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Seuraava Blankki ilmestyy syksyllä.

On taas se aika vuodesta kun fuksit ihmettelevät van-
huksien innostumista wapusta, tuosta akateemisen 
vuoden kohokohdasta, kun pimeän talven jälkeen on 
aika laittaa haalarit päälle, pyyhe kaljakassiin ja suun-
nata kohti Teekkaritaloa, Wesibussia tai muita lukuisia 
määrittelemättömiä bilepaikkoja. Näin wapun alla mie-
leeni palaa väkisinkin muistoja omalta fuksivuodelta, 
joka oli ehkä noin vuonna 1911. Silloin vielä niin pieni ja 
ujo pieni meikäläinen oli juuri selvinnyt ensimmäisestä 
kevätexcustaan (tänä wappuna ”vasta” neljäs sellainen 
vuorossa) ja kaikki puhuivat wapusta. En tähän hätään 
muista millä tapahtumalla wappu alkoi, saattoi olla Kirk-
kovenesoudut. Jälkisouduissa sitten tuli oltua hienosti 
uunituoreet haalarit päällä, yhteenkuuluvuuden tunne 
takataskussa. Varsinainen käännekohta tapahtui kun 
eräs nimeltä mainitsematon entinen maantieteilijä, ny-
kyinen neiti Viinikka, kutsui minut mukaansa Wesibus-
siin. Ja siitähän se ajatus sitten lähti. Heti ensimmäisen 
kappaleen tärähdettyä ilmoille olin myytyä miestä, tie-
sin syntyneeni elämään oululaista wappua varten.

Jaa että miksi kovaa vauhtia vanhentuva pieru muistelee 
omaa fuksiwappuaan? Koska juuri sinä, hyvä lukija, voit 
ehkä empiä wapunvieton suhteen. Sanon tämän sinulle 
tälleen vanhemman neuvona: jos joku juttu epäilyttää, 
tee se silti. Kokeile jotain uutta ja normaalista poikkea-
vaa. Lähde mukaan tapahtumiin. Puhu tuntemattomille 
ihmisille. Verkostoidu, tutustu, juttele ja ennen kaikkea, 
pidä hauskaa.

Allekirjoittanut on menettänyt kuluneen lukuvuoden 
aikana hermonsa ja voimavaransa niin moneen kertaan, 
että wappu kaikkine bileneen ja muine ohjelmineen tu-
lee todellakin tarpeeseen. Sen takia, tai juuri siksi, minua 
kuulee maailman parhaan oululaisen wappuradion Rat-
toradion lähetyksissä päivittäin Päiväkahvipojat-ohjel-
missa, samaisen neiti Viinikan kanssa Wesilinjalla-ohjel-
missa kolmena iltana, sekä sunnuntaina musarunkkarin 
omassa proge-specialissa. Ja aina kun en ole radiossa, 
aion olla Wesibussissa. Aamen.

Niin, lehdessä on kaikkea wappukivaa, ja keskeltä löytyy 
jokaiselle opiskelijalle tarpeellinen wappuliite, josta löy-
tyy wapun tärkeimmät aikataulut ja muuta hyödyllistä. 
Ja jos muistan tilata, niin viime vuodesta tuttu lastenes-
toväline on perinteitä rikkoen toimiva. Käytä jos uskallat. 

Tommi “patukki” Sikanen,
Blankin päätoimittaja

blankki-paatoimittaja(at)blanko.fi 

“

Hyvää wappua! 

Blankolaiset heräsivät keskustelemaan 

kevätexcusta:

14:59 <@tragedinen> veikkaan tälleen 

ännän eksun kokemuksella, että se 

huonekaveri voi olla kuka vaan   

14:59 <@tragedinen> silleen että huo-

nekaveri voi vaihtua än kertaa siinä 

laivallaki   

14:59 <@tragedinen> ja sitte ku saa 

vihdoin avainkortin johonkin huonee-

seen niin siellä on patukki suihkussa 

:D   

15:00 <@Mutjake> :-D   

15:01 <@tragedinen> tapahtui: viime 

exculla 
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Pj-palsta

Anna “Nananas” Runtti
Puheenjohtaja 
Blanko ry

Kevät on kyllä ihan huippua aikaa, mukavaa kun kelit 
lämpenee ja lumet sulaa niin viitsii hengailla taas 
enemmän ulkonakin. Niin ja tietenkin se wappu, 
voi veljet. Puheenjohtajan hommat ovat lähteneet 
varsin kivasti käyntiin tässä kevään myötä. Paljon on 
ollut veikeitä tapahtumia ja olen jopa opiskellutkin 
kohtuullisesti, toivottavasti niin ovat kaikki muutkin! 
Myös vapaa-aikaa on tuntunut jäävän jopa melkein 
riittävästi eli olen ehtinyt myös ihanien koiruleideni 
kanssa puuhailemaan kaikkea kivaa.

Nyt kun wappu on jo ovella niin täytynee toki 
muuttaa hieman omia päivärutiinejaan, että kaikkeen 
hauskanpitoon jäisi aikaa. Lisäksi tänä wappuna olen 
mukana oululaisen wapun huikeassa ilmentymässä eli 
Rattoradiossa. Kannattaa siis pysyä kuulolla, huhujen 
mukaan minulla on usein jänniä ja melko riettaita 
tarinoita kerrottavana, joten jos uskot, ettet ole kaikkea 
vielä kuullut, niin nyt siihen on loistava mahdollisuus, 
tätä ei kannata missata! Toki radiossa on oman 
tulevan huikean ohjelmani lisäksi myös kaikkea muuta 
laatuviihdettä, joka toivottavasti ilahduttaa meitä 
kaikkia kesken wapun viettomme. Iloksemme radiossa 
on myös tänä vuonna mahtavan paljon blankolaisia 
mukana, joten erityisesti meitä kiinnostavia juttuja on 
takuulla luvassa.

Wapun viettohan meillä alkoikin tänä vuonna ja 
erityisen aikaisin nimittäin jo maaliskuussa Olutin 
Wappuinfolla, joka olikin sangen piristävä ja mukava 
uutuus. Myös  oman suosikkini kevätexcun voinee laskea 
myös jo wapun tapahtumiin, sillä olen kuullut useita 

eri tarinoita siitä miten wappua on vietettyä melko 
ahkerastikin heti exculta lähtien, myös itse olen tainnut 
nuoruusvuosinani moisen pari kertaa tehdä. Tosin pieni 
varoituksen sana tästä toimintatavasta, sillä itselleni kävi 
eräänä pitkänä wappuna niin, että herätessäni eräänä 
aamuna olin unohtanut kaikki salasanani ja tunnukseni 
pankkitunnuksien luvuista lähtien sähköpostin yms. 
salasanoihin. Oli iso homma hankkia kaikki takaisin 
ja noita unohtuneita asioita en muista vielä tänäkään 
päivänä. Onneksi tämä ikävä sattumus ei ole kuitenkaan 
enää toistunut.

Varovaisuus ennen kaikkea ja käyttäkää vaikka kypärää, 
myös muusta suojauksesta on hyvä muistaa huolehtia, 
jotta ikäviltä tuliaisilta ja muistoilta wapun tapahtumien 
pikkutunneilta vältyttäisiin siinä tapauksessa, ettei 
niitä ole tarvinnut yksin viettää. Tarina ei kerro onko 
itselläni moisista sattumuksista kokemusta ja olenko 
oppinut kantapään kautta jotain, mutta uskokaa 
puheenjohtajaa! Hyvää wappua ja olkaahan ihimisiksi. 

Wappu tulee, jee! 

“ 09:21 < Whitefox> pitää varmaan hakea ihmisiä kilttikseltä ellei 

zeussi saa emäntäänsä

Laitos tutuksi -sarjassa on aika sukupuolenvaihdosleik-
kauksen, ja ottaa haastateltavaksi sarjan tämänkertaisen 
iteraation ensimmäinen nainen. Valikoimme tämänker-
taiseksi hahmoksi useimmille tollilaisille tutun Kaisu 
Juntusen. Nuoremmat tietävät hänet fuksivuoden JOTT- 
ja OIJ-kursseilta, ja vanhemmat jo legendaariseksi muo-
dostuneelta TieSu-kurssilta. On siis korkea aika selvittää, 
kuka tämä naisihminen oikein on! 

Miten päädyit opiskelemaan tietojenkäsittelyä?
Minulta jäi aikanaan lukio kesken ja menin sieltä Postil-
le töihin. Postilla työskennellessäni havaitsin, että useat 
järjestelmät ovat yksinkertaisesti huonoja. Koulutus oli 
sitä, että oman työn ohessa kiireessä koulutettiin ja lop-
putulos oli sen mukainen. Siitä sain idean, että asiat voisi 
tehdä paremminkin.

Kun nuorempi poikani syntyi, kävin lukion loppuun. 
Vuosituhannen vaihteessa oli tolli voimissa ja hype kor-
kealla. Oli hakemassa kasvatustieteisiin ja minulla oli 
pääsykoekirjakin sinne. Päädyin kuitenkin tollille innos-
tuttuani pääsykoekirjasta.

Ajattelin mennä valmistumisen jälkeen töihin, mutta 
Tol kutsui ja palasin takaisin tänne. Minut houkuteltiin 
jatko-opiskelijaksi ja siitä se opiskelijaelämä sitten alkoi 
taas uudestaan. Opiskeluajoilta Halosen Raija ja Hekka-
lan Riitta olivat jo kavereita. Leinosen Eevan valmistu-
mista tohtoriksi ollaan tässä odoteltu.
 
Väitöskirjaksi esipuheessa mainitsit Traktoriryh-
män. Mistä tämä nimi tulee?
Väikkärissä esiintyvä tutkimusrymä Traktori on sanaleik-
ki sanasta Doctor.

Muistosi opiskeluajoilta?
Ensimmäinen vaikutelma fuksina oli miten suuri Oulun 
yliopisto on. Kerran meinasi käydä talvella ikävästi, kun 
olin istumassa luennolla isossa luentosalissa. Puhelin soi 
ja menin ulos puhumaan lähellä olevasta ovesta. Jäin 
sitten sinne ulos loukkuun kovalla pakkasella.

Laitoksen henkilöistä Martti Luodonpää oli oma legen-
daarinen persoonansa. Toinen oli Kajavan Jorma, joka 
oli aikaansa edellä. Hän kirjoitti paljon Kalevan Alaker-
taan juttuja tietoturvasta.

Sen lisäksi opiskelijaelämää on vietetty kyykkää pelaten 
ja kiltahuoneellakin ollaan käyty ainakin ovella kurkkaa-
massa. 

Ensimmäinen oman alan työpaikka?
Tavallaan voisi ajatella sen Postilla olleen työn missä sai 
osallistua tietojärjestelmän kehitykseen. Muuten var-
maankin ensimmäinen työpaikka oli vanhalla nimellään 
WM Data Novo, joka nykyään tunnetaan nimellä CGI.

Millainen suhde sinulla on Blankoon?
Ihan mukava. Blanko on hirveän toimiva kilta ja siellä 
on hyviä tyyppiä. Vaikeista ajoista huolimatta aina tulee 
uusia hyviä toimijoita. Vanhoista aktiiveista mainitsisin 
Markku Pylkön jonka kanssa kehiteltiin uusia juttuja.

