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Vuoden vaihduttua tulee myös meidän ainejärjestömme, Blanko r.y.,
kohtaamaan menes§misen upouudet haasteet. Eurooppa yhdentyy,
tietoyhteiskunta yhdentyy, otsonikerros ohenee ja kiltailta lähestyy.
Etenkin meidän, tulevaisuuden päättäjien, tulee pohtia näitä
ajankohtaisia asioita;ja miettiå kuinka voisimme vaikuttaa niihin.
Onhan kyse yhteisesä tulevaisuudestamme!
Kuten eräs ministerimmekin jo totesi: 'Olen huomannut, että
maailmassa tapahtuu paljon asioita". Myös meidän kiltamme hallitus
huomasi, että osa blankolaisista eitiedä mitä tässä, meille kaikille niin
rakkaassa, killassamme tapahtuu, ja mitä hallituksen jäsenet tekevät.
Tästä huolestuneina päätimme tehdä tämän uuden, upean, persoonallisen
ja ajankohtaisen julkaisun, josta voit lukea kaikki mitä koskaan et
halunnut tietää Blankosta.

Tämä läpyskäinen sisältää tällä kertaa paljon asiaa ja vähän bullshittiä,
mutta tilanne tulee toivottiavasti korjaantumaan ensi lehteen (once an
optimist, always an optimist), jolloin julkaistaan myös jäsenten
kirjoituksia. Ko. hengentuotteet voi jättää vaikkapa inputiin. (Vihje)

Anyway, lisää hyviä ja etenkin huonoja ideoita kaivataan, jotta
kiltamme tulisi jatkossakin (huom. ykköset toimintaan mukaan !!)
olemaan Oulun/Suomen paras, tehokkain, toimivin ja tyylikkäinl

You are always in my rnind!

Ulla Sokka

puhis "the

most"

Mitä olisikaan tietojenkäsittelyopi-n kilta ilman yhtään
OH.]EIÅIOIJAA

?

Ohjelmoijahan on se henkilö, jota ette näe koskaan luennoilla,
sil1å hän ön lähes aina kentälIå etsimässä parasta mahdollista
paikkaa Blankon puolivirallisten juhlien järjestämiseen. Joskus
tama kyllä onnisluu kotoa käsin pufretimella, mutta useimmiten on
parastä käydä paikan pääIlä tutkimassa juhlatilan sovelt'uvuutta
i<yseiseen titaisuuteei:. Ohjelmoija on nykyaän myös usein juhlien
västuuhenkilö sekä Blankon että paikan omistajan puolelta.
Tänä vuonna ohjelmoija on

tumissa:

osallisena ainakin seuraavissa tapah-

8.-9.3. Jyväskylän Dumppi r.y. saapuu vieraaksemme tänne
Ouluun. näil1e-on järjäätetty saunå Reidarissa p-.- pä1yärä, joka on torstai, iltakuuäesta eteenpäin. Kaikki Blankoiaiset ovat erittäin tervetulleita sinne, )a itse
asiassa on hirvittävä häpeä, mikäIi enme saa aaunalle hyvin runsasmääräistä edustusta.
21.3. on tarkoitus pitää perinteinen kilt3Päivä. Paikasta
jouduttu
ei ole vielä varmaa tietoä, sj-1Iä päivämäärää on saada
jo kerran vaihtamaan. Tarkoituksenä on kuitenkin
Lllanvietto samaan paikaan, missaä se on ollut muutaman
viime vuoden ajan, äti sosialidemokraattien saunalle keskustaan korttelin päähän Kantakrouvj-sta
13.4. Blankolaiset lähtevät pitämään hupia Tukholmaan
(paikkaa voidaan vielä vaihtåa, mikäIi jokin muu matkakohde saa riittävän kannatuksen jäsenistössiimrne). Matkan
päätarkoituksena on lieventää piltaffa tähtäyksel]ä opiskeli joiden kevätväsymYstä.
Joskus loppuvuodesta (ainakin luultavasti loppuvuodgs|3).
pidetään iäas kerran iikXuioulu, josla luultavasti kaikki
Lietävät miksi se järjesetåän. silloin kuitenkin kokoon-ja
nutaan pelkästäan [.es[,enään jonnekin sopivaan paikkaan
nautitaän ruoasta, juomasta ja h,västä seurasta.

