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Pääkirjoitus
Syksy saapuu ja niin myös opiskelijat. Läkähdyttävän kuuma kesä on takanapäin, toivottavasti kaikki muistivat
rentoutua ja ladata akkujaan, sillä edessä on taas arkinen aherrus. Myös fuksit ovat saapuneet. Ensimmäiset
viikot ja kuukaudet ovat varmasti stressaavia, kun kaikki on uutta eikä ole aavistustakaan kuinka JO-kurssin
pääsisi läpi tai mistä löytyy ruotsin prujut. Kannattaa aina muistaa, että kysyvä ei tieltä eksy eli apua varmasti
saa opiskelijatovereilta, kun sitä vain hoksaa pyytää.
Kuten varmaan melkein jokainen syksy, myös tämän vuotinen tuo muutoksia mukanaan. Joten voimme kysyä,
mitä uutta TOL? Ainakin laitoksen hallinnon tilat ovat muuttaneet uuteen paikkaan. Lisäksi maisterivaiheen
ohjelma on muuttunut, suuntautumisvaihtoehtoja on karsittu ja kurssien nimiä sekä sisältöjä muutettu.
Tämän vastapainoksi voin luvata, että Blankki ei tule muuttumaan, ei ainakaan paljoa. Pitäähän syksyssä
olla jotain tuttua ja turvallista, johon voi luottaa kuin kiviseen kallioon. Jotain jonka kanssa käpertyä viltin alle
syksyn pimeinä iltoina. Syksy on Blankille myös kiireistä aikaa, sillä lehtiä ilmestyy nopeaa tahtia ja juttuja
pitää kirjoittaa sitä mukaan. Niinpä lehden tekemiseen pääsee ja ehdottomasti kannattaa tulla vielä mukaan!
Uusia kirjoittajia kaivataan koko ajan. Ja lehteenpä voi lähettää vaikka omia piirrustuksiaan tai sarjakuvia, jos
tuntuu, että jutun kirjoittaminen ei ole se oma juttu.
Syksy ei onneksi tarkoita vain ankeita, sateisia ja harmaita päiviä, vaan myös iloisia opiskelijatapahtumia!
Syksyn hyviin puoliin kuuluu ehdottomasti se, että erilaisia tapahtumia riittää. Niissä pääsee näkemään
vanhoja kavereita sekä löytää uusia. Erilaiset tapahtumat ovat mahtavaa vastapainoa arkiselle ahertamiselle
ja auttavat jaksamaan.(Paitsi, jos ilta venähtää pitkäksi, sitten ei kyllä jaksa raahautua aamuluennolle.) Joten
tsekkaa ainakin tästä lehdestä Blankon järjestämät tulevat tapahtumat, valitse niistä itsellesi parhaiten sopivat
ja lähde irroittelemaan.

Pinkinpehmoisin halinalleterveisin
Karoliina “Danju” Kemppainen
blankki-paatoimittaja(at)blanko.fi

“

13:24 < Xanta> meikälä jäi dildo eile fuksisaunalle,
kukkaa poiminu taltee?
13:24 < Mutjake> :-DD
13:24 < Weju> what
13:24 < Weju> :DD
13:25 < Lassenant> haha :D
13:25 < Xanta> no perhana
13:25 < Xanta> oikia perintökalu
13:25 <@daedalus^> poimittu on
13:25 <@dorz> äitiltä pojalle
13:25 <@dorz> eiku
13:25 <@daedalus^> ja käytetty
13:25 < Xanta> löysähkö purppuran värinen jellydildo
13:25 < Xanta> jes!
13:25 < Jents> Se meinas mennä mun suuhun..
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Syssymmällä sitten.
Ja niin saapui syksy ja fuksit! Lukuvuosi lähti vauhdikkaasti käyntiin ja heti
kättelyssä fuksit pääsivät tutustumaan sekä toisiinsa, että vanhempiin
blankolaisiin fuksisaunan merkeissä. Myöskään vanhempia opiskelijoita
ei oltu unohdettu, vaan he pääsivät viettämään lämpimiä hetkiä toistensa
kanssa Teekkaritalon yläkerrassa. Tarjolla taisi olla erittäin kuivaa
Eestiläistä valkoviiniä. Ja heti seuraavana päivänä juhlittiin virallisia
avajaisia Vulcanalian merkeissä. Myöskään kiltahuone ei ole jäänyt
uusilta opiskelijoilta huomaamatta ja Mashed on saanut pitkän
litanian uusia pelaajia (välillä lipsutaan vähän vääriin ratoihin).
Myös fuksisuunnistus oli heti ensimmäisten viikkojen aikana ja
asuihin sekä lahjuksiin oli jälleen panostettu kiitettävästi. Taisipa
ruskaretkelläkin olla suhteellisen suuri määrä blankolaisia
edustamassa :)
Mutta eihän se opiskelijaelämä pelkkää biletystä ole? Ei
todellakaan, välillä on hyvä muistuttaa itseään siitä, että
pääaineena on syytä pitää kuitenkin itse opiskelu. Käykää
luennoilla, harkoissa ja opiskelkaa myös itsenäisesti. Ensimmäisten
vuosien kursseilla luodaan pohja tulevia vuosia varten ja on paljon
parempi opetella asiat heti alussa kunnolla, jottei myöhemmin tarvi
nähdä liikaa vaivaa niiden kertaamisessa. “Johdatus”-alkuiset kurssit
eivät aina ole välttämättä niitä helpoimpia kursseja, vaikka nimi näin antaisikin
ymmärtää. Näiden kurssien sisällöt ovat usein melko laajoja, koska aihealueesta
pitää saada katsaus kauttaaltaan. Periksiantamattomuudella ja aiheeseen
keskittymällä olet jo voiton puolella ja myöhemmin huomaat, että se kannatti. Opiskele siis
ahkerasti!
Kaikenkaikkiaan syksy on lähtenyt näin “vanhemman” opiskelijan silmin varsin mallikkaasti käyntiin
ja on ilo nähdä toiminnassa mukana niin uusia kuin vanhojakin kasvoja. Loppusyksystä valitaan
jälleen Blankolle uusi hallitus sekä toimihenkilöt, toivonkin että mahdollisimman moni lähtee rohkeasti
mukaan ehdolle ja tulee valituksi. Marraskuun alussa järjestettävässä kähmintäsaunassa esitellään
sekä hallitus- että toimihenkilöpaikat, tulkaa mukaan kuuntelemaan ja kyselemään itseä kiinnostavista
tehtävistä. Aiheesta voi myös kysellä nykimällä hihasta tai sähköpostilla: hallitus@blanko.fi
Edellisten Blankkien kirjoitusteni tavoin peräänkuulutan aktiivisuutta. Kukaan ei pakota teitä mihinkään,
vaan kaikki on teistä itsestänne kiinni. Käyttäkää aika hyödyksi ja opiskelkaa sekä osallistukaa
monipuolisesti kaikkeen toimintaan. Kattoon kerkeää mahdollisesti sylkeä myös sitten myöhemmin? Ja
pitäkää valot päällä myös syksyn sateisina ja piemeinä hetkinä ja ajelkaa kohti kevään ja kesän suuria
klassikoita?

