
e
/

pää-äänenkannattaiaBlanko ry:n

\

h

'\ iffi

ry
ru



Blankki r entä sitten

Voi vitsit mikä tyyppi...

Minne on kadonnut aktiivisuus i a kiinnostus killantoimintaan ? Esimerkiksi
kevään lasketteluretki peruuniui vtihiiisen o sanoton takia. Muistakaa .+.ythwät ihmiset. että Blanko on kaikkien blankolaisten kilta ia iäsenistaan
kilta toimii ia elää. Toukokuussa iiiriestettävät Blankon 2Ö-rluotisiuhlat
toivon mukdan s aavat o salli stuj ali §talleen edustavan j oukon kiltalaisia.

Blanko-videon tekeminen on vielä kesken ia kuvauksiin tarvitaankin
aouioukkoia lähinnä "nävtteliiä"-ouolelle.- Kaikki viihänkin asiasta
iänöstuneet ottakaa allekirj'oittariutta'hihas_ta kilnni, niin pääsette mukaan
tiimiin spektaakkelimaisen taideteoksen tekemiseen...

Yep, nyt voi onneksi kohta heittaa vakavammat asiat seinään ia siirtyä
vidttiiniaanVaooua.iokamuutenlåihestwioerittiiinuhkaavasti.Muistetaan
pitaä Vappuna' killää mainetta korke alld, I
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Mikko

Eksyvä päätoimittaja : Mikko With
Muu toimitus : iso remmi Blankolaisia
Lehteä koskevat ldtiikit, aineistot, lahjoitukset, haasteet, sakot, korvausvaatimulset,
anteelcipyynnöt yms.
E-mail osoitteeseen blanko@tolsun.oulu.fi tai milkow@phoenix.oulu.fi tai suoraan
päätoimittajalle
Postiosoite:
Blanko ry.
Oulunyliopisto ITOL
Linnanmaa
90570Ou1u 

.

Blanklri - lehti on Blanko ry:n virallinen pää-äiinenkannattaja. Lehti ilmestyy 3-4kertaavuodessa.
Lehteä ei saa lainata ilman toiminrlsen lupaa edes pikkusiskolle.



Blankki r lehti, joka ilmestyy

LEH DEN LÖN PIEN I-
ESITTELY :
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tlrheilu
(Hiihto)retki Ruotsiin
Blagiators
Urheilubtankki

Projektit

Teekkaritalo
Blanko ZA-v
Making of Blanko-video

Hipat
Ohjelmoijan palsta

Pelit, teikit

Vappeli - Wapun odotus peli

Jutut
Se hävisi
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Enrkansi
Pääkirjoitus
Sisä§sluettelo
Takakansi
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Blankki r luj aa laatu a
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Seuraavassa matkalaisten lyhyt raportti kiireisille lukiioille:

1. päivä
matkustus, aineita, baarissa tapaamassa heikkejä ja
wallb ry ggareita

2. päivä
rinteessä, aineita, nxsauna

3. päir,ä
rinteessä, aineita, sauna, bussista meni rengas

4. päivä
rinteessä Hemavanissa, aineita, sauna

5. päivä
rinteessä, aineita, sauna

6. päivä
rinteessä Hemavanissa, aineita, nxsauna

7. päivä
"tinteessä", krapula, sauna, vähän aineita

8. päivä
matkustus, paljon aineita ja norj alaisia

9. päivä
kotona toipumass z, Yäsyttää.....



Blankki r voittaj an val inta

Ja mikäli jollakulla on vielä aikaa ja
kiinnostusta luk ea lisää seikkai-
luistamme, niin siitä seuraavassa.
Kuitenkin päivien kulku on aika
yksitoikkoinen : aamulla puuroa,
päivä rinteessä, jonka jälkeen j$$$i$*.ffi

saunaa, soppä2, olutta (lättoliä
emme pidä yhtään minään) ja
tärpättiä em.
jäqestyksessä.

