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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.

PÄÄKIRJOITUS
Juho ”Alo” Toratti
Päätoimittaja

H

eippa hei ja heissulivei. Uusi vuosi pyörähti ja uudet tuulet puhaltaa nyt Blankissa sekä Blankkitiimissä.
Vanha päätoimittajamme Laura eläköityi ja siirtyi kevyempiin hommiin, joista voittekin lukea seuraavalta sivulta.

Tänä vuonna tiimiin oli paljon uusia
halukkaita, joten vanhat konkarit saivat eläköityä rauhassa ja luvan väistyä
tieltä! Saattaakin hyvin olla, että tänä
vuonna Blankissa on enemmän fukseja
kuin sitten miesmuistin. Uutta ja lempeää tuulta tulevat puhaltamaan: Veera, Aino, Aleksi, Santeri, Joonas ja Atte.
Viime vuoden Blankkitiimistä tuttuina
tekijöinä säilyivät Juho G, Lassi, Sara ja
Jenni. Tällä tiimillä on hyvä ja kevyt askel lähteä julkaisemaan rakasta Blankkiamme ja kiitoksia vielä kaikille eläköityneille!

Ensimmäisessä tiimin kokouksessa totesin “pääseväni” myös Blankin taittajaksi
taittajan puuttuessa, mutta tämä päättyi kuitenkin onnellisesti. Muuan talvisena tammikuun iltana eteeni ilmestyi
Teekkaritalolla pelastava enkeli Annika,
joka tarttui minua hihasta ja pyysi pääsEnnen lukemista suosittelen leivän tekemistä ja lukemisen aikana leivän syömistä, tä taittamaan lehteä. Tämä ratkaisikin
koska silloin tutkitusti eivät hassut jutut
paljon resurssiongelmia ja pääsenkin
pääse ihon alle!”
täydellä työpanoksella nyt keskittymään päätoimittajan virkaan. Kiitos
Minulle tie päätoimittajaksi alkoi 2017 vielä paljon Annikalle pelastuksesta!
toimimalla freelancerina Blankissa, jon- Ennen lukemista suosittelen leivän teka jälkeen päätin lähteä ihan tiimin jä- kemistä ja lukemisen aikana leivän syöseneksi vuosille 2018 ja 2019. Ja päätoi- mistä, koska silloin tutkitusti eivät hasmittajaksi jouduinkin, kun en osannut sut jutut pääse ihon alle!
sanoa ei syyskokouksessa, kun minua
pestiin pyydettiin. En kyllä tiedä miksi Onnellisuutta on oma Blankki.
mukavista hommista pitäisikään kieltäytyä, vaikka valmistuminen kolkutte- Heippa,
toivotteleepi Juho
lisikin jo ovella!

”
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Puheenjohtajan palsta
Laura ”lulu” Djerf
Puheenjohtaja
Kuvaaja: Juho Toratti

sesti Sinimustat tälleen alkuvuodesta.
Uutena juttuna päätettiin osallistua
baaribileiden järjestämiseen ensimmäistä kertaa moneen vuoteen: järjestettiin Atlaksen ja Verban kanssa yhteistyössä Millenium-bileet Kaarlessa.
Bileet olivatkin menestys, blankolaisia
oli paikalla vaikka kuinka paljon! Ajat
ovat selkeästi muuttuneet, ennen stereotyyppisesti blankolaiset eivät olleet
kiinnostuneet baaribileistä ja ainoastaan Teekkaritalobileet menestyivät.
Tästä inspiroituneena mietimme jo hallituksen ja toimihenkilöiden kanssa aktivistiviikonloppuna, jossa verkostuimoi! Täällä kirjoittelee Laura, vuo- me ja tutustuimme, että järjestetään
den 2020 Blankon puheenjohta- nyt vielä ainakin yhdet baaribileet tänä
ja! Oon täysverinen oululainen vaikka vuonna. Mutta ei siitä sen enempää!
joskus tyrnäväläiseksi väitetään. Ikää
löytyy kirjoituksen hetkellä 23 vuotta ja Tämän vuoden kohokohta Blankon
oon neljännen vuoden opiskelija. Opis- toiminnassa on syksyllä järjestettävä
kelujen aikana on tullut oltua jos minkä- ATK-YTP eli ATK-yhteistoimintapäivät,
laisessa pestissä Blankon hallituksessa tapahtuma, joka kerää vuosittain yhja toimihenkilönä. Olin muun muas- teen IT-alan opiskelijoita ympäri maan
sa tämän Blankki-lehden tekemisessä ja tänä vuonna keräännymme Ouluun.
mukana kolme vuotta graafikkona, Viime syyskokouksessa perustettiin
taittajana ja vielä päätoimittajanakin toimikunta, joka järjestää tämän spekviime vuonna. Viime vuonna kirjoitte- taakkelin ensi lokakuussa. Itsekin olen
lin noita edellisen sivun pääkirjoituk- tähän toimikuntaan eksynyt ja voin
sia ja nyt olen sitten siirtynyt kirjoitte- kertoa, että asiat etenee hyvin ja odolemaan tälle sivulle. Lisäksi olen ollut tan innolla tapahtumaa. Kaikenlaista
sihteeri, fuksivastaava ja jopa kiltahuo- siistiä ollaan jo saatu aikaan! Ja terveineen isäntä, mutta ei puhuta siitä nyt. siä sisarkiltalaisille, jotka lukee tätä!
Pistäkää kalenteriin 21. – 23.10.
Tämä vuosi on lähtenyt oikein sujuvasti käyntiin. Fuksit saivat haalarinsa Nojoo, lopuksi voisin toivottaa lukijoiltammikuussa ja sain kunnian lausua le hyvää laskiaista ja himokasta waheidän kanssaan haalarivalan. Pidettiin pun odottelua. Tämä juttu oli tässä!
myös OTiT:n ja SIK:n kanssa perintei- Moikka.

