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Blankki on puolueeton ja riippumaton opiskelija-ainejärjestölehti. Blankin testit ja
vertailut perustuvat kansainvälisesti verifioituihin menetelmiin ja ohjelmistoihin.
Blankki ilmestyy säännöllisen satunnaisesti. Lehti ei vastaa tilaamattoman materiaalin säilyttämisestä eikä palauttamisesta. Julkaisemamme artikkelit, ohjeet ja vinkit on
tarkastettu huolella, mutta emme kuitenkaan takaa niiden virheettömyyttä emmekä
vastaa esiintyneistä virheistä. Kirjoituksia ja kuvia saa lainata lehdestä vain toimituksen luvalla. Tarjottu tai tilattu aineisto hyväksytään julkaistavaksi sillä ehdolla, että
sitä saa korvauksetta käyttää uudelleen lehden tai sen yksittäisen osan uudelleenjulkaisun tai muun käytön yhteydessä toteutus- tai jakelutavasta riippumatta. Toimitus
säilyttää pyytämättä lähetettyjä kirjoituksia tai kuvia kuukauden, ellei hukkaa niitä
saman tien. Blankin lukija- ja asiakasrekisteriä voidaan väärinkäyttää ja luovuttaa
suoramarkkinointitarkoituksiin.
Ilmoitukset, tiedustelut ja aineisto
Blanko ry
Tietojenkäsittelytieteiden laitos
Oulun yliopisto
90570 OULU
blankki@rieska.oulu.fi
Tilaukset
Blankolaisten maksuton ja väistämätön kestotilaus jatkuu ilman erillistä uudistamista kunnes tilaaja lopettaa opiskelijaelmänsä tai toimitus irtisanoo itsensä.
Pääpäällikkö : Matti Virtanen
Apupäällikkö : Hanna Säynäjäkangas
Toimitusjohtaja : Damage
Aputoimitusjohtaja : Disaster
Painopaikka : Yliopistopaino
Kustantaja : omakustanne orjatyövoimalla (Blanko ry)
Blankin levikki : 100 kpl
WebbiBlankin levikki : tuntematon

23

Sisällys
24

.....................................................................................................................
Kansi
23
.....................................................................................................................
Toimitussivu
22
.....................................................................................................................
Sisällys
21
.....................................................................................................................
Päätönkiriijotus
20
.....................................................................................................................
Puheenjohtajan palsta
19
.....................................................................................................................
Viikon luontokuva
18
.....................................................................................................................
Rahastonhoitajan puheenvuoro
16 - 17 .....................................................................................................................
Keväteksu 2001
12 - 15 .....................................................................................................................
GooM
10 - 11 .....................................................................................................................
Professionaalinen näkökulma
8 - 9 .....................................................................................................................
Maisa ja kirjoituskone
7
.....................................................................................................................
Tarina To:sta - osa 1
6
.....................................................................................................................
Kakka
5
.....................................................................................................................
Urheiluvastaava tiedottaa
4
.....................................................................................................................
Apu!Pöytä
3
.....................................................................................................................
Blankossa tapahtuu
2
.....................................................................................................................
Tietoa tiedotuksesta
1
.....................................................................................................................
Blanko/hallitus2001

22

Päätönkiriijotus
Kylläpä nyt alkaa luistaa uuden Blankin teko. Kytkee vaan uuden saneluvempeleen
koneeseen kiinni ja kas - juttelen hassuja juttuja illan ja lehti on kasassa. Vai meneeköhän se niin. No, kokeillaan.
Avaan paketin, luen vehkeelle sen haluamat pakolliset harjoitustekstit ja pähkään
tunnin käyttöohjeita. Luuripäisen hetken tunnelma on kuvailtavissa kahdella sanalla:
Omo-info. Ensimmäinen sanelukoe:
”Toimiiko voidissa?
ymmärtänette suojelukoneen puhe. Onko tämä on Suomen vaimViroa. Kuusi
tuonki on helpompi kirjoittaja sanoi koneen avulla. Voisin alkaa pääkirjoituksstaa
jos onellä voitti jonkinmoisen testin aikani kuluksi tänään.
Mutta ongelm. Eihän tämä on valmitään oikein. Vittu tärkeässä auton.
Pitääkö jatkaa harjoituks.”
Sanelen harjoituksen vuoksi ohjeen mukaisesti parasta toivoen puolisen tuntia Kiljusen Herrasväkeä koneelle tyhjässä huoneessa. Tunnen oloni tyhmäksi ja syystäkin
kai. Nyt pitäisi jo luistaa puheentunnistus softan helpin mielestä eli koe numero
kaksi:

Puheenjohtajan palsta
Terve
Uusi vuosituhat on koittanut ja uusi hallitus on kutsuttu koolle, olemme saaneet
myös kiitettävästi uusia jäseniä ja uusia aktiiveja. Blankolle on tapahtunut paljon
viimeisien vuosien aikana, niin ylämäkiä kuin alamäkiä, mutta nyt vaikuttaa vahvasti
siltä että ainakin taloudelliset vaikeudet ovat taaksejäänyttä elämää. Koska yhdet
vaikeudet on ohi on aika nostaa seuraava kissa pöydälle (Puhut asiaa, kissa on aina
tarpeen. toim.huom.), eli miten saataisiin järjestettyä opiskelijoille paljon erilaista
ja mielekästä toimintaa ja miten saataisiin aktivoitua teidät rakkaat Blankolaiset
mukaan toimintaan
Tähän ongelmaan parhaiten pystytte vaikuttamaan te kertomalla meille kaikille hallituslaisille mitä haluatte meidän tekevän ja miksi. Olisi tietysti äärettömän mukavaa saada aktiiviseen toimintaa mahdollisimman paljon Blankolaisia, jotta jokaisen
järjestelijän työmäärä jäisi pienemmäksi ja kaikki voisivat nauttia työnhedelmistä
enemmän. Ja voin itse henkilökohtaisesti sanoa , että olisin jäänyt paljosta paitsi
Yliopistourani aikana jos en olisi osallistunut kiltatoimintaan
Siispä esitän teille kaikille haasteen. Blanko on yksi Yliopiston suurimmista killoista
ja Tol suurimpia laitoksia, meillä kaikilla olisi nyt mahdollisuus tehdä Blankosta
suurin, kaunein ja ylivoimaisesti paras kilta Yliopistossamme ellei koko Suomessa.

”Joka tämä alkoimättömän puhe. Ei hyvalta vaikut. Tämä vain selvästi tehty virolaisille.
Puhuin ominaitaa selvästi. Alkaa palaa pinnna kiitttu saatavan peri.”
Hohoi. Jopa parani. Halleluujaa tuore teknologia. Tervehdys taas, rakas näppis.
— Ja kiitos kysymästä, kissat voivat hyvin.
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Viikon luontokuva

Rahastonhoitajan Puheenvuoro
Hyvää vuorokauden aikaa, minä olen Sami Tommilammi, Blankon uusi rahaston
hoitaja. Harrastan juopottelua ja uhkapelejä. Harrastuksiini kuuluu myös kynien
keräily ja muu nysväys.
Vaikuttaa siltä, että blankon suurimmat vaikeudet ovat nyt sitten takana päin, velkaa
on vain nimeksi ja rahaa melkeimpä sataa taivaalta. No ei nyt ihan, onhan noita
menoreikiäkin… Mutta tästä lähin voipi kertoa kysyjille ja selän takana naurajille,
että meidän ikioma blanko on kuivilla, hip hei ja hellät tunteet.
On tässä hommassa jotain huonoakin. Nimittäin se, että kun pitää avata kassa lipas,
tulee yleensä vuotoa sormesta. Jaa miksikö? No tietenkin siksi koska siinä ei ole
lukkoa. Mutta siinä on iso reikä johon voi tunkea vaikka sormensa ja vähän nitkauttaa niin kohta on kirstu auki. Hyvä puoli reiän nitkutuksessa on se että eipäs
ainakaan mene avain hukkaan, ja voi nitkautella vaikka kokoajan jos siltä tuntuu,
siis sitä reikää…
Toinen huono puoli tässä rahaston hoitajan hommassa on tämä hirvittävä työn
määrä. Tähän mennessä olen joutunut maksamaan ainakin kymmenen laskua. Niin
ja vielä se, että joudun pitämään huolta noista kymmenestä kuitista, joka vaatii
useamman tunnin päivästä, siis voisi jopa sanoa, että valmiudessa joutuu olemaan
24 tuntia seitsemänä päivänä viikossa. Ja samalla pitäs vielä opiskella. No onneksi
kohta alkaa kesä loma.
Ainut hyvä puoli tässä hommassa on se, että saa asustella rahan hajussa. Raha
haisee/tuoksuu aina niin tuoreelta, ja kun sitä on paljon voi siinä vaikka uida. Uinti
onnistuu seuraavanlaisesti : Ensin levitetään about 2000 mk kymmenpennisinä
(ensivuonna yhden sentin kolikoita) yhden huoneen lattialle. Laitetaan uikkarit ja
silmä suojukset silmille ja menox. Uidaan noin 50 minuuttia, yskitään ylimääräiset
kolikot pois suusta/keuhkoista ja kerätään kolikot. Aina kuitenkin osa kolikoista
kerätään vasta niiden pesun jälkeen, sillä kaikki kolikot eivät aina tule yskimällä ulos.
Mutta onneksi pikkukolikot tulevat ja menevät nopeasti, sekä sisään että ulos…
Yksi kappale ei pidä paikkaansa… Arvaa mikä ja voit voittaa kymmenpennisen !!!!
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Sami -the one with the money- Tommilammi
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Keväteksu 2001
Alustava ohjelma:
Ke 4.4 klo aamu lähtö Oulusta
Ke 4.4 klo 21.00 risteily Vikingin veneellä Turusta Tukholmaan lähtee
Ke 4.4 klo yön yli veneessä
To 5.4 klo 6.30 perillä T1*:ssä
To 5.4 klo koko päivä Tukholmassa vapaata oleilua
To 5.4 klo 20.10 lähtö samaisen yhtiön paatilla takaisin Turkuun
To 5.4 klo yön yli paatissa
Pe 6.4 klo 7.35 perillä T2*:ssa
Pe 6.4 klo 13.00 – koko päivä Synergia-sähellystä
Pe 6.4 klo yö yöpyminen Turussa opiskelijoiden tapaan
La 7.4 klo koko v--un pitkä päivä bussissa kohti Oulua
***(T1 olkoon tässä yhtälössä Tukholma ja T2 Turku)
Eksu maksaa 250 markkaa tai 42,0469816153777584922288768578459 euroa.