Lauantaina
6.2. klos 00
1ähdimme
Oulusta
kohti Vaasaa. Janoisimmat
korkkas ivat j o Kempeleess ä

(weasel), mutta jotkut
j aksoivat j opa laivalle
saakka. Bussissa teekkartt
esittelivät Laattapaidan,
joka tultaisiin myöntämään
kaikille Iaatoittaneille
eräänlaisena
Maa ilm ancupin j ohtaj an
merkkinä. Laivalle
päästyämme (lähti 11.00)
teekkarit menivät saunaan
ja me baariin. Muutaman
oluen jrotuamme
uskaltauduimme taxfree-
kauppaan. Täyden l astin
saatuamme olikin hyvä
jatkaa tärpätin ottoa
d i skossa (huom kellonaika).
Saavuimme IJumaj aan

JOSSa hyppäsimme
bu ssiin. . . . . . . .Illasta
j älkipolville ei juuri ole
kertomista. Voisi mainita,
että tapasimme ilmeisesti
paikallisessa baarissa
ilmeisen paikallista väkeä,
j oka i lm ei sesti puhui
ruotsia. Pitkällisen
keskustelun tuloksena
tulimme s iihen

wallbryg gare tarkoittaa oululaista
raksateekkaria, jota emme kyllä pidä
juuri minään.

Aamulla heräsimme
"pirteinä" klo 8.00
ruottin aikaa Ja
ihmettelimme, etta
missäs sitä ollaan.
Kassitkin olivat
jotenkin päässeet
perille.

Tiedustelun jälkeen
totesimme tulleemme

ihan oikeaan paikkaan. Illan perusteella

johtopäätökseen, että
Kuva 1: Muumi



Blankki - ja tarina jatkuLl ...

Maanantaiaamuna heräsimme
pirteinä, kuitenkin aika sairaina
vakaan päätöksen
jromatta illalla.
Rinnepäivän
huoma-simffie, että
onnistunut.
Paikallinen
suoritti
tekoj a ja
tekoj a ja
vaihtoi
Televisiossa
kenguruita.
johto-päätöksen,

j ällein
tehden
olla

j älkeen
se ei

ICA
myynti-
me osto-
lyijytön olut
omis-tajaa.
oli taas
Teimme
että kenguru

emme nimittäin ole ihan vaffnoja siitä.
Perse ei ollut kipeä, kuten yleensä
Ruotsissa ryypätyn illan jälkeen. Eim
muuta kuin puurot naamariin ja mäkeen.
Kiertelimme päivän Tärnabyn rinteitä ja
totesimme ne erittäin hyviksi, kuitenkin
tuuliaroiksi. Hyvin suoritetun
rinnepäivän päätteksi palkitsimmeii
itsemme saunalla (2X), ruualla sekä
oluella j a runsaalla määrällä tärpättiä.
Taisi tulla kokeiltua laulutaitoakin ja
samalla talossamme asuvien toisten
suomalaisten hermoja. Televisiossa oli
kenguru it a, j otka h arrastiv at kickboxingi a

(nyrkkeilevät neekerit periytyvät
kenguruista).

Tärnäbystä. Laskimme Hemavanin
rinteitä ja havaitsimme nekin hyviksi,
jopa paremmiksi kuin Tärnabyssä. Irtre

olivat enemmän tuulelta suojassa. Kungs-
liften, jolla pääsee aivan huipulle asti
(1135 m merenpinnasta), er ollut
kunnossa, joten jor'rduimme

tyytymään vain noin 400 m:n
korkeuseroon 7 0A m: n

sijaan. Myrsky oli
rikkonut

Kungsliftenin
pudot-tam alla vaijerin pois

päältä usean sadan metrin matkalta. Ilta
meni taas ruotsalaisen sosiaalipolitiikan
tukemiseen hyvällä menestyksellä - Kari
otti nimittäin kiinnityksen laattapaitaan.

