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

H

aloo! Syksy saapui fukseineen ja niin
myös tämä lehti. Päätoimittajaksi
lähtiessäni tiesin heti ensimmäisenä, että tänäkin vuonna tehdään syysnumero,
jatkaen viime vuonna uudelleen henkiin herätettyä perinnettä. Lehti tekee syksystä entistä
intensiivisemmän, kun kuukauden välein pitäisi olla uutta numeroa puskemassa ulos, mutta mitäpä sitä ei tekisi rakkaan kiltansa jäsenistön vuoksi? Laadukasta sekä laadutonta settiä
siis jälleen kerran tiedossa, sori siitä!
Toivottavasti kaikilla on lähtenyt syksyn
opinnot sekä muut riennot hyvin käyntiin ja
kaikki kotiutuivat turvallisesti syysexculta. Nyt
syksyllä on monenlaista huippukivaa tapahtumaa, minä ainakin olen aivan haltioissani
ATK-YTP:stä (joka on muuten jo neljäs minulle!) sekä toisen kotini, Teekkaritalon, remontin
valmistumisesta. Jos jostain ihmeen syystä tarvitsette minua ettekä tiedä missä olen, aika todennäköisesti löydätte ratasen päätoimittajan
Kalervontieltä. Lisäksi on tiedossa esimerkiksi
OLuT:n Ruskaretki, joitakin sitsejä sekä tietenkin aina yhtä rakas pikkujoulukausi.

”

En muuten vieläkään tiedä mistä ihmeestä syntyi
perinne, jossa blankolaiset lyövät palloja kaarien
läpi kylmässä lokakuun illassa.

Tämän lehden julkaisu tapahtuu Kroketissa, Blankon perinteisessä syksyn (huippu)urheilu(juoma)tapahtumassa. Älkää huijatko tai
käyttäkö dopingia, tai jos huijaatte, ottakaa
strategiset vinkit haltuun tästä lehdestä. Mutta hyi teitä jos lähdette kokeilemaan onneanne
likaisen pelin parissa. En muuten vieläkään tiedä mistä ihmeestä syntyi perinne, jossa blankolaiset lyövät palloja kaarien läpi kylmässä
lokakuun illassa. Mutta Spörde ja arvon kanssatieteilijät lämmittävät, niin onko sillä tiedolla edes mitään väliä?
Kirjoitushetkellä ei ole tietoa lähteekö Blankolta bussia Tampereen suuntaan 18. päivä,
mutta julkaisuhetkellä toivon ilmoittautumislistan ATK-YTP:lle olevan täynnä. Eipä sitä voi

Vesa Keskisen mukaan aurinkolasit lisäävät salaperäisyyttä
Kuva: Juho ”Zuhis” Knuutila

liikaa painottaa - kyseessä on vuoden paras
opiskelijatapahtuma, ja sanon tämän kolmen
YTP:n kokemuksella. Jyväskylän reissu viime
vuonna oli melkoista vuoristorataa (kirjaimellisesti kaupungin mäkien takia, en ole vieläkään toipunut niistä), ja kaupunkien suurentuessa odotan pitojen vain paranevan.
Fukseja on näkynyt kiltahuoneella ihan mukava määrä, ja toivon että määrä nousee vielä!
Kiltiskin on oikein mukava remontin myötä ja
siihen pirun kenkäsääntöönkin tottui viikossa.
Odotin ainakin puolen vuoden tottumisaikaa.
Ja jos vielä fuksit epäröi kannattaako lähteä
toimintaan mukaan, ei ole lainkaan vielä liian
myöhäistä! Pienempiä nakkeja (lol tirsk) on
tarjolla vaikka kuinka paljon joiden kautta voi
kantaa oman kortensa Blankon kekoon. Esimerkiksi Blankkiin voi kirjoitella huippuhyviä
juttuja, vink vink… ;)
Mitäs tämä syksyinen läpyskä tarjoileekaan
kansalle? Lehti painottuu vahvasti teemaan, eli
krokettiin. On edellämainittua strategiaopasta, krokettinimen muodostamista, ATK-YTP:n
selviytymisopasta, räkäläkierroksen jatko-osaa
sekä tärkeää tieteellistä tutkimusta. Kaikkea
siis mitä kukaan voi yhdeltä lehdeltä toivoa.
Nauttikaa lehdestä, Spördestä kohtuudella,
hyvästä seurasta sekä pitäkää hauskaa pätkiessänne niitä palloja kaarien läpi!
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Puheenjohtajan palsta
Joonas ”satou” Tiala
Blankon puheenjohtaja

S

yksy. Suosikkivuodenaikani. Ei ole liian
kuuma ja ulkona on kuulemma nättiä.
Enhän minä toki ulkona käy, niin eipä
sillä niin väliä. Syksy on mukavan melankolista
aikaa. Ei tarvitse olla pirteä, niin kuin keväällä
tai kesällä, mutta ei harmita ihan niin paljoa
kuin talvella. Musiikissa vihaan melankoliaa,
mutta vuodenajassa pidän siitä.
Syksyllä saan aina inspistä opiskella oikein
kunnolla ja asetan tavoitteeksi saada (kandin)
paperit ulos jouluun mennessä. Ekan JTT-luennon jälkeen kirjaudun WebOodiin tarkastamaan, että montakos vuotta sitä on nyt lusittu.
Huh, vielä yksi vuosi opinto-oikeutta jäljellä,
eihän tässä sitten kiire ole.
Syksy on sadonkorjuun aikaa. Meilä on pihalla aika paljon kaikkea, joka vaatisi sadonkorjuuta. Marjat keräsimme kohtalaisen hyvin,
kesäkurpitsoja ja muita kasviksia olemme syöneet koko kesän mutta silti niitä on kasvimaa
täynnä. Omenat kävi keräämässä joku tutuntutuntuttu, paitsi niitä mihin eivät yltäneet. Ne
jäänee puun latvaan mätänemään. Syksy on
kuoleman aikaa. Kuolema on kaunista.
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Nyt kun asiaa miettii, niin eihän syksy kovin
kivaa aikaa olekkaan. Miksi syksy olisi suosikkini? Emminätiiä.
Syksyllä on kivoja tapahtumia! Ensin tulee
fuksit ja on fuksisaunat sun muut. Sitten lähdetäänkin jo syysexculle! Syysexculla on aina
kivaa. Se on vähän niin kuin kevätexcu, mutta kevään sijasta syksyllä ja Tallinnan sijasta
Rokualla. Exculta kun palaa niin melkein heti
pääsee pelaamaan krokettia ja juomaan Spördeä! Se on kivaa.
Syksyllä on myös Blankon syyskokous. Siellä
valitaan, ketkä tätä puljua pyörittää seuraavan
vuoden. Blankon toimintaan kannattaa lähteä
mukaan, se on kivaa. Ennen syyskokousta on
toimijaksi Blankoon -ilta, jossa kerrotaan miten kivaa se on.
Loppusyksystä on Joulujytinät. Se on Blankon järkkäämä baaribiletapahtuma, jossa soittaa kivoja bändejä. Joulun alla on myös pikkujoulut. Pikkujouluissa on aina tosi kivaa, kun
siellä on kinkkua ja hyvää puuroa.
Syksy on paras.

