


3 Pääkirjoitus
4 Puheenjohtajan palsta
5 Blankki testaa: Opiskelumetodit 
8  Kroketti 101 - näillä vinkeillä onnistut!
10 Syksyn parhaat tapahtumat
12 Fuksipsykoosi
14 Animea syksyn tunnelmiin
16 ATK-alan sanakirja
17 Blankoukon seuranhakuilmoitus
18 Vinkkejä Japaniin matkustavalle
21 Runoutta
22 Beer&Bunny 

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 toteu-
tus- 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.

Blanko sosiaalisessa mediassa

facebook /blankory

twitter @blanko_ry

instagram @blanko_ry

globe blanko.fi

envelope blankki@blanko.fi

Sisällys

Päätoimittaja
Laura ”lulu” Djerf
paatoimittaja@blanko.fi

Toimitus
Juho ”jgrubert” Grubert
Jenni ” iGaz” Hautala
Pauli ”Cydas” Klemettilä
Jaakko ”Chaska” Kortelainen
Lassi ”lasoli” Minkkinen
Sara ”Lineforce” Lindfors
Niina ”Nindemic” Lunden
Juho ”Alo” Toratti

Kansi
Sara ”Lineforce” Lindfors

Taitto
Laura ”lulu” Djerf

Grafiikat
Laura ”lulu” Djerf

Painosmäärä ja paino
90 kpl, Monisto Oy

Julkaisija
Blanko ry



Pääkirjoitus
Laura ”lulu” Djerf

Päätoimittaja

Huhuu! Syksy on taas saapunut ja 
nii ovat uudet fuksitkin. Oletko jo 

tutustunut niihin? Kivoja tyyppejä! 

Tätä syysblankkia on tehty epäsäännöl-
lisen säännöllisesti kunnes Samu vuon-
na 2016 toi sen takaisin. Siitä asti on 
ollut enemmänkin sääntö että Blankki 
ilmestyy kuusi kertaa vuodessa, entisen 
viiden sijaan. Hyvä! Syksystä on kyllä 
sen myötä tullut blankkitiimiläisille kii-
reistä aikaa, sillä neljä kuudesta painok-
sesta ilmestyvät syksyllä. Kuukauden 
välein tulee siis uutta lehteä!

Tämä painos ilmestyy Blankon perin-
teisessä Kroketissa, jossa liian kilpailun-
haluiset pelaajat ärsyttävät huijausyri-
tyksillään tuomareita- eikun, pelaavat 
reilusti ja leikkimielisesti!! Niin, luet 

ehkä tätä krokettipeliä odottaessa, ai 
että. Mulla ainakin tulee tosi syksyiset 
fiilikset kun miettii krokettia. Jotenki 
sitä aina innostuu pelaamaan vaikka sii-
nä on aina yhtä huono ja tippuu ekassa 
erässä. On kyllä tosi jännä miettiä mis-
tä tämmönen perinne on edes alkanut! 
Siellä vaan joka syksy pelataan pimeäs-
sä krokettia.. Toivottavasti tulee taas 
hyvät pelit :)

Syksyhän on myös täynnä tapahtumia 
ja reissuja. Kirjoittelinkin jutun tulevis-
ta tapahtumista tähän lehteen, ehkä 
vähän hypetinkin. Mutta Syysexcu on 
kyllä ihmisen parasta aikaa. Sinne kaik-
ki. Lisää siellä mun jutussa. Mitäs muu-
ta kirjoitettiin, hmm.. No, kroketin pe-
luun vinkkejä tietenkin! Sieltä parhaat 
hacksit testiin. Testattiin myös opiske-
lumetodeja sillä syksyn tullessa pitäisi 
varmaan alkaa taas opiskelemaankin. 
Jos ei kuitenkaan jaksa opiskella niin 
on meillä myös animekatsaus tarjolla. 
Sieltä löytyy varmasti katsottavaa. Tyl-
siin hetkiin löytyy myös runoja ja lista-
simme myös hyödyllisiä IT-alan sanojen 
suomennoksia joita voit käyttää arjessa 
selvitäksesi. Nämä ja paljon muuta löy-
tyy tästä lehdestä! 

Lopetan nyt höpöttämisen. Nauttikaa 
lehdestä ja hyvää syksyä! Onnea kro-
kettipeliin!

PS. Vaikka Fuksiblankissa sanottiinkin 
niin, EMME ole menossa ATK-YTP:lle 
Turkuun, vaan Helsinkiin :) Nähdään 
siellä! Tai sit Turussa, ei voi tietää mihin 
tuolla reissulla eksyy.

Kuva: Jaakko Kortelainen
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Puheenjohtajan palsta
Anni ”antimonni” Manninen

Puheenjohtaja

I ltaa tupaan. Syksy on täällä ja niin on 
myös syys-Blankki vuoden tauon jälkeen 

jee! Viime vuonnahan juhlimme Blankon 
45-vuotista taivalta ja tämän läpyskän tilalla 
ilmestyi tuolloin vuju-Blankki. Fuksisaunas-
sa kuulin muuten viimeksi pari viikkoa sit-
ten “olihan vujut herraisä Tommi Läntinen 
ja kaikki huhu morjes” -kommentin erään 
vierailevan tahon edustajan toimesta. Niin, 
olihan ne ja siitäkin on jo vuosi. Mutta nyt 
on tämä vuosi ja on aika suuren urheilujuh-
lan huuman, kroketti on täällä! Joko haa-
larinlahje pullottaa varapalloja ja tuomari 
on lahjottu? Onko maan pinnanmuodot ja 
ruohotupsut otettu huomiooon kesätree-
neissä? Tämän jutun kirjoitushetkellä kroke-
tin pitopaikka on tosin vielä avoinna, sillä 
perinteisen paikkamme eli kiltiksen takapi-
han on vallannut joukko työ_miehiä. Mutta 
eiköhän me jotain keksitä. 

Kaikkiaan syksy on suosikkivuodenaikani 
yhdessä kesän, kevään ja talven kanssa. Tu-
lin juuri kaukaisilta soilta ja saloilta, pitää 
näet varautua talven tuloon ja poimia pa-
kastin täyteen pulleita karpaloita ja herkul-
lisia puolukoita. Pimeät illat ja hiljenevät 
kadut houkuttelevat ulkoilmaan myös kau-
pungissa ja opiskelijariennot ovat täydessä 
tohinassa. Marraskuulle on muuten suun-
nitteilla sitsit, pysyhän kuulolla tarkemmis-
ta spekseistä. Muita lähestyviä tapahtumia 
ovat muun muassa ATK-YTP, syys-excu sekä 
lanit marraskuun alussa. Johonkin väliin jär-
jestetään toki perinteinen toimijaksi Blan-
koon -ilta, jonne toivottavasti saamme jou-
kon innokkaita tyyppejä kuulemaan kaikista 
eri hommista joita killassamme on tarjolla. 
Ja sitten tietysti syyskokous jossa valitaan 
uusi porukkaa pyörittämään tätä touhua 
ensi vuodeksi. Blankon ohjelmointikerho 
on muuten kerinnyt kokoontua kokonaisen 
yhden kerran ja tupa oli täynnä innokkaita 

ohjelmoinnin aloittajia tai jo hieman asias-
sa edenneitä, aivan mahtavaa! Toivottavas-
ti jatkossakin into säilyy.

Syksyn aikana, todennäköisesti syyskoko-
uksessa, perustetaan ATK-YTP -toimikunta 
ensi vuoden Oulun YTP:tä järjestämään. Tä-
män vuoden Helsingin YTP:lle on lähdössä 
täysi bussi porukkaa Blankolta (tosi monta 
fuksia jee) joten ottakaahan nyt uudet op-
pia tuolta ja lähtekää mukaan toimikun-
taan niin saadaan hellvetin hyvä ATK-YTP 
Ouluun ensi vuonna. Vaikka mokoma saat-
taakin kuulostaa rankalta rastilta, kannat-
taa muistaa että hyvällä porukalla isojenkin 
tapahtumien järjestäminen on oikeasti ihan 
hauskaa ja opettavaista, trust me. 

