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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 : 200 kpl
WebbiBlankin levikki : tuntematon
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Päätönkiriijotus

Dear Business person ; This letter was specially selected
to be sent to you . If you no longer wish to receive
our publications simply reply with a Subject: of “REMOVE”
and you will immediately be removed from our database
. This mail is being sent in compliance with Senate
bill 2516 ; Title 9 , Section 307 . Do NOT confuse
us with Internet scam artists . Why work for somebody
else when you can become rich as few as 74 days ! Have
you ever noticed how long the line-ups are at bank
machines & how many people you know are on the Internet
! Well, now is your chance to capitalize on this !
We will help you decrease perceived waiting time by
190% and deliver goods right to the customer’s doorstep
! The best thing about our system is that it is absolutely
risk free for you ! But don’t believe us . Mrs Simpson
of Maryland tried us and says “I was skeptical but
it worked for me” . We assure you that we operate within
all applicable laws ! We implore you - act now ! Sign
up a friend and you get half off . Thanks .
a!

vvvvvvvvvvvv
0,67

Päälliköt

Pieni Wappukisa: Ensimmäinen kilpailija, joka arvaa oikein mistä puhis ”The Folke” Júslen tekstaili, voittaa Wappuna
yhden oluen. Osallistua voi vastaamalla tekstiviestillä Folke-Júslen_tekstaili_vastauksesi numeroon 050 3555 104.

Houhouhou, onnellista...

Puheenjohtajan palsta

PJ

0,84

Viikon excu-luontokuva

Rahastonhoitajan Puheenvuoro
Kevät runo
On kevät ja linnut jo iloisesti laulaa.
On kevät ja hanget hohtavat
Iloisesti paskan ruskeana.
Jälleen on kevät.
Excu oli ja meni,
Myös rahat meni,
Omat ja vieraat.
On kevät ja puissa lehdet kasvavat,
Ruoho kasvaa ja vihermöi.
Ikkunan takana oravat
harrastavat lajinsa jatkamista.
Jälleen on kevät.
Excu oli ja meni,
Myös rahat meni,
Omat ja vieraat.
Vappua odotellessa
Maksa vinkuu ja
Henki myös.
Nokka tukossa ja pelti kiinni.
Jälleen on kevät.
Excu oli ja meni,
Myös rahat meni,
Omat ja vieraat.
Vappu juomatkin jo kivasti
kaapissa pulputtaa.
Taas pääsee kaatamaan ilman
syyllisyyden tunnetta.
Jälleen on kevät.
Excu oli ja meni,
Myös rahat meni,
Omat ja vieraat.
Hyvää Vappua.
Kaikille tasapuolisesti.

1,01

Päälliköt

Sammy The Moneyman

1,18

Excu-jurinoita

(Asianomaisten intimiteettisuojan ja perherauhan takia nimiä on sotkettu ja piilotettu.)

Keskiviikko
Aamulla lähdettyämme perinteisen kuskimme Kukan hyväntuulisella kyydillä
busseilemaan kohti Turkua polvenkorkuisessa loskaryynässä, matkaava kansa
kaivoi aamupalat esiin. Perusaamupala näytti koostuvan leivästä (sämpylä ja
ruispala koettiin mieluisaksi) ja viinistä (koff tai karhu, ei sen merkin ole niin
väliä).
Matka kului iloisesti masturbaatio-lehteä lueskellen ja vuorotellen vessaa
varaillen, kunnes suuri johtajasoturimme Inari päätti ehdottaa Slitz-lehden
hankkimista Blankon piikkiin. Eikä varmaan ollenkaan syystä, että Slitzin
mukana tuli Mars-patukka, jonka herra I. pisti poskeensa. Samaisen
Slitzin mukana tuntui tulevan esihistoriallisen mallinen VHS-videonauha.
Loppumatka sujui näinollen rattoisasti operaatio Marsia pikkuruisista bussin
telkkareista tuijottaen.
Hilpeän hiljainen bussimatka eteni sateisen ja aurinkoisen Suomen halki.
Turun terminaalissa excuilijoiden viisas älymystö huomasi tilata kotipizzaa
kotiinkuljetuksella pahimpaan nälkäänsä. Pizzaa odotettiin tuntikausia ja
syötiin kuusi minuuttia.
Xippis joutui luopumaan siideripullonsa lopusta laivaan astuessa kun isot
pahat laivasetät takavarikoivat omat juomat pois. Huikamala.