B

Piirrä minut kuin yhden ranskalaisista tytöistäsi.
Kuva: Anna ”Nananas” Runtti

KNOW YOUR
BLANKO
Avatut saa juoda!
Anna ”Nananas” Runtti

T

ämä lausahdus on tullut varmasti tutuksi monille blankolaisille, jotka ovat
käyneet excuilla. Vaikka yhä tänäkin
päivänä monet blankolaiset päästävät tämän
lausahduksen ilmoille excubussin lähtiessä matkaan, yhä useampi ei kuitenkaan tiedä
mistä tämä tuttu sanonta on peräisin ja miksi
niin sanotaan. KnowYourBlanko paljastaa nyt
tämän sanonnan ja tavan juuret.
Aikoinaan kun Oulun alueella ei oltu vielä
tehty useita kuntaliitoksia, niin Oulun kaupungin rajat olivat huomattavasti lähempänä
Oulun keskustan aluetta kuin nykyään. Jo vuosia blankolaisilla on ollut tapana käydä excujen
yhteydessä jossakin Oulun alueen yrityksessä
yritysvierailulla ennen kuin excubussi jatkaa
matkaansa kohti lopullista päämääräänsä.
Koska yritysvierailulle ei ole yleensä sopivaa
mennä humaltuneena, on todennäköisesti jo
pitkään pidetty sääntönä, ettei ennen yritysvierailua saa korkata.

Eikö jonnet muista?
Ei se mitään, sillä KnowYourBlanko on täällä! Tässä juttusarjassa esitellään Blankon
historian hämmästyttävimpiä meemejä ja
sattumuksia. Mikäli siis haluat oppia tuntemaan rakkaan ainejärjestösi entistä paremmin, KnowYourBlanko on juuri sinua
varten!
Kun vierailu on tehty ja bussiin on menty
takaisin, ei kuitenkaan ole ollut sopivaa ruveta kiskomaan välittömästi alkoholia kaksin
käsin. Joku nokkela onkin keksinyt säännön,
että vasta kun Oulun raja on ylitetty niin saa
korkata. Aina on kuitenkin ollut myös joku
poloinen, joka ei ole tästä säännöstä tiennyt
ja on näin ehtinyt korkata ennen kuin kukaan
ehtii kieltää. Siksi on tarvittu porsaanreikä,
jonka mukaan avatut saa juoda. Nykyään kun
Oulun rajat ovat useiden kymmenien kilometrien päässä Oulun ydinalueesta, käytetään tätä
porsaanreikää häikäilemättömästi hyväkseen.
Kuka nääs jaksaisi odottaa korkkaamista niin
kauan, joten parempi hamstrata nimellisesti
avattua alkoholia ja huutaa avatut saa juoda!
Näin saat nauttia excustasi jo alkumetreiltä
asti.
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Puhumalla selviämisen alkeet (2 OP)
Blankin sosiaalisten tilanteiden välttelyn asiantuntijakomitea

M

eille monelle tuttu Jodelin kautta
maineeseen noussut Blankon panomies aiheuttaa monissa kateutta,
mutta entä jos tilanne onkin niin ettei Teekkaritalolla saakaan ryypätä rauhassa, vaan ympärillä pyörii hemaisevia vastakkaisen tai saman
sukupuolen edustajia? Puhumalla selviämisen
tilanne akuutissa uhassa on blankolaiselle yhtä
harvinainen kuin hyvä maitotilanne kiltiksen
jääkaapissa, mutta kuitenkin mahdollinen.
Näitä äärimmäisen harvinaisia tapauksia varten olemme koostaneet lukijoille oppaan, jonka avulla peltikattojen ja muiden virvokkeiden
kumoaminen voi jatkua omassa rauhassa.
Blankolainen on laittanut päälleen hienon
uuden paidan sekä suoristanut haalarinlahkeet
edustaviksi. Ei muuta kuin Talolle, tarkoituksena on juoda n määrä viinaa ja Spördeä! Nyt ei
kuitenkaan kyseessä ole perinteiset nakkibileet
blankolaiseen tapaan vaan humanistikillan
kanssa yhteistyössä järjestetyt tanhut, joten
odotettavissa on myös kauniimman sukupuolen edustajia Talon romanttisesti pimenevään
iltaan.
Tavallisesti blankolaisen sosiaalinen kanssakäynti Teekkaritalolla tarkoittaa Homokasan™ enablointia yläkerran pukuhuoneen
lattialla. Tällä kertaa Homokasan™ suosio
on ylittänyt kiltarajat, ja pian blankolaisemme huomaa kauniin humanistitytön astuvan
huoneeseen tiedustelemaan Homokasan™ tilannetta. Pahaa-aavistamaton blankolainen ei
ollutkaan huomannut, kuinka kaunis tyttö oli
seurannut häntä koko illan ajan sillä silmällä
ujosti vilkuillen. Homokasan™ lämmöstä nouseva blankolainen huomaa nyt kuitenkin tämän. Tuskan hiki alkaa valua otsalta ja sydän
hakkaa lujempaa. Normaalisti tämä olisi merkki jännityksestä, että nyt saattaa käydä flaksi,
mutta tarinamme veijari haluaa vain tyhjentää
ystävien kesken Spörde-ämpärin ilman häiriötekijöitä. Tällaisessa aktiviteetissa iskuyritykset ovat vain tiellä.
Nyt komiteamme käytännönläheiset ohjeet muistuvat blankolaisen mieleen. Peliä ei
ole siis vielä pelattu! Ensimmäisenä voi yrittää
pyöriä täysin päättömästi vailla päämäärää pitkin Teekkaritaloa. Huhujen mukaan kuitenkin
tämä toimii Talon ympäristössä erittäin harvoin, sillä alue on pieni. Parhaassa tapaukses6
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sa ympäristöstä löytyy vanha lanikaveri, jonka
kanssa suunnitella uusia CS-compoja, mikä voi
olla toimiva ratkaisu tiukkaan tilanteeseen.
Myös piilopaikka Homokasan™ suojissa on
varteenotettava ratkaisu – olettaen, että tyttö
on poistunut kasan läheisyydestä.
Mikäli kuitenkin vääjäämättömästi näyttää
siltä, että juttelua ei voi estää, voi kokeilla seuraavia keinoja. Ehdottomasti tulee kysyä tytön
IRC-nickiä ja parasta Linux-distroa. Jos vastaus
on muu kuin Gentoo, ei jutulla muutenkaan
olisi mitään tulevaisuutta. Samaan hengenvetoon voi myös päivitellä uuden Android-version olevan yhtä epävakaa kuin itsekin. Mikäli
Android-laitteiden epävakaus sattuu viehättämään tyttöä, voi myös yrittää ehdottaa virtuaaliparisuhdetta Habbo-tyyliin. Onhan se nyt
aika rankkaa jatkuvasti lähteä kämpiltä ulkoilmoihin seurusteluhommia harrastamaan.
Uusimman The Legend of Zelda -eepoksen
ympärille koostuva keskustelu ei ole suositeltavaa. On näet hyvin luultavaa, että tyttö on kuitenkin kyseisen sarjan pelien parissa kasvanut
ja näin juttu voisi helposti eskaloitua pidemmälle. Mitä nörtimmistä ja UG-tasoisimmista
peleistä, kuten esimerkiksi Dwarf Fortressista,
puhutaan sen turvallisimmilla vesillä keskustelussa ollaan. Yleisesti ottaen pelikeskustelu
on hyvä lähestymistapa!
Summa summarum, ole Jodelista tuttu stereotyyppinen blankolainen. Katsekontakti ja
muu small talk tulee unohtaa täysin. Suosittelemme lämpimästi kiusaantunutta liikehdintää keskustelun aikana. Mitä vaivaantuneemman kuvan tyttö saa, sitä parempi. Jos kaikesta
huolimatta tyttö vielä häiritsee kasarinjuontia,
voi kokeilla viimeisimpänä keinona Novellen
herkullisen kurkkuvissyn tarjoamista. Tämä
saatetaan tosin katsoa myrkytysyritykseksi,
joten kannattanee harkita tätä keinoa hyvin
pitkään.
Useimmat edellä mainituista vinkeistä ovat
komiteamme tai muun luotettavan henkilön
käytännössä testaamia. Komitea ei kuitenkaan
ota vastuuta, mikäli viattoman oloinen tilanne
Teekkaritalon romanssia tihkuvassa ympäristössä johtaa toistuviin, joskus jopa selvinpäin
tapahtuviin kohtaamisiin ja pahimmassa tapauksessa fyysiseen kanssakäyntiin.
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Mitä