Kuva 2: ".. jouduinrme tyytymään
vain noin 400 m:n korkeuseroo[,.. "

on Ruotsin
kans alliseläin. A s i a s t a
I i i k u t t u n e i n a ostimme marketista
pelkästään kengurun kuvalla varustettua
F OSTERS-olu tta(pahh zz,kuten muukin
lyijytön olut).

Tiistai avautui odotuksia taynnä.
Päätimme nimittäin lähteä Hemavaniin,
j oka siiaitsee noin 20 km länteen

ffili I 
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Blankki r joo

Keskiviikkona laskettelimffie,
saunoimme, söimme ja joimme olutta
ja tarpättiä.

Torstaina
Hemavanissa.

l"ri antaina laskettelimme. ja. elvyimTe
Ja saunolmme Ja solmme Ja Jolmme Ja
siivosimme ja pakkasimme.

Lauantaina starttasimme kohti Oulua
kello 7 3A ruottin aikaa. Ajelimme
IJumajaan ja Veijo mietti, mihin tuhlata
loput kruunut 0äljellä 6 sek). Wesseliltä
Iisää vipattu aan hän sijoitti ne ählämin
myymään kebabiin. fhmettelimme
IJumajan keskusta noin tunnin ajäil, jonka
jälkeen siirryimme laivaan. Söimme,
ostimme tuliaiset (suklaataja viinaa) ja
menimme diskoon. Oluttahan piti
tietenkin ottaa. Maistui muuten oikea
olut hyvältä, kun olimme viikon juoneet
virtu aaliolutta. Muutaman maistet-
tuamme poytään ryntäsi lauma norj alaisia

Ja siihen loppuikin tarinan kertomis-
kelpoinen osuus.
Li s äti etoj a voi
yri ttää onkia
matkaseurueen
j äseniltä tiettyä
k o r v a u s t a
vastaarl. Kotona
Oulussa olimme
noin kello kolme
yöltä ihan oikeaa
Suomen aikaa.

S en pitu inen
se....

Kuva 4: "...pöytään ryntäsi lauma
norjalaisia... "

Henkilökohtaisesti olemrne
teollisuudessa sitä mieltä, että ruotsalaisia
emme pidä juuri minään....

Kuinka pitkältä reissu olisikaan tuntunut
ilman noita unohdettuja hetkiä....

ks/jhltUvr

Kuva 3: "Maistui muuten oikea olut
hyvältä... "

I



Blankki r yhdet vielä

{
I

"Panempi alhoholi aivoissa huin påiinvastoin"
- vanha §lanhslainen sananlashu -

Jees. ..Vappuhan se tulla jollottaa j a
simatonkan mystinen pulina kylppåiris sä
hilj enee, , . ainakin puoleksitoista
kuukaudeksi. Talven selkä on vihdoin
taitettu, kurssit melkein suoritettuj a kes åin

työttömyyttä odotellaan kyynel
silmåikulmassa.
Lama näytt ää laskeneen muutakin kuin
opiskehjoiden jo ennestään matal aa
elintaso A s illa keviiän aikanaj fi estetfyj en
aktiviteettien suosio laski roimasti
takavuosien vastaaviin nähden.
Yhteenlaskettuna niihin osallistui vain
kourallinen porukkaa, mikä hieman
kummastuttaa allekirjoittanutta
(frustraatiosta nyt puhurnattakaan). En
tieda mika maks n&,sillä onhan tollilainen
ennenkin os annut p itrla hauskaa niin, ettei
rahaa ole kulunut.
No ei niinpahaaetteiko hyvääkään, silla
toukokuun ensimmäisella viikolla
bailataan ankarasti (Vapun j tilkeen toim.
huorn. ). Blankohan saavuffaa tiinä vuonna
kunniakkaan 20 vuoden iän ja kun kilta
sentään täyttää (toivottavasti)
opis\eluaikana vain kerran §mmeniä
vuosi4 on sita juhlittava ennen kaikkea
arvokkaasti, rnutta myös kiltamme