Ei mulla kai muuta ole, muistakaa opiskella 
kiltisti ja käykää tapahtumissa ja kiltiksellä. 
Nähdään, moroo.
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Blankki testaa: Opiskelumetodit
Teksti: Pauli “Cydas” Klemettilä & Niina “Nindemic” Lundén

Uusi lukuvuosi ja uudet kujeet. Tällä ker-
taa käydään kaikilla luennoilla ja saa-

daan vähintään 55 noppaa. Tänä vuonna 
päätimme, että krapula-aamuiset tent-
tiin lukemiset ja allnighterit esseiden 
parissa deadlinejen vastaisina öinä ovat 
taakse jäänyttä elämää. On aika ottaa 
käyttöön järjestelmälliset opiskelumeto-
dit. Tämä vaatii erityistä tutkimustyötä, 
mutta onneksesi Blankin objektiivinen 
opiskelutyöryhmä päätti testata seuraa-
vat kuusi opiskelumetodia, jotta juuri 
sinä voisit poimia käyttöösi mieluisesi. 
Koska olosuhteet vaikuttavat merkittä-
västi opiskelun onnistumiseen, kokeilim-
me metodeja vaihtelevissa ympäristöis-
sä saadaksemme niistä mahdollisimman 
kattavan kuvan. 

Ääneen lukeminen
Tämä opiskelumetodi toimii siten, että 
opiskelumateriaali luetaan ääneen. Tut-
kimuksissa on todettu, että ääneen luke-
minen on hiljaista lukemista tehokkaam-
pi tapa oppia. Koska luennolla käyminen 
tunnetusti johtaa parempiin arvosanoi-
hin, tehokkaina opiskelijoina päätimme 
yhdistää nämä kaksi ja kokeilimme ää-
neen lukemista luennolla. 
Valitsin ruotsin oppitunnin ja aloin luke-
maan kuuluvaan ääneen: “on olemassa 
sellainen x, sit on tuollainen vähä niinku 
euronmerkki sit on tommonen iso r, jos-
sa on ylimääräinen viiva, että x ja sit on 
tommonen pieni kakkonen on yhtäkuin 
2...“ Valitettavasti vaikuttaisi siltä, ettei 
näiden kahden yhdistäminen johda hy-
viin tuloksiin. 
Seuraavaksi päätimme kokeilla paikkaa, 
jossa ei ole muita päällepuhujia, mutta 
joka sijaitsee kuitenkin akateemisessa- ja 

aivonystyröitä stimuloivassa ympäristös-
sä. Kirjaston hiljainen lukusali todettiin 
oivaksi tähän tarkoitukseen ja yritys uu-
sittiin samaisella materiaalilla: “on ole-
massa sellainen x, joka kuuluu joukkoon 
reaaliluvut, että x toiseen potenssiin on 
kaksi... “  Sijainti osoittautui keskittymi-
sen kannalta mainioksi ja metodikin vai-
kutti toimivan hyvin. Valitettavasti jou-
duimme tahdonvastaisesti poistumaan 
paikalta pikaisesti. 
Tutkimuksemme perusteella vaikuttaisi 
siltä, ettei ääneen lukemisesta ole hyö-
tyä, mikäli nollat ovat taulussa, mutta 
lukemalla ajatuksella ja sopivassa ympä-
ristössä metodi voisi toimia.

Muistisäännöt 
Pänttääminen, alleviivaus ja “hauki on 
kala” -tyyppinen kertaaminen ovat tut-
kimusten mukaan tehottomia tapoja 
muistaa asioita. Asiat jotka ovat: yksin-
kertaisia, konkreettisia, tunteita herättä-
viä, uskottavia, yllättäviä tai tarinallisia 
jäävät paremmin mieleen ja siksi han-
kalasti muistettavista asioista olisi hyvä 
tehdä muistisääntöjä. Esimerkiksi face-
book-salasanani 3KoiTapSii2SyHau, olisi 
hankala muistaa ilman muistisääntöä: 3 
koiraa tappelee siitä kumpi syö hauen.
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Kuulustelu
Kuulustelussa ideana on palauttaa mie-
leen oppimansa asia. Tämän voi toteuttaa 
esimerkiksi tekemällä harjoitustenttejä, 
käyttämällä flash-cardeja (esim. quizlet) 
tai pyytämällä kaverin kuulustelemaan. 
Kuten edellä opimme, asiat jotka herät-
tävät meissä tunteita jäävät paremmin 
mieleen. Tämän vuoksi kehitimme au-
tenttisen kuulustelukokemuksen, jossa 
muutaman avustajan kanssa yllätimme 
pahaa-aavistamattoman testiryhmän 
jäsenen hänen kauppareissullaan. Siel-
lä ängimme hänet pussipäässä auton 
takakonttiin, jolla kärräsimme hänet lä-
heisen kerrostalon kellariin. Tunnelman 
luomiseksi sidoimme hätääntyneen tes-
taajan tuoliin ennen kuulustelun aloit-
tamista. Kokemus itsessään 
oli kuulemma ikimuistoinen, 
mutta nähtäväksi jää, kuin-
ka hyvin ohjelmistotekniikan 
prosessimallit jäivät mieleen. 
Toimivaksi ja vähemmän val-
misteluita vaativaksi tavaksi 
testiryhmä totesi quizlet-si-
vuston käyttämisen. 

Selittäminen
Yksi suositelluista metodeis-
ta oppimisen varmistami-
seen on selittäminen. Selittä-
misessä opitut asiat pyritään 
ilmaisemaan verbaalisesti 
esimerkiksi kaverille tai vaik-

kapa kumiankalle. Pääasia on se, että 
selittämällä asian ääneen huomaat hel-
pommin ne osa-alueet, joita et välttä-
mättä täysin ymmärtänyt. Koska sosia-
lisoituminen ja verkostoituminen ovat 
myös opiskelijalle tärkeitä asioita, pää-
timme yhdistää ne tähän selittämiseen 
ja suuntasimme Kuutioon. Unohtamatta 
tietenkään ensin UML-kaavioiden ylei-
simpiä esitysmallien kertaamista.
Viiden tuopillisen jälkeen huomasimme, 
ettei yrityksemme selittää oliopohjaisen 
ohjelmoinnin nyansseja sekvenssikaa-
violla eräälle tatuoidulle kanta-asiak-
kaalle tainnut hyödyttää meistä kum-
paakaan. 