Synergia (kreik. synergi’a = yhteistyö) Turun IT-ainejärjestöt organisoivat perinteisen Synergia-tapahtuman vierailumme kunniaksi. Tapahtumaan kuuluu pienimuotoiset messut, yritysesittelyjä sekä epäurheilullista pileistystä. Illalla isot pileet. Majoitus pilepaikan välittömässä
läheisyydessä, säästät taksirahat.
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GooM
Rakas GOOM- päiväkirja
7.2.2001:
Tunnin yöunen jälkeen ajatus kuudentunnin junamatkasta sekä kahden vuorokauden laivamatkasta ei tuntunut kovin houkuttavalta. Vapaan ja rennon opiskelun
aikana kun ei ole kummemmin oppinut menemään nukkumaan ennen kymppiuutisia ja heräämään puoli kolme aamuyöstä. Kummasti sitä vain ihminen jaksaa kun
on “pakko”, ja reilun tunnin päästä huomasinkin juoksevani kohti Oulun rautatieasemaa toivoen kelloni edistävän edes hiukan. Onni oli tällä kertaa mukana ja ehdin
mukaan ennen vihellystä.
Olin haudannut jo etukäteen toiveet saada nukkua Seinäjoelle asti, mistä ystäväni
hyppäisi junaan mukaan, sillä odotin junan olevan täynnä riehakkaita haalaripukuisia kohtalotovereita. Toisin kuitenkin kävi, oli tainnut Goom- bussit saada suuremman kannatuksen osakseen, sillä vaunussani oli peräti kaksi muuta Goomaajaa, ja
matka sujui mukavasti torkahdellen ja toisen opiskelijan viime vuoden Goom- juttuja kuunnellen.

otettiin myös pakolliset tervetuloa- valokuvat, jonka jälkeen suurin osa matkalaisista
häipyi hytteihinsä kuka mitäkin tekemään. Meno olikin aika rauhallista muutaman
tunnin, itse vietimme sen ajan shoppailemalla tax-freessä ja tutustumalla uusiin tuttavuuksiin paikallisessa pubissa.
Muutaman tunnin jälkeen ihmiset olivat selvästikin levänneet (lue päihtyneet) tarpeeksi ja uskaltautuivat ulos hytteistään. Meno alkoi pikkuhiljaa riehaantua ja Egotripin tullessa lavalle se olikin jo aika katossa. Itse kun emme Egotripistä kummemmin välitä, bailasimme ankarasti viereisessä Suomibaarissa, jossa esiintyi LenniKalle Taipale band. Ja se oli hyvä se! Tupakan loppumistakaan ei tarvinnut pelätä,
tästä piti huolen Barclay samaisessa Suomibaarissa.
Jaksoimme bilestää suunnilleen aamu viiteen, YUP oli lavalla yöllä yhden aikaan, ja
vaikkemme koskaan koko bändistä paljoa ole kuulleetkaan, huomasin meidän raivokkaasti riehuvan musiikin mukaan muiden Goomilaisten seassa. Tungos ja kuumuus oli valtava, ihme että laiva pysyi pinnalla…

