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Pääkirjoitus
Anni ”antimonni” Manninen

Päätoimittaja

Jaahas se ois Wappu taas vaikka tiukasti moni 
väittää ettei se koskaan loppunutkaan. Missä lie 
psykooseissa sitä on vuosi harhailtu, itse en ai-
nakaan myönnä mitään. Sen myönnän että voi 
veljet tätä on odotettu pitkän, pimeän ja työn-
täyteisen talven aikana! Nyt saa painaa tanhuis-
ta toiseen vailla huolen häivää iloisten opiskeli-
jatovereiden kanssa!

Wapunaika on jännittävää niin fuksille kuin van-
halle pulkalle. Tapahtumaa tuuppaa joka tuutis-
ta kaljanhimoisia opiskelijapalleroita vietellen. 
Vankkumattomana Wappuvinkkinä muistuttai-
sin rennosta asenteesta ja avoimesta mielestä 
tapahtumien suhteen. Käy ainakin Blankon ta-
pahtumissa ja hukkaa sitä kautta itsesi herra ties 
minne. Kiltarajat ylittävät tapahtumat taasen 
tarjoavat oivan mahdollisuuden tutustua mui-
den lajien edustajiin eli rohkeasti haalarinlahje 
suoraksi ja soluttautumaan erilaisiin tanhuihin! 
Muista myös ettei Wappuna tarvitse, eikä edes 
voi, sukkana suunnata jokaiseen edes etäisesti 
opiskelijarientoja muistuttavaan tapahtumaan. 
Akkujen lataaminen välillä edesauttaa jaksamis-
ta niissä just_parhaissa_tapahtumissa. 

Täysin randomisti nostan Wapusta esille Wap-
pusaunan, välipäivädiskon, sekä aaton bileet 
Arkkitehtien kiltatalolla. Wappusauna, tuo ajan 
ja olemisen rakenteet päälaelleen kääntävä ja 
turhat luulot heti alkuun poisjuottava hump-
pailta, tuskin sen tarkempia esittelyjä kaipaa. 
Välipäivädisko kiltahuoneella sen sijaan tuo mu-
kavan lisän jatkuvaan paikasta toiseen siirtymi-
seen, kiltiksellä rento yhdessäolo ja jatkokaljat 
Kuution lämpöä tihkuvassa ympäristössä ovat 

vertaansa vailla olevia kokemuksia kenen ta-
hansa elämässä. Arkkitehtikillan pippalot viime 
vuonna päätti oman Wappuni asiaankuuluvalla 
tavalla. Räntäsateisessa mutaliemessä sisään 
Arkkaritalolle jonottaessa olo oli kuin koko 
Wapun humpanneella opiskelijalla ja sohjossa 
kotiin Apinatalon hellään huomaan polkiessa 
riemunsekainen haikeus täytti mielen, nyt tämä 
kaikki on ohi ja Wappuun vuosi aikaa! Nyt on 
aika leikkiä aikuista töissäkäyvää ihmistä! 

Ajan hengen mukaisesti tarjoilemme tässä nu-
merossa kaikenlaista wappuista härpäkettä. On 
simojen testaamista, wappuheilan hommaa-
mista helpottavia neuvoja sekä psykoosia. Kaik-
ki vallan tärkeitä juttuja onnistuneen Wapun 
kannalta! Asiapitoisemmasta puolesta huoleh-
tii tiimimme helmikuun kylmyydessä tekemä 
haastattelu yhteistyökumppanimme Symbion 
toimistolla, jossa symbiolaisia istahti alas kah-
vikupposen kanssa ja vastaili huolella suunnitel-
tuihin tai täysin randomeihin kysymyksiimme. 
Mukana on perinteisesti Blankin the Wappuliite, 
joka haalarintaskussa nätisti kulkevana läpyskä-
nä kertoo kaiken oleellisen meneillään olevasta 
juhlasta. Näihin sanoihin, hauskaa Wappua ihan 
kaikille. Pysykää nesteytettyinä, ruokittuina ja 
hyvällä mielellä. 

Jo loppui aherrus arkinen
Tuli tilalle kohmelo aamuinen
Kas, tuossa olut kaunis on

Mä sen juon!
Kiltahuoneen haikeana jätän

Kurkipatsasta halaan ja kysyn:
Tämä eikö koskaan lopu?

Päässäni Ugga-Buggan äänen kuulen:
Ei, lobu Wabu ei

Oikeaoppista Wappuun valmistautumista viime 
vuoden kevätexculla.

blankki 2/18 |  3



Puheenjohtajan palsta
Lassi ”lasoli” Minkkinen

Puheenjohtaja

Hei sinä Blankkia lukeva ihmisoletettu. 
Silloin kun sinä tätä lehteä luet, niin kello 
on juuri sen verran, kun se silloin on, kun 
sinä tätä lehteä luet. Wapun ollessa taas 
ovella, oletan että luet tätä kyseistä lehteä 
kuitenkin wappusaunassa. Havahduttua-
ni todellisuuteen siitä, että wappu tulee, 
ensireaktioni - niin kuin varmasti monel-
la muullakin, oli “ei taas tätä”. Kuitenkin 
asiaa sulateltuani, tulin siihen tulokseen 
että onhan se ihan kiva kerran vuodessa 
tätä suurta juhlaa viettää. Henkilökohtaisia 
suosikkejani wapusta ovat tietysti Blankon 
wappusauna, johon kuuluu muun muassa 
ystävämme Ugga-Buggan lakitus, ja oletan 
että hänkin odottaa innolla meitä blanko-
laisia paikalle. Myös legendaarinen Wesi-
bussi kuuluu wapun lempiasioihini, vaikka 
en kyseisellä menopelillä olekaan parina 
viime vuonna päässyt kulkemaan.

“Rentouttava” loma Tallinnassa (lue: Blan-
kon meripäivät/kevätexcu) on nyt myös ta-
kana päin ja kyseiseltä reissulta jäi ainakin 
joitakin muistoja, jotka ovat pääosin hyviä. 
Bussimatkat olivat tapansa mukaan pitkiä, 
synkkiä ja paluumatka krapulantäytteinen. 
Valoa elämään toivat onneksi korkealaa-
tuista meemivideomateriaalia sisältävät 
excu-dvd:t, jotka eivät ilmeisesti tänäkään 
vuonna kuuluneet tarpeeksi bussin ta-
kaosaan. Tallinassa sitten käyskentelimme 
erinäisillä asioilla, mutta päällimmäisenä 
mieleen jäi tutustuminen paikalliseen ravin-
tolakulttuuriin. Sain maistaa erään nimeltä 
mainitsemattoman hallituksen jäsenen an-
siosta tabascontäytteistä herkkujuomaa, ja 
erään toisen nimeltä mainitsemattoman 
blankolaisen puolesta jotain vihreää unel-
maa. Aika velikultia.

Hallitusasiat ovat edenneet oikein hyvin, 
eikä kuluneen ~4 kuukauden aikana ole 
sattunut mitään sen suurempia kommel-
luksia. Kaikki tulevat toistensa kanssa hyvin 
toimeen, ja meininki on pysynyt rentona, 
mutta silti asiallisena, että saadaan asiat 
hoidettua niin kuin ne kuuluu.

Mutta nyt on aika lopettaa nämä horinat, 
ja päästää itse kukin siihen tärkeimpään, eli 
wapun viettoon! Muistakaa käydä kaikissa 
mahdollisissa kinkereissä, ensisijaisesti tie-
tenkin Blankon tapahtumissa, vaikka on ne 
muidenkin häppeningit ihan kivoja. Kuun-
nelkaa Rattoradiota, jos vaikka bongaisitte 
sieltä jonkun tutun blankolaisen ääneen, 
ajakaa Wesibussilla, ylipäätään pitäkää 
hauskaa! Mutta muistakaa käyttäytyä, kos-
ka muuten äiti on hyvin vihainen.
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Blankolaisen elinkaari - 
pseudotieteellinen tutkimus

Joona “Dzuum” Luodonpää

Taso 0 - Abi
“Tämä on varmaan jotain kirjastotäti-
hommia.”
Näin ajatteli eräs tutkimuksen kohtee-
na olleista opiskelijoista. Popkornin 
lumoava tuoksu oli ohjannut silloisen 
abin tietojenkäsittelytieteiden stän-
dille abipäivillä. Hän myöntyy kuunte-
lemaan blankolaisen myyntipuhetta 
odottaessaan. Pian pienen abin silmät 
alkavatkin loistaa ihastuksesta, hän on 
löytänyt paikkansa! Varma työllistymi-
nen, mielenkiintoinen kurssitarjonta, 
remontoitu kiltahuone, ja ennen kaik-
kea upea blankolainen yhteisö; kaikkea 
tätä luvataan tietojenkäsittelytieteiden 
ständillä. Uusi blankolainen on synty-
nyt!