Syysterveisin
Hannu ”Donni” Oksman
Puheenjohtaja
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“

13:29 <@Morrissey> herra pyrrön taikadildo.
kuulostaa bestseller lastenkirjalta
13:29 <@Annemari> tuota
13:29 <@Annemari> nii
13:29 < Xanta> Morrissey: kuulostaa kyllä
hyvältä
13:29 < Weju> :D
13:29 < Xanta> en taijakkaa alkaa kirjottaa
kandia vaa kirjaa!
13:29 < ollii> :DD

Kopo-palsta

Hyvää alkanutta syksyä kaikille!
Kun tämä lehti koristaa käsiänne on syksy ja alkuvuoden opiskelut jo melkoisen pitkällä. Toivottavasti fuksit
ovat päässeet asettautumaan taloksi eikä sen kummempia ongelmia ole tullut vastaan. Haluaisin heti aluksi
muistuttaa, että muistakaa antaa kurssipalautetta kurssin pitäjille jo kurssin ollessa käynnissä. Palautepäivillä
tai kurssin loppupalautteeseen annetut parannusehdotukset eivät ehdi vaikuttamaan kurssiin omalla
kohdallasi. Jos jotain ongelmia tulee vastaan, niin ne kannattaa mahdollisimman nopeasti saada selvitettyä :-)
Opetuksen kehittämistyöryhmän (OKTR) kokoonpano on myös muuttunut Tuomas Aarnin siirryttyä pois
Suomen kylmyydestä. Häntä on tullut paikkaamana ikioma fuksivastaavanne Eero Penttilä. Tervetuloa mukaan
vielä näin lehdenkin välityksellä. Tulevilla palautepäivillä tullaan järjestämään OKTR-vaalit, jossa valitaan uusia
edustajia kyseiseen työryhmään. Asiasta tiedotetaan tarkemmin lähiaikoina.
Syksyn palautepäivä järjestetään tänä vuonna näillä näkymin 16.11. kello 10-12. Tapahtumassa on tarkoitus
käsitellä etukäteen kerättyä palautetta siitä, miten laitoksen toimintaa voitaisiin kehittää vastaamaan
opiskelijoiden tarpeita. Eli kohta on hyvä aika aktivoitua ja tulla paikanpäälle keskustelemaan laitoksen
henkilökunnan ja muiden opiskelijoiden kanssa ajankohtaisista asioista pullakahvien voimalla.
Erityisesti olisi mukavaa kuulla fukseilta siitä, miten opiskelut ovat lähteneet käyntiin. Myös kehitysehdotukset
tämänhetkisiin tai menneisiin kursseihin ovat enemmän kuin tervetulleita. Ja koska useat fuksit ovat olleet
innoissaan TJSP-kurssista, päätin tehdä teille (yksinkertaistetun) palautteen kulkua kuvaavan vuokaavion.
tl;dr:
•
•
•
•

Kehitysehdotukset kurssin vetäjälle jo kurssin ollessa käynnissä esim. sähköpostin välityksellä.
Eero Penttilä on korvannut Tuomas Aarnin OKTR:ssä.
Palautepäivät 16.11. kello 10-12, OKTR-vaalit samassa tilaisuudessa.
Opiskellaan ahkerasti ja pyritään palautteella kehittämään kursseja sekä laitoksen toimintaa!

Nähdään kiltiksellä ja palautepäivillä,
Teemu Rytilahti
Kopo-vastaavanne
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Blankon lyhyt historiikki

Osa 4. Puolivuosikymmentä 90 luvun lopulta
Jutun aikaisemmat osat ovat lehden aikaisemmissa osissa 6/2010, 1/2011 ja 2/2011.

1996

1999

“Vappu alkoi lupaavasti 5 sentin lumikerroksella.”
-Muinainen aikalainen

“Veroveloille laadittiin maksuohjelma”

Vuodelta 1996 suurimmiksi huomioiksi on historia
nostanut Blankolaisten osallistumisen erilaisiin
suunnistuskilpailuihin. Voitokkaimpia näistä Blankolle
oli muinaisen järjestön, nimeltä OLuT ry, järjestämä
Fuksisuunnistus, joka toi Blankolaisille menestystä niin
nuorten- kuin vanhojenkin sarjassa. Toisena suurista
suunnistuskilpailuista on esille noussut Blankolaisten
kisailu toisen muinaisen järjestön Histonin kanssa.
Menestyksestä ei valitettavasti ole tietoa, mutta tietojen
mukaan osallistujilla oli hauskaa, mikä ei menestyksen
puolesta vaikuta hyvältä.
1997
“Miksi verottaja haluaa tappaa lypsävän lehmän?”
-Toinen muinainen aikalainen
Valtion arkiston paperikääröistä on löytynyt muinaisia
verotietoja herran vuodelta 1997, joiden mukaan
järjestömme Blanko, oli aikanaan joutunut ongelmiin
paikallisen vallesmannin kanssa, ja tästä syystä joutui
maksamaan 140 000 markkaa, joka oli aikojen alussa
käytetty valuutta. Luultavammin tämä lienee noin 23000
nykyistä valuuttaa. Kaikki johtolangat viittaavat siihen, että
Blankolaisten talousahdinko verottajan kynsissä johtui
Blankolaisten matkustusinnosta. Verokirjat eivät kerro
miten kävi 25-vuotta täyttävän Blankon.
1998

Verosotkuja selvitelviin vielä vuonna 1999, mutta
vuosi alkoi taloustilanteen suhteen näyttää jo paljon
paremmalta laitoksen suosiollisella avustuksella. Tietojen
mukaan konkurssiuhasta seurasi jotakin hyvääkin,
nimittäin parempi yhteistyö laitoksen kanssa esimerkiksi
Abi-päivien, pienryhmäohjauksen ja koulukierrosten
muodossa.
Vuonna 1999 aloitti myös toimensa nykyäänkin suuresti
rakastettu Suunnittelija, joka tuosta vuodesta lähtien on
toiminut Ohjelmoijien kanssa yhteistyössä Blankolaisten
viihdytykseksi.
2000
“Tollilla ei paljoa opiskeltu, vaan kaikki revittiin fukseja
myöten suoraan työelämään.”
-Aikansa suurmies Jan Lipponen, Oltermanni
Kuivasjärveen uponneesta muinaisesta kaleerista on
löytynyt säilyneitä muinaisia kirjoja joista käy selville,
että herran vuonna 2000 Blankolaisten keskuudessa
pidettiin ensimmäistä kertaa vielä nykyäänkin tunnettu
kulttuuritapahtuma Casablanko. Ensimmäisellä kerralla
osallistujia oli kirjojen mukaan noin 130.
Blankolaiset paransivat myös asuinsijojaan kiltahuoneella,
jonka rauniot on löydetty kaivauksissa alueelta, joka
muinoin on tunnettu nimellä Linnamaa. Osa sieltä
löytyvistä esineistä on pystytty ajoittamaan vuodelle 2000,
kuten stereo(muinainen äänentoistokone) ja joitakin
tietokoneita(muinainen tietokone).

“Blankon tulevaisuus näyttää valoisemmalta.”
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Edellisen vuoden rusentava piina päättyi vuonna 1998,
kun silloisen paikalla sijainneen kaupungin Oulun
lääninoikeus kumosi verokarhun reilun sadan tuhannen
markan veromätkyt. Kilta teki historiankirjojen mukaan
historiaa, sillä tämä tarkoitti että ahne verokarhu ei
pystyisi käymään käsiksi muidenkaan silloisten järjestöjen
tai kiltojen varoihin. Lääninoikeus oli verottajan kanssa
samaa mieltä, että Blankolaisten rakastamat reissut
eivät olleet opintomatkoja, mutta totesi myös “ovat ne
kuitenkin toivottavia ja tuettavia, eikä niitä ole syytä estää
verotuksella.”