Seinäjoella olinkin jo mukavasti hengessä mukana, ja muutaman aamupalasiiderin
jälkeen vielä enemmänkin. Ravintolavaunusta löysimme muutamia juhlijoita lisää,
tosin riemu ei sielläkään ollut kovin katossa, kiitos edellisillan pelastusrengas- bileiden. Alku siis ei kovin lupaavalta näyttänyt, mutta toivossa on hyvä elää…
Selviydyimme mukavasti kimppataksin voimalla Wiking Linen terminaaliin, jossa
sitten olikin jo jonkinlaista Goom-meininkiä. Penkit ja lattiat olivat täynnä erivärisiä
(ja mallisia) risteilyltä palaajia, joista usea yrittikin ostaa uutta lippua palatakseen
takaisin laivaan, oli kokemus kuulemma ollut sen verran railakas, että se oli koettava
yhä uudelleen. Tutustuimmekin jo terminaalissa muutamaan Helsinkiläiseen saman
alan opiskelijaan, ja akun lainaamisen jälkeen saimmekin hankittua heille uusintaliput. Bailuseura oli siis ainakin taattu : )
Laivaan mennessä jokainen Goomilainen varustettiin sillä tärkeimmällä kapistuksella, eli numerolla varustetulla kondomilla. Pelin tarkoituksena oli etsiä illan aikana
saman numeron omaava toisen sukupuolen edustaja. Omaan päätökseen toki jäi,
halusiko numeroparin kanssa kapistusta sen jälkeen käyttää… Aulassa jokaisesta

15

14

8.2.2001
Heräilimme puolenpäivän aikaan lipuntarkastukseen ovelta ja kiitimme onneamme
siitä, että olimme ottaneet kahden päivän Goomin. Mikä tuska olisi ollut nyt lähteä
raahautumaan kohti Oulua, tuntui kuin vielä ei olisi alkuun päästykään. Suihku
piristi kummasti, ja olimme valmiita uuteen Goom- risteilyyn. Siideritiskin kautta
parkkeerasimme itsemme sisääntuloaulaan, ja seurasimme laivaan tulevia uusia
Goomilaisia. Usea Tollilainenkin ilmestyi, ja jälleennäkeminen oli riemukas. Vietimme taas päivää paikallisessa pubissa ja kierrellen laivaa. Tällä kertaa juhlinta
alkoi jo selvästi aiemmin, ja kahdeksan aikaan meno oli jo todella raivoisaa. Välillä
kävimme hyteissä sammuttamassa janoamme tai eri kerroksissa heilumassa, joihin
oli kokoontunut epämääräisiä joukkioita laulamaan tai yleensäkin vain lojumaan
lattioilla. Yhdeksän aikaan Eläkeläiset veti lavan täyteen ja Daruden astuessa lavalle
roikuimme jo yökerhon lampuissa sohvalla seisten...
Aamuyöstä kömmimme sänkyihimme laivan keinuessa aika rajusti. Taistellessani
kestämään heiluvaa sänkyäni ja pitämään sisälläni suurehkoa alkoholimäärää, ystäväni totesi yläsängystä keinunnan olevan verrattavissa äidin kohdussa vietettyyn
aikaan ja nukahti tyytyväisenä sikiöasentoon. Joillakin se on niin helppoa…
9.2.2001:
Laiva pysyi pinnalla, ja heräsimme aamulla siivoojaan hienovaraiseen ryskeeseen
ovella. Oli aika kerätä kamppeet ja selviytyä Ouluun menevään junaan. Haimme
Hesburgerista vahvistetta ja vaivuimme penkeillemme junassa. Matkasta ei ole minkäänlaisia muistikuvia, nukuimme transsitilassa Ouluun saakka.
Kaikki rahat oli huolellisesti tuhlattu, tuliaiset unohdettu ostaa ja päässä kuului
vieläkin epämääräinen suhina ja piippaus. Ruumis oli mustelmilla ja jäsenet eivät
totelleet, joten matka oli onnistunut yli odotusten! Maaliskuun Goom houkuttaisi
taas lähtemään, mutta opintotuen suuruus pitää huolen ettei matka onnistu. Mutta
Goom se on ensivuonnakin, ja silloin mennään taas!

