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Hei kaikki, Juho täällä! Joulukuu 
on jo ovella, mutta ainakaan kir-

joitushetkellä lunta ei vielä ole maassa. 
Aika etenee nopeasti, vastahan sitä tuli 
lähettyä päätoimittajan rooliin ja nyt 
jo pitäisi mantteli suoda seuraavalle. 
Haikeat ovat tunnelmat lähteä roolis-
ta, mutta järkeväähän se olisi vihdoin 
jättää ainejärjestöhommat taakseen. 
Pakko kuitenkin paljastaa, että on niin 
mukavaa tehdä hommia hyvässä poru-
kassa, että saatan mahdollisesti jatkaa 
Blankkitiimissä tiimiläisenä! Henkilö-
kohtaisesti tuntuu, että on vielä paljon 
annettavaa tiimiläisen muodossa ja 
siksi hommaan lähteminen kuulostaa 
ainakin kirjoitushetkellä hyvältä valin-
nalta. Mielenkiinnolla odotan millaisiin 
tehtäviin ihmiset lähtevät ja kuinka 
monta tuoretta aktiivia tänä vuonna 
saammekaan.

Tämä vuosi alkoi erittäin huonoilla uu-
tisilla, kun törmäsimme aivan uuteen 
haasteeseen jokapäiväisessä elämäs-
sämme ja suurin osa tutuista sosiaalisis-
ta tapahtumista ja kontakteista katosi 
tai väheni merkittävästi. Lienee ainakin 
selvää, että kaikille tilanne on ollut uusi 
ja se on tuonut hyvin merkittäviä muu-
toksia yhteiskuntaan. Myös Blankin toi-
mintaan tämä poikkeustilanne on vai-
kuttanut ja Wappublankki ja Abiblankki 
ilmestyivätkin vain nettijulkaisuina, ja 
lehden jako on ollut entistä haastavam-
paa. Kaikkien haasteiden olemme kui-
tenkin saaneet toimitettua ja tuotettua 
laadukasta ainejärjestöjournalismia, 
josta kiitos kuuluukin kaikille lehden te-
kemisessä mukana olleille!

Suuri kiitos: Aino, Aleksi, Annika, Atte, 
Hanna, Jemma, Jenni, Joonas, Lassi, 
Santeri, Sara, Veera, Velli ja Juho. Kiitos 
myös kaikille muille lehden tuottami-
seen osallistuneille. Tämä lehti ei olisi 
mitään ilman teitä ja teidän työpanos-
tanne!

Viimeiset mietteet, tunnelmat ja ter-
vehdykset tiimiläisiltä löytyvätkin tästä 
lehdestä. Kannattaa käydä lukemas-
sa, millaisia vastauksia ja tuntemuksia 
Blankkitiimissä oleminen on tuottanut. 
Joulublankin ollessa viimeinen kyseisel-
lä tiimillä tuotettu Blankki, sisältää se 
yleensä hieman avoimempaa journalis-
mia, mutta tästä ei kannata pahoittaa 
kuitenkaan kenenkään mieltään. Kaiva 
siis kaapistasi lemppariglögisi ja inte-
groi itsesi Blankin haltuun!

Toivottavasti ensi vuosi on antaumuk-
sellinen ja nähdään jälleen pian!

P Ä Ä K I R J O I T U S
Juho ”Alo” Toratti
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Puheenjohtajan palsta
Laura ”lulu” Djerf

Puheenjohtaja

Moi kaikki! Vuosi alkaa lähestymään 
loppua ja se tarkoittaa myös minun 

viimeistä Blankki-juttuani puheenjohtajan 
palstalla! On kyllä ollut tosi erikoinen vuo-
si olla mukana ainejärjestötoiminnassa 
ja yhdistyksen puheenjohtajana. Blankon 
toiminta on ollut pitkään tiettyä kaavaa 
toistavaa (samat tapahtumat joka vuosi 
jne.), enkä minä ehkä ollut henkisesti val-
mistautunut siihen, että joudutaankin kek-
simään uudestaan tapahtumille erilaisia 
ratkaisuja hehe. Mutta oikeasti selvittiin 
hyvin kaikista muutoksista ja näin vuoden 
lopussa on pakko olla tyytyväinen omaan 
ja muun hallituksen tekemään työhön. Kii-
tos hallitukselle, kun olette kannustaneet 
ja tukeneet kun minä stressasin kaikesta 
vähän liikaa välillä!!
Vielä kirjoittamisen hetkellä ei ole tiedos-
sa ensi vuoden hallitus ja toimihenkilöt. 
Mutta hän, joka jatkaa minun jäljessäni 
niin toivotan onnea sinulle ensi vuodelle! 
Toivottavasti koronatilanne helpottaa ensi 
vuoden aikana ja Blankon toiminta voi 
jatkua taas vähän laajemmin. Siihen asti 
uudet aktiivit varmasti keksivät kaikkea 
mahtavaa etätekemistä tai muita vaihto-
ehtoisia tapahtumia, jotka sopivat korona-
tilanteeseen!
Koronasta huolimatta ollaan kyllä teh-
ty kaikkea mukavaa tänä vuonna, vaikka 
ehkä määrällisesti vähemmän. Alkuvuosi 
meni kuitenkin “normaalisti”, mutta maa-
liskuusta lähtien isot tapahtumat peruttiin 
ja niiden tilalla pidettiin etätapahtumia. 
Kesällä pidettiin piknikejä ja fukseillekin 
pidettiin fuksigrillaus ja fuksi-info. Kro-
kettikin pidettiin lokakuussa! Mun oma 
kohokohta on ollut etänä pidettävät Wap-
pu-tapahtumat ja erityisesti tykkäsin kun 
uutena tapahtumana järjestetiin Turnajai-
set, jotka striimattiin Twitchissä. Kiitos sii-
tä hallituksen kummallekin Aleksille!
Tietenkin jäi harmittamaan se, että suun-
niteltiin useita tapahtumia, jotka lopulta 
jouduttiin perumaan. Esimerkiksi loka-
kuussa oli tarkoitus pitää suunnistusta-

pahtuma, mutta päätettiin perua se koska 
koronatartunnat olivat juuri lisääntymäs-
sä. Ja tietenkin vuoden isoin harmillinen 
päätös oli ATK-YTP-tapahtuman siirtä-
minen ensi vuodelle. Iso kiitos kuitenkin 
YTP-toimikunnalle kun teitte tänä vuonna 
todella hyvää työtä! Ensi vuonna onkin 
jo sitten suuri osa valmisteluista hoidet-
tu etukäteen. Kiitos myös jäsenistölle kun 
olette olleet ymmärtäväisiä ja ottaneet 
koronan tuomat muutokset Blankon toi-
minnassa hyvin vastaan.
Kohta alkaa olla minun vuoroni vetäytyä 
sinne vanhojen puheenjohtajien kryptaan. 
Ai, että ihanat eläkepäivät ovat edessä. Tai 
no.. katsotaan niin siellä syyskokouksessa 
otan itselleni vielä jotain tekemistä ensi 
vuodelle. Ja itseasiassa kuulun muutenkin 
ATK-YTP -toimikuntaan ja aion jatkaa siinä 
ensi vuonna :D Eli eläkepäivät ovat vielä 
hamassa tulevaisuudessa.

Nyt kuitenkin kiitän kaikkia, jotka ovat lu-
keneet juttujani tänä vuonna. Kiitos vielä 
hallitukselle, aktiiveille ja jäsenistölle. Hy-
vää joulun odotusta ja kaikkia muita sen 
jälkeisiä juhlapäiviä. Nähdään!

Tekijä: Jenni "iGaz" Hautala

iha ite piirsin
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 LONKEROT LONKEROT
Raati: Jenni “ iGaZ” Hautala, Juho “Alo” Toratti, Sara “Lineforce” Lindfors,  

Joona “Dzuum” Luodonpää, Lassi “lasoli” Minkkinen

Lonkero, tuo suomalaisten ihan itse kehittelemä juoma. Viime joulublankkiin 
tiimi testasi jouluoluita, tänä vuonna päätimme testata erilaisia lonkeroita 

ja niihin rinnastettavia juominkeja. Absoluuttisia totuuksia siis tulossa!

