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Pääkirjoitus
Laura ”lulu” Djerf

Päätoimittaja

Terveppä terve. Sehän on Wappu 
taas. Tuntuu siltä, että ihan vasta-

han minä olin juomassa aamuseitsemään 
asti ja syömässä krapuloissani grillimak-
karaa. Mutta se oli jo vuosi sitten! Mutta 
kyllä aloin jo kaipaamaan sitä Wapun su-
loista tunnelmaa, kun huomisella ei ole 
merkitystä ja tärkeintä on pitää hauskaa 
joka päivä. 

Eniten odotan ehkä Wappusaunaa. Sii-
nä Uggabuggaa lakittaessa tulee joten-
kin niin yhteisöllinen olo, kun me kaikki 
seisomme Kaijonharjun keskellä haalarit 
jalassa ja kaljat kädessä. Ja joka vuosi 
on yhtä jännää saada tietää, ketkä ovat 
vuoden fuksi, Pioco-sika, sekä Pioco-por-
sas. Wappusaunasta puheenollen, tämä 
lehtikin tulee siellä ilmestymään. Hei siis 
sinulle jos luet tätä Wappusaunassa!

Wappusaunan lisäksi Blankon Wappuun 
kuuluu kyllä kaikkea muutakin kivaa. Esi-
merkiksi Wappuaattona keräännymme 
perinteisesti Snelmannin puistoon juot-
tamaan kurkea. Kurjella on varmaan tul-
lut jo kova jano vuoden aikana. Eiköhän 
sille taas maistu viini. Ja tottakai kerään-
nytään taas kultulaisten kanssa Viini- ja 
Juustoiltaan Apinatalolle. Siellä sitten 
maistellaan alahyllyn viinejä ja Pirkan 
juustotarjottimia. Tai voihan siellä juoda 
vaikka kaljaa, niinku minä! Toki Wappuna 
on niin paljon menoa ja meininkiä, että 
jos alkaisin kaikkia ihania tapahtumia 
muistelemaan, niin tästä jutusta tulisi 
varmaan vähintään viisisivuinen. Oivoi, ei 
näin maaliskuisena iltana voi muuta sa-
noa kuin että oispa jo Wappu.

Palataan vielä lyhyesti tähän Blankkiin, 
ennen kuin innostun liikaa wapusta. Tä-

hän Blankkiin laadimme hauskoja wap-
puisia juttuja. Sara arvosteli seksikkäim-
mät Disney-pahikset ja testitiimi testasi 
paukut ja serpentiinit. Juho G. kirjoitti 
mahtavan krapulaa parantavan reseptin, 
ja Jaakko kirjoitti sielua raapaisevia runo-
ja. Nimetön novelliartistimme laati kut-
kuttavan tarinan ja mukana ovat myös 
puuhasivu, sekä sarjakuva, jotta tylsyys 
ei iske tänäkään Wappuna. Ja tottakai 
yhteistyökumppanit olivat mukana tä-
mänkin Blankin teossa, kiitos CGI, Solita 
ja Studentwork! Keskiaukeamalta löytyy 
vuoden hallitusnaamasto. Ja sitten tie-
tenkin mukana on Wappuliite, josta voit 
löytää Blankon Wapun aikataulun, sekä 
kartan! Liiteen voitkin siis sujauttaa vaik-
ka haalarintaskuun. Kätevää, eikös?

Nyt lopetan tämän juttuni tähän. Tätä 
kirjoittaessa koin monia eri tunteita: 
muistelin haikeasti, innostuin ja lopulta 
tajusin, että Wappu on kidutusta ja odo-
tan sitä taas kauhulla. Noh, näihin sanoi-
hin, hei hei! 

P.S. Lähtekää mun kanssa Wesibussiin

PT ilmasen viinan bileissä
Kuva: Simo Nurmi
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Puheenjohtajan palsta
Anni ”antimonni” Manninen

Puheenjohtaja

Moi. “Miten helvetissä voi olla taas 
Wappu” said kaikki tähän aikaan 

vuodesta. Niinpä niin, tämän jutun kirjoit-
tamishetkellä kevät on jo pitkällä, linnut 
laulavat, aurinko paistaa ja humalaiset 
opiskelijat ryömivät koloistaan koiranka-
kan täyttämille kaduille suorittaen viime 
hetken treeniä Wapunaikaa varten. Wappu-
sentrinen vuodenkierto on todellinen.