Taso 1 - Fuksi
“Hetkinen...”
Kyseinen kommentti tulee suoraan sa-
maiselta tutkimuksen kohteena olleel-
ta opiskelijalta, ja se kuvastaa toista 
tasoa. Missä ovat luvatut ohjelmointi-
kurssit? Tai ylipäänsä mielenkiintoiset 
kurssit? Esseitä esseiden jälkeen, olisiko 

diskreeteissä rakenteissa toivo, sehän 
kuulostaa hienolta? Vaan ei! Fuksit al-
kavat jo tuskastua. Viimein alkaa kui-
tenkin luvattu johdatus ohjelmointiin 
kurssi. C-kielen opettelu laskee kuiten-
kin motivaatiota nopeaa. Tämän kurs-
sin vaikutus näkyy selkeästi hetkellise-
nä positiivisena vaikutuksena oheisessa 
kuvaajassa.

Taso 2 - Kandivaiheen loppu
“Vesiputousmalli, affiniteettikaavio, 
jep jep. Onneksi kohta on wappu…”

Erityisen mielenkiinnon kohteena 
on edellisellä tasolla alkanut, ja 
tällä tasolla syventyvä, suurehko 
muutos blankolaisen elintavoissa. 
Syöminen syrjäytyy alati enemmän 
nestemäisen ruokavalion ottaessa 
vallan. Kiltahuoneesta on tullut jo 
toinen olohuone. Syy opiskelijoiden 
kommenteissa lisääntyneille mai-
ninnoille Teekkaritalosta, excuista, 
ja wapusta jäivät ilman selitystä. 
Motivaation muutos näkyy tasaise-
na laskuna kuvaajassa.

Blankin toimituksella on ilo ja kunnia esittää ennen julkaisematto-
man pseudotieteellisen tutkimuksen tulokset blankolaisen elinkaa-
resta. Tutkimus valaisee ulospäin niin mysteeristen blankolaisten sie-
lunelämää. Tutkijat huomasivat blankolaisten elinkaaren jakautuvan 
karkeasti viiteen tasoon, jotka kuvaavat lineaarisesti heidän etene-
mistä elämässä.
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Blankolaisen motivaatio elinkaarensa eri tasoilla.

Taso 3 - Maisterivaihe
“Waterfall model, mitä helvettiä eikö 
tää oo käyty jo?”
Opiskelijat valitsevat tässä vaiheessa 
yhden kahdesta suuntautumisesta. Tut-
kijat huomasivat tämän käyvän suurim-
malla osalla kolikkoa heittämällä. Syynä 
tälle on tutkijoiden hypoteesi, joka on 
nimetty Adamsin efektiksi. Lyhyesti: 
opiskelijan prosentuaalisen motivaation 
pudottua alle 42 prosentin, aktivoituu 
opiskelijoilla “hällä väliä” -moodi, joka 
manifestoituu juurikin aiemman esimer-
kin tapaisesti. Professoreiden pelotteet 
lähestyvästä gradun tekemisestä kaiku-
vat kuuroille korville. Moni blankolainen 
on jo aloittanut työuransa.

Taso 4
“Ai niin, se gradu…”
Viimeinen taso, toiselta nimeltään taso 
n, on niin kutsuttu loputon silmukka. 
Tässä vaiheessa tutkijoiden mukaan 
on ominaista opiskelijoiden ailahteleva 

mielenkiinto. Välillä opiskelijat menivät 
niinkin pitkälle, että käyvät puhumassa 
ohjaajan kanssa gradun tekemisestä. 
Piakkoin tämä hetkellinen into kuiten-
kin laantuu ja unhoittuu kirjaimellisesti 
kaiken muun ollessa kiinnostavampaa. 
Mikäpä kiire sitä onkaan valmistua, kun 
on mukavien blankolaisten ympäröimä?

Mikäli haluat lukea varsinaisen tutki-
muksen kokonaisuudessaan, avaa ohei-
nen linkki tai skannaa QR koodi.

1 “Turvallinen ja kestävä ydinenergia” inno-
vaatio-ohjelma: https://goo.gl/CmdFPD

2 VTT:n tutkimus kokonaisuudessaan: htt-
ps://goo.gl/pNz4uS
Saatavilla myös QR-koodin kautta:
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Rekrytointijärjestelmät on hieman hassu-
ja. Allekirjoittanut on hakenut kesätöitä, 
ja töitä ylipäätään, ja vastaan on tullut jos 
vaikka minkälaisia käytäntöjä ja järjestel-
miä. Alla hieman kerättyjä kokemuksia ke-
väältä 2018.
 
1. Tiedostokoon rajoitukset. Voin sanoa 
kokemuksella, ettei PDF-vienti oletusase-
tuksilla tee alle 1024 kilotavun kokoisia 
tiedostoja. Kuka vittu vuonna 2018 puhuu 
kilotavuista?
 
2. ”Syötä CV:si tähän, järjestelmämme poi-
mii automaattisesti tiedot.” Kyllähän se 
poimii joo, mutta arvaa vaan kuinka kauan 
mulla menee aikaa kun korjaan teidän hie-
non järjestelmän virheparset?
 
3. ”Syötä vapaamuotoinen hakemuskirje 
PDF-muodossa tähän.” Seuraavalla sivulla 
pyydetään kopioimaan ja liittämään sama 
hakemus tekstikenttään.
 
4. ”Kerro meille koulutuksestasi ja työko-
kemuksestasi.” Hakija on pakotettu ha-
kemaan valikosta tuhannen klikkauksen 
päästä järjestelmän antama tutkintonimi-
ke sen sijaan, että oisin vaan voinut kirjot-
taa ruutuun ”FM, tietojenkäsittelytieteet”.
 
5. Monimuotoinen rekrytiimi. Kysyin lisätie-
toja eräältä yritykseltä. Nyt minulle on vas-
tannut hakemukseni tiimoilta jo kolme eri 
ihmistä, kaikki eri firmoista ja yksi sellainen, 
joka ei kertonut mitä firmaa / rekrytointi-
vaihetta hän edustaa.
 
6. ”Omaathan vähintään viiden vuoden 
kokemuksen hakemastamme työpaikasta. 
Harjoittelu on palkaton.”
 
7. ”Toivomme hakemustasi pian, sillä käsit-
telemme hakemuksia jo hakuaikana!” Toi-

von myös vastaustanne pian. Sain eräältä 
isolta toimijalta kuulla kesäkuussa, etten 
ollut päässyt toukokuussa alkavaan työ-
paikkaan.
 
8. Jokainen firma käyttää eri rekryalustaa 
ja lähes kaikki vaatii rekisteröitymisen, hen-
kilötietojen käsittelyn hyväksynnän ja sen, 
että sinulle alkaa satamaan uutiskirjeitä tu-
hannen sähköpostin tuntivauhtia.
 
9. Laita avoin hakemus. Saa vastaukseksi 
lisäsarja kysymyksiä joissa kysytään paljon 
esimerkiksi tällaisia: ”Miksi kiinnostuit juuri 
tästä työpaikasta?” Mitenkäs vastaat kun 
et tiedä mihin paikkaan edes haet.
 
10. ”Miksi juuri sinut kannattaisi palkata? 
”Koska olen köyhä opiskelija ja tarvitsen ra-
haa pysyäkseni elossa.” Mitäs luulisit?
 
11. ”Tutustu paikkoihin täältä.” Selaat pitkän 
sivun paikkoja, ja napsautat tietyn paikan 
esittelysivun auki. Samalla sivulla on linkki: 
”Hae paikkaa täältä.” Siellä on linkki ”Siirry 
rekrytointijärjestelmään täältä.” Rekrytoin-
tijärjestelmän sivulla on sitten sama pitkä 
listaus haettavista paikoista, jonka selasit 
jo kerran läpi hakeaksesi juuri sitä tiettyä 
paikkaa. Sitten kun lopulta pääset täyttä-
mään hakemusta, kohtaat ongelmat 1-10. 
 
Kirjoittanut nimettömänä pysyttelevä än-
nännen vuoden tollilainen, joka on kyl-
lästynyt notkumaan kiltahuoneella sekä 
limboilemaan ei-oman alan töiden ja opis-
kelun välissä. 
 
PS. Jos joku firma tarvii vahvistusta rekry-
tointitiimiin tai muuten vaan HR-tyyppiä 
töihin, lupaan parantaa teidän rekrytointi-
kokemusta.

