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haalarimerkkikisan tulos
rassapotamus osa 9 miljoonaa
wappukondomi
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Julkaisija: Blanko ry.
http://www.blanko.fi
Paino: Oulun yliopistopaino
Painos: 120 kpl
E-mail: blankki-tiimi@blanko.fi
http://blankki.blanko.fi/
nettijatkot http://blankki.blanko.fi/nettijatkot
Palautetta Blankista voit antaa myös Blankon webbisivujen kautta.
Blankki-tiimiin kuuluvat: Juhani Lehtonen (päätoimittaja), Jussi Lehtonen, Jenni Sirviö, Tuomas Aarni, Tuomas Kukkamaa, Aleksi Pöyhtäri,
Ilkka Pernu ja Hanna-Mari Saxman (taitto)

Seuraava Blankki ilmestyy syksyllä. Jos haluat juttusi lehteen, lähetä se viimeistään 31.5.2010.
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 edelleen käyttää lehden www-sivustolla ja lehden tai sen yksittäisen osan uudelleenjulkaisun tai muun
käytön yhteydessä toteutus- tai jakelutavasta riippumatta. Toimitus laittaa pyytämättä lähetettyjä kirjoituksia ja kuvia
nettiin, ellei hukkaa niitä ennen sitä. Blankki ei edusta Blanko ry:n tai kenenkään muunkaan virallista kantaa.
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13:44:53 <@aarni-> Tänään ois kuvaukset Kalevan blogia varten, vielä ois aikaa muotoilla pensseleitä :D
13:45:52 <@Tice> :DD
...
13:56:26 <@aarni-> En saanut lupaa leikata ollijokisia :(

Halippatsuippa! Mites ois
parit wappu(kanki)nakit?
Wappu alkaa olla erittäin lähellä, ja sen huomaa viimeistään siinä vaiheessa kun käpistelet WappuBlankkia kädessäsi. On itseasiassa jännä taas huomata, että mihin ihmeeseen syksy ja kevät ehti taas hulahtaa. Eihän siitä ole
kuin hetki, kun syksyllä tarkasteli kurssitarjontaa ja selaili omaa HOPSia ihmetellen, että mitähän kursseja sitä tänä
vuonna suorittaa. Omalla kohdallani noita jäljellä olevia kursseja ei enää hirveästi ollut, joten ehdimpä myös aloittaa sen ison G:n väännön. Sitä olisi nyt sitten tarkoitus jatkaa odotettujen wappurientojen jälkeen. Blankin webbisivuprojekti on vielä jokseenkin vaiheessa, sivut ovat wanhat, mutta uusia sivuja on suunniteltu jo jonkin verran. Toivottavasti suunnitteluista päästäisiin siihen pisteeseen, että ne saataisiin käyttöön nyt kesän aikana.
Blankin teko on ollut todella mukavaa, sillä mikäs näitä hommia on tehdessä, kun apuna on erinomaisen hieno ja motivoitunut Blankkitiimi. Heidän lisäkseen mukana on ollut myös monia muitakin juttujen teosta kiinnostuneita ja ansioituneita henkilöitä.
Kevät on ollut varsinaista hulabaloota ja Blanko on erinomaisesti järjestänyt monipuolisia tapahtumia, joten kaikille on
varmasti ollut jotakin. Häppeninkien ohessa on tietysti hyvä välillä keskittyä myös kaikenlaisiin opintoihinkin. Opinnot eivät kuitenkaan saa olla se ydin juttu, vaan tärkeää on myös verkostoitua ja tutustua uusiin ihmisiin. Tällaisena tapahtumaspektaakkelina wappu on aivan omiaan. Wappua voikin pitää isona palkintona vuoden aikana suoritetuista kursseista.
Wappu on koko vuoden ehdottomasti odotetuin opiskelijatapahtuma. Se kestää n päivää ja sisältää useita jopa kummallisia, mutta äärimmäisen hulvattomia tapahtumia. Ei siis kannata jäädä kämpille ihmettelemään, vaan ulos kaikkeen kivaan mukaan vaan! Toivottavasti nähdään tapahtumissa, ja jos huomaat keksiväsi hienoja juttuideoita Blankkiin, niin nykäise rohkeasti hihasta!
Wappuleisin terveisin,
Juhani ”Rockyz” Lehtonen

Wappulaulu
Trololololoo

blankki-paatoimittaja(at)blanko.fi

hhhhh ya ya yaaaah, ya ya yaaah, yaaah, ya yah.
Ohohohoooo! Oh ya yaaah, ya ya yaaah, yaaah, ya yah.
Ye-ye-ye-ye-yeh ye-ye-yeh ye-ye-yeh, oh hohohoh. *
Ye-ye-ye-ye-yeh ye-ye-yeh ye-ye-yeh, oh hohohooooooooooo!
-aaaaoooooh, aaaooo hooo haha
Nah-nah-nah-nah-nuh-nuh, nah nuh-nuh, nah nuh-nuh, nah nuh-nuh, nuh-nah.
Nah-nah-nah-nun, nun-ah-nah, nun-ah-nah, nah-nah-nah-nah-nah!
Nah-nah-nah-nah-naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaah! Dah dah daaaaaaaaah...
Da-da-daaah, daaah, daa-daah.
Lololololoooooooo! La la-laaaaaah, la la laah, lol, haha.
Oh-ho-ho-ho-ho, ho-ho-ho, ho-ho-ho, oh-ho-ho-ho-ho!
Oh-ho-ho-ho, ho-ho-ho, ho-ho-ho, lo-lo-loooo!

AAIIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE-eee-eee-EEEE! *
Luh luh lah, lah, lah-lah.
Oh-ho-ho-ho-hoooooo!-BOPahdududuh-dah-da dudaaah!
Da-da-daaah, daaah, daa-daah.
Lololololo, lololo, lololol, la la la la yaah!
Trolololo la, la-la-la, la-la-laOh hahahaho! Hahaheheho! Hohohoheho! Hahahaheho!
Lolololololololo, lololololololol, lololololololol, lololo LOL! *

08:44 <@hulu> son vapaapäivä, eli koodailua

Ahhhhh! La-la-laaah! La la-laaah, laaah, la-la.
Oh-ho-ho-ho-hoooooo! La, la-laaaah, lalala, lol, haha.
Lolololo-lololo-lololo, oh-ho-ho-ho-ho!
Lolololo-lololo-lololo, oh-ho-ho-ho hooooooooooooooooooooo!
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19:26 -!- Julie_19f (Anna wait for fucking) [~fuckme@her60-1-88-175-145-208.fbx.proxad.net] has joined #Blanko.Blankki
19:32 < Morrissey> :DD
19:32 < Morrissey> realnamet kohillaa tulokkaalla :D
19:35 -!- Julie_19f [~fuckme@her60-1-88-175-145-208.fbx.proxad.net] has quit [""]

Wapputerveisiä \o/
Kevät on saatu potkittua liikkeelle ja on aika tuunata kunto ja puvustus wapun ajeluja varten. Wanhemmille
opiskelijoille wappu tarkoittaa jo ehkä hieman vähentynyttä juhlimista, mutta sitäkin suurempia määriä vanhoja muistoja. Fukseille tuleva wappu on mielenkiintoista aikaa, kun silloin tapahtuu ja sattuu yli viikon ajan
useisissa erilaisissa tapahtumissa. Itseasiassa wappu voi olla jopa joillekin hyvin häiritsevä tapahtuma, jos ei
ole tottunut viettämään yömyöhään pippaloita tuntemattomassa porukassa. Tämä tiedoksi henkilöille, jotka
karttavat bileitä, wappuna ei tarvitse miettiä omia rajojaan vaan kannattaa antaa fiiliksen viedä.
Fuksiwappu on se ensimmäinen opiskelijawappu ja siitä kannattaa ottaa ilo irti. Vaikka opiskelut ehkä vielä
jatkuvat ja tenttejä on tulossa, ei niiden kannata antaa liikaa stressata. Tapahtumia on niin paljon ja useimmiten tapahtuvat sijoittuvat alkaviksi iltapäivästä niin opiskeluja voi hoitaa aamupäivästä ja keskittyä iltapäivästä/illasta wapun viettoon. Jos krapula pelottaa, niin voihan wappua viettää myös hieman matalammilla
kierroslukemilla eikä painaa urku auki wapun valtaväyliä. Kukin valitsee oman tyylinsä viettää wappua ja ei
pidä toisten antaa sitä häiritä.
Tänä vuonna Blanko on hieman uusinut wappuohjelmaansa, joka on muuten luettavissa tämän lehden
sivuilta. Mukaan on tuotu uudenlaisia tapahtumia ja tapahtumien suunnittelussa ollaan mietitty enemmänkin yhteismeininkiä kuin pelkästää ryyppyjuhlia, paikalle toivottaisiin myös vähemmän bileissä käyneitä
opiskelijoita ihan vain verkostoitumisen takia. Wappuna myös romanssit kukoistavat, joten wappuheilan
ottaminenkaan ei ole yhtään huono idea, jos heilaa ei entuudestaan vielä ole. Perinteitä on ohjelman teossa
kunnioitettu, mutta on jouduttu myös karsimaan huonoiksi havaittuja tapahtumakonsepteja. Tämä voi ehkä
närkästyttää wanhoja blankolaisia, mutta tarkoituksena on kehittää Blankon toimintaa, eikä jäädä junnamaan
historian painolastien takia lähtökuoppiin.
Niin, mitäpä siitä muuta horisemaan, kuin että Hyvää Wappua kaikille lukijoille ja nähdään kylän raitilla. Pitäkää mukavaa ja olkaa ihmisiksi ja edustakaa Blankoa sivistyneesti :) Tulevaa ajatellen toivotan myös hyvää
kesää kaikille. Seuraavan kerran palataankin astinlaudalle syksyn puolella.

Tervehtien Ville-Matti ”Wapukki” Alanko
Puheenjohtaja

”

#Blanko.excu:
13:35 <@Rockyz> muistetaanpa perua sitte lähtöjä että mieki mahun mukaan ;D
13:38 <@teprrr> :D
13:42 <@hummerr> :D
13:44 < Dara`> :D
17:10 <@Xoloth> meikä alko laittaa dragons age tulille
17:10 <@Xoloth> hyvästi real world
17:11 <@Xoloth> teretulemast röllit ja menninkäiset

”

17:19 <@Crazz> tänään on chuck norriksen syntymäpäivä
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Blankossa tapahtuu:

Tapahtuma

Kuvaus

Ajankohta

Kevätexcursio

Lähdemme bussilla 22.4. yöllä kohti Helsinkiä, jossa yritysvierailun koh- 22.-25.4
teena Recoil Games. Illasta päädymme Tallinnaan ja siellä vietämmekin
2 yötä!

Wappu

Koostuu lukemattomista ja sanoinkuvaamattoman hienoista tapahtu- 24.4. - 1.5.
mista! Wapusta muodostuu jatkumo, jonka päiviä on myöhemmin lähes
mahdotonta erottaa toisistaan. Takakannessa tapahtumat päivittäin.

Alumnisauna

Kasataan alumnit ja vastavalmistuneet saman katon alle muistelemaan
menneitä ja pohtimaan tulevaa rennossa ilmapiirissä. Paikalla yrityksien
edustajia, mahdollisesti TTL sekä livebändi. Tarkoituksena mahdollistaa
alumneille tilaisuus kuulla työelämässä olevilta kuulumisia sekä laajentaa verkostoaan.

