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Hanna "Ankka" Ollikainen

Tervehdys vain! Luet juuri viimeistä 
vuonna 2022 ilmestyvää Blankkia. 
Onhan tämä vuosi kyllä vierähtänyt 

nopeaa. Huh huh! Täytyy kyllä myön-
tää, että tuntuu vähän hassulta väis-
tyä päätoimittajan tehtävistä ja antaa 
homma seuraavalle. Miten niin en muka 
ole enää kirjoittelmassa deadlineä vas-
ten hasuja parin sadan sanan palstoja?!

Mukava vuosi on kyllä ollut blankkitiimin 
kanssa. Ollaan kokonaiset viisi lehteä saa-
tu painettua yhteistuumin ulos. Tähän 
jännittävään vuoden viimeiseen nume-
roon on kirjoiteltu vähän kaikenlaista ki-
vaa. Palstoja löytyy esimerkiksi blankon 
historiasta, kalakukon maistelusta ja han-
kintatoivelomakkeen salaisuuksista. Sisäl-
töön kuuluu myös aika mielenkiintoinen 
joulukysely, joka on tarkoitettu blankkitii-
min jäsenille. Lehteen on piilotettu vielä 
myös perinteikäs joulubingo, jonka voitta-
misesta voi voittaa jotain kivaa (voi että!).

Tämä taitaapi olla pitkästä aikaa julkais-
tu Blankon pikkujouluissa. Toivottavasti 
ainakin. Parina viime vuonna tapahtuma 
on jouduttu koronan takia perumaan, 
joten lehteä ei ole niissä voinut julkais-
ta. Vuoden 2021 lehteä ehdittiin painaa 
fyysisenä se noin 100 kpl, mutta sitten 
tapahtuma pitikin korvata striimiver-
siolla. Harmiksi tällöin kyseiset Blankit 
taisivat jäädä seikkailemaan vain kiltiks-
en uumeniin. Mutta ehkäpä tällä kertaa 
ei tule mitään pikaperuutuksia ja olet 
juuri nyt pikkujouluissa istuskelemassa. 

Tosiaan, haluan kiittää blankkitiimiä tosi 
hyvästä vuodesta! Ilman teidän ahkeraa 

kirjoitusmotivaatiota ei lehtiä olisi saa-
tu kasaan! Erittäin suuret kiitokset kuu-
luu myös lehtien taittajille eli Sampolle 
ja Fedjalle, jotka ovat raataneet kovasti 
töitä neljän aikaisemman lehden visuaa-
lisen ilmeen toteuttamiseen (kiitti myös 
Atelle tämän lehden taittamisesta:3). 
Ilman teitä ei näistä lehdistä olisi tullut 
niin taiteellisia ja hienoja. UwU Ei voi 
muuta sanoa kuin, että tulee kyllä ikävä 
koko tätä porukkaa! Lisäksi, toivottelen 
onnea seuraavalle kuka ikinä tähän pes-
tiin pääseekin. Kyllä se hyvin menee!

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 
kaikille! Onnea tulevalle blankkitiimille!
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Puheenjohtajan palsta

T erveppä terve vielä kertaalleen! 
Kummasti se vuosi on taas lop-
pumaisillaan, ja pitäisi malttaa 

antaa ohjakset seuraavalle hallitukselle 
ja niin ikään uudelle puheenjohtajalle. 
Onnea sinulle kuka ikinä oletkin! Pitää-
pä muistaa täyttää viitassa oleva jallu-
pullo, mutta ei siitä sen enempää. Tätä 
tarinaa kirjoittelenkin jo hiukka ennen 
syyskokousta, joten vielä täällä jännään 
että minkäslainen kokoonpano seuraa-
valla hallituksella tulee olemaan. 

