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SyyskokousEXTRA

Sisällys
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
PL 3000
90014 Oulun yliopisto
blanko.blankkitiimi@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
Blankin kustantaja : omakustanne orjatyövoimalla (Blanko ry)
Blankin levikki : 150 kpl
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Päätönkiriijotus

Puheenjohtajan palsta

Hirveä kiire ja kaikkea pitäisi tehdä vaikka ei edes osaa.

Syksy tuli ja niin saapuivat uudet fuksit. fukseille oli järjestetty heti alusta lähtien ohjelmaa jotta heti tuntisivat olonsa
kotoisaksi. Fuksisaunassa tuntui ainakin olevan kaikilla yllättävänkin hauskaa ainakin virvokkeet maistuivat. Ihan vaan vertailu tietona edelliseen vuoteen nähden ihmisiä oli vähemmän
mutta juomat juotiin nopeammin. Tästäpä voi aasin siltana
siirtyä ainaiseen valituksen aiheeseen, miksi Blankossa on niin
vähän aktiivisia ihmisiä. ja miksi exculla oli niin vähän iloisia
Blankolaisia. Aiemmin olen puhunut iloisen positiivisesti ainejärjestö toiminnan myönteisistä vaikutuksista ihmisen mieleen
ja fysiikkaa, mutta nyt on aika vaihtaa sävyä ja ajattelin purkaa
syysmasennukseni teille. olen edelleenkin samaa mieltä kaikesta aikaisemmin kirjoittamastani ja sanomisistani kuin myös
saunomisistani , mutta MIKÄ VITTU IHMISIÄ VAIVAA
KUN EIVÄT OLE MISSÄÄN IKINÄ MUKANA. Nyt kun
paha olo on saatu purettua voisin esittää asiaan kuuluvat selitykset siitä että ei kaikkien tarvitse olla aktiivisia ja täytyy
ymmärtää että jotkut haluavat opiskelustaan toisenlaisia kokemuksia, kuin mitä ainejärjestötoiminta voi tarjota. Selityksiä
voisi olla lisääkin, mutta en niitä aio esittää yhtään enempää
, enkä hyväksy myöskään aikaisempia selityksiä. Kaikkien
pitää olla aktiivisia ja kaikkien pitää osallistua kiltatoimintaan
PISTE. lopuksi esitän mitä nöyrimmät kiitokset niille, jotka
ovat jaksaneet olla mukana toiminnassa, bileissä, exculla, yritysesittelyissä, urheiluvuoroilla ja kirjoittaneet blankkiin. Nyt
on syksy ja marraskuussa on taas aika valita uudet hallituksen
jäsenet. Toivottavasti näen syyskokouksessa uusia ja vanhoja
opiskelijoita sankoin joukoin. Lopetan juttuni suomalaista
periksi antamatonta tahdonvoimaa ja päätä seinään hakkaamista mitä kauniimmin kuvaavaan sanaan PERKELE

Vihdoinkin tämäkin Blankki on valmistumassa painokuntoon.
Kunhan nyt vielä tämän palstan saisin kirjoitettua. Tämän lärttysen alkuperäinen deadline taisi olla 14. syyskuuta, eli kohtuulliset kaksi kuukautta on paukuteltu nakkisormia ja odoteltu jotakin täytettä kansien väliin. Lopputuloksessa näemme
taas vaihteeksi liian suuren osuuden päätoimituksen omaa
tuotantoa. Alkaa vähitellen hiipimään aivoihin ajatuksia koko
lehden vääntämisen unohtamisesta. Sen verran kova homma
on sekä taittaa että myös kirjoittaa itse kaksi kolmasosaa lehdestä. Ei tätä siltikään vaan voi jättää.
Onneksi tällä kerralla toimitukseen saapui jokunen sivuntäyte.
Harmillista vain, että urheiluvastaavan tiedote oli diskattava
lopullisesta lehdestä liian kesäisen tunnelman vuoksi ja viereisen sivun puhiskin juttelee syksystä, uusista fukseista ja
ainaisesta osanotto-ongelmasta. Ulkona paukkuu kuitenkin jo
välillä yli 20 asteen pakkasia, maassa on lunta, tuulee, eikä ulos
juuri tee mieli. Ja sitten sataa vielä vettä välillä...
SyysExcun säälittävän gigaluokan floppiin yltäneen olemattoman osanottajamäärän jälkeen on onneksi nähty parempiakin
pippaloita. Peli-illassa kävi huhujen mukaan enemmän väkeä
kuin jaksaa uskoa. Totta se on kuitenkin. Hyvä. Harmillista
vain että se SyysExcu tuli ainejärjestölle sen verran kalliiksi,
että muiden pileiden kohdalla on ajauduttu säästötoimenpiteisiin juomien suhteen. Näin käy kun ei osallistu.
Toivottavasti syyskokouksessa on tungosta. Muuten voi olla
aika hiljaista koko uuden hallituksen muodostamisen kanssa.
Siltä tuntuu väkisinkin välillä. Nukuttaa jo. Kurkku kipeä.

Seuraavan Blankin deadline on 15.12. Lehti ilmestyy heti vuodenvaihteen jälkeen.

4

Päälliköt
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Hapatusta
Kirjoitan teille ensimmäistä kertaa, koska en ole kirjoittanut aiemmin…
Mitä hiivattia teen täällä? Sitä on varmaan moni muukin itseltään kysynyt, istuessaan luennolla, jossa ei ymmärrä/ei viitsi kuunnella/ei jaksa yksinkertaisesti olla!
Palautin tuossa johdatus ohjelmistotuoteliiketoiminnan harjoitustyö ykkösen (kautta neljä!!!)
ja sain arvosanaksi T. T! Ei ollut tarkastava yksilö jaksanut ymmärtää minun tajunnanvirta
-tekniikkaani. (kirjoitin sen edellisenä yönä…).
Ja ei kuulemma saa jättää viimeiseen hetkeen näitä harjoitustöiden tekemisiä. No, millä
pirun ajalla ne sitten pitäisi tehdä?! Siinä kun aamulla herättää lapset ja puskee ne sitten ties
minne (=kouluun ja päiväkotiin) ja sitten itse juoksee joko yliopistolle tai töihin (yleensä
kumpaankin) ja sitten vastaavasti illalla hakee päiväkodista ja vääntää ruokaa kersoille ja
siinä sivussa karjuu ”Läksyt on tehtävä, perkele!”, tiskaa astioita, tukkii pyykkiä koneeseen ja
sieltä ulos ja kun vihdoin on saanut kersat nukkumaan on klo 22.00 ja puhti on aika poissa.
Herätys seuraavana aamuna klo 6.30 ja sama rumba alkaa taas.
Aktiivista opiskeluaikaa on siis klo 22 – 6.30. Jiihaa!

