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Pääkirjoitus
Laura ”lulu” Djerf

Päätoimittaja

Huhhuh heipä hei. Mun viimeinen 
pääkirjoitus alkaa tästä. Hieman 

väsyneenä ja krapulassa tätä kirjoittelen. 
Mutta ompas ollut hieno vuosi päätoi-
mittajana. Kuusi hienoa lehteä saatiin 
ulos vaikka vähän deadlinet paukkui ja 
välillä motivaatiota piti kaivaa jostai sy-
vältä mahan pohjalta. Päätoimittajana ja 
taittajana oleminen on kyllä aika työläs 
kombo, sen sain todeta. Joka tapaukses-
sa olen ollut tyytyväinen ja onnellinen 
joka kerta kun lehti ollaan saatu valmiiksi 
ja jakoon. Paras tunne!

Pikkujoulukausi on parhaimmillaan me-
nossa tätä kirjoittaessa. Oon ehtinyt käy-
dä jo kattokiltamme OLuT:n pikkujouluis-
sa ja firmankin pikkujouluissa. Tämä lehti 
sitten ilmestyykin Blankon pikkujouluissa. 
Viimeisessä miitissä yritimme ideoida pik-
kujoulukauteen sopivia juttuja ja niitähän 
sitten löytyikin. Lehdestä löytyy muun 
muassa jouluoluiden maistelu ja pitkäs-
tä aikaa pikkujoulubingo (lue bingon alla 
oleva pieni teksti!). Löytyy myös tylsään 
hetkeen eroottista tekstiä ja “totuus vai 
totuus”-kysymyksiä pullonpyöritykseen. 
Yhteistyökumppanit Vaimo ja Valamis 
kirjoittivat yritystoiminnastaan. Tiimi teki 
yhteisin voimin ns. “kiertotarinan” jou-
luostoksista, sekä viimeiseltä sivulta löy-
tyvät tiimin tervehdykset/paskapostaus-
memesivu. Nämä ja paljon muuta löytyy 
tästä vuoden viimeisestä Blankista! :)

Syyskokokouskin pidettiin juuri. Siellä 
selvisi että tiimistä jo ennestään tuttu 
Juho Toratti jatkaa ensi vuonna minun 
jalanjäljissä!  Lisäksi tiimiin liittyi paljon 
uusia kasvoja ja muutama tuttu kasvo-
kin viime vuosilta. Jee hyvä te kaikki! Ja 
arvatkaapas mitä muuta? En minäkään 

vielä Blankista katoa, sillä kirjoitan ensi 
vuonna Puheenjohtajan palstaa :) Tähän 
pakollinen “heh ette päässeetkään musta 
vielä eroon!”. 

Seuraavaksi kliseisiä kiitoksia. Kiitos tiimi-
läiset Niina, Pauli, Sara, Juho T, Jenni, Juho 
G, Jaakko, Lassi ja Ville. Kiitos graafikoille 
Hannalle ja Jennille hienoista kansista 
ja grafiikoista. Kiitos Annikalle joka teki 
mahtavan kannen fuksiblankkiin. Kiitos 
yhteistyökumppaneille kiinnostavista ju-
tuista ja kiitos Annille, joka jaksoi kirjoit-
taa joka lehteen PJ-palstan. Kiitos vielä 
kaikille lukijoille ihan vaan lukemisesta ja 
kiitos kaikesta kivasta palautteesta mitä 
ollaan vuoden mittaan saatu!!! Tämä oli 
todellakin hieno kokemus. 

Lopuksi haluan toivottaa kaikille ihanille 
hyvää loppuvuotta ja onnea ensi vuoden 
tiimille! Heippa!
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Puheenjohtajan palsta
Anni ”antimonni” Manninen

Puheenjohtaja

Moi, tj tosi vähän! Sinne vierähti 
vuosi todella nopeasti, tuntuu 

että vastahan sitä näihin saappaisiin 
tuli hypättyä ja nyt jo kohta saa ne luo-
vuttaa Lauralle ensi vuodeksi. Niin, syys-
kokous on kokoustettu ja uusi hallitus 
muodostettu, toimareita unohtamatta. 
Tosi monta fuksia lähti mukaan toimin-
taan, ihan vanhaa sydäntä lämmittää. 
Lisäksi ATK-YTP -toimikunta veti poruk-
kaa puoleensa, aivan mahtavaa. Ensi 
vuodesta on siis tulossa työntäyteinen 
Blankolla, onhan meillä vuorossa tuon 
ATK-YTP:n järjestäminen. Kaikkiaan to-
della hyvällä mielellä kyllä jättää tämän 
touhun Lauran ja muiden käsiin ensi 
vuonna. Itse aion suunnata eläkepäivil-
le työ_akka_hommiin ja pienen piraij… 
siis koiranpentu Valton palvelusväeksi. 

Mutta ennen kuin pääsee ihan koko-
naan kloussaamaan tämän vuoden, on 
vielä jäljellä pikkujoulut! Tajusin tässä 
juuri tänään että jouluunhan on todella 
vähän aikaa. Sitten saa syödä herkulli-
sia ruokia ja juoda glögiä, se on kivaa. 
Myös Blankon pikkujouluissa, jossa tätä 
toivottavasti luet, saa syödä ja juoda 
edellämainittuja sekä nauttia kiltakave-
reiden kanssa vietetystä ajasta. Tuleeko-
han joulupukki? Fuksien haalarit eivät 
tämänhetkisen tiedon perusteella ihan 
kerkeä täksi vuodeksi joten haalarivala 
jäi meikäläiseltä kokonaan pitämättä, 
haitanneko tuo, Laura hoitaa.

Blankon tulevaisuus näyttää onneksi 
valoisalta, välillä kun on ollut hieman 

huolta kiinnostuksen vähenemisestä 
kiltahommiin. Toivottavasti innokkaita 
löytyy tulevaisuudessakin jatkamaan 
tämän hienon killan toimintaa. Kiitos 
ihan kaikille kuluneesta vuodesta, niin 
tapahtumia järjestäneille kuin niihin 
osallistuneille sekä yhteistyökumppa-
neille. Rankkaa on välillä ollut mutta 
porukalla asiat hoituvat. Kiitos myös 
Blankolle ja blankolaisille kuluneista 
vuosista, nämä vuodet ovat olleet mai-
nioita. Heippa!

Anni eläkepäivillä
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Haastattelussa: Valamis
Juho Grubert

Millaiset ovat Valamiksen ydinosaamisalu-
eet?