Tukholmaa valloitettiin jalkaisin pienten iskujoukkojen voimin pitkin päivää.
Jokainen kuntonsa mukaan edellisöisen mesoamisen jälkeen. Tukholmasta
löytyi ainakin tuhatkunta McDounaldsia ja ostipa eräs nimeltämainitsematon
J.J. sieltä pääkallonkin. Tiellemme osui myös tienviitta, jossa havaittiin
tuttuja merkkejä ulkopuolisista sivilisaatioista (katso kuva suraavalta
aukeamalta – alareunassa oli havaittavissa esim OtiTin, Asteriskin ja
Tietokillan säälittävä tarraläpyskä). Katsoimme parhaaksi voittaa kilvan
jättämällä itsestämme suurimman ja kauneimman lähtemättömän jäljen
naapurimaamme maaperälle. Terminaaliin palaileva porukka oli nuutunutta
ja yleinen suositus kuului, että poijjaat pitää vaan ne kengät jalassa tai siirtyy
kauemmas haisemaan.
Paluulaivassa ostettiin pakolliset taxfree-viinat ja -karkit, jonka jälkeen
siirryttiin Blanko-käytävän hyttien edustalle lattialle rötväilemään ja
nauttimaan luvattomasti taxfree-alkoholijuomia laivassa. Hetki oli
opettavainen (lue Blankin seuraava juttu ja sinäkin voit nauttia suurista
elämänviisauksista excu 2001 -tiimin tapaan).
Perjantai
Blaahblaah ja rahiksen kunto petti ja rahis matkasi etuaallossa Ouluun Blankin
toimituksen (kissanhoitajien yleinen lakko viikonloppuisin – juunou?) kanssa
junalla varhain perjantaina. Lopusta excusta on keneltäkään turha kysyä...
koska... dänddän dänddän dändändändän...

Laivalla esiintyi rehtiin ruotsalaiseen tyyliin Nick Borgen tiiminsä kanssa
teemalla ”Den glider in”. (Onneksi toimittajan kaatoi sänkyyn jo alkuillasta
orastava merisairaus että jäi tämä hienous näkemättä.)
Torstai
Laivalla perusjohtajamme Inari veti lähes ennenkuulumattomat p**seet,
oksensi ja teki kuolemaa vielä aamullakin terminaalissa laskeskellen laivoja
jossa on ehtinyt elämänsä aikana oksentaa. Muukaan osa porukasta ei
näyttänyt kovin hilpeältä aamuherätyksestä (6.30 paikallista aikaa).

1,35

kukaan ei koskaan
palannut synergiasta!
Päälliköt
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1,68
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Excursio 2001
- mitä opimmekaan opintomatkallamme?
Kaikki tietävät suklaatunnelin
– toffeetunneli on laktoosi-intoleranssisten hieniä.
Että Rennie saattaa vaarantaa terveytesi
– kuolet nauruun ellei joku ehdi hiljentää sinua ensin.

”Jenni, miks sulla on täällä tämmönen pimppi, jossa ei ole karvoja?”
”Tommilla ei ole paljon muitakaan karvoja.”
”Mää oonkin käyny posliininmaalauskurssin Sinooperissa... ihan totta.”

Että Lippiksen oikea nimi onkin Kippis.
Että erään Aertton (Huom. oikeinkirjoitus!) Senna -fanin lempileffa on
”Kulti kutistin pakarat”.
Että Kalajoella minihameen alla kuuluu olla verkkarihousut.
Että Blankolaiset on vitunluppakyrpiä.
Että Teija Valo ja Rakovalkea soittaa humppaa.
Että hallituksen ylintä johtoporrasta kiinnostaa pinppi
(Huom. oikeinkirjoitus!).
Että lasertähtäinavaimenperä on kissojen kaukosäädin.
Että useimpien laulujen sanat alkavat tavalliseen tapaan parilla kolmella
selkeällä sanalla, jonka jälkeen laulut jatkuvat siitä eteenpäin aina sanoilla
”Tiditidi tiidiii tiditidi tiidiii...” tai erikoislaatuisessa tapauksessa jopa sanoilla
”tralla lalla tralalala lalla tralalala lalla”.
Excun valaisevia keskusteluja:
”Hei flicka, kan jag dricka öl på gatan?”
”Jag vet inte.”
”Hei flicka, vad heter du? Jag heter Henzka.
Jag kommer från Uleåborg... Jag kommer snabbt.”
”Käy tuolla toisessa hytissä jos meinaat vääntää väyryset.”