Kuvat © Mikko Palo, http://aenea.drysoft.org/GooM/
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Onnellinen Goomilainen
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Professionaalinen näkökulma
Tämä kolumni kertoo oman alansa ammattilaisista ja heidän työstään.
Tämänkertainen pikareportaasin kertoo ruokakuski Arri ”Carmageddon” Watasesta, jonka oranssi akkukäyttöinen 3-vaunuinen einesjuna on tuttu näky jokaiselle
lipastolaiselle. Nyt lukijoillemme avautuu ainutkertainen mahdollisuus vilkaista mitä
todella tapahtuu kokkibisneksen kulissien takana.
Blankki: No Arri miten kuvailisit ”kärryäsi”?
Arri: Tämä ”surmajuna” on rakennettu 86 vuosimallin Taunuksen sporttialustalle.
Konepellin alla hirnuu Fartpurkin 160 heppanen vapaasti hengittävä 2-tahtinen
suora ruisku kuutonen, jossa on nostettu kansi ja katkastu nokka-akseli. Nokkaakseli löysin Keltaisesta Pörsistä helevetin halvalla (6000 mk) Tyrnäväläisen jyväjemmarin Valametista.
Blankki: Pallaako nakki? (Hermot näkkyy palavan ainaki aika useasti.
toim.huom.)
Arri: Kerran lähti Discussin eessä aika komia rantu (slogit kurasssa…). Nii ja
sitte viime viikolla käväsin marketeilla kruisimassa pillurallia ja otin lähtöjä PAO:n
Jamppojen kanssa. Eihän niitten paskoista Corolloista ollu mihinkään. Jätkät olis
halunnu vaihtaa mun ruskeat Vunterpaumit tuuheisiin karvakolmionoppiin. Arvaa
vaihoinko?
Blankki: No?
Arri: E.
Blankki: Töötti tuntuu ainaki olevan kunnossa?
Arri: Rankan rallipäivän korvat tinnitää ku tollot humanoidiphuksit ei tajua väistää
valtateiden kunigasta. I’m the f**king man!

jo pannut lämpimänä (kellossa nyt 6.13.447). Sitten ei muutako käppärikäännös ja
ripa eellä kohti Juliniaa. Reitti sujui ongelmitta vimppaan mutkaan asti, josa jouduin väistään uskomattoman tiheää jättiläismäkäräisparvea. Siinä rytäkässä viimeinen vaunu kaatui ja kinderperunat saivat lopullisen kuorrutuksensa ja olivat valmiita tarjoiltavaksi. Loppuaika oli kuitenki tosi kova ja olen täysin tyytyväinen koko
tiimin työpanokseen.
Blankki: Miten juhlistit uutta enaria?
Arri: Ekaks hierasin pari kinderpottua feissiin ja sitte lähettiin koko tiimin voimin
kaataan. Tallipäällikö Jaana ”Hotten” Totti tarjos bisset Kaimarissa. Jatkoista en
muista mittään mutta seuraavan aamun muistan lopun ikää…
Blankki: Joko sulla on sopimus ens kaueksi solomittu?
Arri: Tässä vaiheessa kautta on aikasta puhua vielä mistään, mutta sen verran voin
paljastaan että mua on kosittu testikuskiksi Botnapekan puikkohin. Mutta kuten jo
mainittin neuvottelut Poskilinjojen kanssa o kesken.
Blankki: Mitä haluaisit sanoa kaikille Blankin lukijoille näin lopuksi?
Arri: Stei aut of mai vei åckh moikataan ku tavataan…TÖÖT TÖÖT!!
Arri poistui haastattelupaikalta yhtä nopeasti kun oli sinne saapunutkin. Jäljelle jäi
vain palaneen nakin haju ja pari kinderperunaa.
Pikareportaasin toimittivat Masa Kyllönen ja Kyllösen Maza.
Haastattelun henkilöt ja tapahtumat ovat täysin kuvitteellisia. Blankki pidättää
oikeudet muutoksiin.