Jos joku haluaa joitain muitakin tapahtumia syksylle (kevät on
melkoiäen täynnä t6imintaa, siis edelliset- ja liikuntataPahtumat),
niin kertokaå halunne joko suoraan ohjelmoijalle= IZZI= Mika Hekkanen tai käyt,täkää INPUTTIA.

Alussa Blanko oli autio ja tyhjä, mutta sitten Hallitus loi...

LIIKUNTAVA S TAAVAI'{

sanoi:

Ja

liikuntavastaava

Ja

keilailuiltapiiivä tuli.

Ja liikuntavastaava
Ja kössiturnaus
Ja

sanoi:

!

!

"Tulkoon keilailuiltaptiivä!"

"Tulkoon kössiturnaus!"

tuli, jne, jrle...

viirnein Hallitus

sanoi:

"Oh my God, what have we done!"

Kiistämätön totuus on, että ihmisen ruumis ja sielu ovat kuin saman kolikon
kaksi eri puolta. Maslowin tarvehierarkian mukaan alemman, ruumiillisen
tason tarpeet on ty_ydytettavä korkeampien henkisten toimintojen
mahdollistämiseksi. Ättt ei toimi optimitehokkuudella ellei bodi ole
huippukunnossa. Eli: paremmat tenttitulokset vähemmällä lukemisella,
nimimerkillä Kuntosalin omatoimikäyttö, 5 opintoviikkoa! (Ja verikin
kiertää paremmin, muaaaah!)
"Tulkoot ampumailtapäivä. "

Ja Jäsenistö sanoi:

Liikuntavastaava
Ja

sanoi:

"Hrllrn..."
ttHmm hrnmm..tt

Hallitus sanoi:

ANTP

Ja...

ÄTUTTEI

Ei ole mieltä järjestää tapahtumia, joista kukaan ei ole kiinnostunut, joten
kertokaa toiveistånne, unelmistanne ja haluistanne Hallitukselle (vaikka
Input:in kautta)!
Vuoden

'89 aikana

järjestetään ainakin:

-

Ideoita on esitetty:

laskettelupäivä

ampumailta
keilailuiltapäivä
kössiturnaus

2.3.
?.?.

sYksYllä?
loPPuvuodesta?

pingisturnaus
Cooperin testi

tikkaskabat Rattorilla
antakaa mulle lisää!

Lisäksi osallistumme mahdollisimman aktiivisesti Yliopiston
liikuntasihteerin j ärj estämään toimintaan (j ota on paljon), myös
Ylioppilaskunnan liikuntajaoston ja muid.en kiltojen kanssa on

Käyttäkää hyväksenne kaikkia mahdollisia
suunnitteilla yhteisiä juttujä.
salivuoroja :i ottakaa selvaa oululaisista urheiluseuroista. On miljoonia,
miljoonia tapoja pitää huolta pikku kehostasi...
Nyi kun ofo"rni saaneet uudet, hienot verkkarit, olisi mukava saada
keväällä, so...
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@PX§KEIrXIB, I
KbveleehO silmäsi ? BeneväthO

lcntit huonosti ? Ovatho pruiusi

lAhes luhuhclvottomia ? @nho tarhoituhsesi valmistua ioshus ?

Tiedätho hencn ansiosta ovat sadat opintomerhinnät ? Kcnen luota

aloitat tenttiin luhemlscn ta henen luohsc voit tulta
valmistautumaan uutecn hoitohseen saadessasi arvosanan hylatty

? Oletho hoshaan tullut ajatelleehst, ettt ushollincn palveliJasi on
aina valmiina odottamassa sinua ? Kencn luohse voit aina mennä,
painaa pääsi syottolaitctta vastcn

ia hertoa haihhi surusi ia

ilosihin ?
Tule häymään Blanhon Koptohoncella ia OTE l(OP3€l I Vaihha
hahsihin.

BIåKRI{@IåKXRER I
Tiedatho cttä ioha toinen vuosi jouhho Elanholaisia lahtee pithallc
lepolomalle hauas ulhomaitle ? Oletho aiatellut, henen ansiota

ttma haihhi on ? Oletho tullut aiatelleehsi, huha auttaa iuuri
SIQUA jathuvasti, luoteltavasti ia hoshaan valittamatta ? ffiutta
huha ei hoshaan lahdc muhaasi hauhornaille lepolomalle

?