2,02

päälliköt

2,19

Professionaalinen näkökulma
Tämä kolumni kertoo oman alansa ammattilaisista ja heidän työstään.
Tämänkertainen pikapikareportaasin kertoo anonyymistä nimeltä mainitsemmattomasta
maailmanmatkaajasta Phålåcce Wästistä, joka päätti ottaa osaa Blankon tämän vuotiselle kevät-exculle Turkuun ja Tukholmaan. Nyt lukijoillemme avautuu ainutkertainen
mahdollisuus vilkaista mitä excubisneksen kulisseissa tällä kertaa todella tapahtui.
Blankki: Miten aloitit valamistautumisen reissua varten? Hä?
Phålåcce: Pistettiin edellisenä aamuna Andyn kansa 24h spördet käymään turpohiivala. Aamulla suoritin asiaan kuuluvan maistamisen ja tuttu kusen makuhan
se sieltä paljastui. Kroonisen fyffepulan vuoksi oli pakko tyytyä maistelemaan
ureavivahteikasta-helmeilevää-persikka-spördeä.
Blankki: onnikkamatka sujui ilimeisesti rennohkoissa merkeisä?
Phålåcce: Jep, reiluhkon pohojustuksen ansiosta muistaakseni jossain Ala-Temmeksen
paptistiseuran kohilla päätin ottaa muutamat rohkasuryypyt, jonka jälkeen mopo karkas
lopullisesti handyistä. Seuraava muistikuva onki ku havahduin onnikan etuosasta mikrofoni käesä. Ilmeisesti olin rohkassu mieleni pieneen soolo kara-ååkkeen.
Blankki: Selevisit kuitenki laivaan asti?
Phålåcce: Ai selevisin vai? Mulle tuli aivan kauhia laskari siinä jossain terminaalin liukuportaitten puolessa välissä. Nostelin mopon ojasta ja pidin pikku breikin kaatamisessa, että pääsisin edes sisälle båtskiin.
Blankki: Miten laivala, oliko kissaa tarjola?
Phålåcce: Ei pysty vastaan - mä oon autolla. Ei vaiteskaan. Alku illasta hyttiin ryykäs
pari ritsaa, jotka oli jo valmiiksi aika laitamyötäisessä. No poijjaathan innostu tarjoamaan drinkkia tytsyille. Hetkisen kuluttua toine kissoista päätti laatottaa uuelleen Isapellan käytävän Remontti-Reiskan helposti leviävällä ja hitaasti kuivuvalla siivoojien
suosimalla sisälaastilla. Ja toinen päätti sillä aikaa lutrata koko perkleen hytin viinalla
minkä seurauksena muillakin alko olemaan haalarit kosteana. Sekin paskulaiset.
Blankki: Skoretikko?
Phålåcce: No jaa. Alaikäisihän ei lasketa.
Blankki: Hur var det i Stockholm?
Phålåcce: Hä? Puhukko oulua?
Blankki: Nii, että oliko kivvaa Tukholmasa?

2,35

Phålåcce: Laiva oli perillä ennen sian pieremää ja unet oli jääny hieman lyhyeksi. Piti
sitten levytellä terminaalissa pari tuntia ennen ku natiivit aukaisivat liikkeitään. Ja opinpanhan samalla muutaman sanan ruåtsia: Hejsan perkele! och Uuulof Palame jick po
piiu och så vidare.
Blankki: Mites paluumatka sujui?
Phålåcce: Heti laivaan päästyämme pistimme pileet pystyyn käytävälle. Ei menny ku
hetki ja saimme pahantuulisia kuokkiksia laivan henkilökunna muodossa. Uhkasivat
jättää meidät kyydistä Maarianhaminassa. Varmaan. Aamulla heräsin hyvin nukutun yön
jälkeen käytävältä siivoojan siirtymiskehotuksiin. Kuulemma käytävillä ei voi nukkua. Ai
ei vai?
Blankki: Entäs Turku?
Phålåcce: No aluksi me hiudailtiin kapeksella ja otettiin kuppia. Yritimme mennä syömään kaiman tykö ravintola Blankoon, mutta kuinka yllättäen varauksista huolimatta
meitä ei huolittu sisälle. No onneksemme löysimme toisen laadukkaamman safkapaikan
josa saimme masut täyteen känkkyä. Sitten jatkettiin luonnollisesti kaatamista, kunnes
yön hämärinä tunteina tuhdissa sahdissa hokasimme, että excumuisto oli vielä hommaatta. No, pienen seikkailun jäläkeen seki homma oli hoijosa. Lisäksi hokasimme sammuneen Lappeenrantalaisen teekkarin joten huomasimme hetkemme koittaneen kännijäynän suhteen: Textmarkkeri esille ja Blankon logo jalkaan. Joku oli ennen meitä hoksannut piirtää oikeaoppisen hämähäkki-väärinpäin-akvarellin ko. teekkarin rintaan 1:1
norsu koosa (läpimitta noin 57 cm + airot normaalin suuntaisesti, toim.huom.)
Blankki: Excumuisto?
Phålåcce: Jep, sitä voitta ihhailla tulevaisuuesa kiltahuoneela.
Blankki: Näittekö muuta paikallista eläimistöä?
Phålåcce: Itseasiassa kyllä, yksi muurahaiskarhu kävi viuhahtamasa alakuillasta Kupittaan maastosa. Se oli aika pelottavan näköinen otus.
Blankki: Mitä haluaisit sanoa kaikille Blankin lukijoille näin lopuksi?
Phålåcce: Kannattaa osallistua excuille - excuilla on kivvaa.
Haastattelun henkilöt ja tapahtumat ovat totaalisen kuvitteellisia eikä juttu sisällä juurikaan inside-vittuilua. Blankki pidättää oikeudet muutoksiin; )
Pikareportaasin toimittivat kolme iloista rosvoa Kasper ja Jesper ja Joonatan.
PS. Eihän hämähäkeillä ole airoja (toim. huom.)

