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Seuraava Blankki ilmestyy ensi vuonna.
Blankki on puolueeton ja riippumaton opiskelija-ainejärjestölehti. Blankin testit ja vertailut perustuvat kansainvälisesti verifioituihin menetelmiin ja ohjelmistoihin. Blankki ilmestyy säännöllisen satunnaisesti. Lehti ei vastaa
tilaamattoman materiaalin säilyttämisestä eikä palauttamisesta. Julkaisemamme artikkelit, ohjeet ja vinkit on
tarkastettu huolella, mutta emme kuitenkaan takaa niiden virheettömyyttä emmekä vastaa esiintyneistä virheistä. Kirjoituksia ja kuvia saa lainata lehdestä vain toimituksen luvalla. Tarjottu tai tilattu aineisto hyväksytään
julkaistavaksi sillä ehdolla, että sitä saa korvauksetta edelleen käyttää lehden www-sivustolla ja lehden tai sen
yksittäisen osan uudelleenjulkaisun tai muun käytön yhteydessä toteutus- tai jakelutavasta riippumatta. Toimitus laittaa pyytämättä lähetettyjä kirjoituksia ja kuvia nettiin, ellei hukkaa niitä ennen sitä. Blankki ei edusta
Blanko ry:n tai kenenkään muunkaan virallista kantaa.
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Pääkirjoitus

Kuva: Tomi Niskanen

”Hetken kestää elämä, sekin synkkä ja ikävä”, niin myös päätoimittajakauteni on kestänyt hetken vain.
Kaikki alkoi viime keväänä, kun käynnistelin akateemista uraani syksyisen työrupeaman jälkeen ja killalla
oli epätoivonen haku päätoimittajan paikalle. Kaikki loppuu tänä syksynä, kun siirrän kuvitteellisen kruunun
seuraajalleni. (akateemista uraani (eli opintojani) en sen sijaan voi siirtää eteenpäin kellekään muulle, mutta
onneksi nekin alkavat olemaan jo loppupuolella) Mutta ällös huoli rakas lukija! Parhaani mukaan pyrin
pysymään mukana lehden teossa, täytyyhän jonkun yrittää pitää yllä tiettyä tasoa.
Olemme saaneet pientä kritiikkiä siitä, että lehti ei ole enää tarpeeksi pikkutuhma, irstas, rietas eikä
huumorintajuinen. Pahoitteluni näistä mahdollisesti liian vakavista jutuista, mutta huumori on useimmiten
harvain lahja. Yleensä lehteä tehdään myös kovassa kiireessä, joka myös vaikuttaa asiaan. Vastapainoksi
vakavalle vuodelle olemme yrittäneet tehdä tästä lehdestä entistäkin hulvattomamman. Onko se sitä? Sen
päätätte te!
Myös pakollinen sananen loppuvuodesta ja joulusta. ”This is just in!” Joulu tulee tänäkin vuonna, onko
paketti pehmeä vai kova, sen tietää vain pukki. Vuosikin loppuu normaaliin malliin, kannattaa muistaa, että
omatekoisten rakettien tekeminen, vaikka kivaa onkin, voi olla vaarallista puuhaa!
Kiitos lukijat, mutta erityisen kovasti haluaisin kiittää kaikkia niitä blankkilaisia ja blankolaisia, jotka ovat
ottaneet minut lämmöllä vastaan ja auttaneet minua kahlaamaan läpi tämän päätoimittajakauden. Erityiskiitos
taittajalle samnesille, joka on tehnyt jokaisesta lehdestä aivan huikean näköisen! Kiitos ja kaunis niiaus kuuluu
myös seuraaville henkilöille: Unenvarjo, Dthorn, Zeussi, Hilloh, Donni, teprrr, aarni-, Rockyz, Nestori. Jos joku
jäi mainitsematta, niin kiitos myös sinulle!
Hyvää joulua ja parempaa tulevaa vuotta!
PS. Blankkilaiset on koonnut teille myös joulukalenterin, jota voitte mennä kipin kapin ihastelemaan tänne:
http://blankki.blanko.fi/joulukalenteri/

Karoliina “Danju” Kemppainen
blankki-paatoimittaja(at)blanko.fi

“

11:30 <@nassekova> oliha siinä murtuma
11:30 <@Tice> Lastaa käteen?
11:30 <@aarni-> Odotat lastain
11:30 <@Tice> ... :D
11:30 <@Tice> Homo
11:30 <@aarni-> :D
11:31 <@Miksumus> :D
11:35 <@nassekova> :D
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Puheenjohtajan
tervehdys
Joulu on taas, joulu on taas….eiku siis kohta on!
Onneksi olkoon uudelle puheenjohtajalle ja uudelle hallitukselle sekä toimihenkilöille! Näin se
vuosi sitten vierähti. Haluan kiittää koko hallitusta (Topi, Jarkko, Tuomas, Arto, Teemu K, Teemu R,
Marko, Eero ja Felix) antamastanne panoksesta vuoden aikana, ilman teitä vuosi olisi ollut entistäkin
raskaampi. Tietenkään ei pidä unohtaa myöskään toimareita, jotka avustivat uljaasti koko vuoden.
Paljon tuli tehtyä, mutta paljon jäi myös tekemättä, joten ainakaan tulevalla hallituksella ei pitäisi olla
tekemisen puutetta.
Vuosi on kaiken kaikkiaan ollut pitkä, mutta päivääkään en vaihtaisi…tai no ehkä pari. Olen oppinut
paljon sekä ainejärjestötoiminnasta, että itsestäni. Kaikki oppimani asiat eivät välttämättä ole
hyviä, mutta haluan silti kiittää nöyrästi jäsenistöä siitä, että sain toimia rakkaan ainejärjestömme
puheenjohtajana vuoden ajan. Nyt on minun aikani jäädä pikkuhiljaa pois ja vaihtaa kaksipyöräiseeni
alle nappulat ja veivata sohjoista katua kohti talvea. Haluan antaa tietä nuoremmille (nuori olen kyllä
itsekin) ja uusille ajatuksille, sillä niitä kiltamme tarvitsee. Tehkää asioita ja muuttakaa niitä! Minä
huutelen taustalta?