Blankon kevät on soljunut rauhallisesti. Ta-
pahtumia on tullut ja mennyt ja uusia on 
suunniteltu ja kevätexculle lähdetään jäl-
leen Tallinnaan, kuinka jännittävää. Alati 
muuttuvassa maailmassa Blankon kevät-ex-
cuun voi aina luottaa, se vain tapahtuu. 
Tässä tätä juttua kirjoittaessani opetuksen-
kehittämisseminaari ja yritysvierailukierros 
ovat vielä edessä ennen Wappua excun li-
säksi. Uutena tapahtumana olemme suun-
nitelleet yhteistyökumppanimme Siilin 
kanssa järjestettävää design workshopia 
toukokuulle. Pitäkäähän tuokin mielessä, 
vaikka monella varmasti alkaa kesä_töi_
honmat tuolloin ja opiskelijaelämä jää het-
keksi ansaitulle tauolle.

Mielestäni tärkeintä Wapussa on rento 
hauskanpito kavereiden, niin vanhojen 
kuin uusien, kanssa. Vaikka tapahtumia 
tuuppaa joka tuutista jokaiselle päivälle, 
kannattaa silti muistaa ettei kaikkia voi mi-
tenkään ahnehtia ja lepopäivien pitäminen 
on enemmän kuin suositeltavaa. Itse aion 
hypätä Wesibussin kyytiin ainakin kahdes-
ti, tanssahdella sulavasti Wappusaunassa, 
rentoutua välipäivädiskon hämärässä sekä 
suunnata kerrankin tarkistamaan keskus-
tan baaribileiden tarjonnan. Johan se on 
aikakin, kun ei ennen ole sinne asti päässyt 
Wappuna.

Tärkeä osa Blankon Wappua on tietysti 

Ugga-Buggan lakitus ja pioco-sian ja -por-
saan, noiden hassunhauskojen veijarien va-
linta. The Suuriin Perinteisiin kuuluu myös 
Kurjenjuotto, jossa ryvettyneet sielut ko-
koontuvat janoisten kurkipatsaiden äärel-
le, suorittamaan tätä vakavaa toimitusta, 
jossa birbit saavat herkullista viinestä kui-
ville kurkuilleen. Pienen pientä pahennusta 
on joskus herättänyt alkoholin tarjoami-
nen ilmiselvästi alaikäiselle linnulle, mutta 
mitä sitä lähes kolmekymppistä perinnettä 
muuttamaan. Täällä palkitaan eniten fuksi-
pisteitä keränneet, joten fuksit hoi, saapu-
kaa paikalle sankoin joukoin. Muistakaahan 
fuksit yleisesti juhlia Wappua itselle sopival-
la tavalla, onhan fuksiWappu yksi opiskelu-
ajan kohokohtia.

Jos pimeään ankeuteen mieltynyt nörtti-
sielusi voi valita pienen ohikiitävän hetken 
ulkonakäymiselle ja ihmisten tapaamiselle, 
tee se tulevan ~12 päivän aikana ja mene 
kaduille juhlimaan tätä lukuvuoden kruu-
naavaa juhlaa. Hyvää Wappua ihan kaikille.
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Lead and grow with CGI.
We care about our family.

cgi.fi/ura
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Blankki testaa: Paukkuserpentiinit
Blankin wapputestaustiimi

Paukkuserpentiinit kuuluvat vapunviettoon 
yhtä tiiviisti kuin hukkumiskuolemat juhan-
nukseen. Moni muistaa lapsuudestaan nuo 
Armstrongin ärhäkkään fosforiseokseen pe-
rustuvat, nykyään ilotulitteiksi luokitellut 
paukut, joilla perheen kultaiselle noutajalle 
saatiin aikaan hermoromahdus. Muutama 
vuosi takaperin paukkuserpentiinit luoki-
teltiin K18-tuotteiksi, ettei varmasti kenellä-
kään alaikäisellä olisi vappuna kivaa, mutta 
onneksi Blankin testitiimiläisiltä löytyi ikää 
käydä ostamassa lajitelma paukkuserpentii-
nejä maaliskuisena iltana Prismasta. Vaikka 
itsepalvelukassa hälyttikin myyjän paikalle 
tarkistamaan väärinkäytettynä vaarallisen 
tuotteen ostajan ikää, edes papereita ei lo-
pulta kysytty! Prismakassit purettuamme 
totesimme kuitenkin, että Prisman yksivä-
riset paukkuserpentiinit eivät millään riitä 
täyttämään Blankin päätoimittajan testa-
ustiimiltämme vaatimaa sivumäärää, joten 
päädyimme lopulta kaivelemaan kaappeja 
erilaisten paukkujen perässä, ja hieman ve-
nytettyämme paukkuserpentiinin määritel-
mää saimmekin kerättyä aimo valikoiman 
asiaankuulumatonta materiaalia.