Jutun kirjoitti:
Syynimaan Arkeologisen Seuran liitännäisjäsen ja
Vuoden Hylkysukeltaja Topi Konttavaara

Rassapottamus osa 14
Teksti: Arto “Kurkku^” Saukko

K

reivin pyyhkiessä veristä lavaa Popedan kantavalla voimalla, Patella, hänelle jälleen tulee outo tunne siitä,
että tuolla lavan reunalla olevalla pukumiehellä on jotain tekemistä viime aikaisten tapahtumien kanssa.
Kreivi päästää irti Patesta ja Pate lysähtää soittolavan pintaan. Kreivi seuraa tuimalla katseellaan pukumiehen
poistumista baarin ulko-ovesta samalla puhdistaen vaatteitaan Popedan rippeistä.
Kreivi seuraa tuntematonta pukumiestä ulos baarista pimeälle kujalle. Kreivi katsoo ylös selkeää yötaivasta
ja näkee yhtäkkiä tähdenlentoa muistuttavan ilmiön. Kreivi ei tunnetusti usko ihmeisiin tai toiveisiin, joten
hän tietää sen olevan avaruudesta ilmakehään saapuva palava satelliitti. Epähuomiossa myös tuntematon
pukumies on kerennyt kadota Kreivin näköpiiristä. Yhtäkkiä kreivi kuulee kulman takaa pullojen kilinää.
Juostessaan pimeää ja likaista kujaa eteenpäin, Kreivin mielen täyttävät muistot hänen nuoruusvuosiltaan.
Kreivin elämässä oli ollut aika jolloin elämä ei hymyillyt. Aika jolloin hänen ainut kaveri oli mäyräkoira, tuo
12 keskiolutta sisältävä kapistus. Jälleen kreivi huomaa ajattelevansa aivan jotain muuta kuin tuntemattoman
pukumiehen kiinni saamista. Kreivi ajatteli, että pääkoppa on vielä sekaisin mysteerisen ananaa -myrkyn(?)
seurauksena.
Päästessään kulman taakse Kreivi näkee jälleen tuntemattoman pukumiehen. Miehellä on päällään
tumma puku ja silinteri hattu. Kreiviä alkaa naurattamaan muistot Chaplin elokuvista, jolloin tuntematon
pukumies säikähtää Kreivin räkäistä naurua, ja lähtee juoksemaan karkuun. Kreivi havahtuu jälleen ananaan
jälkivaikutuksista ja lähtee juoksemaan tuntemattoman pukumiehen perään.
Pimeä kuja päättyy ja levenee normaaliksi kauppakaduksi. Kreivi juoksee kuin raivopäinen härkä, saavuttaen
tuntematonta pukumiestä. Kauppakadun valotolpat vain vilisevät hänen silmissään, mutta yhtäkkiä ananaan
vaikutukset palaavat ja Kreivi näkee Forexin toimipisteen. Kreivin mielen valtaa valuuttajärjestelmät,
ulkomaan rahat ja matkat.
Havahduttuaan takaisin kissa ja hiiri leikkiin, Kreivi huomaa saavuttaneensa tuntematonta pukumiestä.
Kreivi käyttää viimeiset voimansa loikatakseen pukumiehen selkään. Iso äänisen karjaisun saattelemana
Kreivi hyppää ja taklaa tuntemattoman pukumiehen maahan. Pienen painimisen jälkeen Kreivi saa selätettyä
tuntemattoman pukumiehen, mutta samalla hänelle paljastuu jotain odottamatonta...
Seuraavan osan tarinaan kirjoittaa Marko “Mafuko” Saari. Käytettävät sanat ovat missikisat, singstar ja
tittirii.

“

<@Dara`> oxzo ite sanoit et vietät mielummi aikaa sun
muijan kans ku mun!
<@Dara`> :D
<@oxzo> no daah! :D
< Jents> BOTEN ANNA
<@oxzo> sulla enään oo kuulemma niin isot tissitkään!
< Jents> Anteeks? :D
<@Dara`> :DDDDD
<@Dara`> hahahahahaha
< Jents> Enään? :DD
<@Aalto~> joo Dara`on vähä reenaillu hä
< Jents> Mihin mun tissit on kadonnu
< Jents> MITÄ
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KiltaTutuksi: Verba
1. Kuka olet, ja mikä on tittelisi killassa?
Sami Ronkainen, puheenjohtaja.
2. Koska kilta on perustettu?
1972.
3. Mikä on haalareidenne väri, ja miksi
juuri tämä väri?
Vihreä.
4. Kuinka paljon killassa on jäseniä, sekä
kuinka monta toimijaa killassa on (hallitus
ja toimihenkilöt)?
Loppuun 300 (suurin humanistinen
ainejärjestö). Yli 20 hallitusjäsentä,
toimihenkilöä sekä muita aktiiveja.
5. Mistä teidät tunnetaan parhaiten
yliopistolla?
Sukkelista kielistä ja raivo-omenasta.
6. Mistä haluaisitte tulla vielä paremmin
tunnetuksi?
Kenties aktiivisemmasta näkymisestä
kieltenopiskelun tukijana.
7. Mitä tapahtumia järjestätte, ja mikä on
kiltanne suosituin tapahtuma?
Halloweenbileet ja Viherbileet tunnetuimpia laajemmalti.
8. Mikä on kiltanne “tunnuslaulu”?
“Ken on fuksi” -laulu. Se rikkoo jään ja tutustuttaa tehokkaasti.
9. Missä olette tutustuneet blankolaisiin?
Yhteistyössä laskiaisjatkoilla.
10. Oletteko järjestäneet yhteistyötä Blankon kanssa?
Laskiaisena, muuten vähemmän. Terveisiä sinnepäin!
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Haastattelun teki: Juho “Hilloh” Leinonen

Kuvat:Blankoweb, Haastattelu: Martti Tuisku

Oltermanniesittely:

Janne Suokas
Kuka olet?
Janne (janus_) Suokas. Useimmat taitavat
tuntea allekirjoittaneen lengendaarisena setänä.
Moinen nimitys tuntuu “noin” kolmekymppiseltä
ja myöhäisteini-ikäiseltä herrasmieheltä hivenen
hämmentävältä.

Yhdistyksen bugi-palvelin sijaitsee Oulun yliopiston
tiloissa sijaitsevassa työhuoneessani ja toimin
kyseisen palvelimen ylläpitotiimissä. Toimin PohjoisPohjanmaan Tietojenkäsittely-yhdistykseen (POTKY
ry) puheenjohtajana ja tavoitteenani on ollut järjestää
vuoden aikana ainakin pari yhteistä tapahtumaa
Blankon kanssa.

Millon olet aloittanut opiskelusi ja valmistunut?

Mitkä ovat vuoden parhaat bileet?

Aloitin opiskelut kultaisella 90-luvulla. Ryhdyin
kuluttamaan luentosalien ja etenkin Caio -ravintolan
penkkejä vuodesta 1997 lähtien. Valmistuminen
ajoittui kaikkien yleiseksi hämmästykseksi &
järkytykseksi hieman ennen Duke Nukem Foreverin
julkaisua joulukuulle 2010.

Ehdottomasti fuksisauna, fuksisuunnistus ja kroketti.
Näissä tapahtumissa pääsee tutustumaan omaan
fuksivuosikertaan ja vanhempiin tieteenharjoittajiin.
Perinteinen Tallinnan excursio on myös reissu, jota
ei kannata missata Näissä tapahtumissa on hyvä
mahdollisuus saada uusia elinikäisiä ystäviä.

Miten alunperin lähdit mukaan Blankon
toimintaan?

Terkkuja blankolaisille?

Erehdyin ystäväni kehotuksesta pienenä
fuksipallerona mystiselle Blanko ry:n kiltahuoneelle.
Siellä istui joukko synkän näköisiä herrasmiehiä, jotka
kertoivat yhdistyksen olevan vailla rahastonhoitajaa.
Pitkään kestäneen suostuttelun ja kerjäämisen
jälkeen suostuin kyseiseen hallitusvastuuseen.
Tätä päätöstä tulin katkerasti katumaan seuraavan
vuoden ajan ;D Vastuullista uraani sävyttivät muun
muassa verottajan langettamat parinsadan tuhannen
mummonmarkan mätkyt ja yhdistyksen tyhjyyttään
kumisevan pankkitili. Kaikesta (minusta) huolimatta
mätkyt saatiin aikaa myöten soviteltua kohtuullisiksi
ja yhdistyksen rahatilanne saatiin parannettua
lähestyttäessä 2000 -lukua.
Mikä oli ensimmäinen Blanko-aktiivi hommasi
(hallitus/toimaripaikka)?
Kuten edellä mainitsinkin, niin aloitin aktiivisen ja
pitkään kestäneen aktivistikauteni kunniakkaasti
hallituksessa. Seuraavan vuosikymmenen toimin
pääsääntöisesti hanslankarina.
Milloin sinut on valittu oltermanniksi?
Hämärän muistikuvani mukaan minut valittiin
Oltermaniksi vuonna 2003 * Saa tarkistaa :D
Oletko vielä Blankon toiminnassa mukana?
Miten?