22.5

Kesätapahtuma

Blankon ja OluTin järjestämä tapahtuma. Voi olla mitä vaan yyberhauskasta hyperhauskaan, tarkentuu myöhemmin. Alkupäivä rannalla yhteistoimintaa ja iltapäivällä/illasta Teekkaritalolle grillaileen ja livemusaa.

Heinäkuussa 2010

Piknikit vol. 1, vol. 2. &
vol. 3

Järjestetään tenttipäivien yhteyksissä. Keräännytään kesätenttien jälkeen yhdessä ulos viettelemään aikaa mukavassa seurassa.

Ilmoitetaan myöhemmin

Blankon leffaillat

Katsellaan kiltahuoneella leffa videotykiltä ja lisäksi tarjolla on pientä Ilmoitetaan
naposteltavaa.
myöhemmin

Kiltahuonepäivystys

Kiltahuonepäivystyksen aikana jäsenet voivat käydä ostamassa kiltahuoneelta esimerkiksi haalarimerkkejä, kiltapaitoja, laulukirjoja ja lunastaa anomiaan Bugi-tunnuksia.

Blankon sählyvuoro

Pelaillaan rennolla meiningillä sählyä Välivainion ala-asteen liikuntasa- Keskiviikkoisin
lissa.
klo 20:30-22:00

Blankon sählyvuoro

Pelaillaan rennolla meiningillä sählyä Norssilla.

Kellonaika ilmoitetaan myöhemmin

Torstaisin
klo 13-14

Torstaisin
klo 18.40-19.40

Blankon
vuoro

sisäurheilu-

Pelaillaan sählyä, koripalloa, lentistä tai mitä vaan Välivainion ala-asteen Sunnuntaisin
liikuntasalissa. Ehdotuksia #Blanko.urheilu -kanavalla!
klo 17:00-18:00

Tollilta valmistuneita keväällä 2010:
Hillukkala, Mervi : Tapaustutkimus terveydenhuollon laskutusprosessin uusimisen haasteista.
		

2010-03-17 (Raija Halonen)

Alasuutari, Minna : Sairaalan tietoturvaohjeet ja niiden noudattaminen:
		

Haastattelututkimus sairaalan työntekijöiden tietoturvakäyttäytymiseen

		

vaikuttavista tekijöistä.

		

2010-03-03 (Mikko Siponen)

22:59 <@aarni-> Hyvät bänditreenit päättyy Speedy & Saku -hetkeen, kun tukka
jää kiinni takin nappiin ja pittää pyytää muita irrottamaan
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Cockfight
"Jottai m

"Käyttäkää uuniperunoita uunissa"

austeho

MMM:n kiikkuessa naftaliinissa kyllästetyssä eläkekeinutuolissa piti Blankkitiimin kehittää syötäväksi kelpaavan
kanssa jotain pientä tekemistä. Päätimme kokeilla teeveestä tuttua ruuanlaittokonseptia: iltamien osanottajista
muodostetaan kaksi joukkuetta, jotka
hankkivat toisilleen 15 € satsin sekalaisia väsäilytarpeita, kokoonnutaan keittiötilaan ja katsotaan mitä oikein saadaan aikaiseksi – kokeilemallahan ne
atomipommitkin on tehty. Kyökistä löytyviä apuvälineitä ja ruoka-aineita saa
ja kuuluukin käyttää valmistusprosessin apuna. Valmistusajaksi sovittiin noin
1,5 tuntia per joukkue, kyllä siinä ajassa
täytyy tulla valmista. Arvosteluraatiin
kuuluivat osanottajat: pisteytysjärjestelmää emme jaksaneet käyttää, mutta

ei sekään väärin olisi, tällä kertaa
homma hoitui lähinnä huutoäänestyksellä. Nyt kun säännöt ovat
selvät, mainittakoon että kaiken
kohelluksen ja vaivannäön jälkeen osallistujat pitivät tätä repertuaaria kaikkein hauskimpana tähän mennessä järjestetyistä Blankin testeistä. Tuli nimittäin havaittua, että 15 eurolla saa pientä luovuutta käyttäen aikaan aivan tolkuttoman mainiot ateriakokonaisuudet. Wapun aikaan raaka-aineet tosin kannattaa käydä hankkimassa suhteellisen hyvissä ajoin, jottei
hyvässä nousuhönössä mukaan tartu
puutarhatonttuja,
kengänkiilloketta,
surströmmingiä tai muuta vastaavaa
nautittavaksi kelpaamatonta. Eli: suosittelemme. Ohjelmanumero sopinee kesän grillailuhommiinkin, mutta sen version saatte tyypata itse.

mmia?"

perunoita: mausteina paprika, Chili Explosion ja Herbes de Provence –seokset
* Paistettuja perunankuoria (lajike: rosamunda)
* Wokki: kanan fileeriekaleita, omenan ja paprikan viipaleita, tuoretta tomaattia maustettuna mallasviinietikalla
ja Chili Explosionilla
* Vadelma-mangokermavaahtoa sekä
siihen sekoitettuna murskattuja Digestive-ruiskeksejä
Ja sitten ensimmäiset itsekehut: ”munakoiso ja maustaminen ’perfetto’”, ”wokki
toimii aina, omena ja ananas onnistuneita valintoja”, ”jälkiruoka hyvää, keksinmurut onnistunut valinta”, "oli niin
hyvvää ruokaa, etten muistanu juua
ruoan aikana", "näistä aineksista aivan

Joukkue 1:n Aarni, Kauko ja
Rockyz saivat aikaiseksi seuraavat pläjäykset:
* Grillattuja munakoisoviipaleita maustettuna Mango
Curry ja Chili Explosion -seoksilla ja sokerilla
* Öljyssä paistettuja lohko-

sen kun
"Pikkum
än
enemhiliä..."
ois c

"Olkkarissa jääkiekkoa,
keittiössä human fleshia
ja istukkaa"

”

18:46 < nassekova> ittiä närkästyttää ku koittanu kolmesta asti saaha porukkaa pihalle jotaki tekkee ja kaikki vaa jähhii sisällä
18:47 < Pop> pittää oottaa että tuo aurinko laskee
18:47 < Pop> ettei tuhkaksi muutu

2010
Teksti: Jussi ”Virasto” Lehtonen (Aarnin & kumppaneiden transkription pohjalta)
Kuvat: Juhani ”Rockyz” Lehtonen
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"Meikästä n
äyttää että
meikä on te
u
tämän papri rastanu
kan tästä"

"Mikä täällä
piippaa?"
perkeleen hyvin", "luovaa ja maukasta
raaka-aineiden soveltamista". Kyllä
näillä kommenteilla sietäisi saada ainakin yksi Michelin-haalarimerkki – päätoimittaja nimittäin käytti veto-oikeuttaan ja päätti että hänen joukkueensa

palan sisuksiin työnnetyillä valkosipulinkynsillä ja oluella (jota
lisättiin kypsymisen aikana lihan
päältä vuoan pohjalle tarpeen
tullen valuttaen). Paistamisen
loppuvaiheessa päälle läiskäistiin 5 pekonisiivua
rapsakoitumaan.

* Paistetusta pekonista & tomaattipavuista, ananasmurskasta, maapähkinöistä ja aurinkokuivatuista tomaateista blenderin läpi surautettu tahna, josta paistinpannulla hauduttamalla
kerman, ananasmehutilkan, limemehun ja mausteiden (pippuria, basilikaa, Provencen Herpestä,
salviaa, lihafondia, rakuuansaitsi voiton.
naa, timjamia jne. The Spice must flow!)
Joukkue 2:n Miksumus, Virasto ja Zeussi avulla muodostui kastike lihalle
värkkäsivät seuraavanlaista apetta:
* Grillattuja tomaatinviipaleita joiden
* Uunissa paistettua kalkkunanfilee- päälle aseteltiin kypsymisen loppuvaikimpaletta maustettuna mm. oliiviöl- heessa reippaat mozzarellasiivut
jyllä, pippurirouheella, soiroina elukan-

"Hyvät
sienet
ollu
taas"

”

19:40:16 <@Annemari> meikä tykkää tulppaaneista
19:40:22 <@Annemari> värikkäitä ja narskuu kivasti
19:40:47 < Tanthie> hampaissa
19:40:53 < sagitarius> hyviä myös leivällä
19:40:56 < Tanthie> Om nom nom
19:41:03 <@Annemari> tämän takia pojat ei saa kukkia

* Ananasrahkaa maustettuna limemehulla, normisokerilla, vaniljasokerilla ja
päälle sirotellulla rosepippurirouheella

"Päässä piippaa"
Tässä toiset omakehut ja selkääntaputtelut: ”murea kalkkuna”, ”maukas kastike, tomaatti maistuu”, ”pähkinä yllätysmausteena kastikkeessa, toimii”, ”jälkiruoka toimii aivan loistavasti”, ” rosepippuri yllättää yhteensopivuudellaan”.
Varmaan sitten vain puolikas Michelinin haalarimerkkiä, koska päätoimittaja
ei sattunut kuulumaan joukkueeseen.

"Jaa ne on
palamassa
pohjaan."

”
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09:01 <@kosminen> keksin tuossa vitsin: mitä tutkija tilas ravintolassa ruokajuomaksi?
09:01 <@kosminen> NO LÄHDEVETTÄ TIETENKI HA HA HA HA :DDDDDD

Blankon wappuviikon ohjelma
Wappuna on tapahtumia vaikka muille
jaettavaksi mutta missä niistä oikein kävisi? Kerronpa hieman eri tapahtumista,
joissa Blankolaiset ovat yleensä käyneet
eli tässä on vain osviittaa eri tapahtumista. Listaan ei valitettavasti pysty laittamaan ihan kaikista tapahtumista tietoja ja tapahtumissa voi olla joka vuosi
hieman muutoksia, joten kannattaa
seurata useita tiedonlähteitä nyt ja tulevaisuudessakin. Puskaradion kahinaa ja sähköpostien seuraaminen siis
kannattaa. Lisäksi kannattaa liittyä facebookissa "Wappu Oulu 2010" -ryhmään, sinne on tarkoitus ilmoittaa kaikenlaisia wappuhäppeninkejä. Muistathan, että wappuviikon tapahtumissa
kaikkialla virallinen dresscode on Blankon haalarit!

Keskiviikko
2010

21.

huhtikuuta

Palautepäivät klo 13-16, jonka jälkeen
alkaa WapunWirallinenWarustautuminen eli WWW kiltahuoneella. Tapahtuman tarkoituksena on tuunata pyörä
wappukuntoon, ommella viimeinkin ne
vuosia pölyttyneet haalarimerkit kiinni
ja valmistautua yöllä lähtevään kevätexcuun!