luennolla

voi
tehdä?
Miia-Maria ”Myanna” Mikkola

J

os aloitetaan pysymällä totuudessa:
TOLlilla on sekä hyviä että huonoja
luentoja. Jo vuosien ajan TOLlilaiset
ovat äänestäneet jaloillaan huonojen luentojen
kohdalla ja jättäneet menemättä niille. Tämän
seurauksena kyseisiin kursseihin on tullut uusi
hieno muutos: luentopakko. Näiden pakollisten luentojen lisäksi on hyvin tyypillistä, että
opettajat kannustavat käymään luennoilla jakamalla jokaisesta läsnäolosta pisteitä tenttiin.
Tällaisilla luennoilla tulee monesti mietittyä,
miten käyttää kyseinen aika mahdollisimman
tehokkaasti.
Blankin toimitus onkin kasannut hienon
tehtäväpaketin, miten hyödyntää luennolla
vietettävä aika. Alla olevista vaihtoehdoista voi
valita itselleen mieleisen / luennon tyyliin sopivan toiminnon.
1. Kuuntele luennolla: Tämä vanha klassikko,
jota monet pitävät jopa ainoana vaihtoehtona, mitä luennolla voi tehdä. Kuitenkin vaatii
yllättävän paljon, että jaksaa keskittyä tähän
koko luennon ajan.
2. Muistiinpanot: Erityisesti vaihto-opiskelijat suosivat tätä vaihtoehtoa. Varmasti tästä jotain hyötyäkin on, mutta yleensä luentokalvot
ovat riittävät muistiinpanot kurssi sisällöstä.
Jos kuitenkin teet muistiinpanoja, tee ne tietokoneella. Silloin niistä saa jotakin selvää, etkä
kerää huvittuneita katseita luentosalissa.
3. Luento-/oppimispäiväkirja: Näitä tulee
aina joskus eteen. Toimitus suosittelee kyseisten kirjallisten tuotosten tekemistä jo luennolla. Silloin saat hyvin maksimoitua oman
vapaa-aikasi sekä hyväksikäytettyä luennolla
vietettävän ajan.
4. Joku muu palautettava työ: Olipa kyseessä sitten viikkotehtävä tai harkkatehtävä mille
kurssille tahansa, sen voi helposti hoitaa luennolla pois päiväjärjestyksestä. Tällöin sinulle ei
tule sitä ongelmaa, että tekisit kyseistä tehtävää viime tingassa tuli perseen alla.
5. Ainejärjestötoiminta: Pitääkö kirjoittaa
Blankki-juttu, pöytäkirja puhtaaksi, tilinpää-
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tös, vuosikertomus, tiedote tai muuten vaan
stressata omia tai muiden aktiivien hommia?
Ei hätää! Luennot tarjoavat loistavan mahdollisuuden tähänkin.
6. Koodaa / tee töitä: Jos mitään palautettavia
tehtäviä ei ole tiedossa tai muuten vaan haluaa
käyttää aikansa esimerkiksi rahan tienaamiseen, luennolla voi pönkittää omaa asemaansa
työelämässä.
7. Irkkaa: Jos et irkkaa, käytä jotain itsellesi
mielekästä some-kanavaa. Kuitenkin TOLlilaiset harvoin keskustelevat ääneen luennoilla ja
eivät koskaan käytä vanhanaikaisia wc-paperiviritelmiä, mitä esim. taloustieteen luennoilla
on havaittu.
8. Piirrä: Piirtopöytää kukaan ei vielä ole raahannut luentosallin (ainakaan toimituksen
tietojen mukaan), mutta vanhanaikaisesti paperillakin se onnistuu. Tämä luova ajanviete
pitää aivot virkeinä, jotta jaksaa taas kiltiksellä
keskittyä verkostoitumiseen.
9. Internetin selailu: Kissavideot, Reddit, imgur ja kaikki muu, mitä Internet voi tarjota.
Löydä oma suosikkisi ja vietä sen kanssa hauska luento tai vaikka koko elämä.
10. Pelaa: TOLlilaisten kansallisharrastus on
rantautunut myös luentosaleihin. Oli välineesi
sitten puhelin, tabletti tai tietokone viihdettä riittää ja tällöin luennoista tulee omaa vapaa-aikaasi.
11. Nuku: Jäikö yöunet vähäisiksi vai onko krapula? Ei hätää. Etsi luentosalin pimein ja kaukaisin nurkka ja käperry sinne. HUOM, tämä ei
onnistu jokaisessa luentosalissa.
Jos tästä listasta ei löytynyt mitään itselle sopivaa, niin kannattaa muistaa, että vain
mielikuvitus ja rohkeus on rajana, kun miettii,
mitä mielekästä voi tehdä luennoilla. Tämän
lisäksi Blankin toimitus lahjoittaa teille luentobingon, jonka kanssa luennon seuraaminen
on jopa mielenkiintoista.