Eikö Blankon nyt kannattaisi järjestää keskeyttäneiden TOLlilaisten (Blankolaisiakin, Huom!)
Houkutteluiltamat vaikka tuonne Teekkaritalolle, jossa olis tarjolla juotavaa, syötävää ja silmänruokaa näille syntisille silmille? Tehtyjen työvuosien mukaan voitaisiin hyvittää sitten
muutamia kursseja tai merkitä osasuorituksia. TOLlilta valmistuttaisiinkin sitten!!!
Jaa, enpä tiedä, mitä näillä papereillakaan sitten tekee, kun ne joskus saa.
Päädynkö projektipäälliköksi johonkin firmaan, jossa 10 vuotta nuoremmat juipit singahtavat uraputkellaan ohi niin, että kohina käy.
Naiset eivät kai koskaan ole oikeassa iässä; ensin pelätään, että ne tulevat kohta raskaiksi,
sitten ne ovat raskaana, sitten niiden pitää hoitaa lapsia ja lopuksi miestä. Sitten ne ovatkin
jo niin rumia ja vanhoja, ettei niillä enää voi tehdä mitään.
Olenko oikeassa vai olenko OIKEASSA?

Kaipaan aikaa, jolloin kävin opiskelukavereitten kanssa kaljalla; puhuttiin niitä ja näitä ja
paranneltiin maailmaa – aamulla sitten paranneltiin krapulaa. Nykyään ei onnistu pikakaljallakaan käynti, ellei ole sopinut puoliskon kanssa, että se hakee ja se tekee ja mä tulen silloin
ja silloin ja TASAN klo silloin!
Hyvä juttu tapahtui fuksi-illassa tuossa vuosi sitten, kun aloitin TOLilla. Eräs nuori kaveri
jutteli siitä, millaisia kapakoita nykyään on ja missä on käynyt viime aikoina. Minäkin siihen,
että niin se Rattori - se oli hyvä paikka. Kaveri siihen, että mikäs se on? Niin, sehän oli silloin
vuonna kuokka ja kirves…(vuonna 1985-1988, jolloin harrastin alaa…). Olin nääs silloin
18 v…Keskustelukumppanini kehui täyttäneensä sinä vuonna 4 vuotta…Kääk! Tunsinpas
itseni oikein niin maan perusteellisesti täti-ihmiseksi!
Missä ovat ne täti-immeiset, jotka ovat aloittaneet TOLilla joskus viime vuosituhannella
ja saaneet kasaan 40 ov:tä ja sitten häippäisseet jonnekin Tietoenatorin palkkalistoille tai
jonnekin sinne…
Olen yrittänyt paria sinkkua ikätoveriani houkutella takaisin opiskelujen pariin kehumalla,
että täällä olis koulutuskelpoista nuorta lihaa tarjolla…Ei ole auttanut sekään.
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Lillukka
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Kohtaaminen
Minä en ole koskaan oikein pitänyt lapsista. Toisaalta enhän minä ole vielä edes siinä iässä,
että minulle tulisi lapsikuume. Olen silti miettinyt asiaa aika paljon ja tullut siihen tulokseen,
että lapsen saaminen ja kasvattaminen ei tule kuulumaan minun kuvioihini. Muutenkaan
minä en voi sietää joka paikassa huutavia ja kiukuttelevia lapsia, vaikka ne eivät olekaan
omia. Ja jos ne olisivat niin silloin minä luultavasti lähtisin niin pitkälle kuin pippuri kasvaa.
Voitte siis kuvitella hämmästykseni - ja aidon kauhistukseni - kun kuulin, että huhtikuussa
minusta tulisi täti. Aluksi en edes saattanut uskoa sitä, mutta ajan myötä se tosiasia oli hyväksyttävä, että veljeni ja hänen vaimonsa olivat saattaneet alulle pienen olion, joka saattaisi
koitua minulle kohtaloksi, monellakin tavalla.
Siispä minä aloin kouluttaa itseäni sen pienen olion tuloa varten. Aikaa tuohon tulemiseen
oli vielä kuukausia, joten hieman loiva lasku voisi auttaa asiaa.Yritin joka tilanteessa ajatella
lasten hyviä puolia, mutta toivotonta, sillä en keksinyt edes yhtä ainoaa. Lopulta näin jo unia
pienistä hirviöistä, jotka tuhosivat kaiken minkä olin saanut aikaan. Sitten ne vielä kiusasivat
avuttomia koiria, ja se vasta olikin minulle kuin punainen vaate. Silti melkein huomaamattani kaupungilla ollessani yritin vakuutella itselleni ettei lapsi tule olemaan samanlainen kuin
viereinen naama punaisena karkkia huutava suloinen lapsi. Ei onnistunut. Mutta yritettävä
oli, sillä eihän täti voi vältellä ja olla tutustumatta omaan veljenpoikaansa. Pystyin sieluni
silmillä nähdä tilanteen, kun täti tutustuu synnytyslaitoksella uuteen tulokkaaseen. Muuta
sukulaiset tungeksivat ympärillä ja suista kuuluu huokaisuja ja ihailuja. Ja mitä täti tekee?
Juoksee kirkuen pois koko sairaalasta. Ei, jotain oli keksittävä.