Hyvää joulua ja uutta vuotta toivottaen
Hannu Oksman
Puheenjohtaja
Blanko ry
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Kopo-palsta
Heipä hei kaikki opiskelijarentut,
Aivan ensiksi haluaisin kiittää kaikkia ihania lukijoita ja muita opiskelijaihmisiä mukavasta vuodesta, on ilo
ollut opiskella kanssanne jakaen arjen iloja ja suruja. Opiskeluvuosi on tosiaan näillä näkymin lähestymässä
loppuaan samoin kuin kopo-vuoroni, ja toivottavasti tästäkin vuodesta on edes jollekin jäänyt hyvä maku
suuhun. Syyskokouksessa seuraajakseni valittiin Eero Penttilä, joka on jo aiemminkin ollut mukana mm.
OKTR:ssä ajamassa opiskelijoiden asioita. Jatko on siis hyvissä käsissä. OKTR:ssä toimintaa jatkavat ainakin
Ville Kiviniemi ja Eero Penttilä, mutta uusia jäseniä vielä kaivataan.
Syksyn sadosta sen verran, että palautepäivät olivat ja menivät, ja oli erittäin mukava nähdä paljon opiskelijoita
myös paikan päällä eikä vain heittämässä kysymyksiä etukäteen. Ennalta toimitettuja kysymyksiä käsiteltiin
hyvässä hengessä kahvin ja pullan voimin, ja ainakin omasta mielestäni hyvin tuloksin. Toivottavasti kuitenkin
saamme piakoin yhteenvedon Optimaan, jotta kaikki paikalle pääsemättömät pääsevät myös katsomaan
mimmoista keskustelua on käytynä. Joissain tapauksissa palaute oli tosin hiukan epäselvä, jotta niitä olisi
voitu mielekkäästi käsitellä. Ensi palautepäiviä varten haluaisin siis muistuttaa, että kysymyksissä kannattaa
eritoten kirjata asiansa mahdollisimman selkeästi. Tämä on erityisesti tärkeää, jos itse ei pääse paikan päälle
selkeyttämään asiaa.
Muistakaapa olla kiltisti, kun joulukin on taas tulossa. Sekä antaa hyvää palautetta kurssien vetäjille jo kurssien
ollessa käynnissä, jolloin ehdotuksenne voidaan mahdollisesti ottaa käyttöön jo kurssin aikana! Jos paikka
OKTR:ssä kiinnostaa, niin nopeasti vain yhteyttä allekirjoittaneeseen tai Eeroon, niin katsotaan mitä tapahtuu.
Ja nyt kun virallisuudet on kirjattu, niin HÄHÄÄ vain kaikille ;-)

Näemme viellä varmaan joskus,
jouluterveisin,
Teemu Rytilahti

“

“

21:41 -!- XS4-312 [54f86d29@webchat.xs4all.nl] has joined #Blanko
21:42 < XS4-312> blanko on kyllä uskomattoman persemäinen ja pikkusieluinen
paskakanava :-D
21:42 < XS4-312> se on moro ->A
21:42 -!- XS4-312 [54f86d29@webchat.xs4all.nl] has quit

13:30 <@Tice> Trololoo noxiki koodaa tuossa vieressä
13:31 <@Tice> Misterillä gradutki jo kansissa ja täälä istuu :D
13:31 <@nassekova> vieläkö seki o tollilla :D
13:31 <@Tice> Kuulemma vika kurssi :D
13:31 <@nassekova> :D
13:31 <@nassekova> ai klo
13:31 <@nassekova> vai mitä se koodaa
13:32 <@Rockyz> meikäki ois varmaan valmistunu jo 2-3v sitte mutta mashed!
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Blankki testaa

Wonderfold

Ovatko vaatteesi rumana kasana lattialla? Ei hätää, Wonderfold auttaa!
Oli synkkä ja myrskyinen syysilta, kun katsoin Big Bang Theoryä. Huomioni keskittyi kuitenkin huumorin sijaan
Sheldonin pyykkäykseen; huomasin hänen käyttämänsä nerokkaan keksinnön, jolla vaatteet viikkautuivat
siististi, helposti ja nopeasti.
Kohtalo puuttui peliin, sillä seuraavan aamun Verkkokaupan mainoslehtinen julisti ilosanomaa. Aiemmin
tuntemattomaksi jääneen nerokkaan laitteen nimeksi paljastui Wonderfold ja se oli “nyt vihdoin saatavilla
Suomessa!” Ohhoh.
Jo samana iltana avasin pakettia vapisevin käsin. Wonderfold on pakattu muovikelmuun ja tämä muovi lähti
helposti auki ilman apuvälineita. Paketista löytyy käyttöohjeet ja itse Wonderfold.
Laitteen käyttöönotto on helppoa. Wonderfold avataan ensin auki. Tämän jälkeen taiteltava vaatekappale(kuten
t-paita) asetetaan avatun tason päälle. Alhaalta ylimenevä osa taitetaan, jonka jälkeen käännetään vuorotellen
oikea ja vasen lärpäke. Tämän jälkeen vielä käännetään alalärpäkettä. Näin vaatekappale onkin jo siististi
viikattu.
Testeissä laite osoittautui mainostuksensa veroiseksi. T-paidat viikkautuivat nopeasti ja jälki oli hyvää.
Laite myös osoittautui kenttätestissä helppokäyttöiseksi. Oikeaoppinen käyttö onnistui myös käyttöohjeita
lukemattomalta pienen ihmettelyn jälkeen moitteetta. Käyttöohjeet onneksi löytyvät myös itse laitteen pinnasta.
Koehenkilön mukaan kyseessä on selvästi poikamiehen tekemä keksintö, kukaan muu ei tällaista jaksaisi
kehittää.
Eikä tässä vielä kaikki! Wonderfold on myös kätevän kokoinen ja sen saa helposti säilöön sängyn alle tai
otettua mukaan matkalle.