Lapin panimo - Varpu variksen-
marja lonkero 5,0%

Jenni: Tältäkö tuntuu olla bb-ta-
lossa, ei kovin hyvä: 2/5
Juho: Ooooooh x 2, maistuu varik-
senmarjalta, mie tykkään: 4/5

Sara: 50% mustikakeitto ja 50% 
suomiviina: 2/5
Joona: Haisee ihan mehulle, ei 
kait siinä, ei oksettavaa: 2/5
Lassi: Maistuu finrexiniltä, kun ot-
taa paljon suuhun ja ei nielaise, 
niin ihan ok en suosittele: 2.5/5

Iisalmi lakka-pihlajanmarja 
gin lonkero 5,0%
 

Joona: Mulla oli tän värinen 
pissa kun en juonu vettä. 
Maku kuitenkin eri. Huo-

noin tähän asti. Pakko vetää 
ykösellä alas. 0.23/5
Lassi: Hyi minkä väristä, 
tuoksuu aika hillaiselta. En 
tiedä maistuuko mukissa 
vielä edellinen mustikkahir-
vitys mutta en kyllä joisi el-
lei olisi pakko.1/5
Jenni: Nyt on kovat odo-
tukset, nyt pitää mennä 
pissalle, pidätys pilaa ma-
kuelämyksen! Tuoksuu kuin 
auringonpaiste. Ehkä se on 
se pihlajanmarja joka maus-

sa tökkii. Pelkkä hilla ois 
pööfekt. Ajattelin ensin 5/5 
mutta sitten olikin 3/5 
Juho: Tuoksuu hillolta. Ei 
kyllä maistu hillo:lta. Tämän 
pitäis maistua siltä isoveljen 
kaverin mummon mehulta. 
MUTTA EI MAISTU. 2/5
Sara: Tuoksuu kuin hubba 
bubba, mutta onneksi ei 
maistu siltä. Jopa raikkaam-
pi kuin puolukka, mutta 
niin makea että 3.5/5

Helsinki panimo gin & pink 
grapefruit 5,5%
 
Lassi: Onpa karvasta ja 
ginistä hyi vitt* hyi s**t*na. 
Maistuu GT:ltä. Ei. Pahin so 
far. 0/5
Jenni: Kun katson tota tölk-
kiä, teke mieli irvistää. Luu-
lin että tää on tosi ikävää, 
muu raati kauhuissaan, 
mutta tää on oikeasti ihan 
hyvää. Maistan hedelmän. 
Tuli seesteinen olo. 4/5

Juho: Ei, ei. Vanhojen tans-
sien jatkot joissa sun kave-
ri laittaa sun jaffaan giniä. 
Pervolla tavalla aperitiivi. 
3/5
Sara: Kun katson tota tölk-
kiä, niin ei. Siis tuo pink 
grapefruit maistuu ihan sie-
menelle. Tiiättekö ku syö 
appelsiinia ja on ottanu ne 
kaikki siemenet pois ja silti 
kun haukkaat siitä ja nautit 
sitä, ja sit se siemen tulee ja 
raiskaa sun suun. -5/5

Joona: Haisee kyllä mitä 
mainostetaan. Ei paljoa 
kiinnostais juoda loppuun 
-ääretön.

Olvi vesimeloni lonkero, 
4.7%

Sara: Haisee huulikiillolle! 

Mä oon niin onnekas. Mais-
tuu geelikynille joita oli 1. Ja 
2. Luokalla 1/5
Joona: Haisee pallihielle tai 
jollekki. Ei tää nyt pahhaa 
oo 2.5/5
Lassi: Haisee pesuaineelle 
tai huuhteluaineelle. Hyrjis 
meinaa lentää, koska ve-
simeloniesanssi. En tiedä 
kumpi on pahempi tämä vai 
edellinen, 0/5

Jenni: Haisee asialle jota ei 
tulisi laittaa suuhun, kun 
sitä maistaa niin, huomaa 
että on ollut pöydällä. 
Yleensä parempaa, maistuu 
aika siltä miltä tölkki näyt-
tää. Maistuu masennuksel-
ta. Kyllä tän juo mutta ei 
jää hymy huulille :( /5
Juho: Aika hyvää lonkeroksi. 
PT/Blankki-tiimi

Pyynikin mustikka long drink 
with finnish craft gin 4,6%

Sara: Ei voi olla pahempi kun en-
simmäinen; ei haise eikä maistu 
millekkään. 0.5/5
Joona: Haisee finrexin, maistuu ei 
mikään, on tässä viinaa 1/5
Lassi: Haisee ei yhtään millekkään, 
maistuu vähän finrexin taas. Mel-
ko kakkelia, 1.5/5

Jenni: Ei ne kyllä pyynikillä ossaa 
mittään; 0/5 maistuu RyanAir, 
mustikan häpäisyjuoma
Juho: Pyynikin pettymyslonkero. 
Puolalaisia pensasmustikoita jot-
ka on syötetty sivettikissan läpi 
ja puristettu mehuksi. Joisin mie-
luummin pihlajanmarjamehua 
isoveljen kaverin mummon tykö-
nä, 1/5.

Juho: Tosi esanssinen, ehkä liian 
lämmin, jos tämä on lempeää 
minä olen olut liian kova. Maku 
menee kuin paraabeli. Kyllä 
myrkky on parempi kuin mustik-
ka 2/5
Sara: Oikeastaan itkettää kuinka 
mustikalle tää maistuu. Tältäkö 
mustikka hajuvesi maistuu? 4/5
Joona: Jenni vei jalat suustani ⅘ 

koska nostalgia
Lassi: Haisee aggressiivisen mus-
tikalle, maistuu ei hirveästi mil-
tään. Tokalla hörpyllä aika hyvää 
3.5/5
Jenni: Oi että, mää menin suo-
raan Finnairin lennolle, oispa 
marimekon pahvimuki! 4.5/5

BLANKKI TESTAA:BLANKKI TESTAA:

Iisalmi mustikka gin 
lonkero, 5,0%
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Olvi kultalonkero 4,7%
 

Joona: Ensimmäinen lonke-

ro josta tykkään. Maistuu 
frank’silta 4/5
Lassi: Teleporttasin juuri uu-
teen vuoteen 2009. Ei kyllä 
maistu franksiltä, enemmän 
ediltä. Miten tätä on voinut 
juoda niin paljon sillon jos-
kus. Nostalgia/5
Jenni: Hyvä että nyt oli 
hyvä valinta, muuten oisin 
suuttunu ja kaikki ois men-

ny pieleen. Iloinen tuoksu, 
edellisen jälkeen mieli para-
ni. :)/5
Juho: Haisee energiajuo-
malle. Ei maistu ediltä t. 4v 
ediä juonut addikti, mutta 
energiajuomalta kyllä mais-
tuu. 4/5
Sara: Kuka sanoo että tää 
on perseestä. Tää on ihan 
niinku ediä 4.5/5

Alecoq long drink 0.0%

Jenni: Tässä menee suu 
mutrulle, ei voi hymy huulil-
la juoda, Tosi äkästä. ARGG-
GRGH
Lassi: Haisee hiivalonkerolle 
vaikka ei oo ees käyny hyi 
helvetti. Ei voi kyllä mitään 
positiivista sanoa, affini-
teettikaavio/5. Tää on ihan 
viemäri-tier paskaa

 
Sara: Voisin esittää nuorta 
Jack Blackia. Enkä juoda 
tätä koska tässä on taas se 
s**t*nan siemenen maku. 
S**t*na/5
Juho: Jos tämä ois UX kurs-
si, tää ois 5/5 ilman teoriaa.
Joona: Haisee alkoholillisel-
le versiolle, maku pettää ja 
pahasti. 0/5 eipä tarvi juua 
uuestaan

Laitilan brändy-lonkero 
5,5%

 

Juho: Miks joku on laittanu 
pommacin sekaan viinaa?!? 
Ei muuta/5.
Sara: Ei kotikalja vaan se toi-
nen… mikä tää SIMA!! Mais-
tuu simalta! 4.8/5
Joona: Mitä vitt**, tää hai-
see ja maistuu literally pom-
macilta. Pommac ei sinänsä 
oo niin hyvää, 3/5
Lassi: Haisee laimealta jal-

lulta. Vähän kermaiselta jal-
lulta? Maku ei ihan hirveän 
ok, 2/5.
Jenni: Brandysta tulee mie-
leen semmonen äkänenvan-
ha mies jolla on tosi paksut 
kulmakarvat. Pitää vähän 
asettua hänen asemaan 
että voi maistaa tämän. En 
haista yhtään mitään. Yäk 
yäk yäk maku. 1/5

Tornion panimo dstrb 
rommiarominen karpalo 
drink 5%
 
Sara: Ei ois pitäny syyä sip-
sejä. Eka luulee et se mais-
tuu joltain ja sit se katoaa. 
Pieni lakritsi jälkimaku rom-
mi kyllä. 1/5
Joona: Näyttää gfuelilta. 
Oho onpa pahhaa. Luulin 
että tässä vaiheessa ei enää 
haittais. Feikki mansikan 
maku 0.5/5
Lassi: Tuo kyllä näyttää 
hirveältä pakkasnesteeltä. 