Torstai 22. huhtikuuta 2010
Kello 00:30 starttaa kevätexcursio kohti etelän lämpöä! Matkan aikana tapahtuu vaikka
ja mitä, sekä nautitaan
sulosävelistä excudvd:n
myötä. Paluu excursiolta tapahtuu sunnuntaina 25.4 joskus aamyön tunteina.

näissä voi jäädä pois kyydistä tai lähteä
taas uudelle kierrokselle. Wesibussin
Lauantai 24. huhtikuuta 2010
kyydissä voi myös vaihtaa tapahtumapaikkaakin mutta siihen kannattaa vaOTY järjestää teekkaritalolla BBQ-bileet,
rata aikaa. Wesibussi HotLine löytyy nujossa on mahdollista grillailla sään sallimerosta 040-4417924, bussiin voi soitessa. Jos excu jäi välistä, käväse täällä!
taa ja se saattaa koukata sinut matkalta
Talolla on myös livebändejä.
kyytiin.

Sunnuntaina 25. huhtikuuta
2010

Iltaisella on vielä Jälkisoudut Nightclub
Fionassa. Tapahtuma on koko yliopisSunnuntaina starttaa heti aamupäivästä tolle, joten liput on syytä hankkia enklo 11:00-17:00 Prosessikillan järjestämä nakkoon. Tapahtumapaikka on NighKirkkovenesoudut Tuiran Uimarannalla. tclub Fiona ja alkaa kello 22:00.
Tapahtumassa soudetaan siis oikeilla
Maanantai 26. huhtikuuta
kirkkoveneillä, eikä... Blankolla on paikalla myös oma pressu, jossa on hyvä is- Kotikaupungin Lyhyt on yksi wapun hietuskella nauttien eväistä, juomista ja hy- noimmista tapahtumista. Tarkoituksena
västä seurasta ja toivottavasti myös lois- on kiertää eri baareja ja pubeja ympäri
tavasta ilmasta. Tuiran rannalla on myös Oulua Wesibussilla. Tapahtuman järjesOulun Akateeminen Mölökky- ja Kyyk- tää OTiT. Wesibussi starttaa kotikaupunkäseuran järjestämä WappuMölkky klo gin lyhyt -excursiolle klo 12:00 yliopis12:30 sekä WappuKyykkä klo 13:00, näi- ton bussipysäkiltä. Tapahtuma on sen
hin voi ilmoittautua paikanpäällä kello verran suosittu, että yliopiston bussi12 mennessä. Blankon omat jälkipe- pysäkille kannattaa tulla odottelemaan
lit ja jälkiexcut käydään läpi kiltahuo- jo vähintään tuntia ennemmin. Tapahneella Normipäivän merkeissä heti kirk- tuma kestää reilun pyöreästi noin 5h.
kovenesoutujen jälkeen. Tapahtumassa Huom! Lippuja myydään ennakkoon
summataan excun kuulumiset sekä val- 21.4.klo 12:00- vihreillä naulakoilla.
mistaudutaan alkavaan wappuviikkoon
viettämällä hauskaa iltaa kiltahuoneen Laitossimailut klo 12:00 TOL:n aulassa,
tuntumassa, ja ehkä siitä vielä jonnekin tarjolla simaa ja munkkeja laitoksen
eksytään jatkoille.
henkilökunnalle sekä opiskelijoille Blankon hallituksen toimesta.
Wesibussi numero 69 lähtee kiertämään
kello 15:00 ja kiertää 24:00 asti. Tämä on Snobi-ilta järjestetään iltapäivällä kiltayksi wapun aivan ehdottomista koke- huoneella ja takapihalla. Tarjolla viiniä
muksista! Bussi kiertää aina mitä eri- ja patonkia, sekä snobeilua wappumeikoisimmissa paikoissa ja matka kestää ningillä.
yleensä tunnin. Vesibussi kiertää siis
vuorotunnein yliopiston ja torin kautta, Wesibussi kulkee klo 17:00-24:00
11:58 <@Zeussi> huhhuijaa ku on komia ilima
12:00 <@Kaira-> paras pysyä sisällä vaan
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Tiistai 27. huhtikuuta

kilta. Tähänkin kannattaa ostaa lippu jo
etukäteen.

OluT ja OTY järjestävät Hevimestassa
Päiväkännit klo 14 alkaen. Wesibussilla Wesibussi kulkee 13:00-24:00
järjestetään kolme ilmaista lähtöä LinTorstai 29. huhtikuuta
nanmaalta Hevimestaan 12:00-13:00!

tonaatto

– Waa-

Bensalenkkari-ilta kiltahuoneella heti
Klo 10 teekkarit tempaisevat torinranpäiväkännien jatkoiksi noin klo 17:30.
nassa, sieltä on hyvä käydä hakemassa
Teeman mukaisesti ollaan ja paistellaan
vauhtia Blankon järjestämään Arakornimakkaraa sekä juodaan olutta.
diskoon kello 13.37, joka järjestetään
matunneli eli kasaannutaan suurella
joukolla asematunneliin örisemään
ja laulamaan. Tapahtuma alkaa klo
03:33:33
Sillis alkaa klo 06:00 Lyseon lukiolla.
Shamppanjamatineaa aloitetaan viettämään jo noin klo 09:00 Linnasaaressa.
Ohjelmassa pääasiassa fiilistelyä, auringonottoa ja chillailua. Shamppanjan tai
kuohuviinin sekä omien eväiden nauttiminen sallittua. Samoilla silmillä kannattaa jatkaa myös Rotuaarin pallolle
klo 11:00, jossa Cassiopeia esiintyy wappukonsertin merkeissä.
Illalla teekkarit järjestävät Teekkaritakiltahuoneella. Ota siis vanha siivouslolla V65-ravet, jossa on tottakai reivirätti, liimaa se päähän ja tule kiltahuotunnelman mukainen valaistus ja vieneelle leikkimään Arakornia (kyseessä
railevia DJ:tä.
ei ole Aragorn, googlaa vaikka). Lisäksi
illala on Waatonaaton bileet KuusisaaWesibussi kulkee 13:00-24:00
ressa.

Keskiviikko 28. huhtikuuta

Wappusuunnistus on Olut:n järjestämä
tapahtuma ja alkaa klo 14:00. Lähtö tapahtuu Pokkisen puistossa, Radisson
SAS:in takaa. Tapahtumassa porukka
suunnistaa keskustan tuntumassa fuksien pitämillä rasteilla. Kerää siis joukkue kasaan, joka on valmis tekemään
mitä ihmeellisempiäkin suorituksia.
Kannattaa varautua myös tuomareiden
lahjomiseen.
Wappusuunnistuksen jälkeen Blanko
tarjoaa jäsenilleen Wappusaunan Teekkaritalolla kello 17.00 alkaen. Illan aikana on myös Apinapatsaan lakitus ja
kenties siellä nähdään myös vilahtelevia
sikoja sekä pieniä porsaitakin *röhröh*

Wesibussi kulkee 13:00-24:00

Perjantai 30. huhtikuuta Waatto
Perinteistä perinteisin Kurjenjuotto
Snellmannin puistossa kello 12.68
missä julkistetaan ja palkitaan vuoden fuksi sekä fuksipistekisan voittaja! Tapahtumasta jatkamme perinteiseen teekkariuittoon Årströmin
puistoon, missä Blanko tarjoaa pressua istuttavaksi. Samalla voit nauttia eväistäsi ja juomistasi mukavassa
seurassa. Teekkariuitot alkavat samaisessa puistossa klo 14:00. Illalla
klo 21:22 alkaa Waatonbileet Kuusisaaressa.

AAAAK eli Aaton Aaton Apina Kapina on Lauantai 1. toukokuuta
Onnelassa järjestettävä bilehäppeninki,
Ashematunnelin örinät –
jonka järjestää OluT ja humanistinen

Ase-

Lisäksi tämän vuoden uutuutena Blanko
pitää piknikin Linnasaaressaa kunhan
sinne saadaan järjestäjät selviytymään.
Eli sankoin joukoin piknikille kello 14:00
aikoihin.
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KiltaTutuksi: SIK

Haastattelija: Juhani ”Rockyz” Lehtonen
Kuvat: SIK:n kuvagalleria

1. Kuka olet, ja mikä on tittelisi killassa?
Jarno Seppänen, puheenjohtaja 2009, Excursiomestari 2008. Nykyisin toimihenkilöpuolella Köpönä (puheenjohtajan jäähdyttelyvirka), Aputeekkarina ja Jatkoroikkana ;>

2. Koska kilta on perustettu?
1965

3. Mikä on haalareidenne väri, ja miksi juuri tämä väri?
Sähkönsininen. Koska sähkö on sinistä ja sattuu perkeleesti!

4. Kuinka paljon killassa on jäseniä, sekä kuinka monta toimijaa killassa on (hallitus ja toimihenkilöt)?
Jäseniä reilut 1600, joista noin 400 seniorijäseniä. Hallituksessa nykyisin 11, toimihenkilöpaikkoja
28, joissa reilut kolmekymmentä eri henkilöä toimijoina.

5. Mistä teidät tunnetaan parhaiten yliopistolla?
Möykkäwaunuista, NeverSki-suksista, kiltahuoneesta ja erittäin aktiivisesta toiminnasta Teekkari- ja muussa opiskelijaelämässä.

6. Mistä haluaisitte tulla vielä paremmin tunnetuksi?
Ympärihiihdoista ja Kaamoksen Kaatajaisista olisi mukava saada jälleen yhtä massiivinen kevään tapahtuma kuin se on ollut vielä ~5 vuotta sitten.

7. Mitä tapahtumia järjestätte, ja mikä on kiltanne suosituin tapahtuma?
Lukuisia kiltalaisille suunnattuja tapahtumia excursioista, saunailloista ja teemasitseistä aina fuksien hohtokeilailuun. Yleisistä tapahtumista puolestaan tunnetuin on varmastikin Ympärihiihdot ja niiden ”loppubileet” Kaamoksen Kaatajaiset maaliskuussa (tänä vuonna 4.3.!).

8. Mikä on kiltanne "tunnuslaulu"?
SIK-hymni.

9. Missä olette tutustuneet blankolaisiin?
Henkilökohtaisesti luultavasti eniten kyykkähommien parissa. Muuten suuremmissa bileissä, Wappuna yms.

10. Oletteko järjestäneet yhteistyötä Blankon kanssa?
Oman kiltatoiminnan aikana ei.

”

19:47 <@hcp> alkoipa tehdä mieli rieskaa ja hirvenlihaa
19:48 <@Rockyz> ei kuitenkaan kiljua
19:49 <@hcp> eikö se nyt ole jo sanomatta selvää että kilju on osa kainuulaista iltapalaa

Blankon urheilucorneri Blankon urh

MM-kyykkä kultaa
Blanko keräsi jälleen kerran mainetta
(naisten sarja): WIT Blanko
monissa urheilutapahtumissa kevään
* Tiina Viitanen
aikana. Saavutuksista voidaan selvästi
* Inga-Liisa Jomppanen
nähdä, että kyykkä on blankolaisten sy* Heidi Oja
vintä osaamista. On kuitenkin hienoa,
* Marjo Nieminen
että blankolaisia on näkynyt hyvin niin
OKL kultaa: Blagitarius Blagiators
omilla sählyvuoroilla, kuin muissakin
* Atte Aunola
urheilutapahtumissa. Toivottavasti tu* Riku Hietaniemi
levaisuudessa nähtäisiin vielä enem* Juuso Räsänen
män! Suurimmat blankolaisten urhei* Jyrki Puttonen
lusaavutukset kuluneelta keväältä:
* Vesa-Ville Piiroinen
* Hannu Korva
* Heidi Oja

World Cup Of Kyykkä pronssia
(yleinen sarja yht. 35 joukkuetta):
South Asian Straight Shooters
* Mika Lasanen
* Jussi Kärki
* Hannu Korva
* Juhani Lehtonen
World Cup Of Kyykkä kultaa
(naisten sarja yht. 7 joukkuetta): Crash
* Saana Tauriainen
* Paula Jaakola
* Anne-Mari Laitala
* Jenni Sirviö
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Haastattelija: Juhani ”Rockyz” Lehtonen

KiltaTutuksi: Sigma ry

Kuvat: Sigma ry:n kuvagalleria

1. Kuka olet, ja mikä on tittelisi killassa?
Topi Törmä, Sigman-killan puheenjohtaja

2. Koska kilta on perustettu?
1959

3. Mikä on haalareidenne väri, ja miksi juuri tämä väri?
Mustavioletit. Haluttiin erottua muista ja sen jälkeen muut on halunneet erottua meistä.