Muinainen paukkuserpentiini:

Arvosana: 1.5/5

Ensimmäisenä testauksen kohteeksi päätyi 
kaapin perukoilta kaivettu paukkuserpen-
tiini jurakaudelta. Blankin testaustiimin 
tosi autenttisen historia-asiantuntijan mu-
kaan ovat todennäköisesti Oolannin sodan 
peruja. Ekaa vetäessä käteen jäi vain naru. 
Toinen päästi säälittävän poksahduksen ja 
sylkäisi serpentiinit yhtenä kökkyränä.

Kommentit:

“Jaahas”

“Hmm”

“Tossako se nyt oli?”

Bang! -paukkuserpentiini:

Arvosana: 2.6/5

Seuraavaksi testasimme tuoreet ”Bang!” 
-paukkuserpentiinit. Bang!it ovat jo vähän 
enemmän sitä, mitä paukkuserpentiineiltä 
odotetaankin. Epäsopivaan kellonaikaan 
suoritettu pamautus varmasti herätti naa-
puritkin. Paketin sisältä lensi noin puoli 
senttiä serpentiiniä ja tiimiläisiltä menikin 
rattoisat 15 minuuttia ihmetellen, lensi-
kö sieltä ensinnäkään mitään. Pamahdus 
hyvä, mutta serpentiini puuttui.
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Kommentit:

“Mihin se meni?”

“Lenskö sieltä jotain”

“Melkoinen ääni”

“Hmm”

Party Popper -konfettisuihku-paukkuser-
pentiini:

Arvosana: 3.5/5

Tässä vaiheessa hurjalta joukoltamme al-
koi aidot paukkuserpentiinit loppua, joten 
turvauduimme party popperseihin. Nämä 
paukkuserpentiinejä turvallisemmat ja ala-
ikäisillekin sallitut bilevälineet eivät nimes-
tään huolimatta lukeudu seksistimulanttei-
hin, vaan ne ovat jousitoimisia pötkylöitä, 
jotka laukaisevat kivan pikku konfettisuih-
kun. Pamahdus puuttui, mutta tällä kertaa 
lensi kunnolla serpentiiniä.

Kommentit:

“Sitä on joka paikassa!“

“Hmm”

“Mun sänky on ihan täynnä sitä!”

Juhannussima paukkuserpen-
tiini:

Arvosana: 4/5

Tässä vaiheessa testaajatiimi 
todella joutui venyttämään 
konseptia paukkuserpenttii-
ni, mutta herkullinen ja kjeh 
kjeh-arvoltaan täysin hulvaton 

Juhannussima paukku (+serpentiini) naut-
ti suurta suosiota testaajien joukossa. Vain 
suolainen hinta (tarjouksessa 5,95€/0.5L) 
voi latistaa vapputunnelman nousemista 
uusiin sfääreihin.

Kommentit:

”Ihan jees”

”Hei täähän on hyvää, maistuu oikealta si-
malta. Odotin jotain fariinisokerip*k**”

”Yhdyn edelliseen puhujaan.”

“Hmm”

“Kuka Juha?” (ps. jos et tajunnu nii se pul-
lon vitsi on siinä, että kuka muka juo simaa 
juhannuksena! nyt on vappu!)

Tässä kohdin 
paukkuserpen-
tiiniarvostelijoi-
den™ ylväältä 
joukolta jäi jo 
serpentiinitkin

paukuista.
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Wild Strawberry Sparkling Fruit Wine Ice 
Edition -paukkuserpentiini:

Arvosana: 1/5

Seuraavaksi testasimme ruotsalaisen ser-
pentiinipaukun, joka muistutti erehdyttä-
västi mutta etäisesti kuohuviiniä. Vaikka 
etiketti mainitseekin villit mansikat, ei tämä 
litku ole nähnyt edes niitä kesyjä versioita. 
Ikäväksemme huomasimme aikaisemmissa 
paukkuserpentiineissä läsnäolleen ruudin-
käryn vaihtuneen kamalaan esanssiseen 
tuoksuun.