Haisee purkalta. Myöskin 
maistuu purkalta. Mut aika 
paljon pahalta purkalta. Ei 
jatkoon 1/5
Jenni: Mustaa haisee siltä 
oulun tivolilta.. Luulin et 
tää oli mustaa, mut tää on-
kin punasta, niin tää ei oo 
ehkä niin pelottavaa, mutta 
vähän pelottaa, nyt kokoe-
kilen. Maistuu lampaalta 
ratsastus. Semmonen nah-
kanen satula ja päällä ei oo 
mitään. Tosi tiukka makka-
ra. Ei juotu loppuun/5
Juho: Tää tuoksuu suomen 

tivoilta. Maistuu inho ja ka-
teus. 2.5/5

Koff Long drink apple 5,5%

Joona: Taas on joku kyllä 
tikkarin haju. Maistuu aivan 
mitäänsanomattomalta. 
2.5/5
Lassi: Hyhhyh, ei kyllä oi-
kein hyvältä tuoksu. Mais-
tuu omenamehulta. Aivan 
hyvä maku 3.5/5
Jenni: Tunnen jo krapulan 

nousevan… Kirpeä omen-
ajuoma. Koffista tulee mie-
leen vaan paha kalja, mutta 
tää on kyllä hyvä lonkero. 
3.5/5.
Juho: Tuoksuu makeutus-
aineelle ja alkoholille. Ja 
myös maistuu. 2/5.
Sara: Oon ehkä allerginen 
tälle. Maistuu niin aidolta 
omenalta että meinasin 

kuolla s**tna. 3/5

Koff Long drink lime 5.5% Jenni: Tän kupin päälle vois 
nukahtaa. Ei tässä kyllä al-
koholi maistu. Aivan liian 
samanlainen tölkki edelli-
sen kanssa. Helposti juota-
va, halpis sprite. 3.5/5
Juho: Maistuu vähän nihon 
no cideriltä, josta on otet-
tu happoja ja makua pois. 
2.75/5

Sara: Miks tää haisee vanil-
jalta. Todella makkee lime. 
2.5/5
Joona: Vitt* nuuhkista. Miks 
nää kaikki on niin mitäänsa-
nottamia. Sprite joo! 3/5
Lassi: Haisee lime-esanssiltä 
kyllä. Miellyttävän kirpeä, 
oikein hyvä. Ei vitt* amor 
infinitus.4/5

Hartwall original gin + 
orange, 5,5% 

Sara: Tuoksuu niinku jaffal-
ta eikä fantalta, oksettaa. 
Basic bitch /5
Joona: On kyllä tosi mitään-
sanomaton. Missä kalja /5
Lassi: Tuoksuu jaffalta. Mais-
tuu vähän pahanmakuselta 

jaffalta. Ei hirveästi maistu 
miltään. 3/5
Jenni: Semmonen halpisjaf-
fa, kyllähän sitä juo, ei alko-
holi maistu ainakaan tässä 
vaiheessa. Tällä vois muu-
ten kostuttaa kakun. 3/5
Juho: (Miks me juuaan jaf-
faa) * n. Maistuu semmosel-
ta tokmannin jaffalta. Syvä-

kurkku-Sara. 4.5/5

8  |  Blankki 6/20 Blankki 6/20 |  9



if vegan {

    skip kinkkuohje[0-18];

}

else {

    system.juo shotti;

    jaloviina = Alexa();

      run kinkkuohje(jaloviina); // Toimituksen huomio: Paskaa koodia

}

Alexa(){

      play [Sika - Juice Leskinen];

      release jaloviinaroomba;

      return jaloviina;

}

Kinkkuohje(jaloviina) {

1. Mene metsään, sellaiseen missä on possuja. Älä unohda jallupulloja!

2. Aktivoi yliaistisi jaloviinalla. Shotti jallua, ota!

3. Ota vainu possusta

4. Paikallista possu ja mene sen iholle

5. Juota possulle suomalaisesta brandysta ja viinasta valmistettua alkoholijuomaa, jonka brandy-
pitoisuus vaihtelee. 75% brandya sisältävä juoma kelpaa hyvin. 

6. Poista elämä possusta kalauttamalla sitä jaloviinapullolla. 

7. Siirry valitsemallasi kulkuvälineellä sijaintiin: koti ( voi olla kiltiskin )

8. Nautiskele kaksi senttilitraa helmeilevää konjakki- ja viljaviinavalmistetta

9. Aseta uunisi kuumentumaan kohti 100:aa celsiusastetta

10. Ota mukillinen glömbiinaa (50/50 sekoitus glögiä ja gambinaa) 
a. Vaihtoehtoisesti kelpaa se leikattu konjakkikin

11. Heitä vähän humalainen ja aika kuollut possu uuniin kaikkineen päivineen. Pelastetaan ilmas-
to!

12. Juo shotti jaloviinaa X jokainen puolituntinen kun possu majailee uunissa

13. Ota tosi kuollut ja crispy possu uunista (kuuma kinkku sulla   )

14. Sekoittele jaloviina & sinappi kulhossa

15. Palauta ohjelmointi 2 kotitehtävät

16. Juo jäljelle jäävä jaloviina

17. Valele possu soossilla soossilla yltä päältä (yea spread that shit)

18. Nauti jaloviinasta ja possusta. Jos oot vege niin pelkästä jaloviinasta.

}

/* Toim. huom. Tuo jallusinappi toimii oikeasti. Kannattaa testaa nopee. Ve  an ihmiset voi tes-
tata ohjetta myös kasvistuotteilla. */

Tekijät: Hyppivät Tonttuhenkilöt

JOULUISA PUUHANURKKAUS
Hoh hoh hoo Blankin pikkutontut täällä! On jälleen se 

aika vuodesta, kun pääsemme kaikki vastaanottamaan 
paketteja, niin kovia kuin pehmeitäkin. Vaikka ainahan me 
kovasta enemmän tykätään     Tervetuloa meidän tonttu-
jen matkaan valmistautumaan joulun viettoon. Ota  
tästä myös haltuun kinkkuvalmisteelle oiva ohje tai  
kokeile onneasi tonttujen joululahjavisassa!

1. Ootko ollu kiltti?
a) I have become death, destroyer of 
worlds  
b) Nynnyjen hommaa!  
c) P E R H A P S

2. Ootko ollu tuhma?
a) Joulupukki on mun daddy  
b)   
c) Joko No-Nut-November loppu??

3. Ootko kyselly Jannelta apua ohjel-
mointiin?
a) false  
b) true  
c) Kuka janne?

4. Oletko jättänyt subiroskia kiltiksel-
le? Tunnusta
a) En, mutta pidän sen uuden vuoden 
lupauksena  
b) “Se oli Juhanin!”  
c) Ei, koska korona 

5. Oletko jättänyt Blankon diskordissa 
mikin mutettamatta?
a) Ääneni kuuluvi aina  
b) *mums ryys* mitä?  
c) Mic drop on ainoo tapa poistua 
huoneesta 
 
6. Oletko saanut aikaan koodispaget-
tia?
a) Hui kauhea! Halloween loppui jo  
b) Öö, onko toinenkin tapa?  
c) *mums mums* mitä?

7. Moro ootko päissää?
a) Nyt on pikkujoulut  
b) I don’t feel so good   
c) Lisää spördeä!

8. Söisitkö mieluummin kourallisen 
pumpulia vai ruokalusikallisen hiek-
kaa?
a) Hiekka  
b) Pumpuli  
c) Eikö tää oo 2019 meemi? on, mutta 
ei oo uusia koska korona :)

9. Miksi astronauttia kakatti?
a)   
b)  
c) Älä laita tällästä

10. Mikä on The Paras™ ohjelmointi-
kieli?
a) HTML  
b) Excel  
c) Brainfuck  
d) ArnoldC

Tarkista oikeat vastaukset sivun  
alareunasta!

Tarvitset:
Kinkkua     / Vegan 
Jallua 
Glögiä 
Iso G 
Joulumieltä 
Sinaappi 
Lisää jallua 

Testaa, tuoko joulupukki sinulle lahjoja

Joulu kinkku ohje
Vastasit ihan ok, mut ootko kattonu 
simpsonit sarjasta jakson himo läski 
homer :D siinä esiintyy koko simpsonit 
perhe eli myös bart simpsons homer 
poika fanit saavat nauraa ja naurattaa-
han se tietty myös vaikka homerin läs-
ki kuteet ja muut :D kannattaa kattoo 
nopee.

jolupukki™

Tässäpä koodi possun tekemiseen jos 
joku ei vielä osaa:

x
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BLANKIN KÄSITYÖOHJE 

BLANKOSUKAT
Koronakevät herätti allekirjoittaneessa pienimuotoisen neuloosin, ja sen seurauk-

sena inspiroiduin tekemään Blanko-sukat. Koronakevät muuttui koronasyksyksi- 
ja talveksi, ja etäilyn piristämiseksi ajattelin jakaa ohjeeni (neuloosini), että kaikilla 
olisi mahdollisuus tehdä itselleen Blanko-sukat, jotka onnistuvat neulomisen perus-
teet hallitsevalta neulojalta. Ohjeessa on kaksi kokoa. Karkeasti jaoteltuna naisten(-
miesten), mutta sitä pystyy helposti isontamaan tai pienentämään tarvittaessa.