Muistiinpanojen tekeminen
On tutkittu, että muistiinpanojen ylös 
kirjoittaminen tehostaa oppimista 
merkittävästi verrattuna puhtaaseen 
kuuntelemiseen tai lukemiseen, koska 
muistiinpanojen kirjoittaminen auttaa 
keskittymään siihen, mitä on lukemas-
sa tai kuulemassa ja pitämään kirjaa 
opituista asioista. Opiskeluryhmän kak-
sihenkisen jäsenistön keskuudessa oli 
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väittelyä siitä, kannattaako muistiin-
panot tehdä käsin vai koneella. Niinpä 
päädyimme kompromissiin, jossa tes-
taamme molempia tapoja kahdessa eri-
laisessa ympäristössä.
Kynä tanassa suuntasin luentosalin 
etuosaan valmiina oppimaan. Ensim-
mäisten lauseiden jälkeen huomasin, et-
tei kynä ole suuta nopeampi ja käsikin 
alkoi väsyä. Hylkäsin ajatuksen kaiken 
ylöskirjaamisesta ja päätin kirjoittaa vain 
pääasiat ja käsitteet. Pitkien sanojen kir-
joittaminen alkoi kuitenkin pian tym-
päistä, joten käsinkirjoittamiseen tottu-
matonta kättä säästääkseni turvauduin 
netistä lukemaani vinkkiin symboleiden 
käytöstä. Ajatukseni oli jotakuinkin täl-
läinen: ”järjestelmä on tähti, prosessi on 
pallo, testaus on neliö, jne” Tämä no-
peutti muistiinpanojen tekemistä huo-
mattavasti. Luennon päätyttyä huoma-
sin, että minulla oli sivullinen erilaisia 
tuherruksia, joiden merkitys oli minulle 
täysin vieras. Tosin sivun alaosan lohi-
käärmettä vastaan taisteleva tikku-ukko 
oli jokseenkin itsestään selvä, vaikka tus-
kin liittyi luennon aiheeseen mitenkään. 
Luennolla muistiinpanoihin keskittymi-
sen johdettua ei-toivottuun lopputulok-
seen marssimme metsään mukanamme 
läppäri ja ohjelmistotekniikan kurssin op-
pikirjana toimiva eepos PDF-formaatissa. 
Joidenkin tutkimuksien mukaan jo lyhyt 
metsässä vietetty aika lievittää stressiä 
merkittävästi ja metsän rauha auttoikin 
keskittymään materiaaliin aivan uudel-
la tavalla. Keräsimme tehokkaasti ylös 
tärkeitä pointteja ja asiasanoja kirjasta, 
mutta valitettavasti muistiinpanojen 
kirjoittelu keskeytyi jo ensimmäisen lu-
vun kohdalla, koska ThinkPadista loppui 
akku. Oppimisen sijasta metsästä mu-
kaan tarttui lopulta muhkea sienisaalis, 
joka antoikin meille idean viimeistä ko-
keiltavaa opiskelumetodia varten. 

Älylääkkeiden käyttö
Erilaiset älylääkkeet ja niiden käyttö 
ovat ainakin uutisten mukaan yleisty-
neet. Esimerkiksi Silicon Valleyn teknolo-
giapiireissä sienten käyttö älylääkkeenä 
on yleistynyt. Uutisten mukaan sienten 
käyttö pieninä annoksina auttaisi lisää-
mään keskittymiskykyä ja luovuutta. 
Päätimme tästä innostuneena kokata 
metsästä keräämistä herkkutateista ja 
kehnäsienistä herkullisen sieni-pekoni-si-
pulipaistoksen. Syötyämme emme täysin 
ymmärtäneet miten tämän terveellisen 
lounaan olisi ollut tarkoitus laajentaa 
tajuntaa ja antaa perspektiiviä, mutta 
loppupäivän opiskelu kieltämättä sujui 
makoisammin mahat täynnä metsiem-
me antimia. Hyvä ruoka, parempi mieli. 
Myös kohtuullisella kofeiinin käytöllä 
on joidenkin tutkimusten mukaan po-
sitiivinen vaikutus oppimiseen. Tämän 
piristeen käytöstä testaustiimillä on vuo-
sien kokemus. Kofeiinia nauttiessa on 
toki muistettava kohtuus, sillä liiallisella 
määrällä on negatiivisia sivuvaikutuksia. 
Kofeiinia löytyy useassa eri muodossa, 
mutta testitiimin ehdoton suosikki on 
vihreä tee. Sanoohan vanha kiinalainen 
sananlaskukin: ”Juo teetä, koodaa c:tä”.
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Kroketti 101 - näillä vinkeillä onnistut!
Teksti: Lassi “lasoli” Minkkinen

Väsymätön harjoittelu
Kuten muutkin huippu-urheilijat, sinä-
kin voit saavuttaa tuloksia ympärivuoti-
sella harjoittelulla. Parhaimmat meistä 
voi bongata kiltahuoneen takapihalta 
treenaamasta heti lumien sulettua. 
Hulluimmat (tai tyhmimmät) taas te-
kevät sitä talvellakin. Voit myös värvä-
tä itsellesi personal traineriksi jonkun 
aikaisempien vuosien mestareista, he 

todennäköisesti suostuvat mentoriksi 
pientä, noin 16,99e hintaista lahjusta 
vastaan. Jos kuitenkin koet, että har-
joittelu ei ole sinua varten voit aina 
turvautua hieman kyseenalaisempiin 
keinoihin…

Tuomaripeli
Edellä mainittu 16,99e kannattaa pitää 
tässäkin tapauksessa mielessä. Kysei-

Voittamisen avaimet tl;dr
1. Ota maila käteen
2. Lyö mailalla pallo portista läpi
3. Toista n kertaa (n = porttien lu-
kumäärä)
4. ???
5. Voita peli

Taas(ko?) se tulee, tuo mitä mainion ur-
heilutapahtuma, nimittäin Blankon kro-
ketti. Jokasyksyiseen tapaan on tullut 
aika kaivaa mailat ja pallot naftaliinista, 
laittaa spörde porisemaan ja valmistau-
tua suurimpaan urheilujuhlaan, mitä 
Linnanmaan mailla on nähty. Tärkein-
tähän tässä kisassa ei ole voitto, vaan 
voiton tuoma paremmuuden tunne 
muihiin pelaajiin. Tästä jutusta löydät 
parhaat vinkit, joilla saavutat varmasti* 
voiton näissä verisissä turnajaisissa.
*Jutun kirjoittaja ei ota vastuuta, vaikka et vinkeistä 
huolimatta saavuttaisikaan voittoa.
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sen lahjuksen antaminen voi helpottaa 
pallosi vierimistä portin läpi kummasti. 
On myös hyvä muistaa, että tuomaril-
lakin on oletettavasti vain kaksi silmää, 
ja niiden huomion vieminen edes het-
kellisesti muualle voi antaa ratkaisevan 
edun pelin tiimellyksessä. Voit esimer-
kiksi näytellä sairaskohtausta, tarjota 
hieman herkullista väkijuomaa tai huo-
mauttaa, että joku julkisuuden henkilö 
olisi saapunut paikalle. Kirjoittaja suosii 
henkilönä käytettävän paavia.

Vastapuolen häirintä
Krokettihan on ennen kaikkea psyko-
loginen peli, joten vastustajan pään 
sisään pääseminen helpottaa voittoa 
kummasti. Kaikenlainen huutelu auttaa 
murtamaan vihollisesi. Kyykkäkilpailuis-
ta tuttu “kasetti ei kestä”-  huuto saat-
taa toimia tässäkin tapauksessa. Muita 
hyviä vaihtoehtoja ovat kaikenlainen 
vastustajan pelitaitojen arvostelu, sekä 
kehuskelu sillä, minkälaista sukupuo-
liyhteyttä olet harjoittanut heidän äi-
tiensä kanssa viime aikoina.

Jalkapallo
Tämä on helppo yhdistää aikaisemmin 
mainittuun tuomaripeliin. Voit vaivih-
kaa käyttää alaraajojasi kuin David 
Beckham ikään, ja varovaisesti siirtää 
pelivälinettä sinulle otollisempaan 
kohtaan pelikentällä. Voit käyttää jal-
kojasi myös pallon pysäyttämiseen tai 
hidastamiseen. Toinen hyvä tapa on va-
hingossa potkaista palloa kävellessäsi, 
kunhan muistat samaan aikaan kova-
äänisesti päivitellä omaa kömpelyyttä-
si, ja tuoda esille miten tämä oli silkka 
vahinko. Tämä metodi on siitä hyvä, 

että sitä voit käyttää myös vastustajan 
palloon, olettaen, että pääset tarpeeksi 
lähelle huomaamatta. 