Muistakaa opiskella kiltisti ja kunnioittakaa wanhoja
blankon jarruja.
Millaisia hommia olet tehnyt Blankossa?
Kaikkea maan ja taivaan välillä. Haastavimmat
vastuut ovat liittyneet Blanko-päivien herättämiseen
horroksesta ja puhumattakaan kyseisen tapahtuman
vetäjänä toimimiseen. Olin useamman vuoden
Blankon edustajana Tietotekniikan liiton PJ- ja
liittokokouksissa. Pääasiallisesti hommailin
kaikenlaista kiltahuoneen parissa. Siellä on tullut
vietettyä lukemattomia tunteja maalauksen,
sähkötöiden ja ATK-laitteiden virittelyn merkeissä.
Vanhaa tieteenharjoittajaa lämmittää erityisesti
nykyisen kiltahuoneen siisteys ja siellä aktiivisesti
aikaansa viettävien blanssolaisten runsaus.
Voin suositella yhdistystoimintaa lämpimästi
kaikille, sillä näiden vuosien aikana olen saanut
kosolti uusia tuttavia niin Blankon kuin muidenkin
ainejärjestötoimijoiden ja yritysmaailman edustajista.
Samaan hengenvetoon voin myös kehottaa
opintojensa loppusuoralla olevia tieteenharjoittajia
liittymään Pohjois-Pohjanmaan Tietojenkäsittelyyhdistykseen (POTKY ry). Siihen liittymällä pääsee
kätevästi jatkamaan yhdistystoimintaa hyvässä
seurassa :D
Kuka seuraava oltermanni haastatellaan?
Puttosen Jyrki
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Fuksisauna’11
Jenny “Jents” Ilonen

”Eikääää mää en halua saunoa!”
Tämä oli ensimmäinen ajatukseni kuullessani fuksisaunasta. Jostain syystä itselleni särähti korvaan, että
pitäisi heti ensimmäisissä opiskelijabileissä saunoa miesten kanssa. No, jälkeenpäin ajateltuna ei se niin
kamalaa ollut, kuin kuvittelin. Ensimmäinen kertani sekasaunassa - eikä varmasti viimeinen! Ja lupauduin vielä
kirjoittamaan jutun aiheesta tähän Blankkiin, vaikka sanoinkin kyllä kirjoittavani vain jos illasta jotain muistan...
Fuksien pienryhmillä oli ennen tilaisuutta pienryhmänohjaus, josta jatkoimme matkaa kohti teekkaritaloa.
Saunailtama alkoi ns. virallisella osuudella, jossa uusille fukseille esiteltiin mm. Blankon hallitus, sekä TTL:n
edustaja esitteli Tietotekniikan liittoa. Virallisen osuuden aikana itse ainakin saatoin nuokkua kerran jos
toisenkin – ainakin jälkeenpäin sain kuulla asiasta useammalta kuin yhdeltä henkilöltä. Aktiivinen fuksi nuokkuu
virallisten osuuksien aikana, tietenkin. En kuitenkaan jostain kumman syystä suosittele sitä kenellekään...
Virallisen osuuden jälkeen myös vanhempia opiskelijoita valui paikalle. Jokaiselle fuksille jaettiin juomalippu,
joko kolme siideriä/lonkeroa tai neljä olutta ja sen jälkeen ilta menikin saunoessa, makkaraa paistellessa,
kisaillessa sekä nauttiessa sekä alkoholipitoisia että alkoholittomia juomia. Kisoista itselleni mieleen jäi
tietovisa, jossa itse en tiennyt vastauksen kuin yhteen kysymykseen... No, ei se palkintoviini onneksi niin hyvää
ollutkaan (tietenkin sitä piti käydä maistamassa!).
Loppuillasta taisin itse olla ainut fuksi, joka jäi myös siivoamaan paikkoja. Porukan kaikottua ainakin sotkusta
päätellen ihmisillä oli ollut mukava ilta – juomia löytyi tölkinpohjien lisäksi myös lattialta, tyhjiä tölkkejä sekä
pulloja vähän kaikkialta.
Fuksisaunasta päällimmäisenä ainakin itselleni muistoihini jäi hauska ilta, moniin uusiin ihmisiin tutustuminen
ja hyvä mieli. Unohtamatta kuitenkaan sitä sankaria, joka joi ylijäämäkaljasiideriastiamme (astia, johon
kaadoimme tölkkien/pullojen jämät) juomat!
Seuraavasta päivästä ei kai tarvitse mainitakaan...
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Kuvat: Blankoweb, junkle

Vulcanalia 11
Jutun kirjoitti: Juho “Hilloh” Leinonen

Uuden lukuvuoden alkua juhlistettiin taas perinteiseen tapaan Vulcanaliassa, joka tänä vuonna järjestettiin
7.9. Edellisen illan fuksisaunaan yhdistettynä Vulcanalia takasi ainakin Blankon fukseille todellisen räjähtävän
startin opiskelijaelämän iloihin.
Ennen Kuusisaareen siirtymistä etkoiltiin kiltahuoneella. Fukseja, vanhoja, hyvää puuta, Mashedia,
janonsammuttajia, mikäpä sen hauskempaa. Kello lähenikin vauhdilla 19:ää, jolloin rehtorin virallinen vitsi
kajahtaisi ilmoille. Kuusisaareen siirryimme häröpallona polkupyöräkulkueena ja levittelimme pressun ja
kiinnitimme uljaan lippumme näkyvälle paikalle. Ainakin allekirjoittaneelta rehtorin vitsi meni täysin ohi, mutta
Blankon pressulla olikin paljon paremmat jutut.
Pitkää wesibussin jonoa kaihoisasti katsellessani mieleni palasi viime vappuun. Itse en tällä kertaa linja
kuusysin kyytiin uskaltautunut, mutta tavalliseen tapaan meno siellä oli kuulemma “kostean irstas”, silleen tosi
hyvällä tavalla.
Illan hämärtyessä yhä enemmän, porukka alkoi lipua sisälle itse tapahtuma-alueelle. Tarjolla oli juomaa ja
ruokaa rahaa vastaan ja lavalla esiintyi esiintyjiä. Jukka Pojan aloittaessa porukkaa olikin lavan edessä jo
todella paljon ja fiilis kaikilla vähintäänkin jees.
Kuvat: Blankoweb
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Fuksisuunnistus’11
Jenny “Jents” Ilonen