Valamis on digitaaliseen oppimiseen ja 
työvoiman kehittämiseen erikoistunut yri-
tys. Meillä työskentelee monien eri alojen 
asiantuntijoita, mutta suurin ammattiryh-
mä on ohjelmistokehittäjät, jotka työsken-
televät sekä Valamis-ratkaisutoimitusten 
että muiden ohjelmistosuunnitteluprojek-
tien parissa.

Ohjelmistosuunnittelijoiden lisäksi riveis-
tämme löytyy mm. analyytikoita, datatie-
teilijöitä, suunnittelijoita, projektipäälli-
köitä sekä robotiikan- ja oppimistieteiden 
asiantuntijoita.

Teknologiat kehittyvät jatkuvasti ja käyt-
tämiemme teknologioiden kirjo on laaja. 
Ohjelmointikielistä meillä on käytössä mm. 
JavaScript, Java, Kotlin, Node.js, React ja 
Scala, ja alustoista erityisesti Liferay on tär-
keä. 

Millainen on Valamiksen työkulttuuri?

Valamiksella vallitsee yhteisöllinen tiimipe-
laamisen kulttuuri, jossa jokaista työnteki-
jää kohdellaan ja arvostetaan tasapuolises-
ti yksilönä. Arvojamme ovat vastuullisuus, 
kehittyminen, yhteisöllisyys sekä asiakas-
lähtöisyys ja kaikki toimintamme  perustuu 
näihin arvoihin.

Meillä työntekijöihin luotetaan, heille an-
netaan vastuuta ja jokaisen työpanos on 
tärkeässä roolissa päivittäisessä työssäm-
me. Työntekijöiden kehittymistä tuetaan 
mm. tarjoamalla mahdollisuuksia osallis-

tua omaa työtä tukeviin seminaareihin 
sekä kursseille. Lisäksi työntekijöille tarjo-
taan mahdollisuus käyttää myös työaikaa 
oppimiseen ja itsensä kehittämiseen.

Meillä kannustetaan yhteisölliseen teke-
miseen työajalla sekä sen ulkopuolella ja 
järjestämme paljon yhteisöllisyyttä tukevia 
tapahtumia, joista erityisen suosittuja on 
ollut mm. Wine & Painting -maalauskerho, 
laatuoluiden maisteluillat, erilaiset juoksu- 
ja urheilutapahtumat sekä kaiken huipen-
tumana vuosittain järjestettävä kehittymi-
seen keskittyvä DevDay ja kehityspäivän 
päättävä Summer Party -kesäjuhla, jossa 
yrityksen koko henkilökunta kokoontuu yh-
teen kaikilta yhdeksältä toimipisteeltä ym-
päri maailman.

Mikä on Valamis-oppimisympäristö ja mit-
kä ovat sen innostavimmat ominaisuu-
det?

Valamis-oppimisympäristö (Learning Expe-
rience Platform - LXP) on kehittämämme 
digitaalinen oppimisalusta, joka on tarkoi-
tettu suurten yritysten henkilöstön oppi-
misen ja kehittymisen tueksi. Sen avulla 
työntekijät voivat oppia joustavasti ajasta, 
paikasta ja laitteesta riippumatta ja yrityk-
set voivat seurata työntekijöidensä oppimi-
sen edistymistä tarkkojen analysointityöka-
lujen avulla.

Yksi Valamis-oppimisympäristön innos-
tavimmista ominaisuuksista on sen kei-
noälyyn pohjautuva digitaalinen op-
pimisavustaja Valbo, joka suosittelee 
oppimateriaaleja oppijoiden yksilöllisten 
oppimismieltymysten perusteella.

Blankki 6/19 |  5



Ville Siikaluoma
1) Ville Siikaluoma, Junior Software 
Developer. Frontend-hommissa puuhaan 
lähinnä tuotteen muokkaamista asiakkaan 
tyylin mukaiseksi UX-tiimin ja muiden suun-
nitelmien pohjalta.

2) Päädyin Valamikselle keväällä 2019 
kun huomasin vaihdossa Saksassa ollessa-
ni Valamiksen työpaikkailmoituksen jossa 
haettiin fronttityyppiä Ouluun. Työsuhteen 
alku oli ilmoitettu samoille kulmille kun 
olin tulossa vaihdosta takaisin, eikä minul-
la ollut enää sille keväälle kursseja jäljellä, 
joten pystyin lupautumaan täyspäiväisek-
si. Valamis kiinnosti erityisesti e-learning 
näkökulmasta - olin siis kirjoittanut tässä 
vaiheessa kandiani samaisesta aiheesta ja 
muutoinkin kiinnostunut opetuksen saata-
vuudesta verkon kautta.

3) Parasta Valamiksella on ihmiset. 
Työporukka on monipuolista ja kansainvä-
listä. Nykyisessä projektissa asiakas on Chi-
cagossa, devaajatiimissä on väkeä kolmel-
la aikavyöhykkeellä, ja hommaa vedetään 
Bostonin toimistolta käsin. Täällä Oulun 
toimistolla on noin 30 valamislaista mutta 
silti on täällä on sopivan yhteisöllinen mei-
ninki. Valamiksessa on myös se erityinen 
piirre, että yhtenäkään aamuna ei ole har-
mittanut tulla töihin.

4) Huonoin joululahja lienee se, kun 
kerran ala-asteella tehtiin lahjanvaihtoja, 
ja oma lahjaparini oli hommannut minulle 

paidan joka oli selkeästi tarkoitettu hänelle 
itselleen – tyttöjen kokoa eikä oikein muu-
tenkaan mennyt kasvavalle 170-senttiselle 
pojalle päälle. Hän sitten ”oikein avuliaasti” 
tarjoutui ottamaan lahjansa omaan käyt-
töön, jottei se vain menisi turhana huk-
kaan.

Samu Karjalainen
 1) Samu Karjalainen, Senior Software 
Developer. Valmistuin TOL:lta 2016 ja toi-
min valamiksella web-kehittäjänä.

2) Päädyin Valamikselle todennäköi-
sesti samaa reittiä kuin moni muukin on 
ensimmäisen alan työpaikkansa saanut: 
pestipäivien kautta. Kiersin vuoden 2015 
pestipäivä eri IT-puljujen kojuja ja esittelin 
tekemääni Android-appia. Monen firman 
edustajat antoivat käyntikorttinsa ja ke-
hoittivat lähettämään cv:tä/laittamaan ha-
kemusta. Valamiksen kojulla oli mielestäni 
todella hyvä viba ja päädyin laittamaan ha-
kemuksen sinne. Sain kesätyöpaikan joka 
muuttui kesän jälkeen osa-aikaisuudeksi 
opintojen ohella ja lopulta kokoaikaiseksi 

Kysymykset haastateltaville

1. Kuka olet ja millainen on toimenku-
vasi Valamiksella?

2. Miten päädyit Valamikselle?

3. Mitkä ovat parhaat puolet työpaikas-
sasi?

4. Mikä on huonoin joululahja, jonka 
olet saanut?
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valmistuttuani.

3) Tähän ei ole kahta sanaa - työkave-
rit! Hauskaa on niin töissä kuin töiden ulko-
puolellakin. Olen myös päässyt tekemään 
kiinnostavia ja ennen kaikkea opettavaisia 
projekteja työssäni.