Blankki: Paljoko pohojat Juliniasta Discukseen ja takas?
Arri: Tein pikku pienissä alkukesästä uuet pohojat 9.57.233 Kreenwitsin aikaa.
Se oli kiireinen päivä ja sääjöt oli kohallaan. Vaunuissa ”uuet” eiliset lämmitetyt
nakit. Pito oli uskomattoman sitkeä. Yleensä ongelmallinen yläkuppilan pitstoppi
sujui sutjakkaasti (väliaika 3.26.222). Lastin kevennys sujui keittäjätätin avustuksella ripeästi. Seuraava pysäkki oliki sitte Discuss, jossa keittiönemännät olivatkin
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Maisa ja kirjoituskone
Olipa kerran opiskelija nimeltään Maisa. Hänen piti tehdä paljon asioita tietokoneella. Mutta se ei vielä riittänyt, että hänen tekemänsä työt olivat tietokoneella.
Melkein kaikesta, mitä hän teki tietokoneella piti olla paperituloste. Tulostaminen
taas tapahtui oikukkailla tulostimilla. Ne olivat ainainen murhe Maiselle. Jos tulostimet eivät olleet rikki, niin niistä oli paperi lopussa tai tulostettavat työt joutuivat
jonoon, jossa oli jo vähintään kaikkien muiden opiskelijoiden tulostukset ennen
niitä.
Maisa halusi käyttää kesätöistään saamansa rahat johonkin muuhun kuin printteriin,
ja keksi oivallisen ratkaisun. Hän päätti ostaa itselleen kirjoituskoneen. Sellaisen
vanhanajan kirjoituskoneen, joka rivin päähän päätyessään kilahtaa iloisesti. Ja Maisalla kävikin hyvä onni. Maisan ei lainkaan tarvinnut ostaa kirjoituskonetta, vaan
sellainen löytyi äidin ja isän ullakolta pölyn seasta. Ja sitten vain kirjoittamaan. Maisa
kuljetti kirjoituskonettaan jopa luennoilla mukana ja sai siistejä, selviä muistiinpanoja. Ystävätkin olivat tyytyväisiä siisteihin muistiinpanoihin, joita he saattoivat lainata kopioidakseen. Iloiset kilahdukset vain kaikuivat luentosalissa säestäen Maisan
kirjoituskoneesta lähtevää tasaista naputusta: “taktaktak taktak tak pling !”
Palautettavat työt Maisa kirjoitti kirjoituskoneellaan ja virheistä hän selvisi korjauslakalla ja korjauskynällä. Olivathan ne joskus hieman tuhruisia, mutta olihan tuhruinenkin parempi kuin ei mitään ollenkaan. Ja fonttikoko oli aina se sama ja erikoismerkkejä löytyi vain muutama. Loput tarvittavat Maisa kirjoitti käsin, siististi
mustalla tussilla. Ja olihan siinä kirjoituskoneessa huonoa myös sen paino ja koko,
kun Maisa joutui raahaamaan sitä paikasta toiseen. Mutta muuten elämä hymyili
Maisalle. Kuului vain: “taktaktak taktak tak pling !”
Sitä ei tietenkään kestänyt kauaa, vaan eräänä päivänä Maisan kirjoituskoneesta
loppui muste ja siihen malliin ei enää tehty uusia mustenauhoja. Maisan kirjoituskone oli käyttökelvoton. Maisa oli hyvin surullinen, koska hän tiesi, että mikään ei
auttaisi. Hänen pitäisi ostaa uusi printteri itselleen, sillä mitään muutosta ei opiskelupaikan tulostimien tilaan ollut tapahtunut. Jos tulostimet eivät olleet rikki, niin
niistä oli paperi lopussa tai tulostettavat työt joutuivat jonoon, jossa oli jo vähintään
kaikkien muiden opiskelijoiden tulostukset ennen niitä.

9

Silloin tapahtui jotakin ihmeellistä. Hyvä haltia ilmestyi Maisan luokse ja kosketti
taikasauvallaan Maisan kirjoituskonetta, joka muuttui hienoksi printteriksi. Maisa
katseli haltioissaan uutta printteriään. Ja tapahtui toinenkin ihme. Haltia oli hyvä
haltia, ja se halusi auttaa myös muita opiskelijoita, ja niinpä se muutti vanhat kolme
printteriä aina käyttökunnossa ja toiminnassa oleviksi ! Ja niin kaikki tulostelivat
opiskeluaikansa loppuun saakka onnellisina.
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Eerika Syrjänen
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Tarina To:sta - osa 1