Porttien siirtäminen
Äärimmäisen riskialtista toimintaa, eikä 
tätä kannata harjoittaa muuten kuin 
viimeisenä oljenkortena. Yksinkertais-
tettuna, siirrä porttia vaivihkaa sinulle 
parempaan kohtaan. Tässä apuna on 
hyvä käyttää syysillan tuomaa pimeyt-
tä ja vahingossa potkaista kävellessä 
portti pois paikaltaan. Tämän jälkeen 
voit siirtää porttia haluamaasi paik-
kaan. Mutta! Älä kuitenkaan tee liian 
räikeitä muutoksia, sillä tuomari, joka 
on itse tehnyt radan, todennäköisesti 
muistaa, missä portti oli ja huomaa, jos 
sitä on siirretty useita metrejä. Portti 
kannattaa myös siirtää takaisin paikal-
leen suorituksen jälkeen. Tämän keinon 
käyttämisestä voit saada itsellesi Por-
tinsiirtäjä- lisänimen.

Puolustustoimenpiteet
Kuten sodassakin, kroketissa on tär-
keää myös puolustaa itseään. On suo-
tavaa lähettää aina yksi pelaaja omasta 
joukkueesta seuraamaan vastustaja-
joukkueen toimintaa, jos epäilet, että 
olisi tapahtunut jonkinlaista vilunkipe-
liä. Mutta eihän näin hienossa tapahtu-
massa sellaista sattuisi, paskapuhetta 
ja panettelua, jos joku niin väittää!



Syksyn parhaat tapahtumat
Laura ”lulu” Djerf

Terveppä terve. Tapahtumia!! Paljon! Tän 
jutun tarkoitus ois kartoittaa erityisesti 
fukseille minkälaisia tapahtumia ja reissuja 
on tulossa ja miksi niihin kannattaa lähteä 
mukaan. Vanhan kokeneen bilettäjän vinkit 
mukana. Lähdetään listaamaan!

Kroketti 3.10.
Leikkimielinen kroketin peluu iltama… jos-
sa kaikkia alkaa ärsyttää huijausyritykset ja 
tuomarit hermostuu :D Siis pelataan kro-
kettia kolmen hengen joukkueissa ja lohko 
kerrallaan selvitetään ketkä ovat parhaita 
pelaamaan (tai huijaamaan). Mutta älkää 
oikeasti huijatko! Ei oo reilua! Perinteisesti 
pidetään kiltiksen takapihalla pelit niin että 
kiltikselläkin voi hengailla. Tänä vuonna 
taitaa se takapihan remppa olla kuitenkin 
vielä menossa, niin joutuu hallitus keksi-
mään jotain muuta. Mutta varmasti meil-
lä on kivaa silti! Vinkit peliin: ota sopivasti 
valitsemaasi janojuomaa ja pidä hauskaa. 
Älä katoa kesken pelien tai muuten ärsytä 
tuomareita!

ATK-YTP 16.-18.10.
Koko maan tietotekniikan ja tietojenkäsit-
telytieteiden opiskelijoita yhdistävä kaksi-
päiväinen seminaaritapahtuma, joka sijoit-
tuu joka vuosi eri kaupunkiin. Me ja meidän 
sisarkillat siis järjestävät kukin vuorollaan ja 

vuorot kiertävät. Tänä vuonna matkaamme 
Helsinkiin eli TKO-äly ry, pitäkää meistä hy-
vää huolta!! Miten me oululaiset jaksetaan 
se bussimatka ja sitten vielä itse tapahtu-
ma. 

Tosiaan, bussilla Oulusta Helsinkiin yön yli 
ja sitten paikan päällä on jos jonkinlaista 
menoa. Päivisin järjestetään Helsingin Yli-
opistolla seminaareja, joissa tosin ei tarvit-
se olla niin virallinen kuin miltä se kuulos-
taa.. Hehe :) Ja illalla järjestetään etkoja, 
suunnistuksia, bileitä ja niin edelleen. Yö-
pyminen tapahtuu tällä kertaa Arabian pe-
ruskoululla, jossa meidän jaetaan sopivissa 
määrissä eri tiloihin nukkumaan. Ilmapatja 
on paras tälle reissulle. Korvatulpat myös 
jos on herkkäuninen. 

Fukseille tiedoksi, kuulostaa hirveän pelot-
tavalta ja raskaalta ja sitä se onkin- eikun, 
ihan paras tapahtuma, lähtekää! Ja Blan-
kon jäsenille osallistuminen kuitenkin mak-
saa vain 15 euroa! Nyt on pakko sannoo: 
JOKO MENNÄÄÄÄN???! Jos et ole vielä il-
moittautunut ja ilmoittautuminen ei ole 
täynnä, ilmoa h e t i!

PS. Ens vuonna ATK-YTP Oulussa!!

ATK-YTP Jyväskylässä herran vuonna 2016
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Syysexcu 25.-27.10.
Mökkiviikonloppu blankolaisille! Perjan-
taina lähdetään ja eka käydään parin yh-
teistyökumppanin luona vierailemassa. 
Sitten bussilla jatkamme kaupan kautta 
kohteeseen. Matkaamme jälleen Paljakal-
le, samaan lokaatioon kuin viime vuonna. 
Paljakalla mökkien läheisyydessä on myös 
baari ja siellä voi laulaa karaokea! Parasta! 
Hallitus järjestää myös pienen suunnistuk-
sen ja tietovisan viikonlopun aikana. Siis 
tää on kyllä ollu fuksivuodesta asti yks mun 
lempparitapahtumista. Mut voi löytää siel-
tä istumasta ruokapöydässä pelaamassa 
juomapelejä. Mukaan otetaan vain rentoa 
pukeutumista, lakanat, pyyhkeet ja sitä jo 
monta kertaa mainittua janojuomaa.

Lanit 8.-10.11.
No, en itse ole mikään peli___nörtdi, mut-
ta lanit on tulossa! No niin siis ihan tosis-
saan, Blanko järjestää n. 50 henkilölle tilat 
lanittaa yliopistolla koko viikonlopun yli! 
Osallistuminen on ilmaista ja järjestäjät pi-
tävät turnauksia. Yleensä osallistujat ovat 
saaneet äänestää mitä turnauksia halutaan 
pitää ja ne on sitten pidetty! Palkintojakin 
on luvassa. Pitäkää sitten mielessä että yli-
opistolla ei saa yöpyä! Pitää siis valvoa koko 
viikonloppu tai käydä kotona nukkumassa. 
Ja kyseessä on alkoholiton tapahtuma. Li-
sää tietoa voi kysellä vaikka meidän rahas-
tonhoitaja Aleksilta! :)

Sitsit marraskuussa
Hallitus on alkanut suunnitelemaan sitsejä 
marraskuulle! Vielä ei ole mitään tiettyä 
päivää tai järjestäjäkiltoja, mutta kuulin 
juttua että pidettäisiin ihan vaan pukusit-
sit! Idea lähti siitä kun OLuT:in fuksisitsit 
menivät taas perinteisesti tosi nopeasti täy-
teen ja hallitus halusi antaa fukseille toisen 
mahdollisuuden opetella sitsaamaan. 

Sitsit ovat tosiaankin niin sanotusti ”aka-
teeminen pöytäjuhla” mutta ihan kunnon 
sitseissä ei ole kyllä minusta yhtään mitään 
akateemista :D Ilta koostuu ruuasta, juo-
masta ja lauluista. On kaikenlaisia perintei-
tä ja tapoja, joita tulee noudattaa. Fukseille 
kyllä opetetaan kaikki paikan päällä, älkää 
huoliko :) Joskus sitseillä on tosiaan teemo-
ja, joiden mukaan pukeudutaan ja koristel-
laan paikka. Nyt ois kuitenkin tarkotus olla 
vaan ns. hienona eli puvut ja mekot päälle. 
Krääh en malta odottaa, sitseille ei ihan hir-
veän montaa kertaa vuodessa pääse ja aina 
odotan niitä yhtä innolla!