Specs

Jutun kirjoitti: Juho “Hilloh” Leinonen

Materiaali: PP-muovi
Mitat: 59x70x0.2 cm
Värit: Musta (testattu), saatavilla myös lime, pinkki ja valkoinen
Alkuperämaa: Japani
Muuta: Saatavilla myös lapsille tarkoitettu Wonderfold Mini.
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Rassapottamus osa 15
Teksti: Marko “Mafuko” Saari

A

nanaa –myrkyn vaikutukset ja uusi simpanssiruumis hankaloittivat Kreivi Rassapotamusta pukumiehen
kiinni saamisessa, mutta pienen painimisen jälkeen Kreivi saa selätettyä tuntemattoman pukumiehen.
Mutta nähdessään viimein kunnolla pukumiehen kasvot, hänelle paljastuu jotain odottamatonta: pukumies
paljastuikin pukuun pukeutuneeksi naiseksi, jonka Kreivi tunnisti, muttei muistanut missä hän oli nähnyt
kyseisen naisen verenpunaisessa iltapuvussa. Ananaa –myrkyn ja silloisen humalatilan takia hän ei muistanut,
että hän oli nähnyt naisen kartanossaan.
”Sinä? Mitä tekemistä sinulla on kolmipäisen klovnin kanssa?” ”Kolmipäisen klovnin? Taidat olla melkoisen
sekaisin.” Kreivi oli kuitenkin varma, että nainen tiesi jotain. ”Näytät niin tutulta, että sinulla on oltava jotain
tekemistä viime aikaisten tapahtumien kanssa.” Nainen mietti hetken, kuinka saisi Kreivi Rassapotamuksen
ajatukset muualle.. ”En tiedä, mistä puhut, mutten ihmettele vaikka näyttäisinkin tutulta. Voitinhan tämän
vuoden missikisat.” Yllättynyt Kreivi alkaa jo hieman uskoa naista sillä sitä kauttahan hän olisi mahdollisesti
yhdistänyt naisen verenpunaiseen iltapukuun. Samalla, kun Kreivi on mietteissään, nainen tönäisee hänet
sivuun ja lähtee juoksemaan kohti Torirantaa.
Tönäisystä huolimatta Kreivi pysyy yllättävän hyvin naisen perässä simpanssiruumiinsa avulla. Hän alkaa
vähitellen tottua simpanssin ruumiiseen ja käyttää hyväksi simpanssien tapaa hyppiä puusta puuhun. Puiden
sijaan hän käyttää kuitenkin hyväksi kaupungin katulamppuja ja muita tolppia.
Pukuun pukeutunut nainen on kuitenkin varautunut paremmin kuin Kreivi osasi odottaa, sillä Torirannassa
häntä odottaa helikopteri. Ja juuri, kun Kreivi on saamassa naisen kiinni, nainen hyppää helikopterista
roikkuviin narutikkaisiin ja pääsee karkuun. ”No tittirii, olisihan se pitänyt arvata, ettei tällä ruumiilla saa
ketään kiinni kaupungissa.” Tympääntyneenä Kreivi päättää pistäytyä paikallisessa baarissa. Mutta hänelle
iskee valinnan vaikeus, sillä hänhän on ensimmäistä kertaa Oulun keskustassa ja ympärillä on useampikin
baari. Mutta ainakaan singstarista muistuttavaan karaokebaariin hän ei aio missään nimessä mennä. Tai niin
hän ainakin kuvitteli, kunnes…
Seuraavan osan tarinaan kirjoittaa Tuomas ”Tumep” Paulin. Käytettävät sanat ovat mursu, liskojen yö ja
putkimies.

“

08:24 <@Annemari> aattelin että oisin saanu kerranki jonkun helpon
08:24 <@Annemari> joka ei laita mua sisäisesti itkemään
08:24 <@Zeussi> uusia haasteita
08:25 <@Mutjake> Meikällä on usein baarissa aika sama fiilis.
08:25 <@Mutjake> I’ll get me coat ->
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Syksyn sitsit
Kuvat: Riku Kalander, Juho Pekka Keskinen

Fuksisitsit
Sana jäi kaikumaan mieleen jo Fuksiblankista. Seuraavaksi OLut toitotti siitä omassa infossaan ja yhtäkkiä
käytävillä alkoi kuulumaan “Ootko menossa sitseille?” ja “Pakkohan nyt sunkin on sinne nyt tulla!” -tyyppisiä
lausahduksia. Viimeinen silaus omalle osallistumispäätökselle oli se, että ystäväni kehui tapahtuman maasta
taivaisiin.
Elämäni ensimmäisille sitseille valmistauduttiin pelonsekaisissa tunnelmissa. Mitkä on sitsit? Mitä siellä saa
tehdä? Mitä siellä pitää tehdä? Uskaltaako siellä vetää viinaa? Pelot olivat turhia, sillä meille näytettiin hieno
opasvideo sitseillä käyttäytymisestä ja sitsisäännöstö esiteltiin erittäin kattavasti. Ensimmäiset puheet olivat
harvassa, mutta juomalaulujen (joita ehdittiin esittää illan aikana lukemattomia määriä) ansiosta puhujia alkoi
yllättäen löytyä. Itsekin suuressa rohkeudessani luikautin ilmoille laskujeni mukaan neljä puhetta. Se, oliko
niissä mitään sisältöä, on taas aivan toinen asia. Ruokana meille tarjoiltiin jotakin, puheiden määrän takia
tuskin kukaan ehti edes maistamaan ruokaansa lämpimänä ja kylmänä ... no, kuinka moni tykkää syödä
kylmää ruokaa? Vapaan osuuden alkaessa tunnelma nousi kattoon kun toisilleen ennestään tuntemattomat
sitsaajat, ruokapöydässä toisiinsa tutustuneina pääsivät joraamaan suurenmoiselle tanssilattialle.
Mitä sitseistä jäi käteen? Kasa uusia ystäviä, hienoja tilanteita (joista mainittakoon allekirjoittaneen
intiaanikänni ja erään naissitsaajan viinilasin hajoaminen, syynä on yksinomaan lasin huono laatu, ei sitsaajan
lasinkilistykseen käytetty voiman määrä) ja karmaisevin krapula pitkiin aikoihin. Tässä välissä voisi kysyä,
että kannattiko. Vastaus on: tietenkin kannatti. Aamulla eilisillan muistoja kootessa oli hienoa huomata, että
tämän sitsaajan puku ei löytynytkään sieltä mistä luulin sen löytyvän (pakastimesta kebabissa uitettuna) vaan
siististi hengarista, vekit kohdallaan ja kaikki. Supermieskännissä kaikki on mahdollista, vaikkei kaikkea aina
muistaisikaan tehneensä.
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Tommi “patukki” Sikanen, fuksi