Laskettuun aikaan on enää vain muutama kuukausi. Päivä päivältä tulen yhä hermostuneemmaksi. Eräiden mielestä on hauskaa, että täti jännittää synnytystä enemmän kuin itse
äiti. Joka kerta kun lapsi potkaisee tai supistelee, olen saada sydänkohtauksen. Muutamiin
asioihin olen kyllä jo alkanut tottua, kuten siihen, että tästä lähin tulen olemaan aina Saritäti. Kauan sekin kyllä kesti, sillä 15-vuotiaan on aika nolo esitellä itsensä: Hei! Olen Saritäti.
Mutta siitä olen varma, että kaikkein vaikeinta tulee olemaan vastasyntyneen kohtaaminen.
Sairaalassa en sitä missään nimessä halua tehdä vaan sen on tapahduttava kotona. Kuvittelen kuinka saavun vatsa perhosia täynnä veljeni kotiin. Jo ulos kuulen kuinka vauva kirkuu.
Sormet vapisten avaan oven ja astun sisään. Hiljaa riisun takkini ja lähden yläkertaan, missä
kohtaloni määrääjä valtaa sydämiä. Näen koko suvun lepertelevän pikkuiselle nyytille, joka
makaa vuoteella. Menen sen luo ja katson sitä silmiin... Kuinka ihana se onkaan! Niin pieni
ja heiveröinen. Tuota avutonta pikkuista haluan suojella ja varjella elämän vaaroilta.
Niin, juuri noin uskon sen käyvän. Sitten haluan omia samanlaisia ja ennekuin huomaankaan, olen raskaana ja - jos mahdollista - entistä heikkohermoisempi. Ainoa mahdollisuuteni on mennä strelisoitavaksi. Tai ehkä sittenkin mennä positiivisen ajattelun kursille?

Seuraava epäilemättä nerokas keksintö oli saada se ajatus pysyvästi mieleen, että lapsi ei
tulisi olemaan minun. Sehän olisi veljeni, joten minulla ei ole mitään vastuuta siitä. Pieleen
meni taas. Sain kuulla heti aluksi siitä kuinka rakas täti hoitaisi lasta kun vanhemmat olisivat poissa. Silloin mieleeni alkoi hiipiä pienoinen pakokauhu: minun kohtaloni oli sinetöity.
Minusta tulisi vanhapiika, jonka ainoa elämäntehtävä olisi hoitaa veljensä lapsilaumaa. Sillä
- kuten tuleva äiti lupaili - lapsia tulisi vielä puoli tusinaa. Mutta mitä voisin tehdä? Mieleeni
tuli enää vain yksi idea: tyytyä tilanteeseen.
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Pulpu

SyyskokousEXTRA!

alussa oli pulpu ja pulpusta tuli puu, Pulpupuu
jotta kaikille olisi selvää mitä seuraavassa jutussa käsitellään valaisen hieman asiaa. Maailmassahan on satoja erilaisia uskomuksia ja uskontoja siitä mikä maailma on ja miten se
on syntynyt ja kuinka siellä pitää elää. Seuraavassa on erään Blankolaisen käsitys maailman
synnystä ja omasta itsestään kaiken tämän ihmeellisyyden keskellä.
alussa oli pulpu ja pulpusta tuli puu, Pulpupuu
kun Pulpupuu ensimmäisen kerran levitti siemenensä tuuleen syntyi niistä pulpujen pyhä
kansa. pulput olivat ahkeria ja hyveellisiä niinpä rakensivat kaupunkinsa ensimmäisen Pulpuun juurelle. Näin oli syntyi kaupunki jonka vertaista ei aikaisemmin ollut, eikä ikinä tule
olemaan. PULPUTAANIA
Ensimmäinen Pulpupuu tarjosi suojaa Pulputaanialle ja kaupunki oli kokonaisuudessaan
rakennettu vähäisimmistä pulpupuista. Kaupungin puistot olivat täynnä kermavaahtoa ja
joet virtasivat kermaa. Pulput elivät suuressa yltäkylläisyydessä heillä oli mielin määrin erilaisia maitotuotteita. Erityisen suurta herkkua oli Pulpupuun maidosta valmistettu Jäätölö
(huomaa kirjoitus asu tölö)
Mutta jotta ”paratiisi” voisi olla olemassa on sille oltava myös vastakohta. Niinpä eräänä
Pulputaanian historiaan jäävänä päivänä eräs korkea-arvoinen pulpu pieraisi, (hänellä oli
sattumoisin laktoosi-intoleranssi ). Pierun jälkeen hän suuresti irvistäen ulosti maailman
ensimmäisen Haitarin. Asia sinänsä ei olisi ollut paha jos Haitari olisi välittömästi hävitetty
ja tuhottu, mutta tämä onneton pulpu erehtyi ottamaan Haitarin käteensä ja soittamaan sillä
tuhon sävelet.

uusi hallitus

vuodelle 2002

valitaan 28.11.

!

- kokouskutsu
- tietoa kokouksesta ja
ehdokkaaksi asettumisesta
- hallituksen ja toimihenkilöiden
toimenkuvat