4) Onko huonoja joululahjoja olemas-
sa? No ehkä 15-vuotiaana saadut sukat ja 
pyjamat eivät tuntuneet silloin kovin hyväl-
tä joululahjalta.

Saara Pajunpää
1) Saara Pajunpää, Solution Delivery Mana-
ger. Toimin toimitusprojektien projektipääl-
likkönä. Lisäksi työtehtäviini kuuluu Vala-
miksen projektitoiminnan kehittäminen.

2) Kiinnitin Valamikseen huomiota Twit-
terissä, jossa näin että yritykseen haettiin 
ohjelmistokehittäjiä. Vaikka itselleni sopi-
vaa positiota ei ollut auki, otin yhteyttä 
avoimella hakemuksella ja kolmen päivän 
päästä työskentelin jo Valamiksen projekti-
päällikkönä.

3) Meillä arvot eivät ole vain sanahelinää 
vaan ne todellakin ohjaavat arkipäivän rat-
kaisuja. Esimerkiksi omassa roolissani olen 
koko ajan tekemisissä asiakkaiden kanssa. 
Minulle on tärkeää, että voin aidosti pohja-
ta ratkaisuni asiakkaan tarpeiden huomioi-
miseen. Olemme sijoittuneet yhdeksälle eri 
toimipisteelle, kaukaisimmat Bostonissa. 
Olen kuitenkin saanut läheisiä työkaverei-
ta kaikista toimistoista. Eikä tämä tarkoita 
sitä, että koko ajan pitäisi matkustaa. Yh-
teisöllisyyteen panostetaan. 

4) Sain 5-vuotiaana mummolta vanhalle 
ihmiselle suunnitellut 42 numeron silkkiset 
aamutossut. Toisaalta sitä lahjaa en kos-
kaan unohda.
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Mitä tekisit jos olisit 1500 teknisen pöhisijän ympäröimänä, sinulle esitet-
täisiin kahdeksasta eri aiheesta 24 haastetta, joissa palkintoina kaikkea 

nappikuulokkeista Surface Pro:hon, saisit mentorointia mm. yritysten edustajilta 
ja sinulla olisi noin 40 tuntia aikaa toteuttaa jotain, jolla voittaa 10000 euroa? 
Halusimme ottaa selvää ja Junctionia ympäröivän hehkutuksen ja hötäkän in-
noittamina haimme tapahtumaan. Näin siinä kävi:

Suuntasimme taksilla kohti Otaniemeä. Paikalle saavuttuamme ymmärsimme 
vihdoin Oulun Yliopiston laivakonteista ja betonista koostuvan S-marketmaisen 

arkkitehtuurin edut, jossa kaikki löytyy ainakin saman katon alta. Tavoitteenamme oli 
löytää Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun laitos Väre viiden massiivisen punatii-
libunkkerin joukosta, jotka olivat kätevästi sijoitettu mittavan tietyöprojektin ytimeen. 
Aikamme harhailtuamme löysimme kuitenkin oikean paikan ja saimme narun rantee-
seen ja läpyskät kaulaan. Kaulassa roikkuvalla läpyskällä pääsimme sisään venuelle, 
jossa pauhasi yllättäen äänekäs konemusiikki. Hetkellisen toimintamallikriisin jälkeen 
menimme syömään ja odotimme snacks-kojun avautumista avajaisseremoniaa. 

Avajaisseremonian jälkeen suuntasimme konsultoimaan valitsemamme haasteen 
tuoneen yrityksen edustajaa, napaten matkalta päheät juomapullot ja t-paidat it-
sellemme. Alustavan projekti-idean deadline lähestyi uhkaavasti, mutta saimme 
kehitettyä kuningasidean ja palautuskin onnistui ajallaan. Piakkoin deadlinen jälkeen 
työstäessämme projektia huomasimme, että meitä vaivasi ennenaikainen demoefekti, 
eikä mikään toiminut. Epätoivo valtasi alaa ja hieman aamu viiden jälkeen päätimme 
lähteä kaupan kautta nukkumaan. Noin 16 minuutin matka kauppaan venyi melkein 
kahteen tuntiin ja saattoi mahdollisesti sisältää yllättävää kyvyttömyyttä nähdä tai 
havainnoida työmaa-aitoja.

Junction 2019 on viidettä 
kertaa järjestettävä Euroo-

pan suurin hackathon, jossa 
viikonlopun aikana kehite-
tään projekteja Junctionin 
eri yhteistyökumppaneiden 
esittämiin haasteisiin. Voit-
tajat valitaan vertaisarvioin-
nilla ja kolme parasta tiimiä 
palkitaan avokätisesti.

Pauli “Cydas” Klemettila & Niina “Nindemic” Lundén, Taitto: Niina “Nindemic” Lundén

PERJANTAI
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Hieman ennen kello kymmenen deadlinea 
koko tiimi oli kasassa ja projekti saatiin pa-

lautettua. Väsyneinä ja omaan suoritukseen tyyty-
mättöminä projekti demottiin haasteen esittäneen 
yrityksen edustajille, jonka jälkeen jäimme odot-
tamaan vertaisarviointeja. Uhkailun, kiristyksen ja 
paikalta pakenemisen keinoin pidimme  neuvottelun, 
jonka seurauksena kahden hengen esittelijätiimi jäi 
bullshitgeneroimaan 15 samaan aikaan saapuneelle 
ihmiselle, kun muu tiimi pääsi tutustumaan muiden 
tekemiin projekteihin. 

Oli hienoa päästä näkemään mitä muut olivat saa-
neet aikaan viikonlopun aikana. Loppuseremonian ja 
voittajien julistuksen jälkeen palasimme tukikohtaan 
vaipuaksemme tuhatvuotisiin uniin. Energia ei enää 
riittänyt after partyihin. Kokemuksena tapahtuma oli 
tosi jees ja opimme paljon. Mitä teletapit sanoo?