Teksti ja kuvat: Maria "maikki" Ollila

 
Tarvikkeet:

• 3,5 puikot (tai käsialan 
mukaan)

• 1 isosilmäinen neula

• 1 kerä Novita 7 veljestä 
väri 170 Laivasto, 
tai vastaava lanka

• 1 kerä Novita 7 veljestä, 
väri 550 Pioni, 
tai vastaava lanka

Varsi
Luo 48(52) silmukkaa ja jaa ne tasaisesti 
neljälle puikolle. Neulo joustinneuletta (2 
oikein, 2 nurin) 10 kierrosta pinkillä langal-
la. Vaihda langaksi tummansininen ja neu-
lo oikein 32 kierrosta. Jos varresta haluaa 
pidemmän voi kierroksia tehdä enemmän-
kin. Tee lopuksi vielä viisi kierrosta joustin-
neuletta.
 

Kantapää
Vahvennettu neule neulotaan seuraavasti: 
oikealla puolella 1 silmukka nostetaan neu-
lomatta, toinen silmukka neulotaan oikein, 
neulomatta – neulotaan, toistetaan puik-
kojen loppuun. Nurjalla puolella
ensimmäinen silmukka nostetaan neulo-
matta ja kaikki muut silmukat neulotaan 
nurin. Neulo joustinneuleen jälkeen kaksi 
seuraavaa puikkoa oikein. Vaihda langaksi 

pinkki ja aloita kantalapun tekeminen, joka 
neulotaan vahvennettuna neuleena tasona 
kolmannen ja neljännen silmukan puikoilla.
 Halutessasi voit siirtää silmukat yh-
delle puikolle (24(26) silmukkaa puikolla). 
Tee vahvennettua neuletta yhteensä 26 
kierrosta. Tee seuraavaksi kantapään ka-
vennukset ja jatka koko ajan vahvennetun 
neuleen neulomista. Neulo, kunnes puikol-
la on jäljellä 7 silmukkaa, nosta yksi silmuk-
ka neulomatta, neulo seuraava silmukka ja 
tee ylivetokavennus, eli nosta neulomaton 
silmukka neulotun yli. Käännä työ, nos-
ta ensimmäinen silmukka neulomatta ja 
neulo 10(12) silmukkaa nurin, ja kaksi nurin 
yhteen. Käännä työ ja nosta jokaisen kier-
roksen alussa yksi neulomatta ja lopussa 
kavenna yksi silmukka ohjeen mukaisesti, 
kunnes reunoilla ei ole enää silmukoita jäl-
jellä. Viimeisen nurjan puolen jälkeen kään-
nä työ ja neulo 6(7) silmukkaa oikein omal-
le puikolle, jos silmukat ovat olleet yhdellä 
puikolla.

Jalkapöydän kavennukset
Vaihda langaksi tummansininen. Kierrok-
sen vaihtumiskohta on nyt jalkapohjan kes-
kellä. Jatka neulomista oikein, ja ota kan-
talapun reunasta langan avulla 14 uutta 
silmukkaa. Neulo toinen ja kolmas puikko
normaalisti, jonka jälkeen ota toisesta reu-
nasta langan avulla 14 uutta silmukkaa nel-
jännelle puikolle.
 Työssä on nyt 66(68) silmukkaa. 
Seuraavalla kierroksella neulo ensimmäi-
sen puikon lopussa kaksi oikein yhteen, ja 
neljännen puikon alussa tee ylivetokaven-
nus. Toista kavennukset joka toinen kierros 
samoissa paikoissa, kunnes työssä on jäljel-
lä 48(52) silmukkaa. Tämän jälkeen neulo 
oikein, niin kauan että sukka peittää pikku-
varpaan.

Terä
Vaihda lanka pinkkiin ja neulo yksi kierros 

oikein, jonka jälkeen aloita kärkikavennuk-
set, jotka tehdään jokaisella kierroksella. 
Ensimmäisen ja kolmannen puikon toisek-
si ja kolmanneksi viimeiset silmukat neu-
lotaan oikein yhteen. Toisen ja neljännen 
puikon toisella ja kolmannella silmukalla 
tehdään ylivetokavennus. Näin kavennus-
ten välille tulee kaksi silmukkaa. Jatka ka-
vennuksia niin kauan, että puikoilla on yh-
teensä kahdeksan silmukkaa, jonka jälkeen 
katkaise lanka ja vedä se loppujen silmukoi-
den läpi.

Blanko-ukko
Blanko-ukko silmukoidaan varteen pinkillä 
langalla kuvan 1 mukaan. Silmukointi ta-
pahtuu neulalla, ja langan ei kannata olla 
kovin pitkä. Perusideana silmukoinnissa on 
viedä neula halutun silmukan alaosasta
läpi, jonka jälkeen se viedään ylemmän 
silmukan alaosan läpi  ja takaisin lähtö-
kohdan läpi seuraavaan halutun silmukan 
alaosaan. Hyviä videoita löytyy Youtubesta 
hakusanalla silmukointi
tai silmukoiden jäljentäminen. Suosittelen 
aloittamaan kuvion kädestä ja laskemalla 
sen mukaan ensimmäisen silmukan paikan 
varresta. Lopuksi päättele kaikki langat.

12  |  Blankki 6/20 Blankki 6/20 |  13



WHAT TO EXPECT WHEN YOU’RE 
EXPECTING (TO BE HIRED)

Applying for jobs can be a stressful 
task whether you are looking 

for your first opportunity or have 20 
years of experience. These are my tips 
for applying for software engineering 
jobs, but hopefully they can be of 
some use when applying for other 
positions as well.

Preparation
Your studies go a long way in getting 
you ready for your first job, but in this 
business the learning never actually 
stops. One of the first things a junior 
engineer must usually learn are working 
habits. If you really want to get a head 
start on all the other candidates, start 
using professional processes in your 
hobby projects. Even if you are the only 
person working on a project you should 
write tickets for yourself, create unit 
tests, dabble with test automation, 
and apply acceptance criteria before 
you release. This is even more useful 
if you are working on a group project. 
Mentioning all this in an interview is 
likely to get you noticed. Having an 
online repository for your OS hobby 
projects is a great calling card.

Application
Always, always modify your application 
to match the position and the company 

you are applying for. Look at the 
requirements and mention some of 
them in your cover letter. Express why 
you want to work for that particular 
company. Be truthful with your cover 
letter and CV, since good interviewers 
will sniff out lies.

Keep the covering letter simple. I would 
suggest following a simple structure: 
1. Motivation. Why you are applying to 

the company and the position. The 
very first sentence should make the 
hiring manager interested in you. 
No pressure.

2. Skills. Describe your background 
and skills and how they match 
the requirements of the position. 
Describe your working habits and 
career ambitions.

3. Closing argument. Re-iterate why 
you want the job.

Interview
Do your homework regarding the 
company. Look at their website, social 
media and press releases. You should 
also take a good look at your own 
strengths and weaknesses and be ready 
to address them. 

Interviewers are not only interested in 
the What but also the How. How you 
work and interact with your co-workers 
is equally important as your technical 
skills. The technically savvy guy who 
can treat other people badly and still 
have a successful career is a myth. You 
do not have to be friends with everyone, 
but you do have to be able to treat 
everyone respectfully. This works both 
ways: Think about whether you would 
get along with the people interviewing 
you. If the answer is no, just walk away.

Be positive. Talk about the positive 
learning experiences you have had, 
good co-workers, interesting projects 
you’ve worked on. Talking ill of your 
previous or current employer will just 
make you seem bitter and negative. 
If you are getting away from a bad 
situation, do try to be politically correct. 

Technical interview
If there is a technical interview, it is likely 
to be an important part of the process, 

so make it count. If you are asked to 
do a homework assignment, make it as 
good as possible. It is better to overdo it 
than half-ass it. Sure, you might be busy 
in your private life, but using a weekend 
to make the assignment is well worth 
it if you get your dream job. If you are 
unsure what is expected, ask questions. 
If you are asked to write code during an 
interview, do not panic and just keep 
talking. You are evaluated based on 
your way of thinking, not on how well 
you can memorize syntax.