Miten päädyit laitokselle? 
Henkilöstösihteeri pyysi tutkimaan ja haastattelemaan 
mikseivät naiset ei valmistu. Tämä oli graduaiheeni, jon-
ka jälkeen valmistuin vuonna 2004.

Kauanko olet ollut laitoksella? 
Semmonen kymmenen vuotta ollaan täällä oltu.Väikkä-
rin kirjoittelun takia oli puolentoista vuoden tauko. 

Laitos tutuksi:Kaisu Juntunen
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Millainen on tyypillinen työpäiväsi? 
Olen aamu-uninen, joten ihanaa kun oman työpäivän 
voi rytmittää sen mukaiseksi. Aamut voi tällöin ottaa 
rauhallisemmin. Työpäivään kuuluu mm. sähköpostei-
hin vastailua ja esseiden ja harjoitustöiden lukemista. 
Omana opiskeluaikana arvostin itsekin sitä, että sähkö-
posteihin vastataan mahdollisimman nopeasti.

Neuvosi tämän hetkisille opiskelijoille? 
Hienoa että fuksikurssit on vielä suomeksi. Ulosanti on 
vaikeampaa englanniksi, joten on hyvä että perusasiat 
ehtii oppia suomeksi.

Mikä on kantasi läppäreihin luennolla? 
En kieltäisi, enkä kannata luentopakkojakaan. Ne eivät 
toimi pitemmän päälle. Ihmisillä omat tapansa keskittyä 
ja jos kerran sinne luennolle vaivautuu nii kyllä sekin 
kertoo jo jotain. Luennoitsijoiden pitäisi uskaltaa kokeil-
la uusia opetusmetodeja rohkeammin, jotta opiskelijat 
motivoituisivat.

Kenet haastaisit seuraavaksi haastatteluun?
Jatketaan tyttölinjalla, joten seuraavaksi haastan Leino-
sen Eevan! 

Haastattelun suorittivat:
Päivi “tragedinen” Palosaari ja
Tommi ”patukki” Sikanen

“ Kiltiksen vallanvaihdos? 

13:16 < patukki> apua hirveesti 

ihmisiä kiltahuoneella 

13:16 < patukki> nuoria 

13:16 < patukki> naisiakin jopa 

13:16 < patukki> blanko sekaisin 

13:17 < Freya> Voi ei! 

13:17 <@Nananas> hyvä luoja 

pitäiskö lähtä ihan katsomaan 

moista ihmettä 

13:18 < patukki> suosittelen 

13:18 <@Nixa> sosiaalista 

keskustelua vai irkkaillaanko 

siellä? 

13:18 < patukki> nää jutteleeki! 

mä menin irkkiin piiloon, 

luonnollisesti D: 

13:19 < shinD_> kiltiksellä 

pitäisi olla webcam et tämmöiset 

jutut voisi todistaa 

13:21 < Miksumus> tämä on 

sandaali! 

13:25 <@Piudi> pics or didn’t 

happen.

Look-a-like by Blankkitiimi
 Tuomas Steve Jobs

Minkä väriset Sinimustat bileet oikeasti olivat? 
Salattu totuus vihdoin julki!

Sinimustat bileet järjestettiin jälleen tammikuussa. Bi-
leissä oli todella kivaa. Helmikuun aikana kuvatodistei-
den myötä alkoi kuitenkin valjeta, että kaikki ei ollutkaa 
niin kuin näytti, kuin meille oltiin kerrottu. Sinimustien 
bileiden valokuvien päästyä julkisuuteen kaikkien huu-
lilla oli vain yksi kysymys: Minkä väriset bileet oikeasti 
olivatkaan? Miksi emme voineet luottaa omiin silmiim-
me? Mihin voimme luottaa, kun emme voi luottaa mi-
hinkään?

Kaikki jo tietenkin tuntevat tarinan tämän jutun taustal-
la: Sinimustiksi väitetyt bileet näyttäytyivät valokuvissa 
osalle katsojista sinimustan sijaan valkokultaisena. Jot-
kut värisokeat näkivät bileet jopa vaaleansinisinä ja kul-
taisina, mutta kukapa moisiin idiootteihin luottaa, kun 
eivät punaistakaan edes tunnista. Keskustelu bileiden 
väristä on käynyt kuumana sosiaalisessa mediassa. Vaik-
ka todisteita bileiden oikeasta väristä on kuultu suun-
nasta jos toisesta, niin sinimustilla kuin valkokultaisilla 
bileillä on omat suuret kannattajajoukkonsa.

Selvittääkseni lopullisen totuuden, aloin tutkia asiaa 
tarkemmin. Niinpä otin yhteyttä Oulun yliopiston Sa-
teenkaarisen tiedekunnan väritutkijaan, Feik Neimiin. 
Selitettyäni asian Feikille, hän oli yhtä hämmentynyt 
kuin värisokea maalikaupassa. ”Harvoin näkee tällaista. 
Vaikka väritutkijana olen nähnyt kaikenlaisia illuusioi-
ta, tämä on hämmentävimmästä päästä”. Muutaman 
päivän tutkinnan jälkeen Feik onnistuu antamaan se-
lityksen ilmiölle, ainakin jonkinlaisen: ””Kyse on valais-
tusoletuksesta, jonka näköjärjestelmämme tekee au-
tomaattisesti.” Feik jatkaa: ”Jos näköjärjestelmä olettaa, 
että kuvassa on Teekkaritalo ja päivänvaloa, se ei yritä 
”korjata” kuvan värisävyjä, jolloin bileet näkyy kullansä-
vyisenä ja vaaleansinisenä tai valkoisena.” Toisilla taas 
näköjärjestelmä havannoi, että Teekkaritalolla on kaljaa. 
Tämä johtaa siihen, että aivot näkevät kuvat oikein, kos-
ka ajatus kaljasta saa aivot sivuuttamaan kaikki kuvissa 
esiintyvät värivirheet eikä yritä korjata niitä. Näin kuvat 
näkyvät oikein, eli bileet ovat sinimustat kuten kuuluu-
kin.

Sain yhteyden myös yhteen bileiden järjestäjistä. Hän ei 
halua esiintyä jutussa omalla nimellään, joten käytäm-
me hänestä nimeä ”Jusse”. Itse bileilta oli Jusselle hyvin 
traumaattinen. Hän oli illan aikana vastuussa paljusta. 
”En itse nähnyt bileiden värejä kovinkaan hyvin. Olin 
kyllä kuullut, että ne olisivat sinimustat, mutta koska 
olin vastuussa paljusta, näin pääasiassa alastomia teek-
kareita ja blankolaisia. Niistä yksikään ei ollut sinimusta, 
eikä kyllä valkokultainenkaan. Muistaisin kyllä, sillä en 
voi koskaan unohtaa mitä kaikkea sinä iltana näin...” - 
Jussen ääni särkyy ja hän romahtaa kesken haastattelun 
nurkkaan sikiöasentoon itkemään. Liikaa rumia alasto-
mia teekkareita paljussa jättää ihmiseen jälkensä, joka ei 
koskaan parane. Sen verran sain Jussesta irti, että hen-
kilökohtaisesti hän ei ole voinut katsoa kuvia bileistä ja 
näin nähdä, minkä värisenä hän ne näkisivät. Ne toisivat 
liikaa kipeitä muistoja pintaan.

Tiede siis sanoo, että bileet olivat kuin olivatkin sinimus-
tat. Silti, epäilys kalvaa: tapahtuiko tuona iltana jotain, 
mistä kaikki asiasta tietävät vaikenevat? Olisiko bileiden 
väri voinut oikeasti olla sittenkin valkokultainen? Emme 
ehkä saa koskaan tietää. 

Juho ”Hilloh” Leinonen
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Blankin pelimusa-arvostelu

World of warcraft
World of Warcraft eli tuttavallisemmin WoW. Tuo 
MMO-pelien kuningas, ainakin joidenkin mielestä. 
Kymmenessä vuodessa pelillä on ollut parhaillaan noin 
10 miljoonaa pelaajaa. Maailmoiltaan WoW on ollut 
monen mieleen. Tällä kertaa keskitymme kuitenkin 
musiikkiin. Tarkemmin aivan ensimmäisen osan eli 
”vanillan” musiikkiin.

World of Warcraftin musiikin on säveltänyt Jason Hayes, 
Tracy W Bush, Derek Duke ja Glenn Stafford. Pelkästään 
ensimmäisen osan soundtrackilla on mittaa lähes neljä 
tuntia. Ensimmäinen kappale ”Legends of Azeroth” tuo 
omalla tunnelmallaan heti mieleen maailman, jossa 
kamppailu eloonjäämisestä on todellista. Suurin osa 
musiikista on tarkoitettu taustamusiikiksi eri alueille. 
Mutta todellisia helmiä löytyy instrumentaalisen 
musiikin ystäville. Kaikki pelin kappaleet eivät toki ole 
kovin mukaansa tempaavia. Esimerkiksi Barren Dry, 
joka soi Barrensin aavikon taustamusiikkina, on erittäin 
tylsä. Myönnettävä on että Barrens on alueena yksi 
pelin tylsimpiä alueita, joten tässä kontekstissa musiikki 
on ehkä oikeutettua.

Pelin musiikista voi myös innostua. Omalla kohdallani 
Seasons Of War -kappale saa sisäisen cosplaynörttini 
miettimään olisiko minusta tekemään WoW-cosplayta. 
Kappale on toki tuttu myös Warcraft 3 -pelistä. Pelisarjan 
faneille World of Warcraft OST tarjoaakin loistavan 
pläjäyksen Warcraft-universumia kautta aikojen. 
Esimerkiksi Ironforgen musiikissa voi kuulla selkeästi 
elementtejä jotka juontavat juurensa jo Warcraft 2:n 
aikaan.

Ilman pelaamista musiikki voi vaikuttaa jopa tylsältä, 
mutta pelin teemaan ja maailmaan musiikit sopivat 
loistavasti. Musiikki onkin parhaiten koettu peliä 
pelaamalla. Jos nyt päätät pelata WoWia niin suosittelen 
pelaamaan musiikit päällä. Pelin maailma avautuu 
täysin uusiksi kun musiikit tuovat oman ambienssinsa 
alueisiin ja tappeluihin. Myös pääkaupunkien musiikit 
ovat aivan omaa luokkaansa. Taustalla soivat kappaleet 
on suunniteltu erittäin loistavasti. Stormwindin 
tunnusmusiikki tuo heti mieleen ihmisten rodun 

mahtipontisuuden ja kaiken 
valkoisen marmorin ja patsaiden 
loiston jota kaupungissa esiintyy. 
Orgrimmarin musiikki taas tuo 
mieleen piikkiset kupolit ja likaiset 
monimutkaiset kadut jotka ovat 
örkeille tyypillisiä.