Kommentit:

”Hmm, esanssipaskaa”

”maistuu ihan lasten mansikkaburanalta”

”hirveintä (redacted) mitä ikinä juonu.”

”Joo-o, tässä on aika teollinen maku”.

Stroh-rommikola -paukkuserpentiini:

Arvosana: 2.5/5

Edesmenneessä Itävalta-Unkarissa kehitet-
tyyn romminkorvike Strohiin tehty rom-
mikola osui seuraavaksi käteen paukkuja 
etsiessä. Stroh-rommikola keräsi mm. poh-
tivan ja syväluotaavan kommentin sekä 

tylyn rinnastuksen aikaisempaan serpentii-
niin. Vähäisemmistäkin loukkauksista Itä-
valta-Unkaria kohtaan on aloitettu maail-
mansotia.

Kommentit:

”tää on ehkätota… tää on ehkä semmo-
nen…hmm... tää on aika vaikee päätös 
arvostella sitä… no okei, ihan okei, kolme-
kauttaviis”

”tämä on pahaa, melkein yhtä pahaa kuin 
Sparkling Fruit Wine Ice Edition.”

Vaapukkamehu -paukkuserpentiini:

Arvosana: 2.5/5

Votkaa ja muumilimsaa, onks tää se vaa-
pukkamehu?
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Kommentit:

”Muumilimppari on aina 5/5, mutta oisit sä 
mullekin voinut laittaa viinaa.”

“hmm”

“Ennemmin joisin vain vodkaa. 1/5.”

Jameson Inkiväärioluella & Limellä -pauk-
kuserpentiini:

Arvosana: 3/5.

Viskipaukku ( +serpentiini?) joka on läträtty 
inkivääriolueen ja limemehuun.

Kommentit:

”mielenkiintoinen twisti klassiseen muuliin, 
joisin uudelleen”

”maistuu ihan sukille.”

Mojito Captain Morgan -paukkuserpentiini:

Arvosana: 4/5

Marketin hyllyltä poimittu ”rommia” sisäl-
tävä juomasekoitus.

Kommentit:

”Tää on hyvää. Minttuista!”

”Mmhm”

Русский Стандарт -paukkuserpentiini:

Arvosana: Davai Davai!

Tässä kohdin paukkuserpentiiniarvostelijoi-
den™ ylväältä joukolta jäi jo serpentiinitkin 
paukuista.

Kommentti:

”Voi luoja… titityy… KREBAAMAAN!”

“Hmm”
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Yritysesittelyssä Sol ita
Jutun kirjoittajina Juho Leinonen ja Juho Myllylahti, kummankin tittelinä 

Software Designer.

Solita on alunperin Tampereella vuonna 
1996 perustettu IT-talo. Paljon on vettä eh-
tinyt virrata Tammerkoskessa jo sen jälkeen 
siis, ja samoin Laanaojassa vuoden 2014 jäl-
keen, kun Oulun toimisto avattiin. Tällä het-
kellä Solita työllistää jo yli 750 ihmistä, ja 
toimistoja on Suomessa Tampereen ja Ou-
lun lisäksi Helsingissä, Turussa ja Lahdessa. 
Viime vuosina olemme kansainvälistyneet 
kovasti ja toimistot löytyvät nykyään myös 
Tukholmasta, Tallinnasta, Münchenista ja 
Göteborgista. Oulun toimistolla työskente-
lee tällä hetkellä reilut 60 ihmistä. Toimis-
tomme sijaitsee aivan Oulun ydinkeskus-
tassa kauppakeskus Valkeassa.

