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16:45:03 <@Tice> ULULULULU kaikki ykkösvuoden kurssit läpi!!
16:45:32 <@Odetta> onneksi olkoon!
16:45:44 <@Odetta> se oli itselläkin hieno tunne neljäntenä vai viidentenä vuotena :D
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miksi kannattaa liittyä Blankoon?
OYY
yliopiston kartta osa1
reseptiliite
yliopiston kartta osa2
pro-esittelyt
blanko urheilee
tietoa tiedotuksesta
hallituksen esittely
irkkiesittely
tollilta valmistuneita
syksyn tapahtumakalenteri
takakannessa Blankon liittymislomake

Julkaisija: Blanko ry.
http://www.blanko.fi
Paino: Oulun yliopistopaino
Painos: 150 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 20.9.2010.
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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12:05 <@FunkyMama> mä sain kerran jopa puhelinnumeron yheltä naiselta sillä et puhuttiin vaan javasta ja koodaamisesta
12:06 <@FunkyMama> ja hevistä
12:06 <@FunkyMama> se oli hieno kokemus

Heipä hei fuksit!
Fuksius tuo mieleeni ensimmäisen yliopisto-opiskelijavuoden syksyn, ja sen kaiken uuden asian omaksumisen. Ympäristö, kaupunki, uudet ihmiset ja yliopisto olivat minulle ihan uutta ja ihmeellistä. Kuitenkin sitä
selviytyi tuosta kaikesta voittajana maaliin, saaden uusia kavereita ja oppimalla ns. talon tavoille. Muistan,
että olin äärimmäisen innostunut yliopistolle pääsystä ja kaikesta siitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.
Ihastelinhan jo etukäteen myös Blankon WWW-sivuilta nuita kunnioitusta herättäviä sinisiä haalareita.
Tämä lehti on tehty juuri ensimmäisen vuoden opiskelijaa ajattelen. Toivottavasti lehden jutut ja asiat pienentävät kynnystäsi oppia uusia asioita ja tutustua uusiin ihmisiin. Pienryhmäohjaajat ovat tärkein asia ihan
alkuun, joten heihin kannattaa rohkeasti tutustua. Toivon, että hyödynnätte tämän lähden tietoja ja tulette
rohkeasti mukaan myös killan järjestämiin tapahtumiin. Niissä tutustut parhaiten uusiin kavereihin, joista
on apua opintoja ja ryhmätöitä tehdessä.
Tehdään tiedettä yhdessä, mutta ei unohdeta bileitä ja tapahtumia! Kannattaa muistaa, että kaverit ja sosiaaliset verkostot ovat äärimmäisen tärkeitä asioita. Ja näin opiskelustakin tulee entistä kivempaa.
PS. Jos lehden teko kiinnostaa ja haluat kirjoitella fuksinäkökulmasta mielenkiintoisista jutuista, niin ota minuun yhteyttä ircissä, irlinä tai lähetä sähköpostia. Blankin tekeminen on yllättävän hulvatonta :)

Rohkaisevin terveisin,
Juhani ”Rockyz” Lehtonen

blankki-paatoimittaja(at)blanko.fi

”

11:39 <@Annemari> jos perussana on räkä, ni taipuuko se rään?
11:39 <@Annemari> vai esim. rä'än
11:39 <@Annemari> loool
11:39 <@nassekova> :D
11:39 <@Annemari> hjalp
11:39 <@Annemari> vakava asia
11:39 <@nassekova> räkä hommia
11:39 < kosminen> eikö se oo rä'än
11:39 <@nassekova> seo r'ään
11:39 <@Annemari> kiitän, laitetaan rä'än
11:39 <@nassekova> :D
11:39 < kosminen> g'oauld
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10:03 <@Feliza> tulin toimistolle aamuteelle <3
10:03 <@Morrissey> uhh onko eka kerta ku meiti tulee viimesenä :o
10:04 <@dorz> jätkän rakastajantaidot paranee iän myötä <3

H

audihau Blankolaiset
ja muutkin immeiset!

Se on nyt sitten kesälusittu eikä uutta ei näy iha heti näköpiirissä. Mutta eipä sen anneta haitata vaikka kesän
(ajo)kelit onkin takanapäin, onhan meillä edessä suomen pitkä syksy. Syksy onkin mitä mainioin syy viettää
opiskelijaelämää ja siinä ohella myös opiskella, jotta voi taas viettää lisää opiskelijaelämää. Ja koska kesä on
nyt ohi, niin se on sama unohtaa mitä tuli tehtyä ja keskittyä tulevaan.
Wanhoille parroille muistutuksena, että uudet opiskelijat ovat tulleet joten viritelkäähän verkot valmiiksi parhaita apajia varten, kuitenkin tahdotte! Uusille opiskelijoille terve vaan ja nähellään syksyn mittaan.
Nonnii edustukset pidetty ja voidaan siirtyä asiasta kukkaruukkuun. Minä olen siis Blankon puheenjohtaja
ja porisen tällä omalla palstallani mitä nyt ikinä teille ihmisille haluankaan sanoa. Suurimmaksi osaksi tämä
teksti on tarkoitettu fukseille eli tuoreelle ihmismassalle, joka on tähän hienoon akateemiseen maailmaan
astunut. En pidä kauhean virallisista puheista enkä siis kirjoitakaan niitä tähän lehteen.
Vinkkejä tohtisin kuitenkin antaa. 1) liittykää Blankoon 2) tutustukaa Blankoon 3) olkaa Blanko 4) tehkää Blankosta teille sopiva 5)ircatkaa. Siinäpä ne tärkeimmät. Jos joku ihmettelee miksi Blanko niin siksi, koska se pitää
sisällään käsitteet: ihmiset,kaverit,opiskelun tukeminen, vapaa-aika,hauskanvietto, urheilujuoma spörden,
vaikeat ihmiset, hyvät ihmiset, parhaat ihmiset, minut, verkostot, työpaikat, rahaa,opintopisteitä, kunniaa ja
mainetta, kateutta, vihaa,iloa,... Niiiiiin elikkä Blanko tarjoaa syksyn mittaan kaikille jotain ja jos jotain puutteita on niin vika on teissä, ei Blankossa. Ei sentään, vika on siinä että meidän, Blanko hallituksen, korviin ei
ole kuulunut ilosanomaa mitä haluaisitte järjestää. Eli otamme vastaan kehitysehdotuksia ja käsittelemme ne
omassa norsunluutornissamme, josta laskeudumme kansan pariin aina kun mahdollista.
Ovelin lukija on saattanut huomata sarkastisia piirteitä kirjoituksessani. Annan vielä spoilerin tähän kirjoituksen loppuun, asiat joita mainitsin ovat totta
ja todellista elämää mutta silti me Blankolaiset olemme hemmetin hyvää
porukkaa, joten pysyhän mukana kelkassa ja vaikkakin siitä voi tipahtaa,
noukitaan sinut takaisin matkaan jos niin haluat;)
Joten nähkäillään Blankon tapahtumissa pitkin syksyä ja kiltahuoneella aina
luentotaukojen aikana!

Terppa Ville-Matti "Helvetin Kar(u)kki" Alanko
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11:03 <@Pop> saiskoha ot3 korvattua jollaki parin sivun esseellä
11:03 <@Pop> kirjottaa vaikka kesälomasta
11:03 <@Pop> niinku jossaki ala-asteella aina perinteisesti ekana päivänä kesäloman jälkeen
11:03 <@teprrr> :D
11:03 <@kosminen> :D
11:03 <@Pop> "kävin jukujukumaassa ja söin jätskiä"
11:03 <@kosminen> "kävin jalakapalloleirillä ja mummolassa. oli kivvaa."
11:04 <@Pop> ot3 hyväksytty

”

Frisbeegolffin iloja:
19:53 <@fmr> joo, perus toppila-tuuli, lintu paskoo päälle ja sitten kaatamalla vettä

Kopo-palsta 03/10
Tervehdys sinä! Juuri sinä fuksipallero siinä! (Reipas MOROOOKKOPÄISSÄÄN vanhemmille opiskelijoille) Tämä on varmaan viidestoistamiljoonas tervetuloa lipastolle/TOL:ille/ihmisrotuun-toivotus
jonka kuulet, mutta asiani on tärkeä. Akateeminen vapaus, kuten muutkin supervoimat sisältää pikkuisen sivuhuomautuksen. With great power, comes great responsibility. Mistä sinä olet vastuussa,
mitä tämä tarkoittaa JUURI SINUN kohdallasi?
Olet tietenkin vastuussa itsellesi omista opinnoistasi, kukaan ei sinua rupea (yleensä) kotoa luennoille hakemaan, tai pakota harjoitustöitä tekemään. Mutta oman itsesi lisäksi, sinulla on vastuu
myös opiskelijatovereitasi kohtaan. Tällä tarkoitan sitä, että jos näet opetuksessa tai missä tahansa
kehitettävää, epäkohtia tai parempia menetelmiä tehdä jokin asia, sinun tulee tuoda se esiin. Asiat
eivät muutu, jos kukaan ei tuo uusia ideoita tai mielipiteitä esiin.
Opiskeluun liittyvän palautteen voit esittää paitsi kurssin/opetuksen vastuuhenkilöille, niin myös
minulle, Blanko ry:n koulutuspoliittiselle vastaavalle. Toimin opiskelijoiden äänitorvena laitoksen
suuntaan ja tarvittaessa taistelen puolestanne pyyteettömästi kuin ritari loistavassa haarniskassa.
Minulle saa tulla höpöttämään käytävällä, kirjastossa tai missä minuun sattuu törmäämäänkään
kopo-asioista, tai mistä tahansa. Irkissä voi myös huudella ja mailia lähettää. Pääasia on, että asian
tullessa ajankohtaiseksi, otat yhteyttä.
Alussa moni asia tuntuu oudolta ja uudelta, työtavat ja metodit voivat tuntua erilaisilta aiemmin
koettuihin. Mutta äkkiä asiat tulevat teille tutuksi, ja pian jo väännätte koodia kuin Donni ja tragedinen ikään, nuo vanhat koodihirmut.
Vanhemmille opiskelijoille sitten vähän juttua koskien syksyä. Tutkintorakenneuudistus aktivoituu,
ja vastaavuustaulukkoa tutkimalla löydät miten voit suorittaa kurssit, jotka sinun täytyy. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä kurssin vastuuhenkilöihin ja/tai Risto Nuutiseen, jotta asiat rullaa ja ongelmat selviää. Muutokset ja uudistukset aiheuttavat aina jollekkin päänvaivaa ja selvitettävää, meidän täytyy vain selvitä tästä parhaamme mukaan, ja senhän me teemme! Kuin uljaat laamat, me
jatkamme kulkuamme!
Lopuksi vielä, muistakaa kysyä ja ottaa yhteyttä, sillä olen hommassani teitä varten.

Martti Tuisku
Blanko Ry:n Kopo-vastaava
Kopo-vastaava@blanko.fi
DThorn @ ircnet & quakenet

PS: Taksi tuonne trololololoo-ovelle, ja Like a virgin soimaan.