Marjatta

2,52

www.spammimic.com
- kryptattu aivopähkinä kurttukaaleille

Dear Professional , Especially for you - this cutting-edge
intelligence ! If you no longer wish to receive our
publications simply reply with a Subject: of ”REMOVE”
and you will immediately be removed from our club .
This mail is being sent in compliance with Senate bill
2216 , Title 1 ; Section 307 ! This is different than
anything else you’ve seen . Why work for somebody else
when you can become rich inside 91 days . Have you
ever noticed nobody is getting any younger plus most
everyone has a cellphone ! Well, now is your chance
to capitalize on this . WE will help YOU process your
orders within seconds and turn your business into an
E-BUSINESS ! The best thing about our system is that
it is absolutely risk free for you ! But don’t believe
us . Mr Ames of Massachusetts tried us and says ”My
only problem now is where to park all my cars” ! We
are licensed to operate in all states ! We beseech
you - act now . Sign up a friend and your friend will
be rich too ! Thank-you for your serious consideration
of our offer !

Totuus on tuolla jossain.

2,69

Päälliköt

PT

2,86

Excun kuvasatoa
”Kato mulla on naisten tissit!”

J:lle tissikuva

Terminaalin ylellisyydet - pornopeili katossa ja kaikki!
Reippaita exculaisia osa 1

Löytyykö aamupalaa? Sinne se juuri tipahti.

3,03

3,20

Ollako vai eikö olla?
Reippaita exculaisia osa 2

Ilarin temput osa 666

IHminen on sitä mitä se syö?
Näin naapurimaassa.
3,36

Päälliköt

3,53

Tarina To:sta - osa 2

Raakile

To:lla oli todellä tylsä periodi. Ei suurempia asiota mistä päättää. Ainakin näin To
luuli. Tuli eteen Edustajiston rahan pyyntö. Pitää toimittää kaiken maailman tilin
päätöksiä ja lausunoja millään ei ole mväliä mutta kaikella on väliä, sillä vajaita
hakemuksia ei oteva vastaan. Mutta jos kaikki mitä To päättää on jotenkin kesken
eräistä. Mahtavaa. Ja To:n elämä on muutenkin jotenkin tiukkaa eli siis pitäs myydä
kaikki mitä ympärillä vaan on ja vielä pitäs Edustajistolle keksiä kaikkea kivaa.

Kaikki tahtoo soi, kun Kaimo tulee ja sulkee radion. Kaimo on väsynyt joten hön
menee nukkumaan. Kaimolla oli omalaatuinen päivä. Hänen herätessään hän huomasi veljensä masturboivan Anna Kuornikovan kuvaa katsellessaan, sen sitä saa
kun on niin onnekas että saa asua oman veljensä kanssa samassa huoneessa. Mutta
niin kuin äiti on aina sanonut ”Siskojen kasvaminen aikuiseksi on aina tärkeämpää
kuin veljien.” Mutta Äiti on aina oikeassa vaikka mitä tapahtuisi.

Onneksi Vappu on sellainen juhla pyhä josta To:kin pääsee osalliseksi , tyyliin ilmaiset liput vapun bileisiin foxiaan. Edes jotain hyötyä siitä että PJ. (Alussa luuli että
kaikki vastuu mikä tulee eteen, etteri siitä selviä mutta nykyisyys on stiä rataa ett
kaikesta selviää kun kaiken ottaa rennosti. Hienoo syvällistä, ja kaikkea siitä välistä.)
To lähinnä odottaa sitä hetkeä jolloin on Oluen hallituksen vaihosauna.

Onhan Kaimo jo 18 v. ja elämä edessä aamuja ”pakollisessa” lukiossa noin 20 ja
lukeminen kevään ylioppilas kokeisiin jää varmaan aika vähälle kun Kaimo on jo
suorittanut hyväksitysti realin ja matematiikan. No kummastakin tuli C mutta ei
niitä tarvi enää tuosta korottaa, pääsykokeet ne on mitkä ratkaisee. Näin ei opettajat
kerro, mutta Isoveli on hyvä olla olemassa joka neuvoo ja kertoo miten asiat on.

Muuten To on tyytyväinen että Lutk:n jäsenet ovat voineet harrastaa yhdistyimistä.
Lähinnä tosin ultimaten (se peli missä heitetään frisbeetä) voimin, ja kenties vielä
tämän kevään aikana Blanko ja Fys.Kemistit voisivat järjestää bileet jossa yhdistetään MEIDÄN ainejärjestö toinenaine järjeston kanssa.

