettei jaksa enää epätoivoisestikaan etsiä voi taas onnistaa
<@janux> jep
< attedo> :D
<@janux> itsehän etsin armeijan ajan muijaa kutakuinkin joka viikonloppu 11kk-> hajosin -> pääsin siviliin -> 
perseet ja baariin -> löysin tyttöystävän
<@janux> ironiaa tm.
< attedo> ja on tuossa sekin että ainakin naiset haluaa usein tuntea itsensä erityiseksi
<@janux> tehän olette :)
<@janux> ihania ruusuja meidän harmaassa elämässä
< attedo> njuu, mut jos joku keskeyttää hauskanpidon kavereiden kanssa siksi että kiinnostuu susta, niin se 
tekee erityiseksi
< attedo> se ei, että satut vaan oleen ensimmäinen joka näyttää vihreää valoa haku päällä olevalle tyypille
<@janux> niin, tässä taas tullaan siihen, että pitäis hommata ns. wingman
<@janux> se harhautaa tytön kaveripiirin ja itse pääsee iskemään “kohteeseen” :)
< attedo> no tuollanen suunnitelmallisuus ainakin tarkoittaa että tyttö on erityinen.. :D
12:29 -!- mode/#blanko.xxxxx [+o attedo] by eliza 
<@janux> jep jep
<@attedo> sit kaveri ihmetteli että miten sillä onnistu tutustua naiseen ku alotti juttelun baarissa toteamalla 
“ookko nää mun naapuri?”
<@attedo> mut tuollanen suora ja rehellinen lähestyminen toimii
<@attedo> kaikki naiset on kuullu jo sataan kertaan nämä “oletko kotoisin simpukasta kun olet tuollanen 
helmi?” -jutut
<@attedo> plus että ne oli ekalla kuulemiskerrallakin niin ankeita että itketti
<@eliza> amen
<@attedo> voin sanoa että ette edes halua niitä naisia joihin nuo toimii :D
<@eikukaa> ei oo tullu kertakaan kyl ees testattua, muistaakseni...
<@attedo> ainii!
<@attedo> nyt ku päästiin näihin iskuvinkkeihin.. :D
<@attedo> yks hyvä juttu on se, jos ei oo vielä loppuillastakaan 
baarissa ihan 666 naamat
<@attedo> sillon erottuu joukosta!
    * eikukaa on feilannu viimeistään tohon yleensä :B 
<@attedo> :D
<@attedo> kieltämättä voi olla vähän vaikeeta yhdisttä tuo ja sit se 
hauskanpitopuoli
<@janux> menee suorituksen puolelle ;-)
<@janux> tai pitää lupautua aina kuskiksi
<@attedo> no ku sekään ei välttis toimi että on ihan vesiselvä
<@janux> -> pääsee kuskaamaan naisen kotio -> instant win
<@attedo> parin oluen jälkeen on kuitenki rennompi ja hassumpi
<@attedo> tuo on kyl hyvä pointti :D

Iskuvinkkejä 6/2010
Ideointi ja toteutus: Sari “Feliza” Alaluusua 
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Gnu 21.3. - 19.4.

Olet possujen puolella ja huutelet 
ympäri kaupunkia ikivanhan maino-
spätkän fraasia “syökää kanaa!”. 
Joulupukki on juhlissa ehdoton 
lempparisi ja koska uskot joulu-
pukkiin, mietit pääsi puhki Petteri 
Punakuonon kohtaloa. Mihin joutui 
onneton poroparka? Joulun päät-
teeksi tulet siihen tulokseen, että 
Petteri kyllästyi raatamaan pukin 
apuna ja livisti porojen paratiisiin.

Red Bull 20.4. - 20.5.

Kirmailet pikkujouluista toiseen ja 
olet aivan tohkeissasi. Tuskailet 
lahjojen paketoinnin kanssa niin 
paljon, että olet viimein valmis mel-
kein valmis syrttäämään lahjanarun 
sellaiseen umpisolmuun, ettei kär-
sivällisinkään nörtti sitä avaa enää 
koskaan. Hankkimasi lahjat ovat 
persoonallisia, joten paketointi ei ole 
niin justiinsa.

Core 2 Duo 21.5. - 20.6.