Syyskokouksen lisäksi on suurista pe-
rinteistä tulossa tietenkin pikkujoulut, 
joissa tämäkin lehti aina vuosittain il-
mestyy. Pikkujoulut alkaakin sitten olla 
jo Blankon syyslukukauden viimeisiä 
tapahtumia, paitsi että päätettiin tänä 
vuonna pitää vielä päälle Joulusauna 
ihan kokeilumielessä, koska onhan se 
juhlinta kaverikiltojen kanssa aina niin 
hauskaa. Näistä selviytymisen jälkeen 
alkaakin olla jo aika joululomailla ja siir-
tyä kohti eläkeikää, toki pysähdyksellä 
Blankkitiimin kautta jos sinne vielä yksi 
vanhus mahtuisi. Niin ja se gradukin 
varmaan pitäis vielä tehdä kunnialla 
loppuun :D. Kiitoksia paljon hallituslai-
sille ja muillekin aktiiveille kuluneesta 
vuodesta, hengissä on jälleen selvitty! 

Ensi vuonnahan olisikin sitten vuorossa 
juhlia Blankon viiskymppiset, puhumat-
takaan kaikesta muusta vuosijuhlahu-
musta mitä seuraava hallitus meille kek-
sii, että on sitä tulevaisuudessa myös 

onneksi jotain jännää mitä odotella 
innolla. Ja siellä vujuillahan nähdään 
sitten kaikki =). Jossain roolissa tulen 
tuollakin olemaan että ei sitä ihan niin 
syvälle sinne kuuluisaan puheenjohta-
jien kryptaan tässä kuitenkaan päästä.

Eipä tässä vaiheessa vuotta meinaa 
enään olla mitään kummempaa sanot-
tavaa näissä palstoissa, oli kiva kirjoi-
tella niin tätä kuin vuosi sitten tuota 
edellissivun palstaa, vaikka joskus saat-
toikin deadlinet olla vähän hakusessa 
(sori Hanna :-D) Nähään vuoden lopuis-
sa tapahtumissa!

Niklas “kiklas” Riekki

Historiikkitoimikunta on jälleen paiski-
nut töitä ja kaivellut Blankon arkistoja. 
Näin joulun lähestyessä ja tätä lukiessa 
olet oletettavasti Blankon pikkujouluis-
sa Tetralla, jotka vihdoin parin vuoden 
jälkeen järjestetään ihan oikeasti, eikä 
vain striiminä, niin aiheena on yllätys 
yllätys Blankon pikkujoulut. 

Pikkujoulut ovat yksi vanhimmista 
Blankon yhtäjaksoista tapahtumista. 
Toimikunta ei ole ainakaan vielä löytä-
nyt vuotta, jolloin pikkujouluja ei ole 
järjestetty ja niitä on järjestetty aina-
kin vuodesta 1973 lähtien. Paino sanalla 
ainakin, koska Blankokerhon ajan pik-
kujouluista ei ole tietoa, mutta ehkä 
voidaan olettaa, että silloinkin jonkin 
asteisia pikkujouluja on vietetty. 

Killan ensimmäiset viralliset pikkujou-
lut kuitenkin pidettiin marraskuussa 
1973. Paikkana toimi ravintola Hovinarri 
ja illalliskortti maksoi 10 markkaa. Myö-
hempinä vuosina 70-luvulla pikkujoulu-
ja vietettiin ravintola Reidarissa, joskus 
jopa vasta vaalikokouksen jälkeen. 

Vuoden 1988 pikkujouluissa valittiin en-
simmäinen Piocosika, ja ensimmäinen 
Piocoporsas valittiin pari vuotta myö-
hemmin. Nykyään Piocosian ja -porsaan 
valinnat tapahtuvat wappuna. 90-lu-
vulla pikkujoulujen paikaksi valikoitui 
sosiaalidemokraattien saunatila, joka 
nykyään tunnetaan nimellä Tetra. Sitä 
ennen pikkujoulua vietettiin eri ravin-
toiloissa, kuten Rauhalassa. 

Historiikkipalsta:
Blankon pikkujoulut

Maria “maikki” Ollila

bb
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Tämän sarjakuvan loivat Juho "Alo" Toratti sekä Sampo "(x.x)" Lunkka yhteistyössä oikein 
taiteellisen tekoälyn kanssa. Tarina perustuu tositapahtumiin. 