Noniin, siinä oli mun yritys hypettää tulevia 
tapahtumia. Toivottavasti innostuit! Minä 
ainakin innostuin kuten tekstistä saattaa 
ehkä huomata :D Nähdään tapahtumissa!

PS. Kuvat ovat kaikki Blankon galleriasta 
galleria.blanko.fi. En osaa antaa creditsejä 
kaikille kuvaajille mutta juujoo lisää tunnel-
mia menneistä tapahtumista voi löytää to-
siaan galleriasta :)

Scifisitsit vuodelta 2016

Excuilijat marssimassa yhteistyökumppanin 
vierailulle!
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Fuksipsykoosi
T iesitkö, että nuoret ihmiset, 

joilla on monia suuria elämän-
muutoksia edessä voivati sairastua 
helpommin psykoosiin. Ai niin kuin 
fuksit? Kyllä! Jeij, mutta tarkemmin 
sanottuna, henkilö jolla on enemmän 
stressiä elämästä, koulusta, kavereista 
ja parisuhteista. Myös monille fukseil-
le vastaan tuleva aikuistumisen haas-
te aiheuttaa stressiä ja vaikeuksia. 
Kun pitäisi muuttaa pois kodon lämpi-
mästä hyväilystä, ja omaa elämää pi-
täisi nyt äkkiseltään osata ajaa ilman 
apurattaita. Suurimmassa riskissä on 
ihminen, jolla on aivot vielä kehitty-
mässä, eli jopa 25-vuotiaaksi asti mah-
dollisuus sairastua, varsinkin jos kuu-
luu riskiryhmään. Tähän kuuluu siis 
ihmiset, joiden suvussa esiintyy psyko-
osia ja myös lapsuusajan traumat on 
huomattu olevan iso tekijä.

En halua pelotella turhaan, sillä on 
kuitenkin aika harvinaista, että psy-
koosin saa. Enkä halua sanoa, että 
maailmaa loppuu, jos mihinkään mie-
lenterveys-sairauksista sairastuu. En 
todellakaan! Tärkeintä on hankkiutua 
ajoissa puhumaan vaikkapa YTHS:n 
tädille tai sedälle. Vaikka pystyisi itse 
pääsemään hankalien tilanteiden yli, 
mitä aikaisemmin hankkii apua, sen 
nopeammin pääsee taas jaloilleen. 
Avun hakemisessa ei ole ikinä mitään 
pahaa. Kyllähän sitä korvatulehduk-
sessakin mennään terkkarille, koska 
se hankaloittaa elämää. Miksei muis-

sakin asioissa? Ps. psykoosia on myös 
lyhytkestoista tyyppiä, joka mahdol-
lisesti menee kuukaudessa ohi aivan 
itsestään, MUTTA! tämä on yleensä 
lauennut kovan stressin tai traumaat-
tisen tilanteen jälkeen. Eli varmasti 
olisi silloinkin syytä hakeutua jonne-
kin, vaikka menisikin oudot äänet tai 
vääristymät ohi.

Äläkä nyt kuule ajattele sitäkään, 
että kun ei ole elämässä tapahtunut 
mitään pahaa, että olisit jotenkin vä-
hemmän avun arvoinen. Ehei! Et vie 
keltään muulta aikaa kuin itseltäsi. 
Tiedän syyllistyneen itse tähän ajatte-
lutapaan, eikä nyt harmita muu kuin 
olisinpa mennyt aikaisemmin YTHS:lle 
koputtelemaan, koska elämä ei mait-
tanut niin hyvin kuin ennen. YTHS:llä 
on tosiaan pitkiä jonotusaikoja kaik-
kialle, paitsi jos on hurjan paha olla, 
niin aikoja heiltä varalta löytyy. Jos 
tarvitset akuuttia apua, mutta olo ei 
ole kovin kriittinen, niin etsi lähin ter-
veysasemasi, niin nopeutuu hommat. 
Toki terveysasema maksu on noin kol-
missakymmenissä, tai oli ainakin sil-
loin kun kävin. Ja siinä on hoitajan ja 
lääkärin maksut yhdessä… Mmm mut-
ta minulla oli vain jostain tulehduk-
sesta kyse, mutta jos tällainen tieto 
vähän edes helpottaa ahdistusta terk-
karin hinnoista, niin peukku.

En halua myöskään unohtaa teitä 
(meitä) vanhoja pieruja. YTHS on ke-
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rännyt kivoja kattavia tilastoja opis-
kelijoiden yleisestä terveydestä, josta 
näkee myös, että mielenterveys las-
kee opiskeluvuosien myötä. Tosin jos 
ollaan loogisia, eikä turvauduta tilas-
tojen lukemiin, niin kaikkia varmasti 
alkaa ahdistamaan, jos ei valmistu 
määräajassa tai “samaan aikaan kuin 
muut”. En haluaisi tähän neuvoa, että 
tehkää mitä lystäätte, mutta ajatte-
len ainakin itse niin, että keskity niihin 
asioihin jotka tuottavat iloa elämään. 
Jos vaikka ala ei tunnukaan omalta, 
niin miksi vetkutella väärällä puolella 
epäonnistumis pelon kanssa. Tai jos 
töissä menee hyvin ja oikeasti nautit 
siitä mitä teet, niin onko se paha jos 
niihin laittaa enemmän energiaansa. 
Jos tuntuu, että ala on oikea, niin poh-
di mikä tekee opiskelusta puuroa (sori 
puuro), ja voisiko olla jokin kurssi tai 

omaopiskelu-juttu, johon mieluum-
min laittaisit tällä hetkellä energiaa. 
Sieltä voi ponkaista täysin uudenlaista 
motivaatiota. 

TL;DR: Ei tehdä mielenterveydestä 
mörköä. Asioista kannattaa puhua 
jollekin, heti! Psykoosi saattaa iskeä, 
mutta hoitoon hakeutuminen tär-
keää. Eikä psykoosikaan välttämättä 
elämää kaada! Ja vanhat pierut saa 
olla vanhoja, kunhan nauttii elämäs-
tä. Muistakaa kaikki pitää itsestänne 
huolta ja pietään elämänilosta kiinni! 
(Eikä ryypätä liikaa!)

Sara “Lineforce” -täti

Blankki 4/19 |  13



tat

A n i m e a  s y k s y n  t u n n e l m i i n
Teksti: Jaakko “Chaska” Kortelainen

Avustanut: Andrea “Aparat” Peltokorpi
Kuvat: Maailmanlaajuinen webbi

Mikä otollisempi aika katselmoida 
sarjoja kuin syksy. Pitkiä ja pimeitä 

iltoja ja vettäkin tulee taivaan täydel-
tä. Nämä yhdistelmänä luovat oikein 
otollisen tunnelman käpertyä vällyjen 
uumeniin  itsekseen tai valitsemansa 
kanssa olennon tai olentojen kanssa ja 
nauttia japanilaisen animaation tuo-
toksista, joka myös anime tunnetaan. 
Mutta itse koen että tähän hartaaseen 
tunnelmaan ei aivan mikä tahansa tuo-
tos kelpaakaan vaan syksyiseen anime 
hetkeen tulee olla joku rauhallinen ja 
arkinen sarja, mutta joka silti tuo run-
saasti väriä ja iloa harmaisiin syysiltoi-
hin. Siispä pidemmittä puheita tässä 
muutama sarja joita suosittelisin.