Kattokiltasitsit
Fuksisitseiltä selvittyäni seuraavaksi vuorossa olivat Teekkariyhdistyksen Vanhussitsit. Tämähän on jo tuttu
juttu, ajattelin mielessäni. Luvassa siis tiukat kemut!
Vanhussitseille pukeutuminen osoittautui yllättävän hankalaksi. Harvalla löytyy vaatekaapista vanhusvaatteita.
Itselläni olisi ollut hieno kävelykeppi, mutta se oli sitsien aikaan toisella puolella Suomea joten se siitä.
Onneksi kirpparireissu tuotti tulosta: törkeä mustavalkoinen ruutukuvioinen flanellipaita ja valkokehyksiset
nollateholasit. Koska valmistautumisaikani sitseille oli olematon, kiitos esseiden dediksien ja muiden
kasaantuneiden hommien, en ehtinyt kurkata asusteitani peilistä vasta ennenkuin lähdin ovesta ulos. Näky
oli kammottavan keski-ikäinen. Juostessani rappusia alas ehtiäkseni kyydilleni tuli portaissa vastaan tietenkin
muutamia asukkaita. Saivat varmaan todella hyvän vaikutelman suht tuoreesta naapurista, etenkin hänen
pukeutumistyylistään.
Tunnelma oli heti melko vapautunut saapuessani paikalle. Johtuneeko kokeneista sitsaajista vai
järjestävästä tahosta? Tai sitten teekkarit vaan on aina kännissä. Puheita pidettiin, syötiin erittäin maittavaa
porkkanasosekeittoa ja vanukasta hienosti päälle. Lisäksi pelasimme bingoa ja säännöllisin väliajoin kävimme
vaihamassa vaippoja jotta jaksaisi paremmin sitsata. Virallisen osuuden päätteeksi kävimme laulamassa laulun
Ikuisen Teekkarin muistokiven luona.
Huomattava osa sitsaajista kaikkosi puoliltaöin. Liekkö keskustassa olleet opiskelijabileet syypää? Jälkeenjää…
siis jäljelle jääneet nauttivat tanssimusiikista, joka koostui mm. tanssiyhtye Souvareista ja muista “vanhan
kansan” suosikkiartisteista. Kyllä siellä väliin lipsahti hieman modernimpaakin musiikkia.
Kokonaisuutena hienot sitsit. Krapulan määrä on vakio, niin oli seuraavanakin aamuna. Parantaakseni sen
matkustin 300km päähän päästäkseni kellumaan paljuun ja juomaan uusia humalia.
Tommi “patukki” Sikanen, fuksi

OLuT:n pikkujoulusitsit
Luonnontieteilijöiden perinteisiä pikkujoulusitsejä vietettiin tänä vuonna 17.11. Tetralla. Illan menu koostui
alkuruokana toimineesta salaatista, pääruoan ollessa punaviinihärkää riisin ja kasvisten kera. Myös alkoholia
oli tarjolla. Jälkiruokana oli glögiä.
Allekirjoittaneelle nämä sitsit olivat ensimmäiset, mutteivät varmastikaan viimeiset. Aluksi ajatus laulamisesta ja
puhumisesta jännittikin kovasti, mutta illan kuluessa tilanne onneksi helpottui. Tunnelma oli erittäin mukava ja
jutut hauskoja.
Paikalla oli myös itse sitsiväen lisäksi muutakin live-musiikkia. Oulun luonnontieteilijöiden Sekamieskuoro veti
mahtavan hienon keikan ja mukana oli myös itse Joulupukki.
Sitsien viralliset jatkot olisivat olleet OluT:n ja Syntaksiksen järjestämät Etkojoulut, mutta Tivoliin asti en
päässyt. Sielläkin kuulemma oli kuitenkin kivaa.
Juho “Hilloh” Leinonen

9

Muistelugallup
Kysymykset: Aleksi “Zeussi” Pöyhtäri, kuvat: Blankoweb, Jarkko “junkle” Orava

Kysymykset:
1. Mitä jäi vuodesta mieleen?
2. Mitä jäi tekemättä?

Marko, vuosikurssi 2009
1. Harvinaisen aktiiviset fuksit.
2.Alkusyksystä ei tullut pahemmin käytyä
tapahtumissa, se jäi harmittamaan.

Mikko, vuosikurssi 2005
1.Mashedcastingin pystyttäminen.
2. Orginffi jäi tekemättä.
Kuva: copyright 2010 Juha Moisala
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Samu, vuosikurssi 2010
1. Yli-inhimillinen ja uljas Blankki-tiimi.
2. Blankon Kimble mestaruus jäi uupumaan.

Eero, vuosikurssi 2010
1. Olio-ohjelmointi-kurssi oli loistava.
2. Kaikki tärkiä jäi tekemättä, on tullu vaan
opiskeltua.

Tuomas, vuosikurssi 2010
1. se jäi mieleen kun valittiin vuoden fuksiksi.
Wappusauna oli mahtava!
2. Sivuaine jäi tekemättä ja exculla ei tullu
käytyä.

Louai, vuosikurssi 2006
1. & 2. Tein oikeastaan kaiken, osallistuin
aikalailla kaikkiin kissanristiäisiin mitä
oli, aika monet bileet tuli käytyä ja jotkut
ovat jopa muistissakin vielä. viinimestarin tehtävät otin vastaan ylpeänä vaikka
ekasta spördestä tuli pahaa.
11

PINKEITÄ VINKEITÄ VINKKEJÄ
PIKKUJOULUUN!
Kuvat Blankopikkujouluista: Blankoweb

Pikkujouluaika alkaa olla käsillä, ja varmasti meillä kaikilla on ainakin yhdet pikkujoulut edessämme - Blankon
pikkujoulut 2.12.! Kaikkihan tietenkin osallistuvat näihin mahtavaakin mahtavampiin joulunodotusjuhlin,
joista varmasti ei hauskuutta ja hulluutta puutu. Kuitenkin, koska välttämättä kaikille ei ole pikkujoulujen
käyttäytymisetiketti varmaa, ajattelin sen kunniaksi auttaa teitä tässä asiassa kertomalla hieman tärkeimpiä
käyttäytymissääntöjä.

1.