Työnhakemisen sietämätön keveys
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Uuden Blankki-vuoden kunniaksi päätimme 
ottaa kohteeksi yhden yhteistyökumppa-
nimme ja iskeä tämän yrityksen toimistolle 
tekemään haastattelua. Tuumasta toimeen 
ja kirpeänä helmikuisena talvipäivänä 
suuntasimme Symbion toimistolle Oulun 
Elektroniikkatielle. Tiimin piinapenkkiin is-
tahtivat Chief Solution Executive, monelle 
blankolaiselle tuttu Jyrki Puttonen, Chief 
Innovation Executive Tommi Pääkkö, rekry-
toinneista vastaava Talent Acquisition Spe-
cialist Julia Haapalahti sekä Junior Software 
Developer Teemu Kolu.

Ensimmäisenä tietysti, mikä on Symbio?

Symbio on sekä tuote- että konsulttitalo 
joka työllistää yhteensä 1500 työntekijää 
maailmanlaajuisesti. Suomessa työnteki-
jöitä on noin 200 Oulussa, Espoossa sekä 
Tampereella. Päätuote Symbiolla on Ou-
lussa kehitettävä Symbio Connected Car 
(SCC), joka on lyhykäisyydessään auton 
mediakeskus, joka tuo älypuhelimesta tu-
tun käyttöliittymän toimintoineen auton 
keskikonsoliin. SCC-kehityksen ja autoteol-
lisuuden projektien lisäksi Oulussa keski-

tytään monipuolisesti asiakasprojekteihin, 
joita on laidasta laitaan aina finanssialalta 
teollisuuden suuryrityksiin niin Suomessa 
kuin ulkomailla. Esimerkki Symbion omas-
ta softaratkaisusta on projekti, jota toteu-
tetaan yhteistyössä Konecranesin kanssa. 
Tässä projektissa Symbio tuottaa Konec-
ranesille ratkaisun liittyen älykkääseen va-
rastojärjestelmään, jossa tekoälyn avulla 
pystytään tehostamaan ja ennakoimaan 
varastojen käyttöä.

Jo useassa Blankin yritysesittelyssä va-
kiintunut “Millainen on *firma* devaajan 
normipäivä?” -kysymys aiheutti pidempää 
pohdintaa haastateltavillemme. Erilaisissa 
projekteissa, välillä asiakkaiden ja välillä 
omalla toimistolla työskennellessä saman-
laisia päiviä kun ei tahdo löytyä.
Lisää vaihtelua työpäiviin tuo etätyösken-
telymahdollisuus sekä liukuva työaika, jon-
ka ansioista Teemu mainitsi opiskelun ja 
työnteon yhdistämisen onnistuvan helpos-
ti. Työreissuja muille toimipaikoille pääsee 
Tommin mukaan tekemään eritoten sellai-
sissa tehtävissä, joissa etäyhteys ei riitä ko-
konaiskuvan hahmottamiseen.

Yritysesittelyssä: Symbio
Kuvat: Anna ”Nananas” Runtti
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Työntekijöilleen Symbio tarjoaa heimo-
toimintaa, jossa monipuolisista teknolo-
gia-alueista kiinnostuneet pääsevät ja-
kamaan kokemuksiaan ja tietämystään 
työkavereiden kanssa. Heimoja on kaik-
kiaan seitsemän, aina DevOps-heimosta 
testiautomaatio- ja AI-heimoon. Heimojen 
ansiosta tiedon ja osaamisen jakaminen yli 
paikkakuntarajojen on helppoa ja nopeaa, 
mikä tehostaa etenkin kapea-alaista osaa-
mista vaativia tehtäviä. Tästä päästäänkin 
hienoisella aasinsillalla seuraavaan, varsin 
oleelliseen kysymykseen:

Millaisiin teknologioihin ja ohjelmointikie-
liin Symbiolla voi siis törmätä?

Tiettyjä ohjelmointikieliä on vaikea nimetä 
sillä projekteja toteutetaan varsin laajalla 
skaalalla aina sulautettujen järjestelmien 
kielistä pilvimaailmaan ja web-käyttöliitty-
mäohjelmointiin, pohtivat Tommi ja Jyrki. 
Uusia asioita tulee jatkuvasti ja Teemu tote-
aa päässeensä opiskelemaan muun muassa 
Android-kehitystä Symbio-aikanaan. Ylei-
sesti haastateltavamme peräänkuuluttivat 
perusohjelmointitaidon tärkeyttä, sillä uu-
sia kieliä ja teknologioita pääsee Symbiolla 
opiskelemaan projektien ja oman mielen-
kiinnon mukaan. 

Tiimiämme kiinnosti perinteisesti myös 
epävirallisempi toiminta yrityksessä ja sel-
visikin Symbiolta löytyvän monenlaista te-
kemistä varsinaisen työnteon lisäksi. 

Symbiolla järjestetään peli-iltoja, käydään 
kiipeilemässä, oluella tai tehdään porukalla 
jotain muuta. Välillä syödään toimistoaa-
mupala porukalla ja perjantaisin tarjoillaan 
perjantaipullat. Koko firman kesäjuhlia ja 
pikkujouluja unohtamatta!

Haastattelun päätteeksi halusimme vielä 
vastauksen yhteen, varsinkin opiskelijoi-
ta kiinnostavaan, kysymykseen: Millaisia 
tyyppejä Symbiolle sitten halutaan töihin? 
Tietty peruspohja ohjelmointiin sekä hyvä 
asenne ja halu oppia lisää auttavat jo pit-
källe, toteaa Julia muiden symbiolaisten 
nyökytellessä. Projektiluontoisen työn li-
säksi kyky sopeutua uusiin projekteihin 
ja teknologioihin on myös hyväksi. Tosin, 
niitäkin työntekijöitä on, jotka sitoutu-
vat samoihin projekteihin jopa vuosiksi. 
Pidempiäkin projekteja Symbiolta siis löy-
tyy. Junioritason työntekijöille on tarjolla 
mentorointitoimintaa, jossa työtehtävissä 
on mukana apuna ja tukena kokeneempi 
työntekijä, jolloin uusien asioiden opiskelu 
ja talon tavoille opetteleminen käyvät hel-
posti kun apua on lähellä.

Symbio hakee tällä hetkellä työntekijöitä 
erilaisiin tehtäviin joten ei muuta kun ha-
kemusta vetämään mikäli Symbio työn-
antajana alkoi kiinnostaa! Avoimet paikat 
löytyvät Symbion nettisivuilta, mutta myös 
Julialta saa suoraan lisätietoa uramahdol-
lisuuksista Symbiolla. Blankkitiimi kiittää 
Symbiota mukavasta rupattelutuokiosta ja 
toivottaa mukavaa kevään jatkoa toimis-
ton väelle.

“Symbio hakee tällä hetkellä 
työntekijöitä erilaisiin teh-
täviin joten ei muuta kun 
hakemusta vetämään mikäli 
Symbio työnantajana alkoi 
kiinnostaa!” 

Symbio Connected Car -kehitys tapahtuu Oulussa
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Näin hommaat wappuheilan: 
step by step tutorial

Blankon panumies

Lue testatut ja toimivat vinkit 
wappuheilan hurmaamiseen tästä 
oppaasta! Erityisesti tietojenkäsit-
telijöille (ja miksei muillekin tekni-
sesti orientoituneille) räätälöidyt 
vinkit toimivat vaikka tunne-elä-
mäsi olisi kuollut jo aikoja sitten: 
seuraa vain algoritmin suoritusta, 
ja tulos on taattu.

1. HUOMION KIINNITTÄMINEN
Potentiaalisen kohteen huomion kiinnit-
täminen saattaa olla haastavaa, eten-
kin meluisassa ja sekavassa ympäris-
tössä. Tietyn henkilön huomion itseesi 
saat kiinnitettyä helpoiten intensiivisel-
lä katsekontaktilla. Kaikenlaiset äänen 
aiheutukseen perustuvat ja aggressiivi-
semmat visuaaliset tehokeinot lienee 
syytä jättää pois, sillä vaarana on, että 
kiinnität itseesi epäsuotuisalla tavalla 

muidenkin kuin kohteesi huomion (ellei 
tämä sitten ole osa strategiaasi).

2. ENSIVAIKUTELMA
Ensivaikutelma ratkaisee. Haluat antaa 
itsestäsi mahdollisimman edustavan 
kuvan, mutta samalla tehdä aikeesi 
selväksi. Siksipä olemmekin koonneet 
muutaman hyvän repliikin joilla voit 
avata keskustelun luontevasti. Kan-
nattaa kuitenkin arvioida, minkälainen 
keskustelunavaus todennäköisimmin 
toimii kohteellesi, sillä esimerkiksi teek-
kareiden ja humanistien reaktioissa eri 
lausahduksille saattaa olla hyvinkin 
paljon eroa. Jälkimmäisten hurmaami-
sessa emme valitettavasti osaa auttaa. 
Mikäli haluat viestiä hakevasi kumppa-
nia tositarkoituksella, kannattaa viitata 
perhearvoihin ja mahdolliseen suvun 
jatkamiseen.