alituisesti vaivaavaa nestevajausta
muistaen.
Kulttuurin ystäville on luvassa
opiskehj akulttuuria näyttämötaiteen
muodossa, nimittäin Teknillisen
Korkeakoulun Ylioppilaskunnan
vuotuinen voimannäyte SPEKSI esitetriiin
Oulun kaupunginteatterin suurella
näyttämöllä rnaanantain a26. 4. klo I 9. 00.
Tämåin vuoden teernana on 1900 -luwn
alkuun sijoittuva''Criminuendo"
Bobrikovin murhineen, Mafiosoineen j a
kans allisromanttisine kausineen. Luvts sa
on kuulomma spektaakkeli, jossa
yhdistyvät hillitön komediallisuus,
musikaalisuus, Oscar-palkintoj en
gaal ailtaa muistuttava glamourj a yleisön
mukana elo. Lippujen ennakftomyynti
6.4. ja 7,4. (kiire fulee, jos meinaa ehträ.. .

toim. huom. ) Lfumanmffm keskus aulassä,
hinta on 6A,J4A,-,
Otan edelleenkin vastaan rakentavaa
kritiikkiä I ehdotuksia Blankon
ohjelmatoiminnasta joko päin naämaa
tai osoitteeseen pasih @phoenix. oulu. fi .

Iloista Vappua & kesää!
*o§elmoija

ru
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Blankki r kassalla sen huomaa

Blankon ensimmäinen varsinainen yhteisvierailu talolle on suunniteltu killan isojenjuhlien yhteyteen
7 pzuvä toukokuuta herran vuonna 1993 alkaen n. puoliltaöin. Siksi erinomainen jatkopaitka talo
on, että sieltä tarvitsee
lähteä pois viimeistäåln n. k1o 16:00 senraavana iltapiiivåinä...

Mutta

Ongelmana tuon talohökötyksen valmistumisessa on talkootyövoiman puute
Urheat Blankon urroot ja nmtaateivät ole tiettävåisti juuri panneet tikkuaristiin talon
valmistumisen hyväksi. Mutta onneksi on Ralsa ja Sähkö, jotka ovat käytlinnöllisesti katsoen
kaksissatuumin rakentaneet talon(sa).

Jos nyt jollakutla heräsi kamalia tunnontuskia tekemättä jätetyistä tal-oovuoroista, pääsee taloa
vielä byggaamaan saapumalla talolle maanantai iltapäivisin klo. 14:00 tai lauantaisin puoliltapäiyin"

Terveisin,

S almiakkiasiainministeri, j ota myös ulkovaloministeriksi s anotaan

rl$nrt€$EtrilgN
,uUflt«ilr{
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LrJhlO

a
c^lo

t<Alto,/n!Lå

ffi;rs§{rÅ

tllTfAr^n Ä: ,tcm rqrntAuÅ DU Orol M uuoNruogsÄ

-i"!',l,ffi*}//



Blankki r on

)UOfÄÅn milÅilnil.rÅ IUOnEn EÄLllEEn

EU VitÄllinEn töGEEEtUPÄivÅ !!5.01 .ll5

Konekillan mäenlaskuhaaste sai myös
Blankolaisten uhrilimielen korkealle.
Alunperin kisaan oli osallistumassa vain
yl§i ( 1 ) j ouklrue (nimetön, myöhemmissä
aikakirj oissa mainittu myös nimellä
Tsernobyl Traktors j al tnPuolue. ), fnu tta
suuren kans an trmmi s ta rivei s tä pheenix-
lintuna tuhkasta kohoten nousi täyteen
loistoonsa Blankon (epä-)virallinen, tal
ainakin parhaiten mainostettu j ould«re
BLAGIATORS. Yain päivää ennen
kilapilun alkua aloitti joukl«r henkisen
valmentautumisen kilpailuun, jonka
päämääränä oli VOITTO. Kisaan
valmitauduttiin aikailema ttil, tarvittavat
varusteet hankittiin edellisenä ptiivtinä,
sffategioita mietittiin yön yli: "Ensin
kelkalla mäkeä alas ja helvetin lujaa
takasin ylös." SeuraaYana aamurä,
kirpeän ja aurinkoisen pakkassäan
vallitessa aloitettiin henkinen
valmistautuminen kisaan j a suoritettiin
tyhj ennysharj oitukset. Vain muut amaa'tuntia erulen kilpailun alkua oli osa