Tuleva joulu ahdistaa sinua melkein 
hulluuden partaalle asti. Edes pik-
kujoulut eivät kiinnosta, niistähän 
seuraa vain paha olo ja turvonnut 
nuppi. Sinusta tuntuu, että edes 
joulupukki ei ole yhtä työllistetty ja 
loppuun ajettu tänä jouluna. Sinulla 
on asiat paljon tuskaisemmin kuin 
pukilla. Olet katkera siitä, että jou-
lupukilla on sentään tontut apujouk-
koina ja sinä joudut selviämään ihan 
yksin.

Alieni 21.6. - 22.7.

Olet harjoitellut pikkujoulujen 
viettämistä juhannuksesta saakka. 
Osaat juhlia kunnolla ja pikkujoulu-
jen viettäminen on lempipuuhaasi. 
Vaihdat tonttulaulut ysärihiteiksi 
ja tanssit piirileikkejä jouluherkku-
jen ympärillä. Koska joulu vilistää 
nopeasti ohi, päätät eroahdistusta 
poistaaksesi jatkaa pikkujoulujen 
harjoittelemista vielä vappuun 
saakka.

Battle Cat 23.7. - 22.8.

Luimuilet pukkia epäilevästi, koska 
mielikuvituksesi laukkaa hurjaa 

kiitoa. Olet aivan varma, että pukin 
nutun alla piileskelee mafiooso tai 
vakooja. Teet kaikkesi paljastaak-
sesi petturin ja kesken lahjojen jaon 
hyökkäät hyypiön kimppuun ja riisut 
pukilta parran. Loppuillan saatkin 
selvitellä sotkujasi, koska pukki 
soittaa poliisit ja sinut kiikutetaan 
kamarille kertomaan lisää vainohar-
hoistasi.

Vöörtsin! 23.8. - 22.9.

Tänä vuonna päätät panostaa pikku-
jouluasuusi enemmän kuin aiemmin. 
Suitsuttelet päällesi jopa kanelilta 
tuoksuvaa hajuvettä, jota löydät 
marketin alelaarista kahdella eurolla. 
Pikkujouluissa hienostelet löyhäytell-
en tuoksuasi ympäriinsä ja karkotat 
koko seurueen läheiseen räkälään. 
Tuohtuneena sytyttelet kaikki lah-
joiksi varaamasi tuoksukynttilät ja 
murentelet piparit pitkin lattiaa.

Suoritin 23.9. - 23.10.

Olet nähnyt vaivaa ja hankkinut 
pikkujoululahjaksi ystävillesi jotain 
erityisen henkilökohtaista. Tarkaste-
let iloisena pöydän antimia, mutta 
sinua harmittaa kovasti kun et tiedä 
kaikkien ruokien tarkkaa sisältöä. 
Koska olet tarkkana kuin porkkana, 
et poikkea aiempina vuosina hyväksi 
havaitusta kaavasta, vaan juot edel-
leen glögisi kahdella mantelilastulla 
ja yhdellä rusinalla. Niin ja tietysti 
ravistettuna, ei sekoitettuna.

Facehugger 24.10. - 22.11.

Joulukuusi jää sinulle kakkoseksi 
tänä vuonna. Koristaudut viimeisen 
päälle ja kimaltelet niin, että kai-
voltakin näkyisi kotiin jos kaivoa 
olisi. Taputat iloisena käsiäsi kun 
on ohjelmassa on jouluevankeliumi. 
Sinusta itämaan tietäjät ovat aina 
olleet huipputyyppejä! Toivathan 
ne lahjaksi kultaa! Innoissasi kerrot 
joulutarinoita ihan omasta päästäsi 
ja muut ovat hämmästyneitä ver-
baalisesta lahjakkuudestasi. Olet 
sitä mieltä, että jouluevankeliumin 
tarinassa ei kerrota kaikkea ja 
Jeesus-lapsi sai lahjaksi vähintään 
rolexin.

Gordon Freeman 23.11. - 21.12.

Olet unohtanut kaiken muun 
leipoessasi pipareita. Anteliaana 
ja mukavana ihmisenä kiikutat 
piparipaketin kaikille läheisillesi ja 
halailet vastaan tulevia pappojakin. 
Joulu on sinusta ihanaa aikaa, mutta 
et uskalla kohdata joulupukkia. 
Pelkäsithän jo lapsena, että tontut 
ovat kannelleet sinusta pukille ja 
jäät ilman lahjoja. Se olisi sinusta 
noloa ja surullista. Vietät nostalgisia 
hetkiä muistellen lapsuutesi jouluja 
ja Mirkku-tädin rosollia.