”

21:11:16 < Rectunator> oon oppinu sen verran ettei japanilaisia asioita googleteta
21:11:22 < Rectunator> sieltä tulee aina lonkeroita
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Fuksisanasto
Teksti: Blankkitiimi, uusimmat muokkaukset Aleksi ”Zeussi” Pöyhtäri ja Tuomas ”TheQ” Kukkamaa

Henkilökuntaa:

(eli ohjelmointityö 1 ;))

HA Hampurilaisateria. Iltaläskiä. Saa
sekä aularavintolasta että Juliniasta,
ovat kumminki erilaisia. Kokeile ihmeessä! (koukuttavia makuelämyksiä)

Assistentti eli assari on koulutusvirassa, Muita alan lyhenteitä:
jossa opetetaan ja tehdään omaa jatko1337 eli Leet, Elite Ei EVOta. Kun huotutkimusta. Heitä tulet näkemään esim.
maat kellon olevan 13:37, muista mai- Paikkoja:
kurssien harjoituksissa.
nita siitä muille ympärillä olevillesi.
Lehtori piti alunperin ääntämis- ja luku- Maaginen pisteraja fuksipisteitä kerä- Aularavintola ja aulakahvila Yliopiston
keskusaulan alakerrassa sijaitseva ruoharjoituksia kielissä, mutta nykyisin hän tessä, kaikki rajan ylittäneet palkitaan!
kapaikka. Aulakahvila sijaitsee tämän
on opettaja muiden joukossa (ei siis miEVO Et Vaan Osaa. Tätä tulet kuulemaan yläpuolella, tosin myös aularavintolasta
kään opettaja!!).
kohtuu usein, käytetään myös verbiä saa kahvia. Tunnetaan myös nimillä yläkuppila ja alakuppila
PRO eli pienryhmäohjaaja. Apusi ja ys- evottaa.
täväsi yliopistoon saapuessasi. PienryhLOL Laughing Out Loud, tätäkin tulet Caio Unirestan Kaijonharjussa sijaitseva
mäohjaajaltasi voit kysyä ja pyytää apua
kuulemaan.
ravintola/baari. Tunnetaan myös luenmissä tahansa mihin tahansa liittyvässä
aiheessa, vastaus löytyy (ihan varmasti) ROFL Rolling on floor laughing, erilai- tosalina CA10. Vaikka oluen hinta onkin
noussut, monet opiskelijat käyvät täällä
kaikkeen.
nen versio aikaisemmasta.
virkistäytymässä.
Fuksivastaava Ylläolevan pomo, Blan- OMG Oh My God
Pub Kuutio Caion vastakohta, harva uskon hallituksessakin O.o
kaltaa käydä. ”Alan ammattilaisille”, siWOW ... älä vaan sano että pelaat.
jaitsee myös Kaijonharjun keskustassa.
Professori (proffa)Yliopistossa tutkiva ja
opettava tohtorishenkilö, usein vieläpä WTF Olo joka usein yllättää. What the Blankkitiimi suosittelee luotiliivien
jonkin laitoksen johtaja. Myös erityi- fuck ”Mitä kummaa?” nuin kiltisti sanot- hankkimista tai hyvin tukevaa humalaa ja itsepuolustustajua mikäli haluaa
sistä ansioista Tasavallan Presidentti voi tuna
käydä.
myöntää professorin arvonimen.

Ensimmäisen
kursseja:

vuoden

Hyvä tietää:

Kiltis, kiltahuone Blankolaisten oma tila
yliopistolla, sijaitsee kellarikerroksessa
sinisen käytävän varrella. Paikka jonne
JO Johdatus ohjelmointiin, kuinka mi- OYY tai YO-kunta Oulun yliopiston yli- kaikki Blankon jäsenet ovat tervetuloppilaskunta
nusta tulee kunnon nörtti.
leita!
OY Oulun yliopisto

JOTT Johdatus tietojenkäsittelytietei- PSOAS Pohjois-Suomen Opiskelijasiin, kuinka ihmisistä on tullut nörttejä asuntosäätiö. Täältä voit yrittää ruikuttaa kämppää itsellesi. PSOAS ei voi kuikautta aikojen.
tenkaan tarjota asuntoa kaikille sellaista
JTS Johdatus tietojärjestelmien suun- haluaville, joten oma aktiivisuus kämnitteluun: nörttien ajatusmaailma piir- pän etsinnässä on erittäin hyvä asia.
roksina.
TOL Tietojenkäsittelytieteiden laitos.
ITKK Ei ilmatorjuntakonekivääri, mutta Lyhenne tulee muinaisilta ajoilta jolloin
tuntuu yhtä kivalta...
laitostamme kutsuttiin nimellä Tietojenkäsittelyopin laitos. Opista on sittemmin
Tietoturha, TTPK Jotain minkä suurin tullut historiaa, mutta tietojenkäsittelyosa meistä hallitsee, tai luulee hallitse- opin laitos saa edelleenkin postia.
vansa, mutta silti sielä istutaan. Tentti,
jonka luulit päässeesi läpi ensiyrityk- YTHS Ylioppilaiden terveydenhoitosääsellä. Suojautuneet nörtit.
tiö. Niin ainakin jotkut väittävät. Voit
mennä kätevästi valittamaan kurkkuOT1 Tehkää heti kun pystytte! Oikeasti! aidsia tai muuta tautia

”

09:18:38 <@hummerr> piti rational rose
hakia ni jonku kukkapelin imasin

Kiltatoimisto Sijaitsee Tietotalo 2:n alakerran pommisuojassa. Täällä me juuri
nyt hiki- ja veripäissämme tätäkin läpyskää taitamme. Jotku taittaa, toiset ei.
Oranssit naulakot Sekoittuvat helposti
vihreisiin naulakoihin. Sijaitsevat aularavintolasta katsottuna vastakkaisella
puolen vihreistä naulakoista, voivat
myös vaihtaa paikkaa keskenään.
Patio Oululaisten ikioma ravintolan ulkoanniskelualue. Suomen ensimmänen
patio oli ylioppilastalo Rauhalan pihalla
60-luvulla.
Prolab Vanha Prolab on lasikoppi Tietotalo 2:n ensimmäisessä kerroksessa,
josta saa hakea kurssien harjoitustöitä.
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Aukioloajat vaihtelevat. Nykyään toi- käytetään bileissä, excuilla ja erinäisissä
tapahtumissa. Haalareihin voi kiinnittää
minta siirtynyt nettiin.
haalarimerkkejä, pinssejä ym. tauhkaa.
Teekkaritalo Kaijonharjussa sijaitseva Blankolaisilla tummansiniset.
teekkareiden oma pesä, jossa on bileitä
ja niissä sattuu ja tapahtuu. Myös Blanko Jippo Alatyylin ilmaisu jonka alkuperä
järjestää hurjia bileitä siellä (siellä on tyt- sinulle vielä selviää.
töjä!).
Lutka Luonnontieteilijä
IT 116 Perusluentosali, IT 115:n naapuri.
N Mystinen ennalta-arvaamaton ja toVihreät naulakot Sekoittuvat helposti dennäköisesti hyvinkin suuri määrä ihoransseihin naulakoihin. Sijaitsevat au- misiä tavaroita tai aikayksikköjä. Yleensä
laravintolasta katsottuna vastakkaisella kuulee puhuttavan ”ännännen vuoden
puolen oransseista naulakoista, voivat opiskelijoista”.
myös vaihtaa paikkaa keskenään.
OLuT Tässä kirjoitusasussa Oulun luonnontieteilijät ry, eli lutkakiltojen kattoOpiskelijaelämästä:
kilta. Blanko on sekä kaatanut että valBlanko Oulun yliopiston tietojenkäsit- lannut OLuTin. Olut on juoma. OLuT
telytieteiden opiskelijoiden ainejärjestö järjestää muun muassa olutiltoja, yo
eli kilta, jonka tehtävänä on järjestää dawg.
kaikennäköistä kivaa puuhasteltavaa
opintojen vastapainoksi sekä ajaa opis- OPM Omat Eväät Messiin. OPM+OPM =
kelijan etuja tässä kylmässä, pahassa Omat Eväät ja Omat Pyyhkeet Messiin.
maailmassa.
Saunaillat ovat useimmiten OPM+OPM.
Jos bileet eivät ole OPM, ne joko tarjoaa
Eurot Oululainen väistyvä perinne kes- jokin yritys tai ne pidetään ravintolassa.
kioluen ja siihen rinnastettavien alkoholijuomien polkumyynnistä. Oulusta löy- Teekkari Ne tupsulakkipäiset hyypiöt,
tyy eurot tai lähes eurot viikon jokaiselle jotka ovat vielä suuremmammaksi
päivälle. Blankolaiset euroilevat enim- osaksi miespuolisia kuin TOLlilaiset.
mäkseen Hevimestassa, ja Onnelallakin
Humanisti Teekkarin vastakohta, opison omat kannattajansa.
kelee kaikkea jännää...Turha toivo, älä
Ticet Legendaarinen humalan taso, edes yritä. Useimmiten naisia.
jonka vain harvat saavuttavat tajuntaa
menettämättä. Tarkempien määritel- Kasvatustieteilijä, kasvis Olet ollut vämien toivossa suuntaa kohti Mestan eu- hintään 12 vuotta elämästäsi kasvisten
roja ja etsi Tice-nimistä miestä. Kyseisen tai osa-aikakasvisten käsiteltävänä.
miehen voit löytää myös ircistä samalla
nimellä.
Excu, ekskursio, eksursio Reissu, yleensä
matka toiselle paikkakunnalle, jossa on
ohjelmassa yrityksiin ja toisiin alan opiskelijoihin tutustumista. Blanko järjestää
syys- ja kevätexcun per lukuvuosi.

Essee (Tavanomaisempien merkitysten lisäksi) noin kymmensivuinen kirjoitelma, jolla voi suorittaa osan kurssista.
Vaikka esseessäkin pitäydytään tieteellisessä täsmällisyydessä, siinä on yleensä
runsaasti pohdintaa.
copypasta/copypaste Tätä EI saa tehdä,
lainata ja koostaa myös omasta lukemastaan tekstinsä mutta tämä on
huono tapa, opetelkaa pois siitä jos
olette tehneet.
Kandidaatti (kandi) Alempi korkeakoulututkinto, laajuudeltaan 180 opintopistettä. Uusien opiskelijoiden on opiskeltava itsensä kandidaateiksi ennen maisterintutkinnon suorittamista. Tietenkin
kandidaatilla saatetaan viitata myös lääketieteen opiskelijaan, joka on klinikkavaiheessa, mutta ei ole vielä valmis lääketieteen lisensiaatti.
Laku Musta läpyskä joka aukaisee ovia.
Pilkki Harmaa mötkylä joka aukaisee
ovia, mutta eri ovia kuin laku.
Maisteri Ylemmän korkeakoulututkinnon eli 120op (kandidaattivaiheen jälkeen) suorittanut henkilö.
Pruju Yliopistopainosta ostettu nippu
paperia, johon luentojen asiat on koottu
yleensä suoraan luentokalvoista. Näitä
voi ostaa jos ei tykkää lukea tietokoneen näytöltä.

Plagiointi Pahin rikos mitä tiedeyhteisössä voi tehdä, eli esittää jonkun toisen tekemä työ omana työnään (tai
wesibussi Bussi numero 69 joka kierjopa oman aiemman työn kopiointi iltää linnanmaan ja keskustan väliä wapman viittauksia). Tarkoituksellinen plapuna, todennäköisesti elämäsi hauskin
giointi voi johtaa pahimmillaan tutkinkyyti.
non hylkäämiseen tai yliopistosta erotMuuta opiskeluun liitty- tamiseen.

vää:

Pro gradu (gradu) Ylemmän korkeakouBumerangi Essee, referaatti tai harjoi- lututkinnon lopputyö.
Goa-tzeTaistelulaji, jonka kädentaitoja
tustyö, joka hyväksymättömänä palauesitellään euron illoilla päällekarkaajan
tuu opiskelijalle kera opettajan punakykarkoittamiseksi.
näisten korjausvaatimusten.
GooM Vuosittain helmikuussa järjestettävä akateeminen risteily Suomenlahdella; mahdollisuus bailata neljä päivää
peräkkäin tuhansien muiden opiskelijoiden kanssa!