Nämä hirvittävät sävelet kantautuivat joka puolelle Pulputaaniaa ja synnyttivät uuden maailman. Maailma joka silloin syntyi on tämä sama jonka, suurin osa ihmisistä tuntee omakseen.
Myöskin kaikki pulput jotka kuulivat Haitarin soiton siirtyivät Pyhästä Pulputaaniasta tähän
juuri syntyneeseen todellisuuteen ja he muuttuivat tavallisiksi ihmisiksi.
alussa oli pulpu ja pulpusta tuli puu, Pulpupuu
Tässä oli lyhyesti kuvattu Hihuli uskonnon maailman synty. Jos haluaa tutustua tarkemmin
pulpujen historiaan täytyy hankkia käsiinsä Esi Hihhu Ilari I:n päästään kirjoittaman kirjan
”Pulpujen Historia ja Tuho Hihhujen Synty ja Uho Ja Kuinka Pääsen Takaisin Pulputaaniaan”. Kirjassa on se vika että jos sitä lukee ihminen joka ei ole vähintään Hihhujen kolmannella tasolla on tuomittu elämään ikuisesti erossa Pulpupuusta. Jos lukija on vielä kaiken
lisäksi Pelimanni on hänet tuomittu ikuiseen ripuliin. Seuraavissa Blankeissa syvennymme
tarkemmin Esi Hihhu Ilari I historiaan ja kuinka hän löysi tien takaisin Pulputaniaan
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Syyskokouskutsu
Blankon sääntömääräinen syyskokous järjestetään 28.11.2001
Luonnontieteellisen tiedekunnan kokoushuoneessa kello 12:00.
Kaikki Blankolaiset ovat tervetulleita.
Blanko Ry.
Esityslista
Yhdistyksen Syyskokous
Aika 28.11.2001 kello 12:00
Paikka: Luonnontieteellisen tiedekunnan kokoushuone
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Kokouksen avaus
Kokouksen puheenjohtajan valinta
Kokouksen sihteerin valinta
Kokouksen pöytäkirjantarkastajien (2 kpl)
ja ääntenlaskijoiden (2 kpl) valinta
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esityslistan hyväksyminen
Yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2002
Yhdistyksen hallituksen valinta vuodelle 2002
Yhdistyksen tilintarkastajien valinta vuodelle 2002
Hallituksen esitys vuoden 2002 toimintasuunnitelmaksi
Hallituksen esitys vuoden 2002 talousarvioksi
Tietotekniikan liiton liittokokous edustajien valinta
Tietotekniikan opiskelijoiden liiton liittokokousedustajan valinta
Oltermannin valinta
Vuoden 2002 jäsenyysmuodot
Vuoden 2002 jäsenyysmaksut
Kokouksen päättäminen

Toimituksen huomautus:
Paikalle toivotaan saapuvan mahdollisimman suuri joukko Blankon jäseniä
äänestämään ja asettumaan ehdolle. Syyskokouksessa ei ole viime vuosina ollut
juuri nimeksikään osanottajia, pakolliset paikat on hädin tuskin saatu täytettyä,
ja valinta on ollut lähinnä vanhan hallituksen käsissä. Kaikilla Blankon jäsenillä
on oikeus vaikuttaa siihen ketkä tekevät päätöksiä ja järjestävät tapahtumia.
Tätä oikeutta olisi syytä alkaa itse kunkin käyttää. On turha ajatella että muut
kyllä hoitavat asiat ja ovat paikalla; juuri näin asiat eivät ole. Ole paikalla. Itse.

SyyskokousEXTRA
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Syyskokousinfo
Missä on tiedekunnan kokoushuone?
Suuntaa kulkusi keskusaulasta vihreiden naulakoiden
päädyn takana sijaitsevan Luonnontieteellisen tiedekunnan kanslian läpi kunnes vastaan tulee tiedekunnan kokoushuone YL136. Kansliasta voi kysyä matkalla neuvoa jos olo tuntuu eksyilevältä. Vaihtoehtoisesti voit edetä viereistä käytävää pitkin kunnes
vasemmalla on ovi jossa lukee pienellä ”tiedekunnan kokoushuone”. Siitä sitten reippaasti sisään ja
huone on viiden askeleen päässä vasemmalla.
Mitä siellä pitää tehdä?
Ihan ensiksi yritetään etsiä istumapaikka, joka on toivottavasti äärimmäisen hankala tehtävä
suurensuuren osanottajamäärän ansiosta. Sitten vain seurataan tapahtumia. Ihmisiä virkoihin valittaessa on toivottavaa äänestää, ja jos olo on yhtään innokas, voi jopa virittää itsensä
ehdokkaaksi ja mahdollisesti jopa tulla valituksi. Kokouksen jälkeen on ollut tapana nauttia
pullakahvia Blankon laskuun, mutta tällä kertaa loppuhuipennuksesta ei ole varmuutta.
Miten äänestän?
Ensiksi pitää olla Blankon jäsen. Sitten kun on äänestyksen aika, kirjoita saamaasi paperinpalaseen suosikkiehdokkaasi nimi, taita lappunen kauniisti kolminkerroin ja palauta.
Miten asetun ehdokkaaksi?
Kun kokouksessa on edetty kohtaan jossa valitaan virka johon haluat, ehdota itseäsi. Siis
ellei sinua ehdota joku muu. Jos olet fuksi, olet tienannut yhden fuksipassipisteen.
Miten tulen valituksi?
Varmista että sinulla on tarpeeksi kannatusta. Tuo kaverisi äänestämään. Vakuuta pätevyydelläsi. Jos olet fuksi ja tulet valituksi, olet tienannut toisen pisteen fuksipassiisi.
Mitä kukakin tekee?
Toimenkuvat löydät seuraavilta sivuilta. Tehtävistä voit kysyä myös nykyisen hallituksen
jäseniltä, yhteystiedot löydät takasivulta.

SyyskokousEXTRA
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Toimenkuvat – hallitus
PUHEENJOHTAJA

RAHASTONHOITAJA

Puheenjohtaja on virallisimman tason toimija hallituksessa. Puheenjohtajan velvollisuutena on tietää
seuraavien asioiden taustaa ja sisältöä:

Rahastonhoitajan toimenkuvaan kuuluu yhdistyksen kirjanpidon ja rahaliikenteen hoitaminen ja
yhdistyksen päätöksentekoon osallistuminen. Eriteltyinä tehtävät ovat seuraavanlaiset:

-

Blanko ry:n historia (ainakin pintapuolisesti)
TTL:n toiminta sekä johtavat henkilöt
Blankon perinnetapahtumat
TOL:n henkilökunta (ainakin opiskelija-asioista huolehtivat henkilöt)
Yleiskuva yliopiston toimielimistä yms. instituutioista
Sisarkillat yliopistoissa jne.