Kenen

ansiota tamt haihhi on ?

Tule haymään Elanhon ltopiohoneclla ia @Tn K@PI@ ! Vaihha
hahsihin.

AIESEC-höpinää
Taas täätlä on juttua ko. A-luokan ihmisten järjestöstii. Syy on se, että

kaikki Blankolaiset voivat hakea AIESEC|n kautta
u I komaille hakkerei ksi.
Ainoat vaatimukset ovat:
a) vähintään 40 ov:tä
b) vähintåän 'hyvä'ensimmäinen vieras kieli (hyvä=3, jos skaala on 1-5)
Ts. jokainen lukutaitoinen yliopistoon päässyt henkilö pystyy edelliset
kohdat täyttämään.
AIESECin toimintaan osaltistuminen
harkkariksi haulle. Got it???????

El

ole mikään edellytys

Paikkoja eitule olemaan rajattomastija myös hakijamäärät tulevat
lisääntymään (sanoo vaihtovastiaava, joka on ollut aiemminkin väärässä).
Täl lä hetkel lä löytyy ti laa.. .. .. löy.tyykö hakkereita !
Ja jos et halua ulkomaille, mutta kielitaitosi kaipaa pientä kohennusta
voit viihdyttää Oulussa olevia harjoittelijoitamme - ja aivan
ilmaiseksi. Harkkaritkin haluaisivat tutustua muihin ihmisiin (wonder
why?!)ja matkustella Suomessa. Joten, jos olet menossa mummpsi
luokse Kaamaseen ota oma harkkari mukaan ja mummokin ilah$t.

Tällä hetkellä Oulussa ovat:
Michelle Paradis (Kanada) töissä Jidealla ja
Hans-Jörgen Wälchli (Sveitsi) töissä CCC:llä.
Tulossa ovat:
Marcel Fasce (Uruguay) kuun vaihteessa, hope so
Anthony Blythe (Uusi-Seelanti) lähi kuukausina, wishful thinking.

Tuhoa sinäkin itsesi AlESECissä,
and be so fucking international, oh yeah, oh yeah...
Forever yours,
LCEC
(local committee exchange controller)

. . . KIERRETÄ.Ä}I VÄHÄ

MAJALLII4AA

...eli tarinaa Blanko r.y:n excursioryhmästä. Reipast,a kevään alkua
kaikille tärnän lehdykän lukijoille. Excursioryhmän puheenjohtajajna minut velvoit,et,tiin kirjoit[amaan pari riviä- nykyiäestä äxcursioryhmästä, jonka kiltarnme pistää pystlryn joka toinen vuosi. Ryhmä
kerää sitten rahaa omaa reissua varten parin vuoden ajan. On syytä
selvittää heti, että kotimaan ja lyhyet ulkomaan excursiot hoitaa
kilta. Me järjestämme vain sen oman matkamme. Edellisen ryhmän nimi
o1i EXC-88, joten ne olemme sitten EXC-90.
Ryhmään kuuluu täl1ä het,keIlä vajaat 50 jäsentä, joista tosin puolenkymmentä on "valtion kesätöissä" eli armeijassa parhaillaan. Ryhmän primus motor on n6. johtoryhmä, johon kuuluvat puheenjohtaja,
sihteeri ja kolme muuta muuten vain hengessä mukana olevaa. O[oa
"virkansa on myös kopiontivastaavalla, joka huolehtii excursioryhmän
vaan

kopiontitoiminnasta. Sinunkin luentomonisteesi ovat varmasti suureltaos.in kopionititoimintanme hedelmiä. Ryhnän asioi.sta päätetään kokouksissa, joissa kaikki jäsenet saavat olla läsnä ja joit,a pidetään
n.kerran kahdessa viikossa.