2000-luvulla pikkujoulut on järjestet-
ty vuosittain Tetran saunatiloissa, jos-
sa jäsenistölle on tarjottu riisipuuroa, 
joulukinkkua, joulutorttuja ja tietenkin 
tärkeimpänä spördeä. Mystinen satu-
hahmokin saattaa illan aikana pyöräh-
tää paikalla, ja rohkeimmat suorittavat 
perinteen. 

80- ja 90-luvuilla pikkujoulujen oh-
jelmasta vastasivat Blankon jäsenet 
vuosikursseittain. Jokainen vuosikurs-
si suunnitteli ja toteutti oman pienen 
ohjelmanumeron. 1980-luvulla alkaen 
Blankolla oli oma versio Tiernapojista 
nimeltä Rienapojat, jotka mukauttivat 
Tiernapojat IT-alalle ja ajankohtaisiin ai-
heisiin. Kenties vielä joku kaunis päivä 
saamme nauttia päivitetystä Rienapoi-
ka versiosta. Nykyään pikkujoulujen oh-
jelmisto on hallituksen vastuulla, eikä 
vuosikursseja enää pakoteta pitämään 
omaa esitystään.   

Lähteet:

Blankki 1/94, Ylkkäri 25/73, Blankon toi-
mintakertomukset vuosilta 1987, 1988 ja 
1989.

Tutustut

uuteen

ihmiseen

Joku muistelee

aiempien

pikkujoulujen

tapahtumia

Joulupukin

lakki putoaa

Joku saa oman

lahjansa

Toivot

yhteislaulua

Ilmassa on

vispilän-

kauppaa

Pukin partaa

hivellään

Joku löytää

mantelin

puurosta

Tarjoat

joulupukille

syötävää/

juotavaa

Joku muistelee

mitä pukki toi

viime vuonna

Vaihdat

numeroita/tun-

nuksia tms.

jonkun kanssa

Joku kehuu
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Joku ottaa

vahingossa
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Pyydät

puheenvuoroa

Joulupukki

kompuroi

Näet

saunassakäyviä

Joku testaa
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Kehut Blankkia
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tajalle
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tunteesi
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syliin
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jollekulle
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opiskelusta

vaikka nyt on

ilon ja rauhan

juhla >:(

Otat

yhteiskuvan

Emeriittuksen

(se hylje)

kanssa

Bingo
On taas joulubingon aika! 

Tarkkaile Blankon pikkujouluissa ympäristöäsi (ja
itseäsi), ruksita havainnot ylös ja bingon saadessasi

karjaise “bingo!” ja etsi käsiisi Blankin päätoimittaja
Hanna saadaksesi taianomaisen palkinnon!

Essi “essepuhis” Puhakainen
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Blanko + muut testaa

Raati: Joonas Haatainen, Aleksi Kantola, Tommi Lämsä, Aapomikko Matti, Aapo 
Nyman Maria Ollila, Niklas Riekki, Mikael Saarinen ja Emeriittus

Vierailevat kriitikot Asteriski ry:stä ja Serveri ry:stä
Kuvat: Mikael Saarinen

Kuten lukijat varmaan tietävätkin, Blanko vieraili lokakuussa yhteistoiminnan 
merkeissä Kuopion ATK-YTP:llä. Luentojen, rastisuunnistuksen ja muiden ilta-
menojen ohessa päätettiin tutustua myös paikalliseen ruokakulttuuriin, min-
kä seurauksena blankolaiset päättivät ostaa kuopion torilta kalakukon matka-
evääksi torstain rastikierrokselle. Paikalla sattui olemaan myös blankki-lehden 
toimittaja mukana kirjaamassa havaintoja ja ajatuksia tästä makuelämyksestä. 

Todellisen yhteistoiminnan merkeissä, haluaisin myös sivumennen osoit-
taa kiitokseni Asteriski ry:n ja Serveri ry:n vieraileville arvostelijoille kala-
kukkokauppiaan paikantamisesta ja osallisuudesta testauskokemukseen.