Puheenjohtajan tehtävänkuvaan kuuluu:
-

Kutsuu kokoukset koolle ja johtaa puhetta
Hoitaa edustuksen tärkeimmissä asioissa, kuten TTL:n puheenjohtajien kokouksissa
Laatii vuosikertomukset ja toimintasuunnitelmat, tekee linjauksia
Pyrkii kehittämään toimintaa
Laatii puheenjohtajan palstan Blankkiin
Huolehtii tarvittaessa hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden ohjauksesta
On diplomaattinen

VARAPUHEENJOHTAJA
-

Varapuheenjohtajan velvollisuus on tietää samoista em. asioista kuin puheenjohtajan
Puheenjohtajan ollessa estynyt vpj kutsuu kokouksen koolle, toimii puheenjohtajana sekä
hoitaa edustushommat
On myös puheenjohtajan apulainen, ns. “oikea käsi”
Vastaa erikseenmääritellyistä projekteista, esim. Abipäivät, koulukierrokset (voi myös nimittää
jonkun muun hoitamaan hommaa)
Osallistuu muihin hallituksen tehtäviin

SIHTEERI
-

Toimii yhdyshenkilönä Tietotekniikan liitto ry:n suuntaan
Toimii hallituksen kokouksissa tms. sihteerinä
Kirjoittaa asiakirjat puhtaaksi ja arkistoi ne huolellisesti
Lähettää kokousten pöytäkirjat sähköpostilla hallitukselle tarkastettavaksi (ennen seuraavaa
kokousta) ja www-tiimille www-sivuille laitettavaksi

SyyskokousEXTRA
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-

Yhdistyksen kirjanpidosta huolehtiminen hyvän kirjanpitotavan mukaisesti, tähän kuuluu
kassan ja pankkitilin kirjanpito sekä tarvittavien tositteiden säilyttäminen
Yhdistyksen tilinpäätöksen laatiminen
Veroilmoituksen tekeminen keväällä
Yhdistyksen talousarvion tekeminen syyskokoukseen
Rahaliikenteen hoito (laskunmaksut, matkakorvaukset, rahannosto yms)
Laskutus (lähinnä haalarimainoslaskujen postittaminen yrityksille)
Yhteydenpito pankkiin ja verottajaan
Kirjoittaa Blankkiin rahastonhoitajan omalle palstalle

ULKOMINISTERI
-

Killan torvi ulkomaailmaan (myös ”imuri”)
Pitää huolta olemassaolevista suhteista killan ulkopuolelle, toisiin kiltoihin ja laitokseen sekä
tietysti yritysmaailmaan.
Kehittelee aktiivisesti uusia suhteita killan ulkopuolelle, varsinkin yritysmaailmaan päin
Toimii yritysten kanssa yhteistyössä rekrytilaisuuksien järjestämisessä
Hoitaa harjoittelupaikkojen välitystä niille Blankon jäsenille ja yrityksille jotka ovat harjoittelupankissa mukana.
Kehittää harjoittelupankin toimintaa ja monipuolistaa palvelua kysynnän mukaan
Laatii sekä ylläpitää yritysyhteistyörekisteriä

SUUNNITTELIJA
-

Organisoi tapahtumien (bileiden, saunailtojen yms.) käytännön järjestelyt (paikkojen varaamiset ja muut soittelut & tiedustelut & ilman nuuhkimiset)
Suunnittelijalla on siis langat käsissään. Voi tarvittaessa delegoida hommia eteenpäin, mutta
tietää kuitenkin aina itse mitä kuka tekee ja miksi ja miten ja moneltako.
Pitää hallussaan bilekalenterin luurankoa, tilanteen mukaan myös modifioi sitä
Toimii yhteistyössä ohjelmoijan kanssa

SyyskokousEXTRA

15

SyyskokousEXTRA

Toimenkuvat – toimihenkilöt
TIEDOTTAJA
-

HANSLANKARI

Tiedottaa tapahtumista, avoimista työpaikoista ym. Blanko ry:n jäseniä mahdollisesti
kiinnostavista asioista killan jäsenille; killan asioista ulkoisille sidosryhmille tarvittaessa
Hakee postin vähintään kerran viikossa
Järjestää mahdolliset tiedotustilaisuudet
Pitää Blanko ry:n ilmoitustaulun järjestyksessä ja asiattomista ilmoituksista puhtaana
Tiedotuskanavat: sähköposti, nyyssit sekä ilmoitustaulu
Toimittaa infoa www-tiimille www-sivuille laitettavaksi

OHJELMOIJA
-

Suunnittelijan apulainen bileiden ym tapahtumien käytännön järjestelyissä
BileBaarimikko/tarjoilija (Riippuen tilanteesta/bileistä)
Yhteisten kyytien järjestäjä (lähinnä bussit excuille)
Toisinaan musiikin hommaaminen
Esimerkkibileistäjä
Tapahtumien organisointiin osallistuminen

WWW-VASTAAVA
-

Kehittää Blankon www-sivuja ja pitää ne ajan tasalla apunaan www-assistentti
Kokonaiskäsitys sivujen sisällöstä, rakenteesta sekä käytetyistä tekniikoista
Sopii www-assistentin sekä tiedotusvastaavan kanssa tehtävänjaosta koskien www-sivuilla
tiedottamista
Lähtökohtana on, että www-sivut palvelevat Blankon jäseniä

WWW-ASSISTENTTI
-

-

Toimii yhteistyössä www-vastaavan kanssa, mutta osaa toimia myös itsenäisesti
Vastuualueena #Blanko -IRC-kanava; IRC-bottien (Bugi, Koodi) säätäminen, uusien toimintojen ja palvelujen kehittäminen sekä statistiikkasivun pitäminen ajan tasalla

Hoitaa Blankon salivuorot ym. urheiluun liittyvät käytännön järjestelyt, myös mahdolliset
varauslistat ilmoitustaululle
Ideoi ja kehittää urheilutoimintaa