The decision
Offering someone a job and accepting 
a job offer are both big decisions, but 
they both depend on a certain comfort 
level being reached. The more senior 
the role is, the pickier the company 
usually is. Unless you are really short 
of money, do not settle for a job that 
would make you miserable even if the 
pay is good. You should also not accept 
a lousy pay just because the position 
sounds interesting. If you make either 
mistake you will just regret it.

I hope this helps! If you are looking for 
a new job, please check out our open 
positions:
https://www.f-secure.com/en/about-
us/careers/job-openings

By Jouni Knuutinen, Team Manager, F-Secure
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WE ARE ELEKTROBIT – NICE TO MEET YOU!
What do we do?
Software brings visions into reality. At 
Elektrobit, we develop software to re-
define next generation cars every step 
of the way. 

E-mobility, autonomous driving, conne-
ctivity – in nearly all major fields of fu-
ture automotive development, softwa-
re takes center stage. Next-generation 
cars are “high-performance computers 
on wheels”. They become smarter and 
more connected, communicating with 
the internet and cloud, and updating 
software over the air (OTA). Their info-
tainment systems are designed to be 
your personal assistants as you drive 
with new user experience concepts pro-
viding you with all the information you 
need but also making your trip safer 
and more fun.

At the forefront of digital transformati-
on, our mission as a globally active au-
tomotive software expert is to develop 
innovations that pave the way for pro-
gressive mobility concepts and expe-
riences.

What kind of projects we get to be 
part of?
One example is the new all electric, 
fully networked ID.3 from Volkswagen. 

The cars of the ID. family use the full 
potential of digitalization – from conti-
nuous contact with the internet
to over-the-air updates and upgrades.

At Elektrobit we were part of the team 
working on the digitalization of the 
ID. and its new IT vehicle architecture, 
providing software for one of the three 
high-performance computers (HPCs) 
that form the heart piece of the ID. 
family and the intelligent interface for 
the digital world.

Headquartered in Germany, we have 
branch offices in eleven countries, inclu-
ding the US, India, China and Japan and 
Finland, with more than 3500 collea-
gues working together on forward-thin-
king automotive software.

In Oulu, we are proud of our strong EB 
spirit, which creates exceptional condi-
tions to
provide our customers the best possib-
le solutions.

Keywords: C++, Qt, 
Python, Embedded, 
Test automation

Would you like to leave your  
fingerprints on the vehicles of 
the future? Join the team!

We are hiring software development 
trainees in Oulu for next summer. The 
application period starts in Janua-
ry 2021. We are looking forward to 
hearing from you!

What can I expect from my trainee pe-
riod? Let our previous trainees tell:

"The whole team warmly welcomed 
me as a new employee. Everyone con-
tacted me during the work
day and welcomed the crew and told 
me that I could be in touch with anyo-
ne if any questions came
to mind." – Juho

"Learning new things and participation 
in the development of future automo-
tive software." – Niina

“EB is like a family because when 
you're in need, someone is always 
there for you. Learning is more fun at 
EB because your colleagues put their 
trust on you, value your opinion re-
gardless of seniority.” - Syed

"I got to work on exactly the type of 
project I had wished for during job 
interviews. That is, with new
technology, developing new types of 
technological implementations." - Juho

"The opportunity to learn what it's like 
to work in a bigger software house in 
the automotive industry among expe-
rienced team members in an interna-
tional environment." - Aakke

“EB cannot be defined without humor 
and laughter. It's very hard to sum-
marize how great it feels to be a part 
of EB but the term DREAM JOB might 
giveaway the idea of the experience.” 
- Syed
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Kirjeitä joulupukille
Teksti: Joonas “Sly0ne” Haatainen & Aleksi “Siipale” Siipola

Kuva: Aleksi "Siipale" Siipola

Olemme varmaan kaikki kuulleet lapsena (ja muutamat hieman vanhem-
panakin) Mystisestä henkilöstä nimeltä Joulupukki. Tämä Talvinen hiip-

pailija tulee syystä tai toisesta koteihin kuulustelemaan lapsia heidän vuoden 
mittaisesta käytöksestä ja ottamaan lahjuksia laulujen, piparien ja glögien 
muodossa. Pukki kuitenkin tuntuu tuovan omasta mielestään “hyville lapsil-
le” aina kivoja lahjoja, minkä johdosta moni lapsi ja lapsenhenkinen kirjoit-
taakin Joulupukille joka vuosi kirjeen toivoen saavansa juuri sen oikean kivan 
lahjan. Blankkilehden tutkivat journalistit ovat saaneet käsiinsä kourallisen 
Pukille lähetettyjä viestejä, joista julkaisemme alla osan kaikkein kryptisim-
mistä ja kiintoisimmista lukijoidemme tutkittavaksi.
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1. Miltä ovat fiilikset nyt kun on viimeinen Blankki? 
2. Mikä oli mielestäsi tämän vuoden paras blankkijuttu?
3. Mikä on sun suosikki- ja inhokkiasia Joulussa?

BLANKKITIIMIN 2020 TERVEISETBLANKKITIIMIN 2020 TERVEISET

1. Mullon ihan kivat fiilikset! Harmittaa 
myös, koska oli mukavaa tehdä tällä 
porukalla ja nyt se loppuu :(
2. Ehottomasti Hannan tekemä 
Emeritus-sarjis Syysblankissa
3. Mariah Carey ja Wham. Perheen 
keskeinen aika ja jouluruoka. (en 
paljasta kumpi on kumpi)

1. Fuksivuotena oli kiva tulla töihin - 
nyt vituttaa. No eivaa, oli kyllä tosi 
hauskaa olla tässä mukana, joten kai 
sitä voisi vielä ensi vuonnakin jatkaa 
2. Aku Ankan päiväuni kosketti sieluani 
erityisesti, Wankki 02/2020
3. Parasta joulussa on lahjat 
ja aattoaamuinen Lumiukko-
lyhytelokuva. En tosin tykkää lahjojen 
antamisen stressistä.

1. Vähän haikea, mutta tosi tyytyväinen fiilis. 
Tehtiin monta hienoa lehteä kyllä, oiskohan se 
uusiksi ens vuonna.. Se jää nähtäväksi ;) 
2. Täytyy sanoa, että paras juttu oli Ainon 
ja Santerin kanssa yhdessä tehty juttu 
Haalarikastajaisista! Tuli ihan melkoinen 
spektaakkeli ja oli kiva kirjoitella yhdessä. 
Ei omista jutuista paras oli tietysti Hannan 
Emeriittus-sarjis, josta nautin suunnattomasti.
3. Pyjamat päällä chillailu kotona ihan kaikessa 
rauhassa välillä syöden on parasta! En tiiä, just 
nyt en vihaa joulussa mitään.

1. Ihan hyvät fiilikset. Takapuolta 
kutittaa.
2. Kyllä se oli gonzojournalistinen 
mestariteos “Aurajuustopäärynöitä ja 
vaniljakastiketta 1€”
3. Suosikki: voi kuunnella Aimee 
Mannin joululevyä. Inhokki: enpä ees 
keksi mittään.

Olo:

1. Aika haikeat ovat fiilikset. Nyt on 
koittanut pitkän aikakauden loppu ja 
siitä on vain päästettävä lempeästi irti. 
Näen kuitenkin tulevaisuudessa vielä 
toivoa.
2. Wappublankissa oli kaunis kirjoitus 
Akusta ja Hannusta. Se oli kiva.
3. Jouluruoka on hyvvää ja parasta, 
mutta sitten on ikävää jos sitä syö 
liikaa ja tulee maha kipeäksi. :’(

Tää jammaava kissa on mun 
toteemieläin. Ilmeeni kun joudun tauolle Blankkiin 

kirjoittelusta:

Juho T 
Luigin uljas ratsu

Santeri
Kiintiö meemi_ukko

Veera
Oman elämänsä Muumipappa

Juho G  Jenni 
Tavallinen kirjoittelija vain

Tontut kurkkii, olkaa kiltisti 
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1. Ihan kiva fiilis, ens vuonna uusiks??
2. OPINTOVASTAAVAN TERVEISET TER-, 
Blankki 03/2020
3. Suosikki on loma ja inhokki on 
ruokakooma

Olo:

1. Ihan tyydytetty fiilis. Toiveet toteutui 
ja vuodesta selvittiin kunnialla.
2. Parasta en osaa valita mutta yksi 
ehdottomasti hauskimmista oli 
Aten, Juhon ja Niklaksen tekemä 
aurajuustopäärynäjuttu
3. Suosikkia joulussa on joulukoristeet 
ja jouluvalot. Inhokkina varmaankin 
koulujinkku.