Mutta mitäpä olisi WoW ilman 
tavernoita. Noita iloisia juottoloita 
ympäri maailmaa jossa musiikki 
raikaa ja olut virtaa. No ei tasan 
mitään. Luonnollisesti World of 
Warcraftissa on näillekin paikoille 
omat musiikkinsa. Horden-puolella 
musiikki on hieman synkeämpää ja 
itämaisemman kuuloista. Alliancen 
puolella käsirumpu ja luuttu 

aloittavat ja huilu jatkaa. Jos eläisimme keskiajalla niin 
kuvittelisin että melko pitkälti tämänkaltaista musiikkia 
kuulisit paikallisessa juottolassa pitkän päivän jälkeen, 
kun lohikäärmeen pää on ripustettu kaupungin portin 
pieleen.

Kokonaisuutena World of warcraftin musiikki on 
juurikin sitä mitä halutaan. Keskiaikaistyylistä easy 
listening -musiikkia joka sopii jokaisen alueen tai 
hetken teemaan. Instrumenttien osalta löytyy kitaraa, 
luuttua, huilua, rumpuja. Saammepa välistä kuulla myös 
katolilaista poikakuoroa, tai ainakin jotakin kuoroa. 
Tylsiäkin kappaleita pelistä löytyy, mutta kuitenkaan 
pelin tunnelmaa lannistamatta. Tekijät ovat nähneet 
vaivaa ja onnistuneet urakassaan. Pelin musiikkityylit 
vaihtelevat alueen mukaan juurikin oikein. Aavikolla 
musiikki on aavikkokansoille tyypillistä, mutta tuo 
kuitenkin oman selkeän säväyksensä pelin maailmaan. 
Keskellä synkkää metsää musiikki on melankolista, 
ja tuo mieleen ajatuksia kuten miksi minä tännekin 
tulin. Pelin pelaajille ja mahdollisille uusille tulokkaille 
suosittelen lämpimästi pelaamaan musiikit päällä 
koska just do it bitch. 

Halo 3: ODST

Kun puhutaan Halo-pelisarjasta, ODST on vähän eri 
polkuja tallaava tapaus. Toisin kuin edeltäneessä 
trilogiassa, pelaajaa ei saakaan ohjastettavakseen 
tuttua vihreähaarniskaista Master Chiefiä, vaan 
nimettömän ja äänettömän rivisotilaan, joka löytää 
itsensä keskeltä valloitettua Mombasan kaupunkia 
rankkasateisena yönä. Pelin tunnelma on siis melko 
kaukana muiden osien avaruusoopperamaisesta, 
ihmiskunnan viimeinen toivo pahoja ulkoavaruuden 
muukalaisia vastaan dramaattisuudesta, ja tavoittelee 
enemmänkin jonkinasteista scifi-noir ilmapiiriä.

Musiikillisesti ODST ei välttämättä erotu joukosta 
siksi, että se tekisi jotain, mitä pelisarjassa ei ole 
koskaan ennen nähty, vaan enemmänkin siihen on 
tiivistynyt kaikki se, mikä Halon soundtrackeissa on 
tehty hyvin, nimittäin orkesterimusiikin, ambientin ja 
sähkökitaroiden loistelias kolminaisuus.

Verrattuna muihin pelisarjan peleihin, ODST:n 
soundtrack sisältää enemmän ambient-tyylistä 
musiikkia. Tämä tulee ilmi jo ensimmäisessä 
kappaleessa, joka alkaa sateen ropinalla ja kaukaisilla 
ukkosenjyrähdyksillä, jonka jälkeen piano ja 
jousisoittimet liittyvät mukaan.

Muutenkin pelin musiikki on yleisellä tasolla oktaavin 
verran varovaisempaa kuin Halossa yleensä: orkesteri 
soittaa hiljaisemmin, ja aikaisemmista osista tuttua 
säröistä sähkökitarapäräyttelyä on vähemmän. 
Moni kappale alkaa pianolla, ja musiikin lähestyessä 
huippuaan kuullaan paljon bassokitaraa, patarumpuja 
sekä muita lyömäsoittimia, jotka auttavat luomaan 
uhkaavan ja pahaenteisen ilmapiirin. Uutena asiana 
soundtrackille on laitettu myös saksofonia, joka pääsee 
vetämään muutaman soolo-osuudenkin, jotka ovatkin 
mainioita luomaan taustatunnelmaa öisillä kaupungin 
kaduilla hiippailuun.

Edellisten osien perintöä ei ole kuitenkaan täysin 
heitetty pois, ja intensiivisemmissä taistelukohtauksissa 
sähkökitarat laulavat lähes yhtä kovaäänisesti kuin 
ennenkin. Pienenä miinuksena jo legendaariseksi 
muodostunutta munkkikuoron laulamista ei pelissä 
kuulla juuri laisinkaan, ainoastaan soundtrackin 
viimeisessä kappaleessa ja muutamassa muussa 
taustalla.

Bungien porukka pyrki omien sanojensakin mukaan 
luomaan äänimaisemaltaan erilaisen Halo-pelin, ja siinä 
he ovat myös aika hyvin onnistuneet. Halo 3: ODST:n 
soundtrack on kunnon fiilistelyä, ja pelin ulkopuolella 
sopii hyvin vaikka taustamusiikiksi, jota kuunnella illalla 
kotona; vielä parempi jos samaan aikaan ulkona sataa, 
ja sade ropisee juuri sopivasti ikkunaan. 

World of Warcraft -arvostelu: Aleksi ”Zeussi” 
Pöyhtäri ja Halo3: ODST -arvostelu Sampsa 
”notsuho” Jalli

08:51 <@Jents> pitäis saada jääkaapin alta yks kynä pois 

08:51 <@Jents> mitenköhän onnistuis 

08:52 < patukki> imurilla irtoo 

08:52 <@Jents> hmm 

08:53 < nassekova> sinne jäi for good! 

08:54 <@Jents> nyt saattais kyllä ollakki semmonen imuri missä riittäis 

tehot imeä. ei ollu aamulla vaan aikaa moiseen 

09:09 <@Nixa> tehot imeä ^^ 

09:17 <@Jents> joo 

09:23 < patukki> :DD 

09:27 < patukki> aika pahis jents 

09:27 <@Jents> no nyt en ymmärrä 

09:28 <@Jents> onko tää nyt joku heh heh tehot imeä kuulostaa 

kaksmieliseltä heh heh 

09:28 < nassekova> _kyllä_ 

09:28 <@Jents> urpot...

“
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Viikkoni kiven kanssa

Nyrpeästä vastustuksestani huolimatta havaitsin saa-
neeni tehtävänannoksi Blankki-miitissä kirjoittaa viikos-
ta kiven kanssa. Ännännen vuoden opiskelijana kon-
septi ei ollut minulle millään lailla tuttu. Kuulun siihen 
onnekkaaseen vanhempaan opiskelijapolveen joka sai 
nauttia legendaarisen Juhani Iivarin vetämästä ITKK:sta 
ja kurssin suoritettiin wanhaan kunnon perinteiseen ja 
rehelliseen tyyliin istumalla luennoilla ja tenttimällä. 
(Miksi tällaisia suoritusmuotoja ei enää juurikaan ole, 
nyyh. Terveisin nimimerkillä ”Haluan vain opiskella enkä 
leikkiä”) Nykyisessä muodossaan kuitenkin kurssi ilmei-
sesti sisältää tämän mystisen osion, jossa saa hengailla 
kiven kanssa viikon ja sitten kirjoittaa siitä. 

Maanantai 16.2.2015
12:52 <@tragedinen> mmmmmissä on blankin 

kivi!

12:52 <@tragedinen> mäkämäkämäkä

12:53 <@tragedinen> ei näy kiveä saatana

Viikkojen kärttämisen jälkeen tämä kuuluisa kivi on nyt 
naamani edessä enkä oikeastaan tiedä edes mitä aja-
tella. Kivijutun piti ehtiä jo edelliseen numeroon, mutta 
valitettavasti se oli ajautunut hukkaan.

Maanantai tuntuu poikkeuksellisen ankealta huonosti 
nukutun yön yli. Nukun kiven kanssa päiväunet, josko 
sillä taktiikalla saisi kaikki maailman ongelmat selvitet-
tyä, mutta heräämisen jälkeen olo lähinnä tokkurainen 
ja tympääntynyt. Voi jestas.

Illalla käyn kiven kanssa astangajoogassa. Kivi nököttää 
laukussa samalla kivasti sillä aikaa. Harkitsen ottavani 
selfien tästä urheilusuorituksesta kiven kanssa, mutta 
en sitten kehtaa. Jumppaselfiet on muutenkin noloja.

Tiistai 17.2.2015
Tänään on laskiaistiistai. Blankki-tiimin piti laskea mä-
keä, mutta urhea päätoimittajamme joutui alistumaan 
lentsun kouriin ja loppujoukkue ajautui kaaokseen. 
Esim. allekirjoittanut myöhästyi bussista ja unohti kiven 
kotiin, joten vahvasti meni.

Illalla kivi lähti kuitenkin mukaan kyykkäkenttien kaut-
ta Teekkaritalolle, jossa otan epäilyttäviä selfieitä kiven 
kanssa tyttöjen vessassa (koska missään muualla ei ollut 
tarpeeksi valoisaa seliseli).

Keskiviikko 18.2.2015
Kivi lähtee mukaan lounaalle Aularavintolaan. Mitään 
muuta jännittävää ei sitten oikeastaan tapahdukaan. Ki-
ven kanssa katsotaan aika monta jaksoa RuPaul’s Drag 
Racea.

Torstai 19.2.2015
Kivi unohtuu eteisen pöydälle koko päiväksi, kun viipo-
tin yliopistolla. Sen pituinen se.

Perjantai 20.2.2015
Kivi lähtee mukaan kyykkätreeneihin. Liekö kiven an-
siota vai tyylikkäiden yksisarvispäähineiden, mutta har-
joituspeleissä huipputyylikäs joukkueemme voittaa. Ilta 
menee lähinnä varusteiden kasaamisessa.

Johdanto kivijutun perusteisiin: Mikä piip kivi? Viikkoni kiven kanssa on
uusi kiertävä juttusarja, jossa on ITKK-tyyliin kanniskeltava kiveä mukana 
ja raportoitava, mitä kaikkea kiven kanssa on tehty. Ei suositella tosikoille.

Lauantai 21.2.2015
WCOK:sta yksisarvistiimimme voittaa pronssia naisten 
sarjasta. Kivi nököttää repussa ja käydään kiven kanssa 
myös hakemassa palkinnot The Playsta. En itseasiassa 
edes muista koko kiven olemassaoloa koko päivänä ja 
tähän mennessä koko konsepti tuntuu hölmöltä.

Sunnuntai 22.2.2015
Viimeinen päivä kiven kanssa. Kivi on varmaankin re-
pussa, mutta se ei kisailusta väsynyttä huippu-urheilijaa 
kiinnosta. 

Mitä tuli opittua: Tehtävänanto tuntui kohtuullisen 
hölmöltä ja viikon aikana lähinnä ihmetytti, että mitä 
tästä nyt olisi sitten pitänyt oppia. En ehkä oikein saanut 
nyt tarkkaa käsitystä mikä tämän kiven konseptin pitäisi 
edes olla. “Kuljeta kiveä mukana, viisastu.” En tiedä ol-
laanko tässä yritetty tavoitella jonkinlaista puolivillaista 
filosofista pohdiskeluhenkiä toteutukseen, sitä en tiedä 
sillä minulla ei ole mitään käsitystä mitä kurssi nykyään 
sisältää.