Joonas: Laadukasta ruisleipää ja muikkua

Tommi: No comment

Maria: Maistuu muikulta

Aleksi: Jaa-Ha

Aapo: Aika suolainen, hyvin kalainen, itse asiassa oikein hyvää. Majoneesin kanssa 
hyvää.

Niklas: *esittää etusormeaan*

Mikael: Vissiin keksitty hullujen huoneella. Syön joka päivä.

Emeriittus: Elän kalojen kanssa kalojen kaa :3

“Kais” (Serveri ry:n edustaja): *nyökkää* Maistuu kalakukko

Aapomikko: Maittavaa. Lämpimänä varmaan parempaa. Lämpimänä 9/10. Ei kai-
paa majoneesia

Kalakukon

"Vissiin keksitty hullujen huoneella. 

Syön joka päivä."

Blankki 5/22 |  98  |  Blankki 5/22



Yhteistyökumppanimme:



Toukokuusta saakka olen työskennellyt 
Saarni Learningilla tittelillä Customer 
Success Specialist. Työtehtäviini kuuluu 
muun muassa asiakkuuksien hallintaa, 
projektinhallintaa, konsultointia, koulut-
tamista, tarjouksien laatimista ja asia-
kasyhteisömme vetämistä. Olenpa minä 
osallistunut yksille messuillekin. Tehtävä-
ni ovat siis monipuoliset, mistä minä itse 
pidän todella paljon. Pääsen tekemään 
yhteistyötä laaja-alaisesti niin konser-
nimme sisällä kuin asiakkaidemme kans-
sa. Harva päivä on täysin samanlainen.

Kuten tästä jutusta on ehkä jo käynyt 
ilmi, IT-ala tarjoaa todella monipuolises-
ti erilaisia työtehtäviä. Tietojenkäsittely-
tieteen koulutus antaa laajat valmiudet 
erilaisissa tehtävissä toimimiseen, joten 
kannattaa tarkastella erilaisia mahdolli-
suuksia avoimin mielin. Alalle tarvitaan 
monipuolisesti erilaisia ihmisiä ja teki-
jöitä. Vaikka koodaaminen ei olisikaan 
se oma juttu, niin muitakin töitä on 
kyllä tarjolla. Rohkeasti vain hakemaan 
harjoittelupaikkoja tai vaikka mukaan 
Blankon vapaaehtoistoimintaan kerryt-
tämään CV-merkintöjä!

Vinkkinä niille, jotka ovat kiinnostunei-
ta ohjelmistokehityksen tehtävistä, että 
meillä on todennäköisesti aukeamas-
sa uusia paikkoja hakuun ensi vuoden 
puolella. Kannattaa siis seurailla Blan-
kon tiedotuskanavia tai laittaa rohkeasti 

avointa hakemusta, jos työt oppimisym-
päristöjen kehityksen parissa kiinnosta-
vat. Haemme nimenomaan uransa al-
kutaipaleella olevia kavereita, joilla on 
mahdollisuus kasvaa tekemisen myötä 
ja löytää oma paikkansa osana työyhtei-
söämme. Lupaamme, että valtaa ja vas-
tuuta on mahdollista ottaa: tiedämme, 
että sitä kautta motivaatio tekemiseen 
takaa parhaimman lopputuloksen.

Eipä mulla muuta tällä kertaa. Moika-
taan kun tavataan, heippa!

Tieni Blankolta digitaalisten 
oppimisympäristöjen maailmaan

Atte “aztez”Tornberg

Moi kaikki! Täällä kirjoittelee       
Tornbergin Atte, TOL:n alumni 
ja Blankon vanha puheenjohtaja 

vuosimallia 2021. Kun minulle tarjoutui 
tilaisuus jakaa uratarinaani blankolaisil-
le, tartuin siihen ilomielin. Tässä jutussa 
kerron hieman työnantajastani Saarni 
Learningista ja siitä, miten minä päädyin 
tänne.