Solita on ensisijaisesti arvo- ja kulttuuriyh-
tiö. Perinteisen lausahduksen sanoin “kaikki 
mitä meillä on, lähtee ihmisistä”. Henkilö-
kunnasta siis halutaan pitää hyvää huolta, 
mikä näkyy arjessa monella tapaa. Ihan 
työnteon tasolla se näkyy vapautena valita 
työvälineensä ja mahdollisuutena vaikut-
taa projektiinsa, ja kehittää omaa osaamis-
taan eri tavoin niin projektityöskentelyn 

puitteissa kuin sen ulkopuolellakin. Istu-
matyön haittoja puolestaan voi lievittää 
säännöllisillä hieronnoilla, joissa on helppo 
käydä toimistolla muiden hommien lomas-
sa. “Solitalaisuus” kiteytyy hyvin meidän 
arvoihin: rohkeus, rentous, intohimo ja 
välittäminen - me välitämme työstämme, 
asiakkaistamme ja työkavereistamme, ja 
teemme työmme intohimolla pyrkien aina 
oppimaan uutta ja rohkeasti menemään 
eteenpäin. Tämän kaiken keskellä rentous 
pitää jalat maassa ja yhteishengen hyvä-
nä. Solitan paras puoli on ihmiset, joista se 
koostuu.  

Työskentelymme koostuu asiakasprojek-
teista, joita voi olla usealla eri kulmalla. 
Meidän palvelupaketti lähtee liikkeelle eri-
laisista konsultoinneista (bisnes, tiedolla 
johtaminen, palvelumuotoilu…) ja kulkee 
ohjelmistokehityksen, integraatioiden ja 
dataratkaisujen kautta aina jatkuviin palve-
luihin, ylläpitoon ja hallinnointiin. Kaiken-
laiset it-ratkaisut siis onnistuvat ja vähän 
siihen vielä päällekin. Projektin tarpeista, 
koosta ja vaiheesta riippuen tiimien kokoon-
pano vaihtelee, mutta mukana on yleensä 
useampi kehittäjä, arkkitehti, scrummaria 
tai projektipäällikköä, integraatiokehittä-
jää, UI/UX designeria ja/tai palvelumuo-
toilijaa. Dataprojekteissa voi kokoonpano 
puolestaan koostua ohjelmistokehittäjien 
sijaan esim. tietojohtamisen, data-analytii-
kan sekä data sciencen ammattilaisista.

Työskentely Solitalla ja varsinkin Oulun toi-
mistolla tapahtuu pääsääntöisesti omalla 
toimistolla tiimin kesken. Asiakkaan tiloissa 
työskentelyn yleisyys kasvaa kärjistäen sitä 
mukaa, mitä eteläisemmästä toimistosta 
on kyse. Asiakkaita meillä on niin julkis-

Lounaan jälkeen pelataan Rocket Lea-
guea. Tai oikeastaan raketille löytyy aina 
aikaa.
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hallinnon kuin yritysten joukosta ja skaala 
on sielläkin laaja niin toimialan kuin ko-
koluokankin suhteen. Useimmat projektit 
koostuvat web-pohjaisista järjestelmistä, 
ja käytetyt teknologiat vaihtelevat tarpei-
den mukaan. Ohjelmistokehityksessä tämä 
voi tarkoittaa että backendissa voi pyöriä 
esimerkiksi Javaa, Clojurea, Node.js:ää tai 
Kotlinia ja frontista voi löytyä JavaScriptiä, 
TypeScriptiä tai ClojureScriptiä esimerkiksi 
Reactin, Vuen tai Angularin kanssa. Varsin-
kin datapuolella voi törmätä puolestaan 
Pythoniin, ETL- ja Business Intelligence 
-työkaluihin sekä laajaan kirjoon tietokan-
tateknologioita. Pilvenveikkona tutustu-
maan pääsee niin Amazonin, Microsoftin, 
Googlen kuin IBM:n pilviteknologioihin, eri-
laisia orkestrointi- ja monitorointityökaluja 
unohtamatta. Monenlaista pääsee siis te-
kemään ja uutta kokeilemaan, eikä yhden 
teknologian kanssa joudu pakkonaimisiin 
koko uran ajaksi. Matka voi alkaa Java-ke-
hittäjänä ja itsensä voi myöhemmin löytää 
jonkin ihan muun parista, jos mieli jossain 
välissä muuttuu.