Herättyämme puolen päivän jälkeen ja aamun paniikin ollessa edelleen voi-
missaan eräs rannenaruun täysin hermostunut tiimiläinen totesi, että olisi 

ollut parempi, jos edellisenä päivänä olisimme laittaneet narun kaulaan ja läpyskän 
käteen, emmekä toisin päin. Muut tiimiläiset olivat kuitenkin piristyneet vietettyään 
muutaman tunnin itsestään tyhjenevien ilmapatjojen päällä ja lähdimme venuelle 
työstämään uutta ideaa. Projektin työstämisen lisäksi tapahtumapaikalla oli erilaisia 
workshoppeja ja muita aktiviteetteja, kuten karaokea, joogaa ja alpakoita ja näin 
ollen aika kului hälyttävän nopeasti. Ennenaikaista demoefektiä vastaan taisteluun 
saatiin energiaa snacks-kojulta haetuista batteryistä, karkeista ja erilaisista kauratuot-
teista. Toki tarjolla oli myös ruokaa. 

Aamuyöllä projekti saatiin jokseenkin kursittua kokoon ja tiimi päätti palata maja-
paikkaan. Yksi jäsenistä halusi kuitenkin jäädä tapahtumapaikalle hullaannuttuaan 
ilmaisista Batteryistä ja nautittuaan niitä noin painonsa verran. Matka majapaikkaan 
sujui tällä kertaa sulavasti, mutta majapaikassa eräs tiimiläinen onnistui estämään ve-
renkierron käteensä kiristämällä rannenauhaansa. Aamukuudelta Junctionin Discord 
ryhmään kirjoitettuun hätäiseen avunpyyntöön saatiin kuitenkin vastaus välittömästi 
ja käsi pelastui. 

LAUANTAI

SUNNUNTAI

Kuvat: Junction
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Syysexcun reissuvihko
Laura ”lulu” Djerf

Lokakuisena iltana blankkitiimin 
miitissä mietimme mitä juttuja 

voisimme kirjoittaa vuoden viimei-
seen lehteen. Muistimmekin sitten 
siinä että syysexcuhan on tulossa. Al-
lekirjoittaneen yksi lempparitapah-
tumista siis. Syysexculla yhteishenki 
ja mm. yhteiset tuskat tiivistyvät ja 
kaikki nauttivat toistensa seurasta 
ja janojuomista. Halusin tallentaa 
nämä ajatukset ja fiilikset tapahtu-
masta, joten ostin pienen vihkosen 
ja otin sen mukaan reissulle. Reissun 
jälkeen kirjoitin jutut puhtaaksi. 

Ensimmäisenä menomatkan innostu-
neita fiiliksiä...

JOKO MENNÄÄN??

pippeli:D ota housut pois

pampu lanssi t. Anni

Onko pakko?

kakka pieru:D

Pysähdytäänkö Alkossa?

Täällähän on viihtyisää

Maistuuko Jallu?

Pelottaa:(

Antakaa kaljaa!

En osta omat! >:(

Plöts

Pysähdytäänkö Alkossa?????

Olkaa hiljempaa t. vanhus

Lauantain fiilikset sen sijaan…

Voi vittu että rapula kuohuu ohimos-
sa asti. Hallitus joko suunnistetaan? 
hallitus@blanko.fi auttakaa rasteja

AAAAAAAAAAAAA

Pitsasta tuli huonompi olo, miksi et 
tykkää musta, miksi teit näin, kuka joi 
mun kaljat

Herätys, on kiva päivä tänään, herää 
jo!

Saako jo korkata?

Yöllä jollakin tuli nälkä...
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Olipa kerran pitsa joka halusi tulla 
syödyksi se valitsi täytteensen tonni-
kalaa ananasta koska ananas kuuluu 
pitsaan katkarapuja ja aurajuustoa. 
Sitä kaupasta voidaan ostaa kaupas-
ta tai tilata pitseriasta jos se toimit-
taisi paljakkaan. Please toimittaaa 
joku meille pitsaa, nälkä! Anteeksi 
Laura.

Juu saat anteeksi humalainen pitsa-
haaveilija :D

Mielet myös pahoittuivat

Sitä minä vaan mietin, että miten 
Blanko on sallinut karaokebaarin 
vuokrasopimuksen loppumisen vain 
muutamaa kuukautta ennen Tommi 
Läntisen excu-keikkaa. Kyllä on excu 
nyt ihan pilalla kun ei saa kuulla Via 
Dolorosaa ja Läntisen sulosointuja 

- Pettynyt Läntinen-fuksi
Paha olo ja mieli 

- housut otettiin poi
Masentaa ja morkkis. Excu pilalla. 
Onneks on kalja.

Edelleen kyllä pettyneenä odotan 
keikkapaikan ilmaantumista suurim-
malle julkkiksellemme Tommi Länti-
sellle, joka lisäksi vaatii pukuhuonee-
seensa tarkalleen 5 asteista lonkeroa 
2 litran verran keikka-ahdistusta ja 
lavakammoa lievittämään. En voi 
uskoa että Tommin kaltainen julkkis 
ohitetaan tällä tavalla häpeällisesti.  
Katkeria kyyneliä itken tänäkin iltana 
kun en saakaan kuulla Tommin hu-
najansuloista ääntä 

- Hieman hiprakkainen Läntinen-fa-
ni Idässä

Sunnuntain fiilikset taas tiivistää hyvin 
alla oleva taideteos...

Blankki 6/19 |  13



Blankki testaa: Jouluoluset
Blankin Testaustiimi

Lapland Joulu Porter
Laura: Joo se on portteria…

Juho: Haisee sille mille codetabsit maistuu

Janne: Kotikaljasta otettu sokeri pois, maistuu 
Tornio

PP: kitkerää kotikaljaa

Jaakko: Liian synkkä jouluolueksi

Testitiimi: Meh ei tuu ostettua kyllä uudestaan

1.5 tähteä

Kun marketteihin jo jouluoluet ensi Blankin testitiimi sinne 
pikaisesti lensi. Eli käytiin ostamassa erilaisia jouluoluita ja 

arvosteltiin niitä hyvässä seurassa. Värväsimme myös testitii-
miin Blankkitiimin ulkopuolelta Jannen ja Pirkka-Pekan.
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Slow Smoked Santa: Savuinen tumma 
lager
Janne: Saavukinkku haisee, teekkaritalon kota 
mieleen

Laura: Ihan outoa, smoky dark lager vaa lukee 
mutta ei kuvata muuten

Jaakko: Härkänen. Ei tää joululta maistu, ellei oo 
ollu tulipalossa Jouluna, jolloin tulee ne savun ja 
veden elementit.