Deadline Töiden palautusten ehdoton
takaraja, joka yllättää varautuneimmankin opiskelijan rumasti takaapäin. Tätäkin tekstiä hakataan myöhässä. Muistakaa kuitenkin että harvoin deadlinet
Haalarit Opiskelijan oma “univormu”; ovat joustavia.
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”

19:01:23 <@Piudi> on niin väärin ku yrittää löytää joulupukin kuvia niin löytyy tonttupornoa

Oulun Luonnontieteilijät

”Nyt setä tarjoaa fukseille vähän olutta…äh… siis kertoo vähän OLuTista.”
Olen kuullut huhua, että opiskelijaelämä on opiskelijan elämän parasta aikaa. Oulun Luonnontieteilijät on Oulun yliopiston
luonnontieteellisen tiedekunnan eri ainejärjestöjen kattojärjestö, jonka tehtävänä on järjestää jäsenistölleen opiskeluun liittyvää ja liittymätöntä toimintaa luentosalien ulkopuolella. Tällaista toimintaa on mm. syksyllä alkava koodauskerho, fuksisuunnistus, erilaiset sitsit, vuosijuhlat sekä erilaiset opiskelijan edunvalvontaan liittyvät asiat, kuten tiedekuntaneuvoston,
ylioppilaskunnan edustajiston ja laitoksien kokouksien seuranta ja erilainen käytäväkyttäys.
Mikäli kaikki menee niin kuin elokuvissa, kaikki fuksit ovatkin saaneet minulta jo tiedekunnan kautta OLuTin esittelykirjeen,
joten turha sitä on enää tässä alkaa toistamaan, sen sijaan voitaisiin katsoa vähän syksyn tapahtumia.
Viikon sisällä opiskelujen alkamisesta pidetään jo fuksikisat, joissa pienryhmät kamppailevat oman kiltansa puolesta muita
tiedekunnan kiltoja vastaan leikkimielisissä, mutta haastavissa lajeissa. Keskiviikkona 15. syyskuuta on vuorossa legendaarinen fuksisuunnistus, jossa fuksijoukkueet kiertävät erilaisia rasteja suorittaen tiukkoja tehtäviä, loppubileet pidetäänkin sitten Onnelassa. Syksyn aikana on myös luvassa akateemisia pöytäjuhlia, eli sitsejä, excursio (joskus jostakin jonnekin), jalkapalloturnausta, jouluristeily ja Oulun Luonnontieteilijöiden 15v vuosijuhlat! Tänä syksynä järjestämme myös ensimmäistä
kertaa fuksien omat sitsit, jotta fuksit pääsevät varhaisessa vaiheessa tutustumaan akateemisiin pöytäjuhliin! Yleensä lisää
tapahtumia myös keksitään suunnilleen lennosta ja kaikkea jännää puhataan hyvinkin nopeaan tahtiin, ihan vain koska voidaan.
Tässä vaiheessa varmaan kannattaa tehdä selväksi se, että hyvin harvassa tilanteessa pitää istua möllöttää kuin syylä nenänvarressa ja kovinkaan usein ei kuivin suin tarvitse olla (mutta saa). Ei siis kannata pelätä sellaisia sanoja kuin kisat, suunnistus,
ruskaretki tai erilaisia työnakkeja, ne ovat poikkeuksetta olleet hulvattomia settejä ja jokainen reissu lisää kaverimäärää.
Opiskelun ja erilaisiin tapahtumiin osallistumisen lisäksi suosittelen kaikille lämpimästi ainejärjestötoimintaan hakeutumista. Yliopiston kattojen alla ei ole parempaa tapaa tutustua ihmisiin, kuin toimia ainejärjestöjen ja kattokiltojen parissa. Luottamustoimet myös näyttävät sangen kivoilta CV:ssä ja vastuullisista
ainejärjestötoimista voi saada nykyään myös opintopisteitä. Törmäillään pian ja
muistakaa osallistua OLuTin ja Blankon tapahtumiin!
Tommi Portti,
Puheenjohtaja
Oulun Luonnontieteilijät
P.S. Yliopistolla on nättejä tyttöjä (ja poikia) muussakin kuin .jpg muodossa, kannattaa osallistua tapahtumiin ja tutustua

”

23:35 <@Rockyz> heh kajarin päältä löyty ikiwanha goom-lappu johon yrittäny
kirjottaa blankkijuttua varten tekstiä, ensimmäiset kaks pikkusivua vielä ymmärtää, sitte kolmannella sivulla vaan lukee että BLANKZO ja Sihvo tarjoaa 8e
coktailin, neljännellä sivulla lukee Herrra, vitonen kutonen ja seiska sivu täynnä
numeroita ja kasissa jotain tekstiä josta saa vain selvää että "shamppanja oli jees
sitä tässä maistellessa humaltu"
23:35 <@Tice> Hahah :D
23:35 <@Tice> Taas oltu nohevia journalisteja
23:35 <@Rockyz> kyllä siinä ois jutun ainekset mistä kirjotella :)
23:36 <@fmr> :D

”

13:11 <@fragot> aahh koulusa 100-0
13:11 <@fragot> todella _tehokasta_ opiskelua
13:11 <@fragot> kalvot vaan juoksee heittimestä ja päässä pyörii aavikko pallo

Kiltahuoneen esittely

”Tilan olisi tarkoitus korvata alakuppilassa ja X-pääteluokassa istuskelu. Syitä tähän on useita, mm. bunkkerin suojausaste luennoitsijoiden luentoja vieroksuvia opiskelijoita kohtaan osoittamia paheksuvia katseita vastaan on huomattavasti parempi
kuin alakuppilan. Tilan viihtyisyysaste on myös huomattavasti korkeampi kuin alakuppilan, mistä kertoo mm. aistikas sisustus: alakuppilassa ei ole sohvia. - Vakiovarustukseen kuuluu kahvinkeitin. ”
Näin kuvailtiin kiltabunkkeria, nykyiseltä kutsumanimeltään kiltahuonetta Blankissa 1/92. Vaikkakin teksti on jo lähes antiikkinen, on sen sanoma vieläkin ajankohtainen; kiltahuone on erinomainen paikka tulla rentoutumaan kiltalaisten seurassa.
Blanko ry on eräs niistä onnekkaista killoista, joiden kiltahuone sijaitsee pommisuojassa. Pommisuoja ei välttämättä ensi-istumalta vaikuta kovin mukavalta tilalta viettää aikaa, mutta pommisuojat ovat tilavia ja niissä on (teoriassa) ilmastointi sekä
juokseva vesi. Vaikka ilmastointi ei vaikuta yleensä olevan päällä ja vesi maistuu ehkä snadisti metallille, ovat kiltamme jäsenet
onnistuneet käyttämään hyvin kiltahuoneen tilan hyväkseen – tavaraa on nimittäin jo lähes kiusaksi asti.
Kiltahuoneemme täyttää lähes kaksion vaatimukset tilastollaan 2h+k, vain kylpyhuone puuttuu. Keittiöstä löytyy mikroaaltouuni, sekä mikä tärkeintä, kahvinkeitin. Itse asiassa, kaksi kahvinkeitintä sekä niille elintärkeät kahvikelloläpykkähärpäkkeet.
Kun itseään kunnioittava ja muista välittävä blankolainen keittää keittimellä kahvia, hän merkitsee keittoajan kelloon, saaden
siinä samalla fuksipisteitä jos sattuu fuksi olemaan. Näin me kaikki vältymme kitkerältä kahvilta (yeah right) sekä ikävästä lommosta killan kahvibudjetissa. Toki jos haluat nauttia kahvista, niin oman kahvikupin tuominen paikalle on välttämättömyys!
Kertakäyttökuppeja saattaa silloin tällöin paikalla olla, mutta niitä ei koskaan osteta erityisesti kahvinjuontia varten.
Kuten sanottua, kiltahuoneella on keittiön lisäksi kaksi isompaa huonetta. Toisesta huoneesta löytyy sohvia, useita sähköpistokkeita, xbox ja spotifyta pyörittävä PC. Toki paikalla on myös langaton netti, jotta keskustelut voidaan pitää siellä #muualla,
eikä tarvitse turhaan antautua liian sosiaalisiin tilanteisiin. Rauhallista eloa huoneesta voi olla turha etsiä, sillä hyvin usein
xboxin edestä löytyy urheiluhenkistä porukkaa, jotka ovat valmiita ottamaan toisistaan mittaa rehdin kilpailun merkeissä.
Kiltalaisten kestosuosikiksi on muodostonut fysiikkasimulaattori/autopeli Mashed, jonka kokeilemisesta on myös mahdollista saada fuksipisteitä.
Toinen kiltiksen isommista huoneista on muodostunut rauhallisemmaksi huoneeksi, jossa voi ottaa nokoset, lukea, tai opiskella. Vaikka kiltahuone onkin meille useille paikka mihin karata luennoilta kahvin ja pelien ääreen, on paikan päällä opiskeleminenkin kannattavaa, sillä usein paikan päältä löytyy kokenutta apua ongelmiin. Huoneesta löytyy myös jääkaappi, NES,
PS1, pari vanhaa PC:tä sekä muutamia lautapelejä. Nurkista voi myös löytää kiehtovia muinaisjäänteitä, kuten macin ajoilta
ennen harjattua alumiinia sekä ännännen vuoden opiskelijoita.
Lisättäköön vielä loppuun, että kiltiksen ovet menevät viideltä automaattisesti lukkoon, mutta silti on joitakin tärkeitä toimenpiteitä jotka juuri sinun täytyy tehdä jos kiltikseltä viimeisenä lähdet klo1700 jälkeen. Sammuta kahvinkeittimet, valot, telkkari ja xbox, sekä laita kiltahuoneen
uloin ovi kiinni. Blanko ry:n hallitukselle voi jättää hakemuksen kulkuluvasta, eli sähköisestä lätkästä jolla kiltahuoneen
ovesta (ja mahdollisesti muistakin) pääsee kulkemaan.
Nautinnollisia hetkiä kiltahuoneella!
Teemu Kaukoranta Rahastonhoitaja,PRO
KEITÄ SITÄ KAHVIA

”

15:44:53 <@Nixa> kuka meinaa jaksaa 6-päivän wapun?
15:45:07 <@aarni-> Se, joka ei jaksa 10pv wappua
15:45:24 <@aarni-> Ennätyksethän on tehty rikottaviksi \o/
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Blankon esittely

teksti: Ville-Matti Alanko

Blanko ry on Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen (TOL) opiskelijoiden oma ainejärjestö (kilta) eli yhdistys, jonka päämääränä on parantaa ja tukea TOL:n opetusta ja
kursseja sekä toisaalta tarjota myös jäsenilleen ja TOL:n opiskelijoille erilaisia vapaaajan palveluita ja tutustuttaa heidät toisiinsa sekä Ouluun että sen opiskelija-elämään. Blanko ry koostuu siis meistä opiskelijoista ja meno on sen mukaista. Tarjoamme monenlaisia tukipalveluita niin opiskeluun ja sen ulkopuoliseen opiskelijaelämään. Parhaiten Blankon huomaa sen järjestämistä jäsentapahtumista sekä bileistä,
joita on varsinkin syksyllä ja keväällä hyvinkin paljon. Bileiden lisäksi Blanko tarjoaa
kulttuuria, lan-tapahtumia, urheilua, peli-iltoja, yritysvierailumatkoja jne. nautittavaksi. Hieman näkymättömämpi toimintamuoto, ns. taustapiru, on Blankon jatkuva
puuttuminen mahdollisiin opetuksen epäkohtiin ja parannusehdotusten esittäminen suoraan TOL:n johdolle. Saatoit siis
huomata, että me Blankolaiset olemme hyvin toimeliasta porukkaa ja toivoisimme, että sinäkin, uusi opiskelija, tutustuisit
meihin ja tulet mukaan toimintaamme. Blanko on hyvin suuri kilta, noin 500 jäsentä ja tähän kirjoon kuuluu niin maamme
suuria päättäjiä ja muita isokenkäisiä kuin myös meitä normaaleja opiskelijoita, joilla on vielä suuret tavoitteet saavuttamatta.
Toivonkin, että näemme syksyllä toisemme Blankon tapahtumissa ja aktiivisesti yliopiston käytävillä.