On mielenkiintoista nähdä, miten Solita 
tulee lähivuosina entisestään kasvamaan, 
monipuolistumaan ja kansainvälistymään. 
Palmun kanssa yhdistyminen on tuonut 
mukanaan lisää havahtumista siihen, kuin-
ka monia digitaalisia palveluita ja ratkaisuja 
tehdään enemmän tai vähemmän sokeana 
loppukäyttäjille, ilman selkeitä menetelmiä 
ja työkaluja käyttäjälle tärkeiden asioiden 
tunnistamiseksi tai validoimiseksi; palvelu-
muotoiluun tutustuminen voikin herättää 
samanlaisia tuntemuksia kuin ketterien 
menetelmien ja niiden pohjana olevien to-
siasioiden sisäistäminen. Toisaalta suuren 
kasvurahaston ja heidän asiantuntemuk-
sensa mukaantulo tarkoittaa väistämättä 
kansainvälistymistä. Aika näyttää, miten 
Solitan yhteishenki ja yrityskulttuuri mu-
kautuvat matkan varrella. Lähivuosien 
matka solitalaisena tulee kuitenkin varmas-
ti olemaan mielenkiintoinen ja kasvattava 
kokemus, jota kelpaa odottaa innolla.

Kahvihetket ja perjantainen aamupala 
kokoaa porukan toimiston kahvioon
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Seksikkäimmät Disney-pahikset
Kaikki rakastavat Disney-elokuvia. On mahtavaa seurata päähenkilöiden kasvutarinaa, 
kun he taistelevat ongelmia ja pahaa vastaan, löytävät itsestään sisäistä voimaa, itse-
varmuutta, ja voittavat siten pahuuden juonen käänteiden kautta. Olisi se sitten vain 
feikkiä tai ei, kaikki voivat sanoa, että itsevarmuus on seksikästä. Eikö? No juu ja sitten, 
Disney-pahikset; Kukaan ei haluaisi olla heidän puolella, mutta kaikki heistä ovat vahvoja 
hahmoja täynnä itsevarmuutta tai kunnianhimoa taistellakseen oman uskonsa eteen. 
Ehkä heidän itsevarmuutensa ei ole niin vahvaa, kuin mitä ensialkuun voisi luulla, mutta 
he eivät silti pelkää tavoitella unelmiaan ja yrittävät kaikkensa tavoittaakseen ne. Kukapa 
ei voi ihailla heidän tahtoaan.

This is for You,

Jafar
Elokuva: Aladdin

Vahva ja kunnianhimoinen! Valta 
niin puhuttelee Jafaria, kun hän as-
telee taikamiekkansa ja olkatoppa-
usten kanssa palatsissa. Jafar ei ole 
syntynyt kultalusikka suussaan, 
vaan on ottanut valtansa sulttaa-
nin vierellä.

Huhh! Jafar kyllä osaa tehdä kouk-
kunokasta ja pilluparrasta seksik-
kään!

Evil Queen / Mother Gothel
Elokuva: Lumikki / Tangled

Kuka rakastaa salaliittoteorioita, 
MINÄ! Tässä tiivistettynä; Molemmat 
tarinat tapahtuu Saksassa, molem-
mat naiset ovat kauneutta tavoittele-
via noitia, tai ainakin taikaan pystyviä 
henkilöitä. Molempien nimi tarkoit-
taa äiti, vaikka he eivät ole äitejä ja 
vihaavat lapsia. BOOM! Kato niiden 
naamaa! The seksikkäimmät naisvil-
lanit mitä Disneyltä löytyy.
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Haades
Elokuva: Hercules

Haades,,,, BOIIII! Kun Haades astuu 
huoneeseen, niin koko huone pysäh-
tyy, elämä hidastuu ja Haadeksen 
myskinen kuollut tuoksu täyttää sie-
lun kuolemalla. Tulitukka, sininen iho 
ja dat sassy attitude! DAMN Haades, 
take me!

Ursula
Elokuva: Pieni merenneito

thicc

Nyt mennään vähän eläimelliselle 
puolelle, sillä Ursula, lonkerot ja 
bodyadyaa. Ursulan itsevarmuus 
on sitä todellista thicc lady itse-
varmuutta ja Ursula ymmärtää 
luonteen tärkeyden päälle (Sen-
hän takia hän todellisuudessa vei-
kin Arielin äänen!!). Muotoja on 
ja osaa myös käyttää niitä. Niin ja 
lonkerot ;---P lurpsista,,,

Scar
Elokuva: Leijonakuningas

En tietenkään halua jättää meidän 
furry-asiakaskuntaa paitsi, mutta kyl-
lä Scar olisi päässyt listalle ilmankin, 
huh. Kunnianhimoinen, ehkä vähän 
väärin ymmärretty, sex kitty! Miau! 
Scar pääsee minun listalle vaikka joka 
päivä. Scar vain halusi päästä lauman 
mukaan, mutta sen sijaan kaikki oli il-
keitä. Plus Scarilla on parhaat laulut!