Tiedä kohdeyleisösi. Tutkimusdata perustuu oppaassa mainituilla repliikeillä suoritettuihin kent-
täkokeisiin ja simulaatioihin.



Mitä jos mergettäis branchimme?

Näyttää siltä, että haluaisit lähdekoodi-
ni repoosi.

Hyväksyisitkö pull requestini? Olen val-
mis committaamaan.

Jos taas haluat viestittää että kyse on 
vain hetkellisestä huvista, voit ottaa 
hieman suoremmat sanat käyttöön.

Käytätkö Djangoa? Koska näyttää siltä, 
että haluat pyyttonia back endiin.

Mitä jos ohjaisin data streamini stan-
dard inputtiisi?

3. TUTUSTUMINEN
Kun huomio ja mielenkiinto on kiinni-
tetty, on aika keksiä jotain kevyttä ja 
hauskaa toimintaa jonka parissa tutus-

tua hieman tarkemmin. Varma valinta 
on klassinen pariohjelmointi, jossa sel-
viää potentiaalisen partnerin älynlahjat 
ja kyky ohjelmalliseen ajatteluun, jotka 
luonnollisesti määrittävät sen, että kan-
nattaako lähempää tuttavuutta edes 
harkita. Muita hyödyllisiä keinoja kump-
panin laadun arviointiin ovat Github ja 
LinkedIn -profiilien tarkastus, sekä pikai-
sen koodausharjoituksen teettäminen. 

4. ???
Onnea matkaan. Jos olet seurannut oh-
jeita tarkasti, olet luultavasti päässyt 
tähän vaiheeseen. Valitettavasti tästä 
pidemmälle kuolevaisten neuvot eivät 
voi sinua auttaa, vaan sinun täytyy itse 
löytää oma polkusi. Muista lähettää 
blankin toimitukselle postia ja kertoa 
kokemuksistasi tämän oppaan neuvo-
jen parissa. 
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Myydään huipputehokas pelikone erit-

täin suorituskykyisellä 700mhz Pentium 

3 prosessorilla. Koneessa on Soyo 6BA+4 

emolevy, 512 mb PC100 muisti, cd- ja 

korppuasemat ja Voodoo2 näytönoh-

jain. Käyttöjärjestelmänä sulavasti 

toimiva Windows 98. Koneessa puutar-

haletkusta itserakennettu vesijäähdy-

tysjärjestelmä. Hyvin toimii. On ollut 

todella kallis kone, mutta nyt lähtee 

edullisesti vain 2000€.

Myydään Koodarin 
seurapelit-kirja tarpeettomana 

seuranpuutteen vuoksi. 
Kirjassa ohjeet yli kahdelle 

hauskalle seurapelille, muun 
muassa FizzBuzz ja Imitation 

game. ovh 6€.  Myyntihinta nyt 
vain 3€ (seura ei sisälly hintaan).

Myydään tarpeettomina, ei onnistunut päivässä: 
C Programming Success in a Day: Beginners’ Guide To Fast, Easy and Efficient Learning of C Programming

Learn Python in One Day and Learn It Well: Python for Beginners with Hands-on Project. The only book you need to start coding in Python imme-diately
Learn Java in One Day and Learn It Well (Learn Coding Fast)
Learn C# in One Day and Learn It Well: C# for Beginners with Hands-on Project

Myydään 
opetus d

vd. Dvd on 

tehty “More Joy
: An Ad-

vanced 
Guide to 

Solo Sex” 

-kirjaa po
hjana k

äyttäen
, 

mutta sis
ältää lis

äksi havai
n-

nollistav
aa kuva

materiaal
ia. 

Myös vuok
raus onn

istuu. 

Hinnat ne
uvotelta

vissa.

Vuokrataan älykäs kivi. Tekee 
älykkäitä juttuja, jotka voit 
itse päättää. Lisäksi kiveen 
kehitetään vuosittain suuri 

määrä uusia ominaisuuksia, jotka 
tosin saattavat muistuttaa toi-
siaan. Vuokra 1€/ vuorokausi, 
minimi vuokrausaika 5 päivää. 

Yli vuoden kestävistä 
sopimuksista -50%.

Etsitään Wappuheilaa. Hakusessa wappuheila, jol-ta löytyy syke ja mielellään neljä raajaa + kaksi silmää (ei merkittävää miinusta, mikäli raajojen ja silmien lukumäärät ovat keskenään vaihtuneet). Plussaa, jos käyttää Djangoa ;) Kiin-nostuneet ottakaa yhteyttä Blankin toimitukseen.
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Blankki testaa: simoja
Laura ”lulu” Djerf, Juho ”Alo” Toratti, 
Ville ”Velli-” Siikaluoma ja Simo 

Oletko koskaan miettinyt, kuin-
ka monia Simoja maailmasta 
löytyy? Mekin olemme, mutta 
valitettavasti emme tule vas-
taamaan tähän kysymykseen. 
Annamme kuitenkin teille, rak-
kaat Simojen ystävät läheisen, 
tunnollisen, myötävaikutteisen 
ja hieman makustelevan lähesty-
mistavan kouralliseen Simoja.

Vip 1,55 €. 0,7 %.

+ Sihahti
+ Ei kuohunut
+ Omenamehua hapoilla!
+ Pommacihtava
- Ei simamainen

Ville: ”Tarvii rusinoita.”

Laura: ”Tämähän on hyvää..?! Varmaan 
koska se ei maistu simalta yhtään.”
Juho: ”Omenainen, mutta hienoisesti 
pyöreähkö.”

Jos ois enemmän simamainen, niin 
olisi helposti paras.

3,5/5
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Appelsiinisima viinipullossa

Spring 1,75 €. 0,0 %.
+ Pullossa on kivoja viivoja
- Muovinen ja tukkoinen haju
- Ei hyvä
Juho: ”Maistuu vielä pahemmalta kuin 
haisee!”
- Jotenkin tuttu haju
Juho: ”Se on muuten liisteri!!”
Laura: ”Maistuu vähän siltä joltain 
hammaslääkärin puhdistusaineelta...”

Teollispainoitteinen, mysteerinen ja 
kaikin puolin huono.

0/5. HYL. Eisa.

Marli 2,79 €. 0,8 %.

”Suomen suosituin sima!”
+ Pirtsahtavan kuohuava
+ Vaalea ja kirkas
+ Karkkinen
Juho: ”Hmmh!”
Laura: ”Semmonen.. ikävä jälkimaku!”
- Outo jälkimaku
- Ei pitäisi olla Suomen suosituin

Hyvä ensipuraisu, mutta jälkijuna jät-
tää toivomisen varaa

3/5

Kaskein juhlasima 3,78 €. 0,8 %.

”Perinteinen, jo 80-luvulta.”
+ Vahva sitruuna
+ Raikas 
+ suorahko!
Juho: ”Varmasti hyvää kalan kanssa.”

Suositellaan lihan kanssa. Paras toistai-
seksi.

4/5

Appelsiinisima ~0,90 €. 0,0 %.

Simo: ”Whouu, huhhuh!”
- Synkkä, dänkki haju
Laura: ”No, oon mää maistanu huo-
nompiakin”
+ Halpa
- Hiiva

Tuoksuu ja maistuu kuin opiskelijakäm-
pässä pannulta.

1/5
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Pikasima lasissa

Simo maistelemassa simoja.

Pikasima ~2,00 €. 0,0 %.
+- Todella sitruunainen
- Silmiäkirveltävä
+ High school musical
+ Tymäkkä
Juho: ”Miettikää, maailmassa kaikki on 
joko sitruunaa tai ei sitruunaa!”
- Ei maistu simalta
Ankka: ”Oisko sulla rypäleitä?”

Kylmänä hyvä janojuoma.

2/5

Simo 1 069 200 €. 100,0 %.
+ Karvainen, mutta pehmeä
+- Vaaleahko
- Rekursiivinen
- Funktionaalinen
- Mukava
- Liian kiinteä, mutta voimakkaasti 
humaloituva
Juho: ”Ei sovi vegaaneille.”
Laura: ”Pelaa liikaa videopelejä.”
VIlle: ”Hyvä avaamaan ovia. ”
+ Pyöreä, mutta kulmikas

Vahva, mutta kuitenkin kesy maku.

3/5

Simon kunta ~12 milj. €.
+ Ohitustie Ouluun ja Tornioon.
+ Nelipyrstöinen
+ Klassikko jo syntyessään, suorastaan 
muinainen (153v.)
+ Luonnonmukainen
+ Matkustajajunat eivät pysähdy
+ Sisältää ripauksen ”Runkausta”
+ Ei Kemi
- Yhteyksiä Kempeleeseen

Kuntamainen, ei kovin iso, mutta kui-
tenkin yhtenäinen. 