1. Lievä onnistumisen huuma. Ehkä 
tätä voisi tehdä useamminkin.
2. Jos saa hippusen paukutella 
omia henkseleitä, niin Aleksin ja 
itseni yhdessä tekemä Krokettijuttu 
syysblankissa näytti varsin 
tyydyttävältä luettavalta. Hannan 
tekemä Emeriittus-sarjakuva samassa 
lehdessä oli myös söpö uwu.
3. Paketillinen uusia sukkia 
joululahjaksi ja porkkanalaatikko 
joulupöydässä. Kumpi on kumpi? En 
tiedä.

1. Olo on sellainen, että oli hyvä peli
2. Netflix-lonkero -juttusta löytyi 
monta hyvää lonkeroa
3. Pelien pelaaminen ja läskeily on kyllä 
parasta. Kauheinta on konvehtirasiat, 
kun niitä ostetaan niin monta ja ne 
pittää heti syyä pois.

Olo:

1. Melko kivat, suhteellisen haikeat ja 
kohtalaisen toiveikkaat fiilikset.
2. Aurajuustopäärynöitä ja 
vaniljakastiketta Wappublankissa.
3. Parasta on joululimppu ja ikävintä 
se, kun joululimppu loppuu.

Sara 
Rupsahtanu “poistu jo joukostamme” 

blankkitiimiläinen

Atte
Kirjoittelijatte

Aleksi
Oikolukija

Joonas
Kahvinjuoja, Kolistelija, Kirjoittelija

Aino
Kirjoittajahenkilö

1. Helpottunut, että saatiin 
kaikki lehdet tehtyä. Päätök-
seni lähteä taittajaksi tein 
kännissä Teekkaritalolla, olihan 
tämä kokemus. 
2. Tykkäsin Saran, Hannan ja 
Jennin sarjiksista (ja niitä ei 
tarvinut taittaa :--D)
3. Suosikkiasia on Julmust-lim-
sa! Inhokkiasia on kulutushys-
teria.

Minä, kun taitan Blankkia:

Minä iloisena hyvin tehdyistä 
Blankeista:

Annika
Vanha ja väsynyt taittaja
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 Sara “Lineforce” Lindfors  Sara “Lineforce” Lindfors 

Jouluna on pakko hankkia kaikille lahjat, ja panikoida siitä mihin riittää 
rahat ja onko nyt antanut kaikille jotain, tai antaako tarpeeksi, APUA. 

AAAAA! Ei! Lopeta tuollainen ajattelu nyt heti! Miksi pitäisi hankkia 
kellekkään mitään lahjaa. Eikö ole parempi antaa joulumieltä ja yhdessä 
oloa, tai oikeasti jotain mitä he tarvitsevat. Tässäpä siis sinulle juttu, jolla 
haluan haastaa sinut miettimään mikä olisikaan paras joulu sinulle itsellesi.

Muistan ajan kun ei vain ollut varaa 
hankkia joululahjoja, joten syyllisyy-
den tunne puski läpi jo marraskuussa, 
kun joutuikin selittämään ettei nyt 
tule kenellekään mitään. Ja senkin kun 
oli varaa hankkia jotain, mutta ei saa 
päähänsä mitä heille ostaisi, tai mitä 
he tarvitsisivat, jolloin tuleekin ostet-
tua sellaista turhaa, jota he eivät käytä 
enää parin kuukauden päästä. Ja aika-
kin tuntui jäävän kesken, sillä lahjat piti 
hankkia niin aikaisin, että niitä oli vielä 
jäljellä. Joulu on hyvän mielen aikaa, 
mutta siihen kuuluu ihan äärettömästi 
stressiä ja ahdistusta. Mutta miksi? Jos 
tuo stressi ei oikein miellytä, niin luep-
pa lissää!

Helpoin muutos tulee niin, että pääte-
tään vain suoraan, ettei hankita joulun 
juhlijoiden kesken kellekään lahjoja. Vie-

tetään vain aikaa yhdessä, pelaillaan, 
katsellaan jouluohjelmia, ja syödään. 
Se on siinä! Kuulostaa mahtavalta ja 
stressittömältä, eikä varmasti kellään 
tule olemaan hankala olla, varsinkin jos 
jouluruokia tehdään yhdessä. Tai sitten 
hankitaan kaikki jouluruuat valmisruo-
kina ja BadaBim BadaBum! Yksinker-
taista, eikö totta.

“Mutta joululahjoja on niin kiva saada 
ja aukoa!” Niimpä, olen ihan samaa 
mieltä, mutta onko ne pakko olla yllä-
tys? Voisiko vaikka keskustella ja kysellä 
mitähän toinen tarvitsee, jolloin he saa-
vat tällöin jotain hyödyllistä tai muuten 
vain sellaista, josta pitävät. Ehkäpä voi-
si antaa ostajalle monta vaihtoehtoa, 
joten ainakin se tulee vähän yllätykse-
nä, että mikäs niistä sieltä paketista sit-
ten tulee. Vähän niinkuin mitä teimme 
pienenä, kun kirjoitimme joulupukille, 
mutta vähän aikuisempaan malliin. 
Wessapaperille on aina käyttöä!

Tässä tulee oman jouluni viimeinen ja 
lemppari neuvo; Syödään paljon jotain 
spesiaali ruokia ! Taisin sanoa aikaisem-
min jotain valmisruuista, jota haluan 
vähän avata eri näkökulmasta. Toki ne 

valmisruoat voisivat olla laatikoita ja 
erilaisia salaatteja, mutta mitä jos os-
tetaan vaikka se kakku joka on maksa-
nut ihan liikaa tavallisena päivänä, tai 
käydään hakemassa kalatiskiltä hei-
dän tekemiä valmisruokia. Täytetään 
joululahjarahoilla masut, NAM! Oma 
lempparini on nyt parin vuoden ajan 
ollut kokkailla jotain sellaisia herkkuja 
jouluna joita ei hirveästi kehtaa muul-
loin tehdä. Esimerkiksi kalaruoat on iso 
juttu, kun se kala maksaa sen verran 
paljon, ettei sitä niinkään usein osteta. 
Tai vaikka ostaa se kallis biffi, jota olet 
silmäillyt jo puoli vuotta Risman hyllys-
sä. Uuu! Pitäisiköhän kokeilla kokkailla 
tänä vuonna amerikkalainen joulu(kii-
tospäivä)ateria!

Mmm jaas!

Ihan sama mitä teettekin, niin nautti-
kaa siitä mitä teette ja nauttikaa yhdes-
säolosta!

Tai sitten lukekaa 2018 vuoden Blan-
kista “Neuvoja yksinäiseen jouluun” by 
Jaakko “Chaska” Kortelainen! 

          Ps. Voisiko pukki tuoda mulle tänä  
         vuonna kalaa ja oliiveja!
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ARKISTOJEN KÄTKEMÄÄARKISTOJEN KÄTKEMÄÄ
Kätketyistä arkis-
toista kaivaneet: 
Juhani "jcara" 
Karppinen & Janne 
"zipp" Sipilä

JULKAISTU ALKUJAAN JOULUBLANKISSA 2004:

26 Jouluinen tavuristikko

R
atkaisijan nim

i:

R
atkaisijan sähköp

ostiosoite:

Tavuristikon oikein ratkaisseid
en kesken arvotaan yksi 256 m

eg
atavun U

SB-m
uistitikku. Palauta täytetty ristikko

suljetussa kirjekuoressa kiltahuoneella olevaan Blankin loker ikkoon 15.1.2005 m
ennessä. V

oittaja julkistetaan ja
häntä onnitellaan seuraavassa Blankki-lehd

essä.

JULKAISTU ALKUJAAN BLANKISSA 3/2001:
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18

TOL TUTUKSI                 OSA 7
Näin Wapun kunniaksi olemme päättäneet hieman poiketa normaalista haastekäytännöstä ja 
haastatella tähän jo viime vuonna tutuksi tulleeseen esittelysarjaamme hieman vähemmälle huo-
miolle jääneitä, mutta kuitenkin olennaisia osia laitoksen henkilökunnasta. Piinaavaan tenttiimme 
ovat tällä kertaa päässeet eräät ovi, tuoli ja kahviautomaatti.

Akateeminen päänaukoja

Kuka olet?

Olen luentosali IT116:n oikeanpuoleinen ovi.

Mistä tulet?

Tulen tehtaalta; minut valmistettiin eräänlaisesta mas-
sasta, maalattiin turkoosinsiniseksi ja siinä sivussa sain 
itseeni tuollaisen miellyttävän metallisen kahvankin.

Miksi olet TOL:lla/mikä Sinut toi TOL:lle?