LEAVE SCAR ALONE!
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Vappukrapulantappajaresepti: 
grilled cheese sandwich

Juho “jgrubert” Grubert

Ah ja voi! Päätä särkee, kylkeä pakottaa 
ja näkökenttä ei pysy paikoillaan. Miksi 
piti taas juoda siitä helvetin ämpäristä? 
Miksi piti taas mennä wesibussiin? Miksi, 
voi miksi? Tässä vaiheessa sitä on enää 
turhaa ajatella. Jäljellä ovat vain hitaas-
ti ryömivät sekunnit, märkä otsa ja usko 
parempaan huomiseen. Ja rapularuoka. 
Tässä jutussa jaan amerikanmaalta tuo-
dun reseptin, jonka on huhuttu estävän 
morkkiksen täyttämällä hermoputket 
laardilla.

Tarvikkeet:
8 palaa paahtoleipää

125g juustoa
Muutama pieni chilipippuri

Pepperonisiivuja
Törkeän paljon voita

Vaihe 1: 
Voitele leivät yhdeltä puolelta. Sulata 
pikkunokare voita pannulla ja paista 
leipien voitelematon puoli. Valmista 
on, kun voitelematon puoli on rapea ja 
voidellun puolen rasva sulanut hieman. 
Ota leivät pois pannulta.

Vaihe 2: 
Laita leipien rapean puolen päälle 
juustoa ja pepperonia. Kelan ravinto-
suositukset täytetään sirottelemalla 
pepperonien päälle chilin palasia ja 
mustapippuria. Sulje voileipä niin, että 
ensin voideltu, paistamaton puoli on 
ulospäin.
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Vaihe 3: 
Paista leipiä pannulla pari minuuttia, 
kääntele tasaisen paistotuloksen var-
mistamiseksi.

Vaihe 4: 
Laita leivät lautaselle, googlaa “watch 
sopranos online” ja toivo syvästi, että 
käyttämäsi rasvan määrä neutraloi 
liuottimet. Huomenna uusiksi.

Sarjis: Blankolaisen Wappu :-D
Juho “Wlo” Toratti





R u n o u t t a
Jaakko “Chaska” Kortelainen

Oispa töitä
Ei vittu

Eipä ois töitä.

Joku vitun interventio
Pelaan muka liikaa
Mitään en myönnä

KevätExcu
Wappu

Ennenaikainen kuolema

Wappu on taas
Wappu on taas

Reput täynnä viinaa
Nyt sitä saa
Nyt sitä saa

Ikiomaa herkku viinaa

Yukdeohagi yukeun 
jjokjjokjjokjjokjjokjjok 
gwiyomi nan gwiyomi

Jee kevätkin on täällä!
Eiku niin

Olen allerginen

Kirjoitin maailman kauneimman runon
Runon, joka sai kenet tahansa kyyneliin

Mutta tämä ei ole se runo
Tämä on vain tribuutti
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Wappuneitsyt
Pekka Peitsi

Tiedättekö, joskus tämä Wapun viettä-
minen Oulussa voi olla tylsääkin aikaa, 
kun ei millään meinaa löytää seuraa - 
kaverit kun ovat työllistyneet aikaa sit-
ten jo kandin ulospuskemisen jälkeen, 
ja tällainen vanha parta ei enään jaksa 
uusiin ja innokkaisiin fukseihin tutus-
tua. Niin siis tosiaan voi olla, ja tämä 
Wappu ei ollut todellakaan tylsä. 

Siitä piti huolen fuksi nimeltä Jonna.

Palataanpa ajassa hieman takaisinpäin, 
tuonne Wapun alkupäiville, eli huhti-
kuun puoleen väliin. Olimme saaneet 
polkaistua Wapun käyntiin perinteisin 
rituaalein, ja nyt olimme saaneet al-
kuvaiheen nesteytyksen huolehdittua 
siihen malliin että suurimmat häpeän 
tunteet loistivat poissaolollaan. Olin 
puolivahingossa päätynyt ilakoimaan 
fuksien kanssa, ja päädyimmekin Talon 
saunan lauteille niinsanotusti “jätkien” 
kanssa, kun Jonna ja Krista kävelivät si-
sään, pienet sievät bikinit päällään. Sii-
nä me sitten oltiin, he bikineissä ja me 
nopeasti jalkamme ristien alasti. 