Tämä olut toi Jannelle mieleen nuoruuden ja sa-
vulohioluen, joka maistuu ja haisee kuulemma sa-
vulohelle.

Juho: Vedellä laimennettua savua

Janne: ”Savua sekoita vain vesi”

2 savulohta viidestä

WINTER-WEISSBIER NATURTRÜB: Tal-
vinen vehnäolut
Laura ja PP: Tuoksuu ihan normaalilta vehnäoluel-
ta

Laura: Hieno korkki

Juho: Tosi hyvää vehnäolutta, kanttii maistaa no-
pee!

Janne: Ostettiin vahingossa talviolut, oikein hyvää 
perusvehnää. Janne tykkää enemmän banaanista

Jaakko: Joulu meni hukkaan

3.5 Banaania viidestä
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Lahden erikois-joulu: Täysmallas poh-
jahiivaolut
Jaakko: Väristä tulee kokis mieleen, lähti ihan eri 
teille ku mitä ensin ajatteli. Eka suutuntuma ku 
vettä juo, ja sitten tulee maku. Vetistä suklaata.

Laura: maistaa niinku suklaaleivoksen jee, joka sit 
onki vaa semmonen laimee kaakao

PP: Ei oikein maistu miltään

Juho: Onneksi oli hieno lasi josta juoda, muuten 
ois jääny juomatta.

Janne: Jos ei ois muuta kuin tätä, voisin jua tätä 
humalaan.

Jaakko: Juottaisin Jannelle ennen humalaan juon-
tia.

Testaustiimi suosittelee: Sisältö lavuaariin ja so-
kasta riippumaan kuuseen. On nimittäin todella 
jouluinen tölkki!

Merry Joe: Kaljasta vieroksuvien jou-
luolut
Laura: Hyvää.

Juho: Maistuu jouluomena Jaffalta

Jaakko: Vähän siiderimäinen. Surullista että jou-
luisin asia mitä juodaan, on geneeristä siideriä

PP: Hyvää ja rapeaa pitsaa ja jouluisin olut mitä 
on juonu (PP:llä pitsa kesken)

Janne: Tässä on ainaki 10 sokeria

Testaustiimin selvittäessä sokerin määrää päädyt-
tiin löytämään juomasta Johanneksenleipäpuun 
-jauhetta. Sokerimäärä ei koskaan selvinnyt.

3 joulua viidestä sokerista.
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Sinebrychoff lähiolut alkuperäinen 
jouluolut julöl koff
Juho, Laura, Janne: Haisee ja maistuu koffille jo-
hon laitettu väriainetta

Janne: Tältä maistuu halpa olut

Tässä vaiheessa Jaakko yhtyi Janneen.

PP: Emmää tiiä. Mulla on Erityissuhde tähän, kos-
ka oon juonut pienempänä tätä jouluna.

Prykmestar Jouluolut
PP: en jois yhtä tai kahta enempää näitä, jos joi-
sin

Jaakko: ei jois kinkkua kinkunkanssa vaikka ois 
kinkkua. Mitä pidemmälle tätä menee sitä huo-
nommaksi se käy

PP: vois dipata makkaraa tuossa

Jaakko: mielummin jois kinkun paistoliemen

Juho: tähän sopis saksalaista savukinkkua lasin 
reunalle, sillee kuin drinkeissä ruukaa olla hedel-
mää

Laura: mä en oikeesti pidä tästä

 

Koffia Mikrossa = Koff Glögi
Juho: En oo koskaan laittanu kaljaa mikroon en-

nen tätä päivää. Toivottavasti mikro ei jää haiseen koffilta

Jaaakko: Ei tää ny niin paha, maistuu pahemmalle ku normi koffi

Juho: Koffia juotavassa muodossa

Janne: Ei ikinä enää ja jos kalja maistuisi aina tältä olisin raivoraitis

PP: Kertakaikkiaan järkyttävää

Laura: Melkein tuli yökkörefleksi

Testaustiimi suosittelee koffin laitettavan mikron sijasta roskiin ja ostettavan jotain 
juotavaa tilalle
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Joulu on taas joulu on taas....

Ei, ei ole joulu, nyt on marraskuu. Katso-
taanpas Wikipediasta joulun määritelmä, 

sieltähän se löytyi “Joulu on vuosittainen joulu-
kuun loppuun sijoittuva juhla”. Mikä tässä nyt 
on epäselvää? Jos kyseessä on joulukuun lop-
puun sijoittuva juhla, niin minkä takia niitä hel-
vetin renkutuksia pitää alkaa soittamaan joka 
paikassa marras-, joskus jopa lokakuun puolel-
la? Yritä siinä nyt käydä kaupasta ostamassa 
leipää tai ajaa autolla yhtään mihinkään, kun 
joka tuutista tulee Katri Helenan Joulumaa, ai 
että kun on niin nätti ja ihana biisi. Mietippä 
nyt jos joku (vaikka nyt se vitun Katri Helena) 
tulis laulamaan sulle hyvää syntymäpäivää, 
mutta kuukauden tai vaikka kaks etuajassa. Ei 
mitään järkeä. 

Sitten on ne kaikki ärsyttävät joulumainok-
set. “Parhaat lahjat pukinkonttiin Gigantista/
Powerista/Hobby Hallista/mistävitunikinäkau-
pasta”. Kaikissa on se sama vitun jätkä ker-
tomassa miten saat Mielen pölynimurin nyt 
jouluiseen hintaan vain 99,99 (luetaan ysiysiy-
siysi). On se kyllä oikein ilon ja onnen päivä, 
kun sitten aattona avaat paketteja ja siellä on 
vittu IMURI. Ja mikähän siinäkin on, että kaikes-
ta - siis aivan kaikesta, on tehty joulukalenteri. 
On muumikalenteria, joka maksaa noin 80% 
enemmän kuin muut kalenterit, vaan koska sii-
nä on Pikku Myyn kuva. Ryhmä Hau, Minions, 
vittu varmaan Salatut Elämätkin on tehny 
oman suklaakalenterinsa. Puhumattakaan kai-
kista aivan todella ihanista Lorealin kalenteris-
ta, jossa joka luukusta löytyy jotain tajunnan-
räjäyttävää Q10 plus anti aging nordic berries 
heleyttävää (mitä vittua se edes tarkoittaa) 
tököttiä, jota laittaa naamaan. Seuraavaks var-
maan tehdään joku Lotus Embo joulukalente-

ri, joka on käytän-
nössä vaan 24 arkin 
rulla paskapaperia.