Joka tapauksessa aamuherätyssä huomattu pikkuveljen mastubointi ei oikeen tunnut
hyvältä, ainakaan heti aamutuimaan. Mutta onneksi on Isoveljen ostama leijona
viinapullo joka auttaa kestamään tämän perkeleen perjantain. Tai no samanlainen
perjantaihan tämäkin on kuin muutkin perjantait mutta jotenkin nyt on aika vetää
pää niin täyteen että ei ole melkein edes rajaa. Niin ja sopivasti koe viikko takana, ja
vaikka mitä, syitä löytyy jos se on siitä kiinni. Ei se ikinä ole mistään kiinni, joskus
sitä on vedetty känni päälle vaikka viikolla jos on siltä tuntunut, mutta onneksi harvoin tuntuu siltä.

To toivoo, että blankon Rahastonhoitaja saisi palutetta ihan henkilökohtaisesti, eikä
vain nimimerkillä. Vaikka To ja rahastonhoitaja eivät ole tollakaan sama henkilö
vaikka molemmat ovat juoppoja ja harrastavat samoja asioita.

3,70
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Vihdoinkin pikkuveli laukesi , että kehtaa nousta sängystä ylös ja toivotta hyvät
huomenet veljelle, ja lähteä aamu palalle.
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Sami Tommilammi
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Tyttöenergiaa TOLlille!

Uuno urheilee

Jo monen vuoden ajan on TOLlilla pohdittu alan ikuisuuskysymystä: miksi tietotekniikka ei kiinnosta tyttöjä? Myös Blanko on miettinyt pitkään, miten tyttöjä saisi houkuteltua TOLlille opiskelemaan. Asialle on monta kertaa päätetty ”tehdä jotain”, mutta
mitään ei saatu aikaan ennenkuin Sari Juntunen otti ohjakset ja alkoi luotsata Tietonaisia -kampanjaa.

Olipa kerran opiskelija nimeltänsä Uuno. Uuno-mies oli kova poika urheilemaan, ainakin sohvalta käsin. Jalkapallo ja jääkiekko kiinnostivat kovasti television ajankohtaisohjelmien rinnalla ja syvällä mielen syövereissä paistatteli idea, josko Uunokin voisi harrastaa erimuotoisia urheilulajeja ja nostattaa sitä niin-rapautunutta-kuntoa-kuin-vainvoi-olla.

Tietonaisia on valtakunnallinen Sähkö- ja elektroniikkateollisuusliiton (SET) koordinoima viestintäkampanja, jonka tarkoitus on lisätä tyttöjen kiinnostusta IT-alalle. ”Tarkoitus on vaikuttaa sekä tyttöjen että tyttöjen vanhempien ja opettajien asenteisiin,
sekä lisätä tietoisuutta alasta”, Sari kertoo. Mukana on yliopistojen ja korkeakoulujen
lisäksi myös alan yrityksiä, jotka sponsoroivat kampanjaa ja ovat myös käytännön työssä
mukana.

Uunolla oli kuitenkin myös ongelma: ”viitsinkö minä mennä edes pelaamaan? Kaikki
kuitenkin nauraisivat minulle, koska en ole ennen urheillut?” Uuno pohti ja pohti, miten
saisi tämän ikävän ajatuksensa ratkaistua ja lähdettyä urheilemaan, tarjosihan yliopisto
urheilumahdollisuuksia runsaasti opetuksen ohessa. Uuno oli myös kuullut, että Blanko
-niminen kilta tarjosi urheilumahdollisuuksia. ”Pelastus”, hihkaisi Uuno äänekkäästi
mielessään.

TOLlilla käytännön toiminnan on organisoinut Sari yhdessä muutaman muun innokkaan opiskelijan kanssa. Toiminta on ollut pääasiassa kiertämistä yläasteilla ja lukioissa
kertomassa tietojenkäsittelytieteen opiskelusta ja alan työmahdollisuuksista. Myös yliopistolla marraskuussa järjestetyillä abipäivillä oli Blankon ständillä aktiivinen porukka
houkuttelemassa abityttöjä (ja toki abipoikiakin!) TOLlille opiskelemaan. Porukassa oli
mukana Tolosen Heikki, jonka mielestä kampanjan kohderyhmä on ottanut kaikki esittelyt vastaan ”ihan positiivisesti”. Tosin koulukäynneillä ongelmaksi muodostui liian
lyhyt esittelyaika, joka oli aina noin 45 minuuttia ryhmää kohden. Yläasteilla tuli vastaan
toinenkin ongelma. ”Näytti siltä, että ei niitä yläasteelaisia vielä hirveesti kiinnosta mitä
jossain lipastolla tehdään, ku ei ne vielä tiedä mitään esim. lukiosta tai ammattikoulustakaan”, Heikki kommentoi. Heikki onkin sitä mieltä, että yläasteikäisille ei edes kannattaisi vielä mennä yliopisto-opiskelusta juttelemaan, vaan kannattaisi keskittyä lukiolaisiin, joita asia alkaa jo kiinnostaa.