Sellaisessa suuressa autossa minut tänne kärrättiin, ku-
ten tuo vierustoverinikin tuossa. Karvaiset työmiehen-
kädet nostivat minut saranoilleni ja vatupassilla mallai-
livat minulle tällaiset sopusuhtaiset elinolosuhteet.

Mitä teet nyt?

Aukeilen ja sulkeilen, enimmäkseen.

Mitä olet ajatellut tehdä isona?

Uskonnolliset taipumukseni ovat vaikuttaneet elämääni 

suuresti ja haluaisinkin edes kerran nähdä Vatikaanin. 
Tahtoisin myös, näin yliopistomaailmaa nähneenä, saa-
da siirron Helsinkiin, opiskella teologiaa ja jonakin päi-
vänä päästä toimittamaan sakastin oven tehtäviä.

Millainen olisi TOL 20 vuoden päästä jos Sinä saisit 
päättää?

Ovilla olisi ehdottomasti paremmat oltavat. Ihmiset 
käyttäisivät hanskoja kahvoja kähmiessään ja saranat 
öljyttäisiin säännöllisesti. Avoimien ovien päiviä järjes-
tettäisiin useammin.

Mitä harrastat; mikä on tärkeää elämässäsi?

Harrastan voimistelua, erilaisia taivutusliikkeitä. Myös 
narahtelu on sydäntäni lähellä. Tärkeintä maailmassa 
minulle on elämänkumppanini tuossa vieressäni.

Kenet haastat seuraavaksi esittäytymään käytävältäsi?

Naapurini luentosali IT115:n oven.

Pressopannusta yh-isä/opiskelija/ 
osa-aikakahviautomaatiksi 

 -- erään laitteen selviytymistarina

Kuka olet?

Tietotalo II:n aulan kahviautomaatti.

Mistä tulet?

Synnyin pienenä pressopannuna jossakin tuolla Etelä-
Pohjanmaalla, mistä sitten kahvinkeittimeksi kasvettua-
ni muutin Itä-Suomeen Joensuun yliopiston Opetta-
jankoulutuslaitoksen henkilökunnan kahvihuoneeseen. 
Oleilin siellä myös kahden pannun Moccamaster-ikäni 
(se oli kamalaa aikaa!) mutta kun saavutin täyden koko-

18 JULKAISTU ALKUJAAN BLANKISSA 2/2006:
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Koonneet: Juho "jgrubert" Grubert
 & Aino "ainokai" Reinikainen

JOULUMEEMEJÄ
Pikkujoulubingo

Juho “Alo” Toratti

Blankon pikkujouluissa aina sattuu ja tapahtuu. Tämä bingo auttaa sinua hyö-
tymään muiden kustannuksella ja saamaan sinut pois mukavuusalueelta pal-
kintojen toivossa. Tarkkaile ympäristöäsi ja rastita, jos bongaat/koet jonkin alla 

olevista hetkistä. 

Kuppikuntia 
muodostuu 
serverille

Paikalla on 
vaihtari

Paikalla on 
maisteri

Paikalla on 
ainakin 5 

fuksia

Joku katoaa 
serveriiltä

Joku aivastaa 
mikrofoniin

Joku on huo-
mattavasti 
humalam-
massa kuin 

muut

Päätoimittaja 
on ihan irti

Laula joulu-
laulu

Pelaa piirrä & 
arvaa -peliä

Hallituslainen 
tekee väli-

kuoleman ja 
nousee uu-

destaan

Jotkut pelaa-
vat among 

us:ia

Jollakin on 
tonttulakki 

päässä

Paikalla 
ei-blankolai-

nen

Paikalla on 
Orava

Jollakin on 
ruma joulu-

paita
Joku oksentaa Joku syö jou-

luruokaa

Joku linkkaa 
joululaulun 
discrodiin

Yhteislauluna 
Bussipysäkillä

Kuulet puhut-
tavan politii-

kasta

Spottaa aina-
kin 6 blankki-

tiimiläistä

Häviä juoma-
pelissä

Paikalla on yli 
30 ihmistä

Jollakin on 
ääniongelmia

Psst... Ota yhteys hallitukseen kun saat bingon, ensimmäinen todistetusti bingonsaanut palkitaan!
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Parempaa debuggaustaParempaa debuggausta
Kirjoittanut: neiti Domina

Tietotalossa oli hiljaista. Istuin luokassa 
tietokoneen ääressä hiljaa mietiskel-

len. Kello tikitti rikkoen hiljaisuutta. Har-
joitus oli päättynyt jo aikoja sitten, mutta 
en voinut jättää pitkään työstämääni koo-
dia näin. Invalid operation. Selasin koodia 
edestakaisin, yrittäen löytää sitä pientä 
virhettä. Tunsin mieleni sumentuvan usei-
den tuntien uurastuksen jälkeen. Päivä oli 
ollut pitkä ja turhautumisen tunne häiritsi 
keskittymistäni. 

Työnsin huokaisten työtuolini kauemmas 
pöydästä ja suljin silmäni hetkeksi. Kuulin 
huoneen toiselta laidalta näppäilyä. Ava-
sin silmäni ja vilkaisin ympärilleni, en ol-
lutkaan ainoa, joka oli jäänyt harjoituksen 
jälkeen luokkaan. Kallistin hieman päätäni 
ja silmäilin tummahiuksista miestä, jonka 
kasvojen yläosa näkyi tietokoneen näy-
tön yli. Hän tutki keskittyneesti koodiaan. 
Huokaisin äänekkäästi ja venyttelin. 

“Miten sujuu?”, kysyin mieheltä.
Mies kohotti katseensa ja vastasi: “Noh, 
enpä tiedä. Kääntyy, mutta ei toimi ihan 

niin kuin pitäisi.”

“Minullakin jumittaa, kaatuilee kesken 
ajon.”, totesin takaisin. “Jos voisit vilkais-
ta, luulen että olen tuijottanut tätä liian 
kauan.”

Mies nousi tuolistaan ja tuli seisomaan vie-
reeni, kumartuen tarkastelemaan näytöllä 
näkyvää koodia. Huokaisin hiljaa ja asetin 
käteni lepäämään tuolin käsinojalle, hi-
paisten samalla miehen reittä. Näin mie-
hen vilkaisevan minua silmäkulmastaan ja 
olin katsovinani keskittyneesti näyttöä. 

Leikkisä hymy kasvoillani liikutin käteni 
hellästi miehen reidelle. Tunsin miehen vä-
rähtävän ja punastuvan hennosti. Liu’utin 
kättäni miehen haaraväliä kohti, hänen 
farkkunsa tuntuivat pehmeänkarheilta 
kättäni vasten. Mies huokaisi sulkien het-
keksi silmänsä, kun sivelin hänen kasva-
vaa etumustaan. Laitoin käteni miehen 
leualle, kääntäen määrätietoisesti hänen 
kasvonsa minua kohti. Miehen silmissä oli 
jännittynyt, mutta halukas katse. 

Painoin huuleni hänen huulilleen liu’ut-
taen kättäni kohti hänen hiuksiaan. Hy-
väilin toisella kädelläni miehen kovaa 
etumusta ujuttaen auki housujen napin ja 
avaten hitaasti vetoketjun. Miehen kädet 
olivat löytäneet koskettelemaan varta-
loani. Ne laskeutuivat kiihkeinä kaulalta 
rinnoille ja sivelivät reittä pitkin kohti kos-
teutta hameeni alla. Vedin paidan miehen 
pään yli ja koskettelin sormenpäilläni mie-
hen sileää paljasta vatsaa. 

Tunsin kostean lämmön alapäässäni, kun 
miehen sormet saavuttivat kiimaisen hä-
pyni. Työnsin miehen housut alas paljas-
taen ihanan voimakkaan seisokin. Vetäy-
dyin kauemmas nousten samalla tuolilta. 
Vedin paidan yltäni ja istahdin pöydälle 
miehen katsellessa minua tiiviisti, odot-
taen. Koskettelin rintojani ja vedin hamee-
ni helman ylös, paljastaen kosteutta kiilte-
levän pilluni. 

“Nuole mua”, sanoin lähes kuiskaavalla, 
mutta päättäväisellä äänellä. Mies laskeu-
tui polvilleen lattialle sivellen samalla rei-
sieni sisäpintaa. Hän suuteli tietään kohti 
vakoani, kunnes kosketti vihdoin hellästi 
kielellään klitoristani. Huokaisin nautin-
nosta ja suljin silmäni. Pidin kiinni miehen 
hiuksista, ohjaillen hänen liikkeitään, mut-
ta lähes turhaan. Mies nuoli hellää klito-
ristani kehoni liikahdusten ja huokauksien 
ohjaamana. Tunsin aaltoilevan nautinnon 
sisälläni ja tiukensin otettani miehen hiuk-
sista. Mies jatkoi tyydyttämistäni, nuollen 

juuri niin kuin tiesi minun haluavan. Parah-
din ja puristin miehen reisieni väliin orgas-
min vavisuttaessa koko kehoani. 