1/5
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Tervehdys taas teille rakkaat Blankin lukijat! 
Blankin viime numerossa aloitin Blankon tu-
levia vuosijuhlia käsittelevän palstan. Viime 
kerralla kerroin yleistä infoa juhlien kulusta 
ja siitä mitä kaikkea vuosijuhlilla yleensä ta-
pahtuu. Tällä kertaa aion keskittyä kirjoituk-
sessani erityisesti vuosijuhlien etikettiin, joka 
ei aina olekaan aivan yksioikoinen juttu. Mi-
käli siis harkitset osallistuvasi syksyllä Blan-
kon vuosijuhlille ja kaikki vuosijuhlaetiketin 
kiemurat eivät ole sinulle entuudestaan tut-
tuja, kannattaa sinun lukea tämä kirjoitus 
aiheesta!

YLEISET ETIKETTIOHJEET

Myöhästyminen on erittäin epäkohteliasta, 
joten saavu juhliin ajoissa. Vuosijuhlille voi 
osallistua, joko yksin tai avecin kanssa. Mikä-
li mies osallistuu juhliin daamin kanssa, on 
tätä kohtaan käyttäydyttävä kohteliaasti ja 
huomaavaisesti. On kohteliasta noutaa daa-
mi juhliin ja kun juhlaan saavutaan, auttaa 
herrasmies daamiltaan pois päällysvaatteet, 
avaa tälle ovet ja saattaa omalle paikalleen. 
Avecit istuvat yleensä vastakkain. Omat is-
tumapaikat löytää pöytäkartasta, johon on 
määritelty missä pöydässä ja millä paikalla 
kukakin istuu. 

Kun mahdollinen daami on saatettu paikal-
leen, siirrytään omalle paikalleen. Ei sovi heti 
istua,  vaan vasta kun kaikki pöytäseurueesta 
ovat paikalla. Istuuduttaessa herrasmiehet 
tarjoavat tuolin itsensä oikealla puolella ole-
valle daamille ja auttavat tämän istumaan. 
On kohteliasta esittäytyä vieressä ja vasta-
päätä istuville vieraille.

Juhlan aikana on monenlaista ohjelmaa, 
jota vieraiden tulisi kunnioittaa olemalla esi-
merkiksi keskustelematta puheen tai muun 
ohjelman aikana. Ohjelman aikana ei tulisi 
myöskään syödä tai juoda. Veden juominen 

esimerkiksi pitkän puheen aikana on yleensä 
hyväksyttävää, mutta turhaa juomista tulisi 
välttää. Myöskään vessassa ei tulisi rampata 
vaan odottaa vessataukoja, joita pidetään 
säännöllisin väliajoin. Mikäli kuitenkin hätä 
yltyy liian pahaksi, tulisi vessaan poistua 
mahdollisimman huomaamattomasti ja pa-
lata paikalleen niin, että ei herätä huomiota. 

SYÖMISEEN JA JUOMINEN

Kun saapuu omalle paikalleen, odottaa pöy-
dässä usein valmiina snapsi. Snapsi juodaan 
vasta kun seremonimestari ilmaisee, että on 
sen aika. Tarjoilijat tarjoilevat pöytiin myös 
viiniä ja mahdollisesti muita virvokkeita, joita 
voi nauttia vapaasti ruuan kanssa ja eri oh-
jelmanumeroiden välisten taukojen aikana. 
Blankon tulevien vuosijuhlien iltajuhlassa tu-
lee lisäksi olemaan baari, josta voi ostaa itse 
juomia, mikäli haluaa juoda enemmänkin 
kuin mitä pöytiin tarjoillaan. Liian paljon ei 
kuitenkaan kannata juoda. Ostettavaa juo-
maa voi pyytää tarjoilijoilta kun he kulkevat 
ohi.

Nauttiessa snapsia ja skoolatessa on hyvä 
muistaa muutama sitseiltäkin monille tuttu 
seikka. Malja kohotetaan olkapäiden korkeu-
delle siten, että miehet kohottavat maljan 
oikealla puolella istuvalle naiselle, ja naiset 
päinvastoin. Tämän jälkeen kohotetaan mal-
ja toisella puolella istuvalle ja lopuksi itseään 
vastapuolella istuvalle. Kohottaessa maljaa 
on kohteliasta katsoa toista silmiin.

Ruokailun aikana pöytiin tarjoillaan useita 
eri ruokalajeja. Aina kun ruoka tarjoillaan, on 
kohteliasta odottaa, että koko pöytäseuru-
eelle on tarjoiltu ruoka ja aloittaa syöminen 
vasta sen jälkeen. Pöytiin on on voitu kattaa 
valmiiksi kaikki ruokailuvälineet. Aloita syö-
minen uloimmilla ruokailuvälineillä ja nou-
data kohteliaita ruokailutapoja. 

Vujupalsta: Vuosijuhlaetiketti
Anna ”Nananas” Runtti
Kuvat: Lasse Rautio



LAULUT

Pöydistä löydät jonkinlaisen vihkosen jo-
hon on koottu lauluja, joita juhlan aikana 
voi laulaa. Kaikille yhteiset laulut aloitetaan 
seremoniamestarin toimesta, mutta pöy-
täkunnittain voitte aloittaa myös yhdessä 
pöytäkunnan kesken lauluja. Laulut valitaan 
vihkosesta, jotta kaikki voivat lukea sanat. Mi-
käli kuulet viereisessä pöydässä laulettavan, 
ei sinun tarvitse liittyä mukaan, ellette sovi 
oman pöytäkuntasi kanssa lauluun liittymi-
sestä. Vuosijuhlissa ei ole sopivaa järjestää 
mitään kilpahuutolauluja muiden pöytäkun-
tien kesken. Seremoniamestarille voi esittää 
laulua yhteiseksi laulettavaksi.

MIEHEN PUKEUTUMINEN

Miehet pukeutuvat frakkiin tai tummaan pu-
kuun: väriltään yksivärinen musta, tummansi-
ninen tai tummanharmaa. Puku voi olla yksi- 
tai kaksirivinen. Paidan tulee olla valkoinen 
ja kalvosinnappeja tulisi käyttää. Solmion tai 
solmukkeen tulee olla tyyliltään hillitty. Ave-
cilliset miehet valitsevat usein solmion värin 
daamin mekon värin mukaan ja avecittomat 
miehet käyttävät usein hopeanväristä sol-
miota. Frakin kanssa käytetään aina valkoista 
solmuketta ja taskuliinaa. Kenkien tulee olla 
mustat ja ohutpohjaiset ja sukkien tummat. 
Frakkia käytettäessä rannekello on etikettivir-
he, jota ei tule tehdä, mutta sen sijaan tasku-
kello on tyylikäs lisä.

NAISEN PUKEUTUMINEN

Etikettisääntöjen mukaan miehen puku 
määrittää naisen puvun juhlavuuden. Mikäli 
avec pukeutuu frakkiin tulisi naisen pukeu-
tua kokopitkään, juhlavaan ja avonaiseen 
juhlapukuun. Tumman puvun kanssa naisen 
taas tulisi pukeutua kapealinjaisempaan ja 
umpinaisempaan koko pitkään juhlapukuun. 
Kummankin tyyppisen juhlapuvun tulee olla 
niin pitkä, että se peittää nilkat. Juhlapuvun 
kanssa käytetään pientä siroa juhlalaukkua, 
joka sopii asuun. Pitkien hiuksien tulee olla 
aina kiinni niin miehillä kuin naisilla. Naisten 
hartioiden tulisi olla peitettynä illallispöydäs-
sä jälkiruuan tarjoiluun saakka. Tähän käy 
esimerkiksi hartiahuivi tai bolero, mikäli juh-
lapuku on olkapäät paljastava. Kenkien tulee 
olla juhlavat ja asuun sopivat.

NAUHAT JA KUNNIAMERKIT

Vieraat voivat käyttää juhlapukunsa kanssa 
ainejärjestöjen, osakuntien, kattokiltojen ja/
tai ylioppilaskuntien nauhoja. Miehet puke-
vat nauhat niin, että ne laskeutuu oikealta 
olkapäältä alas vasemmalle puolelle. Frakin 
kanssa nauhat tulevat liivin ja paidan väliin. 
Tumman puvun kanssa nauhat kannetaan 
solmion päällä ja takin alla. Naiset taittele-
vat usein pukuunsa ruusukkeen nauhoista, 
sillä nauhat eivät saa koskettaa paljasta ihoa. 
Ruusukkeet kiinnitetään vasemman rinnan 
päälle. Mikäli puku on umpinaisempi niin 
nauhat voidaan kiinnittää myös niin, että ne 
laskeutuvat vasemmalta olkapäältä oikealle.
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Kevätexcu 2018
muistelua ja unohduksia

Jälleen oli se sekava aika keväästä kun 
bussilastillinen iloisia blankolaisia suun-
tasi rapakon tuolle puolen Tallinnaan 
juhlistamaan perinteistä kevätexcur-
siota. Tänä vuonna päätimme Blank-
ki-tiimin voimin kirjoittaa omakohtaisia 
kokemuksia tuosta odotetusta tapahtu-
masta jotta te lukijatkin pääsisitte osak-
si tätä unohduksen täyttämää matkaa. 
Tässä siis tarinaa muutaman kuvan 
kera, olkaa hyvä!