Uchouten Kazoku, Eccentric Family
Uchouten Kazoku on sarja joka antoi 
minulle idean moisesta aiheesta. Itsel-
leni seesteisten syysiltojen anime koke-
mukset tiivistyvätkin tähän sarjaan ja 

täten muistelenkin teosta lämmöllä. 
Sarja kertoo teini-ikäisesti tanuki po-
jasta Yasaburousta, jonka mielessä ei 
paljon muut kun laiskottelu ja kujeet 
liiku, ja hänen perheestä ja lähipiiris-
tään. Sarja ottaa monenlaisia tunnel-
mia ja tunnetiloja haltuunsa parin tuo-
tantokautensa aikana. Liikutaan niin 
koomisista veijari tempauksista inten-
siivisempiin ja jopa melankolisiin tun-
nelmiin. Toisinaan saamme seurata kun 
Yasaborou näkee liikaa vaivaa siihen, 
että ei tarvitsisi nähdä vaivaa, kun taas 
toisinaan saamme 
kuunnella hänen 
ja muiden hahmo-
jen dialogia melko 
existentiaalisissa-
kin tunnelmissa. 
Ja kaiken tämän 
Uchouten Kazoku 
toimittaa slice of 
life formaatiisaan 
oikein koherentisti 
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muodostaen hupaisan paketin johon 
aatoksissaan palaa useasti jälkeenpäin-
kin.
Arvosanaksi antaisin sarjalle konvehti-
rasia/5

Flying Witch
Toisin kuin Uchouten Kazoku, Flying 
witch ei paljoa tunnelmastaan poikkea 
ja toimii erinomaisesti siinä mitää lu-
paakin. Jokainen jakso on pieni mieltä 
lämmitävä seikkailu päähenkilömme 
Makoton elämässä. Makoto on täyt-
tänyt 15 ja nyt noitien määrittelemän 
säännöstön mukaan hänen tulee läh-
teä omilleen ja oppia olemaan noidik-
si. Täten hän muuttaa sukulaistensa 
luokse asumaan kissoinensa ja alkaa 
opiskelemaan paikallisessa koulussa 
löytäen monenlaista ilahduttavaa asiaa 
niin meidän kuin noitienkien arjesta. Ja 
nopeasti saammekin tietää että noitien 
elämä ei aina ole sen mystisempää kuin 
muidenkaan, vaikka sarjaan myös ih-
meellisiäkin asioita mahtuukin. Flying 
witch on miellyttävä juurikin siksi että 
tietää mitä siltä odottaa ja toimiikin 
parhaiten jakson mittaisissa annoksissa 
kun tarvitsee aimo annoksen lämmintä 
mieltä päiväänsä. Suositeltavaa katsoa 
esim syödessä.
Lopullinen 
tuomio on mai-
tosuklaa/5

Samurai Champloo
Mutta jos kuitenkin kaipaa syysiltaan-
sa jotain toiminnan täytteisempää tai 
vähintääkin paikoittaista väkivaltaviih-
dettä ehkä sittemmin nappaisin kat-
selukoriini Samurai Champloon. Sarja 
ottaa tehtäväkseen yhdistää edo-ajan 
japanilaisen kulttuurin nykyaikaisiin 
hip hoppiin ja onnistuukin tässä var-
sin mallikaasti. Taistelu kohtaukset 
ovat koreografioitu loistavasti ja erit-
täin dynaamisesti. Päähenkilöistämme 
Mugenin ja Jinin miekkailutyylit ovat 
kuin päivä ja yö, mikä luo erinomai-
sen kontrastin kohtauksiin. Intensiivis-
tä toimintaa rytmitetään ystäviemme 
päättömällä harhailulla ympäri japania 
kolmannen päähenkilön Fuun johda-
tuksella. Fuun tavoitteena on löytää sa-
murai joka tuoksuu auringon kukille ja 
ainakin sarjan mukaan vitsi onkin siinä 
että auringon kukilla ei ole tuoksua. Ja 
vaikka sarjassa onkin paljon toimintaa 
ja vauhdikkaita tilanteita ei sen tempo 
kuitenkaan ole ripeä vaan päinvastoin 
hyvin verkkainen ja siksi koenkin että se 
on hyvä näin syksyllä katsoa. Samurai 
Champloo tempaisee katsojansa hyvin 
vauhdikkaalle seikkailulle, kuitenkaan 
kiirehtimättä liikoja.
Arvostelisin sarjan Pähkinäsuklaaksi/5

Blankki 4/19 |  15



ATK-alan sanakirja
Lassi ”lasoli” Minkkinen

A utomaattisen tietojenkäsitte-
lyn ammattisanasto on harmit-

tavan usein vain englanninkielistä, 
joten Blankin toimitus päätti kään-
tää osan näitä kaikille tärkeitä ter-
mejä myös suomeksi.

Opiskelijalle tärkeitä ohjelmia

Saatat tarvita esseiden kirjoitta-
miseen jonkinlaista tekstinkäsitte-
lyohjelmaa. Tästä hyvä esimerkki on 
Miljoonasosapehmeä Toimisto- pa-
ketin mukana tuleva Miljoonasosa-
pehmeä Sana. Toimisto- paketissa 
on myös muita opiskelijalle hyödyl-
lisiä ohjelmia, kuten Loistaa ja Voi-
maPiste. Vaihtoehtoisia ohjelmia 
näille ovat esimerkiksi AvaaToimis-
to Kirjoittaja, sekä VapaaToimisto 
Kirjoittaja. Myös teknologiajätti 
Menetuijota:lla on vastaavanlaisia 
Menetuijota Ajo- palvelussa olevia 
tuotteita, kuten Menetuijota Asia-
kirjat ja Menetuijota Lakanat. Säh-
köposti hoituu kätevästi Miljoonas-
osapehmeä Uloskatso:lla.

Ohjelmoijan työkaluja

Olit sitten etupuoli-loppu kehittä-
jä tai takapuoli-loppu kehittäjä, tai 
jotain ihan muuta, todennäköisesti 
saatat tarvita jotain näistä työkaluis-
ta. Vaikka saatatkin pärjätä Miljoo-
nasosapehmeä Ikkunoiden mukana 
tulevalla tekstinkäsittelyohjelmalla 

Muistilappulehtiöllä, tai Omenan 
tuotteiden mukana tulevalla Teksti-
Muokkaa:lla, on olemassa tarpeisiisi 
paremminkin sopivia vaihtoehtoja. 
Näitä ovat esimerkiksi Muistilappu-
lehtiöYnnäYnnä, YleväTeksti sekä 
Atomi. Jotkut suosivat Yhdistettyjä 
Kehitys Ympäristöjä (YKY). Näistä 
hyviä esimerkkejä ovat VerkkoPa-
vut, Auringonpimennys sekä Koo-
di::Estää. Kehitetyt ohjelmistosi 
voit puhuroida kaikkien nähtäväksi 
ÄäliöKeskittimeen.

Muita yleishyödyllisiä termejä

Jos olet kiinnostunut kuvankäsit-
telystä ja graafisesta suunnittelus-
ta, suosittelemme Savitiili Luovaa 
Pilveä. Sieltä löydät muunmuassa 
Savitiili Valokuvakauppa, Suunnit-
telussa sekä Havainnollistaa- oh-
jelmat. Voit myös tyytyä Miljoona-
sosapehmeä Maalaa- ohjelmaan, 
mutta pidemmälle pääset Savitii-
len tuotteilla. Verkkoa taas pääset 
selaamaan helposti vaikkapa Mil-
joonasosapehmeä Reuna, Mozilla 
Tulikettu, Menetuijota Kromaus tai 
Omena Safarilla. 
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Seuraa haetaan