Päivi “tragedinen” Palosaari

“ 18:04 <@Hilloh> hömm caiossa on noin neljä ihmistä 

18:05 <@Hilloh> olin iloinen burgerin halpuudesta ja vasta pöydässä 

tajusin, ettei enää tule ranskalaisia mukana automaattisesti 

18:06 <@Hilloh> täällä on pimeää 

18:07 <@Hilloh> entinen oli parempi!11 

18:12 <@Hilloh> [linkki Periscope-streamiin] tuossa on livestreami 

kun syön 

18:18 <@bitti`> Hilloh: missä stream chatti 

18:18 <@Hilloh> iphone-sovelluksessa voi chattia 

18:19 <@bitti`> mitä syöt? 

18:19 <@Hilloh> burgeria 

18:19 <@bitti`> vilkuta 

18:19 <@bitti`> otappa hörppy 

18:20 <@bitti`> :D 

18:23 <@Hilloh> kiitoksia yleisölleni, lähetys on nyt päättnyt 

18:23 <@bitti`> oli hyvä striimi 

18:25 <@Hilloh> jos pidit streamistäni, otan lahjoituksia vastaan 

paypalissa osoitteeseen juholei@gmail.com 

18:25 <@Hilloh> merchandisea on tulossa myöhemmin 

18:26 <@bitti`> haluun hillohoo-hupparin
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Tässä kirjoituksessa musarunkkari palaa palstansa juuril-
le, synnyinsijoille ja alkulähteille, sillä kerrankin on jokin 
aidosti ajankohtainen musiikki-ilmiö ruodittavana, ni-
mittäin isäm maamme tämän kevään euroviisuedustaja 
Pertti Kurikan Nimipäivät. Musarunkkaria huvitti sekä 
itsensä, että kokonaisen somen käytös ja kommentointi 
viisuedustajan valintaa edeltävänä päivänä, sillä kaikki-
en mielestä PKN tulisi voittamaan äänestyksen kuusi-yk-
si. Ja niinhän siinä kävi. Yhtye oli ehtinyt herättää suurta 
kohua jo pelkällä ehdokkuudellaan, mutta viimeistään 
valinnan jälkeen yhtye nousi koko kansan huulille. Yht-
äkkiä kaikki tiesivät Pertti Kurikan Nimipäivistä.

Itse yhtyehän on ollut olemassa jo vuodesta 2009. Yhty-
een perustettiin Konalan kehitysvammaisille tarjoavan 
Lyhty-yhdistyksen taidetyöpajalla vahvan punk-taustan 
omaava Pertti Kurikan ympärille, joka soittaa yhtyessä 
kitaraa. Yhtyeen muut jäsenet ovat laulaja Kari Aalto, 
basisti Sami Helle sekä rumpali Toni Välitalo. Yhtye syn-
tyi elokuvaohjaaja Pekka Karjalaisen elokuvaan Vähän 
kunnioitusta, mihin hän tarvitsi esiintymään kehitys-
vammaisista koostuvan bändin. Yhtyeen ensimmäinen 
läpimurto tapahtui keväällä 2009 kun yhtyeen manage-
rina toiminut Lyhty-yhdistyksen siviilipalvelusmies Kalle 
Pajamaa teki kappaleesta videon, jonka latasi Youbeen, 
joka sai muutamassa viikossa yli kymmenentuhatta kat-
sojaa. Pian tämän jälkeen yhtyeelle tarjottiin keikkaa 
eräälle helsinkiläiselle klubille, ja lopulta helmikuussa 
2010 yhtye soitti jo Tavastialla. 

Musarunkkarin tietoisuuteen PKN tuli esiinnyttyään 
vuonna 2011 Ilosaarirockissa. Festariseurueeni hoila-
sivat koko loppureissun ajan tuolloisen uuden levyn 
nimikkobiisiä, Päättäjä on pettäjä. ”Päättäjä on petturi, 
petturi on päättäjä.” Mainittakoon myös, että keikkaa 

varten jotkut seurueemme jäsenet olivat pyörittäneet 
vessapaperia päidensä ympärille. Musarunkkari on näh-
nyt myös yhtyeestä vuonna 2012 tehdyn Kovasikajuttu 
-dokumentin. Wikipedia tietää kertoa että dokumentille 
on luvassa myös jatkoa, työnimellä Tokasikajuttu -doku-
mentti tulee pureutumaan yhtyeen viimeisiin vuosiin, 
sillä kitaristi Pertti Kurikka on uhannut lopettavansa 
rockin soittamisen kun hän täyttää 60 vuotta vuonna 
2016. Yhtyeestä on tekeillä myös toinenkin dokument-
tielokuva, joka kantaa tällä hetkellä nimeä Multa vietiin 
hammasharja.

Musarunkkarin analyysissä: Pertti Kurikan Nimipäivät

Tällä palstalla Blankon ikioma 
musarunkkari leikkii musiikkitoimittajaa 
puhumalla musiikkimaailman 
ajankohtaisista ilmiöistä, tai siitä mitä 
mieleen juolahtaa.

Musarunkkari

Duuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuun
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SeuraavallaaukeamallaWapun ohjelma!

Revi irti 
ja laita 

taskuun!
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TI 21.4. [BLANKO] MARTTA- JA TOSIMIESILTA @ KILTAHUONE

KE 22.4. [KATTOKILLAT] WAPUN AVAUS @ HOPLOP/TIVOLI (LÄHTÖ 
YLIOPISTOLTA KLO 17.00)

TO 23.4. [BLANKO] VIINI- JA JUUSTOILTA @ KILTAHUONE
  [MUUT] TEEKUN KONSERTTI @ CAIO KLO 19
  [ARKKITEHDIT] ÖÖPISGAALA @ KANTIS KLO 22

PE 24.4. [PROSESSIKILTA] KIRKKOVENESOUDUT @ TUIRAN RANTA KLO 12
  [OLUT] WAPPUBONGARI @ KIRKKOVENESOUDUT KLO 13
  [PROSESSIKILTA] JÄLKISOUDUT @ APOLLO KLO 22

LA 25.4.  [BLANKO] WAPPUSAUNA @ TEEKKARITALO KLO 18
  [OTY]  WAPPUREIVIT @ SUPERPARK AREENA KLO 18
   WESIBUSSI RULLAA: KKL 12-17, REIVIHEITOT 18-20,  
   NORMIAJOA 20-24
  
SU 26.4. [OLUT] WAPPUSUUNNISTUS @ LINNANMAA KLO 13
  [OTY] BBQ-BILEET @ TEEKKARITALO KLO 14

MA 27.4. [OTY + LÄÄKIS] SAUNAMARATHON @ ARKKARITALO/WALHALLA 
KLO 14
  WESIBUSSI RULLAA: NORMIAJOA 15-24

TI 28.4. [OLUT + OTY] PÄIVÄKÄNNIT @ HEVIMESTA KLO 13
  [OTY] WAPPUSITSIT @ TEEKKARITALO KLO 18
  [OLUT + HUMANISTINEN KILTA] AAAAK @ APOLLO KLO 22
  WESIBUSSI RULLAA: PÄKÄ 13-15, NORMIAJOA 15-24

KE 29.4.  [OTY] TEMPAUKSET + FUKSIKISAT @ TORINRANTA KLO 12
  [OTY] WAATONAATTO @ APOLLO KLO 22
  WESIBUSSI RULLAA: NORMIAJOA 16-24

TO 30.4. [OTY] KULKUE @ LÄHTÖ RAUHALASTA KLO 12
  [BLANKO] KURJENJUOTTO @ SNELLMANIN PUISTO KLO 12.67
  [OTY] TEEKKARIFUKSIEN UITOT @ ÅSTRÖMIN PUISTO KLO 14   
 [OTY] WAATTO @ TIVOLI KLO 22
  WESIBUSSI RULLAA: NORMIAJOA 16-24

PE 1.5. [OTY] ASHEMATUNNELIN ÖRINÄT @ ASEMATUNNELI KLO 3.33.33
  [OTY] TEEKKARILAKITYS @ RAUHALA KLO 5
  [OTY] SILLIS @ ARKKARIOSASTO KLO 6
  [OTY] SHAMPPANJAMATINEA @ LINNANSAARI KLO 9
  [OLUT] WAPPUPIKNIK @ LINNANSAARI KLO 11

WESIBUSSI AJAA LAUANTAISTA 25.4. TORSTAIHIN

30.4. LÄHTIEN AINA PARITTOMIN TUNNEIN LINNANMAALTA

(2T-OVELTA) JA PARILLISIN TUNNEIN KESKUSTASTA

Ei saatana, ei saatana, ei saatana, ei saatana, ei saatana, ei saatana, ei saatana, ei saatana
Vittu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu...

Ei saatana, ei saatana, ei saatana, ei saatana, ei saatana, ei saatana, ei saatana, ei saatana
Vaiha kaapeli, vaiha pukki, saatanan saatanan saatana!
Ei mikään mee saatana kohtuuvella, saatanan saatanan saatana!
Vaiha kaapeli, vaiha pukki, saatanan saatanan saatana!
Ei mikään mee saatana kohtuuvella, saatanan saatanan saatana!
Ei tätä saa, ei tätä saa, ei tätä saatanan saatanan saa
Tulisivat ite laittamaa saatanan huoltoukot
Voi jeesus mite laitetaa, saatanan saatanan saatana
Ku viinaa pittää saatana juua, saatanan saatanan saatana
Ei saatana kyllä onnistu täällä, saatanan saatanan saatana
On tämä kyllä työmaa, jeesus saatana
Menihä tuo viimeksi mutta ny ei saatana millää
Jeeeeesuus, saaaaatanaa

Ei saatana, ei saatana, ei saatana, ei saatana, ei saatana, ei saatana, ei saatana, ei saatana
Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu...
Ei saatana, ei saatana, ei saatana, ei saatana, ei saatana, ei saatana, ei saatana, ei saatana

Ei saatana (On tämä saatana työmaa-Remix)
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Nimi:_____________________________
Osoite: ___________________________
_________________________________

Jos häviän, palauttakaa minut tähän osoitteeseen. 
Anteeksi.

Täytä, leikkaa irti ja sujauta esim. haalareiden taskuun

Mitä sä haluisit?
Voitsä nuolla mua?

Pillunsyöjäää, pillunsyöjä, pillunsyöjä
Pillunsyöjäää, pillunsyöjä, pillunsyöjä

Pilluu päiväl, pilluu yöllä, pilluu aikasee, pilluu myöhää
Pilluu huviksee, pilluu työnä, pilluu aina, oon pillunsyöjä
Nuole pilluu, pilluu, spittaa, nuole huulii, näykin klittaa
Öisin syömään pilluu hiivin, painan huulet pilluun kiinni
Nosturi syö pilluu huolella, pilluu Suomessa, pilluu joka 
puolella
Haluun pilluu tänään ja pilluu huomenna
Pilluu märkänä, pilluu tuoreena
Pilluu vanhana, pilluu nuorena
Syön pilluu varmaa viellä kuolleena. 
Pillun nähdessä silmät kiiluu,
tyttö mä haluun vaan syödä pilluu.