B

Seuraa luennolla ja tarkkaile luentosalin tapahtumia. Aina, kun havaitset jonkin bingon sisältämän toimen, voit rastittaa sen. Kun saat
5 pystyyn, vaakaan tai ristiin, saat bingon. Bingon saaminen saattaa
vaatia useita eri luentoja ja luennoitsijoita. Haasta kaverisi ja itsesi.

“Noniin”

Luennoitsija vittui- Joku nuklee opiske- kuu
lijoille

Luennoitsija
poistuu 20
minuutiksi

Opiskelija
Vaihtari
vittuilee
luennoitsijalle

Joku muu
pelaa luen- “Mmm-m” Juo kalja
tobingoa

Joku livistää etuajassa

Joku tulee
myöhässä

Ryhmätyö

Luennoitsija lukee
suoraan
kalvoista

Luennoitsija ei osaa
käyttää
tekniikkaa

Joku kysyy tyhmän kysymyksen

Luennoitsija puhuu
huonoa
englantia

Kaavioiden
piirtämistä

Luennoitsija kieltää Vanhempi
opiskelija
läppärien
käytön

Kysy tyhmä kysymys

LuennoitKirjoita
sija pitää
jokin palautettava yliaikaa
teksti

LuennoitJoku tekee
sija kysyy
Luentomuistiinkeskustelu sinulta
panoja
kysymyksen
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BLANKKI TESTAA:
OULUN PAIKALLISET, OSA II
Testiryhmä: Anna, Joonas, Laura, Riikka, Simo, Zuhis
Opiskelijaelämään kuuluu toisinaan yllättäviäkin käänteitä. Koskaan ei voi tietää
minne illan aikana oikein lopulta päätyy.
Saatat aloittaa iltasi hienostuneen akateemisissa merkeissä esimerkiksi Viinibaari
Voxissa, mutta sitten yllättäen teleporttaatkin itsesi aivan toisenlaisiin juottoloihin illan edetessä. Saatat jopa päätyä paikalliseen räkälään! Joskus myös illanvietto
räkälässä voi olla ihan tietoinenkin valinta
syystä tai toisesta. Koska räkälät eli paikalliset ei-niin-fiinit juottolat kuuluvat oleellisena osana oululaiseen opiskelijakulttuuriin, Blankki päätti ottaa tarkemmin selvää
näistä pahamaineisistakin kuppiloista.
Koska tällaisia juottoloita on siunaantunut
Ouluun niin runsas määrä, jaoimme jutun
useampaan osaan. Wappu-Blankissa esittelimme 5 ensimmäistä testaamaamme
räkälää ja nyt on aika esitellä 3 seuraavaa.
Toivottavasti tämä tekemämme empiirinen testaus tuo lukijoilleen iloa, sekä informaatiota sen suhteen, että missä Oulun
räkälöissä kannattaa vierailla ja mitä niiltä
voi odottaa.
10
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Pub Kulkuri, Rajakylä
Aika: Pe 17.3. klo 22.15
Olut: Hanassa kaljana Karhu ja Koff 5,50€ 0.5l,
valikoima suht suppea.
Musiikki: Iskelmää. Aluksi oli miellyttävällä
voimakkuudella, mutta joku akka käski baarimikkoa laittamaan isommalle, jonka jälkeen
liian isolla. Asiakkaat saavat itse valita biisejä
ja musiikki katkeaa koko ajan kesken biisin.
Sisustus/miljöö: After ski -tunnelma, baaritiski näyttää tex-mex-ravintolaan sopivalta.
Sisustuselementteinä pokaaleja. Joulukoristeteema. Väljää, vähän istumapaikkoja. Tiskin
vieressä kummia piirustuksia.
Asiakaskunta: Rauhallisesti käyttäytyvää
enimmäkseen, vaikka suht humalaista. Enimmäkseen keski-ikäisiä, mutta myös nuorisoa
pelaamassa bilistä. Pieni tanssilattia löytyy,
jossa myös yksi vanhapari tanssii.
Pelottaa: 1/5. Muuten ei yhtään, mutta koska
Rajakylä ja kovaäänisiä akkoja. Klo 22.36: pelottaa 1,5/5 koska miehetkin jo huutaa kovaa
päissään.

Bar Lumo, Höyhtyä
Aika: Pe 17.3. klo 21.20
Olut: Karjala/Lappari 0.5l 5€, Heineken 0.5 6€,
kohtalaisesti pulloja.
Musiikki: Hyvin hiljaisella, kuuluu hädintuskin ihmisten mölinän takaa. Musiikki rockia,
koska nuori baarimikko varmaan tykkää.
Sisustus/miljöö: Väliaikaisen näköinen,
sporttia, tynnyripöytiä, Ikean lamppuja, tagipilvityynyjä. Vessan lattiaan oli valettu kolikoita.
Asiakaskunta: Ovella jutteli mustasilmäinen
ukko ja mummo, jolla oli maailman läskein
koira, joka oli nimeltään Nalle. Asiakaskunta
on keski-iän ylittänyttä, mutta hyvin asiallisesti käyttäytyvää. Vaikuttaa paikalta, johon
työssäkäyvät keski-ikäiset tulevat parille kaljalle työpäivän jälkeen.
Pelottaa: 0/5, vaikka kaikki vähän tuijotti, kun
asteltiin sisään.
Yleisiä huomioita: Jos asuisin Höyhtyällä,
voisin käydä useinkin parilla.

”

Silmiinpistävä huomio oululaisista räkälöistä
on, että niitä pyörittää sangen usein taustaltaan aasialainen iäkäs mies tai nainen. Jokainen Blankin testaama räkälä Timpan Mestaa lukuunottamatta oli mainettaan turvallisemman
oloinen.

22:04 <@shinD> grah
22:05 <@shinD> oli muuten kiva päästä
osaksi store castle street-kokemusta
tossa torstaina
22:06 <@shinD> peruuttelen siinä autolla
Jentsin ovelta ja joku äijä tulee
huitomaan taakse, aattelin et ajan
pahki johonkin kohta ja kattelen
siinä et mitähän nyt
22:06 <@shinD> se vaan tulee ja avaa oven
ja heittää ihan tuhannen päissään
siinä et “hän vaan pilaili vähän, ei
siinä oo mitään”
22:07 <@shinD> lähtee kävelemään veke
22:07 <@antimonni> :D
22:07 <@Elvari> lol:D

blankki 4/17
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Merikulma, Tuira
Aika: Pe 25.2. klo 23.00
Olut: Karhu 0.5l 5€
Musiikki: 60–90’s, soulia, Miami Vice soundtrack, suomalaistakin, mutta ei iskelmää.
Sisustus/miljöö: Näyttää halvalta ruokaravintolalta. Merellinen sisustus: ulkona kyltti, jossa
on komea kala, joka tuo lisää ruokaravintolafiilistä.
”Näyttää siltä että tätä ei oo koskaan uudistettu” – Zuhis
”Toimii yllättävän hyvin” – Anna
”Pölyä, likainen, mutta sympaattinen” – Riikka
”Tupakansavusta miinusta” – Anna ja Riikka
”Asiaankuuluvaa tuoksua, luo tunnelmaa” –
Joonas
Asiakaskunta: Laidasta laitaan. Pukumiehistä
trendikkäiden hipstereiden kautta ylikiiminkiläisiin. Humalaista, mutta hyvin käyttäytyvää.
Yleisiä huomioita: Todellinen yllättäjä asiakaskunnan ja musiikin osalta. Voisi hyvinkin
mennä toistekin!
Pelottaa: 0/5

12
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KROKETIN
STRATEGIAOPAS
HUIPPU HUIJAA TYKIMMIN!