Viriili ja vastikään taas vetäväksi tullut tietoja käpistelevä 
ukkeli joka on kanssa jonkin verran akkeli hakee kaverik-
seen elämänkumppania ellei useampaakin Linnanmaan 
katakombien syleilyyn. Olen 46-vuotias - oppimaan innokas 
- ja nähnyt jos jonkinlaista muutosta. Urani aloitin käytän-
nössä reikäkorttien parissa, mutta sittemmin olen intoutu-
nut kaikenlaisten vehkeiden paranteluun ja bittijuttuihin. 
Olen hieman ujo, mutta tutustumisen jälkeen joviaali ja 
luotettava kaveri jolta huumorintajua riittää vähän roisiin-
kin juttuihin. Harrastelen pelejä (sekä video- että lauta-) 
ja tykkään vähän kummallisista leffoista. Oonpa viime ai-
koina intoutunut urheilemaankin. Jotkut sanovat oudoksi 
nörtiksi, mut minä oon vaan minä. :) Ota rohkeasti yhteyttä 
ja tule tutustumaan! Minut löytää yleensä Blankon kilta-
huoneelta, Humuksesta seuraava ovi ja portaat alas. ;-*

Terkuin,
Blansso_73
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Vinkkejä Japaniin matkustavalle
Juho “Alo” Toratti

Japanissa melkein kaikki arkiset 
asiat eroavat suomalaisesta ar-

jesta. Kulttuuri ja tavat ovat todella 
erilaisia, kuin mihin Suomessa on 
tottunut. Japaniin ensimmäistä ker-
taa matkustettaessa voi herätä pal-
jonkin kysymyksiä ja epävarmuutta, 
miten erilaiset tilanteet tulisi hoitaa 
ja kuinka erilaisissa paikoissa tuli-
si toimia. Tässäpä siis jo Japanissa 
käyneeltä vinkkejä ja ehdotuksia 
matkaasi varten!
Japani on yksikielinen maa ja siksi suu-
rin osa asukkaista ei puhu Englantia 
joko ollenkaan tai erittäin vähän. Tämä 
on hyvä muistaa varsinkin kun reissaa 
suurkaupunkien ulkopuolelle. On siis 
erittäin suotavaa opetella paikallista 
kieltä, jotta matkustaminen ja kommu-
nikointi olisi sujuvampaa. Tietenkin il-
man paikallista kielitaitoa pärjää, mut-

ta jo pienen kielituntemuksen avulla 
helpotat paljon reissuasi. Japanilaiset 
saattavat myös helposti olettaa sinun 
puhuvan sujuvaa japania, jos osaat 
edes hieman kommunikoida Japaniksi. 
Paikalliset ovat yleensä innoissaan ja 
ystävällisiä, kun huomaavat sinun ope-
telleesi heidän kieltään!
Japanilaiset kunnioittavat toisten ih-
misten omaa rauhaa ja ovatkin siksi 
hyvin näkymättömiä julkisissa paikois-
sa. Esimerkiksi junissa ja linja-autoissa 
puhelimeen puhuminen on kiellettyä, 
ja syömistä, juomista ja juttelua kat-
sotaan pahalla.  Jos sinun on pakko 
juoda tai jutella ystävällesi tee se mah-
dollisimman sievästi ja huomaamatto-
masti. Jos haluat myös syödä tai juoda 
kadulla, on hyvien tapojen mukaista 
nauttia ostokset ostopaikan edessä 
tai ainakin pysähtyä sen ajaksi. Mikäli 
sinulla on kantamuksia ne olisi hyvä si-
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joittaa paikkaan, jossa ne eivät ole tiel-
lä. Esimerkiksi reppu kannattaa tuoda 
etupuolellesi. Jos matkustat kuitenkin 
Shinkansenilla, eli luotijunalla, on syö-
minen normaalia ja asemat tarjoavat-
kin kattavat valikoimat ruokaa matkal-
lesi.
Japanissa on käteismaa ja siksi ihmi-
set kantavat sitä paljon mukanaan. On 
täysin normaalia, että lompakossasi on 
aina 30000 jeniä eli noin 300 euroa. Ja-
pani on yksi maailman turvallisimmista 
maista ja siksi isoa käteismäärää ei kan-
nata pelätä. 2020 Olympialaisten takia 
luottokortin käyminen on yleistymäs-
sä, mutta käteisellä pärjäät ainakin täl-
lä hetkellä paljon paremmin. Käteistä 
kannattaa nostaa lähikaupoista, joista 
aina automaatti löytyykin. Suosittelen 
hankkimaan Suican, jos matkustat Toki-
ossa, tai paikallisen version mikäli olet 
muualla. Suica on kontaktiton maksu-
kortti, jota käytetään maksukorttina 
paikallisliikenteessä. Suicalla voi myös 
maksaa “konbinissa” eli lähikaupassa, 
ja se käy myös osaan automaateista-
kin. Kun maksat ostoksiasi, on kaupan 
kassalla yleensä rahalle oma astiansa, 
johon raha tulisi laittaa. Jos tällaista ei 
ole, voit ojentaa rahat suoraan.
Kierrätys on Japanissa todella yleistä 
ja suositeltavaa. Vaikka Japanissa muo-

via käytetäänkin paljon enemmän kuin 
Suomessa, ja suurin osa elintarvikkeis-
ta on turhaan yksilöpakattu, ei muo-
viroskia löydy kaduilta ja sieltä mihin 
ne eivät kuulu. Koska kierrätyspisteitä 
ei hirveästi kaduilta löydy, suosittelen 
kantamaan pientä muovipussia muka-
na, johon voit roskat säilöä kierrätys-
pisteen löytymiseen asti. Toinen käy-
tännöllinen ja luontoa säästävä tavara 
on käsipyyhe. Käsipyyhkeitä myydään 
jokaisessa kaupassa ja sen kantaminen 
on normaalia. Kaikissa yleisissä vessois-
sa ei ole paperia tai käsienkuivaajaa 
tarjolla, joten käsipyyhe on erinomai-
nen tapa säästää luontoa ja välttää 
märkiä käsiä. Hätävaralta suosittelen 
myös pitämään hieman desinfiointiai-
netta tai saippuaa mukana.
Kulkeminen Japanissa on yleensä help-
poa, koska paikallisliikenne on maail-
man huipputasoa. Tokiossa, Osakassa 
ja Nagoyassa suosittelen valitsemaan 
ensisijaiseksi vaihtoehdoksi metron. 
Kiotossa taas linja-autot ovat helpoin ja 
halvin matkustustapa. Kiotossa suosit-
telisin hankkimaan 1-päivän bussilipun, 
koska jo kolmannen matkan jälkeen se 
tulee halvimmaksi vaihtoehdoksi. Kan-
nattaa myös muistaa, että mikäli mat-
ka tai sää ei ole mahdoton, on paras 
kulkuväline kävely. Jalkaisin tulee näh-
tyä paljon enemmän, se on terveellistä 
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ja voi olla myös nopein vaihtoehtosi. 
Koskaan ei myöskään tiedä, tuleeko 
vastaan paikkaa, johon haluaisi mennä 
tai jotain hienoa katseltavaa. Kävelyä 
suosittelen varsinkin Kiotossa ajasta 
riippumatta. Matkustettaessa kannat-
taa aina varata hieman ylimääräistä 
aikaa, varsinkin kun olet tuntematto-
massa paikassa, voi perille löytäminen 
olla yllättävän vaikeaa. Myöhästymis-
tä pidetään erittäin törkeänä ja silloin 
odottaja ajattelee, että hukkaat hei-
dän aikaansa.
Jos huomaat ”portaan” mikä selvästi 
erottaa tilan toisesta otetaan kengät 
pois jalasta ja vaihdetaan sandaaleihin, 
jos sinulla ei ole sukkia jaloissasi. Tämä 
on etenkin majapaikoissa, hotelleissa ja 
vaatekauppojen vaihtokopeissa helppo 
huomata. Jos unohdat kengät jalkaan 
tällaisissa tiloissa, tulet varmasti huo-
maamaan sen ja muistamaan, koska 

sitä ei katsota oikein hyvällä. Passi on 
hyvä pitää mukana aina, kun kuljet jul-
kisilla paikoilla, koska sitä saattaa jou-
tua näyttämään.
Lopulta kannattaa muistaa, että kaik-
ki tekevät virheitä ja eivät japanilaiset 
oleta ulkomaalaisten osaavan kaikkea. 
Kaikki opeteltu kielestä kulttuuriin näh-
dään aina positiivisena, ja yleensä siitä 
saakin helposti hyvän mielen paikallisil-
le ja jopa kehujakin! Lopulta onkin tär-
keää osata pahoitella sanomalla ”sumi-
masen”, eikä olla vain tyypillisesti hiljaa 
kuin ei mitään olisi tapahtunutkaan. 
Japanilaiset ovat todella ystävällisiä ja 
auttavat ratkaisemaan ongelmia, vaik-
ka kielimuuri voikin olla ongelmana, 
he yrittävät silti parhaansa! Mikäli olet 
Japaninmatkasta haaveillut, näillä vin-
keillä pääset ainakin alkuun, etkä tule 
leimaantuneeksi typeräksi ja törkeäksi 
turistiksi.
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Runoutta
Jaakko “Chaska” Kortelainen, Sara “Lineforce” Lindfors