4. Kuinka paljon killassa on jäseniä, sekä kuinka monta toimijaa killassa on (hallitus ja toimihenkilöt)?
killassa on (hallitus ja toimihenkilöt)? Killassa on jäseniä n. 600. Hallituksessa 11 jäsentä ja toimareita kymmenkunta.

5. Mistä teidät tunnetaan parhaiten yliopistolla?
Antti Kuusiratista.

6. Mistä haluaisitte tulla vielä paremmin tunnetuksi?
Tapahtumistamme.

7. Mitä tapahtumia järjestätte, ja mikä on kiltanne suosituin tapahtuma?
Erilaisia sauna- ja baari-iltoja. Suosituin SingStar-kisat Wappusaunan yhteydessä.

8. Mikä on kiltanne "tunnuslaulu"?
Sigma-hymni, ”Sigma on kuin ikuinen selibaatti. Voi hitsi, että Sigmaan liittyminen kannatti.”

9. Missä olette tutustuneet blankolaisiin?
Kännissä.

10. Oletteko järjestäneet yhteistyötä Blankon kanssa?

”

Yhteiset 80-vuoTISSITsit 2006.
11:03:45 <@Rockyz> oli tuossa kahen tunnin unien aikana istahntanu tähän pc-paikalle vastapäätä kunnon megamingi :D
11:04:12 <@aarni-> Siitä vaan jutskaileen mukavia
11:04:17 <@Rockyz> ei ollu sopinu ko tuohon käytäväpaikalle ko olin nukkunu x:nä peittäen 3 muuta penkkiä
11:04:27 <@nassekova> :D
11:05:08 <@Rockyz> joo on tuossa jotain jauhettu, se vaan kattelee jotain sarjoja
11:05:31 <@aarni-> Nyt kuule teet peliliikkeen, "voinko mää kopsia sulta joitaki sarjoja tai leffoja?"
11:06:02 <@aarni-> Ihan sama katotko niitä koskaan vai et, mut saa jutun käyntiin :D
11:06:30 <@nassekova> voi vittu jos käytät sanaa kopsia nii turha ees unelmoija mistää pillusta
11:06:57 <@aarni-> Jaa, siitäkö se jäi kiinni
11:07:04 <@nassekova> jep :D
11:07:07 <@nassekova> sama ku läpsy

heilucorneri Blankon urheilucorneri
Henkilökohtainen Kyykkä Cup
(yleinen sarja): Juuso Räsänen
Henkilökohtainen Kyykkä Cup
(naisten sarja): Saana Tauriainen
MM-kyykkä 197. sijo
itus (yleinen sarja): Ticet
* Tapio Karppinen
* Tuomas Aarni
* Niko Runtti
* Random teekkari
* (Mikko Alaluusua)

Sählysarjassa Blanko voitti
yhden pelin koko kautena.
Yliopiston umpihankifutisturnak
sessa Blanko voitti yhden pelin ja pelasi yhden tasurin!
Blankki suosittelee, että Wappuvii
kolla kannattaa keskittyä meduusamaisen leppoisaan kestävyysurheiluun
ja käsivarsien lihaskuntotreeneihin.

Peliarvostelussa:
Yogi Bear and
friends in the
greed monster

Pelin alkuruutu:

12

Teksti ja testi: Juhani "Rockyz" Lehtonen

Mitä ihmettä!? Yogi Bear sekkailee ystäviensä kanssa ahneessa mörössä? Olin muutaman kerran aiemmin kuullut laulettavan kyseisestä
herraskarhusta Blankon mullikuoron toimesta, joten mielessäni pyöri
kysymys:”Onko Yogin elämä sellaista
kuin laulussa kerrotaan?”. Siispä vauhdilla levyke Amigan sisään ja peli
päälle. Heti alkuruudusta alkaen pelaaja tempoutuu melodisen musiikin
toimesta hyvään tunnelmaan:”Yogi
Yogi bear.. rallati rallati raa…”. Lallattelet mielessäsi ehkä Yogi-laulun melodiaa, mutta pelin biisi on aivan jotain muuta.
Peli on kuvattu zeldamaiseen tyyliin
lähes lintuperspektiivistä. Yogia oh-

jaillaan ympäri sokkeloista puistoa ja hänellä on aseenaan karkkeja. Soikkeloiset
puistot ovat täynnä Yogin vihollisia mm.
banaaneja, jotka eivät nauti yhtään Yogin karkitusyrityksistä. Bannahiset ovat
rauhallista porukkaa, mutta karkituksen
jälkeen ne käyvät aggressiivisesti päälle
(liekkö jotain yhteyttä ”kebutukseen”?).
Pelin tarkoituksena on kerätä kentälle ripoteltuja kolikoita, jotka kerättyään pääsee seuraavalle levelille keräämään sinne
ripoteltuja kolikoita. Pelin eräs raivostuttavimmista piirteistä ovat Yogin viholliset, jotka käyvät päälle lämpöohjattujen
ohjusten lailla ja kuluttavat Yogin energiaa kosketusetäisyydeltä. Pelissä ei tosiaankaan tehdä mitään muuta, kuin juostaan ympäri sokkeloisia käytäviä ja etsi-

* Plussaa: Pelin paras puoli on alkumenussa soiva yksitoikkoinen melodia, joka on kieltämättä koko pelin kruunu. Tämä biisi _kuuluu_ excuCD:lle ja paluumatkan kello aamu viiden tunnelmiin.
* Miinusta: Sokkeloiset kentät sekä viholliset, joita ei voi väistää tai tuhota.
* Lyhyesti: Peli, joka ei sovellu heikkohermoisille eikä
pelattavaksi wapun jälkeisinä liskojen öinä. Tähtiä 1/5.
* Laitevaatimukset: Amiga 500 tai
PC:llä Amiga emulaattorilla
* Julkaisija: Hi Tec Software (1990)

tään kolikoita, samalla väistellään kentillä vaeltavia pomppivia kenkiä, banaaneja, päällekäyviä hehkulamppuja
ja muita yhtä kummallisia asioita. Karkitus ei tunnu tehoavan mihinkään muihin, kuin rauhanomaisiin banaaneihin,
joten ammuksina karkeista ei ole mitään hyötyä. Pelattavuus on kaikessa
yksinkertaisuudessa kohdallaan, mutta
se ei kuitenkaan biisin lisäksi riitä pelastamaan tätä peliä. Tämä peli toimii korkeintaan ehkä jonkinlaisena kummallisena juomapelinä adhoc-keksityillä
säännöillä. Lopuksi vielä pettynyt vastaus alussa esittämääni kysymykseen;
Yogin elämä ei ole yhtään niin jännittävää, kuin mitä mullikuoron laulussa annetaan ymmärtää.

Chat-ruletti
www.chatroulette.com

teksti: Ilkka "dangere" Pernu

Internetin uusin sosiaalisen median villitys on Chatruletti. Chatruletin idea on
sisällyttää messenger-tyyppinen toiminto webbiselaimeen, joka arpoo uuden juttelukaverin käyttäjälle. Ruletti
yhdistää flashin kautta äänen ja kuvan toisille käyttäjille. 17-vuotias moskovalaispoika Andrey Ternovskiy julkaisi chatruletin viime vuoden marraskuussa. Ja sen jälkeen ruletin kasvu on
ollut huimaa. Se on ollut esillä esimerkiksi New York Timesissä ja South Parkissa. Yksi hauskimmista tapauksista tapahtui, kun harrastelijapianisti Merton
teki oman videon chatruletista youtubeen, jossa hän laului improna asioita
keskustelukavereistaan. Video oli niin
hyvä, että ihmiset luulivat hänen olevan
amerikkalainen pianisti Ben Folds - he
ovat hämmästyttävän samannäköisiä.
Mikä taas aiheutti, että itse Ben Folds
teki samanlaisen videon omalta keikaltaan tribuuttina Mertonille. Huhupuheiden perusteella useita kuuluisuuksia on
käynyt katsomassa chatruletin menoa
mm. Paris Hilton ja Ashton Kutcher.
Omat kokemukset chatruletista eivät todellakaan ole niin suloisia. Tämä on paljastelijoiden ja tirkistelijöiden unelma,
johon minä en tunnu sopivan ollenkaan. Tuskin oletinkaan että ruletista

montaa juttukaveria löytyisi. Yllätys olikin suuri kun huomasin, että en löydä
yhtään samalla aaltopituudella olevaa
ihmistä. Ehkä se olin vain minä. Mielenkiintoisempia ihmisiä chatruletissa tavatuista olivat West pointista olevat laivaston upseerioppilaat. Heidän kanssa alku
lähti väärällä jalalla, mutta olivat loppujen lopuksi fiksuja tyyppejä. He pyysivät jopa anteeksi yhden heidän kaverin
käytöstä (Kuka pyytelee internetissä anteeksi? Olin otettu). Toinen chattikaveri
kysyi minua johonkin "leikkiin".. Kieltäydyin kohteliaasti leikkimästä miehen
kanssa. Onneksi sentään, sillä oli vaatteet päällä. Juttelin myös tovin teiniikäisen hollantilaisen kanssa, joka kertoi uskomatonta tarinaa brasialaisesta
tytöstä, jonka oli edellisenä yönä nähnyt. En voinut uskoa silmiäni. Onko
täällä muka tyttöjäkin?
Tulin tulokseen, ellet ole äärimmäisen
hyvännäköinen, tyttö tai jos sinulla ei
ole mitään kikkaa luoda kiinnostusta,
olet äkkiä niinsanotusti saanut Next(f9)komennon. Sitä ei kannate ottaa henkilökohtaisesti. Aluksihan se kirpaisi, kun
joku ei halua jutella juuri minun kanssa.
Olin niin iloisena kokeilemassa uutta ja
jännittävää asiaa vain huomatakseni,
että tyypit ei viitsi edes kirjoittaa pelk-