Eräänä päivänä Uunolle tuli idea. ”Miksipä en pyytäisi tuota opiskelutoveriani urheilemaan kanssani, kun en vielä oikein tunnekaan häntä? Urheilun ohessahan voisin tutustua häneen ja saisin uuden ystävän!” Uunon idea tuntuikin tässä, epätoivoisessa tilanteessa, todella loistavalta! Niinpä Uuno da urheiluhullu rohkaisi mielensä ja päättikin
kysyä seuraavalla Olioiden maihinnousu -luennolla vieressä olevalta, vielä niin tuntemattomalta opiskelutoveriltansa, lähtisikö tämä hänen kanssaan urheilemaan.

Kampanjalle on selkeästi ollut tarvetta, sikälimikäli sitä varten tehtyyn taustatutkimukseen on luottamista. Sen mukaan yläasteikäiset tytöt ovat siinä uskossa, että heitä ei
edes kaivata IT-alalle! Tytöillä on myöskin se käsitys, että he eivät sovi tekniikan alalle.
Naisilla ja miehillä on heidän käsityksensä mukaan erilaiset aivot; miehiä kiinnostaa
luonnostaan tekniikka ja naisia taas humanistiset alat. Tietonaisia -viestintäkampanja on
toivottavasti auttanut tyttöjä ymmärtämään että heitä tarvitaan tekniikan aloille töihin.
Kampanja loppuu nyt keväällä, mutta TOLlilla on päätetty jatkaa koulukierroksia omin
voimin. SETin toimesta taas on tulossa jatkoa Tietonaisia -kampanjalle; missä muodossa, jää nähtäväksi.
Lopuksi winkkiwinkki kaikille lukijoille: sekä SET että TOL palkitsevat kaikki tämän
vuoden Tietonaisia-aktivistit ruhtinaallisesti stipendien ja illallisen muodossa. Jatkossa
kannattaa siis itsekin olla aktiivinen.. siitä voi olla paljon sekä hyötyä että hupia!
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Hanna Meklin

Uuno saikin helpotukseksensa positiivisen vastauksen ja yhteinen päätös urheilusta tuli.
Nykyään Uuno, tuo entinen 100-metrin sohvapainin maailmanmestari, urheileekin
opiskelun ohessa täyttä päätä ja tuntee olonsa hyväksi ja vapautuneeksi. Lisäksi Uunon
vartalo on alkanut näyttää enemmän tuota niin kadehtittua Prätt Bittiä, että tytötkin
katselevat Uunon kulkua yliopiston pitkillä käytävillä.
Nyt kysyttäessä Uunolta, millainen olo hänellä on, hän vastaa: ”Tämä urheiluhan on
loistava juttu. Luulin, että minä en pysty aloittamaan urheilua suoraan sohvalta, mutta
olin väärässä!”
”Urheilun aloittaminen on Tami-Tammisen sanoja mukaillen mentaalinen taisto, jossa
tarttetaan psyykkisiä yliotteita ja luovaa liikettä, jotta saadaan tulosta aikaiseksi”, kiteyttää Uuno oman taistelunsa tuloksen.
Mitä opimme siis tästä Uunon tapauksesta? Sen, että jokainen voi ja pystyy urheilemaan. Tarvitaan vain päätös ja siinä pysyminen. ”On helppo pyörtää päätöksensä, kun
Sipsit ja Limppari odottavat pöydällä opiskelupäivän päätteessä”, lausahtaa Uuno kirkkain silmin. Miehestä näkee, että hän on kokenut jotain uutta ja mielenkiintoista. ”Suosittelen kyllä urheilua kaikille. Mulla kävi mahtava flaksikin tässä. Sain Wapuksi järjestettyä treffit yhen tosi-ihanan Humanisti-tyttösen kanssa”, sanoo Uuno lopuksi ja virnuilee haastattelijalle, joka jää suu auki seuraamaan Uunon kulkua luentosaliin.