Saapuessasi juhlapaikalle, täytyy muistaa, että saapuessasi on sinun kyettävä liikkumaan omin voimin.
Suotavaa on myös, että liikkuminen tapahtuu suurimmaksi osaksi koko pikkujoulujen ajan alaraajojen varassa.
Myös poistuminen tulee tapahtua suurimaksi osaksi omin voimin. Yleensä tilaisuuteen saapuminen sekä
poistuminen tapahtuu oven kautta. Tavaroita ei kannata jättää juhlapaikalle, eikä toisten tavaroita saa ottaa
mukaan.

2. Kaikki opiskelujutut kannattaa unohtaa kotiin. Yleisesti hauskanpitoon ei kuulu se viikon päästä oleva

ruotsin tentti tai kuukausi sitten olleet tietojärjestelmien perusteet -harkat, eikä edes hamassa tulevaisuudessa
oleva ohjelmoinnin harkkatyö. Opiskeluasiat kuuluvat kotiin ja yliopistolle, ei pikkujouluihin.

3.

Sosialisoituminen. Uusien ihmisten tapaaminen ja heihin tutustuminen on tärkeää, vaikka se meille
TOLlilaisille ei välttämättä olekaan itsestäänselvyys - olemmehan stereotypisesti vain nörttejä, joiden paras
ystävä on tietokone, jossa on nettiyhteys. Yleensä keskustelu käy TOLlilaisten keskuudessa irkin välityksellä,
mutta koska kaikilla ei ole läppäriä/nettiyhteyksellistä kännykkää mukana pikkujouluissa, tulee kaiken
sosiaalisen kanssakäyminen tapahtua kasvotusten. Vaikeaa se voi olla, mutta hieman alkoholia nassuun,
niin eiköhän kielikin rupea laulamaan. Toivottavasti ei kuitenkaan kirjaimellisesti laulamaan, ellet sitten satu
omaavaan kuunneltavaa lauluääntä.

4. Alkoholista puheen ollen, sitä kannattaa ottaa kohtuudella, vaikka tuntuukin, ettei juttu muuten luista.

Eihän meistä kukaan halua siivota kavereidemme oksennuksia pöydän alta tai seiniltä illan päätteeksi. Veden
juonti on myös tärkeää alkoholin yhteydessä. Ja jos tämän jälkeen vessahätä yllättää, täytyy sinun olla valmis
menemään vessaan asti.
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5.

Jos kuitenkin kaveri menee alkoholin vaikutuksesta pöydän alle oksentamaan tai muuten vain
hengailemaan, täytyy hänen muistaa, että pöydän alla kiertosuunta on aina myötäpäivään.

6. Vanha tuttu Tuhkimo-sääntö pitää olla mielessä – ei yksin kotiin ennen puoltayötä.

7. Vaikka tunnetusti TOLlilaiset osaavat olla nätisti pikkujouluissa, mahtuu joukkoon myös aina muutama,

joiden kieli laulaa enemmän ja törkeämmin kuin on sallittua – jos huomaat itse loukkaavasi toista,
anteeksipyyntö on aina paikallaan. Mieluiten selvinpäin. Mutta toivottavasti näin ei Blankolaisten pikkujouluissa
tapahdu.

8. Lopuksi vielä muutama vinkki, mistä tiedät, että juhlat taitavat olla osaltasi ohitse:
8.1. Olet hukannut yli puolet tavaroistasi, eikä sinulla ole hajuakaan, missä ne ovat.
8.2. Tarvitset neljä raajaa kävelemiseen.
8.3. Et muista enää osoitettasi, ja sinulla ei ole hajuakaan missä asut. Vaikka yleisesti on tiedossa,
että koti löytyy aina, ei se ole varmaa TOLlilaisten keskuudessa.

8.4. Luulet olevasi omassa sängyssäsi, mutta tyynysi tuntuu enemmänkin ruoalta tai juomalta. Tai
vessanpöntöltä.
8.5. Äänesi voimakkuus nousee ja äänesi muuttuu aggressiivisemmaksi.
8.6. Vaatteesi lähtevät pois, etkä ole menossa saunaan. Uskokaa tai älkää, kukaan ei halua nähdä
alastomia nörttejä.

9.

Tämän lisäksi muutama iskuvinkki, joita kannattaa yrittää välttää. Kannattaa myös muistaa, että jos yleisesti
saat huomoita nörtiltä, todennäköisesti hän yrittää iskeä sinua. Ja todennäköisesti, vaikka et saakaan huomiota
nörtiltä, yrittää hän todennäköisesti silti iskeä sinua.

9.1. Mitä näin hyvännäköinen nörtti tekee tällaisessa paikassa?
9.2. Mikä sun nimi on englanniksi?
9.3. Anteeksi saisinko irkkinickisi, kun unohdin omani?
9.4. Ei kai haittaa, että opiskelen TOLlilla? (tätä varsinkin kannattaa yrittää välttää Blankon 		
pikkujouluissa, koska siellä kaikki opiskelevat TOLlilla)

9.5. Moi.
9.6. Onks toi jäävesi kylmää?
9.7. Mikä on sun irkkinicki?
9.8. Hei beibi, haluutko tulla mun luo kääntään kerneliä?
9.9. Sulla on kyllä Windows koneessa, mutta äkkiä mä sulle Linuksit asennan.
9.10. Testataanks onks sun virustorjunta kunnossa?

10.

Lopuksi se tärkein: pitäkää hauskaa! Kuitenkin, jos pikkujoulut menevät mönkään, kannattaa muistaa, että
ne ovat vain monta kertaa vuodessa joulun alla, joten mahdollisuudet hyviin pikkujouluihin on vielä hyvät!
Jenny “Jents” Ilonen
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Joulunajan juhlien vinkit
Kuvat Blankon pikkujouluista: Blankoweb

Joulunaikaan sattuu monenmoista illanviettoa ja kokoontumista ja monia varmasti askarruttaa käyttäytyminen
erilaisissa tilaisuuksissa, sekä kuinka illan onnistumisen voi maksimoida. Epätietoiset Timot voivat huokaista
helpotuksesta, Blankki tarjoaa juhlien ja ihmistenvälisen kanssakäymisen ammattilaisten, Blankolaisten vinkit
onnistuneisiin (ja monella tavalla kosteisiin) iltoihin.