14:56 <@hms> sitä se tekee ku on juttuja päässä
14:56 <@hms> mulla on vaan munkit mielessä

kää helloa! Mutta kun ymmärtää chatruletin temmon, sitä ei pidä niin ihmeellisenä. Sieltä ei haeta tuttavuuksia, vaan
miksipä haettaisikaan. Siksi "chat"-osuus
chatruletista saattaa hämätä. Sieltä etsitään mielenkiintoisia asioita nähtäväksi
ja koettavaksi. Ilmeisesti chatruletti hakee vielä muotoaan uudenlaisena keskustelukanavana. Itselläni uutuudenviehätys loppujen lopuksi karisi nopeaan. Kuka sitä nyt toisten kikkeleitä illat
pitkät haluaa katella. Hyh.
Hyvä on, hyvä on. Pitihän se vielä kerta
kokeilla. Toinen kerta tapahtui perjantai-iltana kaveriporukalla samalla kun
aloiteltiin nousuhumalaa. On paljon kivempaa huiskutella ja huuhdella terveisiä toisille ryhmille, jotka ovat myös
perjantai-illan vietossa. Näkyi siellä jopa
pari tyttöäkin, jotka otettiin vastaan
iloisin kiljauksin. Niitä siis todellakin on
täällä! Totuushan kertoo, että chatruletin käyttäjistä lähemmäs 100% on miehiä tai alaikäisiä poikia ja niistäkin puolet hieroo haarojaan tai on alasti. Mutta
sillekin on hauskempi nauraa kaveriporukassa.
Mitä tässä muuta? Chatruletti on nopeaan läpipelattu. Parhaimmillaan humalassa ja porukassa. Homma alkaa
toistamaan itseään nopeasti. Ihmisiin
ei ehdi tutustua, mutta hyvällä tuurilla
voi käydä mielenkiintoisia keskusteluja
olinpaikasta ja kellonajasta. Yllättävää,
mutta totta. Toiset hakevat jotain ihan
muuta kuin juttukavereita.. Toden totta,
ihmisiin tutustuu vappuna paremmin
nurmikolla koleassa ilmassa ja lämmin
olo sisällä kuin chatruletissa. Keskiaukeamalla on peli chatruletista. Sen nimi
on Wappuli
ja se on tarkoitettu jatkoille tuottamaan nauruja ja noloutta. Menkää, katsokaa
ja kokekaa.
Hehee... Hyvää Vappua!
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Tervehdys! Toivottovasti vappumoottorit ovat lähteneet railakkaasti käyntiin! On siis aika pelata Wappulia! Pelissä on tarkoitus saada HERRU
Tarvitset:
2-4 pelaajaa
pelinopan
chatruletin auki (www.chatroulette.com).
Sopikaa heittojärjestys. Aloitus lähtee ONE WAY-ruudusta. Merkitse liikkuminen jollain esineellä. Jokainen pelaaja heittää vuorollaan noppaa
oleva asia ELLEI chatruletin toisessa webbikamerassa näy jo vastaava asia. Eli homma on silloin BINGO. Ja pelaaja saa uuden heittovuoron. Jo
PS. Säännöt ovat yksinkertaiset. Peliä on tarkoitus pelata jatkoilla, nousuhumalassa, tukevassa humalassa jaja... humalassa.

UUDEN KRUUNU ja nousta WAPPULI-KUNINKAAKSI.

a ja liikkuu silmäluvun osoittaman verran ruutuja eteenpäin. Kun saavut ruutuun, niin pelaajan tarkoitus on tehdä ruudussa
os pelaaja ei pysty tekemään ruudussa pyydettävää asiaa. Voi hän tehdä ns. pikkuruudussa olevan Vaihtoehtoisen tehtävän.
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10:51 <@hulu> oon miettiny, että vois kananki laittaa taas banniin
10:51 <@hulu> ko se on niin epäeettisesti tuotettua nykyjää :)
10:52 <@hulu> vois syyä oikeastaan vaa maahan pudonneita jyviä ja kaarnaa
10:52 <@hulu> kaatuneista puista

”
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This song is a statement. Towards an international top universities, University
of Oulu, discuss what languages may
in the future to study at university. Until now, language teaching has been to
diversify, including all the major languages, and a moderate range of smaller
languages. In particular, the Faculty of
Arts students will study the time to read
these languages which are now under
threat of closure.
However, we are now taking two different directions: we want to be internationalized, but less language skills. Love
our language like a second home to
Sweden will continue to be taught the
language, for statutory reasons. Condition of an official must be able to be
Oona alphabet side of the two languages. English Akaan does not necessarily need to learn, why should it - the
world's current lingua franca skills need
to be self-evident to all scientists.
These pieces have been translated into
English-Google Translate tool. _JOS_
Enough to diversify the teaching is no
longer in the future by providing, not
only English or Swedish, it must be time
to learn to use the University of Oulu in
the future of academic language maintenance tool.

ton, tiedekunnan ja TOL:nkin keulamiehet ovat pitäneet oman tiedotustilaisuutensa, mistä nyt ollaan oikeastaan
keskustelemassa. Aloitin opintoni laitoksella vuonna 2006, jo fuksivuoden
aikana laitoksella kuohui todella paljon.
Keväällä 2007 tehdyt päätökset mielenosoituksineen ovatkin jääneet koko yliopiston muistiin. Mielenosoitukseen en
valitettavasti päässyt osallistumaan, kesätyöhaastattelun vuoksi. Vuosien aikana tilanne on kuitenkin onnistuttu
vakiinnuttamaan, on saatu lähes 300
maisteria valmiiksi ja ulos laitokselta
(tammikuun 2007 jälkeen), opetus rullaa tasapainoisesti ja laitos toimii hyvin - jos ei toimi, keskusteluyhteys ylöspäin on olemassa ja ongelmia ratkaistaan. Juuri tätä varten hallinnon opiskelijaedustajat ovat olemassa, toimimassa
osana päätöksentekoa. Vaikka vain hyvin harva voi nähdä meidät tekemässä
työtämme, teemme töitä jatkuvasti Teidän etunne vuoksi. Uskokaa pois.

Usein mietin, minkälaista olisi ollut viettää opiskeluaikansa näiltä osin ongelmattomassa laitoksessa. Toisaalta olen
toisissa laitoksissa ja tiedekunnissakin
opiskelleena huomannut, että TOL hoitaa todella monet asiat hienosti. TOL:ta
ei ole turhaan palkittu yliopiston tasolla
esimerkkinä hyvin toimivasta laitoksesta, tai saanut kehuja yliopiston audiSe kieliasioista, sitten eteenpäin. Edeltointiraportissa. Tuskin kukaan on opislisen Blankin mentyä painoon on ehtikellut täydellisellä laitoksella, vaikka
nyt tapahtua hyvin paljon. Niin yliopisusein muisteloissa kuuleekin kuinka

ennen oli kunnollista. Aiheesta riippumatta.
Maaliskuun viimeisenä päivänä pidettiin yliopiston sisäinen tiedotustilaisuus, jossa kerrottiin yt-neuvotteluiden
seurauksista. Tilaisuudesta ei oltu ehditty siirtyä viralliseen mediatilaisuuteen, kun säästötoimenpiteistä sai lukea lehdestä. TOL:n Kajaanin toimintoja
sekä muut Kajaania koskevat päätökset ovat olleet tämän lehden julkaisuun
mennessä hyvin esillä monissa medioissa, joten en kirjoita niistä sen enempiä. Viimeiset pari kuukautta ovat olleet
päätöksentekijöille varmasti hyvin raskaita kuukausia. Muutama päätöksentekoon kuuluva opiskelijajäsen pääsi
kokemaan itsekin tämän jännittyneen
ilmapiirin, vieraillessaan maaliskuussa
laitosjohdon mukana Kajaanin TOL:la.
Pääosin vierestä keskustelua seuranneena oli aikaa katsoa keskustelua psykologiselta kannalta, kuinka ilmapiiri
vaihteli hyvinkin nopeasti. Lopputulemana pitkästä ja välillä hyvinkin tunteellisesta keskustelusta oli nippu ideoita ja suunnitelmia, kuinka Kajaanistakin voi valmistua ennen kahden vuoden
määräajan päättymistä.
Jäin erään kokouksen jälkeen jututtamaan erästä yliopiston työntekijää, puhuen sekä niitänäitä että asiakeskusteluita tulevaan valmistautuen. Keskustelukumppanini alkoi muistella omia
opiskeluaikojaan 70-luvulla, sekä sen
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ajan opiskelijapolitiikkaan liittynyttä
vastakkainasettelua sekä ideologioiden
yhteentörmäyksiä. Poliittiset ideologiat eivät ole enää yhtä voimakkaissa
asemissa kuin ne aikanaan yliopistolla
olivat, mutta ilmeisesti molemmissa
ajoissa on jotain samaa: opiskelijat ryhmittyvät tavoitteidensa taakse, sekä tekevät paljon töitä ajaakseen asioitaan.
Joukkovoiman merkitystä ei pidä aliarvioida.

Joukkovoiman käytöstä löytyy hieno ja luottamustoimijat saavat nyt nauttia
esimerkki myös Luonnontieteellisestä tästä joukkovoimasta.
tiedekunnasta ja sen opiskelijoista:
vuoden 2009 alkupuolella tuotiin esille Tuomas Aarni
idea, voisiko ainejärjestö- ja luottamusKirjoittaja ajatteli pitää välivuoden hallitoimet saattaa opintopisteiden piiriin.
tustehtävistä, osittain onnistuikin siinä,
Yksi ilmoille heitetty idea johti kymmemutta tunsi itsensä pian hyvinkin yksinien aktiivien työntekoon aloitteen valnäiseksi ja tarkoituksettomaksi - tehmistelussa, läpivientissä laitoksilla lauden taas enemmän töitä kuin koskaan
suntokierroksen aikana, läpiviennissä
aiemmin.
tiedekuntaneuvostossa sekä lopullisten
ehtojen viilaaminen. Kaikki ainejärjestö-

”

07:30 <@Odetta> näin unta että asuin lesbokommuunissa
07:30 <@Cokis_> huomenia
07:30 <@Odetta> siellä oli muuten ihan jees asua, mutta niillä oli ihan hirveet nettisivut

Wappulaulu
Shatner Of The Mount by Fall On Your Sword
Captain Kirk is climbing a mountain, why is he climbing a mountain?
Captain Kirk is climbing a mountain, why is he climbing a mountain?
Captain Kirk is climbing a mountain, why is he climbing a mountain?
Captain Kirk is climbing a mountain, why is he climbing a mountain?
To hug the mountain, to envelope that mountain.
To hug the mountain, to envelope that mountain.
To hug the mountain, that mountain that mountain.
He wants to make love to the mountain.
Tough young guys similar bodies and their fingers and tiny toes.
Challenge the rock, challenging death.
Why do I climb to mountain? Because I am in love.
There is a passion affair going on between Kirk and the mountain.
Kirk is on the, Kirk is on the mountain.
Now in order to create that illusion
sucking some of the most sensational, men who not only climb,
but are voracious, fleeting and elusive and peripheral
And that is putting me on the mountain.
Captain Kirk is climbing a mountain, why is he climbing a mountain?
Captain Kirk is climbing a mountain, why is he climbing a mountain?
Captain Kirk is climbing a mountain, why is he climbing a mountain?
Captain Kirk is climbing a mountain... Hold it please!
To hug the mountain, envelope that mountain.
To hug the mountain, to envelope that mountain.
To hug the mountain, that mountain that mountain.
He wants to make love to the mountain.
And the clock is going where no man has gone before.
Where no man has gone before.
Challenge the rock, challenging death.
Why do I climb to mountain? Because I am in love.
17:19:03 <@leea> ompa kurja olo
17:19:49 <@leea> Loiri-heitot onneksi piristää
17:19:55 <@leea> ..oonkohan tulossa kipiäksi
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Blankki-testi: Olut-testi