Jo varhaisessa vaiheessa aloitimme #blanko.2011-kanavalla fuksisuunnistusjoukkueemme kokoamisen, vaikka
se ei ihan ongelmitta sujunutkaan. Jostain kumman syystä jouduin itse joukkueemme ns. head-masteriksi,
ja värväsin ihmisiä ihmisten perään mahtavaan joukkueeseemme. Välillä tuntui, että joukkueemme paisui ja
paisui, ja minun piti jopa ottaa selvää kuinka iso joukkue saa maksimissaan olla. Loppujen lopuksi meitä olikin
”vain” 11, mikä sekin taisi olla jo suurehko joukkue. Kuitenkaan joukkueen koko ei menoa haitannut, ja saimme
suoritettua rastit varsin mallikkaasti suurehkolla joukkueellamme.
Ennen suunnistusta kävimme tietenkin ostamassa hieman lahjuksia rastivahdeille. Kassista löytyi niin
keksiä, karkkia, mehua, alkoholia kuin viinirypäleitäkin – oikeastaan melkein mitä vain rastivahti saattoi
toivoa! Emme halunneet olla vain alkoholilinjalla, täytyyhän vahtien saada jotain myös syödäkseen rankan
juomisen vastapainoksi. Ja rehellisesti sanottuna saimme monen monta kiitosta ja lisäpistettä lahjuksiemme
ansiosta. Rastivahdit olivat tyytyväisiä, joukkue oli tyytyväinen. Win-win. Lisäpisteitä tuli kyllä saatua ihan
käsittämättömistä jutuista, mm. siitä, että itse säilytin karttaamme/pisteidenlaskulappuamme paidan sisällä. No,
ainakin lappu oli lähellä sydäntäni.
Yliopistorastit sujuivat varsin mallikkaasti, vaikka joukkueen humalataso olikin aika alhainen. Onneksemme
rastivahdit taisivat olla enemmän humalassa kuin me, koska lähdimme n. tunnin muita joukkueita myöhemmin
matkaan. Yliopistoalueella tuli laulettua karaokea, juotua, leikittyä sananselitystä pantomiimilla, juotua,
naurettua, juotua, heitettyä vesi-ilmapalloja kohti yhtä joukkuelaistamme ja vähän vielä juotua, kokoajan
pelko ajan loppumisesta yliopistoalueella. Pelosta huolimatta ehdimme kuitenkin käydä kaikki yliopistorastit
ongelmitta, ja matka sai jatkua. Jostain kumman syystä ainakin itselläni taisi olla jo hyvä humalatila, kun
siirryimme kohti kaupunkirasteja.
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Kaupunkirasteille osa joukkueesta suuntasi pyörillä, osa bussilla ja osa autolla. Kuitenkin löysimme kaikki kuin
ihmeiden kautta perille ensimmäiselle keskustarastillemme. Ja jostain kumman syystä – ehkä humalatilasta
johtuen – vaatteitakin alkoi lähtemään pois. Tosin juttujen perusteella se ei taida suunnistuksessa olla
kovinkaan harvinaista... Jostain syystä muistot keskustarasteista ovat aika sumeat, tiedä sitten mistä
johtuu. Ehkä joku taisi laittaa juomaani alkoholia? Ehkä jos joku virkistäisi muistiani, saattaisin muistaakin
keskustarasteista jotain - kuitenkin päällimmäisenä mielessäni tällä hetkellä on Blankon rasti, josta en muista
juurikaan mitään. Kuitenkin totta puhuakseni muistikuvat loppuillasta ovat vielä hatarampia. Jokin Blankon
rastissa sai muistini pätkäisemään, tiedä sitten mikä.
Rastien jälkeen matkamme jatkui kohti Tivolia. Kuitenkaan en itse ikinä sinne asti selvinnyt, vaikka jonossa
kävinkin seisoskelemassa. Mutta ei siitä sen enempää, suunnistus oli ja meni. Mutta miten meni? En tiedä,
luulin, että kävimme kaikilla rasteilla. Jälkeenpäin sain kuitenkin kuulla kahden rastin jääneen välistä – voittoa
meille ei siis ainakaan herunut. Kuitenkin suunnistus tapahtumana oli ikimuistoinen (niiltä osin, mitä muistaa),
ainutkertainen (ellei sitten leiki myöhempinä vuosina fuksia) ja mikä parasta – ilta oli äärimmäisen mukava ja
voin vilpittömästi sanoa, etten kadu mukaan lähtemistä. Kyllä suunnistus tulee kaikkien kokea ainakin kerran
elämänsä aikana!

Kuvat: Blankon rasti,
Blankon galleriasta

“

21:00 <@Aalto~> me ollaan Dara` n kanssa selibaatissa
21:00 <@Aalto~> vai mikä se sana oli
21:00 < Sdesser> selibaatti ei taida liittyä alkoholiin
21:00 <+Dara`> Liittyy se meidän kohdalla
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Cockfight -3
Kynämiehenä: Aleksi “Zeussi” Pöyhtäri

Cock-fight on edennyt jo kolmanteen jaksoonsa, ja tätä kunnioittaen Blankki-tiimi päättikin haastaa
Mutjakkeen ja Morrisseyn makujen maailman vanhat pekonijumalat rasvakäryiseen taistoon siitä,
kuka kokkaa parhaiten. Pelin henki oli taas kerran tuttu ja turvallinen: kummankin joukkueen budjetti
on 15 euroa, jolla joukkueet ostavat toisilleen ainekset. Näistä aineksista joukkueiden tarkoitus
on järjestää pöytään hyvää syötävää. Pelin sääntöjen selvittyä siirryimme siis Makujen Maailman
thaimaalaisvahvistuksen Put-Hoo Neen luokse selvittämään jälleen kerran kumpi joukkue voittaa
ruokavuoren herruuden.

Blankki-tiimi osti Makujen Maailman edustajille
aineksia seuraavasti: kookosmaitoa, thaibasilikaa, sipulia, valkosipulia, inkivääriä,
porkkanaa, paprikaa, tonnikalaa, porsaan
suikaleita, kiinankaalta, munanuudeleita,
mustaherukoita, säilykepersikoita ja
vaniljajäätelöä.
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Makujen Maailma osti Blankki-tiimille aineksia
taas seuraavasti: Porsaan sisäfilettä, kasleria,
kakkupohja, kiiviä, päärynä, mansikkahilloa,
tummaa suklaata, tummaa olutta, perunoita,
lanttua, vispikermaa ja voileipäkeksejä.

Näin ainekset oli siis jaettu joukkueille ja Blankki-tiimi sai kunnian aloittaa ensimmäisenä ruoanlaiton.
Pienen palaverin jälkeen joukkueella oli selvillä mitä tehdään. Joukkueen pääkokki Asto Vir aloitti
pääruoan valmistuksen, kun taas joukkueen jälkiruoasta jäi vastaamaan Zeussi. Avustavana
jäsenenä tiimissä oli uusin tulokas Sam Nessi, joka avusti pääasiassa valmistelemalla raaka-aineita
ja kuorruttamalla jälkiruoaksi syntyneen kakun erittäin ammattimaisesti. Reilun tunnin kokkaamisen ja
säätämisen jälkeen ensimmäiset alkupalat saatiin pöytään. Blankki-tiimi tarjoili alkupaloina porsaan
sisäfilettä, mansikkahilloa ja kiiviä voileipäkeksillä oreganomunakkaan kera. Makujen Maailma
hämmästyi innovaatiosta, joka jopa vielä maistui hyvälle, vaikka ainekset eivät olleetkaan kovin
perinteisiä. Alkupalat tarjoiltiin luonnollisesti heti, sillä ensimmäinen pääruoka antoi vielä odottaa
itseään thaimaalaisen Put-Hoo Neen uunissa, että saataisin mahdollisimman herkullista apetta
pöytään. Tässä vaiheessa Makujen Maailman edustajat saivat luvan aloittaa valmistelemisen omaa
suoritustaan varten.

Kun Blankki-tiimin pääruoka oli vihdoin valmis, oli kaikilla osallistujilla kiljuva nälkä, joten ruoka
kannettiin siis pöytään. Illan ensimmäisenä pääruokana tarjoiltiin kasleria olutliemessä hyvin
maustettujen lohkoperunoiden ja lantun kera. Tälläkään kertaa ei olut ja porsas yhdistettynä pettänyt,
vaan pääruoka oli herkullista jokaisen syöjän mielestä. Kuitenkin uuniperunoihin oli Asto livauttanut
hieman liikaa mausteita,joten pottujen tulisuusaste olikin hieman korkeampi, sillä jopa tulisiin
mausteihin tottunut Put-Hoo hieman kakisteli kurkkuaan perunoita syödessään. Perunat siis todettiin
hieman liian mausteisiksi, mutta muuten erittäin syömäkelpoista apetta Blankin edustajat olivat
saaneet aikaan.