molemmista joukkueista vielä
kisasaunas sa näuttimas s a kiukaan
sihahduksista j a keskustelemas s a viime
hetken strategioista:
-"Ensin parvekkeelle jä2ihylle ja sitten
uudet oluet?"
-"Eilrun toisinpäin, ensin olutta ja sitten
jäiihylle;'

Kisapaikalle saawttiin hyvisba ajoin,
rrnrtta paikan päällä kävi ilmi muiden
uskonlahkojen taitamattomuus ja
kykenemättömyys organisoituun
toimintaan. Kilp ailuun o s alli stuminen oli
yltättäen muuttunut pill«rn nus simi sel§i
ja konekillan edustaja ei suostunut
muuhun kuin turvaseksiin. Silti toinen
joulikueistamme, (VOITOKAS)
Blaglators pääsi mukaan
urheilutap ahtumaan, j ohon Laikenj iirj en,
oikeuden ja Jumalan Sanan perusteella
oli si pitiinyt matrnra molemmatj oukkueet
sekä rnuut amamuukin. (T ämä tapahturna
tunnetaan myöhemmissä aikakirjoissa



Blankki r saa ottaa

nimellä LeGrande Hiirdel, ja suurinpana
syyllisenä j oukkotuhoon mainttaan
konekilta).
Kilpailun alkua odotellessa osa
j oukkueesta siirtyi uimahallin lämpiöön
tauolle ja pitamään nesteet sulina.
Loppygsg joukkueesta luotti ornaan
ruumiinlämpöönsä ja pysytteli
pakkasessa pitäen itseään lämpirnänä
erilai sin ruumiinharj oituksin.

Lopulta vtirj öttelevä j oukkue pääsi mäen
päälle ja istumaarl Suomen
Puolustusvoimilta lainattuun ahkioon"
Separator istui edessä valmiina
viiistämään edessä näkyviä esteitä, Esti-
mator arvoi turvallisimmaksi istua
ke skell ä jaB arbi piti perä ä. Lähtölaukau s

kajahti ja kelkka syotsyi kohti mäen
pohj aa. Joukkue diskattiin.

Mil§7?, voi arvoisa lukijanrme kysyä
itseltätin täs s ä vaihees sa, j a voimme vain
s ano a että itse Jumala tie tää "Mäen päällä
olimme selvästi ensimmäisinä. Jopa
kapteenimme joka oli. mäen
keskivaiheilla innokkaasti halaillut
vieraan joukkueen ahkion vetäjää oli
kahdesta muusta vastustaj asia irti
päästettyäiin kerinnyt mäen laelle ennen
muita j oukl«r elta. Silti tuomari s ton p ääto s
piti ja joukkuenrme diskattiin. Maailma
on vääryyttä täynnä"

hi*

-x//



Blankki r joko taas
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...eli Blankon urheilukuulumiset
parissa minuutissa.
Ensimmäiseksi perusruikutus, eli
porlrkkaa eri urheilusarioihin
inahtuisi enemmänkin, " tämä
koskee erityisesti s ählyä. Selityksiä
käymattomyydelle oh kuult[r ios
i oäkinlaisiä, 1ähtien pitka§ta
inatkasta (rnikä matka^ se nyt,
salihan on tuossa vieressä...'?),
Vastoin ylqistä harhaluuloa, ei
urheilusari oihin ole
päqpyv aatimuksiS. esim.
pesäpallosari aan pää.gee,- -vaikkasekdittaisifrin pesä putlon i a
baseballin. Blankön i odkkueilla ei
ole menestymispakkoa kunhan
on hauskaal

IJrheilusarioissa Blanko on
p äri änny t ke"s ki määrin mukavasti .