Pasi Takalo

4,20

#Blanko-kanavan sielunelämää
Uusi aamu valkenee #Blankon IRC-kanavalla, IRC-addiktit heräilevät ja heittelevät
toisilleen hyvät huomenet. Tätä voi tosin tapahtua ihan pitkin päivääkin, aina kun
joku sattuu koomastaan heräämään.
[08:20] *** Now talking in #Blanko
[08:21] * velmu hortoili takasi
[08:33] *** Ap (arepo@val195.oulu.) has joined #Blanko
[08:33] *** Bugi sets mode: +o Ap
[08:33] <Ap> Huomenta
[08:47] <velmu> huomentahuoena
[08:47] <texel> hombree.
[08:47] <velmu> las palmas
[08:49] <Vare> huomenia
[08:58] * _Anak on palannut...
[08:58] <_Anak> huomenta
[09:06] * meha has returned.
[09:06] <velmu> moi meha
[09:06] <meha> huomenta velmu
[09:06] <meha> ja muutkin jos ovat elossa
[09:06] <texel> siistiä.
[09:06] <Ap> huomenta, meha
[09:55] <_aP_> !ilma oulu
[09:55] <Bugi> Tuorein havainto: 11.04.2001 08:00
[09:55] <Bugi> lämpötila -1.1 °C paine 1019.2 hPa
kosteus 63 % luoteistuulta 4.0 m/s
[09:55] <_aP_> oho, pakkasta...

Mutta mikä on #Blanko ja miksi?
#Blanko on hieman yli vuoden vanha IRC-kanava, joka on tarkoitettu kaikkien
Blankon jäsenten yhteiseksi keskustelufoorumiksi. Keskustelulla ei tässä yhteydessä
tarkoiteta (välttämättä) mitään syvällistä ajatustenvaihtoa, vaan aiheena voi olla ihan
mitä vaan mitä mielessä sattuu liikkumaan.
#Blanko-kanavan perusti allekirjoittanut, ja Beho, silloin vielä tuleva blankolainen,
alkoi säätelemään botteja. Tällä hetkellä kanavalta voi bongata Bugi-botin, joka
kertoo vaikkapa säätietoja kysyttäessä. Koodi-niminen botti on myös olemassa,
mutta se on paikalla harvemmin.
Operaattoriksi kanavalla pääsee vain hallitus ja toimihenkilöt. Operaattorit pitävät
siis #Blankon kurissa ja nuhteessa, häiriköt potkitaan pihalle. Tosin blankolaiset

4,37

ovat niin kilttiä nörttikansaa, että operaattoreiden ei ole paljoa tarvinnut sormeaan
heristellä, kiitos siitä! Operaattori voi myös vaihtaa kanavan topicin, eli yleensä tiedottaa muita blankolaisia jostain tärkeästä asiasta kuten...
*** Beho changes topic to ’Kaatakaa sisääni lisää,
jatkuvasti, kaatakaa sisääni lisää!’

Säännöt kanavalla ovat pyhässä yksinkertaisuudessaan seuraavat:
1. Tottele kanavan opseja
2. Älä käytä CAPSEJA
3. Älä riehu
4. Kanavalla ei saa opseja muut kuin hallituksessa olevat
5. Tottele kanavan opseja
6. Muista hyvät tavat
7. Älä floodaa
8. Tottele kanavan opseja
Blankon weppisitelle kerätään statistiikkaa kanavan tapahtumista, siellä on mm.
tilastotietoa kävijämääristä sekä kanavan aktiivisimmista pölisijöistä, satunnaisia
otoksia keskusteluista ynnä muuta pientä kivaa ihan älyttömän mielenkiintoista nippelitietoa. Käy tsekkaamassa.
Mitä #Blankolla tapahtuu?
Kuten aiemmin todettiin, keskustelun aiheena voi olla melkein mitä vain, järkevää
tai järjetöntä, yleensä siis melko järjetöntä. Kun nyt TOL:n opiskelijoita kaikki
ollaan, niin monesti keskustelu pyörii opiskeluteeman ympärillä.
<Morkku_> ite jo kaupassa kävin ja nyt töissä istuskelen,
yhen dikin harkanki sai väännetyks
<Morkku_> pelottavaa ahkeruutta..
<Ap_> tuomionpäivääää....huomenna on tuomionpäiväää....
<Ap_> OT:n tentti siis :)
<sengir> :)
<sengir> galaksit räjähtää :)
<Ap_> Keinosen nimipäivääää!!! RHAaaaa!
<Ap_> :)
<sengir> saturnuksen renkaat tipahtaa :)
<sengir> ite aattelin tässä suunnistaa caioon päin
* Ap_ hajoaa Pressmaniin
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<Stormi> mutta dääm, pitäs ehkä opetella binäärit
uudestaan, ei ymmärrä mitään niistä :)
<Ap> binäärit?
<Stormi> hum
<Stormi> 10101010
<Stormi> whatever
<Stormi> pää halkeaa jo :)
<Ap> mitämitä? missäs sinä tuollaisia?
<Stormi> no en mä tiedä, jotain niistä selitettiin tuolla
c:n prujuissa :)