Yksisarvinen 22.12. - 19.1.

Tälläät tuntikausia ennen kuin pää-
set lähtemään juhliin. Saavut pik-
kujouluihin reilusti myöhässä, mutta 
kyllähän nörtille aina kuusi aka-
teemista varttia sallitaan. Juot glögiä 
huimia määriä ja puhua pulputat 
niin, ettei kukaan muu saa sanottua 
sanaakaan. Koska kuppisi on koko 
ajan tyhjä, hörppäät naapurinkin 
lasista kun silmä välttää. Lahjat 
unohdat kotiin, mutta eihän sillä niin 
väliä olekaan. Saavatpahan nauttia 
valloittavasta seurastasi kuitenkin.

Vesijäähy 20.1. - 19.2.

Hankkiudut joka päivä joihinkin pik-
kujouluihin, koska sinusta jouluruoka 
on niin hyvää. Vatsasi vetää huimat 
määrät rosollia ja tietysti kinkkua. 
Käytännöllisenä ihmisenä olet puke-
utunut verkkapukuun, ettei syömisen 
tuoksinnassa napit paidastasi 
lentelisi pahaa-aavistamattomien 
kanssajuhlijoiden päähän. Jos joku 
kaipaa sinua, he löytävät sinut pato-
jen ääreltä.

Fisut 2x4cl 20.2. - 20.3.

Valmistaudut pikkujouluihin juomalla 
terästettyä glögiä jo kotona valtavia 
määriä. Riennät riemusta kiljuen 
juhlimaan ja hädin tuskin muistat 
ottaa muille hankkimasi lahjat 
mukaan. Tänä vuonna repäiset ja 
annat kaikille lahjaksi pienen pienet 
kossupullot, jotka olet sullonut kiire-
issäsi s-marketin muovikassiin. Pik-
kujouluissa kiehnäät pukin sylissä 
ja arvuuttelet, että onko muori ollut 
tänä vuonna anteliaalla tuulella, kun 
pukkiakin niin hymyilyttää. 

Nörttiskooppi 6/2010
Heidi “Unenvarjo” Matkaselkä



26

Mallasappron suoritus oli se ilta, jota olen vuoden 
päivät odottanut. Vuosi sitten viimeksi kävin malla-
sapprossa katsomassa ja ihmettelemässä meininkiä. 
Idea on juoda mahdollisimman monta olutta tietyssä 
ajassa. Vaikka olenkin syömä- ja juomakilpailuja 
vastaan, niin oli tämä itselle todistettava, että osaa 
juoda… En tiedä mitä tämä kertoo minun luon-
teesta… ei varmaan mitään kovin mairittelevaa!?? 
Kategorioita on neljä approbatur-, cum laude-, 
laudatur- ja tohtorinmerkit. Ensimmäisellä kerralla 
lähdettiin opiskelukaverin kanssa hiljakseltaan 
tekemään approbaturia. Tänä vuonna ideana oli 
sitten parantaa suoritusta (tietysti). Eli Cum Laudea 
lähdettiin tekemään. Aikaa oli 4 tuntia ja 12 (pientä) 
tuoppia oli juotava. Tänä vuonna ryhmäkin kasvoi jo 
viiteen henkilöön.

Kuten kaikilla oikeilla alkoholisteilla, oli minullakin 
muutama nyrkkisääntö. Ja taktiikkahan oli meillä jo 
valmiina mietittynä. Sellainenhan pitää olla, ei sinne 
hauskaa lähdetty pitämään… Salainen aseeni on hy-
vät yöunet ja kahden päivän aikana syödyt rasvaiset 
ruuat. Eli: 

1. Pitää juoda nopeaan, mutta ei liian nopeaan ,että 
tulee röyhtäisy. Selitys: siksi, että ei tule niinsanottua 
jojo-efektiä, eikä mene hyvät ja kallit juomat hukkaan. 