Jo syksy tulee
Ja opiskelu alkaa

Välittömästi motivaatio menee
Jospa sitä jois kaljaa

---

Ai että syksy on täällä
Syksy on lempi vuodenaikani

Vittu ko sataa
Miksi on hellettä?

---

Vaikka nyt on syksy, niin kohta on joulu,
Ja tontut on liikkeellä, vaikka menossa on koulu.

Tonttujen työ on yksinkertainen,
Mutta itkut ei auta, jos päästät suustas paskasen.

Tontut ne kurkkii, hiipii ja stalkkaa,
Että kuka saa Jouluna Spördekauhaa?

---

Peppu on pyöreä,
Peppu on pehmeä,

Peppu on mielessäni jopa päiviä.

On takapuolta, takaosaa, takamusta, takalistoa,
Persettä, perää, pakaraa ja myös peppua,

Rakkaalla lapsella on monta nimeä.



Miksi ihmeessä LGBT-yhteisöissä sanon-
ta: ”What’s the Tee” jotenki hauska? Mitä 
en tajua?
Tätipä ei ollut ennen moista sanontaa 
kuullutkaan, mutta sai pikaisen tiedon-
haun seurauksena tietää että suosikki 
Paulinsa, RuPaulin, näin sanoneen ja 
mikä nyt ei olisi hauskaa hänen suus-
taan. Ehkä olet maalta.

Paljonko WiFi painaa? 
Olen luotettavasta lähteestä kuullut, 
että wifi hiukkaset ovat hajuttomia 
mauttomia ja jopa näkymättömiä, mut-
ta loikkivat ja pomppivat iloisesti ympäri 
taloutta. Painoksi arvioisin sen hetkisen 
verkon ruuhkan.

Mikä on hyvän spörden resepti?
Spördehän on aina hyvää ja resepti sa-
lainen, sinä höpönassu.

Mitä tapahtuu, jos lähettää salasanan 
käyttäen Googlen Formia? 
- MINÄÄÄÄ
Tuskin mitään sellaista mitä täti tai ku-
kaan muukaan sinun salaiksuusistasi ei 
jo tietäisi.

Jotkut sanoo, että neljäs ulottuvuus on 
aika ja jotkut sanoo että se on vain nel-
jäs ulottuvuus, jota meillä kolmiulottei-
seti näkevillä ihmisillä on hankala kuvi-
tella. Sitten sanotaan että ulottuvuuksia 
on jopa kymmenen, eli mikä on neljäs 
ulottuvuus?
Täti ei niin pseudotieteistä perusta, mut-
ta uskon vakaasti matkustaneeni neljän-
nessä ulottuvuudessa erinnäisten blan-
kon tapahtumien yhteydessä. Kun aika, 
paikka, juodut juomat ja omat muistot 
eivät täsmää kavereiden kertomuksiin 
aamulla. Varsinkin aiemmin mainitun 
herkkuspörden vauhdittamana.

Mitä voisin sekoittaa maissiviinaan että 
siitä tulisi juotavaa? :((
 - viinahuijausuhri94
Konsultoin tädin viisasta ja kokenut-
ta tietäjäkuntaa ja suositus oli grillata 
maissi. Joten itsekkin suosittelisin kaata-
maan grilliin moiset nesteet ja ostaa sen 
sijaan vaikka pullon leikattua.

Onko Blankon täti puolueeton?
Toisinaan lähes aina joskus en ollenkaan 
ja riippuu keneltä kysyy. Omasta mieles-
täni ehdottomasti.

Beer & 
Bunny

Onko maapallo litteä? Pääsee-
kö Paavo presidentiksi 2024? 
Paljonko Blanko painaa?

Tällä palstalla asiantunteva 
blankintätimme vastaa kiperiin 
kysymyksiinne.
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Dear Blankin täti, olenko normaali? 
- Epävarma Fuksi
Tuskin kun olet meille päässyt opiskele-
maan, mutta älä huoli - ei me muutkaan.

Miks SIA:lla on nii hyvä ääni?? 
- :DDD
Tätikin tykkää sikojen hellästä röhkimi-
sestä, tuli se sitten mies oletetun tai itse 
sian suusta.

Kävin kerran Haaparannan puolella ja 
siitä asti kaikki mainokset ja iso osa You-
tuben ehdotuksista on ruottalaisia vide-
oita. Miksi ja miten tästä pääsee takaisin 
normaalitilaan? 
- anteroinen
Jos muutat ruotsiin niin puhelimen ny-
kyinen tila onkin taas normaali.

Käytän VPN:ää, Tor-verkkoa, pornomoo-
dia, naapurin nettiä, foliohattua, uni-
siepparia, anonyymiä sähköpostia, pon-
tikkapannua ja poltan tietokoneeni joka 
kerta kun käyn netissä. Olenko turvassa 
teollisuusvakoilulta? 
- nyymi
Tuskin. Et maininnut että ovatko verhosi 
kiinni joten olet avoin aivan perinteisel-
le vakoilulle.

Miten saan Youtubessa itselleni katsojia 
ilman että näytän tissit????
 - tyty98
Olen itsekin etsinyt vastausta tähän. Ja 
uskon vakaasti että jos pidät ohjainta 
oikein päin, näytön päällä, laitteiston 
seinässä ja pepun näkyvillä niin pääset 

tissityttöjä vastaaviin lukemiin. Voimaa 
sisko!

Rakas Täti, minulla on vappua ikävä! 
Mikä on paras keino saada kuolemakra-
pula? 
- Wapueilopu
Tätikin kaipaa wappua niin kovin ja mah-
dollisuudet infernuksen itsensä siunaa-
malla krapulalle ovat niin harvat. Mutta 
vilkaisinpa tuota tapahtuma sivua tästä 
lehdestä ja aivan mainioita mahdolli-
suuksia näytti olevan tuloillaan. Exculla 
tavataan *puss puss*

Setä 69 etsii itsellensä 45-55 vuotiasta 
tätiä tositarkoituksella,, Pitää olla sau-
ton,, mukeva,äitini näköinen,ryppyrin-
nat , neitsyt muta kokenut viekas kissa-
nainen... Soitellaan 420 1126969
 - Äitinpoikia69
Tämä minun palstanihan ei ole mikään 
deitti palsta. Mutta liikutuin tästä niin, 
että tämän kerran menkööt. Etsitään 
yhdessä vaimot äitienpojille.

Kuka on Blankon panomies?
 - Potentiaalinen kandidaatti
Tädin salainen ihastus ainakin on mel-
koinen Blankolainen panomies.  Muita 
tunnettuja miehiä Blankolla ovat pukki 
ja Puttosen Jyrki
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