Anni “antimonni” Manninen

Rakas Blankki. Olen valmistanut maksaani 
ja mieltäni tätä tehtävää varten koko ke-
vään. Onhan Blankon Meripäivät mitä par-
hain mahdollisuus testata suoritustasoa 
käytännön tehtävissä ennen Wapun saapu-
mista. Bussimatkan päätteeksi olimme itse 
pääkaupungissa ja mentiin Reaktorille vie-
railulle. Reaktor tarjosi meille ruokea, juo-
mea ja mielenkiintoisen esityksen firmasta. 
Löytyipä heidän hienolta uudelta offisel-

taan lämmin sauna jonne joukko blankolai-
sia miesoletettuja suuntasi aamupäivälöy-
lyihin. Kiitos taas Reaktorille kestityksestä 
ja huolenpidosta! Menimme sitten hetkeksi 
pubiin Hesessä eli Hesassa eli Stadissa eli 
Helsingissä ja joimme kaljat ja sitten me-
nimme laivaan.

Tallinnaan päästyä, rakas Blankki, aloimme 
juoda entistä enemmän alkoholia. Välissä 
myös söimme kiinteää ruokaa erinomaises-
sa Juures-ravintelissa. Illan mittaan näim-
me vanhoja kavereita Scotland Yardia sekä 
Route 33:a. Meillä oli mukavaa. Lauantaina 
teimme kulttuurikierroksen käyden erääs-
sä niistä vanhoista torneista. Siellä oli mm. 
haarniskoja joita sai laittaa päälle. Ristim-
me muutaman blankolaisen ritareiksi ja 
sinne ne jäivät, Tallinnaa puolustamaan. 
Sitten juotiin taas kaljaa ja syötiin japani-
laista herkkuruokaa. Käveltiin kaupungissa 
ja juotiin kaljaa. 

Illalla joimme ensin hotellilla kaljaa ja sit-
ten lähdettiin kaupunkiin juomaan kaljaa 
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joka vaihtui viinaan jossain välissä. Entisen 
päätoimittajan tutussa ja turvallisessa Rou-
te 33:ssa tarjoama viinaisa pitkän saaren 
jää tee teki sille ennalta asetetun tehtävän 
yhdessä labrabaarissa kiskottujen jännien 
shottien kanssa. Huomasin jälkikäteen hu-
malatilan saavuttaneen sellaisen tason, 
että laivamatkalla Helsinkiin tapahtui An-
nika “Bulbannika” Helamon reinkarnaatio 
vuoden takaiselta reissulta. Nimesin tämän 
tason rapulan “Annika kevätexculla 2017” 
-rapulaksi. Tässä pitää tietää se, että Annika 
oli erittäin rapulassa vuosi sitten kotimat-
kalla. Pidän kotiinselviämistä kevätexcun 
ihmeenä. Kiitos kaikille ja etenkin kevätex-
cun hengelle, joka auttoi minut pois tuolta 
rappion ja turmion matkalta. Ei enää kos-
kaan paitsi sitten ensi vuonna taas. 

Jaakko “Chaska” Kortelainen

Heippa kaikki
Matkani alkoi omalta osaltani samaan ta-
paan kuin muillakin yhdellä kriittisellä 
erolla, budjettini oli noin 100 euroa. Me-
nomatkalla katsoin aivan makeaa ddd:tä, 
söin absilla tuoreita riisipiirakoita (NAM!) 
ja nukuin tovin. Itse Helsingissä ei paljoa 
erikoista tapahtunut, mitä nyt lasieni linssi 
kävi moikkaamassa Helsingin katua. Aivan 
mainio enne tulevalle matkalle. 

No kuitenkin ilman sen kummempia kom-
melverkkejä saavuimme tallinnaan. Torkuin 
pitkän tovin ja herättyäni paniikin omaises-
ti säntäsin kohti paikallista Beer and Stream 
kaljaravintelia, jossa muitakin blankolaisia 
oli. Siellä ruoka oli hyveä ja kaljaa sai pal-
jon, pidin paikasta. Seuraavaksi suuntasim-
me reiveihin pitkän henkilökohtaisen poh-
dinnan jälkeen. Kuten mainitsin niin 10% 
koko reissun budjetista (10€) tuntui kipeäs-
ti, mutta menetystä en kadu laisinkaan. 
Alkuillan latteahkon menon jälkeen tahti 
otti vauhtia ja tanssijalkakin alkoi vanhojen 
päivien tapaan vipattamaan. Ja niinhän me 
parin rakkaan ystäväni kanssa sitten tans-
sittiin ja tanssittiin niin että meinasi henki 
jättää. Tapahtu oli ikimuistoinen ja haluan 
erikseen vielä kiittää Saanaa ja Juhania että 
jakoivat illan kanssani. 

Seuraava päivä ja paluumatka meni perin-
teisempään tapaan. Kävin itsekseni kuljai-
lemassa kaupungilla. Jonka jälkeen hotel-
lilla hetken alkomahoolia hörpittyämne 
paisuvalla porukalla suuntasimme jälleen 
Tallinnan yöelämään. Humala oli ja sittem-
min seuraavana aamuna rapeli. Paluumat-
ka oli kurja ja olisi ollut kurjempi jos lauma 
pelastavia enkeleitä ei olisi auttanut kurjaa 
matkallaan kotia. Raha ei millään riittänyt 
ja oli ainainen päänvaiva koko matkan ajan. 
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Ottakaa vanhan neuvo ja varatkaa ajoissa 
kunnolla rahea matkaan.

Niina “Nin” Lunden

Oli synkkä ja sateinen yö, kun liukastelin li-
pastolle aikomuksenani osallistua meripäi-
ville. Suoriuduin ensimmäisestä haasteesta 
ja selvisin kaatumatta bussiin. Bussin star-
tattua koin pelon ja järkytyksen täyteisiä 
hetkiä, kun piiloutumisyrityksistäni huoli-
matta jouduin viettämään melkein minuu-
tin mikki kädessä bussin etuosassa. Näistä 
suorituksista voipuneena nukahdin muiden 
jäädessä nauttimaan matkan taide-eloku-
vatarjonnasta.
Helsingissä piipahdimme Kansalliskirjastos-
sa, jonka kupolisali on vaikuttavan näköi-
nen ja lukusalit kutsuvia. 

Kansalliskirjaston jälkeen suunnistimme 
Helsingin yliopiston tiedekulmaan. Reak-
torin tilat tiedekulman yläkerrassa ovat 
todella hienot ja tarjolla ollut sapuska oli 
hyvää. Varsinaisen yritysesittelyn jälkeen 
saimme kysellä ja keskustella Reaktorilais-
ten kanssa. Tutustuimme Reaktorin Hello-
World kuutiosatelliittiin ja saimme varsin 
kattavan kuvauksen satelliitin ja sen hyö-

tykuormana olevan hyperspektrikameran 
toiminnasta. Lisäksi saimme käydä spacela-
bissä ihmettelemässä parhaillaan käynnis-
sä ollutta maa-aseman kokoamisoperaa-
tiota. Kaiken kaikkiaan erittäin onnistunut 
yritysvierailu, joka jätti Reaktorista erittäin 
positiivisen kuvan. Noin kahdentuhannen  
kysymyksen ja niihin saatujen vastausten 
jälkeen suuntasimme satamaan räjähdys-
mäisesti kasvaneen opiskelumotivaation ja 
virvokkeiden huumaamina. 

Tallinnassa oli … ainakin hauskaa. Mittala-
seista tuli juotua mielenkiintoisia liuoksia, 
myös niitä, joista vanhemmat opiskelijat 
varoittivat. Juopunut Blankin päätoimittaja 
johdatti minut epäilyttävän oloiseen onka-
loon, jossa Blankon Panumies myöhemmin 
Absintin voimalla valloitti tanssilattian ja 
paikallisten neitojen sydämet. 