2. Aloitetaan kauimmista baareista ensiksi. 

3. Ensimmäisen tunnin aikana 5 tuoppia ja toisen 
tunnin aikana 4 tuoppia. 

4. Tupakkaa vasta ensimmäisen tunnin jälkeen. 

Näillä eväillä lähdin liikkeelle ja saarnasin muillekin 
ryhmän jäsenille kuinka olin miettinyt C:n suorit-
tamista vuoden päivät. Tietenkään kellään ei ollut 
suojakännit alla, koska sehän olisi..sehän olisi 
huijaamista! Toiset sanoo, että se on taktikointia. 
Mitätahansa, kunhan vain ei oksenna. Ja tärkeää on 
muistaa, kun pitää juoda 20 minuutissa yksi tuoppi, 
niin sisällyttää siihen vessassa käynnit ja juoman 
jonottaminen. Jonottaminen, se on kirous!

Tämän vuoden Mallasappro lähti hienosti käyn-
tiin, vaikka ilma oli sateinen ja harmaa. Lähdimme 
porukalla kiertämään kauimmaiset ravintelit ensim-
mäisenä, koska siellä ei ollut ruuhkaa ja ei tarvinnut 
odottaa tilausta ollenkaan. Ensimmäiset tuopit meni 
hienosti kurkusta alas, ja kikatimme kuin pikkutytöt 

ilosta. Olihan se hauskaa ja vuoden odotus kannatti. 
Muutamaa tuoppia myöhemmin emme enää kikatta-
neet vaan nauroimme ja huusimme kovaan ääneen, 
mikä kuuluu pelin henkeen. Matkan varrella tsemp-
pasimme toisiamme, jos joku alkoi hidastaa juomista. 
Suunnistimme porukalla aina vaan kohti Uutta baaria. 
Ainoastaan viimeinen tuoppi oli hankala, koska 
jonoja oli jokaisessa baarissa ja jouduimme juok-
semaan baarien väliä, jotta aika ei loppuisi. Se oli 
tiukilla. Kutsun tätä Viimeisen tuopin metsästykseksi. 
Kun viimeinen tuoppi<™> oli juotu, oli aika lähteä 
kohti kotia, tietenkin parin tuopin kautta. Loppuil-
lan kokoontuminen Kaarlessa jäi minulta välistä. 
Päätimme porukalla sitten mennä Caioon pelaamaan 
biljardia.

Ensi vuonna sitten pitää lähtä parantamaan suori-
tusta. Laudatur on jo paha rasti - viidessä tunnissa 15 
tuoppia. En tiedä pystynkö siihen, mutta ainakin siinä 
on mukavasti aikaa ennenkuin tulee ns. “amatöörit” 
baariin jonottamaan. Tälläistä kuulee helposti tohtorin 
ja laudaturin suusta, mutta ei siitä kannate välittää. 
Ne on humalassa. Tähän pitää keksiä uusi suun-
nitelma, mutta eiköhän vuodessa ehdi jotain miettiä. 
Kun vertaa Andre the Gianttiin, joka joi 119 tuoppia 
kuudessa tunnissa, niin vetäähän se hieman nöyräk-
si. Mutta minkäs sille voi, että on vain kuolevainen. 
Kannattaa laittaa korvan taakse mallasappro 2011. 
Sinne kaikki ottamaan kuppia.

Jos et muista osotetta, niin use mad google skillz: 
86 rules drunkard http://www.drunkard.com/is-
sues/01-02/01_02_booze_rules.htm

Jos et muista osotetta, niin use mad google skillz: 
Andre the giant drunkard http://www.moderndrunk-
ardmagazine.com/issues/10_06/10_06_andre_giant.
html

PS. En enää ikinä juo.
 

Mallasappro Ilkka “dangere” Pernu

13:46 <@Donni> otin fiksuna illan vapaaks ja 
aattelin, että vois reub
13:46 <@Donni> en kuitenkaan tajunnu 
huomista aamua ottaa vapaaks
13:46 <@Donni> eipä sitte reubita
13:48 < OJDille> nyt pikakännit nii ehit kärsiä 
krapulan ennen huomista ;) 

“
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Piirrokset: hms, Ideat&viimeistely: Rockyz
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Haalarimerkit 2,5€ / kpl
 

APInen laulukirja 5€

Kiltapaita  10/12€ 
 

Joko sinulla on legendaarinen Blanko-paita, laulukirja vailla 

vertaa ja nipullinen hienoimpia haalarimerkkejä!? 

Jos vastasit jossakin kohdassa "ei". Niin älä panikoi. Kiltahuo-

neelta voit käydä ostamassa kyseisiä tuotteita satunnaisen rando-

misti tai sitten kiltahuonepäivystyksen aikaan torstaisin klo 13-14. 