Miksi kannattaa liittyä Blankoon?
Blanko?! Miksi minä? Apuuaaaa?!
Niin, tämä kysymys herää varmasti useammallekin fuksille heti opiskeluvuoden alkuhärdellien aikana, joten päätin (pienen
uhkailun ja painostuksen jälkeen) kirjoittaa hieman aiheesta. Kuten jo varmasti olet kuullutkin, Blanko ry on tosiaan Oulun
yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen opiskelijoiden ainejärjestö, jonka tehtävänä on hoitaa opiskelijoiden edunvalvontaa, tutustuttaa opiskelijoita toisiinsa sekä tietysti järjestää kaikenlaista kivaa tapahtumaa. Nyt kun virallisuudet ovat ohi,
niin koitan kertoa muutamilla sanoilla mitä kaikkea Blankoon sisältyykään.
Tapahtumien (mm. excursiot) ja virallisempien ohjelmien (mm. palautepäivät) lisäksi Blankolla on myös oma mukava opiskelutila, jota tuttavallisemmin kiltikseksikin kutsutaan. Siellä kaikenkarvaiset jäsenet viihtyvät luentojen väleillä ja välillä niiden aikanakin esimerkiksi pelaten maailman parasta konsolipeliä, Mashedia, tai juoden kahvia jutustellessa muiden opiskelijakavereiden kanssa niitä ja näitä.
Ja mikäpä olisikaan uudelle ja miksei vanhemmallekin opiskelijalle hyödyllisempää kuin muihin kanssaopiskelijoihin tutustuminen, ja tähän tapahtumat ja kiltiksellä oleskelu antavat hyvän mahdollisuuden. Liikkuupa käytävillä huhujakin, että jos jonkunlaista harrasteporukkaa niin oluen hienostuneesta nautiskelusta urheilullisiimpiin harrastuksiin olisi muodostunut fuksivuoden aikana. Blanko myös järjestää urheilutoimintaa jäsenilleen muun muassa sählyn ja sulkapallon merkeissä, joten harrastustoiminta ei pelkästään rajoitu vain mallasjuomien maisteluun.
Eikä siiinä vielä kaikki, Blanko tarjoaa myös (pääaineena tietojenkäsittelytieteitä) opiskeleville jäsenille mahdollisuuden päästä
käsiksi Microsoftin MSDN-AA-palvelun tarjontaan. Kyseisestä palvelusta löytyvät niin uusimmat Windowsit kuin Microsoftin
ohjelmointiympäristötkin suoraan ilmaiseksi ladattavina. Blankolla on myös oma shellipalvelin, bugi.oulu.fi, jonka tunnuksiin jokainen Blankon jäsen on oikeutettu.
Kaiken lisäksi voit liittyä Blankoon Tietotekniikan liiton (TTL ry) kautta, jolloin jäsenmaksusi on hieman suurempi, mutta kaupanpäälisinä tulee muun muassa kotiinkannettua Tietokone-lehteä. Jäsenmaksun hinta pelkällä Tietokone-lehdellä varustettuna TTL:n kautta on aivan käsittämättömän halpa 26e/vuosi. Ja 50e/vuosi-hinnalla saat mukaan toisen vapaavalintaisen lehden heidän tarjoamasta valikoimasta. Jos hinta vielä karsastaa näissä paketeissa, niin tuttuun ja turvalliseen paikallisjäsenten
joukkioon pääsee maksamalla suoraan Blankolle kahdeksan euron vuosimaksun.
Tämän tekstin luettuasi sinulle on muodostunut pakottava tarve liittyä iloiseen joukkoomme, joten suunnista intternetseissä
osoitteeseen http://www.blanko.fi/kilta/liittyminen/ tai nykäise pienryhmäohjaajaasi olkapäästä samalla jäsenhakemusta
kysyen. Piakoin huomaatkin jo olevasi osa kiltahuoneen kalustoa ja toivottavasti myös syksyisen vaalikokouksen jälkeen osa
itse Blankon hallitusta tai toimihenkilöstöä. Jos joku asia jäi vielä mietityttämään, niin allekirjoittanutta saa tulla nykäisemään
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hihasta sekä esittämään kysymyksiä kaikesta maan ja taivaan väliltä. Sama lupaus oletettavasti koskee myös muitakin Blankolaisia, joten eikun tervetuloa mukaan vaan.
P.S. Niin vanhoille kuin uusillekin muistutuksena, että Blanko on jäsentensä summa. Eli kaikenlainen palaute ideoineen on
erittäin tervetullutta, ideoiden toteuttamisesta vielä varmaan ropisee fuksipisteitäkin ;-)
Näihin väreihin, näihin tunnelmiin. \:D/
Ihquin terquin, Teemu, jäsenvastaavasi

Tollin opiskelija

Paikallisjäsen

Täysjäsen

Blankon tekemä edunvalvonta työ esimerkiksi opiskelussa

X

X

X

Osallistuminen suurimpaan osaan Blankon järjestämistä
tapahtumista

X

X

X

Osallistuminen kaikkiin Blankon tapahtumiin ja alennuksen saaminen excusta

-

X

X

Oikeus käyttää Blankon haalareita

-

X

X

Tunnukset Bugille

-

X

X

MSDN-AA (ilmainen Windows 7 yms)

-

X

X

Tietokone-lehden vuositilaus

-

-

X

Jonkin seuraavista lehdistä tilaus hintaan 24e: Tietoviikko, Pelit, Prosessori, Tiede tai Turvallisuus

-

X

Alennuksia kursseista ja koulutuksesta (TOL:lin opetus on maksutonta, koskee TTL:n yhteistyöyritystesten järjestämää koulutusta)

-

X

Alennuksia matkoista ja hotelleista

-

-

X

Alennuksia lehdistä ja kirjoista

-

-

X

Alennuksia silmälaseista

-

-

X

Tietotekniikan lakiasioissa maksuton neuvonta

-

-

X

hinta/vuosi

0
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26

Oyy

teksti: Tuomas Aarni

Oulun Yliopiston Ylioppilaskunta (OYY) on julkisoikeudellinen järjestö, johon jokainen yliopiston opiskelija kuuluu. Kun lukuvuoden
alussa maksat 87 euroa saadaksesi opiskelijakortin, maksu EI ole lukukausimaksu. Sitä ei kerää yliopisto. Maksun kerää ylioppilaskunta jäsenmaksunaan.
Pohjois-Suomen suurimman nuorisojärjestön jäsenenä olet oikeutettu:
- Opiskelija-alennus sekä matkalippujen hinnoista (Matkahuolto, VR) että ruokailusta yliopistolla
- Oikeus käyttää YTHS:n terveydenhuoltopalveluita
- Oikeus muihinkin opiskelijaetuihin, katso lista http://www.oyy.fi
Ylioppilaskunta toimii mm.
- Opiskelijoiden edunvalvonta yhteistyössä mm. Oulun Yliopiston ja Suomen Ylioppilaskuntien Liiton (SYL) kanssa
- Järjestää tapahtumia, esim. vuosijuhlat, Vulcanalia sekä paljon pienempiä tapahtumia
- Koko jäsenistölle avoin vaikutuskanava, aikalailla kaikki kokoukset ovat avoimia jäsenistölle (sinulle!)
- Yhdistää kaikki yliopistossa toimivat aine- ja harrastejärjestöt
Ylioppilaskunnan korkeinta päätösvaltaa käyttää edustajisto, ns. opiskelijoiden eduskunta. Blankolaiset kuuluvat Tieteelliseen vaalirenkaaseen, yhdessä luonnontieteilijöiden ja lääketieteilijöiden kanssa. 37-paikkaisesta edustajistosta rengas on saalistanut 14 paikkaa, ollen edustajiston suurin ryhmä. Seuraavat edustajistovaalit järjestetään syksyllä 2011, olethan mukana ehdokkaana!
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Kuori ensin perunat ja viipaloi ne sopiviksi kuutioiksi. Tämän jälkeen laita vesi
kiehumaan levylle, lisää lihaliemikuutio ja
vähän suolaa veteen. Kun vesi kiehuu, lisää perunat kiehumaan. Huomaa, että perunat laitetaan vasta kiehuvaan veteen.
Ovela kikka, tiedän. Perunoiden kiehuessa paista jauheliha ja lisää siihen sipulia
ja suolaa. Viipaloi rössy sopivan kokoisiksi
kuutioiksi ja kun perunat ovat miltei kypsiä, lisää keiton sekaan jauheliha ja rössyt.
Tämän jälkeen anna keiton muhia kattilassa pienellä lämmöllä 5-10 min, jonka
jälkeen keitto on valmis.

Olet Oulussa (no okei mahdollisesti myös
Kajaanissa), mitäpä muuta keittoa pi4 täisi osata tehdä, kuin rössypottuja. Pohjois-pohjalainen perinneruoka parhaasta
päästä.
Ainekset:
10 keskikokoista perunaa
400g jauhelihaa
paketti rössyä
sipulia
lihaliemikuutio
suolaa

Melkein mistä tahansa saa loihdittua kei-

Mitä tehdä kun kaapissa on vähän sitä sun
tätä? Jos sinulla on vaikka ylitse jäänyttä
spagettia, perunoita, kinkkua, pakkasen
nurkassa ehkä hernemaissipaprikaa ja
luonnollisesti moneen taipuva maustevalikoima, olet jo askeleen lähempänä herkullista keittoa kuin kuvittelitkaan.

Sekametelisoppa

 rössy ei ole mahdottoman kallista ja
isolla vadillisella keittoa ruokkii itseään
pitkään tai monia kerralla

 Veripalttu (tunnetaan myös nimillä
kampsu, rössi, rössy ja rössö) on suomalainen perinneruokalaji. Veripaltun valmistukseen käytetään muun muassa sianlihaa, ruisjauhoja, veripulveria, siirappia
ja suolaa. Veripalttu, kuten kaikki muutkin veriruoat, sisältää paljon rautaa. (Wikipedia)

 perunat ovat halpaa ruokaa ja niitä kannattaakin käyttää runsaasti

Jos haluat tehdä helppoa ja nopeaa ruokaa, niin keitot ovat sinun ruokaasi. Pienellä vaivalla saat aikaan maittavia keitoksia, joita kehtaat tarjota vaikka anopillesi.
Faktat:
Rössypotut

Luku 2 – Keitot

ja tarvittaessa suolaa. Tämän jälkeen lisää
sekaan vettä sopivasti peittämään broilepaketti maustamatonta tai marit. Lisää sitten reilu puoli pakettia juustoa
rinoitua kanaa
kuutioina sekaan samalla sekoittaen. Kun
curryä
juusto on sulanut tasaiseksi kastikkeeksi
paketti koskenlaskijajuustoa
lisätään hernemaissipaprikat ja ananakset
purkki ananasta
sekaan ja annetaan muhia hetki pannussa.
pussi hernemaissipaprikaa
Tämän jälkeen on ruoka valmista nautittaPaista ensin broilerit kunnolla ja lisää curry vaksi halutun lisukkeen kyytipoikana.

Ainekset:

 ruuanlaitossa auttaa aina, jos kykenee
näkemään hyvän ruuan aineksista joista
sitä ei välttämättä heti huomaisi

 tekemällä keiton vanhoista jämistä ja ylijäämävärkeistä säästät rahaa mausta tinkimättä

Faktat:

Aluksi tehdään lihalle marinaadi. Yksinkertainen ja nopea mausteseos kehkeytyy laittamalla astiaan oliiviöljyä (normaali käy myös), grillimaustetta, valkosi-

naudan paistia lihatiskiltä viipaleina ja nuijittuna (määrä riippuu syöjistä, noin kaksi per nautiskelija)
1 pkt ilmakuivattua kinkkua tai pekonia
1 nippu tuoretta basilikaa
paketti voimakasta koskenlaskijajuustoa
tai
pussillinen juustoraastetta
mausteita
Muussiin:
Pussillinen lapin puikulaa
sipulia
maitoa
suolaa
voita

Ainekset:

Maukkaiden lihakääröjen taikaa ei voita
oikeintehtynä mikään.

Kun kaikki rullat ovat kasassa, pyöräytetään ne nopeasti kuumalla paistinpannulla,
jotta rullien pinta ei päästäisi uunissa nestettä ulos. Uunivalmiit rullaat sijoitetaan
uunivuokaan ja niiden sekaan kaadetaan
pieni liraus vettä. Tämän jälkeen vuoka
peitetään foliolla tai kannella

Marinoidut lihat otetaan käsittelyyn ja ensimmäiseksi avonaisen viipaleen päälle sijoitetaan kinkku tai pekoni. Tämän jälkeen päälle laitetaan koskenlaskijaa pieninä paloin tai juustoraastetta sopiva läjä.
Koko komeus kruunataan vastasilputulla
tuoreella basilikalla, jota ripotellaan päällimmäiseksi. Tämän jälkeen pihvi lisukkeineen rullataan tiiviiksi paketiksi ja sidotaan narulla yhteen. Vaihtoehtoisesti
rullan hallintaan voi käyttää myös hammastikkuja.

Vaikkeivat kaikki liharuuat olekaan aina huokeimmasta päästä, voi kohtuuhinnalla luoda
erittäin maittavia kokonaisuuksia. Tässä muutama vinkki lihan ja jauhelihan käyttöön
monipuolisemmin.
pulijauhetta, chilijauhetta ja vähän suolaa.
Paistikääröt ja perunamuussi
Ainesosat sekoitetaan tasaiseksi seokseksi
jossa lihat pyöritellään. Lopuksi lihat jäte- 5
Makujen maailmastakin tuttu kokonaitään muhimaan seokseen hetkeksi.
suus luodaan helposti ja vaivattomasti.

Luku 3 – Liharuuat

ton ja esimerkiksi juuri nuista aineksista
saa aikalailla minestronekeiton nimellä
kulkevan kokonaisuuden. Keitä ensin perunat ja sitten loppua kohden lisäät loput ainekset ja mausteet. Mausteina toimii esimerkiksi paprikajauhe, valkosipulirouhe, chilijauhe ja höysteeksi myös luonnollisesti yrtit. Esimerkiksi tuoreella basilikalla saa ihmeitä aikaan.