varrellF ryhmät ovat tehneeL matkoja ympäri maailmaa. Mei.dän
on (alifornia tammikuussa -90.
Matka on siis pitkä ja niinpä rahaa ku1uu, No millä tavalla sitä
sitten kerätään ? Ryhmärune koettaa haalia kasaan rahaa mahdolLisimman monella tavalla, joista mainittakoon seuraavat:
Vuosien

päänärämme

-Blanko-lehden teko keväisin
-Pc-arpajaiset, blanko-Iehden jako lrms. touhuaminen Blankopäivien aikana.
-ohj

elnointitehtävät yrityksil le

-luentomonisteiden myynti
ornan tarinansa voisi tietysti kirjoittaa järjestärnistämme bileistä,
joissa legendaariset esiintyjät, mm. kaunoliikehdintäseura pomPPu,
condom-pois, kotakokit, ovat saaneet yleisön haltioihinsa. Eräistä
iltamistanme on jopa raskauttavaa todistusaineistoa videonauhan muodossa. Ns. ohjelmistotoimikuntamme no sitä "sairainta" lajia, jolta
ei nielikuvitus hevin lopu.

Lähiajan suunnitelmissa on ehkä
putempauksen järjestäminen. . .

tietoturvanäyttelyn ja reippaan vap-

Lopuksi sanottakoon 1.vsk:n opiskelijoille, että pikkuhiljaa voisitte alkaa miettiä oman ryhmänne perustamme. Se kannataa panna pystyyn
jo ensi syksynä, vaikka varsinaisen rahan keruun saatte aloitaa vasta kun roeidän ryhmåimme lentokone on irronnut Suomen kamaralta, eli
tammikuussa -90. Annan miele}läni neuvoja kaikessa excursioryhmän
t,oimintaan liittyvissä asioissa ja suosittelen entisten excursioryhmän puheenjohtajien "ristikuulustelua" .
Vanhernmille opiskelijoille muistutettakoon, että kuka tahansa Blankoon kuuluva paäsee äukaan matkallenme. Matkan tosin joutuu maksamaan kokonaan itse.
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Elanko ry: n llir javastaavana olen al;tiivisesti
pvrl:inyt myös tieCottauusista ltustantarnojen ututr-rlrstuottei=ta TOL: n laitol:sen henl:iIt,kuntaa, mistå hyvånå tulBl:sena tånå kevåånå Jehd;ttr-rs shjelrnointiin,
Tietsraltenteet ja Pascal-ohielmointi lrurssille atettiin tråyttöön uuEi
kursEikirja. Johdatus ohjelmointiin ja pascal-trieli.

rnåen

Ei ni in låmmintå etteikö tul iei lunta tupaanl;in. l::ir javastaavana olen
usein saanut kur-rlla suunnilleen seuråävaa! I'li=.så he1.. tsenEururi ishi)
ne Per. . (sensuuri jå11een) kir jat vi ipyy? Tål laiset .ri ivytytrset johtuvat ugeimmiten Eiitå. ettå,trotimai=ten lilrJt:f en tnimitr-r=ajat ovat
yleensä noi,n vi ikon luokkaa ja tri r;avål ityllsen varastc,t saattavat
lcrppLlå ennen tilattujen
kirjojen toimitr-rsta, Suurimtrana syynå kotirnaisten
tilar-rksien viivåstymiseen sn kltiteki.n kustantajan töppåys. l,:oska jollekin he1 1.. per, . Eåå. . tanan l::Llgtåntamon ke=å-. väI i- tai trEå-aika_
työIåiselle on ilmeisesti mahdotonta kirjata tilar-rhsie onnistuneesti.
Tåmån kevåån parhaasta töpingistå saa l,:uiten[-;in i,:unniamaininnan aina
huonoa viihdettå tuottava l"tTV. jonka pommipakettien ser-rraurksena joutuivat syyniin aivan viattomat kirjapaketit. Että sillee
Arafatrtle vain pit.kåå ikåå ja harvoja Suomen vierai lurja.
tJlltornaisten kustantarnojen julkaisemien kir jojen ti lauksien suhteen,
jotta tilausaika- aaataisiin rninimoitua. toivoisin saavani ti laustistat
noin kuutta'tå) viikkoa ennen kirjan kåvttötarpeen al,kamista irurssil_
la: Kokemuksen.lc;1utta voin sånoa, ettå parhaaseen tulokseen pååståån
noin kahta kuukautta ( kåytåntY.?yg+l,liiio:,ilöfcri5r.tuå"""itsijatta
nö5cå Jo'åHalIi:cnl lii:kukar-rtena ) ennen lr-rentojen alkamrsta rnahdolliglEiqQttiriaal itta, jonl.;a jålkeen i lmoiturs minurl te ja jår jestån
i??te.
i
}eusl
istarl ! !r99f tu1tåulul Iei sitova i lmoitr-rs t i 1aul,:sesta I istaan ja
t

kirjat

i5åtla:iii.
!i.jaratitykeessl toiåif påivystyg måanantaina ja r-orstaina klo 1I- 14 .
ha$tilöt ovat EXC-?O:n jåseniå ja täten myös ExcLrrPl"Ilä.päivyståvåt
sio-ryhrnån Julkaisereat:r luentomonisteet ovat saatavl I la samasta toimi-

p

saapuu

i=teestå.