Vaikken kauhean hyvin nähnytkään 
saunan sumussa ilman silmälasejani, 
huomasin kuinka Jonna ja Krista mo-
lemmat antoivat katseidensa kiertää 
yllättäen hiljentyneessä saunassa pi-
dempään viihtyneiden hikihelmeisissä 
vartaloissa, ja kuinka he päättivät tar-
kastuksensa katsomalla toisiaan kulma-
karvojaan kohottaen.

“Ei kait me häiritä?” kysyi Krista.

“E-eette te”, vastasi Jori.

Hiljaisuus oli kirvelevän pitkä. Aloin 
tuntemaan jalassani kihelmöivää kipua, 
kun pitkä risti-istunta puudutti jalkaa-
ni. Minun oli pakko vapauttaa jalka ja 
kääntää asento toiselle puolelle. Samal-
la silmänräpäyksellä, kun jalkani siirtyi 
yli polveni, kääntyivät Kristan ja Jon-
nan haukankatseet tarkistamaan mitä 
olin piiloitellut. Päätin itsekseni, että 
turhapa tässä enää häpeillä, ja levensin 
haara-asentoani, suoristin selkääni, ja 
yritin vaikuttaa huolettomalta samal-
la kun mukamas venyttelin niskojani. 
Kohtalaisen vaatimaton, mutta hyväksi 
haukuttu moloni saikin ilmeisen paljon 
huomiota.

Nousin ylös lauteilta ja siirryin suihkuun 
päin. “Lisää kaljaa, haluuko muut?” 
huikkasin kuumaan saunaan. Vastauk-
seksi sain epämääräistä mutinaa ja pää-
tin että hakekoot itse. Oli vielä melko 
aikaista, joten pukuhuoneessa ei ollut 
muita, joten kietaisin pyyhkeen ympä-
rilleni ja siirryin salin puolelle hakemaan 
oluen. Palatessani vastassani oli, myös 
pyyhkeen ympärilleen saanut, Jonna. 

Jonna vinkkasi minulle kutsuvasti sil-
mää ja repäisi pyyhkeensä edestä auki. 
Bikineistä oli jäljellä enää sievät ruske-
tusrajat. “Ylös?” sanoin. “Joo”, Jonna 
vastasi nyökäten. Karkasimme yläker-
ran saunaan, lukitsimme ovet matkalta 
ja vietimme kolme tuntia silkkaa heku-
maa. Hekuma tosin jatkui vain Wapun 
ajan, kun Jonna karkasi kesäksi kotiin 
Rolloon töihin ja aloittikin syksyllä sit-
ten oikiksen Lapin yliopistossa. No, oli-
pahan hauskaa niin kauan kuin se kesti.



Lintusarjis
Juho “Wlo” Toratti
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Wiattomat pähkinät
Jenni “ iGaZ” Hautala

Toisinaan kiltikseltä löytyy surullisia Blankkeja, jotka ovat joutuneet ylimääräi-
sen musteen uhreiksi. Tällä sivulla kynän käyttäminen on kuitenkin sallittua, sillä 
nämä pienet pähkinät kaipaavat selvittämistä.

Säännöt: Rivien sivumarginaaliin ja sarakkeiden ylämarginaaliin on merkattu kun-
kin rivin/sarakkeen peräkkäisten väritettävien ruutujen määrä. Väritä ruudut nu-
meroiden mukaisesti, niin että vierekkäisten väritettyjen ruutujen määrä vastaa 
merkittyjä numeroita. Useampi numero rivillä tarkoittaa useampaa ruuturyhmää. 
Ruuturyhmien välissä on oltava vähintään yksi värittämätön ruutu. Lopputulok-
sesta selviää, menikö tehtävä oikein.

Herätä wappuisat aivosi hetkeksi ja katso mitä nonogrammeista paljastuu!
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Esimerkki nonogrammin ratkaisusta!

Nonogrammien ratkaisut löytyvät Blankin 
nettisivuilta! (Jos päätoimittaja muistaa ne 
sinne laittaa)
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