Kakka

Olipa kerran olento jonka nimi oli vaikka To, joka halusi olla ja vaikuttaa. Ei kai
siinä jos haluaa olla mukana ja vaikuttaa ympäristöönsä. Se on jopa joskus toivottavaa. Mutta kuitenkin. To halusi mennä ja päästä mukaan oman aine järjestönsä
toimintaan, ja kas kummaa ennen kuin edes kului kauaa aikaa ja aivosoluja To oli
mukana oman ainejärjestönsä toiminnassa. Aika kului rattoisasti ja To:lla oli tehtäviä ihan sopivasti, ei mikään painanut aivo järjestelmää liikaa, huomasi hän että
hänellä olevan ylimääräistä aikaa. Mikäs neuvoksi? No tietysti aina voi kysyä ainejärjestönsä hallituksesta, missä To:kin on mukana, että mikäs olisi sellainen puulaaki
missä voisi harrastaa järjestö toimintaa. Ja tässä ainejärjestön hallitus auttoi kertomalla että ainejärjestön yläjärjestö( joka ei ole edes järjestön virallinen yläjärjestö)
olisi vailla jäseniä.
No To päätti mennä ja pitää hauskaa kyseisen järjestön kanssa…. Kun kokous
koitti niin eiköhän ensimmäisenä kyseinen yläjärjestö ( joka ei ole edes järjestön
virallinen yläjärjestö), toi kokous pöytään kolme(3) kannua erään yliopisto järjestön
kaljabaarin viidenkymmenen markan kahden litran tuoppeja. No To siinä mietti
että juodaan nyt kun keretään, kiire on aina oleellinen kysymys kyn on about 20
muutakin juojaa mukana, mutta To on jo melkein kyltynyt Tollilainen niin hän on
oppinut sen että vain nopeat elävät niin ei aikaakaan kulunut niin To oli juonut
kokonaisen kannun. Siistii kännissä ja saa vielä vittuilla ihan vielä viran puolesta.
Heh, siistii…Okei alkoi seuraavan kannun juominen, mutta siinä vaiheessa alkoi se
suurimman mokan vaihe, no ei nyt ihan. itse asiassa tästä alkoi vasta se ilo…
Tuli mukaan ystävä nimeltä vapaaehtoinen. Joku kysyi vapaaehtoista Puheenjohtaja
hommin jossa vaiheessa To aukaisi suuna ensimmäisen kerran, ja tästä tämä juttu
vasta alkaakin…
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Toimitusjohtaja
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Apu!Pöytä

Urheiluvastaava tiedottaa
Blankon urheilu on lähtenyt käyntiin jälleen vuodenvaihteen jälkeen. Kevät tuo
uudet kujeet myös Blankon urheiluun. Blankin kirjoitushetkellä Blankon kaukalopallojoukkue on pelannut jo muutaman pelin B-sarjassa hyvällä menestyksellä
ottaen huomioon, että ensimmäinen peli pelattiin ilman maalivahtia (Blanko voitti
10-2) ja seuraavassa pelissä kärsittiin miespulaa, jolloin tuli kirvelevä tappio 6-4.
Kolmas peli pelattiin taas täydellä miehityksellä ja maalivahtikin oli saatu mukaan ja
peli hoidettiin kotiinpäin 7-3.
Sarjasta on jäljellä kaksi peliä ja sen jälkeen pääsemme ehkä pelaamaan loppuotteluun ja voittamaan koko sarjan... saa nähdä “kui äijjie käypi”.
Kevään mennessä pitemmälle alkavat myös hallijalkapallosarjat pyörimään. Blankolta on tähänkin urheilun osa-alueelle oma joukkueensa, joten menestystä haetaan
sieltäkin! Kiinnostus jalkapalloa kohtaan oli kiva huomata, kuten myös kaukalopallokin. Edelleen kuitenkin painottaisin urheiluvastaavana urheilemaan opiskelun
ohessa. Urheilu on hyvä vastapaino opiskelulle!

10-vuotias pikkuveli soittaa. Hauska heppu, ei siinä mitään.
“Omo-info.”
“Saankomää asentaa ton näytönohjaimen tänne sun vastuulla?”
“Nii mitä-missä-minne?”
“No kotikoneelle. Sen jonka sää joskus asensit.”
“No minne se sieltä joutu?”
“Emmäätiijä. Mutta kaikki pelit aina valittaa ja sitte kaikki pimenee.”
“Mitä se mun vastuu tarkottaa?”
“Äiti sano, että jos kaikki tilttaa niin sun pitää sitte tulla heti saman tien apuun. Että
jos lupaat asentaa niin se on sun vastuulla. Äiti ei lupaa ku sitä pelottaa ku kaikki
aina tilttaa jos asentaa jottain.”

Kevään muuttuessa kesään tulette jatkossakin saamaan urheilutiedotteita sähköpostitse, joten ottakaa aktiivisesti osaa kursseille ja eri urheilutapahtumiin (Ennenkaikkea tämä kaikki on halpaa).

“No et sitten asenna. Emmä sinne kerkee nyt.”

Otan myös edelleen vastaan mielipiteitä, ideoita ja kritiikkiä.

painaa OK ja painoin OK ja kone sammu ja luulin että se tilttas mutta se käynnisty

PS. Sulkapallovuorot jatkuvat edelleen perjantaisin klo 12-13 kentillä 7 ja 8. Varauslistaa on muutettu hieman; varauksia voi tehdä nyt myöhemmäksikin ajankohdaksi
(varauslista on aina noin 4-5 viikoksi eteenpäin ilm.taululla). Sählyvuorot pelataan
myös normaaliin tapaan ONK:n salissa keskiviikkoisin 20:45-21:45.