Jälkiruoaksi joukkue oli valmistanut perinteisen jaloviinalla ja mehulla kostutetun kermakakun, jonka
kerroksista löytyi mansikka-päärynähilloa ja suklaamoussea. Muutamien vähän erikoisempien
välineiden puuttuessa keittiöstä, joukkue improvisoi kuorrutteen levittämisen, joten kakku ei
ulkonäkönsä puolesta päässyt kakkujen victoria’s secret katalogiin. Ulkonäöstään huolimatta kakku
oli herkullinen ja sai kehuja myös vastajoukkueen jäseniltä, jotka eivät omien sanojensa mukaan niin
kermakakusta piittaa.
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Seuraavana keittiöön asteli vuorostaan Makujen Maailma. Joukkueen jäsenet olivat hieman skeptisiä
aineksistaan, mutta jo aiemmin pidetyn suunnittelutuokion pohjalta joukkue ryhtyi tuumasta toimeen.
Pääkokki Morrissey aloitti alkuruuan valmistelun sekoittelemalla jotakin tonnikalaan ja valmistelemalla
kaalia, josta saatiinkin nopeasti illan toinen alkupala pöytään. Alkupalana Makujen Maailma tarjoili
Mutjun mahamakkaroiksi kutsumiaan herkullisia kaalikääryleitä, jotka sisälsivät tonnikalaa, paprikaa,
inkivääriä ja valkosipulia käärittynä kaalinlehteen. Nimestään ja ulkonäöstään huolimatta raati totesi,
että kääryleet eivät maistuneet pökäleeltä.

Välihuvituksena Makujen Maailma päätti hieman huijata ja piilotti ninjataitoja osoittaen
kookosmaitopurkin mitään tietämättömän Put-Hoo Nee:n sohvan tyynyjen väliin. Tämän
jälkeen saatiinkin jo seuraava pääruoka pöytään. Illan toisena pääruokana tarjoiltiin pöytään
porsasnuudelikasviswokkia. Raadin pitkään maisteltua tätä suorastaan orgastisen hyvänmakuista
wokkia todettiin että Blankki-tiimin pääruoka hävisi Makujen Maailmalle.

Viimeisenä, mutta ei kuitenkaan
vähäisempänä, tarjoiltiin jälkiruoka,
joka oli tällä kertaa mustaherukan
makuista pikapehmistä persikalla
koristeltuna. Myös illan isäntä heltyi
ja tarjosi talon puolesta kastikkeet
jäätelölle, josta saatiin siten vielä
hieman tavallista herkullisempaa.
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Pikaisen pistelaskuyrityksen jälkeen raati totesi, että kumpikin joukkue onnistui saamaan aikaan erittäin
herkullista ruokaa. Blankki-tiimi voitti alkupaloissa, mutta Makujen Maailma voitti pääruoan. Jälkiruuat olivat
kummankin joukkueen mielestä niin loistavia ettei niitä voinut arvioida mitenkään muuten kuin tasapeliksi.
Niinpä sovimmekin, että tässä kisassa ei ole muita kuin henkisiä voittajia, eli kisa päättyi kunniakkaaseen
tasapeliin.

tl;dr:

“Kaikki olivat innoissaan alusta alkaen, verta vuodatettiin vain potuille ja tarinalla oli happy ending.”

“Täydellä vatsalla joukkueiden oli helppo hymyillä kameralle.”
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Miksi kannattaa olla aktiivi

Tämä on tarina ahdistuksesta ja yksinäisyydestä, ystävyydestä ja yhteenkuuluvuudesta, fukseista ja
aktiiveista, tämä on tarina fuksista nimeltä Topi (nimi muutettu).
Alussa oli suo, kuokka... Olipa kerran nuori poika nimeltä Topi, joka oli uusi tulokas Tietojenkäsittelyn
kuningaskunnassa, jota johti viisas ja lempeä kuningas Markku I. Topi, kuten muutkin kuningaskunnan
uudet tulokkaat, ei tuntenut kuningaskunnasta ketään muuta. Hän oli yksin suuressa maassa, suurien
tieteenharjoittajien keskuudessa. Mutta kuningas Markku I:sen päätöksellä kaikki kuningaskunnan uudet
asukkaat oli jaettava ryhmiin, joita tulisi johtamaan jokin kuningaskunnan vanhemmista asukkaista. Näin myös
Topin kohdalla, jota johti jo useamman vuoden maassa asunut Tuomas Pitkätukka, joka ymmärsi nuorten
fuksien ahdingon ja ystävyyden kaipuun ja päätti, että hän tulisi auttamaan nuoria ja yksinäisiä fukseja. Ja
näin kävi työhön Tuomas Pitkätukka, illat uhrasi ohjausta suunnitellen ja päivät pakersi lujittaen ryhmäläisten
yhteenkuuluvuutta.
Kuningaskunnassa vallitsi rauha ja kesä oli
komeimmillaan, mutta valtakunnan viisaat tiesivät
että rauha ei tulisi jatkumaan ikuisesti ja pohjoinen
tuuli toi jo kuiskauksia kylmästä Pohjolasta.
Tästä piittaamatta ryhmäläisten pitkä työ Tuomas
Pitkätukan johdolla oli alkanut tuottaa tulosta ja
hajanaisesta ryhmästä pieniä fukseja oli kasvanut,
ei vain joukko kuningaskunnan asukkaita, vaan
yhtenäinen ryhmä ystäviä, taistelutovereita.
Ryhmäläisten ahdinko ja yksinäisyyden
kaiherrus alkoi vähentyä ja ryhmä nautti kesästä
Tietojenkäsittelyn kuningaskunnassa.

“Talvi on tulossa”.
Tämän ymmärsivät
myös valtakunnassa
kansan johtajat.”

Vaan kävi kuten valtakunnan viisaat olivat pelänneet, kesä oli lopuillaan ja mustat korpit kaartelivat jo
kuninkaan linnan yllä. Mustat Pohjolan korpit ja maailmanlopun manaajat yhteen ääneen ennnustivat kolhoja
aikoja Markku I:sen valtakuntaan. “Talvi on tulossa”. Tämän ymmärsivät myös valtakunnassa kansan johtajat.
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Siinä missä Kuningas Markku I johti koko valtakuntaa, kuningaskunnan kansalaisia johti joukko viisaita ja
kykeneviä kansalaisia, heitä kutsuttiin Aktiivien Veljeskunnaksi. Veljeskunnan jäsenet näkivät jo ilmassa
enteilevän talven merkit. He päättivät iskeä vastaan kylmälle Pohjolalle jo ennen sen saapumista valtakuntaan.
Näin kasattiin valtakunnan asukkaista, blankolaisista, etujoukko taisteluun pimeää talvea ja kylmää Pohjolaa
vastaan. Taistoon lähtivät urheat blankolaiset, mukanaan myös Topin ryhmä, kohti kylmää Pudasjärven
tannerta.
Kotona valtakunnassa paikalle jääneet odottivat jo innolla taistoon lähteneiden kotiinpaluuta, mutta urheita
veljiä ja sisaria ei kotiin kuulunut. Kunnes eräänä kylmänä syysyönä alkoi Pohjolan suunnalta kuulua joukon
ääni ja laulu. “Elettiinpä ennenkin, vaikk’ ojan takan’. Ojapuita poltettiin ja ojast’ oltta juotiin.” Kotiinjääneet
riensivät innokkaana ottamaan vastaan kotiin tulleita sankareita, mutta tantereelta palanneiden joukkoa johti
suru ja kaiho, palanneiden kulkueesta puuttuivat ne jotka kalpea viikate oli Pudasjärven korpeen kaatanut.
Kylmä Pohjola oli vienyt voiton. Kylmän ja verisen taistelutantereen tapahtumat oli jokainen hengissä palannut
haudannut syvälle sielunsa uumeniin, ja niistä ei kukaan pystynyt kotiinjääneille kertomaan.
Valtakunnassa vallitsi kylmä, kaiho ja katkeruus.
Mutta periksi ei antanut Aktiivien Veljeskunta, vaan
johtajansa Kiltamestarin johdolla rupesi etsimään
uutta verta, innokkaita toimijoita Veljeskunnan
lippua kantamaan. Kutsuun vastasi myös Topi,
joka oli Pudasjärven tuntureilla nähnyt Pohjolan
kuolemanpataljoonat, ja jonka pienryhmä oli
jäänyt rintamalle. Topi oli jälleen yksin. Synkkänä
syysiltana Kiltamestari kutsui kansalaiset kokoon
valitsemaan Veljeskunnalle uuden johdon.
Kansalaisten äänestäessä uudesta Veljeskunnasta
pimeys lyhensi päivä ja valkoinen lumi valtasi
maata. Lopulta oli keskustelu tuottanut tulosta ja
uusi Veljeskunta oli valittu.