Pillunsyöjäää, pillunsyöjä, pillunsyöjä
Pillunsyöjäää, pillunsyöjä, pillunsyöjä

Ei tarvii kiimaa yhtään peitellä, kieli liikkuu sisään reidellä
Ei meillä oo nyt kiirettä mihinkän,
vaikka koko illan Nosturi lipittää
Kiltit tytöt ja huorat tajuu, mulla on loppumaton ruokahalu
Nuolla haluun, nuolla kunnolla, nuortaki pilluu hyväl omal 
tunnolla
Ei tarvii runnoa edetää rauhassa, nuolen pillu suihkussa, 
saunas
Parkkipaikalla, hotellin aulas, syön pilluu vielä ku oon haudas
Syön pilluu alhaalta, ylhäältä, sivulta, kieli värisee ja huulet 
imuttaa
Silität mun hiuksii kädelläs, painat mun huulia vielä 
lähemmäs

Nosturi, nosturi, nosturi
Pillun, pillun, pillun, pillun, pillun, pillun, pillunsyöjä
Nosturi, nosturi, nosturi
Pillun, pillun, pillun, pillun, pillun, pillun, pillunsyöjä

Pillunsyöjäää, pillunsyöjä, pillunsyöjä
Pillunsyöjäää, pillunsyöjä, pillunsyöjä

Tunnen miten sun pillu sykkii, jäntevän kielen kiihtyvään 
rytmiin
Tiedän ettei enää paljoa tarvita, tyttö sun pillu maistuu 
karkeelta
Tarkinta, varminta, oraali toimintaa, kostea lotina, peittyy 
voihkinta
Mun kieli saa sut ekstaasiin villiin, laukaisee sut korkeelle 
pilviin
Aah aaah. 
Ota minut pillunsyöjä, vie minut kauas viidakkoon
Ota minut pillunsyöjä, pillunsyöjä, pillun, pillun
Ota minut pillunsyöjä, ota minut pillun pillun

Pillunsyöjä, pillunsyöjä, pillun, pillun, pillunsyöjä
Pillunsyöjä, pillunsyöjä, pillun pillun, pillunsyöjä
Pimpipi pimpipi pimpipi pillunsyöjä
Pimpipi pimpipi pimpipi pillunsyöjä
Pimpipi pimpipi pimpipi pimpipi pimpipi pillunsyöjä
Pimpipi pimpipi pimpipi pillunsyöjä
Pimpipi pimpipi pimpipi pillunsyöjä
Pimpipi pimpipi pimpipi pimpipi pimpipi pillunsyöjä

Pillunsyöjäää, pillunsyöjä, pillunsyöjä (4x)

Lienen joskus aikaisemmin ruotinut muutamalla sanal-
la punkia. Joskus en punkista oikein juuri perustanut, 
mutta tämä yhtye on palauttanut uskoni punkiin. Pun-
kin perimmäinen tarkoitus on asenne. Vastakulttuurina 
progelle, punk syntyi suurinpiirtein 80-luvulla. Kaikki 
tekotaiteellinen perseily lanattiin matalaksi yksinkertai-
silla ja selkeillä sanomilla. Horjuva ja kömpelö soitanta 
oli toissijaista - asenne on tärkein. PKN on juuri tämän 
perimmäisen tarkoituksen riemusanomaa. Vaikka yhty-
een kaikki jäsenet ovat kehitysvammaisia, ei se menoa 
haittaa. Vaikka yhtye saattaa tämän faktan vuoksi kerätä 
joitain sympatiapisteitä, eivät herrat taiteilijat sitä var-
masti halua. Tietenkin yhtye samalla on kaikkien suoma-
laisten kehitysvammaisien sanansaattaja, he eivät pidä 
siitä väärällä tavalla meteliä. Musarunkkarin mielestä 
yhtye tuo omaa asiaansa parhaimmalla mahdollisel-
la tavalla esille: olemalla täysin aitoja. Yhtye on saanut 
laajalti tunnustusta siitä, että se murtaa raja-aitoja ja 
rikkoo kehitysvammaisuuteen liittyviä ennakkoluuloja. 
Yhtyeen ehkä suurimpia tunnustuksia on punk-legenda 
Dead Kennedys’in fb-sivuille ilmestynyt päivitys koskien 
Pertti Kurikan Nimipäiviä. PKN:ää on haastateltu myös 
Venäjän ja Saksan televisioihin, ja brittiläinen The In-
dependent -lehti on käsitellyt verkkosivuillaan yhtyeen 
osallistumista euroviisukarsintoihin.

Musarunkkarilla kesti kauan ennenkuin kuuntelin koko 
viisukappaletta. Kappalehan on kuulema Euroviisujen 
historian lyhin. Biisi on nimetty ytimekkäästi, ”Aina mun 
pitää” kertoo kehitysvammaisten elämästä, jossa aina 
pitää tiskata, siivota, olla kotona eikä saa nähdä kave-
reita. Tässä juuri punkissa on kyse. Vaikka kappale on it-
sessään simppeli, sanoma on se juttu. Ja jo aikaisemmin 
mainittu asenne. Sanoma on puettu muutaman soin-
nun taakse, sillä enempää ei tarvita.

Yhtye on jakanut mielipiteitä heti viisuedustajavalinnan 
jälkeen. Osa kansasta arvasi jo ennakkoon, että PKN tu-
lee menemään viisuihin. Ja toinen osa ihmettelee, miksi 
tämmöistä laitetaan edustamaan Suomea. Musarunkka-
ri haluaakin muistuttaa lukijoita siitä, mistä Euroviisuissa 
on oikeasti kyse. Se voittaa kenellä on isoimmat tissit ja 
kenellä ne on parhaiten esillä. EI. Viisut edustavat eu-
rooppalaista musiikkia. Musiikki herättää tunteita. Mu-
siikissa on sanoma. Ja Pertti Kurikan Nimipäivät edustaa 
kaikkea tätä. 

Tommi ”patukki” Sikanen,
musarunkkari

Nosturi - Pillunsyöjä feat. Rica

23:13 <@bitti`> oispa 

fuksivuosi ja moti käydä 

joka luennolla 

23:13 <@bitti`> silloin 

oli innokas ku ei tienny 

mistään tiesusta 

23:13 <@bitti`> tiesu 

oli vain legenda 

josta ännännen vuoden 

opiskelijat kertoi 

kummitustarinoita 

kynttilänliekin äärellä 

23:14 <@bitti`> samaan 

aikaan kuulin ekan kerran 

myös tarunomaisesta 

Kaisun väikkäristä 

23:14 <@bitti`> vanhemmat 

opiskelijat oli kuullu 

siitä niin monesti, että 

alkoivat itsekin epäillä 

sen olemassaoloa 

23:15 <@bitti`> ja se 

iskostui meidän tyhmien 

fuksien aivo-onkaloihin 

23:15 <@Elvari> niin 

hyvää tol-lorea

“
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Wappuinen Cock fight

Blankki Cock Solutions Presents:
Wapun mätöt 

Lähestyvän wapun kunniaksi Blankin toimitus päätti 
helpottaa pienten fuksien ensimmäisen wapun vaikeita 
aamuja esittelemällä loistavia hätäkrapularuokia. Saat-
taa näitä tarvita myös vanhempikin tieteenharjoittaja, 
ei sentään ikärasistiksi aleta. Lisäksi tieteen nimissä ver-
tailimme Kaijonharjun Salesta löytyneitä valmishampu-
rilaisia. Näillä ruoilla luulisi rapsan paranevan, tai sitten 
ei. Toimitus ei takaa krapulan lähtemistä, ja pidättää 
oikeuden juottaa tästä valittava ihminen uudestaan 
humalaan.

UNIRESTAN KAIPAUS - OLETKO NIIN KRAPULAS-
SA ETTET JAKSA KÄVELLÄ EDES AULARAVINTO-
LAAN?

Resepti:
porkkanaa (oman maun mukaan)
pussillinen kebabbi suikaleita
puolikas pussi valmis perunasibalesekoitus (n. 500 g)
kermaa
mausteeksi suolaa ja pippuria (hifistelijät turvautuvat 
eksoottiseen paprikaan)

Lätki ainekset kippoon, joka kestää uunia. Pistä kippo 
uuniin. Uuni 225 asteeseen. Älä sammu. Anna ruoan 
kypsyä noin tunti ennen kuin otat sen pois uunista syö-
täväksi.

Brotip: Tarkista, että aineksissa on päiväystä. (Blankin 
testikeittössä meinattiin käyttää vahingossa kuukau-
den vanhaa kermaa.)

Kommentteja:
“Ompa ankian näköistä” 

PAMPURILAISET - KAUPAN MIKROHAMPURILAI-
SET PATUKIN TAPAAN

Vaihtelemme tässä testissä vain kahta parametriä, jotka 
ovat valmistustapa ja hampurilaisen valmistaja. Ruoka-
juomaksi suosittelemme sivistyneesti punaviinä. Maus-
teeksi näihin hampurilaisiin lisättiin aurajuustoa.

Atria Burgeri

Pane hampurilainen 3 minuutiksi mikroon. Nauti mikron 
kivasta ja tasaisesta huminasta. Unohda hamppari mik-
roon. Itke kuivan ja koppuraisen hampparin päälle siinä 
toivossa, että hampurilainen kostuisi vähän..

Kommentteja:
”En oo koskaan nähnyt noin rumaa mikrohampurilais-
ta.”
”Tätä ei syö hullukaan.”
”Miten mikrohampurilaisen voi failata?” 
Aurajuusto on hyvää”
”Olipa hyvää köh köh” 
”Sure Bob”

HK Burger

Pane hampurilainen pannulle. Hoe kaikille, että kyllä 
minä osaan paistaa näitä. Töki paistinlastalla välillä. Väit-
tele Zeussin kanssa onko hampurilainen valmis. Nosta 
pannu pois levyltä. Syö SE!

Kommentteja:
”Tässä on broileria, mutta ei ole lihaa saatana.” 
Näitä tuoteselosteita ei kannata lukea jos haluaa syödä.” 
”Pihvi ja sämpylä leikattavia.”
”Tää on kiva.”

Kylmänen Hamburger

Pane hampurilainen uuniin. Jos haluat parempaa ja 
sotkea, laita ritilälle. Suosittelemme myös testaamaan 
leivänpaahdinta.

Kommentteja:
“Patukki söi vain pihvit :(“ 

Wappuisia ruokia maistelivat: Aleksi ”Zeussi-” 
Pöyhtäri, Annika Korhonen, Päivi ”tragedi-
nen” Palosaari sekä Tommi ”patukki” 
Sikanen
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Nörttiskooppi

Tammikuu: Asgardilaiskaksonen

Onneksi olkoon voittajalle! Asgardilaiskaksosella 
ei toisaalta ole mitään voitettavaa koska ollessasi 
Asgardilaiskaksonen olet kusipää urpo ja taivas tippuu 
päällesi, wapusta tulee farssi ja puolisosi muuttuu 
alkoholiharhojen myötä wappupöllöksi. Rakkauselämä 
on kukoistava. Ei tosin sinun kohdallasi. Älä liimaa niitä 
haalarimerkkejä!