Olen tosiaan töissä Saarni Learning   
Oy:llä, joka on digitaalisia oppimisympä-
ristöjä kehittävä firma. Saarni Learning 
on yksi Suomen vanhimmista verkko-op-
pimisen palveluita kehittävistä yrityksis-
tä ja juuremme ovat Oulun yliopistolla. 
Asiakkainamme on mm. julkishallinnon 
toimijoita, yrityksiä, yhdistyksiä ja op-
pilaitoksia. Päätuotteemme on vuonna 
2018 julkistettu digitaalinen oppimisym-
päristö Priima, jota kehitämme täällä 
Oulussa.

Tieni digitaalisten oppimisympäristöjen 
pariin alkoi oikeastaan jo ennen kuin tu-
lin tänne töihin. Olin kesäharjoittelijana 
TOL:lla vuonna 2020, missä arvioin ja ke-
hitin verkkokursseja. Tämä työkokemus 
yhdistettynä Blankolta saatuihin koke-
muksiin antoi minulle hyviä valmiuksia 
keväällä 2021, kun olin hakemassa osa-ai-
kaisia töitä.

Saarni Learning oli minulle tuttu Blan-
kon yhteistyökumppanina. Tiesin myös, 

että Blankon oltermanni Niko Hummas-
tenniemi oli siellä töissä, joten ajattelin 
itsekin kokeilla onneani. Työhaastattelu 
sujui hyvin ja minut palkattiin osa-aikai-
seksi harjoittelijaksi. Tein töitä aluksi oh-
jelmistokehityksen parissa (teknologioi-
na mm. ClojureScript ja Clojure), missä 
tehtäviini kuului mm. Priima-tuotteem-
me saavutettavuuden kehittäminen. 

Kesällä jatkoin täyspäiväisesti töitä ja 
pääsin tuurailemaan työkavereitani asi-
akkuuksien ja projektien puolelle. Koin 
nämä työt ehkä hieman enemmän 
omaksi jutukseni kuin koodaamisen, jo-
ten vaihdoin lopulta kokonaan tuolle 
puolelle. Pienen firman suurimpia etuja 
on ehdottomasti se, että pääsee helpos-
ti vaikuttamaan omaan työnkuvaansa ja 
tekemään monipuolisesti erilaisia asioi-
ta.

Yliopistossa lukukaudella 2021–2022 olin 
jo loppusuoralla opinnoissani ja minulle 
tarjoutui tilaisuus tehdä graduni töihin. 
Motivaatio gradun tekoon oli todella 
suuri, koska aihe oli oikeasti asiakkai-
tamme ja tuotekehitystämme hyödyttä-
vä. Pienenä osana motivaatiota oli toki 
myös se, että minulle maksettiin sen te-
kemisestä. Graduni nimeksi tuli “Asiakas-
yhteisö ja osallistava suunnittelu tuote-
kehityksen tukena – Arvon yhteisluonti 
asiakasyhteisössä” ja lopulta valmistuin 
filosofian maisteriksi viime kesänä.

Mikä Saarni Learning?
- Perustettu 2001 nimellä Discendum Oy
- Tuotteita mm. Optima, Totara ja Priima
- Osa SaaS-palveluita tarjoavaa Saarni Cloud –konsernia
- Työntekijöitä konsernissa n. 100
- Asiakasorganisaatioita konsernilla n. 1000
- Konsernin palveluita käyttää n. 400 000 henkilöä
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Hankintatoivelomakkeen 
parhaat palat

Tiesitkö, että Blankolla on hankintavoitelista, johon jokainen voi tuoda ilmi 
sellaisia juttuja, joita Blankon tulisi hankkia? Tämä lista on pullollaan hyvin 
perusteltuja ja tärkeitä hankintaehdotuksia, jotka voitaisiin sisällyttää Blankon 
budjettiin parantamaan blankolaisten elämänlaatua. Näin joulun alla onkin siis 
hyvä luoda kooste kuluvan vuoden kaikista tärkeimmistä toiveista ja toivoa sitä, 
että hallituksen tontut veisivät tiedon eteenpäin.