K

Ville ”Velli” Siikaluoma

roketti - voi veljet. Blankon perinteikäs krokettikisa tulee taas taatusti tykimmin, ja voittoja tavoitellessa pitää
muistaa ennen kaikkea se, että rehellisellä pelillä ei ole koskaan päässyt pitkälle (katso kohta
“Trump, Donald J.”). Siksi pitää muistaa kyetä
pelaamaan sikaa mahdollisimman näkymättömästi ja tehokkaasti, mutta jokainen pieni lisäsentti on hyvä lisä - kysykää vaikka äideiltänne.
Tässä artikkelissa käydään läpi yleisimpiä, näkyvimpiä, ja helpoimpia huijauskeinoja, joiden
vaikeus- ja röyhkeysaste luokitellaan asteikolla
0-3 promillea.

Tuomaripeli
Tuomariin voi pyrkiä vaikuttamaan ja elleivät järjestäjät ole tälle vuotta saaneet käyttöön
Pierluigi Collinaa, ovat hekin vain ihmisiä. Pieni lahjonta, huomion vieminen muualle vaikkapa minttunaukun tarjoamisen muodossa
saattaa saada aikaan sen, että tuomarin katse
suuntautuukin hetkeksi taivaalle pelivälineiden sijaan.
Vaikeusaste: 0,5 promillea.
Röyhkeysaste: 0 promillea.

Taskubiljardi
Ihmissilmä pystyy tunnistamaan rajallisen
määrän värejä, ja onneksemme krokettipallojen tehdastuotannossa käytetään säästösyistä
hyvin rajallista määrää värejä. Lisäksi suora etu
minkä Blankon kroketissa saa on se, että hämärässä pallojen värit sekoittuvat edelleen. Ota
siis ennen kierroksen alkua toinen about-samanvärinen pallo haalareidesi taskuun ja kuljeta sitä kunnes saat oivallisen mahdollisuuden tiputtaa sen lahjettasi myöten maahan
otollisempaan kohtaan. Pidä myös lahkeesi
väljinä, jotta pystyt “astumaan” varsinaisen
pelivälineen päälle siten, että se sujahtaa lahkeeseesi, ja polvistu vaikkapa sitomaan kengännauhojasi.
Vaikeusaste: 1,0 promillea.
Röyhkeysaste: 2,0 promillea.

Pökkijä
Klassinen huijauskeino ja edelleen muodissa. Tätä metodia on käytetty kautta aikojen
erinäisissä muodoissaan aina maailmanpolitiikasta - “Miten niin Krimi kuuluu Ukrainaan?
Krimi kuuluu Venäjään.” - moderniin jenkkifutikseen - “Miten niin siinä pallossa ei muka ollut tarpeeksi ilmaa? Kyllähän siinä oli tarpeeksi
ilmaa.” Pyhässä yksinkertaisuudessaan sohaiset
kepillä tai muulla vastaavalla ulokkeella palloa
tuomarin ja vastapuolen silmän välttäessä ja
vähättelet saavuttamiasi etuja jos jäät kiinni.
Vaikeusaste: 1,0 promillea.
Röyhkeysaste: 1,5 promillea.

Jalkapallo
Potki palloa, vahingossa tai tahallaan, eteenpäin aina kun mahdollista. Kuten Pökkijässä,
vähättele saavuttamiasi etuja jos jäät kiinni.
Tässä moodissa on myös huomattava se, että
voit vaikkapa vahingossa liukastua vastapuolen palloon, jolloin se saattaa lennähtää huikean kauas. Pahoittele syvästi ja asettele pallo
takaisin, huomattavasti epäedullisempaan,
paikkaansa.
Vaikeusaste: 2,0 promillea.
Röyhkeysaste: 2,5 promillea.

Ulina
Valita ihan kaikesta, kaikille. Sekä omille
että vastustajille. Tuomarille kanssa. Riskaapelia puuhaa siinä mielessä, että voi pahimmillaan johtaa diskaukseesi ylenpalttisen ulinan
vuoksi, mutta tätä kautta pystyt saavuttamaan
tuomarin ja muiden huomion siten, että he
eivät välttämättä huomaa tiimikavereidesi
suorittamaa vilppiä. Tämä taktiikka toimii erityisen hyvin Venäjän Federaation miesten jääkiekkomaajoukkueessa, kuten Oleg Znarokista
voidaan nähdä.
Vaikeusaste: 3,0 promillea.
Röyhkeysaste: 3,0 promillea. 		
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Laatinut:
Don-Oskar Gashi

KILTAHUONE-ESITTELY, OSA V:
BLANKO
Teksti: Sampsa “notsuho” Jalli & Mikko “waeder” Rouru
Kuvat: Mikko “waeder” Rouru

Meillä on uusi kiltis, jee! Sen kunniaksi katkaisemme teekkarikiltojen esittelyputken
- viides kiltisesittely keskittyykin Blankon
omaan operatiiviseen tukikohtaan. Paikka
löytyy edelleen Geokadun maanalaisesta
osiosta, mutta paljon on muuttunut. Kiltalaiset ovat kesän ajan vapaaehtoisvoimin
ahertaneet ja lopputulos on oikein viihtyisä: meillä on uusia kalusteita, laitteita ja
muuta sisustusta.