Blankon pileet ovat tietty myös kuuma puheenaihe, kysellään ketkä on lähdössä
pilettään ja moneltako mennään ja onko siellä viinaa ja laitetaanko haalarit ja sitä
rataa. AP kertoilee myös väliaikatietoja Spörden tilasta.
<Wompat> Öyh. Onko siellä k-huoneella meiniciä?
<Wompat> Minä ympäripuhun itseäni juomaan.
<_aP_> jovain siellä on
<Wompat> Mistäs sen tiedät?
<_aP_> no oli siellä jokin aika sitten
<_aP_> osa jengistä tosin vielä vähän kamiksessa :)
<_aP_> mutta eiköhän sieltä ala viimeisetkin kohta herätä
eloon
<Ap_> goddamn, eipä ollut hyvä idea alkaa tekemään
valkosipulisämpylöitä... koko kämppä lemuaa aikas
pahasti tuolle sipulille nyt...
<jopo> kato AP ettei haju tartu spördeen
<Ap_> ei kun se spörde laitetaan tulille vasta sunnuntaina
<pasipa> oikein
<jopo> eli se haju lähtee siihen mennessä?
<pasipa> eka pulpahdus ku kuuluu niin se on valmista
blankon käyttöön
<Ap_> juujuu
<Ap_> pasipa: Meinaatko että ei porukka kestä isompia
prosentteja? :)

Opiskelun ja pilettämisen lisäksi blankolaisen arjessa on tottahan toki vahvasti
mukana myös työ, ja uskokaa tai älkää, mutta sitäkin voi #Blankon kautta saada!
<SorbuZ> meinaat lähtä käpsiin?
<kaik> niinhän tuo pomo vähän meinasi
<SorbuZ> no perkele
<kaik> eipä taida saada kesäksikään töitä enää tässä
vaiheessa kevättä
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<SorbuZ> paska juttu..
<meha> kaik, mitä, olisit siis vapailla markkinoilla työn
suhteen? :)
<kaik> jeps, oisko sulla töitä? =)
<meha> no olis :)
<kaik> pääsiskö heti haastatteluun?
<meha> jees, kilautan/viestitän

Ja miten sinne #Blankolle sitten pääsee?
Hyppää mukaan lennokkaisiin keskusteluihin seuraavilla ohjeilla:
1. Avaa yhteys tuomeen
2. Kirjoita komentoriville: irc
3. Nyt olet irkissä. Keksi itsellesi jokin naseva nick, esim. Esko
4. Kirjoita: /nick Esko
5. Kirjoita: /join #Blanko
6. Heitä läppää
Lopuksi vielä vinkki wapun kiltahuonerientoja ajatellen:
<Ap_> välillä koko lipaston arkkitehtuurissa
ei tunnu olevan mitään logiikkaa
<jopo> ai välillä?
<jopo> Eikös lipasto ole jonkin sortin
suojelukohde siltä arkkitehtooriselta
aikakaudelta kun kaikki oli rumaa ja huonoa
<Ap_> ainakin sen pitäisi olla
<jopo> ainakin sisätilojen hienot värikoodit
on suojeltu
<Ap_> ai onko niissä joku koodi? Mitään
logiikkaa en ole vielä saanut niistä
kaivettua...
<jopo> Mää kuulin luotettavasta lähteestä
että niissä salainen koodi jonka tosin
tietävät vain muutamat harvat ja valitut
<Ap_> ”jos se on keltainen, se on seinä.
Jos se on punainen, se on ovi. Jos se
on harmaa, se on lattia.” Hyvä tietää
ainakin kiltahuonebileiden aikaan, kun
on spördeä jo imetty puoli pönttöä ja
yrittää suunnistaa vessaan...

Pady
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Blankon Wappu
Perjantai 2704 klo 17.38 Wappuinen Kiltahuonestartti
- Kiltahuoneella tarjolla hupaisaa poreilevaista Spördeä.
- Krokettia kiltahuoneen takapihalla (säävaraus).
Lauantai 2804 klo 17.38 Wappusauna
- Teekkaritalolla luvassa Wappuiset Spördemaistiaiset.
Sunnuntai 2904 klo 17.38 Rattoisa WappuLepopäivä
- Kiltahuoneella leipää ja viiniä kansalle.
Maanantai 3004 klo 13.78 Kurjenjuotto
- Luit aivan aivan oikein, kahdeksantoista yli neljäntoista.
- Wapun kohokohtana tunnettu maineikas Kurjenjuotto.
- Tapahtumapaikka: Snellmaninpuisto (Elokuvateatteri Rion piha).

Tietoa tiedotuksesta
Mistäs tiedän milloin on bileet? Entäs voinko ostaa jostain haalarimerkkejä?
Saako jostain vanhoja tenttejä? Missä kaikki ovat?
Kaikkiin näihin ja moniin muihinkin mieltä askarruttaviin kysymyksiin löytyy vastaus Blankon www-sivuilta, osoitteesta
http://www.blanko.oulu.fi
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
/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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