Johannes Turpeinen

Aikaleima: 18.1.2022
Toiveesi? Pallomeri
Miksi? Koodi taipuu mukavammin kun voi pitää tauon pallomeressä
Mistä saa? https://kiertonet.fi/huutokaupat/pallomeren-pallot-101105
Hinta-arvio? riippuu kuinka kovasti muut haluaa pallomeren
Muuta? Joku koodiankka uimaan sinne kans:D

Aikaleima: 20.1.2022
Toiveesi? Uusi kiltahuone 
keskustakampukselle
Miksi? Koska tarvitaan kiltis, voitteko hoitaa 
eikä mitään yhteiskiltistä muiden kanssa lol
Mistä saa? Emt oisko joku https://sykoy.fi/
Hinta-arvio? 0-1000e/kk

Aikaleima: 5.2.2022
Toiveesi? STRIIMIKONE
Miksi? KOSKA MUN SELKÄ EI KESTÄ ENÄÄN 
YHDENKÄÄN KONEEN KANTAMISTA KILTIKSELLE PLS 
OON LIIAN NUORI SIIHEN ET SELKÄ ON SÖKÖNÄ
Mistä saa? KAUPASTA
Hinta-arvio? TONNI
Muuta? PLS TOTEUTTAKAA TÄÄ

Aikaleima: 21.2.2022
Toiveesi? Pitsaleikkuri
Miksi? Tarvitsette kuitenkin joskus
Mistä saa? https://www.prisma.fi/fi/prisma/
house-pizzaleikkuri
Hinta-arvio? 5,95
Muuta? Hankala repiä pitsaa palasiksi joten 
plz ostakaa:(

Aikaleima: 30.8.2022
Toiveesi? FAIRYA!!!!!!!! PALJON!!!!
Miksi? kahvin uurteet ei lähde pelkällä 
kiltiksen hanavedellä
Mistä saa? Hyvin varustelluista 
päivittäistavarakaupoista
Hinta-arvio? 50 markkaa
Muuta? Yksi tippa riittää

Aikaleima: 22.3.2022
Toiveesi? Potkulauta
Miksi? Kiltis on monesti kaukana 
kaikesta (etenkin subista) Sillä voisi 
nopeasti potkia hakemaan asioita.
Mistä saa? -
Hinta-arvio? -
Muuta? -

Aikaleima: 29.9.2022
Toiveesi? Puhelinlatureita (usb-c ja lightning eli iphone)
Miksi? jollakin on aina laturi hukassa/kotona/tarvisi
Mistä saa? Verkkokauppa.com, prisma, mistä vaan 
Hinta-arvio? joku 25e lightning ja usb-c nyt löytyy vaikka laatikon pohjalta kotoa 
(noin 20e varmaan)
Muuta? Lightning: https://www.verkkokauppa.com/fi/product/601132/Apple-
Lightning-USB-kaapeli-1-0-m-MXLY
usb-c: https://www.verkkokauppa.com/fi/product/823405/Floating-Grip-USB-C-
Silikoninen-latausjohto-3-m-musta ps tarttee kans sen verkkovirta -> usb adapterin

Aikaleima: 7.10.2022
Toiveesi? Pajatso
Miksi? (tulevia) IT-miljonäärejä kun ollaan, 
niin on liikaa rahaa, ja parantaa kiltiksen 
viihtyvyyttä
Mistä saa? https://www.tori.fi/keski-suomi/
Pajatso_103617798.htm?ca=18&w=3
Hinta-arvio? 890e + kuljetus
Muuta? vaihtoehtoisesti hedelmäpeli

Aikaleima: 3.11.2022
Toiveesi? puuhöylä
Miksi? -
Mistä saa? -
Hinta-arvio? -
Muuta? -

Aikaleima: 8.11.2022
Toiveesi? Mattoja lisää
Miksi? Kylmä lattia
Mistä saa? Kaupasta varmaan 
Hinta-arvio? Riippuu matosta, turkkilaiset 
kalliita, ikean matot halpoja
Muuta? Pikaisesti kiitos
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UNIMERSUTEET 
OF BLANSSO

FACULTY OF FIDDLE AND HANDHEILUTINGS

Juho “Alo” Toratti

KUINKA BLANKKILAISET SUHTAUTUVAT 
JOULUUN; KYSELYTUTKIMUS

Tulipas idea tehdä pieni tutkimus Blankin kansasta. Vastaukset kerättiin 
käyttäen määrällistä tiedonkeruumenetelmää. Vastauksia ei analysoitu, 

koska vastaajien määrä ei ole merkityksellisesti kattava (n = 8) ja ei jaksettu 
(mainitse tästä limitationissa). Vastaajat on pseudonymisoitu, ettei ketään 

voisi vastauksistaan tunnistaa.