Testaajat:
Aleksi "Zeussi" Pöyhtäri
Roy "pelkkä-roy" McMahon
Ilkka "dangere-" Pernu
Hanna-Mari "hms" SaxmanTuomas "aarni-" Aarni
Kuvat: Juhani ”Rockyz” Lehtonen

A. Le Coq Premium (se on ranskasta!) [toim. huom. se on eestistä :) ]
* "tää on lämmintä"
* laimea/kevyt♠ juomaolutta, perinteistä virolaista (ranskalaista) olutta
* excujuoma selvästi
* haisee pahalle

Mallakosken Kuohu: punertava amber
* käsityönä tehty! (hyi! -hömssi)
* tulee myöhään mutta yllättäen
* hapotonta
* ulkoasu ei herätä suuria tunteita, mutta maku on
erilainen kuin suurimmassa osassa lagereita
* maku kuin purisit mäntyä
* hintalaatu kohdillaan jos tykkää tummasta
* vaahto maistuu ihan naamattoman kitkerältä

Taiphoon: suoraan Thaimaasta
* kamera on hävinnyt tässä vaiheessa
* tuoksuu sitruunaiselle, ketsupille, vastatehdylle makaroonille
* maistuu saippuakuplille, suuri suosio saippuakuplien ystävien keskuudessa
* tämä ei ole olut, jotain aivan muuta (roki miten se sepalus?)
* jos haluat että aamulla maistuu suussa paska niin osta tätä

luomuolut Wild Hare: organic pale ale straight from brittis island
* haisee märälle jänikselle
* luoumakujen kirjo (vitun iso sellanen)
* sopivan vahva
* isoin volttimäärä tähän mennessä
* miinuksena puuttuva jälkimaku

Eversti "Santtu" Sandels
* yksi testaajista kieltayityi everstistä
* kenraali laukesi ensi työkseen matolle
* parhaimmillaan kohtalaisen raikas mutta laimea

Marstons Oyster Stout
* kuulostaa schkottilaiselta
* erittäin pehmeä ja tumma ja hyvänmakuinen olut
* illan ensimmäinen rosvosektori (fuksi palautettiin maanpinnalle)
* röyhtäyttävä
* aiheuttaa tytöissä pukkausefektin (vai miten se meni, tasa-arvon nimissä)
* tässä vaiheessa aarni riisuu

”

13:44 <@Rockyz> kohta 40min lukenu tenttiin ja koko ajan haukotuttaa
13:46 <@Ruusu> meikä eilen otti tunnin tirsat ku aloin lukemaan tenttiin ja olin lukenu vasta 2 sivua
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Mythos: myyttistä olutta kreikasta
* tuoksahtaa jäniksille ja marsun ruuille ja papanoille ("emmää muistanu tätä näin pahaksi" -aarni)
* maistuu, viemärivedelle
* maistuu samalle mille märkä koira haisee
* ei juo muussa tapauksessa kuin aivan kauheassa humalassa
* irkkuvahvistus roy mcmahonin pissan vaahto haisi samalta

Red Stripe: from jamaica mon
* pullo näyttää lääkepullolta, mitä löydämme sisältä, stay tuned
* "ei ole yhtään sellanen ku mun pissassa"
* tuoksu on hyvä,raikas
* kehonrakentajille hyvä, sisältää 0,2 grammaa proteiinia
* viidelläsadalla pullolla keskivartalo kiittää, maksa kuittaa, (keho rakentuu hyvin)
* hauskaa juomajuomaa

Brougton Champion Double
* paras juoda savituopista/kolpakko
* haarniska päälle ja menoksi
* miekkahevi kaljaa

Salitos: viva la germany
* erittäin mietoa, haisee palaneille kahvipavuille/ tai märälle ruoholle, tosin märkä ruoho haisee paremmalle
* maku mitäänsanomaton
* meksikolaiset kuoret, valmistettu saksassa, ei maistu miltään --> olut ei ole mistään kotoisin

Buddweiser: redneck versio suomen oluesta
* peruskaljaa, vetistä, hyvin juotavaa, toisaalta jos suomesta
ostat niin kallista, on tosin myös miljoon akertaa parempia
* testin vaalein olut
* maku on todella vaikea hakea, maku täytyy miltei keksiä
* "ei ihmekkään että redneckit juo koska tämä ei maistu miltään"

”
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Tsing Tao

12:26 <@teprrr> haba haba tsut tsut
12:26 <@teprrr> nami nami lör lör

* kenties sukua herrasmies maolle, soivan biisin aikana on hyvä hankkiutua humalaan
* oluesta tunnistaa riisin maun
* hyvin mieto tuoksu
* testin paras huono olut
* "mulla on kaljaa silmässä"
* "hömssillä on tsing tao silmässä"
* "kattelin kaukoputkella"
* "tsing tao miellyttää silmääni"
* "tästä saa hyvät röyhtäykset"

Poddington -Pub Ale: ei voi olla kuin briteistä
* suorastaan räjähtävä ensikosketus brittien pubeista
* ale sanan oikeassa merkityksessä, melko varmasti testin pehmein
* tämä on baariolut, hieman kitkerähkö, saint maikkel leskinen akselille,
* itse karhuherrakin tykkäisi tästä

Batemans Victory Ale 6%
* testin alkoholipitoisin olut
* pullo ja etiketti kunnioitusta herättäviä
* voiton makuinen
* raikas, erittäin,
* terävä, kitkerä mutta vahvanmakuinen olut (hömssi ei tykkää, ylläri)
* erittäin baaritilauksinen olut
* ei tuo kunnon röyhtäystä

välirepliikki "muutuin venäläiseksi mummoksi antakaa votkaa" -hömssi

Nikolai-olut itärajan tuolta puolen: (ja vitut että onki)
* testiryhmä ei tunnista olutta tästä videosta,
* trolololololo sopii tunnelmaa erittäin hyvin
* mauton perus olut
* ei mitän syytä ostaa, perustavaraa kalliimmassa tölkissä
* röyhtäyttää normaalilla tavalla
* "mies on sama mutta repliikkien vakuuttavuus on hävinnyt"
* kyse on siis isännästä

Murphys - irish stout
* kaljalla voi täyttää ilmapallon
* "jos laittaa tuohon ilmapallon, saa hauskan kaljailmapallon"
* oluesta ei näe läpi
* paljon vaahtoa
* tuoksu on todella hyvä
* testin monikulttuurisin olut
* vaahto on nätti
* "nopiat vaahot naamalle"
* erinmomainen olut

18:08:39 < nassekova> vitu feispuukki :D
18:09:11 < nassekova> etusivulla "Reuben More - Help him find his friends.

”

19:04:02 <@Morrissey> pitäsköhä ulkoiluttaa eziota vähäse
19:04:51 <@hulu> piä vaa kuule housut jalassa!
19:06:01 <@Annemari> :DD
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Olemme vaikutusalttiissa tilassa tässä vaiheessa

Harviestoun: Bitter & Twisted
* testin ehkä hedelmällisin olut, teki reiän roy mcmahonin housuihin
* mielenkiintoinen sitrusmainen tuoksu
* pieni rusinanainenluumun/rusinainen vivahde
* hieman kitkerä mutta happoinen maku,
* tosi pitkä jälkimaku
* nautiskeluolut, olut kertoo jos juot liian nopeasti, ajatteleva olut, ilmoittaa itsestään jos juot liian nopeasti

Jacobsen
* aarnins sormi kosketti ennen muita
* erittäin hedelmällinen, pehmeä, samea, lähes hooegarden mainen olut
* erinomaiselta maistuva olut
* läehllä hooegardenia onko tämä kopio
* maistuu ihan kiljulta
* voisin juoda tätä shatoja litroja shamantien

koff3
* maistuu peruskaljalle
* sitä sai äidin tissistä
* hajua ei ole, vai onko sitä voi olla että yksi tiimin jäsen on
röyhtäillyt niin paljon että muut eivät haista mitään
* tätä pystyy juomaan nopeasti, maistuu enemmän kuin budi

karlsperi
* tuoksu on erilainen kuin koffissa, tuoksuu märälle kartongille

Lapin Kulta
* hyvä perussuomalainen olut, lähetään Caioon
* Hyvä suomalainen vaalea lager-olut
* Ei sen kummempia, paitsi suuria excumuistoja <3

dagen efter host opinion:
"voi vittu ku mää joudun nää tiskaan"

”
Jos juot nämä kaikki testatut juomat Wapun aikana, ja tuot niistä etiketit / tyhjät tölkit pt:lle, niin saat palkinnon heh.

18:23:28 < Tice> Tuli avattua kesän jätskikausi
18:29:54 <@teprrr> :O
18:29:57 <@teprrr> voihan jätskilör
18:30:00 < Tice> :D
18:30:01 <@teprrr> seksivau
18:30:03 <@teprrr> timo jätskillä
18:30:06 <@teprrr> katso kuvat
18:30:08 < Tice> ... :DD
18:30:12 < Tice> Voiv teemu
18:30:12 < nassekova> :D
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Wappu Survivor Guide

* Wappu on mielentila ja elämänkokemus, jota et tule opiskeluajan jälkeen ikinä kokemaan vastaavalla intensiteetillä. Joten ota ihmeessä siitä kaikki irti!

* Kierrä kaikki mahdolliset tapahtumat läpi. Wappuna suurin osa tapahtumista on poikkitieteellisiä ja ilmaisia, joten lähtökohdista riippumatta kaikki ovat yleensä tervetulleita, eikä rahakaan
ole biletyksen este.

* Nukkuminen on h***jen hommaa, joten nuku wapun jälkeen. Tai nuku nurtsilla tai missä vaan, mutta älä nuku onnesi ohi! Sillä wappu on onnen aikaa ja se aika on loppujen lopuksi lyhyt.

* "Ei pysty kun.... yhyy lippalappa.". Unohda nuo älyttömät tekosyyt ja heitä se pieni nillittys sisältäsi olan yli Norjaan. Jäät paljosta paitsi ja et voi tällä asenteella muuta kuin hävitä!

* "Humalapsöm ei oo mun juttu!". Noh ei sen tarvi ollakaan, Wappu on hauskanpitoa 100% ei siihen hjumala ole välttämättömyys.

* Verkostoidu ja ole rohkea! Wappu on viimeisen päälle sosiaalisen kanssakäymisen juhlaa, jolloin saat paljon uusia kavereita! Älä siis pyöri omassa porukassasi kämpilläsi, vaan lähde ulos ja
näe muitakin! Ei sitä elämää siellä tynnyrissä ole, eikä sitä opita siellä elämään.

* Käy kokemassa wesibussi. Mitä useammin sen parempi!

* Wappukoristelu ja wappuiseen tunnelmaan sonnustautuminen kuuluu asiaan, joten siihen kannattaa panostaa.

* Älä ole idiootti ja varo olemasta känniääliö. Tätä lienee turha erikseen perustella. Tästä ei kukaan pidä ja tuloksena on takuuvarma luolamorkkis.