Helmikuu: Wappuneitsyt

Voi olla joko ensimmäinen opiskelijawappusi TAI olet 
wapun aikana onnistunut toistaiseksi pysyttelemään 
neitsyenä TAI olet neitsyt oli sitten wappu tai ei. Eipä 
kiinnosta toisaalta ketään. Tulevaisuudessa et tule 
saamaan koskaan ikinä minkäänlaista ruumiineritteiden 
vaihtokauppatapahtumaa aikaiSEKSI. Wappuja.

Maaliskuu: Eläin

Olet eläin. Ei kannata kuitenkaan murehtia sillä 
Wesibussi sinut lähitulevaisuudessa erittäin suurella 
todennäköisyydellä syö suihinsa! Raukkauseläin 
eleimellistä elämällistä elimellistä eli mällistä.

Huhtikuu: Mikki Hiiri

Olet yksi vitun Mikki Hiiri. Ime paskaa, tipu kursseilta. 
Hyvää wappua! Tulet saamaan kohtauksen wappuisena 
iltana muutes.

Toukokuu: Korppi

Kymmenen pistettä Rohkelikolle eikä suinkaan 
kynnelle. Vietä hauska wappu ja syö keskipäivällä 
puuroa auringon vilahtaessa pilven takaa. Kaikkein 
parastahan korpissa olo on se että lukihäiriö ei 
anna armoa. Kaiken tämän lisäksi tulet saamaan 
jälkisouduissa turpaan!

Kesäkuu: Kattolamppu

Varmaan tosi kiva olo. Toivottavasti juuri sinulle tulee 
huono wappu. Oikeastihan sinulla voi ollakin ihan 
kiva olo. Riippukeinu ja alkoholiannos. Toisaalta sehän 
se vasta perseestä onki jolla voi saada vaikka kalan. 
Wappuna tarkemmin mainittuna tiedossa lämmintä 
kättä ja kylmää kyytiä.

Heinäkuu: WappuKärpänen

Ystäväsi baarikärpänen on oikeasti vain pääsi sisällä. 
Oletkos itse miettinyt milloin viimeksi sitä on kuppiin 
syljetty? Punasilmäinen hiekkakärpänen on melkoinen 
sankari. Tulevaisuudessa yhdyt kolibrin kanssa. Suristele 
ja päristele kaiken haalarikansan harmiksi rauhassa. 

Elokuu: Leija

Tykkäät hiiviskellä lusikallisen saattelemana mutta 
erittäin hiljaisesti maailmalle lähetettynä huhti/
toukokuisen ihmisjoukon läpi. Osa porukasta 
aspiroikin ehkä jopa (Toivottavasti). Tuolla menolla 
ei sukupuolielintä tipu sinulle saati lähettäjällesi. 
Sinua vain lennätetään ilmassa tahdoitpa sitä tai et. 
Näetpähän kuitenkin juoppopuistoon ja Apinatalon 
katolle samanaikaisesti.

Syyskuu: Ihan sama

Ei kiinnosta

Lokakuu: Morjesta

Morjesta! Hei Morjesta mitä kuuluu? Menikö loma hyvin 
Morjesta? Oletko hamsteri tai jopa vyötiäinen? Jaahas. 
Jaa. -A. Vittu. Joka tapauksessa Teekkaritalolla kohdallesi 
on ennustettavissa jopa lämpimien rintamien törmäys.

Marraskuu: Peregrin Tuk

Kannattais lukea kirjoja ni tiedät miten vituiksi sulla on 
välillä waput menny. Ei siinä mitään koitahan pärjätä. 
Sormuskin on tuhottu joten se niistä häistä sitten. Tää 
on niin siistii. Rakkauselämä vaikkapa sille mallille että 
petä jotaki hobittia ni tulee sitten Vihreä Lohikäärme –
anniskeluravintolassa kurpitsasta päähän. Rakennus voi 
olla myös jokin toinen mutta eihän sitä koskaan tiedä. 
Kasvi päässä ja viimesenä kyykyssä.

Joulukuu

Wappuun on lyhyt aika syntymäkuukaudestasi. 
Jos siis Roope Ankka luopuu varallisuudestaan 
ja kokiksen resepti on jokaisessa 
kotidrinkkivitunisokaatokeittokirjassa. No ei se mitään. 
Vaikea sanoa onko siisti saada paljon niitä lahjoja kerran 
vuodessa vai hieman hajautetummin. Toisaalta turhat 
huolet pois. Kuppa ja kuus muuta tulee pyytämättäkin 
milloin sattuu. Vaikkapa nyt juuri wappuna. Tai niinkuin 
tuleekin.

Jussi ”voodoolounge” Hirvilammi

“ 09:31 <@Dalzedur> onko tuo samnes tuossa facebookin 

koodiviidakkomainoksessa? aina silloin tällöin on se mainos 

näkymässä ja heti kun yrittää tutkailla tarkemmin niin 

se vaihtuu johonkin muuhun, hirveä cyberahdistelija! jää 

vaivaamaan kun näkee aina ohikiitävän hetken sivusilmällä ja 

sitten katoaa kuva taas bittiavaruuteen :o 

09:32 <@Hilloh> on 

09:33 <@Dalzedur> jotkut tulee toisten uniin, jotkut toisen 

kohdemainostukseen :/
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Fifty shades of Blanko
Poika ujutti kätensä tytön lanteille ja salakavalasti hyväili 
hänen huvikumpuaan housujen läpi ajatellen että tämä 
kangaspaloista koostuva oli hänen ainoa esteensä 
kivisellä ja kostealla rakkauden tiellä. Tyttö oli ajatuksen 
verran edellä, ja heidän suudellessaan kiihkeästi hän 
laski housunsa alas, kaatoi pojan katakombien pölyiselle 
lattialle ja istui pojan päälle.

Kiihkeät äänet kimpoilivat katakombien seiniä pitkin. 
Poika kaivoi kullitettuun folioon käärityn preservatiivin 
housujensa taskuista. Tilanteen kiihkeydessä pojalla 
kuitenkin lipesi tämä ehkäisyväline käsistä ja kondomi 
pomppi pimeyteen. ”Voi ei, mitä me nyt tehdään.” Tyttö 
hymyili kavalasti, olihan hän järkevä nuori nainen. ”Ei 
mitään, mulla on varakappaleita.” Tyttö kaivoi toisen 
preservatiivin esiin ja ujutti sen pojan telttakepin päälle. 
”Nyt ei tehdäkään äpäriä”, tyttö sanoi, ja laskeutui 
ratsastamaan pojan päälle. Tytön appelsiinimaiset 
muhkeat tissit heiluivat kuin balettitanssija työntöjen 
tahdissa, läpsyen pojan kasvoja vasten. Pojan oli 
suljettava silmät, koska läiskyminen oli niin intensiivistä. 
He vaipuivat toisiinsa kietoutuneina rakkauden 
pyörremyrskyyn ja unohtivat kaiken muun ympärillään. 
Hetken huipentuessa kliimaksiinsa poika alkoi hokea 
hänelle läheisiä sanoja mielessään. Ennen kuin poika 
ehti saada sanaa suustaan, hän saavutti huippunsa 
älähtäen hekuman huumassa kun hänen proteiininsa 
vapautui kahleistaan. Tyttö saavutti huippunsa juuri 
tuolla samalla hetkellä, hän kouristeli pojan päällä suuren 
nautintonsa tunnoissa, ja kun hänen orgasminsa loppui, 
hän lysähti lepäämään pojan päälle, heidän molempien 
hengittäessä tasaista yhteistä säveltä. Lopulta tyttö sai 
sanotuksi ”Olenpa nyt hyvin kullitettu.”

Hikisinä kiihkeän hyökyaallon jäljiltä he pukivat päälleen 
ja ajoivat linja nro kakkosella auringonlaskuun. 

Hermostunut fuksipoika käveli sydän rinnassa 
jyskyttyäen kohti Blankon kiltahuonetta. Veri tuntui 
kadonneen hänen päästään jonnekin aivan muualle. 
Tylsän luennon aikana hän oli eksynyt panoulu-
verkossa internetsin syviin ja synkkiin syövereihin, 
ja häntä nolotti kun kiltahuoneella olikin vastassa 
jumalaisen kauneuden ruumiillistuma; fuksityttö.

Moisen jumalallisen häiriötekijän yrittäen karistaa 
pois mielestään tärisevä fuksipoika käveli keittiöön 
havaitakseen ettei kiltahuoneella ollut taaskaan kahvia. 
Kahvia keitellessään poika huomasi että keittiöön oli 
ilmestynyt fuksityttö. Poika kuitenkin kummasteli, miksi 
tämä tyttö näytti niin tutulta…Tytön huomattua hänet, 
hän sanoi ”Olenko tavannut sinut aikaisemmin? Olet 
niin tutun näköinen.” Kun tyttö hymyili kysymykselle, 
poika muisti hänen hymykuoppansa, nuo samat 
hymykuopat olivat hymyilleet hänelle fuksisitsien 
jatkoilla heidän tanssiessaan kuin pyörremyrskyt 
strobovalojen loisteessa. ”En käy täällä kovin usein”, 
tyttö vastasi. ”Saanko lainata kahvikuppiasi?” tyttö 
jatkoi. ”Miksipäs ei, jos keität kahvia.” Poika vastasi 
nauraen. Pian alkoi sumppi tirisemään ja kahvin 
haju täytti keittiön. Fuksipoika ei kuollakseenkaan 
muistanut mikä tämän tytön nimi oli, joten hän aloitti 
jutustelun saadakseen tytöstä enemmän selville 
kysymällä: ”Satuitko muuten olemaan fuksisitseillä, 
ihan kun oisin nähnyt sut siellä?” ”Oi, olin minä siellä. 
En löydä kahvikuppiasi. Onko se mahdollisesti tuolla 
alalaatikossa?” ”Joo siellä se on.” Tyttö kumartui 
tutkimaan laatikon sisältöä suoden hekumalliset 
näkymät. Poika ihaili näkymiä kun tyttö oli kontillaan 
etsimässä kahvikuppia. Hetki meni kuitenkin liian 
nopeasti ohi kun tyttö löysi kahvikupin ja nousi ylös. 
Poika päätti että näitä selkeästi hartaudella treenattuja 
pakaroita ei saisi päästää karkuun, joten hän kysyi 
suoraan: ”Mentäisiinkö Discukseen syömään? Raililla 
olisi lihapullia tarjolla.” ”Olen kasvissyöjä, en taida”, 
tyttö vastasi hymyillen. Epätoivoinen fuksipoika päätti 
tehdä riskisiirron. ”Hei, minäpä tiedän kasvissyöjille 
soveltuvan proteiinilisän.” 