Lista lempilahjoja joita Blankkilaiset ovat saaneet jouluna
"PS3"
(Blankkilainen #1) Ööö en mää muista suurin osa on ollut kivoja yleensä

(Blankkilainen #2)

Super Nintendo ja (ilmeisesti käytetty) Super Mario World. Ihmettelin että tätähän 
on jo pelattu kun löyty jo alotettu tallennus sieltä. Porukat että tontut varmaan 
pelannu korvatunturilla :D Olin joku 4-5v.
(Blankkilainen #3)

Käsin kudotut villasukat 
(Blankkilainen #5)

Pikkusisko?
(Blankkilainen #4)

Kustomoitu Paavo Väyrynen -muki
(Blankkilainen #6)

Minulle kudottu villapaita 
(Blankkilainen #7)

Se ois varmaa toi airfryer
(Blankkilainen #8)

Lempiruokia joista Blankkilaiset pitävät

“Puolukkajäädyke kinuskikastikkeella”
(Blankkilainen #1)

“Kalakala mikä kala ihan sama mikä kala”
(Blankkilainen #2)

“Makaronisalaatti (makaronia, herneitä, kinkkua, tomaattia, piparjuuritahnaa, 
purjoa, kermaviiliä)“
(Blankkilainen #3)

“Uunituore kinkku“
(Blankkilainen #4)

“Tasapeli joulukinkun ja porkkanalaatikon välillä“
(Blankkilainen #5)

“Konvehdit”
(Blankkilainen #6)

“Lohi kaikissa eri muodoissa“
(Blankkilainen #7)
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3.1 Limitaatiot
Kaikkien muiden kappaleiden puuttuminen ja jaksaminen saattoi vaikuttaa laatuun.

Lempijuomia joista Blankkilaiset pitävät

“Pepsi Max“
(Blankkilainen #1)

“Vesi“
(Blankkilainen #2)

“Kokis“
(Blankkilainen #3)

“Alkoholiton glögi“
(Blankkilainen #4)

“Terästetty glögi“
(Blankkilainen #5)

“Jaffa“
(Blankkilainen #6)

“Julmust ja kalja”
(Blankkilainen #7)

“Nakkien keitinvesi ja suolakurkkuliemi“
(Blankkilainen #8)

Kasa lempimuistoja pikkujouluista

“Hyvä seura, ruoka ja tunnelma. Kiva kun taustalla soitti jokin bandi:3”
(Blankkilainen #1)

“Sain tulla pukin syliin ja kaivaa lahjasäkistä vauvaöljypullon lahjaksi“
(Blankkilainen #2)

“Se Blankon gallerian kuva missä joulupukki päissään lattialla :D“
Havainnointi kuvassa 2.
(Blankkilainen #3)

“Se kun joulu viimein loppuu ja erityisesti sen mukana katoavat joululaulut“
(Blankkilainen #4)

“Hilpeällä tuulella oleva joulupukki“
(Blankkilainen #5)

“Perinteinen pubikäynti saunomisen yhteydessä“
(Blankkilainen #6)

“Ei muistikuvia“
(Blankkilainen #7)

“Se ku pukki tuli mun sylii ja se sai toivoa“
(Blankkilainen #8)

Nauttiiko keskiverto Blankkilainen joulusta?

Kuva 1. Kuva havainnollistaa Likert -asteikolla Blankkilaisen 
nauttimista joulusta.

Kuva 3. Jouluinen kissa.

Kuva 2. Joulupukki makaa maassa.

Kuva 4. Jouluinen koira.

Kuva 5. Konvehteja lokakuussa.

Kuva 6. Tonttu auttaa Pukkia 
takaisin perille.
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