“Nyt hänellä oli
ystäviä, uusia
tovereita, jotka
Aktiivina olo oli
tuonut mukanaan.”

Kalpeana syysaamuna valtakunnassa kiersi viesti ja uutiset uudesta veljeskunnasta ja sen uusista jäsenistä.
Jokaisen sanankantajan huulilla oli sama viesti: Veljeskuntaa tulisi johtamaan uusi kiltamestari Hannu, tuo
hurja Blankolainen, Pellonlaakson jättiläinen. Samana syysaamuna Veljeskunnan varamestarian aloittaisi
myös Topi, joka Pudasjärven rintamalla oli kasvanut pienestä fuksista täysivaltainen kuningaskunnan asukas.
Uusi Veljeskunta aloitti työt, kun talvi saapui ja routa kärkkyi valtakunnan rajoilla.
Kova työ ja raataminen kuningaskunnan asukkaiden puolesta sai Topin hetkeksi unohtamaan yksinäisyyden
ahdingon ja kaipuun Pohjolan kankahille kaatuneita taistelutovereita kohtaan. Kunnes eräänä päivänä linnan
käytäviä kulkiessaan Topi huomasi, että vastaantulevat Veljeskunnan jäsenet, monet joista hän hyvin tunsi,
hymyilivät hänet kohdatessaan, jotkut jopa nostivat kätensä häntä kohden. Topi riensi nopeasti peilin ääreen
katsomaan oliko hänellä kenties jäänyt aamupalan tähteet partaan tai jokin tahrannut hänen paitansa.
Mutta ei, kaikki oli kuten pitääkin. Asiaa kummastellessaan hän yhtäkkiä tajusi, vastaantulleet hymyilivät
lämpimyyttään, tervehtivät ystävyyttään. He tunsivat Topin ja tervehtivät kuten ystävää. Tällöin Topi muisti
aiemman ahdingon, ystävyyden kaipuun ja tajusi, että ei ollut tuntenut sitä enää aikoihin. Nyt hänellä oli
ystäviä, uusia tovereita, jotka Aktiivina olo oli tuonut mukanaan.
Mutta Veljeskunnan taistelu Kylmää Pohjolaa ja Yön Kuningatarta vastaan ei ole päättynyt ja on jälleen tullut
aika kutsua Aktiivien Veljeskuntaan uutta verta, nuoria fukseja kantamaan Vaaleanpunaisen Ukkelin-lippua.
Eli jos sinua, tämän tarinan lukijaa, vähänkään kiinnostaa Blankon riveissä toimiminen, uusi hallitus ja uudet
toimihenkilöt valitaan Blankon syyskokouksessa, joka tämän hetken tietojen mukaan on kylmänä talvi-iltana
marraskuun lopulla. Tarkoitus on saada ensi vuodeksi erinomainen aktiivien joukko, joka pystyy näyttämään
närhen pelivälineet koko muulle yliopistolle.
Eli lähtekää rohkeasti mukaan Blankon toimintaan, Blanko odottaa jo uusia toimijoita kuten kissa aamupuuroa.
Pudasjärven tantereelta selvinnyt
Topi Konttavaara
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Tollin gradut syksyllä 2011
Kyllönen, Jyrki:
Implisiittinen rinnakkainen ohjelmointi: Soveltuvuus, käyttöönotto ja tehokkuus.
2011-09-14 (Antti Siirtola, Ari Vesanen)
Juntunen, Risto:
Kasvavan ohjelmistoyrityksen johtamisen vaiheet ja painopisteet: tapaus Alfa.
2011-09-14 (Karin Väyrynen)
Horneman, Marko Patrik:
Tiedonkulku ja johtaminen verkostokeskeisessä sodankäynnissä.
2011-09-14 (Mikko Siponen)
Haapalahti, Antti-Ville:
Outsourcing Software Testing - A Case study in Oulu Area.
2011-09-14 (Ilkka Tervonen)
Weissenfelt, Jukka:
Kokemusperäisen oppimisen vaikutus kansainvälistyvän ohjelmistoyrityksen arvoverkostossa toimimiseen.
Case: Consummo Consulting Oy.
2011-08-24 (Jukka Kontula)
Pokka, Tytti
Avoimeen innovaatiotoimintaan vaikuttavat tekijät sosiaalisen median virtuaaliyhteisössä: Case Polar Electro.
2011-08-24 (Seppo Pahnila)
Leinonen, Aki-Petteri
Identity management for web-enabled smart card platform.
2011-08-24 (Jouni Markkula)
Laukkanen, Noora
Ohjelmistoyrityksen kansainvälistymismalli - tapaus NetHawk.
2011-08-24 (Marianne Kinnula)

“
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16:52 <@Donni> kiltiksellä porukkaa? tai lähinnä onko Kurkku^:a näkyny?
16:52 <+Dara`> donni se lähti äsken
16:52 <+Mutjake> Donni se lähti piiriin.
16:53 <@Donni> Dara`: roger
16:53 <+Mutjake> Tin-tan-tan-tan-tallallei.
16:53 <@Donni> tinttantanttantallalleti
16:53 <+Mutjake> Donni se lähti piiriin.
16:53 <+Mutjake> Donni se lähti piiriin.
16:53 <+Mutjake> Mitähän se Donni tahtoo?
16:53 <+Mutjake> Tin-tan-tan-tan-tallallei!
16:53 <+Mutjake> Mitähän se Donni tahtoo?
16:53 <+Mutjake> Mitähän se Donni tahtoo?
16:53 <+Mutjake> Donni se tahtoo Kurkun, tin-tan-tan-tan-tallallei!
16:53 <+Mutjake> Donni se tahtoo Kurkun, Donni se tahtoo Kurkun!

Syksyn tapahtumia

Tapahtuma

Kuvaus

Ajankohta

Paikka

Kroketti

Blankon jokasyksyinen krokettiturnaus, jossa
otetaan blankolaisista mittaa ja nähdään kuka
on killan paras kroketinpelaaja (tai joka huijaa
parhaiten ilman että tuomari näkee)

14.10

Blankon
kiltahuoneen
takapihalla

Kyykkäintro

Tapahtuma jossa aloittelijat pääsevät tutustu- 18.10
maan mölkyn tapaiseen urheilulajiin nimeltä
kyykkä, jossa Blankolaiset ovat vuosien mittaa
menestyneet.

Norssin
hiekkakenttä

Syysexcu

Syysexcuna tänä vuonna poikkeuksellisesti
reissu ATK-YTP:lle Turkuun jossa on
mahdollisuus tutustua saman ainelajin
harjoittajiin!

2-4.11

Turussa

Kähmintäsauna

Tilaisuus saunoa ja saada lisätietoa blankon
aktiivipaikoista, sekä mahdollisesti ilmoittaa
halukkuutensa paikkaan.

8 tai 15.11

Koneen sauna

Blankon ja OTiTin
lanit eli Fragment
Offset

Oulun yliopiston suurin verkkopelitapahtuma
tulee taas!

11-13.11

Oulun
yliopistolla

Syyskokous

Blankon sääntömääräinen kokous, jossa
valitaan seuraavan vuoden hallitus- ja
toimihenkilöt. Jos haluat mukaan toimintaan,
tule tänne!