Pukeutuminen:
Talvella usein hyvä pukeutumistapa on kerrospukeutuminen. Se pätee myös tämän vuodenajan juhliin, siis
ylipukeudeu! Kun ilta sitten etenee, on helppo tarvittaessa vähentää vaatteitaan, omaksi ja kanssajuhlijoiden
riemuksi. Tavoitteena on saada muut mukaan ja yleisesti vapauttaa tunnelmaa. Toimii tapahtumassa kuin
tapahtumassa, hautajaiset mukaanluettuna. Ja jos joku kysyy paljonko sinulla oikein on vaatteita, voit vastata:
“Eipä sillä väliä, molen jo täälä alla valmiiksi ÄLÄSTI”

Syöminen:
Vuodenajan juhlissa on yleensä tarjolla jos jonkinmoista apetta. Monesti tämä ape on opiskelijan lempiruokaa,
eli ILMAISTA. Tai nimellisen illalliskortin hintaista. Syö kuin et olisi ruokaa nähnyt ennen. Tunge täyteen
taskusi. Jos olet ollut kaukonäköinen ja tuonut mukanasi laukun (yleensä naisilla löytyy), täytä se. Miehet,
putkikassi vaikkakin on tähän tarkoitukseen kätevä, aiheuttaa sen verta paljon huomiota ja tuomitsevia
katseita ja kommentteja, että on parasta unohtaa se. Hamstrattu ruoka auttaa jatkossa, sillä jossain vaiheessa
ruokatarjoilu loppuu. Loppuillasta tai seuraavana aamuna on taskusta löytyvä kinkkuaarre tai joulutorttuläjä
painonsa arvoinen kullassa, ja sen voi pupeltaa niine hyvineen heti.
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Juominen:
Jos juomia on tarjolla juhlissa noinniinkus yleisesti, ilman suurempaa valvontaa, kaikille siinä vaan,
niin...............JUOJUOJUOJUO.
krhm*
Pyydän anteeksi painotusta, mutta jos tarjolla on ilmaista juominkia, on se juotava. Loppuun asti. Vaikka
siihen katkeraan. Ja juoman ei tarvitse olla alkoholillista, kunhan se on jotain muuta kuin vettä. Eli juo. Jos
mahdollista, hamstraa juotavaa myös. Hätätilanteessa, juoma ohittaa ruoan hamstraustärkeydessä. Eräät
alanharrastajat ovat kokeilleet joskus myös juomalasien laittamista taskuun, vaihtelevin tuloksin. Ilman
juomalasia, juomaa EI kannata laittaa taskuun, empiirinen tutkimus on tämän opettanut.

Seurustelu:
Juhlissa tai illanvietoissa joutuu monesti myös puhumaan ja ottamaan jonkinmoista oikeaa sosiaalista kontaktia
muihin ihmisiin. Luonnollisesti, tämä on monesti vaikeaa ja vaivaannuttavaa. Johtuen siitä, että muut ihmiset
ovat yleensä yhdentekeviä hyönteisiä, sinun itsesi ollessa luomakunnan kruunu. Edellämainittu juominen
auttaa tässä asiassa, muutaman drinkin jälkeen juttu yleensä ns. luistaa, tai ainakin näin isot pojat ovat
kiltahuoneella puhuneet. Tarpeeksi nautittuasi vahviketta, voit hyvällä itseluottamuksella puhutella suurtakin
joukkoa improvisoidulla puheella, joka voi ulkopuolisen (jonkun muun kuin sinun) korviin kuulostaa järjettömältä
mölinältä, mutta ei välitetä moisista penseilijöistä. Pikkujouluista koittavat monet myös löytää vastakkaisen (tai
saman) sukupuolen edustaa lähempää kanssakäymistä varten. Ole varovainen, sillä tämä mukavantuntuinen
joululahja voi olla ruokasaaliisi perässä. Mikäli tavoitteenasi on ns. kolmannen asteen lähikontaktiyhteys,
muista esittää asia kohteliaan huomaavaisesti vastapuolelle hyvissä ajoin. Suosittuja tapoja tähän on miehille
vanha kunnon “OISH KHUUUUULE HELEVETIN KOVA PAKETTI TARJOLA KHUULES TÄLLÄ PUKILA”, ja
naisille “NHYT O KUULE KOSTIAT HIIHTOKELIT LUVASA, JOSKO LÄHEMÄ SIVAKOIMAAN?”.

Yleiset vinkit:
Kuten ajanhenki on, kakkonen on ykkönen. Ykkösvaihtoehto harvoin toimii, varsinkaan juhlissa. Tämä koskee
mitä tahansa. Kyytiä, ruokavalintaa, juomavalintaa, juhlien kerrosta, mitä tahansa. Pidä aina jokaisessa
tilanteessa mielessäsi vara-suunnitelma ja käytä sitä ENNEN varsinaista suunnitelmaan. Tai jälestä päin. Aivan
sama.
Muista varmuus. Mihinkään ei kannata rynnätä ilman varmistusta. Eli ota huomioon vallitsevat olosuhteet. Jos
tarkoituksenasi on kellistää illan tumuissa mötky, siivoa kämppääsi edes hieman säädylliseen kuntoon. Jos
taas tarkoituksenasi on poistua yksin ja hyvin illasta nauttineena, varaa sängyn viereen palju ja jääkaappiin
glögiä. Jos meinaat molempia, varaa paljuja kaksi ja glögiä tarpeeksi. MUISTA VARMUUS. *VINK* *VINK* Eli
ei myöhäisiä joululahjoja 9 kuukauden päästä. Tai lääkäriltä parin viikon sisällä.
Kaikesta sudenkuopista huolimatta, pidä hauskaa. Se, onko muilla hauskaa voi riippua juuri SINUSTA. Ole siis
tarvittaessa se juhlien joulupukki tai joulumuori, joka omalla energiallaan ja esiintymisellään luo ainutlaatuisen
ja unohtumattoman kokemuksen muille. Ja vieras kieli oikeassa paikassa tekee ihmeen hyvää. Tai väärässä
paikassa. Whatever floats your boat.
Kirjoitti: Pukin pikku apuri, Dörni