Juho “Alo” Toratti

Matka alkoi kivasti bussissa lepäillen, olin-
han kuitenkin suunnitellut menomatkani 
mukavuuden pakkaamalla korvatulpat ja 
melatoniinin mukaan. Hieman unisena saa-
vuimme Reaktorin Helsingin toimistolle. 
Reaktorilla oli hyvät ruoka- ja juomatar-
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joilut niin kuin aina, mutta tällä kertaa oli 
yllätyksenä se, että pääsimme jopa sauno-
maankin! Kiitokset Reaktorille siis jälleen 
mahtavasta vierailusta. 

Laivamatka sujui Mario Kart 8 lanien mer-
keissä ja pian saavuttiinkin jo sataman 
kautta hotellille. Suihkun ja virkistäytymi-
sen jälkeen suuntasimmekin jo läheiseen 
sporttibaariin syömään. Oma kanahampuri-
laiseni ei ollut kovinkaan kummoinen, mut-
ta onneksi muiden eväät olivat kuulemma 
hyviä. Ruokailun jälkeen suuntasimme tut-
tuun ja turvalliseen Scotland Yard:iin juo-
maan muutamat tuopilliset raikasta olutta.

Lauantaina herättyäni suuntasimme Villen 
kanssa etsimään syömispaikkaa ja muita 
hotellilta lähteneitä. Päädyimme vanhaan-
kaupunkiin käveltyämme syömään aamu-
palan italialaiseen kahvilaan. Aamupalan 
jälkeen lähdimme jälkiruualle paikalliseen 
pannukakkutaloon, jossa söimme elämäm-
me sokerisimmat ja rasvaisimmat pannuka-
kut. Syötyämme päätimme lähteä kauppa-
keskuksien kautta hotellille aloittelemaan 
iltaa. Etkoilla katselimme videoita ja pela-
simme Just Dance 2018:ta. Etkoilun jälkeen 
illalla menimme italialaiseen ravintolaan, 
jossa söin yhden parhaimmista salamipiz-

zoistani. Ruokailun jälkeen suunnistimme 
kemistibaariin jatkamaan iltaa. Aamulla ei 
onneksi ollut krapulaa, ja selvisimme hen-
kilövahingoitta taas Ouluun asti.





Haalarit
Vuoden aikana tehdyt merkkihankinnat 
paikoillaan ja repsottavat yksilöt mallik-
kasti korjattuna. Toimii myös suojavarus-
teena likaa, eritteitä ja kylmyyttä vas-
taan. 

Humppakengät ja muu Wappuun sopiva 
vaatetus
Keväisessä loskassa haalarit toimivat 
luonnollisena suojana osalle kroppaa, 
mutta älä unohda hyviä kenkiä jotka 
ovat kuitenkin uhrattavissa! Liikkumista 
tulee paljon eikä simapäissään aina mene 
askeleet täysin kohdilleen, ts. rapa tulee 
tutuksi. Oulun Wappu on myös kylmä jo-
ten lämmin vaatetus tulee muistaa.

Aurinkolasit
Hupsuttelulasit tai tavalliset, peittää mu-
kavasti silmänaluset humppaamisen jäl-
jiltä. Hyvä oululaiseen räntäsateen täyt-
tämään Wapunaikaan. 

Wappuheila
Ks. sivu 10. 

Kondomeja
Et saa kuitenkaan, mutta näön vuoksi. 

Yöpymispaikka
Oma koti, Wappuheilan koti, kaverin koti, 
kaverin kaverin koti, bussipysäkki… Vain 
mielikuvitus on rajana! Plussaa sisätilasta 
ja Linnanmaan, Kaijonharjun tai keskustan 
läheisyydestä. 

Blankin Wappuliite
Jotta tiedät missä olla. Tämäkin hukkuu 
helposti mutta ei hätää, liitteen painos 
on suurehko joten lisää löytyy kiltahuo-
neelta!
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Wapun survival pack
Blankkitiimin Wapunvieton asiantuntijakomitea

Wappuna jokaisen pienen spördepään on 
hyvä muistaa varautuminen tätä iloista, 
joskin kovatöistä, juhlaa varten. Vielä ei 
ole myöhäistä huolehtia keittiönkaapit, 
jääkaappi sekä oma olemus täyteen is-
kuun näillä Blankkitiimin hyväksitestatuil-
la tuotteilla! 

Nuudeleita
Wappuna rahat loppuvat kuitenkin ja varal-
lisuutta on hyvä kohdentaa nesteytykseen. 
Osta vaikka 12pack! Nuudeleiden kaveriksi 
klassikkotuote tonnikalaa. 

Kaurapuuroa
Monipuolinen ruokavalio kunniaan Wap-
punakin. Mukava aamupala loippaamisen 
kylkeen!

Ei-alkoholipitoista juotavaa
Nestetasapainon ylläpitoon vaikkapa väli-
päivän varalle.

Helposti juotavaa alkoholia
Aamuiseen kohmeloon kun loippaamisen 
jalo taito tulee ajankohtaiseksi. Näitä ovat 
esimerkiksi vahvat lonkerot, muista heti 
herätessä! 

Ylipäätään alkoholia

Eihän tätä nyt selvinpäin 
kestä. Miedoista väke-
vään. 



HebbaTyttö09



Huonon runouden palsta

Kevätexculla
Naama valkeana taas

Saa hävetä muut

Wappuinen aamu, 
rapulainen haamu

Wappuna keli on kostea,
kurkikin saattaa kastua,

teekkareiden lojuessa purossa.
Älä pelkää siis kastua,

vaikka kosteus olisikin vain 
mahan pohjalla.

Maha kipeä, kakattaa,
rapulassa kipu on kauheaa.
Miettii ottaako kupposen,

Jolloin kahvi lieventäis tukkosen.
Rupeempa tekemään kahvia, 

niin saanpa vähän ripulia.
Ripulia ripulia,

Nyt ootellaan kakelia.

Tentti wappuna,
Loipaanko kaliaa vai lonkkua.

Pillu ja kulli yhdessä kulki,
Sanoi pillu kullille;

älä muita kurki!

Jonkun tiedon mukaan huonon runouden päivä olisi 18.8., mutta se ei sijoitu wapul-
le, niin se nyt ei ole silloin. ‘Oikean’ tiedon mukaan, siis, huonon runouden päivää 

on vietetty Suomessa 18.4. ja tänä vuonna ollaan sitä jo juhlimassa kuudetta kertaa! 
Woop! Istu siis alas, tai ota pöntöstä tukevampi ote, ja anna kulttuurin parantaa 

elämääsi. 

12:58 <@jcara^> Syta helpline ha-haloo
12:59 <@Syta> kuinka voin autaa? :) (:
13:00 <@jcara^> mikä ois hyvä nimi funktiolle joka ottaa syöt- 
  teenä komennon ja palauttaa sen outputin
13:02 <@Syta> riippuu syötteen ja outputin luonteesta, mutta     
  mututuntumalla heittäsin 
  consumeSufferingAndVomitHappiness(syöte);
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Sitä sanotaan, että Blankon wappusaunan yönä 
kuun loistaessa juuri sopivasti ja kollektiivisen 
promilletason ollessa huipussaan, voi löytää 
luukun Teekkaritalon salaiseen kellariin. Sieltä 
voi löytää monen moista. Mutta ennen kaikkea 
sieltä löytyy tie maan uumeniin, josta sanotaan 
löytyvän jokaisen blankolaisen himoitseva aar-
re, runsauden pullo. Uskotaan että pullo tarjoaa 
omistajalleen ehtymättömästi hänen sisimmis-
sään himoitsemaansa virkistettä, jallua.

Kuitenkin eräänä taianomaisena wappusaunan 
yönä Örri ja Mörri viettivät tavanomaista iltaa 
Teekkaritalon saunassa. Mörri myhisi tyytyväi-
senä kuumien aaltojen lämmittäessä hänen kal-
vakkaa kehoaan. Ja Örri joi lasipullosta lonkeroa 
raggari kun on.
“Onpa kuu komia. Oudon allaalla vuan” mörisi 
Mörri.
“Niimpä onkin.” Kimitti Örri.
Hetken löylyttyään parivaljakko mateli pihalle 
jäähtymään. Ja samointein örri sukelsi pusik-
koon. Hetken kuluttua Örri vaappui voipuneen 
sekalaisena takaisin ja tuhisi.
“Onko tuolla aina ollut kellari?” Kysyi Örri miet-
teliäänä.
“Ei kai, mutta vastahan täällä remontoitiin.” Tu-
tisi Mörri.
“No nyt siellä on ja se on auki. Mennäänkö vil-
kaisemaan?” Murmutti Örri innosta väristen.
“No käydään vilkaisemassa.” Korisi Mörri vas-
tauksena
Ja niin he kaljoineen löntystelivät kellaria kohti. 
Ja aivan kuten Örri oli sanonutkin nii se oli kuin 
olikin auki. Ja nopealla katseella ja nyökkäyk-
sellä he laskeutuivat kellariin sisään ja löysivät 
aarteista hurjimpia. Oli pornolehtiä hyllytolkul-
la, jopa jotain saksalaisia pervoiluja. Oli kiikkuja, 
puuhevosia ja kiikkuhevosia. Mutta ennen kaik-
kea oli ovi jonka päällä loisti kyltti.
“RUNSAUDEN PULLO”
Molempien silmät hyppäsivät silmäkuopista 
kuin piirretyistä konsanaan. Jokaisen opiske-
lijan unelma. Edessään he näkivät ovet, jotka 