E

nsimmäinen asia, jonka Blankon uudelle kiltahuoneelle astuessaan huomaa on uudenkarhea kenkäteline,
jonka myötä myös kiltiksen käytännöt ovat
hieman muuttuneet. Nykyään kengät tulisi
jopa ottaa pois, josta keioksen naamalla varustettu lappu ovessa muistuttaa. Ensimmäisellä
viikolla kiltiksellä kirosanat lentelivät varsin
tiuhaan kun paikallaolijat muistuttelivat saapuvia kanssakiltalaisia ottamaan kengät pois.
Eihän tähän saatana ikinä totu ja lattiakin on
kylmä! Ulina on kuitenkin loppunut hiljalleen
ja uuden säännön myötä lattian siisteys on parantunut eksponentiaalisesti.
16
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Muutenkin kylmä viima pistää kiltiksellä sukat pyörimään jaloissa, koska kiltahuoneelle on
lopultakin asennettu oikea aktiivinen ilmastointi vanhojen passiivisten ilmastointiputkien tilalle. Vaikka uutena uhkana kiltiksellä
onkin vilustuminen, hyvänä puolena kiltiksen
sisäilma ei muutu tapahtumien aikana täysin
hengityskelvottomaksi. Myös nörttihien hajun
määrä on vähentynyt sadoilla prosenteilla. Ken
tykkää, ken ei, mutta ehkä stereotypiat haisevista blankolaisista vähenevät nyt ainakin puolella. Tai sitten ei koskaan.
Myös kiltiksen hengailu- ja opiskelupuolien
jako ovat kokeneet remontin myötä muutoksen. Vanhemmille opiskelijoille ensimmäinen
selvä ero on se, että puolet ovat vaihtaneet
paikkaa: hengailupuoli on nykyään ensimmäinen huone heti eteisen jälkeen, kun taas taaimmainen huone on muutettu suurelta osin
opiskelutilaksi. Tätä varten takahuoneessa on
uutena asiana kahdeksan tuolin kokouspöytä
fläppitaululla, joka onkin tervetullut lisä, koska
vanhalla kiltahuoneella työskennellessä joutui
istumaan sohvilla. Nyt siis kiltiksellä pääsee
tosissaan larppaamaan vakavia asiasisältöisiä
työpalavereita. Yllättäen fläppitaulu on saanut
osakseen paskapostausta, mutta eiköhän joku
joskus (ainakin toivottavasti) ratko esimerkiksi
induktiotodistusta taulun avulla.

Kalusteet on uusittu lähestulkoon täysin ja
enää ei ole uhkana löytää kadonneita blankolaisia tai muita kiltareliikkejä kuluneiden nahkasohvien syövereistä, ainakaan toivottavasti.
Sohvat tuoksuvat vielä uudelle ja maalikin käryää mukavasti seinien uusien värien myötä.
Aivan kuin olisi astunut sisään huonekalukauppaan! Paskapostauskaan ei lopu fläppitauluun, sillä keittiön viereinen ovi on korvattu
liitutauluseinällä mikä luonnollisesti välittömästi täyttyi laatusisällöllä. Dust-botti muistaa teitä kaikkia lämmöllä!
Kiltisremppahan ei luonnollisesti onnistu
ilman rahulia, ja sponsoroinnista saammekin
kiittää suuresti yhteistyökumppaneitamme
Solitaa, Reaktoria, Futuricea sekä TEK:ia.
Eipä sinällään että sponsoreita olisi vaikea
unohtaa, kun kiltahuoneen seinälle on kissankokoisilla kirjaimilla maalattu Solitan logo yhdessä huoneessa ja Reaktorin toisessa. TEK:ia
samme kiittää uuden keittiön kalustuksesta,
vihdoin meillä on hajuton ja homeeton jääkaappi!
TL;DR: lämpimästi tervetuloa kaikille tieteenharjoittajille uudistetulle kiltikselle ja
kiitos paljon remppa_ukoille ja -akoille sekä
sponsoreille.
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STARTER PACKEJA MUUTTUMISLEIKKEIHIN JA TAPAHTUMIIN
Anni ”antimonni” Manninen

Hyvä Blankin lukija. Oletko aina salaisesti haaveillut olevasi jotain muuta kuin mitä olet?
Viipyykö päiväunissasi kenties keski-ikäistynyt, Nokian käytäviä rinta rottingilla käyvä
Nokia-insinööri vai meille kaikille niin rakas keios? Tai ehkäpä fuksimme on kuullut vekkulimaisesta tapahtumasta ja kaupunkirajat ylittävästä perinteikkäästä hetkestä, mutta
mikä on tämä tapahtuma ja mitä tuohon hetkeen kuuluu? Nyt siis tarkkana! Perustuen
laajaan empiiriseen tarkkailuun ja konsultointiin on Blankkitiimin henkilö- ja tapahtumatarkkailija koonnut kattavan oppaan kuinka toteuttaa tämä hauska muuttumisleikki tai
vaihtoehtoisesti varautua blankolaisille tärkeisiin tapahtumiin!

keios starter pack

• Hieno ylioppilaskuva
• OTiT-kuva
• Krapulakuva
• Psykedeelinen meemikuva
• Monta kuvaa yhdessä kuvassa
• Gotta go fast -kuva
• Tomera after sauna -kuva
• Villiä kreisibailausta ilman paitaa -kuva
• Monta viinaa -kuva

18
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jcara starter pack

• Reivit paikassa kuin paikassa
• Nyrkki ilmassa musiikin tahtiin
• “Punainen vai musta?” (se korttipeli)
• Tanssilattia kuumana
• Fuksipassi

Propellihattu starter pack

• Sukat + sandaalit
• Capri-malliset housut
• Vanha huppari
• Oma tech-blogi
• Itse käännetty kernel
• Paita hassulla tekstillä kuten “There is
no place like 127.0.0.1”

• Raspberry Pi ja Arduino työpöydällä
• Unix-parta
Bonus: Pelikehittäjä
• Ylläolevat mutta vanha huppari korvautuu oman firman hupparilla

Blankin päätoimittaja starter pack

• Ananastukka
• Ananaslippis
• Ananaspaita
• Ananashenkiset aurinkolasit
• Ananaskoteloitu uusin iPhone
• Mac-läppäri
• Järjestelmäkamera olalla
• Kasari-appelsiinimehusekoitus
Kulli-pullossa

Startup-äiä starter pack

• Itsejauhetut kahvipavut
• Hiukset ananastukan ja normaalin
välimaastosta

• Viikset
• #Pöhinä uusimmista teknologioista
• Lisääntynyt #Pöhinä kuullessaan sanat
Vue.js tai React

• Hipsterilasit
• Pipo
• Silitetty paita
• Mac-läppäri

Blankolainen starter pack

Kukkahattu starter pack

• Katso kohta ”Blankin päätoimittaja”

• Skarppi asento luentosalissa
• 55 opintopistettä
• Siniset haalarit
• Kekseliäät sutjautukset
• Löytyy homokasan alta

poislukien “Kasari-appelsiinimehusekoitus Kulli-pullossa”
blankki 4/17
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Lanit starter pack

• Energiajuomaa
• Kahvia
• Roiskeläppä
• Oikea pitsa

Nokia-insinööri starter pack

• Puhelinkotelo vyötäröllä
• Ruutupaidan helma housuissa
• Metsästysjutut
• Autojutut
• “Silloin kun minä olin tekussa” -muistelut

• Vaimo
• Kaksi lasta
• Omakotitalo
• Farmari-Toyota
ATK-YTP starter pack
Pikkujoulut starter pack

• Umpihumalainen pukki
• Pukin lämmin syli
• Pikku(tuhma)paketti
• Tonttulakki
• Spördeä
• TEK:n edustajalle tarjottu Jallu

• Exq-DDD (meemejä :-D:-DD)
• Kulli
• Pullo 80 %
• Matkalta yhdessä ostettu pornolehti
• Asteriskin tarra kyseenalaisessa
paikassa

• Turkulainen
• Pornotuokio turkulaisten kanssa
• Blankon fuksien voittama suunnistus
• Luennoitsijalle tarjottu Jallu

Teekkaritalo starter pack

• Homokasa™
• Kiihkeä Beer Pong -peli
• Peltikattoja
• Roskia pullomeressä
• Vähintään yksi alaston mies
• Joku liukastuu takaovella
• Amor Infinitus
20
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Kroketti starter pack

• Palloja
• Maila (kädessä)
• Spördeä
• Hiottu ja harjoiteltu strategia
• Asfaltille karannut pallo

Selvitä krokettinimesi!
Sara “Lineforce” Lindfors &
Miia-Maria “Myanna” Mikkola

Nyt on aika selvittää, mikä on virallinen krokettinimesi! Ota ensimmäinen sana syntymäpäiväsi päivämäärän mukaan ja toinen sen
perusteella, montako alkoholiannosta olet
juonut. Kyllä, nimesi muuttuu jokaisen alkoholiannoksen jälkeen.