Mutta eipä poika tiennytkään…paitsi yhden, jota ei 
nyt ehkä ihan ensikohtaamalta kehtaisi esittää. Tai 
miksipä ei, kerranhan sitä… ”Haluaisitko nektariani?” 
poika kysyi, ja tyttö näytti hieman yllättyneeltä, mutta 
samalla hänen kasvoilleen levisi viettelevä hymy. 
Poika vilkaisi kiltahuoneen oven suuntaan, hehän 
olivat kiltahuoneella kaksin, joten mikään ei estäisi 
heidän likaisia päiväkahvileikkejään. Tyttö punastui 
ja katsoi kainosti maahan. ”Entä jos joku tulee tänne 
ja yllättää meidät?” ”Me voimme pöngätä oven 
kassakaapilla”, poika vastasi reippaasti. ”Jos ei täällä 
niin minä tiedän miten katakombeihin pääsee.” Poika 
totesi itsevarmana. ”Jos kuitenkin sinne kombeihin…
Niin voimme olla rauhassa.” Niin he lähtivät siis kohti 
katakombeja. 

Heidän saavuttuaan kombien rauhaan, tyttö painoi 
täyteläiset punaiset huulensa pojan huulille. Tyttö 
kouraisi poikaa haaroista, missä tuntui olevan jo 
pakkautunutta verta, hyväili pojan hetki hetkeltä 
paisuvaa miehustaa, puri fuksipoikaa korvasta hellästi 
näykäten ja kuiskasi pojan korvaan sanat, jotka 
jokainen poika haluaa hämärissä katakombeissa 
kuulla: ”Ota se esiin.” Poika teki työtä käskettyä 
paljastaen siloisen miehuutensa tytölle. ”Sun vuoro.” 
Tyttö teki työtä käskettyä ja otti ensin paitansa hitaasti 
pois. Poika huokaisi onnesta, nuo hölskyvät melonit 
olivat kuin suoraan Edenin puutarhasta. Ne olivat niin 
kauniit. Heitä molempia kiihotti ajatus kiinnijäämisen 
riskistä, pyöriihän katakombeissa silloin tällöin erilaisia 
huoltoukkoja, mutta tälle ajatukselle ei ollut nyt sijaa, 
sillä pojan mielenkiinto oli keskittynyt hyväilemään 
noita naiseuden perikuvia. Janohan kasvaa juodessa, 
joten pian fuksipoika oli aloittanut käsillään 
etelänmatkan.

Yhtäkkiä he havahtuivat touhuistaan, kun jossakin 
kauempana alkoi kuulua askelten töminää. ”Saatanan 
huoltoukot…”, poika huohotti. Tyttö viittoi hiljaisesti 
kohti pientä syvennystä. Siirryttyään syvennykseen 
tyttö huokaisi: ”Noniin….mihinkäs sitä jäätiinkään?” 
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BEER & Bunny

Jos kaksi autistia fuusioituu, mitä tapahtuu? #BBC 
-Luultavasti molempien autismit negatoivat toisensa 
ja lopputuloksena on ihminen, jolla ei ole autismia. 
Tai sitten fuusiossa syntyy Superautisti(TM), joka on 
tuplasti autistisempi kuin kukaan muu. 

Elvari: Ookko käyny kakalla tännää?
-lasoli: joo. -Elvari 

Mikä on hauskempaa, kuin heittää vauva alas katol-
ta?
-No tietysti ottaa se talikolla vastaan!

Luin palstalta, että pullo on hyvä, mut sit mä vahin-
gossa koko pullon ja nyt se on jumissa. Mitä teen?
-Se nyt riippuu ihan siitä, missä se pullo on jumissa 
ja minkälainen pullo on kyseessä. Valitettavasti täti ei 
voi näillä pohjatiedoilla kauheasti auttaa. Sen verran 
voin kyllä neuvoa, että jos olet työntänyt pullon jo-
honkin ruumiinonkaloon, niin lienee ihan hyvä idea 
käydä lääkärin juttusilla. 

Onko Legolaksella karvainen kulli?
-Mitä nyt olen fantasiakirjallisuutta lukenut, niin 
yleensä niissä kuvataan haltioita melko karvattomina 
olentoina hiukset, ripset ja kulmakarvat poislukien, 
esim. miespuolisille haltioille ei useimmissa kirjoissa 

kasva partaa. Toisaalta en ole koskenut sellaiseen fan-
tasiakirjallisuuteen, missä kuvattaisiin haltioiden hä-
pykarvojen määrää ja laatua, mikä ehkä lienee hyvä 
asia. Vastaan siis näin fantasiahahmojen anatomiaan 
perehtymättömänä, että todennäköisesti ei. Kysy 
Skorpyltä. 

Kuinka selvitän lehtolapsieni äidin henkilöllisyyden?
-Jaahas, sitä on siemeniä levitelty ympäri maita ja 
mantuja. Olettaen, että lehtolapsesi ovat kasvaneet 
biologisen äitinsä kanssa, niin helpoimmiten voit 
asian selvittää heidän kauttaan. Onnea matkaan, ja 
muista vastaisuudessa huolehtia ehkäisystä!

Rakas, kiva täti. Mitä teen kun rakastamani poika ei 
rakasta minua? =( t: surkuli
- Voi surkuli. :-( Et voi muuttaa hänen tunteitaan si-
nua kohtaan, joten on parempi vain siirtyä elämässä 
eteenpäin. Se varmasti tuntuu uskomattoman kipe-
ältä, varsinkin jos kyseinen henkilö on sellainen, jota 
näet päivittäin vaikkapa opiskeluiden merkeissä. Käy 
erilaisissa tapahtumissa ja tutustu uusiin ihmisiin!

Luulekkonää olevas jottai
-Ehkä.

Hei, valmistunko koskaan?
-Aina välillä kuulee huhua sellaisista sankareista, jot-
ka ovat onnistuneet valmistumaan ja pakenemaan 
Tollilta. Toisaalta jotkut sanovat TOL:n maistereiden 
olevan samalla tavalla taruolentoja kuin yksisarviset. 
Moni on kyllä väittänyt nähneensä villejä maistereita 
luonnossa, että jospa sinullakin olisi toivoa.

Miksei fuksit käy tapahtumissa?
-Jaa-a, tämäkin on taas sellainen kysymys, johon ei 
ole yksiselitteistä vastausta. Moni olisi varmaan osoit-
tamassa syyttävää sormeaan pienryhmänohjaajia 
kohti(”ETTE OO AKTIVOINU FUKSEJA TARPEEKSI!!!1”), 
mutta eivät ne pienryhmänohjaajatkaan kaikkeen 
pysty jos fukseilta ei kiinnostusta löydy. Todennäköi-
sesti fuksit ovat vain nihkeitä kakkapyllyjä.

Hei! Tykkään maksalaatikosta. Miksi muut ei tykkää 
maksalaatikosta. #petoonirti
-Koska se on PAHHHAAA. Tästä ei edes neuvotella. 

42. Mutta mikä on se kysymys? 
-Valitettavasti kukaan ei tiedä, mikä se kysymys on.

Hei rakkaat lukijat!
Beer & Bunny -palstalle oli tullut tällä kertaa erittäin 
paljon kysymyksiä, kiitos siitä! Toivoisin kuitenkin 
vastaisuudessa teidän kiinnittävän huomiota 
käsialojenne luettavuuteen, sillä muutaman 
kysymyksen kohdalla sai todellakin miettiä, mitä 
tässä lukee. Sellaisiin kysymyksiin olen lisännyt 
sulkeissa olevan kysymysmerkin, mikäli en ole ollut 
varma kirjoitusasusta.

Mikäli et pysty toimittamaan kysymyslappuasi 
kiltiksellä olevaan laatikkoon, voit vastaisuudessa 
myös kertoa tädille huolistasi sähköpostitse! 
Mailaa osoitteeseen beerandbunny(at)gmail.
com! Kaikki kysymykset luetaan ja kaikkiin myös 
pyritään vastaamaan, mutta esim. jättimäisten 
kysymystulvien takia täti voi joutua tulevaisuudessa 
tekemään hieman karsintaa.

Suudelmin,
Blankin täti 

Jos mies ottaa suuhunsa spermaa ja alkaa naurattaa 
niin, että tulee nenästä ulos, voiko nainen tulla ras-
kaaksi? #syysexcu 
-Pidän tätä hyvin epätodennäköisenä skenaariona, 
koska 1) sperma ei elä kovin pitkään ruumiin ulko-
puolella ja 2) sperman pitäisi kulkeutua jotenkin 
naisen emättimeen ja sieltä kohtuun, enkä keksi mi-
tään järkevää tapaa miten se tapahtuisi kysymyksen 
tilanteessa. Älkää lapset kuitenkaan menkö kokeile-
maan tätä ainakaan ilman asianmukaisia suojaväli-
neitä. 

Morkkis. Join kahvia. Pitäiskö käydä oksentamassa?
-Käy vain, se helpottaa.

Voiko elämäm kovan koulun kursseja hyväksilukea 
Tollilla? Entä kanta pää opiston? Terveisin KarialaTa-
kaisinVaikkaPulloKerrallaan
-Riippunee kurssista. Uskoisin, että mehtä kone 
ukko kurssia et saa Tollilla hyväksiluettua, mutta 
joidenkin oman elämäm työ ukko kurssien kanssa 
tilanne voi olla toinen. Blankin täti suosittelee yhtey-
denottoa opinto-ohjaajaan.

Isä aina sanoi, että anime lähtee lapsesta hakkaa-
malla. En ole sitä näin itsestäni vielä kuitenkaan 
kyennyt poistamaan, saanut vain päänsärkyä ja ai-
votärähdyksiä. Kuinka siis parhaiten poistan animen 
itsestäni? -madokaismywaifu_96
-Höpsö, ei se toimi jos hakkaat itse itseäsi. Jos haluat 
poistaa animen itsestäsi, sinun pitää saada joku toi-
nen hakkaamaan sinua. Parhaimman tuloksen saat, 
mikäli hakkaajana on jompikumpi vanhemmistasi 
tai vaikkapa vanhempi sisarus. Hätätapauksessa voit 
pyytää myös kavereitasi hakkaamaan animen pois 
sinusta. Onnellisia animenpoistohetkiä!

Meneekö neitsyys, jos panee ruumista? -Epätoivoi-
nen
-En kyllä ymmärrä, miksi kukaan haluaisi panna 
ruumista, sillä meno olisi kovin...elotonta. (Vitsi oli 
omakeksimä.) Ja vastauksena kysymykseesi, sinä li-
kainen nekrofiili: riippuu siitä, minkälaisesta seksistä 
on kyse. Jos penetratiivista seksiä, niin joo.

Miksi palstan nimi on Beer & Bunny? Onko nimeä 
mietitty eettisestä näkökulmasta?
-Palstan nimi saattaa olla muunnelma Suosikin Bees 
& Honey -palstan nimestä. #jonneteimuista Täytyy 
myöntää, että luentosalissa CA10 asiaa pohtiessa 
emme miettineet asiaa eettiseltä kannalta. (Ei kiin-
nosta semmoset t. päätoimittaja)

Voivatko ”dankit meemit” sulattaa teräspylväitä?
-Beibi, dankit meemit voivat sulattaa mitä tahansa.

Mikä kaikissa muissa on vikana?
-Kaikki. Eikö se ole päivänselvää?

Mikä on ainoa oikea vappujuoma
-Sima!

MIKSI MUN KOODI EI VITTU TOIMI VIELÄKÄÄN?
- Vastaan kuvalla:

Mie oon Antti Tuisku. Ihan niinku muutki?
-No hei Antti!