Ke 23.11

Ilmoitetaan
myöhemmin

Peli- ja leffailtoja

Pelaillaan lautapelejä, konsolipelejä ja
oleskellaan yhdessä. Saatetaanpa pistää
myös lanit pystöön, ja kisailla eri pelien
merkeissä. Niin ja leffailloissa katsotaan
leffoja naposteltavien kera videotykillä.

Ilmoitetaan
myöhemmin

Kiltis

Pikkujoulut

Vuoden parhaat pikkujoulupippalot. Kansalle
kinkkua ja piparia. Rienapojat ja joulupukkikin
saattavat piipahtaa.

2.12

Oulun tetra

“

11:00 <@googol> en itekkää tykkää ylleensä juua mutta sitte ku on oikeesti
tuskasen väsyny olo ja pittää olla skarppina nii sitte tullee otettua
11:02 < Jents> “en itekkään tykkää ylleensä juua”
11:02 < Jents> emmäkä :(
11:02 <@Kauko-> juon vaan aamusin
11:02 <@Kauko-> ei lähe päivä käyntiin jos ei juo
11:03 < Jents> iteki juon atm
11:13 <@Kurkku^> kaikki ryyppää...kahvia
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Nörttiskooppi 3/2011
Tuhersi Heidi “Unenvarjo” Matkaselkä
Gnu 21.3. - 19.4

Battle Cat 23.7. - 22.8.

Gordon Freeman 23.11. - 21.12.

Opiskeluvuoden alku tuo
elämääsi murroskauden, joka
tulee muokkaamaan elämäsi
rakenteet uusiksi. Voit luottaa
siihen, että isot rattaat pyörivät joka
tapauksessa, olipa murroskautesi
sitten positiivinen tai negatiivinen.
Alkusyksy etenee hitaasti, mutta
loppuvuotta kohti ilmapiiri on taas
huomattavasti vilkkaampaa aikaa.
Ota ilo irti opiskelijaelämästä aina
kuin se on vain mahdollista.

Alkusyksy on makuusi aivan liian
seisahtunut ja jopa tylsä. Odottelet
malttamattomana parempia aikoja
ja aikasi kuluukin odotellessa,
ellet tee asialle jotain. On erittäin
suositeltavaa, että tartut itse
toimeen, koska kukaan ei tule kotoa
hakemaan ja piristämään elämääsi.
Tarjolla on rientoja ja aktiviteetteja
kunhan vain itse niihin haluat lähteä
mukaan.

Elelet hektisiä aikoja eikä mikään
oikein tunnu rauhoittavan menoasi.
Viilettelet paikasta toiseen joko yksin
tai kavereidesi kanssa. Otat ilon irti
kaikista kohdallesi osuvista juhlista
ja sosiaalinen elämäsi muodostuu
vilkkaaksi. Tämä on nörtille kyllä
täysin tavatonta, joten varaudu
myös siihen, ettei se kauaa kestä.

Vöörtsin! 23.8. - 22.9.

Et pelkää haasteita ja selvität
isommatkin ongelmat käden
käänteessä. Nyt tarvitaan vahvaa
talousosaamista, koska olet
onnistunut kuluttamaan rahojasi
mahdottomia määriä. Suurten
kysymysten kanssa painiskelu
kuluttaa voimia, mutta löydät
iloa mukavista puuhasteluista ja
kavereiden seurasta.

Red Bull 20.4. - 20.5.
Mikäs sinulla on ollessa kun
useampi suotuisa planeetta on
suotuisa. Kaikki ovet ovat sinulle
avoinna, kunhan vain uskallat
niitä availla. Muista kuitenkin, että
ovien takaa voi suotuisista tuulista
huolimatta löytyä myös ikäviä
yllätyksiä. Onhan nimittäin niin, että
onnen auringossa paistatellessa
pienet arjen askareet saattavat
herkästi unohtua ja nopat jäävät
saamatta. Huolehdi siis myös arkiset
asiat kuntoon.
Core 2 Duo 21.5. - 20.6.
Opiskeluvuosi alkaa sangen
mielenkiintoisesti. Nautit täysin
siemauksin opiskelijaelämän iloista
ja kohtaat uusia tuttavuuksia. Sinulla
on pilkettä silmäkulmassa ja tällä
voi olla suorastaan kohtalokkaat
seuraukset. Jossakin vaiheessa
tulee kiire siivota sotkut, ellet ole
tarkkana. Muista siis varmistaa
myös selustasi.
Alieni 21.6. - 22.7.
Elät muutosten aikoja. Saat nauttia
huomattavan suotuisista virroista ja
aika kuluu kuin siivillä. Olet onnesi
kukkuloilla päästessäsi nauttimaan
opiskelijaelämän riennoista
ja kuka ties kuinka monesta
uudesta ihmissuhteesta. On hyvin
mahdollista, että aikasi kuluu aivan
jossain muualla kuin luentosalien
penkkejä kuluttamassa, mutta
kerrankos sitä Alienikin innostuu.
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Haihattelu sinulta kyllä onnistuu,
mutta yritäppäs kyetä keskittymään
siihenkin, missä olet parhaimmillasi.
Käytännön ihmisenä voisit tarttua
toimeen ja alkaa opetella uutta ihan
oma-aloitteisesti. Juuri nyt sinulla on
hyvät mahdollisuudet saada uudet
jutut toimitettua pidemmällekin,
eivätkä ne tyssää kuin kananlento.
Tartu siis tilaisuuteen, koska niitä ei
kovin usein kohdallesi tule.
Suoritin 23.9. - 23.10.
Pääset nauttimaan sivistyneistä
keskusteluista ja sinulla on aina
hyvää seuraa. Päässäsi pyörittelet
kuitenkin isoja kysymyksiä koko
ajan ja joudut tekemään suuria
päätöksiä. Osa niistä voi olla ihan
mallikkaasti onnistuneitakin, mutta
varo hössöttämästä liikoja. Neuvojen
kysyminen voi olla paikallaan, koska
kaikkea ei voi itse kuitenkaan tietää
eikä hallita.
Facehugger 24.10. - 22.11.
Sinulla on voimakas halu
ravistella ihmisiä pois heidän
mukavuusalueiltaan. Ongelmaksesi
tulee muodostumaan itsepäisyys
kun oma ja muiden tahto rysähtävät
yhteen. Et halusi antaa toiveistasi
tuumaakaan periksi, mutta
kompromissien tekeminen on
suositeltavaa. Jääräpäisyys ajaa
sinut muuten pois kaikista mukavista
jutuista, mitä sinulle voisi olla
tarjolla.

Yksisarvinen 22.12. - 19.1.

Vesijäähy 20.1. - 19.2.
Sinulla on päällä useita
mielenkiintoisia projekteja ja ne
pitävät mielesi virkeänä. Et jää
hetkeksikään paikallesi istumaan,
eikä se kyllä tuolla vireellä
kannatakaan. On parempi takoa
silloin kun rauta on kuumaa. Voit
toki myös uiskennella vastavirtaan
ja jättää hyödyntämättä tämän
suotuisan kauden. Edestäsi sen
kuitenkin jossain vaiheessa löydät
jos tähän päädyt.
Fisut 2x4cl 20.2. - 20.3.
Sinulla on nyt paljon käytännöllisiä
ideoita, joita kannattaa tuoda esille
sopivissa tilanteissa. Idearikkautesi
huomataan ja pääset hyödyntämään
luontaisia lahjojasi. Ideasi vievät
sinut mukaan aivan uusiin
kuvioihin ja sosiaalinen elämäsi
vilkastuu. Varo kuitenkin liiallista
hyväuskoisuutta, koska ideasi eivät
jää huomaamatta myöskään ikäviltä
ihmisiltä.

Haalarimerkit 2,5€ / kpl
APInen laulukirja 5€

Joko 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

Kiltapaita 10/12€

kiltahuonepäivystyksen aikaan torstaisin klo 13-14.
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