13

6

14

ja laitetaan 200 asteiseen uuniin noin 45
minuutiksi.
Rullien lisukkeena parhaiten maistuu perinteinen perunamuussi. Perunamuussin
valmistaminen käy käden käänteessä. Suosittelemme muussiperunaksi lapin puikulaa. Ensiksi kaadetaan vedet pois kypsien
perunoiden seasta, jonka jälkeen perunat muussataan mahdollisimman pieneksi
murskeeksi. Tämän jälkeen joukkoon lisätään nokare voita tai voimariiniä (uudet
nestemäiset ruuanlaittomargariinit käyvät
myös) ja liraus maitoa. Tässä vaiheessa on
myös hyvä lisätä pilkottu sipuli ja suolaa
mukaan seokseen. Vatkaa koneella tasaiseksi ja kuohkeaksi muussiksi. Lisää maitoa tarvittaessa.
Faktat:
 ihminen on pohjimmiltaan lihansyöjä,
älä siis kursaile vaan anna palaa
 uunissa lihoista erittyvä neste käy oivallisesti kastikkeeksi muussille ja itse lihalle
ruokailuvaiheessa
 naudan paisti ei ole itseasiassa edes kovin
kallista, joten sitä uskaltaa ostaa ilman pelkoa budjetin räjähtämisestä käsiin

Lihapullat ja ruskea kastike
Jälleen eräs klassikkojen klassikko. Lihapullat. Kaikkien suosikki lapsuudesta,
muistot tulvivat mummon upeista lihapullista ja siitä ah niin upeasti tuoksuvasta
keittiöstä. Älä enää unelmoi, vaan toteuta
tuo tilanne itse.

Perusmureketaikina (josta voi valmistaa
niin murekkeen, lihapullat tai pihvitkin):
600g jauhelihaa
1 1⁄2dl korppujauhoja
2 1⁄2 dl vettä
2 munaa
2 tl suolaa
n. 1 tl mustapippuria
2 tl paprikajauhoa
2 pientä sipulia
3 valkosipulin kynttä
Sekoita korppujauhot ja vesi kulhossa ja
anna turvota pari minuuttia. Silppua sipulit joukkoon ja lisää jauheliha, munat ja
mausteet. Tämän jälkeen anna käden puhua ja vaivaa taikinasta tasainen kokonaisuus. Tässäkin tapauksessa mausteita saa ja
pitääkin kokeilla, jotta oma paras makuelämys löytyisi.
Valmiista taikinasta voit pyöräytellä lihapullia kastelemalla kädet ja pyörittelemällä
taikinaa käsissäsi. Kun lihapullat ovat valmiit, paista ne pannulla kypsiksi tasaisesti
pyöritellen.
Lihapullille voi tehdä kaveriksi ruskean
kastikkeen, jolloin se sopii helpommin sekä
perunan, että pastan kanssa. Ruskea kastike
valmistetaan laittamalla öljyä kuumalle
pannulle. Tämän jälkeen öljyyn laitetaan
pari desiä vehnäjauhoja, jotka ruskistetaan
melko tummiksi öljyssä. Älä anna niiden
kuitenkaan kärähtää liikaa, tällöin ne menevät pilalle. Kun jauhot ovat sopivan ruskeita, lisätään joukkoon vähintään puoli litraa vettä, tai tarvittava määrä riippuen paljonko kastiketta haluaa ja paljonko jauhoja
on paistettuna. Sekoita kastiketta vispilällä,
jotta paakut hajoisivat

Ainekset:

menttejä, joten tämänkin reseptin taustalla on puhdas laiskuus tehdä kaikkia aina
pisimmän kaavan mukaan. Mitä tehdä, jos
ei vain jaksa tehdä oikeaa lasagnettea? No
tietysti silloin sovelletaan.

500g pussi Penne-pastaa (putkiloita)
400-700g jauhelihaa
sipulia
valkosipulia
raastettua juustoa
tomaattimurskaa tai valmiskastiketta
2 kananmunaa
0,5l maitoa

Tässäkin tapauksessa ensin keitetään pastaa suolavedessä noin kymmenen minuutin ajan. Jauhelihassa sen sijaan otetaan
laajemmat operaatiot käyttöön. Paistetun jauhelihan sekaan laitetaan tomaattimurska, valkosipuli, mausteet ja tarvittaessa yrttejä mieltymysten mukaan. Seosta
kuumennetaan kunnes se on sopivan tasaista. Ruokaa aletaan rakentamaan kerroksittain uunivuokaan. Ensin kerros pastaa, sitten kerros jauhelihaa ja lopuksi
joka kerros täydennetään kasalla juustoraastetta. Tätä jatketaan kunnes vuoka on
täysi ja päälimmäisenä kerros pastaa. Tämän jälkeen kaadetaan makaroonilaatikosta tuttu munamaito vuokaan ja lämmitetään 200 asteisessa uunissa reilun
tunnin ajan.
Faktat:

 juusto ja muut lisukkeet nostavat ruuan
hintaa hieman, mutta ruokaisempana annoksesta riittää jopa kuuteen syömäkertaan

 pienempiä annoksia voi kompensoida lisukeleivällä, jolloin ruoka riittää isommal-

lekkin porukalle

Heleppo pekonipasta
Ainekset:

Paketti halpaa tuorepastaa
Paketti pekonia
Purkki kermaa
Suolaa

Tämä homma on nopsa ja helppo: leikkaa pekonit muutaman sentin pätkiksi
joko saksilla tai veitsellä. Laita pastan ohjeen mukainen määrä vettä lämpenemään.
Paistele paistinpannulla makusi mukaiseksi (vinkki: kuuma pannu, jolla on nokare voita helpottaa rapeaksi paistamista.
Varo kuitenkin liikaa rapeutta, jollet tykkää ns. vedellä kuivalla). Kun keitinvesi alkaa kiehumaan, nakkaa pastat sekaan ja 3
keittele niitä sen muutaman minuuttia.
Hankkiudu eroon vedestä, lisää pekoni,
suola, kerma. Halutessasi tähän voi sitten
lisäillä basilikaa, juustoa (aurajuusto, parmesaani, whatever) tai vaikka kananmunan. Tätä kannattaa valmistaa kerralla vain
sen verran, kuin jaksaa syödä, koska uudelleenlämmitettynä ei tuppaa enää olemaan yhtä hyvää. Tuorepastaa voi käyttää vain osan siitä isosta euroshopperin
paketista, ja toki ruoan voi tehdä demarien kuivapastaankin. Mutta tuorepasta on
tässä osaksi se “juttu”, eikä se nyt niin älyttömiä maksa.

Yksinkertainen broilerikastike

Broileri on ruokana kaikkien suosiosssa.
Siksipä on hyvä tietää vähintää yksi yksinkertainen broilerikastikkeen resepti. Kastikkeet ovat käteviä siitäkin syystä, että
niitä voi syödä niin pastan, riisin kuin myös
perunan kanssa.
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Ainekset:

Laiskan miehen lasagnette

Annoksia molemmista tulee noin neljä, joten hintaa kertyy alle euro per annos. Tämä
jos mikä on halpaa ja hyvää opiskelijaruokaa.

 täysi maitopurkki maksaa noin euron, eikä
sitäkään käytetä kokonaan

 kananmunat maksavat noin puolitoista
euroa laatikko

 suolaa jokaisella on kuitenkin

 sipuli on halpaa kuin saippua

 jauhelihaa saa alle kolmella eurolla

 pussi makaronia maksaa noin 25 senttiä

Faktat:

Makaronilaatikko paistetaan uunissa 200
asteessa noin tunnin ajan, jonka jälkeen
voitkin nauttia maittavasta ruuasta täysin
siemauksin.

ria lisätoimintoja normaalin makaronipadan
tekemisen lisäksi. Tarvitset vain uunivuuan
ja munamaitoa. Munamaitoa voit tehdä rikkomalla kaksi munaa astiaan ja puoli litraa
maitoa päälle. Tämän jälkeen vatkaat seoksen tasaiseksi. Sitten munamaito valutetaan
vuokaan kaadetun makaronin päälle tasaisesti.

Makaronilaatikon tekeminen ei vaadi suu- Soveltaminen on kokkauksen perusele

Tämä on ruokana todella monipuolinen,
sillä lisäämällä jauhelihaan mausteita, tomaattisosetta, juustoa tai mitä ikinä mielesi tekeekin, saat aikaan loistavia kokonaisuuksia. Muistathan, että kokkaaminen on
rohkeaa kokeilua. Testaa eri vaihtoehtoja ja
löydä suosikkisi.

Laita kattilaan vettä kiehumaan. Lisää veteen pari teelusikkaa suolaa ja odota, että
vesi kiehuu. Lisää makaronit veteen ja keitä
niitä välillä sekoittaen noin 10 minuutin
ajan. Paista jauheliha ja lisää siihe pilkottu
sipuli ja suolaa. Lopuksi kaada vedet pois
makaronien seasta ja lisää joukkoon paistamasi jauhelihat. Sekoita ja ruoka on valmista.

1pss makaronia
400g jauhelihaa
sipulia
suolaa
(2 kananmunaa)
(0,5L maitoa)

Perinteinen makaronipata, makaronimössö,
sörsseli mikä ikinä mieltä eniten lämmittääkin, on yksi suosituimmista ruuista ja ei
syyttä. Kaikessa yksinkertaisuudessaan se
hivottelee täydellisyyttä.

Makaroonipata

Pasta on jokaisen opiskelijan yksi tärkeimmistä ruoka-aineista, sillä se halpuudessaan
ja käytännöllisyydessään ohittaa useimmat kilpailijat selkeästi. Yksinkertaisia reseptejä
muokkaamalla saa aikaan toistaan maittavampia makuelämyksiä. Tässä osiossa tuomme
esille muutaman perusreseptin, joita muokkaamalla voit loihtia itsellesi ja ystävillesi maittavaa kotiruokaa pienellä vaivalla.

Luku 1 – Pastat

tapahtuu

paistinpannussa.

Pääpiirteittäin kypsennys toimii siten, että
sipuli/valkosipuli kuullotellaan ensin, sitten paistellaan raaka liha (pekoni!), mikäli
se kuuluu menuun, ja sitten homma onkin aika vapaamuotoista. Mikäli eilisiä perunoita ei ole jäljellä, kannattaa nykäistä
raa’at perunat leppoisiksi kuutioiksi, pistää vettä kiehumaan ja tuupata pottukuutiot kiehuvaan veteen noin kolmeksi-neljäksi minuutiksi. Tämä helpottaa paistamista, kun ne perunat kypsyvät siinä pannulla alle vuorokaudessa. Pyttipannussa sopii käyttää läskisti voita, mausteita (chili on
aikasta kiva), eilisen ruoan tähteitä (kaurapuuro kannattanee kuitenkin jättää laskuista). Ja kaikkea muuta kivaa. Paista7
minen tapahtuu loppuvaiheessa leppoisalla lämmöllä, että saa muhia herkku. Jos
malttaa, niin voi vielä lopuksi paistaa itselleen kananmunan, puristit jättävät keltuaisen valuvaksi. Herkun seuraksi sopii esimerkiksi valkosipulikurkku ja smetana. Tai
ketsuppi. Tai mitä ikinä keksiikään. Tämän
ruoan saa valmistettua hyvin halvalla, vähän kalliimmalla tai tosikalliilla. Tai “puoliilmaiseksi”, mikäli on sopivia tähteitä jääkaapissa. Tämä ruoan saa muuten valmistettua sitten lihattomanakin, korvaa vain lihan jollain muulla. Halloumi ois kiva.

Opiskelijaruuan yksi tukipilareista on tietysti pitsa. Aina ei tarvitse kuitenkaan turvautua armaan Baabelin tai jonkun muun lättylän pauloihin, vaan on olemassa myös vaihtoehto. Lisäksi on myös hyvä tietää edes yksi jälkiruokaresepti.

Luku 4 - Leivottavat

Valmistus

Ainekset:

Esimerkiksi perunoita, voita, makkaraa sekä suolaa ja pippuria.

Ruoka, joka lopettaa kaikki ruoat. Tai ainakin ne tähteet sieltä jääkaapista.