Syksyllä.. p.elatussa i alkaDallo-
sart assa siioitus ol i kolinas kiruden
ioukkueeh lohkossa, kahdella
voitolla. Tc)inen i alkapallosaria,
Ouluhatlissa p€i'l attu,oli. aikä
erikoinen2 varsinkin
mielenkiintoisten ottelutulosten
vuoksi. Lohkossa toiseksi
sii oittunut i oukkue voitti Blankon
jQukkueen 73 1, mutta hävisi
sitten lohkon voittajalle, jonka
kanssa Blanko puol.estaan belasit?papelin. Lotrpljen lopuksi
sij oltus oli kblmas nelj än
iotrkkueen sari assa, ioukklleen
mLrrskattua viinreisek"si iääneen
Atlaksen 9 3. Sähly§ari assa
Blanko pelasi ylivoimaä va§taan.)
varsinkin, kuir joukkueella oli

pääsääntöisesti kolme pelaai aa
(tasmälleen ioukkueen kokb),
muilla ioukkueilla oli sitten
vaihtop-enkillekin pelaaj.i.a.
Lopputirloksena viimelnen siia.,
saHlissä olirnme kuitenkin A:
sariassa, muissa B:ssä.
I(aukaloballossa menestvs oli
pa rasta, ^ Blanko voitti bman
Iohkonsa, mutta hävisi
loppuottelun niukasti .

Lop.uksi..jatketaan vielä tuon
ensimmäisen Darakr aahvin
suunnilla, eli on niietenkiintoista
hav anta, että sarioissa on pitkälti
samatnaamat. \öidaan sano a,ettå
sarj oissa kävij öitä on alle 20,mutta
kuir kuitenkin jo. peU(ästään
ensimmäisen, tolsen I a kolmannen
vuosiklrrssin .gpirk"lij oita on
ainakin sata, niin missä"ne loput
ihnriset lymyilevät '?

PS. : Pgrepallgselj a al.ka z,_ sinne
tarvittaisiin vielä pari pel aaJaa.
Peleiä ei toclellakain oldmontzz,
joteä aj4npuutetta ei kukaan voi'Svvttää: Blänko on tapansa mukaan
enhakkosuosikki yIäensä noin 2
3 joukkueen sarjassa.

ME,P



nytkö ?Blankki r

TAMA HAVISI
Olipa kerran kylä, j ossa asui vanha mies, j olla

oli kaksi koiraa. Koirien nimet olivat Se ja Tämä.
Kylän asukk aatolivatj o tottuneet miehen koirien
epätavallisiin nimiin, mutta aina kun kylään
ilmestyi uusi ihminen, kokoontui koko kylä
katsomaan uuden tulokkaan ensimmäistä
tapaamista vanhan miehen kanssa.

Poliisiaseman puhelin soi ja päivystäjä vastasi.

- Vanhalta mieheltä on koira kadonnut, jonkun
pitäisi mennä sinne.

Tapausta tutkimaan lähetettiin nuori, vasta
samana aamuna virkaan astunut j a
pääkaupunkiseudulta muuttanut konstaapeli.
Vanha mies oli häntä vastassa talonsa edessä.

Miehen vieressä oli koira.
- Päivää, täältä soitettiin, että teiltä on koira

kadonnut.
- Kyllä, Tämä on kadonnut.

Mutta nyt se on löytynyt ? Konstaapeli
osoitti miehen vieressä seisovaa koiraa.

- Eihän Se ole edes kadonnut.
- Siis onko teiltä kadonnut koira vai ei ?

- On.
- Minne se katosi ?
- tri Se kadonnut, Se on tässä.

Konstaapeli raapii päätään.
- No minua ei sitten ilmeisesti tarvita...
- Kyl1ä tarvitaan. Koiraa ei näy missään.
- Ahaa, teillä on siis kaksi koiraa.
- Niin on.
- No milloin se toinen koira katosi ?