Syntymäpäivä
1 huijaava
2 aggressiivinen
3 hankala
4 sääntöintoileva
5 bilettävä
6 naurettava
7 ärsyttävä
8 kylterimäinen
9 vitun
10 perseilevä
11 vihastuttava
12 ihastuttava
13 söpö
14 pervo
15 pummaava
16 puhelias
17 kikattava
18 masentunut
19 homoileva
20 himoileva
21 rakastettava
22 törttöilevä
23 örveltävä
24 pohjalla oleva
25 lupsakka
26 spördeilevä
27 super
28 hyper
29 gonahtanut
30 vaivaantunut
31 aivan hyvä

Alkoholiannosten
määrä
0 mallioppilas
1 vain-yksillä-kävijä
2 köyhä
3 nautiskelija
4 humalainen
5 loppasuu
6 juoppo
7 huijari
8 tuomari
9 imuri
10+ rähisijä
En muista:
spördemyrkyttynyt
Kasaripullo tyhjeni:
Mikko
blankki 4/17
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Jyväskylän toisen päivän selviytyjät
Kuva: Mikko ”waeder” Rouru

ATK-YTP:LTÄ SELVIÄMISEN 101
Teksti: Mikko “waeder” Rouru Suunnistusvinkit: Don-Oskar Gashi
Jokavuotinen hulluttelutapahtuma on
pian täällä taas! ATK-YTP eli automaattisen tietojenkäsittelyn yhteistyöpäivät sijoittuvat tänä vuonna mustan makkaran
kotiseuduille Tampereelle. Niille, jotka eivät ole tapahtumasta tietoisia: kyseessä
on siis joka vuosi lokakuussa eri TOL-kaupungissa järjestettävä, tietojenkäsittelijät
yhteen kokoava tapahtuma, jossa kaupunkisuunnistetaan, käydään yritysluennoilla,
verkostoidutaan sekä varotaan turkulaisia.
Tapahtuma on mitä mainioin keino tehdä
uusia tuttavuuksia sekä tutustua uusiin
kaupunkeihin.

M

utta nyt pitää hieman vakavoitua.
YTP ei ole leikin asia - siellä on paljon vaarojakin. Ei esimerkiksi välttämättä kannata luottaa paikalliseen fuksiin
joka ohjaa porukkaa kaljakauppaan kyseenalaisia reittejä pitkin. Jyväskylässä suurimman vaaran loivat mäet: niitä oli joka helvetin paikassa,
22
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meni sitten ihan minne tahansa. Kolmen kilometrin matka majoituksesta yliopistolle tuntui
vähintään 30 kilometriltä. Ei se edellisen päivän “seminaarimatkan aiheuttama väsymys”
ainakaan asiaa auttanut. Erityisesti kannattaa
painaa mieleen kuinka päästä tapahtumapaikoilta majoitukseen. Siispä ensimmäinen
vinkki: ottakaa hyvin haltuun alueen kartta ja
selvittäkää oleellisimpien paikkojen sijainnit.
Yleensä jonkin sortin kartta jaetaan tapahtuman alussa.
Allekirjoittanut on tehnyt henkilökohtaisia askelmääräennätyksiä juurikin YTP:llä.
Kaupunkisuunnistus erityisesti on useamman
kilometrin kävely, mutta sen arvoinen. Vaikka kaliaa ja muita virvokkeita saattaa kulua ja
energiamäärät ovat enemmän kuin kohdillaan,
muistakaa syödä hyvin. Hese- ja subikupongit
ovat osoittautuneet erinomaisiksi näillä reissuilla. Majoituksesta sen verran, että kannattaa
varautua hyvällä ilmapatjalla tai vastaavalla,
paljon mukavampi nukkua sellaisella kuin kovalla lattialla.
Jos yhtäkkiä havahdut kummallisesta paikasta jossa on meneillään kokous, kaikki toivo

on mennyttä. YTP:n suurin vaara on joutua
TiTOL:n kokoukseen ja päätyä yhdistyksen
hallitukseen. On kuultu huhuja että näinkin
on päässyt käymään useammalle oululaiselle
tietojenkäsittelijälle. Jos siis satut näkemään
“FREE JALLU” tai vastaavia kylttejä kaduilla,
vastusta kiusausta ja älä seuraa niitä!