Kuka sinä olet?
-No Blankin täti, tietenkin. Blankin täti on vähän niin 
kuin Mustanaamio, eli en kuole koskaan ja meikällä 
on vähintään yhtä siistejä sormuksia.

Ootko joskus nähnyt suomenruotsalaisen naisen, 
joka täysillä bilettää?
-Täytyy myöntää, että jouduin googlettamaan tä-
män biisin lyriikat. Ja kuuntelemaan biisin Youtu-
besta, koska olin autuaasti jo kerennyt unohtamaan 
tämän biisin olemassaolon. Jotain siinä oli pyllyn 
pyörittämisestä ja strobovalojen loisteesta. #bättre-
folk

Onko sweet chili sauce hyvää?
-On. Tästäkään asiasta ei neuvotella.

Mitä tapahtuu, jos exculla lausuu peilin edessä kol-
me kertaa “Don mee nukkumaan”? #DonOnIrti
-Tädillä ei ole kokemusta tällaisesta asiasta, mutta 
veikkaisin, että silloin Don EI ainakaan mene nukku-
maan. Luultavasti Don vain innostuu entistä enem-
män etkä saa koskaan ikinä rauhaa yhtään missään. 
Don’t do it, mate.

Kuinka monta vastausta seuranhakuilmoitukseeni 
on tullut? T. poika90 P.S. ei tartte olla 08-alueelta
-Tähän mennessä ei valitettavasti yhtäkään. Mutta 
älä luovuta, tiedä vaikka piakkoin joku uskaltaisi si-
nulle vastaamaan! 

Miksi Jesse tykkää Nekoparasta(?)? #PedoOnIrti
-Sitä sinun kannattaisi kysyä Jesseltä. 
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Minulla on Final Fantasy -nettipelissä arabi poikays-
tävä, joka ei tiedä, että olen mies. Mitä teen?
P.S. Häät ovat kolmen kuukauden päästä
P.P.S Hän lähtee armeijaan kohta.
-seksuaalisesti turhautunut kissatyty - :3’ 
-Hei kissatyty! Tilanteesi on varsin mutkikas, ja sinun 
täytyy miettiä, haluatko kertoa arabipoikaystävälle-
si totuuden vai elää valheessa. Koska häänne ovat 
joka tapauksessa tulossa, niin lienee parasta kertoa 
totuus heti ettei hääpäivä ole, noh, yllätyksellinen. 
Suhteenne jatkuminen sitten riippuu poikaystäväs-
täsi: haluaako hän jatkaa seurustelua sukupuolestasi 
huolimatta? Ylittääkö rakkautenne heteronormatii-
visuuden ja -seksuaalisuuden rajat? Miten Taistelu-
Jaskan käy? Sen näette seuraavassa jaksossa! 

Isä aina sanoi, että anime lähtee lapsesta hakkaa-
malla. En ole sitä näin itsestäni vielä kuitenkaan 
kyennyt poistamaan, saanut vain päänsärkyä ja ai-
votärähdyksiä. Kuinka siis parhaiten poistan animen 
itsestäni? -madokaismywaifu_96
-Höpsö, ei se toimi jos hakkaat itse itseäsi. Jos haluat 
poistaa animen itsestäsi, sinun pitää saada joku toi-
nen hakkaamaan sinua. Parhaimman tuloksen saat, 
mikäli hakkaajana on jompikumpi vanhemmistasi 
tai vaikkapa vanhempi sisarus. Hätätapauksessa voit 
pyytää myös kavereitasi hakkaamaan animen pois 
sinusta. Onnellisia animenpoistohetkiä!

Hei rakas, muistatko kun silloin suudeltiin? Käytäväl-
lä kun kukaan muu ei nähnyt? En minäkään. Hait-
taakse? #Petin#Vai#En#KasSiinäKysymys
-No en kyllä muista. Ei haittaa.

Miten me paritetaan Elvari?
-Elvari tarvitsee selvästi kultturellin emännän, joka 
ymmärtää jyrskäyttämisen päälle. Mitä se jyrskäyt-
täminen sitten ikinä onkaan. 

#KahviOnMyrkkyä #MieliOnHauras
#MistäNäitäHashtagejaOikeinTulee

Laita Hädävei soimaan?
-En laita. 

Vesa laittoi sähköpostitse tädille oheisen viestin:

Hei Blankin Beer & Bunny -täti!

Olen omasta mielestäni suvaitsevainen ihminen. 
Eläköön ihmiset niin, että ovat onnellisia, kunhan 
eivät aiheuta pahaa muille. Olen kuitenkin huoman-
nut nyt viime aikoina, että erilaisuuden hyväksymi-
nen muita kohtaan voi olla helpompaa kuin itseään 
kohtaan. Olkoon muut sellaisia, minä en ole. Minä 
olen tällainen! Sitten, kun sitä huomaa pyörivänsä 
sängyssä ajatukset ties missä, niin lopulta on pakko 
hyväksyä, että ehkä minä en olekaan sellainen kuin 
kuvittelin. Että ihmiset muuttuvat, löytävät oman 
itsensä ja niin minäkin olen nyt tehnyt. Sitä voi olla 
kuitenkin vaikea hyväksyä, saati kertoa siitä muille.

Mutta nyt minä olen viimeinkin sinut itseni kanssa ja 
hyväksyn itseni sellaisena kuin olen. Uskallan kertoa 
siitä nyt muillekin. Siispä kerron nyt ylpeänä ja pää 
pystyssä: Minä pidän aurajuustosta!

Terveisin Vesa 
-Hienoa Vesa! On aina erittäin liikuttavaa, kun joku 
löytää itsensä ja on pelottomasti juuri sellainen kuin 
on. Kauan eläköön Vesa ja aurajuusto! 

Look-a-like by Blankkitiimi
 

patukki Big Lebowski

Wappubingo
Seuraa wapun kulkua ja aina kun havaitset ristikossa olevan ilmiön, merkitse se tapahtuneeksi. Voit täyttää ristik-
koa vaakaan, pystyyn ja kulmasta kulmaan. Jos koet saaneesi rivin, nykäise päätoimittajaa, tai muuta blankkitiimi-
läistä hihasta, niin saatat saada yllätyspalkinnon!
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Blankin päätoimittaja ja toimitus toivottavat 
lukijoilleen oikein hekumallista Wappua!

Paronin seikkailut: Eläinmuseo

Taas sitä mentiin. Vanhan herrasmiehen veri vetää ul-
komaille. Mutta mitä maailmankolkkaa en olisi vielä 
kolunnut kumppaneideni kanssa. Hetken karttapallo 
tuumailtuani löysinkin yhden pienen läntin maata jolle 
en ole vielä kullatulla ratsastusaappaallani astunut. Ou-
lun Yliopiston Eläinmuseo. Botanicus animalus. Sinnepä 
suuntaankin retkikuntani. P.A. Tukki täytyy kuitenkin 
herättää nokosilta, sillä enhän minä ilman uskollista 
kanssamatkaajaa jättäisi näin hienosta reissusta pait-
si. Perjantaikin pitänee herättää henkiin, hänhän pääsi 
viime retkellä hieman rähjääntymään. Taidan myös kir-
joittaa hyvänonnenjuojalleni P. Alosaaristo, josko hän 
lähtisi mukaan onnea juomaan. 

Saavuimme tänne pohjoisten eläinten mekkaan. Eläin-
museoon. Oviaukolla meitä tervehtii jokin kuoleman-
sairas, ainakin siltä näyttävä elukka, liekö karhu. Har-
mikseni en voi koetella kykyjäni sitä vastaan koska joku 
tunki sen täyteen styroksia. Kulkiessamme uskollisen 
retkikuntani jäsenten kanssa ympäri tämän pyhän hal-
lin käytäviä, minulle iski jano. Onneksi perjantain leveä 
selkä jaksaa kantaa kaikki hyvänonnenjuojan vaatimat 
virvokkeet. Nykyisessä taloustilanteessa en olisi voi-
nutkaan palkata toista kantajaa. Onnenjuojamme oli 
varannut mukaan ranskalaista laatuolutta, jolla sam-
mutimme janomme ja jatkoimme matkaa suoraan villin 
pohjolan sydämeen. 

P.A. Tukki toljotti pohjoisen ihmeitä silmät pyöreänä. 
Täytyy kyllä myöntää että tämä pohjoinen retki toi it-
sellenikin uusia näkökulmia tämän seudun asukkaiden 
elämästä. Jopa sisällä on niin perkeleen kylmä ettei aja-
tus kunnolla kulje. Onneksi hyvänonnenjuojan tuoma 
onni on mukanani. Ja Perjantain voi aina tiukan paikan 
tullen uhrata. Niinkuin ennenkin. 

Kevään myötä näimme myös pohjolan auringon. Läm-
pöä se ei kuulemma vielä suo. Vasta kesällä, jos silloin-

kaan. Näin ainakin alkuasukkaiden tarinat, joita jou-
tessani lueskelin kotona englannissa. Tämä auringon 
tuoma lämpö ja sen puute liittyi jotenkin entisaikaisiin 
pakanajumaliin. Toisaalta eihän sellaista kukaan usko. 
Tuijotellessamme iltapäivän hämärässä erikoisia elikoi-
ta joita tällä seudulla esiintyy, olen ihan varma että näin 
villin elämän pilkkeen elikoiden silmissä. Tässäkään 
maailmankolkassa ei toki säästytä epämuodostumilta. 
Sen saimme kokea kun siirryimme tutkimaan mutaa-
tiosiipeä. Koen että oma mahani kestää melko paljon, 
mutta mutaatiosiiven jälkeen olin valmis tarkistele-
maan tätä näkemystä uudelleen. 

Pieni retkikuntamme näki ja koki paljon uutta ihmeel-
listä matkan aikana. Perjantai joka noin muuten on aika 
vähäpuheinen totesi ”Tämä hämmästyttää kummastut-
taa pientä kulkijaa.” En tiedä ketä tämä pitkä leveähar-
teinen kantaja oikein tarkoitti vai oliko hänen puheis-
saan hiven sarkasmia. Herrasmiehenä tästä en niinkään 
välitä. Me herrasmiehet tykkäämme puhua asiat halki. 
Hyvänonnenjuoja joutui toteamaan että hänen olisi pi-
tänyt varata huomattavasti enemmän hyvänonnenme-
hua matkalle. Siitä päätellen kuinka nopealla tahdilla 
hänen varastonsa hupenivat, olisimme tarvinneet aina-
kin kuusi perjantaita että olisimme selvinneet matkasta. 

Retkemme oli lyhyt, sillä hyvänonnenjuojalle iski jon-
kinlaiset pelkotilat näistä pohjoisen maisemista, ja jou-
duimme saattelemaan hänet takaisin englantiin pika-
postikuljetuksella. Retkikuntamme kuitenkin onnistui 
tavoitteessaan, sillä saimme aikaiseksi tutustuttua vil-
liin pohjolaan, ja selvisimme takaisin elossa. Tällä kertaa 
edes uhraamatta perjantaita. 

Paroni Von Zeussenberg 
1.4. jumalan vuonna 2014 
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