Pyttipannu

 muista soveltaa, kokeile ja onnistu!

 isosta annoksesta syö pitkään, joten sinun ei tarvitse kokata joka päivä

 Lihapullat ovat jokaisen suosiossa, siispä
ne ovat loistavia tarjottavia vieraille

Faktaa:

ja kastikkeesta tulisi tasaista. Varo kuitenkin naarmutamasta rippilahjaksi saamaasi hackmanin pannua metallisella
vispilällä! Kastiketta voi maustaa hieman mieltymystensä mukaan, mutta tulee muistaa, että lihapullat tuovat makua
myös kastikkeeseen. Lopuksi sekoitetaan
kastike lihapullien joukkoon vaikka kattilassa. Tämän jälkeen on ruoka jälleen valmista tarjottavaksi.
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Pitsa
sunnuntai-illan nälänhädän

Makujen maailma

Terveisin:

Toivottavasti näistä resepteistä on teille
hyötyä ja saatte kokea onnistumisen tunteita niin opiskelujen, kuin myös kokkaamisen merkeissä. Tervetuloa opiskelun ja
ruuan ihmeelliseen maailmaan!

Sekoita maitoon muna, mausteet ja lopuksi vehnäjauhot. Käytä vatkainta ja vatkaa taikina tasaiseksi. Laita uunipellille leivinpaperia ja kaada taikina sen päälle tasaisesti. Kypsennä pannaria 225 asteessa 30
minuutin ajan ja tarjoile halutun lisukkeen
kanssa.

4 dl maitoa
2 kpl munia
1 rkl sokeria
1⁄2 tl suolaa
reilu 2dl vehnäjauhoja

Ainekset:

Aah.. mikä olisikaan yksinkertaisuudessaan parempaa jälkiruokaa kuin perinteinen pannukakku. Sen lisukkeena voit tarjota niin hilloa kuin jäätelöä, kermavaahtoa tai marjoja. Monipuolisuudessaan se on
voittamaton.

 pitsasta saa myös oivan tarjottavan illanistujaisiin ja kaveriporukan pikkunälkään

Pannukakku

Ainekset:

Tämä on jokaisen osattava tehdä. Pitsan ollessa yksi tärkeimmistä ravinnon lähteistä on
moinen ape kyettävä valmistamaan. Ja senhän te osaatte varmasti seuraavalla ohjeella.
Pitsapohjan ainekset:
5dl vehnäjauhoja
1pss kuivahiivaa
1tl suolaa
4rkl öljyä
2dl lämmintä vettä
Sekoita ensin kuiva-aineet keskenään ja lisää
sitten öljy. Viimeiseksi päälle kaadetaan lämmin vesi. Taikinaa voi vaivata joko käsin tai
sitten koneella, kunnes se on tasaista ja so8
pivaa. Jauhoja voi lisätä tarpeen mukaan. Tämän jälkeen taikina kaulitaan tasaiseksi leivinpaperin päälle jauhojen ja kaulimen (tai
ihan käsin) avulla. Sitten pohja vedetään papereineen pellille tai ritilälle jonka päällä siihen laitetaan halutut täytteet. Tomaattikastikkeesta käy ihan perinteinen ketsuppi, jota
voi piristää vaikka chilijauheella tai yrteillä.
Kun täytteet on saatu ladottua pohjan päälle,
laitetaan pitsa uuniin 200-225 asteeseen
noin 10-15 minuutiksi. Aika riippuu täytteiden määrästä ja uunin toimivuudesta.
Faktat:
 kuten sekametelisoppa, pitsa on myös oiva
jämienkäyttömahdollisuus
 pitsataikina toimii hätätilanteessa leipätaikinana ja voi täten pelastaa epätoivoisen

MAKUJEN MAAILMAN

SUURI RESEPTILIITE

Tässä liitteessä tuomme teille arvon fuksit muutamia reseptejä, joiden avulla
voitte loihtia mitä maittavimpia ja myös halpoja ruoka-annoksia.

Ohjeet voit kiskaista irti lehdestä ja taitella omaksi keittovihkosesi, muutoin voi lukeminen olla työlästä (toim. huom).

Sisällys:

1. Pastat

2. Keitot

3. Liharuuat

4. Leivottavat

1
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23:08 < felirx> mitähä hiton norsuja tänne yok14 on muuttanu ku tuntuu että katto tulee alas
23:11 <@Kauko-> :D
23:17 <@Rockyz> painonvartijoilla pumppubileet
23:18 <@Rockyz> läskit hytkyy ja eritteet vaihtaa omistajia
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Pienryhmäohjaajien esittelyt

Kysymykset:
1. Nimi, ikä, irc-nick, siviilisääty, vuosikurssi?
2. Kuka on pienryhmäsi hallituskummi
3. Parhaat bileet
4. Paras muisto fuksivuodelta
5. Mitä et jättäisi väliin fuksivuonna ja miksi?
6. Mitä odotuksia sinulla oli fuksivuodesta ja
miten ne kävivät toteen?

1. Kauko-, Teemu Kaukoranta, 21v, sinkku, -09
2. Martti Tuisku
3. Yksi pitkä Wappu
4. Fuksisauna! Tai fuksisuunnistus. Tai lanit ;)
5. Fuksisaunaa, koska siellä on niin helppo tutustua muihin fukseihin. Kukaan
ei tunne ketään niin on helpompi mennä juttelemaan (ainakin minulle oli).
6. Enpä kyllä osannut odottaa oikein mitään. Kaikenlaisten perinteiden määrä ehkä pääsi yllättämään.

1. roora, Laura Kanniainen, 21, -, -09
2. Jarkko Orava
3. Ne misson hyvä seura.
4. Kaikki uudet kaverit.
5. Kaikkia tapahtumia, koska siellä tutustuu uusiin ihmisiin!
6. Ei sen kummempia odotuksia, ku että selviää läpi kunnialla ja niinhän siitä selvis.

1. Donni, Hannu Oksman, 24v, kihloissa, -07
2. Päivi Palosaari
3. Kypärähommat wappuna...ehkä myös taksihommat on hienoja
4. Gushin apinatanssi
5. Yhtään päivää wapusta
6. Ööh, eipäs tainnu olla juuri mitään odotuksia.

1. Mafuko, Marko Saari, 20v, sinkku, -09
2. Topi Konttavaara
3. Wappu
4. Ensimmäinen kerta wesibussissa tai fuksisuunnistus.
5. Fuksisaunaa, koska se on loistava tilaisuus tutustua muihin fukseihin.
6. Ei ollut odotuksia.

1. Kurkku^, Arto Saukko, 23, seurustelee, -06
2. Mika Haapaniemi
3. Vulcanalia & Wappu
4. Fuksisauna ja fuksisuunnistus
5. Vulcanalia ja fuksisauna, koska tapaa paljon muita uusia opiskelijoita ja vanhojakin.
6. Eipä juuri ollut odotuksia, koska ei ollut mitään hajua mitä odottaa.
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1. Ladetsu, Emmi Kokkonen, 21, kihloissa, Tol -09 / Mat -07
2. Hannu Oksman
3. Ovat tainneet mennä sivusuun, kun ei yhtään tule mieleen...
4. Vuodelta 2009 ehdottomasti fuksisauna ja syysexcu. Vuodelta 2007 paras muisto on fuksisuunnistus.
5. Fuksisaunaa, fuksisuunnistusta, muita tapahtumia, muihin ihmisiin tutustumista ja opiskelua. Koska kaikissa yhteisissä tapaamisissa tutustuu muihin ihmisiin ja on hauskaa(ainakin välillä), yksin ei oo kiva olla ja jos
et opiskele vaan lorvailet, niin kadut sitä karvaasti kakkosvuonna.
6. Vuodelta 2007 en muista odottaneeni mitään, mutta vuodelta 2009 odotin uusia kavereita ja vanhojen tuttujen kanssa hengailua sekä ahkeraa opiskelua. Kaikki odotukset toteutuivat täydellisesti.

1. tragedinen, Päivi Palosaari, 22, avoliitossa, -07
2. Kopovastaavamme Martti de la Martti ”DThorn” Tuisku
3. Minkä tahansa vuosijuhlien jatkojen jatkojen jatkot! Tuota idioottiluuppia voi jatkaa niin kauan kuin vain kunto kestää...
4. Fuksisuunnistukseen menin odottamatta mitään erikoisen ihmeeellistä arkana pikku fuksiloisena ja yllätyin iloisesti kuinka kivaa porukkaa joukkueeseen oli eksynyt ja kuinka
hassun hauskaa oli tehdä hassun hauskoja rasteja.
5. Yhtään mitään. Kannattaa todellakin ottaa fuksivuodestaa irti
kaikki mitä vain saatte (kunhan se ei ole kiltiksen irtaimistoa). Haudassa kuulkaa ehtii levätä vallan mainiosti ja niin edelleen.
6. Hirveästi uhosin, että kun olen tällainen ujo nössö etten mihinkään aktiivitoimintaan ainakaan lähde. Kavala pienryhmäohjaajani Mörri kuitenkin jollakin konstilla kavaloi yhteen Blankkimiittiin osallistumaan ja siitäpä se alamäki sitten alkoi!
1. Piudi, Tommi Portti, 24, avohoidossa, -05
2. Herra Puheenjohtaja, a.k.a. Karukki, a.k.a. Ville-Matti Alanko
3.Fuksisuunnistus tietenki! Ei mitään parempaa paikkaa tutustua opiskelukavereihin. Sieltä on parhaat opiskelukaverit ja yks kämppiski löytyny.
4. Tarviiko tätä toistaa :D Fuksisuunnistus! Ja sieltä löydettyjen sekopäitten kanssa pyöriminen.
5. ks. kaksi edellistä :D Myös Fuksisaunaan kannattaa ehdottomasti
tulla, siellä saa paljon oleellista tietoa asioista ja sen jälkee saa tottaa rennosti. Sitten kaikki excut!...toisaalta, en jättäis mitään Blankon ja OLuTin tapahtumia väliin. Kaikki on ihan parhaita.
6. Eipä ihmeempiä. Tulin yliopistolle ihan ummikkona niin ei
voi paljoa odotella. Yllätyin kuitenki tosi iloisesti! .

1.Nestori, Topi Konttavaara, 23v, sinkku, -07
2. Ville-Matti Alanko
3. Parhaat bileet opiskeluaikana on ollut fuksivuonna Fuksisauna ja Fuksisuunnistus.
4. Kahden yllä mainitun bileen lisäksi syysexcu oli ja
on paras muisto omalta fuksivuodelta.
5. Fuksivuonna kannattaa ehdottomasti lähtä killan excursioille, eli opintomatkoille. Aivan mahtavat kokemuksen ainakin itselle jäi.
6. Odotuksina oli että tutustuisi mukaviin opiskelukavereihin, mikä kyllä totetutui 100%.

20 1. dangere, Ilkka Pernu, 30v, naimaton, -09
2. Anne Kangastalo
3. Räntäsateessa itsensä dippaa ja sahtia sadassa asteessa kippaa, niin siinä on bileet ja bailut kaikki samassa paketissa reseptin kanssa (mutta pikkujoulu oli kanssa kiva).
4. Ei ole yhtään erikoista muistoa, koska fuksivuosi oli yhtä naurua ;) Parasta oikeastaan oli uusiin ihmisiin tutusminen.
5.No parit tentit tais jäähä väliin ja niitä en jättäis väliin, koska opintopisteet on tärkeitä!
6. Ohjelmoinnin oppimista odotin ja se toteutui mahtavasti.

1. oxzo, Oskari Rantala, 22, avoliitossa, -09
2. Mika Haapaniemi
3. excu
4. excu
5. excu ja excu
6.Lähdin avoimin mieli fuksivuoteeni ilman mitään erikoisia odotuksia, mutta hauskaa oli :D

1. JcqC, Raimo Heikkinen, 22v, sinkku, -09.
2. Teemu Kaukoranta.
3. Haalarikastajaiset, muuten ansiokkaasti /away.
4. Ei sen kummempia erikoisia muistoja, fuksisauna & random säätäminen sormi suussa opintojen parissa
5. Ne ikävimmät kurssit & ruotsi, pitäisi ensimmäisenä vuonna hoitaa kaikki kotiin *köh*
6. Ohjelmoinnin alkeet ja opiskelun sisällön selviytyminen, selvisivät hyvin. Rinta leukaan ja kohti uusia pettymyksiä.