- Tuossa aamulla Tämä katosi.
- Mutta te löysitte sen ja toinen koira on y

kateissa ?

- Ei vaan Tämä on yhä kateissa.
- Ette kai te vaan ole sokea ?

- En.
No eih?in tämä sitten voi olla kateissa,

konstaapeli katsoi koiraan päin.
No eihän se minun näköni koiran

karkaamiseen liittyy.

Ettekö te muka tosiaan tiedä missä tämä
koira on ?

- En.
- No minäpä kerrofl, se on tässä. Konstaapeli

osoitti koiraa.
- Niin onkin. Se on tässä, mutta Tämä onkin

hävinnyt.
Konstaapeli katselee hetken aikaa puiden

latvoja.
- Minäpä tästä lähden, soittakaajos se löytyy.
- Ring, ring.
- Anteeksi ?

Minä löysin Sen. Se on tässä vieressäni,

mutta silti Tämä on yhä kadoksissa. Vanha mies
virnistää.

- No voi helvetin helvetti.
Konstaapeli läimäyttiiä Saabin oven kiinni ja
poistuu paikalta. Asemalla juttu paljastetaan
hänelle. Konstaapeli miettii vähän aikaa. Sitten
konstaapeli naLrraa.



Blankki r siis
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7.5. on jokaisella blankolaisella ainutlaatuinen tilaisuus pukeutua
parhaimpiinsa ja jutrlia suwen kiltamme 20-vuotista taivalta. Juhlapäiva alkaa

laitoksen avoimilla ovilla ja luentosarjalla jonka sisällöstä ei viela ole sen
tarkempaa tietoa paljastettu. Mielenkiintoista se tulee kuitenkin olemaan.

Päivä jatkuu Rauhalassa kello 16.00, jossa vastaanotetaan lahjukset.
Illansuussa siirrymme sitten Rantasipiin. Illallisjuhla on tummapuku tilaisuus ja

siellä on tarjolla erinomaista ruoka4 juomaa ja ohjelmaa. Iltaa jatketaan
teekkmitalolla niin kauan kuin kuntoa riittäå.

Illalliskortin Rantasipiin saa lunastettua ki{aviilityksestä ä,225 mk mieluiten
ennen vappua. Illalliskortin hinta saattaa tuntua suurelt4 mutta musrt4 että Blankon

20-vuotisjuhlat ovat vain kerran sinunkin opiskeluaikanasi.



Blankki r lue ja nauti
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PABTI
Blonko-video on töhdillö (mm, Renny Horlin)

po kottu yliopistomooilmoon sijoittuvo
porodiomoinen toimintoelokuvo, joko sisöltöö

Blonkon jo TOL:n koiken kottovon esittelyn,
Blonko-videon kuvoukset olkoivot sunnuntoino
4,4 kahden kuvousryhmon toimesto, Yliopisto

muuttui hetkessö yhdeksi suureksi
elokuvostudioksi komeroineen, voloineen,
mikkeineen, kloffeineen jo nöyttelijoineen,

Videon sisollosto voi tössö voiheesso poljostoo
sen verron, ettö se sisöltöö hurjio komero-ojojo

pimeillö köytövillö, pöötöhuimoovio stunt-
temppujo voin hoolorit suojono, lentöviö

diskettilootikoito jo Croyn koteudesto vihreöksi
jottöviö erikoisefektejo, Video kuvotoon

loppuun kesöön mennessö, jon ko jolkeen
olkoo editointi jo jölkiöönitys, Jos koikki sujuu

suunnitelmien mukoon, elokuvon Suomen ensi-
ilto on syyskuusso 

.l993, 
toivon mukoon isollo

konkoollo suurelle yleisölle. Be there,



5.5" tlD,korput n$ Blankon
ki{avåilityksesta vain

slis todellakin vairr kuuslrelläyst !