Oltermanni-esittely Oltermanni-juusto
Blankon Oltermannilla tarkoitetaan erityisen ansioitunutta
henkilöä, joka on tehnyt Blankon hyväksi vaikka ja mitä
mahtavaa ja nannaa. Oltermannit on yleensä valittu Blankon syyskokouksissa.
Kuka olet?
Aito ja oikea, kermainen ja täyteläinen oltermanni.

Millon olet aloittanut opiskelusi ja valmistunut/oletko valmistunut vielä?
Pidän hitaasta kypsymisestä, en halua pilata itseäni kiireellisellä valmistumisella. En halua olla bulkkituote, vaan ehtaa tavaraa!

Mikä oli ensimmäinen Blanko-aktiivi hommasi (hallitus/toimaripaikka)?
On aika vaikea muistaa mikä on ensimmäinen, koska olen
ollut aina olemassa.

Miten lähdit alunperin mukaan Blankon toimintaan?
Blankolla on hyvä maku!

Milloin sinut on valittu oltermanniksi?
Minua ei ole valittu, vaan olen _syntynyt_ oltermanniksi.

Miksi sinut valittiin Oltermanniksi?
Kuten oikeita kuninkaita ei valita kuninkaiksi, vaan ovat itseoikeutettuja kuninkaita aikojen alusta aikojen loppuun.
Minä olen Oltermanni!

Oletko vielä Blankon toiminnassa mukana? Miten?
Olen mukana aina, kun minut halutaan ottaa hyllyltä ja
viedä palvelemaan jäsenistöä.

Mitkä ovat vuoden parhaat bileet?
Jokainen kerta, kun nuori nainen höylää palasen minua ja
laittaa suuhunsa.

Terkkuja blankolaisille?
*röyh*

Kuka seuraava oltermanni haastatellaan?
Seuraavaksi haastatellaan toista oltermannia, josta voidaan
sanoa "cheesy" ja "creamy": itse Janne-setae.

Millaisia hommia olet tehnyt Blankossa?
En ole tehnyt, olen vaan tarjonnut jäsenistölle herkkua.
Disclaimer: Pentti Kerolalle on jätetty haastattelupyyntö, mutta
emme tavoittaneet häntä lehden painoonmenoon mennessä..

Kopo-palsta 02/10
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Lyhyt kopo-tervehdys!
Noniin, lapset ja lapsenmieliset, ja Mörri. Juhlista hienoin, jaloin ja ihanin kutsuu lapsiaan, Wappu siintää jo ihan nurkan takana! Vuosi on toivottavasti ollut
haastava ja kehittävä, ja noppiakin on toivon mukaan kertynyt kaikille niin paljon, etteivät KELA:n setaet ja taetit ota topakasti ruutumekoissaan yhteyttä.
Tiedän, että laitoksen suunta ja tulevaisuus on monien mieliä askarruttanut, mutta YT-neuvotteluiden jälkeenkin täytyy meidän vain jatkaa eteenpäin, ja opiskelioina tehdä parhaamme, että hienon ja rakkaan laitoksemme rahoitus ja tulevaisuus on turvattu. Opiskelkaa ja kartuttakaa pisteitänne, jotta tulevat opiskelijapolvet voivat katsoa meitä ja tekojamme
ihmetellen ”Mitä yli-ihmisiä olivat nuo edelläkävijät, joiden opintosaavutuksiin on niin vaikea yltää?”.
Ja ehdottakaa miten näitä opintoja ja kursseja voisi kehittää! Laitos on viisaudessaan huomannut, että meitä
voi ja kannattaa kuunnella. Hienot ehdotukset ovat nimenomaan opiskelijoiden keskuudesta nousseet, joten pidetään tästä kiinni. Osallistukaa palautepäiville, jos ette muuten, niin kysymysten muodossa (linksit blanko-wepissä). Haastakaa, kommentoikaa, kehukaa, haukkukaa, kunhan otatte jonkinlaista kontaktia.
Kesä ja jonkinasteinen vapauden tunne alkaa jo painaa kaikkien takaraivoissa ja monissa muissakin paikoissa, joten juhlitaan Wappua niin kuin sitä pitää, eli erityisellä hartaudella ja juhlan hengen mukaisesti (vaikkapa excu-tuliaisia nauttien). Ja tämän jälkeen porukalla viimeiset tentit vielä läpi!
Terveisin miehenne ytimestä, oikeuden ja hienouden ja HYVÄN PUUN asialla,
Martti Tuisku,
Blanko ry:n kopo-vastaava

Wappusanontoja
Wappusanontojen takaa löytyy lukemattomia ja erittäin hienoja anonymisoituja blankolaisia, joille yhteistä on hulvattoman
hauska wappumeininki.

"Dah-dah-dah-dynamite ja tietonen riski." - dynamite 0,2l 60%

"Kappas repussa oli olut!"

"Mennään hämähäkkikävelyllä baariin sisälle ja jos portsari kysyy ovella, että mitäs miehiä/naisia sitä ollaan, niin
vastataan: moon Riki Sorsan veli, Heimo Hämähäkki"

"Jos ei jallusta nauti, niin mistä sitten nauttii?"

"Wappukivi mainittu!"

"Alas! Alas! Alas! Valas! Valas! Valas!..." "oonko mää juonu itteni jo hauskaksi ja kauniiksi?"
"miten saadaan kämpällinen teekkareita hiljaseksi? kysymällä: Oos kukaan ajokunnossa?"
"No v%&tu kas kummaa täähän on tyhjä. TÄH, olenko mä kertaa liikenteessä!"
"Ei byyge enää"

"Heiluu! Heiluu! Heiluu!"

"tästä moon maksanu!"

"onko nämä mun viinat? no nyt on."

"Sama olla pelkkä T-paita päällä koko wappu."

"Jos sulla on yksi neliapila, sillä saa. Jos löydät viisiapilan, se negatioi neliapilan, eikä sillä saa. Jos löydät kuusiapilan,
etsi myös kolmiapila, sen jälkeen mene jonkun nätin tytön luo näytä sille apiloita ja kysy siltä: saako näillä naista?"

"1 - 0 on niinku 100 - 0."

"KASA HUUDETTU!"

"Oot mun pieni wappuliini, tui tui"

"Yhdet vielä, sitten pitääkin jo mennä!"

"Hauska mies kaataa appelsiinivodkaa silmään!"

"Seepra saa aina."

*Luennolla kuultua: "rakenne on puumainen, ei siis tiikerimäinen".

”
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by: Rocni-, Aarkyz (nimet muutettu)
Kuvat: Juhani ”Rockyz” Lehtonen

Jälleen koitti se aika vuodesta ja pienoisesta humalatilasta, että oli aika palata wanhan kunnon Madcookin pariin.
Varsinkin, kun emme ole pitkään aikaan
kuulleet MMM:stä eli Mutjakkeen ja
Mörrin makujenmaailmasta. Kulinaristisista nautinnoista poiketen Madcookhan keskittyy "ruoista" saataviin mieltä
järisyttäviin, jopa tajuntaalaajentaviin
kokemuksiin. Tämä siksi, että elämykset
ja kokemukset pysyvät hyvin monesti
pitempään mielessä.
1. Blair's Sudden Death

donnäytteen tulos, jota myös viiniksi
kutsutaan. Koska makunautinto tässä
viinien viinissä oli jo moneen kertaan
maistettu, päätimme yhdessä tuumin
maustaa siihen fifty-fifty Fernet Brancaa.
Tämä shottihan oli tietysti vedettävä
kerralla alas. Maku oli suorastaan maailmoja avartava ja yhtenä kommenttina
heitettiinkin ilmoille:"Mä nään valojen
ja varjojen leikkivän teerenpeliä!". Vanhalle Madcook-harrastajalle maku oli
kuin pekonia MMM-miehelle. Tästä johtuen tähtiä 1/5.

tasaiseen lämmitykseen. Tähtiä 1/5.
6. Salviaa maustepurkista
Mitäs kummaa tämä on, noh maistetaan.
Salviaahan se, ja sitä tottakai teelusikallinen suuhun. Aines tuntui suussa purumaisen kuitumaiselta ja maku muistutti
lähinnä männynneulasia. Tälla saa myös
wapun aamuina raikastettua hengityksen helposti. Blankki suosittelee testaamaan salvia-lusikallista ja iskemään lähimmän biologityttösen. Tähtiä kuitenkin 1/5.
5. Lakritsijuuri

Blair'sin Sudden Death soossia otettiin
teelusikallinen, ja olihan se _sangen_
tulinen. Tulista kyllä, mutta ei ehkä niin
tulista etteikö Pedrolle (tuolle wanhalle
meksikolaiselle) maistuisi. Noin 5 minuutin jälkeen tulisuus hävisi suusta,
mutta tuntui hellänä hyväilynä huulissa, hengityksessä
ja kitalaessa ja ja ja...
Selvästi 4/5 tähteä.
4. Jamaica Rum Barbecue Sauce
2. Bulls eye barbecue
sauce
Taas löyty puteli uudenlaista barbecuesoossia ja sitä jälleen lusikallinen
Nyt kun soossilinjalle
helttaan. Maku oli aivan liian hyvä, tälähdettiin, löytyi kaatähän voi käyttää melkein mihin vaan!
pista Bulls eye barSen vuoksi tämä aines saa 0,1/5 tähteä
becue sauce -pullo.
ja maksimissaan 0,5/5 tähteä.
Siitä taas lusikalliset huiviin ja mikä olikaan pettymyksen 5. Peperoncino intero da agrocoltura
määrä. Tämähän oli todella hyvää, jopa biologica - kuivattuja chilejä (hemmeniin hyvää, että meinasimme poistaa ai- tin pieniä)
neksen kokonaan Madcookista. Huomattiin kuitenkin, että tämä soossi sopii Kappas kuivattuja hemmetin pieniä
erinomaisesti yhtä aikaa Blair'sin mös- chilejä, näitähän on pakko maistaa! Ei
sön kanssa, jolloin makunautinto muut- muuta kuin purkki auki ja chili suuhun.
tuu chipotlemaiseksi ilon
Pienen mutustelun jälkeen
tanssiksi. Tähtiä 1/5.
huomattavissa pientä lämpöä ja poltetta. Kokonaisuu3. Chateu de la Toppilaa &
dessaan kuitenkin pettymys.
Fernet Brancaa sekaisin
Maku oli alussa paprikamainen, joka sitten lussahti ilmaChateu de la Toppila on yhpallomaisen tuhnumaiseen
den miehen kemiallisen tai-

Lakritsijuuri muistutti puun oksaa ja sen
havaittiin olevan myös yhtä kovaa materiaalia. Sillä pelkän oksan katkaiseminen tuotti ongelmia. Saimme kuitenkin
leikattua parin sentin mittaiset palat, joiden jyrsiminen käynnistyi myös samantien. Lakritsijuuri tuntui suussa mukavan kuitumaiselta ja puumaiselta*. Sen
vuoksi se vaati myös majavamaista jyrsimistaitoa. Maussa on hiven laktritsimaisuutta, mutta loppua kohti maku huononi selvästi. Lopussa suussa maistui hapan, kuin olisi juuri heittänyt hankikiekot
asfalttiin ja mutustelisi hetuloiden väliin
jääneitä kebabin palasia. Lisäksi havaittavissa oli kielen
turruttavaa meininkiä. Selkeää
Madcook-ainesta
ja tähdet kasvoivatkin
vähitellen kahdesta neljään. Tähtiä siis
4/5. Hyvä puu on
löytynyt.