M
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Kuvaaja: Juho Toratti

Opintovastaavan
palsta

T

Niklas “kiklas” Riekki
Opintovastaava

erveppä terve sinulle, joka tätä
lehteä luet! Olen Niklas “kiklas”
Riekki, neljännen vuoden opiskelija ja
Blankon opintovastaava tänä siunattuna vuotena 2020. Päätin nyt vihdoin
lähteä hallitukseen mukaan, kun mielenkiintoa on aina joissain määrin ollut,
parempi myöhään kuin ei milloinkaan!
Ennen tätä vuotta olen aktiivisesti kiertänyt blankon hullunkurisissa tapahtumissa ekskursiosta toiseen ja välillä
olen muistanut myös opiskella (ihan
olisi erityisen tärkeää, että annatte
just kandi valmis). Harrastuksiini kuupalautetta kursseista! :-) Opintokätyluvat leivän syönti ja rumpucoverit.
reiden timanttisesta joukosta ei vielä
tällä hetkellä harmikseni löydy fukseja,
Opintovastaavana minun hommani
joten tulkaahan joku rohkeasti täyttäon edustaa opiskelijoita tutkinto-ohmään toimaripaikka! Tämä varmistaisi
jelmaan päin ja huolehtia, että opesen, että palaute menisi vähintäänkin
tus on myös opiskelijoiden kannalta
minulle ja minulta tutkinto-ohjelmalle.
sitä mitä pitääkin. Käytännössä tämä
tarkoittaa, että kuljen tutkinto-ohjel- Keväämmällä 1.4. on vuorossa Opematoimikunnan tai ystävällisemmin tuksenkehittämisseminaari eli OKS
TOTO:n kokouksissa opiskelijaedusta- ja lähempänä wappua sitten Tutkijana, jotta olen ajan hermolla uusista musryhmäsimailut. OKSissa pääsee
juonenkäänteistä. Lisäksi TOTO-kokouk- pöhisemään koko TST:n opiskelija- ja
sissa pääsee tarjoamaan opiskelijanä- henkilökuntajaoston
kanssa
opekökulmaa, kun pohditaan tollin tule- tuksen
kehittämisestä.
Seminaarivia kuvioita. Opintovastaavana pitäisi tapahtuman jälkeen pidetään sitsit
siis olla ajan tasalla tietojenkäsittelyn kovan työn päätteksi. Seuratkaa tieopiskelijoiden menosta, joka tarkoittaa dotusta sähköpostitse ja Faceboopalautteen antamisesta muistuttelua, kissa, tästä tulee piakkoin lisäinfoa!
kiltahuoneella aktiivista kuuntelua sekä
tietysti opintokätyreiden aktivointia. Joo ja-joo, tää palsta oli tässä. Mainitaan vielä palaute.oulu.fi jos joku ei ole
Fuksit hoi! Teillä on nyt ainutlaatuinen sattunut kyseisestä osoitteesta kuulemahdollisuus päästä kehittämään kurs- maan. Antakaa palautetta sähköisesti
seja, jotka on järjestetty ensimmäistä tai tulkaa kiltikselle porisemaan/ulisekertaa. Tämähän tarkoittaa sitä, että maan minulle kasvotusten!
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Niin maukaksea salmaria se on.

VAIHTARIT TESTAA
Teksti: Atte “Aztez” Tornberg
Kuvat: Juho Grubert (kuvaaja),
Annika Helamo (editointi)
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aihtareita näkyy lipastolla ja Blankon tapahtumissa aina välillä,
joten päätimme Blankki-tiimin voimin lähteä tutustumaan heihin lähemmin. Mikäpä olisikaan parempi keino,
kuin vanha kunnon blankin testijuttu.
Tällä kertaa tosin pienellä twistillä:
Kokosimme
yhteen
kaikista
suomalaisimmat asiat mitä mieliimme juolahtivat ja laitoimmet uudet
vaihtariystävämme testaamaan niitä.
Tässäpä siis mietteitä näistä suomalaisista herkkupaloista ja oudoista tavoista,
olkaa hyvät!