“

15:19 < Dara`> fvwaqzs9o0 xc .+hn’ä
15:24 < Dara`> fvwaqzs9o0 xc .+hn’ä
15:27 < Dara`> ~~1~~~~3~~´940~~~
15:27 < Dara`> JEE
15:27 < Dara`> näppis puhistettu
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Härski syyskokous

Uusi Pj, tuore olterma
nni, vanha Pj,
Nykyinen Pj ja tuore OL
uT-vastaava

Anttilan salissa koettiin naurua ja epätoivoa (ehkä jopa epätoivoista naurua), kun yli 30 blankolaista kokoontui
viettämään jo joka vuotiseksi perinteeksi muodostunutta (sekä myöskin pakollista) syyskokousta.
Syyskokouksen tehtäviin kuuluu muun muassa hyväksyä seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja
talousarvio, sekä päättää jäsenmaksujen suuruudesta... Jännitävimmät hetket kuitenkin koettiin kun kokousväki
alkoi valitsemaan tulevan vuoden hallitusta ja toimihenkilöitä.
En aio kertoa tässä yksityiskohtaisesti jokaisen henkilön valinnasta, sillä kokous kesti viisi tuntia ja edes minulla
ei ole kärsivällisyyttä kirjoittaa (eikä teillä kärsivällisyyttä lukea) jokaisesta jännittävästä käänteestä, jonka
koimme henkilövalinnossa. Kohokohtina kerrotakoon kuitenkin, että kokouksessa koettiin myös hamletmainen
“Ollako vai eikö olla” eli “Lähteäkkö vai eikö lähteä ehdolle” -hetki. Tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoilla on
vielä hieman parantamisen varaa siinä, milloin aika on otollinen tällaiseen draamalliseen hetkeen. Vinkiksi
kerrottakoon, että ei silloin kun kokous on kestänyt jo kolme tuntia ja kaikki tietävät, että monta tuntia on vielä
luvassa.
Kokouksen jälkeen väki otti suunnakseen tutun ja turvallisen Ravintola Caion. Caiossa taputeltiin toisiamme
selkään hienoista valinnoista ja jaettiin vinkkejä uusille toimijoille. Vanhat toimijat naureskelivat kuvitteellisiin
partoihinsa, kun saivat vyörytettyä vastuuta sille kuuluisalle henkilölle, joka tottelee nimeä “joku muu”. Uudet
toimijat riemuitsivat, sillä vielä tässä vaiheessa heillä on naivistinen usko siihen kuinka tulevaisuudessa kaikki
tulee toimimaan paremmin, kauniimmin ja uljaammin.
Blankki toivottaa kosolti onnea uusille hallituslaisille ja toimijoille!

Karoliina “Danju” Kemppainen
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Mashed meidän
Teemu ¨Putkis¨ Moisanen ja Pete ¨Skorpy¨ Sevander

Mashed meidän, joka olet kiltiksellä.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun pisteenlaskusi.
Tapahtukoon sinun fysiikkasi,
myös jään päällä niin kuin kolareissa.
Anna meille tänä päivänä
meidän jokapäiväinen liekinheittimemme.
Ja anna meille meidän virheelliset ratamme anteeksi,
niin kuin mekin anteeksi annamme niille,
jotka ovat väärään suuntaan ajaneet.
Äläkä saata meitä xiittaukseen,
vaan päästä meidät mutkasta.
Sillä sinun on missilet
ja miinat ja mortarit iankaikkisesti.
MASHEEED!

Pj:n runopalsta
Vuosi pitkä kulunut on,
hallitus tuleva valittu jo,
vanhukset taustalta huutelee,
kun uudet toimijat alottelee

toimijat uudet tuskastuu,

joulu on taas, joulu on taas,

laatikot maistuu pahalta,

vanhukset siitä ilostuu,

arstilla kattilassa puuroa,

käyn hakemassa puruja sahalta,

kun hommat ei mennytkään putkeen näin,

kinkkua syödään pitkin vuotta,

joulukuusi koristeltu on,

jäi tapahtumasta ilmaset viinat pois

siitä turpoaa maha suotta

blankolaiset spördestä sekaisin joo

Se tunne

By: Patukki & Pablo
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Nörttiskooppi 6/2011
Heidi “Unenvarjo” Matkaselkä

Gnu 21.3. - 19.4.

Battle Cat 23.7. - 22.8.

Gordon Freeman 23.11. - 21.12.

Tänä jouluna olet päättänyt
panostaa ulkoasuusi. Saavut
pikkujouluihin viisi akateemista
varttia myöhässä, koska olet
asetellut jokaisen hiuskiehkuran
viimeisen päälle. Pikkujouluissa
häiriköit kaikkia läsnäolijoita
riemukkaalla laulullasi, joka
lähinnä muistuttaa raakkumista.
Olet tällännyt niin innokkaasti, että
unohdat lahjat kotiin.

Toivot valkoista joulua päästäksesi
tänäkin vuonna tapaamaan Petteri
Punakuonoa ihan henkilökohtaisesti.
Pahalta näyttää. Voi olla, että tänä
vuonna pukki joutuu tulemaan
helikopterilla ja treffisi Petterin
kanssa jäävät väliin. Älä kuitenkaan
masennu, Petterillä on kaikki ihan
hyvin.

Joulupukki on tänä vuonna
mielestäsi todella epäilyttävän
näköinen. Pyörittelet kaikenlaisia
salaliittoja päässäsi ja tuletkin
siihen tulokseen, että oikea pukki
kärsii burn outista ja on lähettänyt
virka-asialle veljensä Pahapukin
pukeutuneena valeasuun.
Todellisuudessa pukki on sama
kuin ennenkin eikä tilanteessa ole
mitään epäilyttävää. Sinä kärsit
vainoharhoista.

Red Bull 20.4. - 20.5.

Olet ostanut joululahjoja koko
suvulle, mutta paketetointi ei ole
vahvinta alaasi. Paperit ovat rypyssä
ja narut solmussa. Olet valmis
hirttäytymään lahjanaruun, mutta
ymmärrät elämän realiteetit. Et
onnistuisi kuitenkaan. Suosituksena
voimme esittää runsasta terästetyn
glögin nauttimista, koska sen
jälkeen pakettien ulkonäkö ei ole
enää niin justiinsa.