toverit yhdessä tuumin työnsivät auki. Ja siellä 
se loisti! Runsauden pullo täynnä jalluista nek-
tariaan. Molemmat syöksähtivät pulloa kohtia. 
Ja samoilta lämpimiltä korkki oli irronnut. Siinä 
heidän nauttiessaan Jalluaan kuului klikkaus. Ja 
niin klikkauksen saattelemana alkoi maa täristä 
ja järistä, vaappua ja laappua. Möröt molemmat 
alkoivat panikoida ja säntäsivät ovea kohti.
“Entä pullo?” Mölisi Örri.
“No jätä se, ei sen takia kannata kuolla!” Örvelsi 
Mörri.
Ja niin Örri heitti pullon nurkkaan ja molemmat 
säntäsivät perässään sortuvasta kellarista ja pi-
kimmiten maanpinnalle. Kun he alkoivat kat-
soa taakseen että miten kellarin kunto voi niin 
olikin sen ovet kadonneet kuin tuhka tuuleen 
(ooooOOOoooOOOoo).
“Miks sitä pulloa ei kannattanu ottaa vaan mu-
kaan? Eihän se edes mitää painanu..” Tuhisi Örri.
“Eiku jaa eihän se kyllä. Emmää aatellu.” Puus-
kutti Mörri.
“No ehkä näin on parempi.” Nyökytteli Örri.
Ja niin molemmat menivät jatkamaan maagis-
ta iltaansa talolla aamulla muistamatta yhtään 
mitään. Koska hyvinhän se Jallu kolisi.

Tarinan opetus: Elkää saatana viekö niitä lasi-
pulloja saunaan!

Örrin ja Mörrin matka maan uumeniin
Teksti: Jaakko “Chaska” Kortelainen

Kuva: Jaakko “en minä vittu tiiä minä 15v” Kortelainen
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Sara ”lineforce” Lindfors



Ugga-Buggalla oli jo hattu päässä, mi-
nulla vielä kaapissa. Olin joltain van-
hemmalta tieteenharjoittajalta kuullut, 
että blankolainen pitää ylioppilaslakkia 
vain Wappuaattona ja Vappupäivänä. 
Haalarit minulla kuitenkin oli päällä, 
nämä vanhat ja nuhjaantuneet teke-
leet, joista muutaman mainoksen pys-
tyi kuitenkin vielä tunnistamaan - oli 
Solitaa, Reaktoria, ja Nokiaa. Wapunai-
ka ei ollut erityisen hellä juhlijoilleen, 
vaan myöhäiseksi venynyt talvi oli jät-
tänyt jälkeensä märän maan ja lumisen 
laikukkaat puustot. Mäntybaari, tuo 
Ugga-Buggan ja Baabelin välinen pieni 
kaistale, oli sentään kohoutumansa an-
siosta lumeton, vaikkakin hieman mär-
kä. Onneksi wappuvarustukseeni kuului 
foliolla vuorattu istuma-alusta.

Vilkuilin sivusilmälläni Akun suuntaan. 
Olin katsellut häntä pitkin wappua. 

Akulla oli vastikään mennyt sukset ris-
tiin tyttöystävänsä kanssa. Tai, no, ei 
siinä niinkään ollut suksien risteämistä 
vaan sitä, että tyttöystävällä oli ollut 
kaksikin sivuheilaa Akun lisäksi. Hänestä 
paistoi sellainen suru, jota peittääkseen 
Aku oli selkeästi koittanut paikata väki-
juomilla. Säälin häntä, ja halusin auttaa 
häntä surunsa kanssa. Asiaa auttoi toki 
se, että olin jo fuksivuonna halunnut 
häntä syliini, mutta jo muutaman vii-
kon jälkeen hänellä oli säätö - tämä sa-
mainen bilsaheitukka joka häntä oli nyt 
satuttanut. 

Imaisin suullisen suklaaminttua ja siir-
ryin hänen vierelleen, muistuttaen liik-
keissäni enemmän ylivillaantunutta 
lammasta kuin ketterää gasellia. “Ota”, 
sanoin, ja tarjosin pulloani. Aku katsoi 
pulloa, vilkaisi minua, katsoi pulloa taas, 
ja tarttui siihen, kaataen pienen sievän 

Blankki erotica: Mäntybaarin nopeet
Marquis de Byron
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kaaren verran tuota tahmeaa nestettä 
suuhunsa. Pullohan lähti luontevasti 
siitä sitten kiertämään ympäri pressua, 
ja huomio siirtyi pois meistä. Pressulla 
ei missään nimessä ollut turhan paljoa 
tilaa, siispä olimme jotakuinkin vierivi-
eren erinäisissä kehää muistuttavissa 
asetelmissa. Akusta kuitenkin huokui 
lämpö, vaatteidensakin lävitse.

Laitoin kädet taskuuni lämmittääkse-
ni niitä. Niin ainakin toivoin tilanteen 
näyttävän ulospäin. Akun leuka kui-
tenkin pomppasi pystyyn kuin jäniksen 
nähneellä ajokoiralla. Eipä siinä, olihan 
vasen käteni löytänyt hänen valetas-
kunsa kautta sisäreitensä, jota silittelin 
sormenpäilläni. Oikea käteni puoles-
taan oli löytänyt tiensä oman salatas-
kuni kautta omiin housuihini, siististi 
ohittaen kollareideni ja alushousujeni 
resorit. Aku vilkaisi minua, hymyilin, 
vinkkasin, ja luin hänen hymystään lu-
van jatkaa. Käteni haki taidokkaasti 
hänen housuistaan farkkujensa sepa-
luksen, ja avasin äänettömästi vetoket-
jun ranneliikkeellä. Kevyen hapuilun jäl-
keen löysinkin sen mitä etsin.

Pullo kiersi edelleen, kun siirsin oikean 
käteni napsuttelemaan nahkaverhojeni 
piilottamaa hupinappia. Vasen käteni 
puolestaan oli aloittanut keveän, lem-
peästi nykivän toimintansa Akun mars-
sisauvan ympärillä. Katsoin pikaisesti 
häneen päin, ja pienet kasvolihasten 
nykimät paljastivat sen, mitä huomasin 
jo hänen housuissaan - tämä oli hyvä. 

Kiihdytin tahtia, kukaan ei vaikuttanut 
huomaavan mitään. Puhe pressulla oli 
kääntynyt Iisakasta Kortelaiseen, ja sii-
hen kuinka kyllä ennen oli paremmin. 
Kiihdytin tahtia, ensin vasemmalla, 
sitten oikealla kädelläni. Meidän mo-
lempien hengitykset muuttuivat kiih-
tyneemmiksi, ja kohta huomasinkin 
hengitysrytmiemme synkronoituneen. 
Akun elimen lämpö ja kosteus sai mi-
nutkin kiristämään tahtia, ja pian tun-
sin hänen housuissaan sykähtelevän 
rytmin. Hän haukkoi henkeä, nieleskeli, 
ja päästin lämpimän tahnan valahta-
maan osittain kädelleni. 

“Aku hei, etkai sie lervaa!” Juho huusi, 
ilmeisesti Akun huohotukseen reagoi-
den. “En-- En mää, kyl tää tästä”, Aku 
vastasi. Typerä mies. Vedin käteni pois 
hänen housuistaan, ja toisen omistani. 
Esitin hönkiväni käsiini lämmittääkse-
ni niitä, mutta oikeasti hengitin sisään 
hänen hekumansa tuoksua, ja nuolin 
rippeitä hänen tuotoksestaan kädestä-
ni. Käänsin itseni Akua kohti, joka vie-
lä hengitti hyvin raskaasti siinä vieres-
säni. “Sun luo, mä en oo vielä valmis”, 
sanoin, ja nousin ylös. Aku, tottelevai-
sena, noudatti käskyä ja nousi itsekin 
pystyyn. “Mä, tota--” Keskeytin hänet 
nappaamalla hänen olastaan kiinni ja 
ohjeistamalla häntä kohti Apinataloa.

Sinä iltana, Wappusaunalla, Aku oli pit-
kästä aikaa onnellisen näköinen.

12.16 <@ratu> Diskreetit rakenteet.
13.44 <@Velli-> miltä tuntuu diskreetit?
  <-- ratu has quit
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