SyyskokousEXTRA

-

Killan ”yleismies jantunen”
Hoitaa juoksevat asiat
Pitää kiltahuoneen viihtyisänä ja siistinä
Huolehtii pienistä käytännön asioista kiltahuoneella, esim kahvin, teen ja sokerin riittävyydestä, lampuista, seinäkellon pattereista yms.
Ideoi kiltahuoneelle uusia juttuja
Vastaa kiltahuoneen avaimista; pitää hallussaan listaa niistä blankolaisista joilla on avain
Huolehtii koneista, päätteistä ja ohjelmien asennuksesta yms teknisestä puolesta

HARJOITTELUVASTAAVA
-

tulevaisuuden toimihenkilö firmojen ja harjoittelupaikkaa hakevien opiskelijoiden välillä
kyhäilee www-palvelun joka välittää tietoa edellä mainittujen ryhmien välillä

JÄSENVASTAAVA
-

Hoitaa jäsenasioita – käytännössä vastaanottaa ja postittaa jäsenkaavakkeita
Pitää yllä rekisteriä Blankon jäsenistä
Toimii yhdyshenkilönä Tietotekniikan liitto ry:n suuntaan jäsenasioissa

VALOKUVAAJA
-

Tuottaa bilekuvamateriaalia www-sivuille ja Blankkiin
Päivittää www-sivujen kuvaosastoa

BLANKKI-TIIMI

URHEILUVASTAAVA
-

-
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-

Kasaa julkaistavaksi neljä tavallista Blankkia lukuvuoden aikana (kaksi lukukaudessa)
Kasaa kaksi Blankin kooste-erikoisnumeroa vuodessa; AbiBlankki ja FuksiBlankki
Kerjää juttuja/kuvia/materiaalia taukoamatta riviopiskelijoilta/bileaktiiveilta/ hallitukselta
Tuottaa aina lopun Blankkiin tarvittavan täytemateriaalin
Lähettää www-Blankin www-tiimille
Yhteistyössä koko hallituksen kanssa, tiedottaa ajankohtaisista tapahtumista ...
Ei ole vastuussa Blankin julkaisussa ilmenevistä materiaalipulasta johtuvista tauoista

SyyskokousEXTRA
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Kunniakutsu

Humoristinen runo

Blankin toimitus haluaisi erityisesti toivottaa syyskokoukseen tervetulleeksi jäsenemme Erno Perälän. Emme valitettavasti voi kutsua Ernoa henkilökohtaisesti, sillä
palautettuaan liittymislomakkeensa viinan vapisuttamin käsin viime fuksisaunassa,
Erno katosi salaperäisesti jälkiä jättämättä. Erno on kuitenkin hyvä ja kaikkien
rakastama poika, joten jos satut näkemään Ernoa tai poikkeamaan Helvetissä, toivota hänet erityisesti tervetulleeksi Blankon syyskokoukseen. Ohessa julkaisemme
otteen Erno-pojan liittymislomakkeesta, josta toivomme olevan apua etsinnöissä.

Jos oot sorttia katuvaista
ole tarkka, vaaran merkit tässä haista
Jos selviät, kokemus voi sua karaista,
luultavimmin vietät elämän hautajaista
Nettipeli ei säästä miestä, ei naista
koukulta, ei oo sen vertaista
Peli voi helposti aivopesaista
etkä pärjää, ellet tehtävistäs laista
Lempiruokaas paista
et sitä edes maista
kun yötäpäivää paukkuu laajakaista

Q----

SyyskokousEXTRA
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Q-re

--- -- - Katariina ”Q-re” Kuure
- - -- --- ----re
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Skydiveri, skydiveri,
on kaikkien kaveri
”...wind 180 degrees, 7 knots... visibility 40 kilometers, scattered 4000 feet. Inform on initial contact
you have information Papa” kuuluu Oulunsalon lentokentän automaattisesta sääpalvelusta saatu tiedote.
Sääpalvelun (ATIS) puhelinnumero on ahkerassa käytössä, parhaimmillaan tilanne tulee tarkistettua
kaksi kertaa tunnissa, aina kun tiedote vaihtuu uuteen. Nopea soittokierros ja kohta on tuttu porukka
jo kasassa ja matkalla kohti kenttää. Viikon kestänyt vesisade on pitänyt hyppykansan tiukasti maassa,
ns. ”tekemässä keliä” kesämökillä ja milloin missäkin. Into taivaalle on sen mukainen, ja kerhon eli
kertsin pihassa onkin jo useita autoja. Äkkiä siis nimet pokalistaan ja haalimaan kamat kasaan.

10 minuuttia myöhemmin korkeus lähenee 2400 metriä ja on aika alkaa katsomaan uloshyppypaikkaa.
Katselen lentäjää kun hän pyytää hyppylupaa ja jännitys alkaa kohoamaan. Maassa on kuitenkin nousemassa “finski” ja joudumme odottamaan keräten samalla lisää korkeutta. Luvan saatua lennämme kohti
tuulien mukaan määritettyä uloshyppypaikkaa. Lentäjän luvalla raotan hieman ovea ja kurkistan mihin
suuntaan olemme menossa. Kone näyttää sortavan lievästi oikealle ja uloshyppypaikkakin on muutaman
asteen vasemmalla. Käsken lentäjää korjaamaan 10 astetta vasempaan ja odottelen koneen vakautumista.
Linja näyttää hyvältä joten on aika aukaista ovi.

Laskuvarjohyppy on ilmailun eri lajeista noussut harrastajamäärissä mitattuna selvästi
Suomen suurimmaksi. Eikä ihme, sillä jostain syystä täysin toimivasta lentokoneesta poistuminen kesken lennon on sen verran kiehtova asia, että aivan normaalilla mielenterveydelläkin varustetut ihmiset tahtovat päästä sitä kokeilemaan ainakin kerran elämässään. Laskuvarjohyppy tarjoaa tällä hetkellä helpoimman ja edullisimman tien todellisen kolmannen
ulottuvuuden kokemiseen.