Nousin huokaillen pöydältä ja katsoin mie-
hen kasvoja, jotka olivat kiimasta anele-
vassa irvessä. Otin miehen kalun käteeni 
ja nuolaisin sitä kiusoitellen saaden mie-
hen huokaisemaan väristen. Työnsin kalun 
huuliltani yhä syvemmälle ja kuulin mie-
hen huudahtavan hiljaa. Puristin kädelläni 
miehen kalua ja nuolin sitä nautinnollises-
ti. Tunsin miehen värisevän ja jännittyvän. 
Vetäydyin kauemmas ja nousin taas pöy-
dälle istumaan, jalat kutsuvasti levällään. 

“Haluan että panet minua. Työnny sisään 
hitaasti ja nopeuta sitten hiljalleen.”, sa-
noin miehelle hiljaa käskevästi. Näin mie-
hen silmissä kiihkon ja halun toteuttaa 
kaikki toiveeni. Mies astui lähemmäs ja 
tunsin jäykän kalun työntyvän hitaasti, 
kiusoitellen sisääni. Näin miehen kasvoilla 
eläimellistä kiihkoa, mutta katsoin hän-
tä terävästi, muistuttaen ohjeistani. Mies 
työnsi hiljaa syvemmälle huohottaen ha-
lun vallassa. Annoin katseellani luvan ja 
mies nopeutti työntöjään silmät kiinni 
nauttien. Tunsin selkäni kaareutuvan, kun 
miehen kalu painoi nautinnollisesti herk-
kiä kohtiani. Tunsin miehen työntöjen no-
peutuvan, kun hän lähestyi orgasmiaan. 
Mies huusi huohottaen ja tunsin sykkivän 
kalun sisälläni. 

Hymyilin edessäni seisovalle vielä kiihty-
neesti henkäilevälle miehelle. Laskeuduin 
pöydältä vetäen hameen häpyni peitoksi 
ja istahdin työtuoliini vilkaisten koodiani. 
Tutkin työtäni, tein pari muutosta ja ajoin 
ohjelman.

“Sehän toimii.”, sanoin iloisesti. Tallensin 
koodin, suljin tietokoneen ja lähdin luo-
kasta. Ovella käännyin vielä katsomaan 
taakseni ja huikkasin: 
“Niin, ja hyvää joulua.”

”
Mies nousi tuolistaan ja tuli 
seisomaan viereeni, kumar-
tuen tarkastelemaan näytöllä 
näkyvää koodia."

BLANKIN EROTIIKKABLANKIN EROTIIKKA
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Tiukkaa koodiaTiukkaa koodia
Kirjoittanut: Dominique le Chiffre

Sanovat että olen mukamas joku hame-
väen perässä juokseva hyypiö. En minä, 

en suinkaan. Roosaa minä vain haluan. 
Samat kurssit, samat harkat valittuna jo 
muutaman periodin ajan, ihan vaan, jot-
ta saisin mahdollisuuden moikata ja tu-
tustua. Eipä tuo ollut ottanut mukamas 
huomanneekseenkaan, mutta minä se en 
suostunut lannistumaan.
Harkat olivat jo ohi ja olin saanut omani 
hoidettua, mutta olin jäänyt saliin odot-
tamaan, josko Roosa vaikka tarvitsisikin 
apua. 

“Miten sujuu?”, kuulin huoneen toiselta 
puolelta.
“Noh, enpä tiedä. Kääntyy, mutta ei toimi 
ihan niin kuin pitäisi”, valehtelin nopeasti.
“Minullakin jumittaa, kaatuilee kesken 
ajon. Jos voisit vilkaista, luulen että olen 
tuijottanut tätä liian kauan.”

Tunsin sykkeeni nousevan huippu-urhei-
lijoiden tasolle, kun nousin tuolistani ja 
menin seisomaan Roosan koneen äärelle. 
Tunsin lämpimän henkäyksen ihollani ja 
tunsin, kuinka hänen kätensä ilmeisen va-
hingossa hipaisi reittäni. Kurkistin vaivih-
kaa Roosan suuntaan, mutta hänen kat-
seensa pysyi tiiviisti näytössä.
Tajusin sitten, että ensimmäinen kosketus 
ei ollut suinkaan ollut vahinko, kun tajusin 

Roosan käden leikkivän reidelläni ja siirty-
vän sepalustani päin. Etumukseni paisui 
lähes välittömästi värähtäen, ja tunsin it-
seni punastuvan. Roosa tarttui leuastani 
kiinni, enkä voinut kuin katsoa häntä kuin 
pitkään kaivattua aarretta.

Vaivuimme syvään suudelmaan Roosan 
haroessa tummia, hieman likaisia hiuksia-
ni. Tunsin samalla, kuinka hänen kätensä 
siveli sepalustani, aukoen nappini ja hiljal-
leen laskien vetoketjun auki, pudottaen 
housuni nilkkoihini. Potkin farkkuni pois 
jalasta ja laskin vasemman käteni ahnaasti 
nauttimaan Roosan rinnoista samalla kun 
oikea käteni tutki reittiä kohti Roosan su-
loista vakoa. 

Sormillani ei kestänytkään kauaa siihen, 
että ne löysivät Roosan märän hävyn. Roo-
sa riuhtaisi paitani päältäni ja alushousuni 
jalastani paljastaen kovana seisovan kulli-
ni. Hän vetäytyi taaksepäin selkeästi ihail-
len ja siirtyi tuolilta istumaan pöydälle ja 
olin kuin siitossonni katsellessani Roosan 
riisuutuvan, leikkivän rinnoillaan ja esitte-
levän märkää vi**uaan minulle.

“Nuole mua”, ja tein työtä käskettyä. Mil-
tei hyökkäsin polvilleni Roosan eteen ja pi-
din huolen siitä, että huuleni eivät jättäisi 
neliösenttiäkään suutelematta matkalla 

VASTAEROTIIKKAVASTAEROTIIKKA
rakkauden kammioon. Kieleni ylsi viimein 
Roosan klitorikselle ja tunsin kuinka hänen 
kehonsa reagoi jokaiseen pieneen liikkee-
seen, hänen kätensä samalla ohjatessa 
päätäni ja säädellessä vauhtiani.
Ei siinä, että olisin ohjausta tarvinnut, sillä 
pian Roosan vahvat reidet puristivat pää-
täni, kun hänen aaltoileva orgasminsa saa-
vutti lakipisteensä. 

Roosa nousi pöydältä huokaillen ja annoin 
ymmärtää, että nyt oli minun vuoroni. 
Hän laskeutuikin alas ja nuolaisi sykkivää 
kulliani, huoahdin, ja tunsin vatsani jännit-
tyvän, kun heppini sukelsi Roosan pehmei-
den huulien väliin. Hän piti kaluani tiukasti 
hallussaan ja nuoli sitä ahnaasti. En tiedä 
kuinka kauan hän siinä vietti, mutta ilo 
katkesi lyhyeen hänen noustessaan takai-
sin pöydälle, haarat levällään.

“Haluan että panet minua. Työnny sisään 
hitaasti ja nopeuta sitten hiljalleen”, hän 
sanoi ja pyristelin jokaisella jäljellä oleval-
la järjen hivenelläni sitä vastaan, että oli-
sin vain moukaroinut tämän naisen vitun 
turraksi tässä ja nyt. Mieli voitti kuitenkin 
haluni ja työnnyin hitaasti ja kiusoitellen 
sisään Roosaan. Työnsin hiljaa syvemmälle 
ja syvemmälle, haukkoen välillä, kun Roo-
san kuuma ja märkä pillu syleili munaani. 
Roosa nyökkäsi minulle, nopeutin tahtia 
ja pian naisen selkä oli kaarella. Paukutin 
menemään eläimellisellä raivolla ja lauke-
sin hänen sisällensä mylvähtäen.

Roosa laskeutui pöydältä ja siisti asustet-
taan - itse pystyin hädin tuskin ajattele-
maan.
Sormet juoksivat hetken näppäimistöllä. 
“Sehän toimii”, kuulin hänen sanovan. Jäin 
tuijottamaan hikisenä ja sotkuisena kun 
Roosa sulki koneen ja käveli ovelle. “Niin, 
ja hyvää joulua”, hän sanoi ja poistui. Hen-
gitykseni alkoi vihdoin tasaantua. Vitt* 
mikä nainen.

DISCORDISTA DISCORDISTA 
POIMITTUA:POIMITTUA:
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Yhteistyössä
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