Eipå FeIjon rnLruta lllrin kaikille hyvåå kevåån jat[:.oå ja ottallaa yhteyttär jos jclt,ain [rir javål itylrseen Iiittyvåå ilmenser toirninnän pår-annLrs€hdo+TkEi a trns,
Ki,r

javastååvär Veså-l,{att i Tolonen
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INPUT TYHJENNTTHäN RINR ENNEN HflI.TITUKSEN SEUBRflURE KOKOUSTfl.
LEITTRKRR STNNE K0MMENTTEJfl, EHo0TUKSIR, KllToK§lR, M0lrrElTR JR
ENNEN KRIKKES
BRKKRRN KITTRMME TOIMINNRSTR.
reuxfrH EHDOTUKSIR MRHOOLLI§ILLE UIEBRTTUKOHTEITLE SEKH IOTOIKRR
UUsIR YHTEIS Ifr TRPRHTUMIR.

uIrrIplrrIrf,

KOMMUNIKOIORflN!

IT'JR LUKEKRR
I LMO ITU§TRULUR !
KRtKKtEN RStRtLtsTEN.ln fänfglDEN ltMoITU§TEN t-lSäf Sl
I LMo rrusrnurultn pvn rräf, x ufr I trrör.1fr sn t LMo ITTRMBRN HRLL lruKsEN
KoKoUKStEN'TULoKStSTR", .r0tHlN VtEEXsä OOOfETflRN UiiSgXffX
TOIMENPITEITii: NIMIii, KOMMENTTEJB YMS.
LUKEKflR TnBKKRRN JR pLEnsE! tRrrrRKRn xtträ NtMtfr nuolssfi, ETTII
riiV TUTEN IHRNIEN UEBKKRBEIOEN KRNSSR
- JoKU oNNEToN oN .lääxvr ltMRNl

HALLITUKSEN

ULLA SOKKA

Tehtävät:

KOKOONPATTO

TOIMEIIKI,VA

_ PUHEENJOHTAJA

- Valmistelee kokoukset
Tekee esityslistat
Toimii puheenjoht.ajana kokouksissa
fiuolehiii siita, ättä hommat hoituu ts. käskee ja
komentaa
muita hallituksen jäseniä
Hakkaa nuijalla pöytää
Pääsee/joutuu ( tilanteesta riippuen) edustamaan
kiltaa eri
tilaisuuksiin ja toisin kuin vpj on myös edustava! ! !
kiltoihin
- pitää y11ä suhieita muihin vastaaviin
ei Blankomutta
Käy säunassa sihteerin kanssa,
päivien sihteerin kanssa

tent aetwtiixz Tehtävät:

JA

veaepunezxtonrala

Toimii tarvittaessa puheenjohtajan "oikeana kätenä"
- Pit,ää y1lä suhteita ATK-alan firmoihin
Edustäa Blanko Ry: tä .erilaisissa pirske5-ssä, eli

ryyppää
---käpakoissa

ja muissa alkoholitarjontaa omaavissa
tilaisuuksissa niin paljon kuin pystyy
Edellisen seuraulisena tuoksahlaa joskus aamuisin
vanhalta viinalta

Jos puheenjohtaja ei
puheenjohtajana (mutta ei
puheenjohtajan paikalle )
Motto: "Ruoska heiluu. . o

ole paikalla, toimii
halua puheenjohtajaksi

rr

TONJA I4OLTN

Tehtävät:

-

SIHTEERTKKö

kirj oittaminen
pöytäkirj oj en
HaI 1 ituks en
luettavissa kirjastossa)
- Välittää tietoJa halliiuksesta muille alan killoille
ja Tietotekniikan Liitto RY:hYn
thuolehtii ajan tasalla olevat
- Il-moitustaulun hoito
ilmoitukset tau1ulle ja poistaa vanhentuneet)
Inputin hoito 1 fnputi1la yhä edelleen hirrrmuinen
näIkä !!!)
Jäsenilmoitusten tekeminen Tietotekniikan Liittoon
(

Kirjeiden availu ja kiitoskirjeiden lähettäminen
firmoihin
Käy saunassa puheenjohtajan kanssa, mutta ei

varapuheenj ohtaj an

PETRI SALONEN - R?,JIASTONHOITAJA

Tehtävät:

laskut ja hoitaa kirjanpidon
Iluolehtii kokouksissa siitä, että mitä ikinä
tehdäänkin rahat riittävät

-

N,ITTI

Maksaa

KRAPU

Tehtävät:

-

EXCURSIORYHIIILT'I PUHEENJOHTAJ/,J'?,A LÅSNaL

Excursioryhmän puheenjohtaja siirtyy hallitukseen
automaattisesti, €i valintaa
excursio vaihda
2-vuotinen tehtävä ellei
puheenjohtajaa
- paatöksiä-tehtäessä vaalii excursioryhmän etuja ja
- hoitaa excursio-matkajärjestelyjen aivotyöstä
delegoi tehtävät muille
yrittää keksiä uusia rahankeruumahdollisuuksia (tuhlausmahdollisuuksia ei tarvitse keksj-ä ! t ! )

VESA_ILATTI TOLONEN

Tehtävät:

"IZY" -

.

-

KOPIOKONENVASTAAVA

Huolehtii rahoj en tyhjennyksestä ja pankkiin
viennistä
Lisää tarvittaessa värijauhetta koneeseen
Tilaa paperia
Soittaa huoltaj an paikalle, mikäli sellaista
tarvitaan

ANTTI JUUSTILA

Tehtävät:

OHJELI,TOIJA

- hoitaa juhlien järjestelyn: paikkojen
.varaukset,
j.:l:T":?L.
1moittaH".Jå"."' j
,
ja
"i,rr-"åi:
?ir.11 "r."'
"i
opiskelij avierailut

Jå.P.KKO OIKARINEN

Tehtävät:

KIRJAVASTAAVA

oheismateriaalia
Vä1ittää kursseihin liittyvää
(kirjoja) opiskelijoille omakustannushintaan
- Huolehtii päivystysvuorojen toimivuudesta
-Tä11ä hetkeilä paivystys bn TK132:ssa maanantaina ja
torstaina klo L2-14

I4IKA HEKKåJ|IEN

Tehtävät:

-

_ URHEILUVA§ruyVL

Tarjoaa jäsenistö11e mahdollisuuden harrastaa
Hoitelee yhteyksiä Yliopiston liikuntasihteeriin,
joka järjestaa mm. erilaisia turnauksia esim'
jatkapallossa, kaukalopallossa jne.
: rlmäittaa tapahtumista ilmoitustaululla
ruumiin kulttuuria

- Järjestää Blanko Ry:n omat urheilutapahtumat, kuten
esim. laskettelupäivä tai kössiturnaus
- JÄSENISTöLTÄ TOIVOTAAN UUSlA IDEO]TA ERILAISTEN
IAPAHTUMIEN JÄRJEST;IM]SEEN
ANU VARV IKKO

Tehtävät:

-

JA

AHKERAÅ OSALLISTUMISTA

ITARJOITTELUPAIKKAVASTAAVA

- Lähettää kirjeitä f irmoihin ymP3Ti. -s-uomea ja
niiIIä harjoitt?lupaikkoja opiskelijoille.
- Ilmoittaä ilmoitirstaulutla saaduista paiko5-sta

hakee

.

PAULA VESALA

Tehtävät:

-1.

.VUOSIKURSSI YHDYSHENKILö

seuraavana päivänä
- Istuu hallituksen kokouksissa jakurssitovereitaaa
ja
yrittää epätoivoisesti tavoittaa
jännää
tapahtuu
kertoa niille mitä
- Yrittää vielä epätoivoisemmin saada porukkaa

toimintaan
pi zzailtoj a I videofilmien kats e lui

Iäht,emään mukaan

Järj estää
jne.
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