Olet kunnon kotihenki ja päätät
leipoa kaikki joulun leipomukset
koko sukua varten. Kämppäsi
on vuorautunut jauhoihin, mutta
riemuitset makoisasta pipareiden
tuoksusta. Siemailet glögiä niin
innokkaasti, että vatsasi menee
sekaisin. Jouluna et saa syötyä
mitään ja odotat vain joulun
päättymistä ja paastoajan alkamista.
Core 2 Duo 21.5. - 20.6.
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Vöörtsin! 23.8. - 22.9.

Suoritin 23.9. - 23.10.

Pikkujouluja sinulla riittää.
Kalenterissasi on merkittynä
jokaiselle illalle pikkujoulut, parhaille
illoille jopa kahdet. Kun jouluun on
kolme päivää, sinua ei enää laulata,
vaan nenäsi punoittaa kuin Petteri
Punakuonolla tai naapurin tenuukolla ikään. Voit lohduttautua sillä,
että joulu on vain kerran vuodessa.

Sinä et pidä joulusta. Se on
mielestäsi juhlista turhin ja
materialistisin. Sinua eivät kiinnosta
edes pikkujoulut. Niistähän
perinteisesti seuraa vaan turvonnut
nuppi. Surkuttelet jopa pukin kovaa
työmäärää ja olisit sitä mieltä,
että Korvatunturilla olisi järkevintä
järjestää yt-neuvottelut. Lähetät
esityksesi pukille ja toivot parasta.

Alieni 21.6. - 22.7.

Facehugger 24.10. - 22.11.

Olet sietämättömän innoissasi
joulun lähestymisestä. Saat
opiskelutoverisi raivon partaalle
rallattamalla aina tilaisuuden
tullen joululauluja. Pikkujouluissa
pääset toteuttamaan itseäsi
hyväksyvämmässä ilmapiirissä,
mutta rajansa kaikella kuitenkin.
Joulun jälkeen kaikki kaverisi ovat
kaikonneet.

Sinulle joulu on joka päivä.
Olet harjoitellut ahkerasti joulun
viettämistä vapusta saakka.
Käsityksesi joulusta on siis
varsin nurinkurinen. Sinulla on
odotettavissa kurjat ajat kunhan
joulun välipäivät koittavat.
Mahalasku tulee aivan varmasti.
Olisi ehkä paikallaan ennakoida
tuleva tilanne ja hidastaa menoa.

Yksisarvinen 22.12. - 19.1.
Tänä jouluna sinulle on luvassa
paljon lahjoja, olethan ollut koko
vuoden todella kiltti. Olet iloksesi
huomannut ikkunasi alla väijyvän
tonttuarmeijan merkitsevän
kohdallesi paljon plussia. Jopa
ystäväsi panostavat lahjoihisi
tavallista enemmän ja saat iloisia
yllätyksiä roppakaupalla. Koet
olevasi todella tärkeä henkilö.
Vesijäähy 20.1. - 19.2.
Tänä jouluna olet päättänyt olla
hyvää pataa Itämaan tietäjien
kanssa. Niillä kun oli huomattavasti
paremmat lahjat kuin joulupukilla
koskaan. Verhoudut kapaloon ja
tunget itsesi seimeen siinä toivossa,
että tietäjät sekoittaisivat sinut
oikeaan lahjojen saajaan. Ei tule
onnistumaan, valitettavasti olet liian
iso ollaksesi vastasyntynyt.
Fisut 2x4cl 20.2. - 20.3.
Olet reippauden huipentuma.
Touhuat kaikenlaista innokkaana,
vaikka muut kaipaavat jo
joululomille. Sinusta on täysin
käsittämätöntä, etteivät muut
pursu samalla tavalla energiaa
kuin sinä. On suositeltavaa, että
rauhoitut tai ainakin kanavoit
energiasi jotenkin muuten kuin
kiusaamalla kanssaopiskelijoita. Ota
kupponen glögiä ja hiljenny sinäkin
odottamaan joulua.

Tollin graduja syksyltä 2011
Haverinen, Kati:
Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille.
2011-11-16 (Juhani Warsta)
Shroderus, Titta:
Physical exercise motivation, exercise adherence, and the use of social media.
2011-10-26 (Jouni Markkula, Kari Liukkunen)
Sarja, Jari:
A Review of the Getting Real Software Development Approach.
2011-10-26 (Samuli Saukkonen)
Rantala, Miikka:
Laadullinen tutkimus kotikäyttäjien tietoturvakäyttäytymisestä.
2011-10-26 (Mikko Siponen)
Mylly, Sami:
Genre-Based Modular Heuristic Models for Improving Usability During Game Development.
2011-10-26 (Mikko Rajanen)
Muhonen, Samuli:
Uuden tuotteen kehittäminen yhdessä alakouluikäisten lasten kanssa.
2011-10-26 (Marianne Kinnula)
Kuusento, Teemu:
Käyttöliittymän suunnittelu ja evaluointi ikääntyneille käyttäjille.
2011-10-26 (Eeva Leinonen)
Kurttila, Seppo:
Digital Film Restoration and Remastering.
2011-10-26 (Eeva Leinonen)
Jurmu, Seija:
”Kyllä minä sen vielä teen” Kantoja gradupolulla.
2011-10-26 (Raija Halonen)
Aarni, Tuomas:
Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen opiskelijoiden opiskelumenestys ja -aktiivisuus.
2011-10-26 (Jorma Riihijärvi)
Komulainen, Joni:
Tietoturvan toimintamallien hyödyntäminen web-järjestelmien tietoturvatestauksessa.
2011-10-05 (Ilkka Tervonen)
Impiö, Leena:
Muistisairaan ikäihmisen aktivointi kosketusnäytöllisen musiikkiboxin avulla.
2011-10-05 (Eeva Leinonen)

“

17:42 < lufti> tietääkö joku kauanko syfiliksellä menee parantua?
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Joko sinulla on legendaarinen Blanko-paita, laulukirja
vailla vertaa ja nipullinen hienoimpia haalarimerkkejä!?
Jos vastasit jossakin kohdassa "ei". Niin älä panikoi. Kiltahuoneelta
voit käydä ostamassa kyseisiä tuotteita satunnaisen randomisti
tai sitten kiltahuonepäivystyksen aikaan torstaisin klo 13-14.

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