Mutta entäs sitten 
kun ne kaikki 24 
luukkua on avattu 
ja vihdoin se iki-ihana jouluaatto koittaa. Kaik-
ki ne sukulaiset, joilta olet koko vuoden vältty-
nyt, ovat kokoontuneet paikalle ja pääset ole-
maan sosiaalinen, parhaassa tapauksessa jopa 
useamman päivän putkeen. Päivällä saatetaan 
käydä hautausmaalla pällistelemässä, kun on 
niin nätisti paljon kynttilöitä ja niin paljon ih-
misiä, ettei mahdu edes kääntymään. Joka 
vuosi toivot enemmän, että ehkä seuraavana 
vuonna se olisit sinä, jota tultaisiin katsomaan 
hautausmaalle. Mutta ei vielä! Ensin pitää sel-
vitä ainakin vielä tästä joulusta. Illalla sitten 
annetaan lahjoja ja tänäkin vuonna Market-
ta-isotäti on sitä mieltä, ettei “hänelle olisi tar-
vinnut mitään hankkia”. Vitut! Jos et olisi tuo-
nut sitä Pandan konvehtirasiaa, jossa muuten 
95% konvehdeista on täysin syömäkelvotto-
mia, olisit saanut yllesi vähintään kymmenen 
vuoden vihoittelut. Miksei voi vaan sanoa suo-
raan, että minulle sitten tuot jotain tai muuten 
ei hyvä heilu. Jos lapsia on paikalla, saadaan 
oikein pukkikin käymään. Sitten kuunnellaan 
kun Leevi-Eevertti laulaa niin vitusti nuotin vie-
restä ja Pihla-Vilhelmiinan säestys pianolla tai 
nokkahuilulla on vähintään kaksi tahtia jäljes-
sä. Onneksi glögi on sentään terästettyä.

Mutta on joulun odotuksessa jotain hyvääkin! 
Pikkujouluista voit saada ilmaista viinaa ja hy-
vällä tuurilla jopa piparia! Ja onneksi tämä ta-
pahtuma on vain kerran vuodessa. Aivan vitun 
hyvää joulua kaikille!

Jouluvitutus
Teksti: Ei ainakaan mikään vitun tonttu

Top 5 paskimmat 
joululaulut:

Kaikki
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Jaakko ”Chaska” Kortelainen

Blankki 6/19 |  19



Kier totar ina

“Ei helvetti, kohta on JOULU”, Pertti 
huudahti ja hyppäsi sängystä ylös. “Pi-
tää lähteä ostamaan lahja äidille…”.

Pertti pukeutui nopeasti ja lähti pyö-
räilemään jouluisessa lumimaisemassa 
kohti Oulun keskustaa, etsimään rak-
kaalle äidilleen lahjaa. Perillä hän lukit-
si pyöränsä ja käveli sisään  kauppakes-
kus Valkeaan. 

”Ostaisinko äidille latauskaapelin 
led-valoilla vai jänskän avaruuskuuti-
on” Pertti pohti Teknikmagasinetissä. 
”Äh, ei äiti näiden päälle ymmärtäisi. 
Kyllä minun täytyy nielaista aimo annos 
boomer mentaliteettiä” tokaisi Pertti it-
selleen ja marssi lähimpään sisustusliik-
keeseen. 

Mutta eipä hän tässäkään päässyt paljoa 
puusta pidemmälle kahlatessaan Iittalan 
ja Marimekkojen loputtomassa suossa. 

”Voisinpa vain käydä ostamassa pullon 
jallua” voivotteli Pertti ääneen. Pertti 

suuntasi Jalluja kohti sydän tykyttäen. 
Tämä ei johtunut pelkistä vieroitusoi-
reista, mutta myös vain Jallun ajatuksen 
tuomasta kiihkosta Pertin sieluun. 

Pertti kauhasi hyllystä itselleen Jallu-
pullon ja syleili sitä tärisevin kourin 
kyynel silmässään. Sitten taianomainen 
näky hyväili Pertin katsetta. Pertti tun-
si värähdyksen housuissaan ja huokaisi 
ääneen, ”J-jallukalenteri!” 

Vihdoin se mitä oltiin kissojen ja koi-
rien kanssa etsitty löytyi. Kyllä olisi jo 
elämän huipentuma, jos jokaisena jou-
lukuun päivänä pääsisi erimakuisesta 
Jallusta nauttimaan. Ainoana miinukse-
na oli tietenkin Puolustusvoimien Lei-
kattu -viinan puuttuminen. Ja pakkohan 
Pertin oli tämä kalenteri ostaa ja myös 
toinenkin reserviin, jos tuotetta ei ensi-
vuonna olisikaan enää markkinoilla. 

Pertti oli nyt tyytyväinen. Seuraavat illat 
kuluivatkin raukeasti kalenteria tuijotel-
lessa. Pertti ei voinut uskoa, että täysi-

Viime vuonna joku keksi, että jos tehtäis semmonen hassu kiertotarina 
joulublankkiin. Siis että jokainen kirjoittaa vuorollaan lyhyen pätkän 

tarinaa ja laittaa seuraavalle menemään siitä iha viimeisen lauseen. No, 
siitähän tuli sitten melko sekava mutta mielenkiintoinen tarina jallusta ja 
jättimäisistä dildoista. Päätimme kokeilla siis uudestaan, ihan vaan joulun 
kunniaksi. 

Kuten viimeksi, tässä lopullisessa jutussa emme paljasta kuka on kirjoit-
tanut mitäkin tai missä kohdassa kirjoittajat vaihtuvat. Päätimme että ta-
rinan yleinen aihe olisi jouluostokset. Mihinköhän suuntaan tarina tällä 
kertaa johtaa? Olkaa hyvät, nauttikaa.
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kasvuinen mies saattoi löytää onnen alle 
satasella.  Toiseen adventtiin mennessä 
Pertti näki joka yö kalenterin teemaan 
tavalla tai toisella liittyviä unia. Päivi-
sin Pertti haaveili perheen ja ystävien 
joululahjojen korvaamisesta kyseisillä 
joulukalentereilla. Öisin Pertti haaveili 
perheen ja ystävien korvaamisesta ky-
seisillä joulukalentereilla. 

Viimein perhekeskustelun jälkeen Pert-
ti myöntyi ja päätti, että olisi vaimolle 
ja lapsille parasta hoitaa joulu tänäkin 
vuonna normaalin tylsästi. Ja normaalil-
lahan mentiin. 