Blanko urheilee
Opiskelun lomassa tulee silloin tällöin muistaa tuulettaa ajatuksia ja virkistäytyä liikkumalla. Koska yksin liikkumiseen ei aina
välttämättä riitä tarpeeksi motivaatiota, tarjoaa Blanko jäsenilleen useita liikuntamahdollisuuksia mm. erilaisten urheiluvuorojen ja -tapahtumien muodoissa.
Killallamme on tulevana lukuvuonna kaksi sisäliikunta- ja sulkapallovuoroa. Sisäliikuntavuoroilla pelataan pääasiassa sählyä,
mutta myös muita lajeja, riippuen osallistujien kiinnostuksesta. Alkavan lukukauden liikuntavuorojen salit eivät olleet tätä
kirjoittaessa varmistuneet, joten niistä tiedotetaan syksyn aikana Blankon Internet-sivuilla ja postituslistoilla. Sulkapallovuorot sijaitsevat Linnanmaan liikuntahallilla. Vuorot ovat syyskuusta alkaen tiistaisin ja perjantaisin klo 13.00-14.00 kentillä 5 ja
6. Sulkapallovuorojen varaukset ja varauksien perumiset tapahtuvat TOL:n ilmoitustaululla olevan listan kautta.
Urheiluvuorojen lisäksi kiltamme on vuosittain lähettänyt edustusjoukkueen useisiin yliopiston urheilusarjoihin ja -turnauksiin. Lukuvuonna 2009-2010 Blankon joukkue osallistui mm. Oulun yliopiston jalkapallo- ja sählysarjaan sekä Oulun Luonnontieteilijöiden umpihankifutisturnaukseen.
Myös killan omia urheilutapahtumia pyritään järjestämään pitkin lukuvuotta. Viime vuonna blankolaiset kokoontuivat viettämään talviurheilupäivää talvisten harrastusten merkeissä, sekä pääsivät tutustumaan frisbeegolfin saloihin Toppilan frisbeegolfradalla. Lisäksi Blankolla on perinteisesti ollut edustus useissa leikkimielisissä yliopiston urheilutapahtumissa, kuten
laskiaisen mäenlaskuissa ja Wapun kirkkovenesouduissa.
Urheiluasioissa pysyt parhaiten ajantasalla liittymällä Blanko.urheilu -postituslistalle (http://lists.oulu.fi/mailman/listinfo/
blanko.urheilu). Listan kautta saat tietoa killan urheiluvuorojen ja -tapahtumien lisäksi koko yliopiston urheilutoiminnasta.
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Myös liittyminen irkissä kanavalle #blanko.urheilu kannattaa. Näin saat reaaliaikaista informaatiota urheilun tiimoilta, sekä
vastauksia kysymyksiin, koskien killan ja yliopiston liikuntatarjontaa.
Killan urheilutoiminnan lisäksi Oulussa on opiskelijoille tarjolla useita urheiluvuoroja ja -etuisuuksia. Tärkein etuisuuksista
on Sporttikortti, jonka ostamalla pääsee ilmaiseksi useille yliopiston liikuntavuoroille. Lisäksi kortti oikeuttaa alennukseen
useissa Oulun liikuntapaikoissa, kuten monilla kuntosaleilla ja uimahallilla. Oulun Korkeakoululiikunnan Internet-sivut tarjoavat kattavan tietopaketin Sporttikortista ja opiskelijoiden urheiluvuoroista (http://www.oulunkorkeakoululiikunta.fi).
Terveisin,
Perttu "perdu-" Piirainen,
Urheiluvastaava
urheiluvastaava@blanko.fi

Tietoa tiedotuksesta
Mistä tiedän milloin on bileet? Entäs voinko ostaa jostain haalarimerkkejä? Saako jostain vanhoja tenttejä? Entä missä kaikki
ovat?
Kaikkiin näihin ja moniin muihinkin mieltä askarruttaviin kysymyksiin löytyy vastaus Blankon www-sivuilta, osoitteesta
http://www.blanko.fi
http://opiskelu.blanko.fi/index.php/Etusivu opiskeluwiki
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 valokuvaaja tuppaa laittamaan sinne myös todistusaineistoa bileistä. Blankon sivuja kannattaa siis selailla usein!
Lisäksi tieto kulkee sähköpostitse; ainakin tärkeimmät asiat. Spämmimäärän vähentämiseksi Blanko käyttää myös uutisryhmäänsä
oy.killat.blanko
jossa tapahtumien ja muiden asioiden lisäksi välitetään tietoa avoimista työpaikoista. Tilaa heti kättelyssä tämä news-ryhmä;
jos se tuntuu hankalalta, kysy apua pienryhmäohjaajaltasi.
Jaa että missä kaikki ovat? Hmm.. pitäisi ehkä kysyä että missä kaikki irkkaajat ovat. Blankolla on oma irc-kanava, jonne pääsee avaamalla jonkin ircohjelman ja kirjoittamalla
/join #blanko
Blanko-kanavalla voi jutskailla ihan mistä vaan. Yhdistävä tekijä kanavalla on se, että kaikki siellä ovat TOLlin opiskelijoita. Jos
IRC on sinulle ennestään outo asia, pienryhmäohjaajasi opastanee tässäkin asiassa.
Viimeisenä muttei vähäisimpänä: Ilmoitustaulu TOLlin käytävällä. Laitoksen käytävällä olevalla ilmoitustaululla ilmoitetaan
kaikista bileistä ja muista tärkeistä asioista. Ilmoitustauluakin kannattaa siis käydä katselemassa aina silloin tällöin.
Etkö löydä vastausta askarruttavaan asiaan? Ota yhteyttä Blankon hallitukseen tai johonki toimihenkilöön! Sähköpostiosoitteet löydät osoitteesta
http://www.blanko.fi/kilta/hallitus/
Parhaimmat poiminnat ja paljon muuta luet kuitenkin tästä lärttysestä, Blankista. Muista tietenkin myös
http://blankki.blanko.fi
Lisäksi kannattaa liittyä myös Blankon Facebook-ryhmään:
http://www.facebook.com/group.php?gid=2404759590&ref=ts

OYY
Kaikille yliopiston opiskelijoille avoimista poikkitieteellisistä tapahtumista pääsee parhaiten selville OYY:n kautta. Osoitteesta
https://www.oyy.fi/mailman/listinfo löytyy monia eri postituslistoja joille liittymistä kannattaa vahvasti harkita. Erityisesti
Oyytiedotus-lista on lista johon liittymällä saa tietää missä mennään ja mitä tapahtuu.
Koska olet ylioppilaskunnan jäsen, kannattaa liittyä facebookissa OYY-ryhmään http://www.facebook.com/group.
php?gid=19435360816 Sitä kautta saat kätevästi tietää OYY:n järjestämistä tapahtumista.
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Hallituksen esittely
Puheenjohtaja

Ville-Matti Alanko "Karukki", avoliitossa ja
vuosimallia -06. Tehtäviini kuuluu johtaa killan hallitusta, hoitaa
pakollisia puheenjohtajan tehtäviä sekä suorittaa paljon, hyvin paljon muita tehtäviä :) Parasta tehtävässä ovat tietynlainen
vastuu sekä muiden eteen puurtaminen silloin, kun siitä saa kiitosta. Blankossa parasta ovat ystävät ja tutut joita karttuu vuosien varrella hyvin paljon. Nämä kontaktit ovat tärkeitä sitten jatkon suhteen.

Varapuheenjohtaja Päivi "tragedinen" Palosaari, avoliitossa,
vuosimallia -07. Tehtäviini kuuluu edustaa, komennella, organisoida, rähistä, toimia mielenterveyskonsulttina, heilutella käsiä tai välillä jopa ihan oikeasti tehdäkin jotain siinä vaiheessa
pj:llä tulee mitta täyteen. Parhaimpia juttuja varapuheenjohtajana olemisessa on ollut käytännön kokemus kokoustekniikasta
ja yhdistyslaista. Blankossa parasta ovat olleeet sen ihmiset, kiltis, bileet, excut ja kaikki muut hienot kokemukset, joita tähän
kiltaan sekaantuminen on tuottanut.

Sihteeri Jarkko "junkle" Orava, sinkku ja vuosimallia N. Sihteerin
tehtäviin kuuluu esimerkiksi pöytäkirjan pito hallituksen kokouksissa sekä pöytäkirja-arkiston ajantasalla pitäminen. Parasta tehtävässä on se, ettei se suoranaisesti velvoita moneenkaan asiaan,
mutta oman jaksamisen ja kykyjen mukaan voi osallistua minkä
tahansa asian tai tapahtuman järjestämiseen. Blankossa parasta
ovat kiltis ja ihmiset. Joskus on bileissäkin hauskaa ollut.

Rahastonhoitaja Teemu Kaukoranta, Kauko-, sinkku, -09. Olen

”

vastuussa kirjanpidosta ja budjetista, joka tarkoittaa käytännössä
sitä, että pidän kuitit tallessa ja näpyttelen kerran kuukaudessa tiliotteen luvut kirjanpito-ohjelmaan. Budjettiesityksetkin yleensä
kokouksissa torjutaan, koska Hitler (Karukki). Hommia teen, koska
näissä hommissa pääsee eniten vaikuttamaan killan toimintaan,
ja jos vielä joku muistaa kehua työpanosta, niin mukavaahan se
on. Parasta blankossa ovat viihtyisä kiltahuone ja siellä olevat ihmiset.

08:33 <@Virasto> jaahah, mullekin tuli sitten näitä
08:33 <@Virasto> "Käsiksi Norde tili on keskeytetty seuraa alla olevaa linkkiä uudelleen
comfirm tietosi"
08:33 <@Virasto> "Toivottavasti nautit pankki verkossa Norde."
08:33 <@Virasto> kuinka voisin olla nauttimatta
08:40 <@Rockyz> tule tänne Norde, sinä saada kuuma voi tilin pääle.
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Ulkoministeri Hannu Oksman, Donni, kihloissa, -07. Tehtävässäni
hoidan killan suhteita ulospäin ja pyrin myös luomaan uusia kontakteja muihin kiltoihin sekä yritysmaailmaan. Näkyvin yksittäinen
"hommani" on haalariprojekti. Parasta tehtävässäni on uusien ihmisten tapaaminen sekä asioiden hoitaminen yhdessä muiden kanssa.
Parasta Blankossa ovat ison killan suomat mahdollisuudet sekä tapahtumien määrä.

Tiedottaja Anne Kangastalo, Anobless, -09. Tiedottajan tärkein tehtävä on huolehtia siitä, että kaikki tarpeellinen tieto on helposti Blankon jäsenistön ja tarvittaessa myös muiden saatavissa. Tähän käytettäviä keinoja ovat esimerkiksi sähköposti ja ainejärjestön sekä Oulun yliopiston ylioppilaskunnan webbisivustot. Lisäksi tietoa välitetään sosiaalisen median muodossa facebookin kautta ja irkissä, sekä myös perinteisempään tapaan julisteilla. Tiedottaja toimii myös muissa ainejärjestön tehtävissä tarpeen tullessa ja mahdollisuuksien mukaan. Tiedottajan tehtävä on melko laaja-alainen, mielenkiintoinen ja haastavakin. Jäsenistön hyväksi toimiminen on antoisaa; ainejärjestötoiminnan
kautta olen saanut paljon uusia ystäviä, mikä kannustaa ja innostaa varmasti mukaan toimintaan jatkossakin.

Fuksivastaava Mika Haapaniemi, Miksumus, sinkku, -06. Fuksivastaava luonnollisesti hoitaa fukseihin liittyviä asioita; mm. valitsee laitoksen kanssa yhteistyössä pienryhmänohjaajat, jotka pyrkivät antamaan
fukseille mahdollisimman pehmeän laskun yliopistoelämään. Parasta
tehtävässäni on tietenki fukseihin tutustuminen. Blankossa parasta
ovat hienot tapahtumat ympäri vuoden sekä kaverit.

Suunnittelija

Topi Konttavaara, Nestori, sinkku, -07. Suunnittelija,
jonka tehtäviin kuuluu killan järjestämien tapahtumien käytännön organisointi ja muu päävastuu tapahtumien järjestelyistä. Parasta tehtävässä on, että pääsee järjestämään killalle tapahtumia, joita kaikki killan jäsenet tietenkin suurin sanoin kiittelevät. Parasta Blankossa ovat
blankolaiset, jotka jaksavat toisiaan vuodesta ja tapahtumast toiseen.