tärkeää suunnistaa tosissaan! Ennen jokaisen
rastin suorittamista kannattaa käydä lyhyt
strategiapalaveri, ja monella rastilla ratkaiseekin suunnittelu ja joukkueen organisointi yhtä
paljon kuin tarkkuus, nopeus tai jaksaminen.
Ottakaa huomioon joukkueen jäsenten heikkoudet ja vahvuudet eri rasteilla. Lahjuksia
hankkiessa kannattaa ajatella tuomareiden
Varokaa luennoilla interaktiivisia koko lunäkökulmasta. Eksoottisilla ja hauskoilla alentosalin chatteja, jos sellaisia on tarjolla. Joku
koholijuomilla jäätte varmasti mieleen. Huoperkele meni laittamaan minun puhelinnumemioikaa kuitenkin myös se, että tuomarit ovat
roni sinne tyrkylle anonyymisti ja ei mennyt
todennäköisesti seisseet ulkona kylmissään ja
kauaakaan kun kiimaiset turkulaiset laittoivat
nälissään monta tuntia. Täten toimivia lahjukläähätysviestejä. Aina niitä saa hävetä. Kansia ovat myös ruoka ja lämmin juotava. Myös
nattaa siis varmaan
rento ja mukava jurakentaa jonkin sortin
tustelu tuomareiden
Toreilla
syksyn
pimeydessä
suihkulähteissä
uivaleidentiteetti reissua
auttaa. Pisteitä
minenkin on vain terveellistä verkostoitumista ja kanssa
varten, jottei tämmöiei kannata jäädä kersiä tilanteita pääse synomistautumista suunnistuksessa.
jäämään, mutta hyvältymään.
lä argumentaatiolla ja
Muutenkin kannattaa varoa turkulaisia. On hauskoilla jutuilla niitä saattaa ropista yksi tai
ne ihan kivoja, mutta oman kokemukseni mu- kaksi lisää. Viimeinen vinkki: jos huomaatte
kaan ne saattavat yrittää ryöstää ananaslippa- että aika käy tiukille ettekä ehdi kaikille raslakkeja sille päälle sattuessaan. Olisi pitänyt teille, jakakaa joukkue kahtia ja suorittakaa
polvistua jotta saan sen takaisin, mutta onnek- pari viimeistä rastia erikseen (tämän taktisen
si oululaiset kanssaopiskelijani anastivat lät- manööverin laillisuutta emme takaa).
sän takaisin. Oleellinen osa reissua kuitenkin
Varomisen arvoinen asia ovat ehdottomasti
on turkulaisten kanssa vietettävä paikkakuntasupersankarit. Yleensä he ovat niitä henkilöirajat ylittävä ryhmäytymishetki, missä luetaan
tä joita kukaan ei toivo, mutta jostakin ne silti
yhdessä erästä lehteä. Vinkkinä lehden nimesaina ilmestyvät roikkumaan. Batman ja Spidertä: eräs Alkosta löytyvä klassinen ruskea juoma
man näyttävät siltä että heidän Wappunsa on
saattaa olla synonyyminä tälle…
venähtänyt huhtikuun ja lokakuun väliseksi
Jos satutte leikkimään iltahippaloissa purk- yöksi, eikä heistä ole pelastamaan kaupunkia.
kikermavaahdolla ilman paitaa, varautukaa sii- Supervoimana heillä on lähinnä jämäpullohen että päädytte muiden TOL-kiltojen lehtiin. jen tyhjentäminen ja saunominen puku päällä
Tämä(kin) tarina saattaa perustua tositapah- niin, että puvusta lähtevä hien haju tainnuttaa
tumiin, tiedä häntä… Toreilla syksyn pimey- 50 metrin säteellä kaikki kanssajuhlijat. Ehdotdessä suihkulähteissä uiminenkin on vain ter- tomasti siis varomisen arvoinen asia.
veellistä verkostoitumista ja omistautumista
Summa summarum, YTP on paras tapahsuunnistuksessa. Pääsee vaikkapa vuoden 2011
tuma mutta hauskuudella on myös kääntöMM-kullan tunnelmiin!
puolensa. Ottakaahan vaarojen ehkäisyohjeet
ATK-YTP:n kaupunkisuunnistuksen voitta- haltuun niin pysytte turvassa. Joka vuosi kuimisesta onkin kehittynyt Blankolla jo jonkin- tenkin jotain uutta hupsua tapahtuu, joten
lainen perinne (se on tapahtunut kaksi kertaa lista tuskin tulee päättymään tähän... Joka taperäkkäin). Jotta tämä perinne jatkuisi, on pauksessa, joko lähdetään?

”

B

OLETKO NÄHNYT TÄTÄ MIESTÄ?
Voi ei, taas toimitus hukkasi
keioksen lehteä tehdessään!
Satutko sinä löytämään hänet lehden sivuilta? Keios näyttää tuolta ›
(ps. starter pack -keiosta ei lasketa!)
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Leipätesti :D
Eetu ”Eedvard” Haapamäki

Nyt loppuu surkeiden nönnönnöö-testien tekeminen. Tämä
on täydellisyyteen hiottu tieteellinen testi, jonka tarkoituksena on tehdä kaikki muut testit turhiksi. Vastaamalla tähän
saat ratkaisun kaikkiin sinua askarruttaviin ongelmiin ja vaivoihin. Älä siis viivyttele, vaan vastaa heti!

Mikä on lempivuodenaikasi?
a. Talvi

a. Erämaa jumalan selän takana

b. Kevät

b. Haaparanta

c. Syksy

c. Sateinen saari

d. Kesä

Minkä seuraavista valitset?
a. Meetvursti
b. Kinkku
c. Marmeladi
d. Juusto

d. Lämmin kaupunki

Kuka seuraavista on mielestäsi suurin
historiallinen henkilö?
a. Carl Gustaf Emil Mannerheim
b. Veikko Hursti
c. Sir Winston Churchill

Minkä seuraavista valitset ruokajuomaksi?
a. Kalja
b. Vesi
c. Tee
d. Viini

Mitä teet vapaa-ajallasi?
a. Juon viinaa
b. Näen nälkää
c. Harrastan jalkapallohuliganismia
d. Poltan tupakkaa

Mikä seuraavista on lempiurheilulajisi?
a. Mölkky
b. Beerpong
c. Kriketti
d. Petankki
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Minne seuraavista kohteista matkustaisit mieluiten?
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d. Napoléon Bonaparte

Eniten a-vastauksia
Olet ruisleipä! Perisuomalainen no
bullshit -leipä, jota ulkomaanpellet eivät
tajua.
Eniten b-vastauksia
Olet sämpylä! Helppo ja halpa valmistaa ja siksi työväen sekä opiskelijoiden
suosiossa.
Eniten c-vastauksia
Olet paahtoleipä! Englantilaisen aamiaisen kulmakivi, joka on parhaimmillaan,
kun pääsee sisälle lämpimään pakoon
meri-ilmastoa.
Eniten d-vastauksia
Olet patonki! Paahtoleivän nirppanokkainen mannermainen serkku.
Jos sait kahteen tai useampaan vaihtoehtoon yhtä monta vastausta olet
leipäkori, jossa on kyseisten vastausten
mukaiset leivät.

Laura ”lulu” Djerf

Ihmiskunnan tärkeimpiä kysymyksiä Mikko “waeder” Rouru

S

omeaddiktina törmäsin syksyllä Twitterissä aiheeseen, joka aiheutti varsin
kiivasta keskustelua: Bounty-suklaapatukka. Aihe tuntui jakavan mielipiteitä hyvinkin jyrkästi ja tämä ajoi minutkin testaamaan
kyseisen suklaan. Halusin selvittää tuttavapiirin mielipiteen myös, mikä lopulta eskaloitui laajemmaksi kyselyksi. Lopulta otin selvää
kuudesta ihmiskuntaa kauan askarruttaneesta
kysymyksestä ja nyt meillä on tarkat kvantitatiiviset tilastot aiheesta!
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Tilastot ovat aivan ehdottoman 100 % tarkkoja ja ne tulee ottaa Täydellisenä Faktana sekä
Totuutena™. Kansa, eli Jodel, Twitter, kiltiksen
porukka sekä muutama ryhmäkeskustelu ovat
puhuneet. Pidemmittä puheitta, seuraavaksi
kyselyn lopputulokset havainnollistavina graafeina. Kiitos paljon kyselyyn vastanneille ja toivottavasti tulokset eivät aiheuta välirikkoja tai
muita ikävyyksiä.

Ville ”Dysposin” Kalliokoski

YHTEISTYÖSSÄ