Elikkä Pertti veti aattona kotipolttoisel-
la naulan päähän ja päätti että nythän 
on tullut tuotakin hupakkoa ja nillittä-
viä nulikoita katsottua tarpeeksi, kävi 
hakemassa vajasta kirveen ja ajoi koko 
porukan hankeen. Poliisikin oli yllättä-
vän nopeasti paikalla, jo puolessatoista 
tunnissa. Vaikka Pertti kovasti pistikin 
vastaan, saivat sinivuokot hänet taltutet-
tua lopulta. 

Terttu, Mikko ja Marja pääsivät sisälle 
lämpöön, mutta kummasti talo roihahti 
yön aikana tuleen.  Ja niin tuli teki helve-
tin eteiseen. Jouluyön pimeyden valaisi 
roihuava koti kullan kallis, jonka asuk-
kaiden kauhunkiljahdukset irvokkaasti 
särkivät tasavallan presidentti Hjallis 
Harkimon julistaman joulurauhan. Jou-
luaamun valjetessa ei availtu ostoksilta 
hankittuja lahjoja, vaan kerättiin maalli-
sia jäänteitä savuavista raunioista. 

Onneksi sentään pakastimeen unohtunut 
joulukinkku oli kypsynyt täydellisek-
si aamupalaksi palokunnalle. Halusin 
muutenkin ostaa tilalle paremman yksi-
lön, sellaisen joka muistuttaa naapurin 
rouvan muhkeaa takamusta! Kummasti 
se rouva kyllä pahastui ottaessani hä-
nestä mallikuvaa ostoslistaa varten... 
Hätä ei ole tämän näköinen, sillä rou-
van muodokkaat piirteet ovat kuitenkin 
minulla kirkkaassa muistissa! Olisihan 
se sääli, jos en rouvan muotoja muis-
taisi, sillä olihan meillä ollut salasuhde 
jo vuosia. Moni ei tiennyt, että pidin 
hieman varttuneemmasta naisseurasta. 
Ehkäpä tänä jouluna uskaltaisin pyytää 
leidin jouluaterialle, siten saisin pöytään 
kaksikin kuumaa kinkkua! Ajatuskin jo 
jännittää. Se oli sen pituinen se.
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TOTUUS vai Totuus
Sara ”Lineforce” Lindfors

Totuus vai tehtävä peli on kaikille tuttu ryhmäpeli, jossa opitaan tuntemaan paras kaveri 
liian läheisesti tai saada hänet tekemään tyhmiä tekoja. Jos jollakulla unohtui niin peli on 
siis perus pullonpyöritystä (pitästietää), jossa se kehen pullo pysähtyy valitsee itselleen 
kysymyksen johon vastata (totuus), tai teon jonka tehdä (tehtävä). Tehtävien tekeminen 
on kuitenkin illanvietoissa usein ärsyttävä työ, niiden keksimisestä niiden suorittamiseen. 
Suosittelenkin peliä “totuus vai totuus”. Totuus vai totuus -peli sopii myös mukavasti kos-
teampiin illan viettoihin, kun nimen vaihtaa totuus tai juo -peliksi, eikä tällöin kaikkiin 
kysymyksiin ole pakko ahdistuksissaan vastata. 

Ongelmana näissä peleissä on yleensä keksiä mitä kysyä, joka vie kovasti iloa pelaajilta. 
Alhaalta löydät ratkaisun tähän ongelmaan. 3x3 taulukot joiden sisältä löydät kysymyk-
siä eri tasoisille pelaajille. Kysymykset muistuttavat toisiaan tasojen välillä, mutta ne ovat 
muotoiltu pervompiin muotoihin tasojen välillä. Ps. Täällä kysytään vain läähkrääh kysy-
myksiä

Tekisi mieli aukoa aika monta kysymystä erikseen, mutta sitä tekemättä pääpiirteet me-
nee näin; 1. Huomio kuinka esität kysymyksen, ettei vastaaja löydä looppihoolea ja vas-
taa pöljällä, ei halutulla tavalla. 2. Jos et halua kysyä kahta kysymystä samasta aiheesta 
muotoile kysymys mielummin “Mitä on tehnyt” kuin “Onko tehnyt”. Jos on, niin saat heti 
tietää tarkempia yksityiskohtia. 3. Pitäkää hauskaa, varmistakaa jo alussa kuinka rohkei-
siin juttuihin pelaajat uskaltaa vastata ja säännöt on vain suuntaa antavia. Pelatkaa tätä 
vaikka kuin bingoa, I don’t care!

Lempeään alkuun

Nieleminen vai sylkykö Millainen oli paras sek-
suaalinen kokemus?

Kuinka monen kanssa on 
ollut?

Mikä oli ensivaikutelma
peliä pelaavista?

Kuinka usein katsot por-
noa?

Jäänyt koskaan kiinni sii-
tä että on seksuaalinen 

olento?

Kuka on seksikkäin luen-
non vetäjä?

Anaaliseksi,
U vai M?

Kuka tässä huoneessa 
on kaikkein seksikkäin?
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Pehmo Pervo kysymykset

Häiritsevän kosteat kysymykset
Mitä ruumiineritteitä 

on ollut suussa? Oudoin fetissi? Millainen oli viimeisin 
seksikerta?

Paras taitosi sängyssä? Sairain porno video jota 
on katsellut? Hirvein seksimoka?

Oudoin asia josta on 
kiihottunut? Palavin anaalimuisto?

Kiss, oral, fuck,
Tämän huoneen ihmi-

sistä

Kuvaile hirvein oraaliko-
kemus

Seksuaalifantasia, jonka 
haluaisit toteuttaa?

Kerro keiden kanssa har-
rastaisit ryhmäseksiä?

Oudoin paikka jossa 
harrastanut seksiä? Paras pornogategoria? Viimeksi käyttämä sek-

silelu

Epäseksikkäin asia?
Perusjuttuja (esim. li-

kaista ihmistä) ei lasketa

Kuinka usein harrastaisit 
anaaliseksiä?

Kenen uskoisit tässä 
huoneessa olevan par-

hain sängyssä?
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Jouluyö, jyystöyö
Kirjoittaja: Minna Mirri

S iinä mä olin sohvalla katsomassa Die Har-
dia vaikka kuin monennetta kertaa taas 

uusintana. Jouluyö tuli tälläkin kertaa vie-
tettyä yksin, kun Markku oli lähtenyt firman 
pikkujouluissa jonkun analyytikon mukaan. 
Kaksiooni - meidän entiseen kaksioon - kuului 
pieni tulisija, jossa Markun vaatteet ja hänen 
minulle antamansa lahjat lieskasivat keveän 
oranssin-vihreällä liekillä. Sinne menivät lah-
jaöljyt, alusvaatteet ja kaikki muu, minkä 
Markku oli päättänyt päissään uhrata pikku-
jouluissa jonkun lorton vuoksi.