Opittavat asiat eivät ole ylivoimaisen vaikeita, ja niitä harjoitellaan niin, että esimerkiksi
varavarjotoimenpiteet tehdään lopulta tarvittaessa lähes refleksinomaisesti. Ennen ensimmäistä hyppyä oppilaiden kyvyt testaan vielä kirjallisella kokeella ja kaatumis- ja varavarjoja uloshyppynäytteillä. Varavarjonäyte uusitaan lisäksi määräajoin parin kuukauden välein,
jotta toimenpiteet eivät pääse unohtumaan. Oppilasvarjoissa on pakollisena painelaukaisin,
joka avaa varavarjon tietyllä korkeudella, jos päävarjoa ei ole avattu, eli putoamisnopeus on
tietyllä korkeudella liian suuri. Tämä varmistaa sen, että vaikka hyppääjä ei jostain syystä,
esim. sairaskohtauksen vuoksi, avaa varjoa ajoissa, varavarjo avautuu joka tapauksessa.

Myös Oulun laskuvarjokerhon alkeiskursseilla on tänä kesänä ollut vilkasta, heinäkuussa
kurssin aloitti 24 innokasta oppilasta, mukana myös useita Blankon edustajia.
Pian ensimmäiset (uhka?)rohkeat ovat jo matkalla koneelle. Oskar-Victor-Echo kiipeää enemmän tai
vähemmän ripeästi hyppykorkeuteen ja aloittaa linjan ajamisen kilometrin ennen suunniteltua hyppypaikkaa. Korkeutta on reilu kilometri, nopeutta 160km/h ja ensimmäinen oppilas kiipeää strevalle roikkumaan ja päästää irti. Hyppymestari seuraa silmä kovana hyppääjää, virnistää ja näyttää peukkua
muille koneessa olijoille; oppilaan ensimmäinen itseaukaisu oli onnistunut, hyppääjän hyppyuran eräs tärkeimmistä etapeista on saavutettu. Ovi vedetään kiinni ja kone alkaa kerätä lisää korkeutta seuraavaa
kierrosta varten.
Peruskurssi kestää yhden viikonlopun sekä pari iltaa seuraavalla viikolla. Noin viikon kuluttua kurssin alkamisesta onkin jo aika tehdä ensimmäiset hypyt, jos sää ja muuta hyppytoimintaan vaikuttavat tekijät sen sallivat. Kurssilla opetellaan kaikki perusasiat, jotka tulee
osata jotta ensimmäinen laskuvarjohyppy voidaan suorittaa turvallisesti. Vaikka ensimmäisillä hypyillä varjon aukaisusta huolehtiikin koneen ja hyppääjän välille viritetty pakkolaukaisuliina ja hyppääjällä on mukanaan myös radio jonka avulla hän saa ohjeita, on kaikkien
kuitenkin osattava perusasiat mm. varjon ohjaamisesta, oikeasta alastulotekniikasta ja toimimisesta erilaisissa vajaatoimintatilanteissa.
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Uloshyppypaikan päällä otan pyytävän katseen hyppymestariin joka nyökkää takaisin merkiksi että
olemme oikeassa kohdassa ja voin mennä. Siirryn puolittain ulos ilmavirtaan koneen perään katsoen.
Rakennusten näkyminen Lego taloja paljon pienempänä kaukana alhaalla lisää jännitystä ja pulssi
nousee yli 160:nen. Kerään rohkeutta ja sukellan kädet edellä koneen perästä 45 asteen suuntaan maata
kohden. Parissa sekunnissa alan kääntyä lähes pysty asennosta mahalleen jolloin rentoutan asennon tuomalla kädet korvien tasalle ja koustamalla sääret noin 90 asteen kulmaan.
Useimmille kurssin käyneille hyppääminen yleensä jää kursiin kuuluviin kahteen hyppyyn,
noin 10% loppujen lopuksi jatkaa harrastusta lupakirjaan asti. Eräs hyvä tapa aloittaa onkin
tehdä ensin tandemhyppy, jonka jälkeen voi arvioida, olisiko intoa aloittaa varsinainen harrastuskin. Tandemhypyllä pääsee kokemaan heti, miltä vapaapudotus noin kolmen kilometrin korkeudelta tuntuu. Oulun laskuvarjokerhostakin löytyy useita, joille tie harrastukseen
on auennut juuri tätä kautta, mutta silti suosituin tapa on tulla suoraan peruskurssille.
Korkeusmittari näyttää 2500 metriä ja on aika tehdä hypyn oikea suoritus. Käytän oikeaa kättä nopeaa
kiinni mahassa ja pyörähdän samantien selälleen. Putoaminen selällään tuntuu aivan upealta mutta asento
ei ole aivan stabiili ja alan pyörimään vaakatasossa. Päätän kääntyä takaisin stabiiliin mahalleen tai-
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Päivän hyvä työ
Euroaika lähestyy. Blankin toimitus ottaa osaa eurovalistukseen ja avokätisesti antaa rakkaille lukijoilleen jouluostoksilla
tuhlattavaksi ihka oikean irti leikattavan väärennetyn luonnollisen kokoisen 500 euron setelin. Tällä irtoaa paikasta
kuin paikasta kaikkea mukavaa pukinkonttiin: pleikkari, potkulauta, sata kiloa kinkkua, 15 koria sihijuomaa tai vaikkapa
näppärä pieni mopo osamaksulla. Rauhallista joulua ja lokoisaa Uutta vuotta vankilassa toivottaa Blankin toimitus:)