“Nokumää jo alotin. Kyllä se onnistuu, ossaan minä. Eilenkin asensin sen jutun ja
sitte se kysy jottain ja kauhistutti kamalasti mutta arvasin summanmutikassa että voi
itte ja sitte se kohta toimi.”
“Niin siis se ajuri se vaan pitäis asentaa, vai?”
“MIKÄ?”
“Annappa nyt sen olla, tuun kattomaan sitä huomenna, jooko?”

H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Pasi Takalo, urheiluvastaava

Päälliköt
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Tietoa tiedotuksesta
Mistäs tiedän milloin on bileet? Entäs voinko ostaa jostain haalarimerkkejä?
Saako jostain vanhoja tenttejä? Missä kaikki ovat?

Blankossa tapahtuu

Kaikkiin näihin ja moniin muihinkin mieltä askarruttaviin kysymyksiin löytyy vastaus Blankon www-sivuilta, osoitteesta
http://www.blanko.oulu.fi

Tapahtuma

Kuvaus

Ajankohta

Hantro

- www.hantro.com haluaa tavata 2++
opiskelijoita urheilun ja saunan merkeissä

ke 28.3.2001

Kevätexcu Turkuun - keskiviikkoaamuna lähtö Oulusta,
ja Tukholmaan
illalla lähtee risteily kohti tukholmaa
- risteily (kaksi yötä laivalla - päivä maissa)
- 6.4 Turussa Synergia-tapahtuma
(yritysesittelyjä, pienimuotoiset messut,
isot bileet)
- Oulussa lauantaina epämääräiseen aikaan

ke 4. - la 7.4.2001

Wappu

- wappusauna
- wappuiset kiltahuonehäröilyt
- kurjenjuotto
- wappuinen kevätnäytelmä

wappuaikataulu ja
-ohjelma tarkentuu
myöhemmin

Kiltahuonepäivystys

- Blanko päivystää kiltahuoneella

aina kokousten
aikana

Blanko
urheilee

- sählyä Oulun normaalikoulun salissa
(kenttä 1)

keskiviikkoisin
klo 20.45 - 21.45

- sulkapalloa : kentät 7 ja 8
- pelivarauslista ilmoitustaululla

perjantaisin
klo 12.00 - 13.00

Näiltä sivuilta löydät informaatiota Blankosta yleensä, miten Blankoon liitytään,
kuka heiluttaa nuijaa, ja niin poispäin. Sivuilta löytyy kattava arkisto vanhoja tenttejä
sekä linkkilista eri kurssien omille www-sivuille. Erilaisista tapahtumista ja bileistä
tiedotetaan webissä, ja www-vastaava tuppaa laittamaan sinne myös todistusaineistoa bileistä. Blankon sivuja kannattaa siis selailla usein!
Lisäksi tieto kulkee sähköpostitse; ainakin tärkeimmät asiat. Spämmimäärän vähentämiseksi Blanko on kuitenkin siirtynyt käyttämään enemmälti uutisryhmäänsä
oy.killat.blanko
jossa tapahtumien ja muiden asioiden lisäksi välitetään tietoa avoimista työpaikoista. Tilaa heti kättelyssä tämä news-ryhmä; jos se tuntuu hankalalta, kysy apua
pienryhmäohjaajaltasi.
Jaa että missä kaikki ovat? Hmm.. pitäisi ehkä kysyä että missä kaikki irkkaajat ovat.
Blankolla on oma irc-kanava, jonne pääsee avaamalla jonkin irc-ohjelman ja kirjoittamalla

... ja luvassa paljon muuta kivaa! Seuraa webbisivuja, Blankkia ja sähköpostiasi.

/join #blanko
Blanko-kanavalla voi jutskailla ihan mistä vaan. Yhdistävä tekijä kanavalla on se,
että kaikki siellä ovat TOLlin opiskelijoita. Jos IRC on sinulle ennestään outo asia,
pienryhmäohjaajasi opastanee tässäkin asiassa.
Viimeisenä muttei vähäisimpänä:
Ilmoitustaulu TOLlin käytävällä
Laitoksen käytävällä olevalla ilmoitustaululla ilmoitetaan kaikista bileistä ja muista
tärkeistä asioista. Sinne ilmestyvät kaikki ilmoittautumislistat (haalarit, excu, jne.)
Ilmoitustauluakin kannattaa siis käydä katselemassa aina silloin tällöin.
Etkö löydä vastausta askarruttavaan asiaan? Ota yhteyttä Blankon hallitukseen!
Tämä onnistuu parhaiten kirjoittamalla sähköpostia osoitteeseen:
blanko@rieska.oulu.fi
Parhaimmat poiminnat ja paljon muuta luet kuitenkin tästä lärttysestä, Blankista.
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