Mua vitutti, väsytti ja olin mä kans vähän hu-
malassakin. Normaalisti en tykänny kauhee-
na terävistä, mutta glögillä jatkettuna meni 
alas melkeen mikä vaan. 

Kaiken hyvän lisäksi mua panetti. Ihan saa-
tanasti.

Saatoin nukahtaa hetkeksi, mutta havahduin 
hereille kun haistoin tulen ja kuusenneulas-
ten tuoksun erityisen vahvana. Ajattelin, että 
olin unohtanut jonkun kynttilöistä palamaan 
liian pitkälle ja jokin pöytäliina olisi syttynyt 
tuleen. Kuitenkin, kun avasin silmäni kunnol-
la, näin huonessani aiemmin sinne kuulumat-
toman ison takan ja takan vieressä istuvan, 
minua päin katsovan ihmishahmon.

“Moi”, hahmo sanoi ja liikahti ylös tuoliltaan, 
“ei ole mitään pelättävää.”

Änkytin hetken hätääntyneenä, mutta sitten 
takan valon tasaantuessa verkkokalvoilleni, 
sain katsottua hetken tätä hahmoa. Miehellä 
oli päässään tonttulakki ja päällään punainen 
kylpytakkia muistuttava pitkä takki, muttei 
mitään sen alla. Takin ja takan myötä hiestä 
kimalteleva kroppa loisti oranssinhehkuise-
na ja huomasin katseeni risteilevän miehen 
kaulalta alan tämän vuoltuihin rintalihaksiin, 
edelleen tiukkaan vatsalihaksistoon ja edel-
leen alas kohti hänen lihaksikkaiden säärien-
sä välissä roikkuvaa siluettia.

“Missä mä oon?” kysyin, “Ja kuka sä oot?”

“Pukkihan mie vain. Tontut näkee ja kuulee 
kaiken ja miuta vinkattiin, että siulla ois lah-
jantarve. Tää on Pukin paja tää.”

Rohkaistuin ja nyökkäsin hyväksyntääni. 

“No jos Pukki kerta haluu lahjan antaa niin 
kuka mä oon siitä kieltäytyyn.”

Pukin suun leveni hymyyn ja hän kiipesi pääl-
leni sängylle, joka hetkeä aiemmin oli ollut 
sohvani. Hän tarttui minua hellästi mutta 
päättäväisesti niskasta ja suuteli minua into-
himoisesti. Hänen suunsa vaelteli alas kaulaa-
ni ja solisluutani pitkin rinnoilleni, jotka au-
tuaasti ottivat vastaan saamansa huomion. 
Hetken leikin jälkeen Pukin toinen käsi jäi 
vasemmalle rinnalleni ja Pukin pää siirtyi yhä 
alemmas. Selkäni kaareutui, kuin sähköiskun 
saaneena, kun huulet löysivät ilopillerini ja 
olisin vaikka voinut vannoa, että tunsin Pukin 
hymyilevän jalkojeni välissä. 

Vain hetkeä myöhemmin tajuntani räjäyttä-
vä laukeaminen sai selkäni muistuttamaan 
holvisiltaa. Ratsastaessani ekstaasin aalloilla 
Pukki nousi taas ylemmäs ja työntyi sisälleni. 
Tunsin kuinka syleilin hänen kovaa kaluaan 
sisälläni. Jokainen työntö lähetti mielihyvän 
aallon kulkemaan kehoani pitkin ja saamaan 
lisävauhtia Pukin taitavista käsistä ympäri 
kehoani. Hän nosti minut syliinsä ja rytmitti 
menoa sulkien suuni omalla suullaan. Joko 
minuutteja tai tunteja tai päiviä kestävän 
euforian jälkeen Pukki laski minut taas sän-
kyyn ja tunsin vaipuvani syvään uneen.

“Älä huoli. Miehiä tulee ja menee, mutta Jou-
lu tulee joka vuosi.” Olisin halunnut nauraa 
huonolle vitsille, mutta sit mä säpsähdinkin 
taas hereille. Mikä mua vaivas? Mulla oli vaat-
teet taas päällä ja tulisijassa enää kekäleet. 
Mä nousin ylös ja kokeilin taskuja. Joulukort-
ti. “Hyvää Joulua.”
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Jenni ”iGaz” Hautala
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Pikkujoulubingo
Tehnyt Miia-Maria “Myanna” Hyvönen muokannut Juho “Alo” Toratti

Blankon pikkujouluissa aina sattuu ja tapahtuu. Tämä bingo auttaa sinua 
hyötymään muiden kustannuksella ja saamaan sinut pois mukavuusalu-
eelta palkintojen toivossa. Tarkkaile ympäristöäsi ja rastita, jos bongaat/

koet jonkin alla olevista hetkistä. 

Istu pukin 
syliin

Paikalla on 
vaihtari

Paikalla on 
maisteri

Paikalla on 
ainakin 10 

fuksia
Joku sammuu

Pukki istuu 
sinun syliin

Joku on huo-
mattavasti 
humalam-
massa kuin 

muut

Päätoimittaja 
on ihan irti

Laula joulu-
laulu

Auta loppusii-
vouksessa

Hallituslainen 
tekee väli-

kuoleman ja 
nousee uu-

destaan

Vanhempi tie-
teenharjoitta-
ja lirkuttelee 

fuksille

Löydä puuros-
ta manteli

Paikalla 
ei-blankolai-

nen

Paikalla päih-
tynyt Orava

Jollakin on 
ruma joulu-

paita
Joku oksentaa Osallistu pe-

rinteeseen

Tarjoilussa 
mokataan 
jotenkin

Yhteislauluna 
Bussipysäkillä

Kuulet “Himo 
läski homer” 
viittauksen

Spottaa aina-
kin 6 blankki-

tiimiläistä

Häviä juoma-
pelissä

Näe joku 
pelkässä 

tonttulakissa 
muualla kuin 

saunassa

Joku hukkaa 
jotain

Psst.. jos saat bingon, tuo se tarkastettavaksi päätoimittajalle. Saatat saada jotain hyvää...
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Blankkitiimin viimeiset tervehdykset
(paskapostauspalsta)

Pimeyden, kapitalis-
min ja perheväkivallan 
kultakausi on ovella. 
Loirikaan ei soi enää 
kiltiksellä. Synkkyys 

valtaa mielen. Punapu-
kuinen kulkuri vaeltaa 
lumessa. Avatkaa jo 

kiltis. 
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