”

Kopo-vastaava Martti Tuisku, DThorn, kihloissa, -07. Kopo-vastaava
keskittyy opintoihin ja opiskeluun liittyviin mahdollisiin kehityskohteisiin ja ongelmiin mitä opiskelijat esittävät, sekä luonnollisesti auttaa opiskelijoita kaikissa opintoihin liittyvissä ongelmissa. Parasta tehtävässäni on päästä auttamaan toisia opiskelijoita ongelmissa, sekä
luonnollisesti mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Blankossa parasta ovat
tapahtumat, kaverit ja tietenkin KEVÄTEXCUUUUUUUUUUUUUUU!!!!!!
11111ONEonetwo

18:00 <@Nestori> Hallituspaikka ja lyhyt kuvaus tehtävistä: Suunnittelija, tapahtumat, ugh!
18:01 <@Nestori> ja kuvaksi kuva luolamiehestä
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”

Jäsenvastaava Teemu "teprrr" Rytilahti, sinkku, -06, jäsenvastaava.
Olen siis se henkilö, joka vastaanottaa teidänkin fuksipuksien jäsenhakemukset sekä jaan tunnuksia MSDN-maailman tuotteisiin (Windowsit, kehitystyökalut jne.) hakemusten perusteella. Parasta tässä hommassa on tietysti hallitustyöskentely (eli hassunhauskoissa kokouksissa pyöriminen ja sekalainen järjestelytoiminta), joka "pakottaa" tapaamaan kivoja ihmisiä säännöllisin väliajoin sekä järjestämään toimintaa muiden mukana porukalla. Parhautta Blankossa ovat tietysti
kaikki kivat jäsenet, erityisesti kiltistä aktiivisesti käyttävät <3.

Scripti-mircin todellisia hyötyjä:
05:15 <@Rockyz_> §îttË tÄ||Ä Vöî þµHµå
m¥Ö§ tÄ||å§tå Ë|îtË kîË|tÄ Jå tÄ||Ä Vöî Jµ§t §î||Ë
kåµñökåî§Ë||Ë kË®töå kµîñkå îH¶ §Ë öîkËå§tî öñ
:)

Irkkiesittely

Teksti: Aleksi "Zeussi" Pöyhtäri ja Tuomas "TheQ" Kukkamaa

Irc (eli irkki) on keskusteluohjelma, jonka käyttäjillä ei yleisen käsityksen mukaan ole minkäänlaista elämää. Tyypillisiin irckäyttäjiin kuuluvat nörtit, jotka istuvat koneella joka päivä eivätkä poistu ulos ikinä. Tämä ei pidä paikkaansa sillä irkissä on
paljonkin elämää, on kanavia jossa samanhenkiset ihmiset voivat jutella keskenään mistä aiheesta tahansa. Lisäksi irkkiin pääsee lähes mistä tahansa kunhan Internet-yhteys löytyy ja milloin tahansa, koska irkissä sopimatonta aikaa ei ole.
Irkin käyttö on helppoa ja tässä oppaassa käsitellään irkkauksen aloittaminen askeleittain, mikäli se ei ole jo ennaltaan tuttua.
1. Hanki Irc-ohjelma, tällaisia ovat esimerkiksi Mirc, nutty, putty ja putty tray.
2. Mikäli päätit hankkia Nuttyn, puttyn tai putty trayn, niin ota ensimmäisenä yhteys tuomen palvelimeen kirjoittamalla "Host
Name" kohtaan tuomi.oulu.fi valitse protokollaksi SSH ja paina OK
3. Seuraavaksi kirjaudu omilla käyttäjätunnuksillasi sisään.
4. Seuraava askel on irc-ohjelman avaus, eli kirjoita ikkunaan screen irssi, komento screen avaa irssi-ohjelman ja jättää sen
päälle kun suljet SSH-ohjelmasi(putty, nutty, jne.)
5. kun olet saanut irssin auki on aika ottaa yhteys irc-palvelimeen joten kirjoita komentoriville /connect irc.oulu.fi
6. kun olet saanut yhteyden Ircnettiin, on aika valita oma nickisi jolla sinut tullaan tuntemaan bittiavaruudessa ja vaihtaa se
kirjoittamalla /nick [oma nick]
7. seuraavaksi liitytään kanaville, Blankolaisille tärkeimmät kanavat tulevat olemaan oman vuosikurssisi kanava tässä tapauksessa #blanko.2010 ja #blanko. Liittyminen kanaville tapahtuu /j #[kanava] Fuksien olisi suositeltavaa liittyä ainakin juur
näille kanaville. Lisäksi pienryhmäohjaajasi todennäköisesti luo ryhmällesi oman kanavan ja kertoo sinulle tämän kanavan
nimen, johon kannattaa myös liittyä.
8. Onneksi olkoon! olet nyt irkkaaja, hyvästele elämäsi, ystävät ja sukulaiset. EI! Irkki on vain yhteydenpitoväline eikä sen
edessä tarvitse istua koko ajan. Sen päällä pitäminen silloin kun satut olemaan koneella, on suositeltavaa.
9. Viimeinen askel on irkistä poistuminen ja sinne palaaminen,
tämä tapahtuu sulkemalla SSH-ohjelma, ja kun haluat palata
takaisin, seuraa askelia 2 ja 3 sekä kirjoittamalla komentoriville
komento screen -r Tai mikäli olet jättänyt "vahingossa" irkin
auki johonkin toiselle koneelle, kirjoita screen -rd jolloin ohjelma sulkee irkkisi toisesta paikasta ja avautuu nykyiseen.
Mircin käyttöä tässä oppaassa ei käsitellä sen takia, että Mirc
on niin helppo ohjelma, että se ensimmäisellä kerralla ohjaa
sinut askeleittain irkin ihmeelliseen maailmaan.
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Tollilta valmistuneita kevät/kesä 2010:
Moreno Diez, Santiago : Long term route planning for sailboats -along the navigation lines.
2010-05-26 (Samuli Saukkonen)
Kelanti, Markus : Understanding the stakeholder behind requirements in software engineering.
2010-05-26 (Samuli Saukkonen)
Viinikanoja, Tiina: Roolipohjainen pääsynvalvonta osana yrityksen tietoturvaa - tapaus SAP ERP.
2010-05-26 (Juha Kortelainen)
Sirviö, Jukka Tapio : Esteettisten elementtien merkitys terveydenhoidon verkkopalveluissa.
2010-05-26 (Anna-Liisa Syrjänen)
Pussinen, Mirva Johanna : Käyttäjäkokemuksen kehikko videoitujen käyttökokeilujen analysoinnissa. Esimerkkinä Kerro Tarina -sovellus.
2010-05-26 (Anna-Liisa Syrjänen)
Kumpulainen, Juha: Käytettävyyden vaatiminen asiakaskohtaisten järjestelmien julkisissa tarjouspyynnöissä.
2010-05-26 (Timo Jokela, Taina Lehtonen)
Koskimies, Markus : Constructing A General Purpose Cellular Computer An Explorative Approach to Nanocomputers.
2010-05-26 (Peter Antoniac, Antti Alasalmi, Petri Pulli)
Kinnunen, Marja-Riitta : Approaching personality based personalized user interface design.
2010-05-26 (Anna-Liisa Syrjänen)
Karjalainen, Marjut : Agile Requirements Engineering in Large-scale R&D Environment.
2010-05-26 (Ilkka Tervonen)
Huotari, Hannes : Malli kestävän kilpailuedun kehittämiselle: Dynaamisien kyvykkyyksien johtaminen born global -ohjelmistoliiketoiminnassa.
2010-05-26 (Marianne Kinnula)
Vilmunen, Raisa Irene : Interactive Kiosk Service User Experiences in Car Renting - Case Avis.
2010-04-14 (Anna-Liisa Syrjänen)
Uljua, Juha : Prosessimallintamisen soveltuvuus IT-prosessien kuvaamiseen ja laadun parantamiseen koulutusorganisaatiossa.
2010-04-14 (Raija Halonen)
Tyynelä, Risto : Karttakäyttöliittymän grafiikanpiirron optimointi - case Tracker Hunter.
2010-04-14 (Samuli Saukkonen)
Skiftesvik, Kai : Tietosuoja paikkaperusteisessa selailussa.
2010-04-14 (Jouni Markkula)
Saukkoriipi, Soili : Defining and utilizing team exploratory testing sessions.
2010-04-14 (Ilkka Tervonen)
Ervasti, Antti : Immersio fotorealismin kautta tietokone- ja konsolipelien grafiikoissa.
2010-04-14 (Raija Halonen)
Bandarapu, Satyam : Data binding framework for eRCP.
2010-04-14 (Jouni Markkula)
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Syksyn
tapahtumakalenteri
Tapahtuma

Kuvaus

Ajankohta

Blankon piknikit

Chillataan yhdessä tenttitärinät pois ja nautitaan kesästä mukavassa
seurassa.

Kesätenttipäivinä
(7.8. & 21.8.)

Fuksisauna

Jokaisen fuksin pakollinen _tapahtuma_. Sisältää Blankon esittelyn, na- 6.9.
posteltavaa, lämpimän saunan sekä kaikenlaista muuta mukavaa mm.
ilmaisten juomien kera.

Vulcanalia

Oulun yliopiston opiskelijoiden lukukauden avaa virallisesti syyskuun al- 8.9.
kupuolella järjestettävä Vulcanalia. Vulcanalia on kaikille Oulun yliopiston opiskelijoille avoin ja ilmainen juhla, jonka perinteisiä esiintyjiä ovat
yliopiston rehtori, teekkarikuoro TeeKu, ylioppilaskunnan kuoro Cassiopeia ja Teekkaritorvet. Elävää musiikkia ja railakasta juhlintaa on riittänyt aina valomerkkiin asti.

Kiltahuonepäivystys

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

Peli- ja leffailtoja

Pelaillaan lautapelejä, konsolipelejä ja oleskellaan yhdessä. Saatetaanpa Ilmoitetaan myöhempistää myös lanit pystöön, ja kisailla eri pelien merkeissä. Niin ja leffail- min
loissa katsotaan leffoja naposteltavien kera videotykillä.

Torstaisin klo 13-14

OluTin järjestämä fuk- Kaikkien fuksien se _must_ tapahtuma! Aivan ylivoimaisesti hienoin 15.9.
sisuunnistus
hetki fuksivuodessa. Tarkoituksena kiertää ryhmissä rasteja ja menestyä! Suunnistuksen jälkeen huikeat bileet keskustassa.
Kähmintäsauna

Nimestä huolimatta tapahtuman tarkoituksena on kerätä aktiivihom- 14.10
mista kiinnostuneita ihmisiä saunomaan ja pohtimaan, että minkälainen hallitus- tai toimihenkilötehtävä voisi kiinnostaa. Lisäksi saunotaan
ja nautitaan tarjoiluista.

Syyskokous

Blankon sääntömääräinen kokous, jossa valitaan seuraavan vuoden hallitus- ja toimihenkilöt.

Tanssimattoilun mestaruusturnaus

Tanssitaan niin että hiki lentää! Voittajille mammonaa. Tarkennuksia Ilmoitetaan myöhemmyöhemmin.
min

Syysexcu

Johonkin päin maapalloa muutamaksi päiväksi bussilla. Sisältää yritys- syyskuun loppupuoli
vierailuja ja hauskanpitoa.

Fragment Offset 2010

Suositut Fragment lanit järjestetään nyt myös syksyllä! ~40 hengen lanit
kestävät viikonlopun yli.

Kroketti

Blankon perinteinen krokettiturnaus järjestetään kiltahuoneen vieressä 1.10
olevalla sisäpihalla. Turnauksen menestyjille mahtavat palkinnot ja lisäksi tarjolla on myös legendaarista spördeä.

Pikkujoulut

Pikkujouluillaan puuron, piparien, kinkun ja muiden herkkujen mer- 3.12
keissä tonttulakit päässä ja nautitaan illasta.

09:16 <@hms> tuumasta letkun varteen

Syys- lokakuun vaihteessa
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J

oko sinulla on legendaarinen Blanko-paita, laulukirja
vailla vertaa ja nipullinen hienoimpia haalarimerkkejä!?

Jos vastasit jossakin kohdassa "ei".
Niin älä panikoi. Kiltahuoneelta
voit käydä ostamassa kyseisiä tuotteita satunnaisen randomisti
tai sitten kiltahuonepäivystyksen aikaan torstaisin klo 13-14.

Haalarimerkit 2,5€ / kpl
Kiltapaita 10/12€
APInen laulukirja 5€