14:20 < Mafuko> oli tuo nuudeli-jauhelihavuoka niin hyvää puuta, että kaverin annoksesta löytyi puuta :D.

Blanko goes
Madcook vol.2

6. Kinkun paistonesteestä tehty
jäinen lihaliemikuutio
Kuinka ollakaan paha vanha vihollinen

14:18:15 <@Kaira-> olipa ihan aarni- n näköinen viiksekäs nainen tossa dillessä
14:31:34 <@aarni-> Enpä oo ennen tämmöstä hilightia saanu
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palaa kehiin uudessa hahmossa, kuin tietokonepeleissä konsanaan. Kyseessä oli kinkun paistonesteestä itse tehty lihaliemikuutio jääpalapussissa jäisenä. Eipä sitten
muuta, kuin mehujäätelö
suuhun ja imeskelemään.
Yhdellä testaajista herätti tyhjälaukauksen, mutta hommasta suoriuduttiin
sankarillisesti. Kyseessä oli myös tämänkertaisen testin ensimmäinen ja ainoa
aines, joka aiheutti ihmiselle luonnol-

7.
Väkiviinaetikka
Mitäs juomaa se
tämä on? No väkiviinaetikkaahan se! Tässä
vaiheessa testi
herätti jo fuksimaista kiinnostusta ja Kaurnicyzko
päätti liittyä seurueeseen. Korkki auki ja
lusikallinen tuhtia tavaraa suuhun. Ensimmäisenä tuntui mukavan suolainen
potku, joka muuttui syvällä kurkussa
tuntuvaan pieneen pistoon. Myös hetkeä myöhemmin oli tuo ystävällinen
pisto kurkussa. Makuna hieman sipulinen ja tästä ilosta tähtiä 3,5/5.
8. Vaniljaunelma-karamellit

lisen reaktion. Eräs testihenkilö totesi,
ettei varmasti syö
toista tällaista
enää ikinä. Tämän
vuoksi
neljä tähteä,
että heilahti.
Tähtiä 4/5.

mutta tulisuus puskee adamantiumtykkinä kielen ja suun läpi. Kokemuksena erittäin piristävä ja elämään herättävä, joten ehdottomasti tähtiä 3,5/5.
Miksi noin vähän, siksi että ne ovat
myös oikeasti hyviä!

Poppamiehen valmistamia "Erittäin tulisia karamelleja" joita vaniljaunelmiksi
on kutsuminen. Karkkirasian kannessa
varoitetaan jo siitä, että sisältö on erittäin tulista (kahteen kertaan). Noh nameiltahan nuo näyttävät ja karamellia suuhun. Lyhyen imeskelyn jälkeen
vaniljaunelmat osoittautuvat yllättävän äkäisiksi ja ne vaativatkin ensimmäisen uhrin jo alle minuutissa (joukkueen nuorin hyytyi). Kommenttina
tulisuusaste oli kuulemma sitä luokkaa, että lähtee kynnetkin sormista.
Maku on tosiaan erittäin vaniljamainen,

Haalarimerkkikisan tulos

Blanko järjesti kevään aikana huikean haalarimerkkikisan, johon jokainen pystyi halutessaan osallistumaan. Haalarimerkkiehdotuksia tulikin runsaasti, josta Blankon hallitus sitten ratkaisi voittajamerkit, jotka tehetetään wapuksi. Voittajiksi kisassa valittiin Jose Kukkosen "Akateeminen vapaus"-merkki ja Teemu Kaukorannan "Hi, I'm Jonathan from Spotify". Voittajille on myös luvassa hieno tuotepalkinto! Onneksi olkoon voittajille ja kaikille kisaan osallistuneille!

”

26

Siirtyminen kesäaikaan voi aiheuttaa ongelmallisia tilanteita:
10:39 < Necrolust> Onko se kello ny 9:40, 10:40 vai 11:40
10:39 < Necrolust> Meikä on vielä kännissä.
11:12 <@Karukki> 11:12
11:18 <@Ruusu> eiköhä irkissä oo iha oikea aika :D

Herra Rassapotamuksen maanmainiot pallosalamat - Osa 9

teksti: Aleksi ”Zeussi” Pöytäri

Käytiin jo kevättä, kun Rassapotamus päätti kerrankin lähteä ulkoilemaan. Rassapotamus joka ei ollut kovin pitkään aikaan
käynyt ulkona kartanostaan, päätti että kun hän kerran on ulkona, niin hän ulkoilee oikein urakalla suunnaten kohti Ouluna
tunnettua opiskelijakaupunkia.
Kun Rassapotamus pääsi Ouluun hän kuuli suositusta lajista jota monet, varsinkin opiskelijat vertasivat lajiin, jota jo antiikin
Kreikan jumalatkin pitivät suosiossa. Niinpä herra Rassapotamus suuntasi tuon lajin kehtoon eli Oulun yliopiston parkkipaikalle tutustumaan lajiin, joka kiehtoi hänen mieltään. Kun kreivi saapui parkkipaikalle, hän löysi useita opiskelijoita, jotka olivat pukeutuneet erivärisiin haalareihin heittelemään puupalikoita suurella halolla. Kreivi jäi hetkeksi katselemaan peliä ja totesi, että se näytti erittäin hauskalta kirosanoilla höystettynä.
Hetken peliä katseltuaan kreivi pysähtyi jututtamaan erästä pelaajaa joka odotteli vuoroaan ja kysyi tältä:”Anteeksi, mutta
mikä s¤%tan¤n peli tämä on?”, johon pelaaja vastasi:”No kyykkäähän tämä on.”. Kreiviä kummastutti, ja hän kysyi:”Mistäs tässä
pelissä on kysymys?”. ”No heitä nuita kyykkiä tällä kartulla niin että ne lentävät tuosta neliöstä ulos.”, vastasi pelaaja.
”Kummallinen peli.”, ajatteli kreivi, mutta päätti kuitenkin kokeilla peliä muiden harrastajien kanssa. Peliä pelatessaan kreivi
Rassapotamus tutustui pelaajiin. Kun hän esitteli itsensä, pelaaja jolle hän oli ensin puhunut esitteli itsensä Tohtori Krogiksi.
Tohtori oli hieno mies kaikin puolin sivistynyt, sutjakka kieleltään sekä hyvä kyykänpelaaja.
Kun kreivi viimein sai käteensä kartun ja pääsi heittämään, löi ensimmäinen heitto kaksi kyykkää pois kentältä, kun toinen
heitto ei osunut kyykkiin laisinkaan. Tästä pettyneenä hän käyskenteli kentän laidalla kunnes jotain odottamatonta tapahtui.
Kreivin yhätkkiä herätessä maasta hän kysyi:”Mitä tapahtui?”. ”Saitte kartusta päähän hyvä kreivi.”, vastasi Tohtori Krog, joka
oli polvillaan kreivin vieressä tutkimassa häntä. Koottuaan hetken itseään kreivi tuli siihen tulokseen, että kyykkä ei ole hänen
lajinsa, se on liian vaarallinen hänen kaltaiselleen herralle, joka kärsii waadenburgin syndroomasta. Kreivillä oli myös huonoja
muistoja sairaalasta, jossa apulaisosastonhoitaja oli tehnyt hänelle asioita, joita hän ei muistanut, eikä niitä voinut sen takia
toistaa kenellekään elävälle sielulle.
Seuraavan jatko-osan kirjoittaa Päivi ”tragedinen” Palosaari ja käytettävät sanat ovat Pekoni, cushingin tauti sekä yövartija.

Wappukondomi
Tänä vuonna Blankki on päättänyt sijoittaa Wappukondomin sijasta Wappuvesi-ilmapalloon. Sen kun käyttää
Wappuna, niin ei ainakaan mene päiväys vanhaksi.
Ette te saa kuitenkaan! :D
Lisäksi Blankki kuuli huhuja, ettei Oulun Leveimmälle löydy riittävän isoja
kumeja...

”

12:16 <@nassekova> voiss fale
12:16 <@nassekova> menin ottaa kahvia nii laitoin fyffet ja painon nappia mutta unohin laittaa mukin alle
12:16 <@teprrr> hä hää
12:16 <@teprrr> :D
12:16 <@teprrr> tuit hyvää toimintaa
12:16 <@nassekova> sinne lorisi cappuciinon maito osat ehtiin kuitenki seivaamaan että sain kahavit :D
12:16 <@Rockyz> :D

Keskiviikko 21.4.
* Klo 16:00 WWW eli WapunWirallinenWarustautuminen @ Kiltahuone

Sunnuntai 25.4.
* Wesibussi kulkee klo 15-24
* Klo 11:00 Kirkkovenesoudut @ Tuiran uimaranta
* Klo 12:30 Wappumölkky @ Tuiran uimaranta

Maanantai 26.4.

* Klo 13:00 WappuKyykkä @ Tuiran uimaranta

* Wesibussi kulkee klo 17-24

* Klo 17:00 Normipäivä @ Kiltahuone

* Klo 12:00 Laitossimailut @ TOL:n aula
* Klo 12:00 Kotikaupungin lyhyt -excu (Wesibussilla), lähtö Linnanmaalta

* Klo 22:00 Jälkisoudut @ Fiona

* Klo 16:00 Snobi-ilta @ Kiltahuone
* Klo 13:00 WappuKyykkä @ Tuiran uimaranta

Tiistai 27.4.
* Wesibussi kulkee klo 13-24
* Klo 14:00 Päiväkännit @ Hevimesta (Wesibussikyyti klo 12-13 Linnanmaalta Hevimestaan)
* Klo 17:30 Bensalenkkari-ilta @ Kiltahuone
* Klo 20:00 V65-ravet @ Teekkaritalo

Keskiviikko 28.4.
* Wesibussi kulkee klo 13-24
* Klo 14:00 Wappusuunnistus (Lähtö Pokkisen puistosta, Radisson SAS:in takaa)
* Klo 17:00 Wappusauna @ Teekkaritalo
* Klo 20:00 Patsaan lakitus @ Kaijonharjun apinapatsas
* Klo 22:00 AAAAK eli Aaton Aaton Apina Kapina @ Onnela

Torstai 29.4.
* Wesibussi kulkee klo 13-24
* Klo 10:00 Teekkarien tempaisut @ Torinranta
* Klo 13:37 Arakorni-disko @ Kiltahuone
* Klo 22:00 Waatonaaton bileet @ Kuusisaari

Perjantai 30.4.
* Klo 12:68 Kurjenjuotto @ Snellmannin puisto
* Klo 14:00 Piknikki @ Årströmin puisto
* Klo 21:22 Waaton bileet @ Kuusisaari

Lauantai 1.5.
* Klo 03:33:33 Ashematunnelin Örinät @ Asematunneli
* Klo 06:00 Sillis @ Lyseon lukio
* Klo 09:00 Shamppanjamatinea @ Linnasaari
* Klo 11:00 Cassiopeian Wappukeikka @ Rotuaarin pallo
* Klo 14:00 Blankon wappupäivän piknikki @ Linnasaari

Huom! Reaaliaikaista infoa tapahtumista löydät #Blanko.Wappu -kanavalta.