vuttamalla käsiä taakse ja korjaan alkaneen lattakierteen laskemalla oikeanpuoleista hartiaa hetkeksi
hieman alaspäin. Korkeutta on vielä 1800 metriä mutta päätän yrittää pitää lopun matkaa mahdollisimman hyvin stabiilin ja nauttia 200km/h vauhdilla putoamisesta vielä noin 15 sekuntia.
Ilmailuun liittyviä harrastuksia pidetään yleensä kalliina, ja eihän se ihan ilmaista olekaan.
Kuitenkin hyppäämiseen pääsee mukaan suhteellisen edullisesti, peruskurssin hinta on
1900,- ja ryhmässä ilmoittautuneet saavat alennusta enimmilläään 1500,- asti. Kurssin hintaan kuuluu opetus ja 2 hyppyä, jonka jälkeen hypyt maksavat 80 - 90 mk kappale korkeudesta riippuen. Itsenäiseksi hyppääjäksi pääseminen vaatii vähintään noin 40 - 50 hyppyä,
joiden aikana hyppääjä on oppilas ja etenee ennalta laaditun koulutusohjelman mukaan.
Mittari kertoo korkeudeksi noin 1000 metriä, on aika avata varjo. Hyvän asennon pitäen katson ylöspäin ja näen varjon kasvavan yläpuolelleni nopeuden hidastuessa muutamassa sekunnissa 200:sta noin
10 kilometriin tunnissa. Lopun matkaa onkin sitten enemmän aikaa katsella myös maisemia kuitenkin
pitäen tarkkaa huolta omasta sijainnista, korkeudesta ja ilmatilasta. Hyppymestari on määrännyt laskeutumisalueen johon pitäisi osua muutaman metrin tarkkuudella. Turbulenttinen keli lämpimän päivän
jälkeen lisää tehtävän vaikeutta. Käännyn noin 200 metrin korkeudessa laskukierroksen myötätuuliosalle
ja arvioin kohtaa milloin pitäisi kääntyä perusosalle sivutuuleen. Noin 150 metrin korkeudessa näyttää
siltä että nyt pitää kääntyä jottei lasku merkitylle paikalle jää lyhyeksi ja ei tarvitse tehdä liian matalalla
jyrkkiä käännöksiä. Loivalla käännöksellä siirryn finaaliin vastatuuleen pehmeän laskeutumisen saamiseksi ja otan suunnan kohti merkittyä paikkaa. Varjo heilahtelee vähän ilman pyörteissä ja sitä joutuukin
ohjaamaan loppuun asti. Muutamaa metriä ennen maata tuuli tyyntyy yllättäen ja varjo alkaa liitämään
nopeampaa eteenpäin. Teen loppuvedon vetämällä molemmat ohjauspunokset yhtäaikaisesti alas tavallista
hieman korkeammalla noin 3 metrin korkeudella ja laskeudun hitaasti jaloilleni. Lasku meni kuitenkin
7 metriä pitkäksi sovitusta laskupaikasta ja on rajoilla saako siitä merkintää. Suorituksen hyväksyntä
on kuitenkin nyt viimeisimpiä asioita mielessä upean hypyn jälkeen.

Matti Oikarinen
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Ari-Pekka Repo

Päälliköt
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#

Lisätietoa laskuvarjohypäämisestä Oulussa: www.oulunlaskuvarjokerho.com

#
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tökillääP

Kaizu
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Blankossa tapahtuu

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

PIKKUJOULU
24.11.2001 klo 19
Mäkelininkatu 31
Saunaa ja riisipuuroa.
Ohjelmaa ja yllätyksiä.
Jouluspördeä.

*** SYYSKOKOUS ***
28.11.2001 klo 12
Luonnontieteellisen tiedekunnan kokoushuone YL136
Jännitystä ja tiukkoja tilanteita uutta hallitusta muodostettaessa.
Paikalle toivotaan mahdollisimman suurta osanottajajoukkoa.
Äänestysoikeus Blankon jäsenillä.

ITSENÄISYYSPÄIVÄN
ILLALLINEN
6.12.2001 klo 19
Bar & Grill Dupont, kauppurienkatu 24
Tilaisuudessa kevytmielinen pukupakko.
Vain ennalta ilmoittautuneille.

MUITA TAPAHTUMIA &
AJANKOHTAISTA INFOA
web: www.blanko.oulu.fi
news: oy.killat.blanko

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.
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.
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.hallitus@oulu.fi
Parhaimmat poiminnat ja paljon muuta luet kuitenkin tästä lärttysestä, Blankista.
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Blanko/Hallitus2001
blanko.hallitus@oulu.fi

hallitus

toimihenkilöt

Puheenjohtaja

blanko.puheenjohtaja@oulu.fi

Ilari Juslén

Varapuheenjohtaja

blanko.varapuheenjohtaja@oulu.fi

Heikki Virkkunen

Suunnittelija

blanko.suunnittelija@oulu.fi

Hanna Säynäjäkangas

Rahastonhoitaja

blanko.rahastonhoitaja@oulu.fi

Sami Tommilammi

Ulkoministeri

blanko.ulkoministeri@oulu.fi

Juhani Heikka

Sihteeri

blanko.sihteeri@oulu.fi

Sari Juntunen

Vt-sihteeri

blanko.vtsihteeri@oulu.fi

Mika Fonsén

Jäsenvastaava

blanko.jasenvastaava@oulu.fi

Niko Hummastenniemi

Blankki-tiimi

blanko.blankkitiimi@oulu.fi

MasaHannaDammuDimmu

Urheiluvastaava

blanko.urheiluvastaava@oulu.fi

Pasi Takalo

Harjoitteluvastaava

blanko.harjoitteluvastaava@oulu.fi

Tero Haaga

Tiedottaja

blanko.tiedottaja@oulu.fi

Matti Virtanen

Hanslankari

blanko.hanslankari@oulu.fi

Ari-Pekka Repo

Ohjelmoija

blanko.ohjelmoija@oulu.fi

Katja Juvani

Valokuvaaja

blanko.valokuvaaja@oulu.fi

Jussi Ranta

www-vastaava

blanko.www-vastaava@oulu.fi

Päivi Törmänen

www-assistentti

blanko.www-assistentti@oulu.fi

Pertti Lehtisaari

opke-interface

blanko.opke-interface@oulu.fi

Pasi Partanen

Blanko ry
Tietojenkäsittelytieteiden laitos
PL 3000, 90014 Oulun yliopisto
www.blanko.oulu.fi