Salmiakki
– I don’t like it
– Not my favorite
– Ok.
– Ihan hirveetä. - Atte
– Hyvää. - Juhani
3.5/5. On se joo sellaista millaista se on.
Salmiakkikossu
– I like it
– Salty but sweet
– I like the taste but too much sugar for me
– Little bit like Ouzo
– Tästä tulee ripuli jos juo liikaa - Sara
– Maistuu fuksivuosi - Atte
Viis kautta viis! Kukapa ei salmarista tykkäisi.

Ruisleipä ja voi
– Acidic
– Hard to bite in to
– It’s good!
– Fresh - Sara
– Maistuu ruisleivälle - Atte
3/5 maistuu suomalaisuus.
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Liver box (rusinoilla)
– Yeah it’s good
– Very good
– Texture is strange but taste ok
– Oonko mää oikeesti ainoa joka ei tykkää
tästä? - Atte
– Lapsuuden traumat - Juhani
Mitä tapahtuu / 5.
Mämmi
– It’s interesting
– Not bad
– It is good
– Tää ei ollu niin pahaa mitä lapsuudesta muistin - Atte
– Samaa mieltä Aten kanssa - Jesse
– Parasta - Sara
4/5. Ruisleipää vetisemmässä
muodossa.
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Sauna
– Very relaxing
– Yes I like it if it’s not too hot
– It’s nice
– Sauna, viina, terva jne. - Atte
– Mennään lumihankeen - Jesse
4.5 viidestä. Puolikas piste pois
kun ei oo puulämmitteinen.

Lumihanki
– Nope
– No way!
– Joo olihan tuo virkistävää - Jesse
– En varmana mee - Atte
2 lumihiutaletta viidestä. Tästä
tykkää jos tykkää kylmästä.
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KILTIKSEN HUOLETTOMAT HUOLET
Koonnut: Juho ”Alo” Toratti
Kuvat: Pirkka-Pekka Launonen (kuvaaja),
Annika ”Bulbannika” Helamo (editointi)

T

uli hassu idea, että kyseltäisiin huolia-murheita kanssaopiskelijoilta.
Tähän tarkoitukseen askartelimme palautelaatikon, sijoitimme sen taktisesti Blankon kiltahuoneelle ja pyysimme opiskelijoita avautumaan anonyymisti. Alta löytyy sekalaista satoa, siitä mitä laatikosta lopulta löytyi!

Miksi moodlessa Path on muotoa:
Työpöytä / Omat kurssini /(Kurssikoodi)
Jossa “Omat kurssini” ei ole hyperlinkki
vaan kurssit löytyvät työpöydän takaa

Hmm olut on hyvää silloin
kun se on halpaa ja ilmaista

Kuka v***u on keios

Onko sulla kynä ja kumi :D tajusiks :D

Keksi bileille nimi t. ATK-YTP-Toimikunta-bilehullut
Passaako Bileet
10 | Blankki 1/20

Tosi stressaavaa olla Blansson panomies
Viinaa tekis mieli toivotteleepi
kasiksi lipastolle tullut
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PP kahvi on loppu!

Kahvi on k
ylmää / ku
umaa!

Ohark on ihan kakkapylly kurssi.
Toinen viikko menossa, saako jo
gonahtaa?
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HAALARIKASTAJAISET 2020
Teksti: Santeri Kottari, Veera Kiiskilä, Aino ”ainokai” Reinikainen,
Aleksi ”Siipale” Siipola
Kuvat: Juho ”Alo” Toratti

Maanantaina 20. päivä tammikuuta, joukko viattomia fukseja vaelsi
kohti Teekkaritaloa kohtaamaan tähänastisen elämänsä ultimaattisen
kliimaksin. Tunteet olivat katossa, ja kyllä heidän kurkkuaankin jo kuivasi.
Tämä on heidän tarinansa.

J

o edeltävän vuoden syyskuusta asti
nämä Blankon kulttivaatetta kaipaavat fuksit olivat vilkuilleet vanhempien
ja viisaampien opiskelijoiden uskomattomia opiskelijaunivormuja, janoten
itsekin niiden tuomaa arvokkuutta ja
(mahdollista) seksikkyyttä. Kun nämä
onnettomat fuksit alkoholinsekaisissa
tuntemuksissaan kysyivät vanhoilta ja
viisailta, milloin hekin saattaisivat saada päällensä nämä eeppiset varusteet,
totesivat vanhat vain: “Kyllä ne ennen
Wappua tulevat” tai kohteliaasti rauhoittelivat: “Älä ny täräjä”. Fuksien moraali oli murtumispisteessä. Homma
niin sanotusti polki paikoillaan. “Wap12 | Blankki 1/20

puunhan on vielä ikuisuus”, ajattelivat
he mielessään ja itkivät katkeria kyyneliä. Haalarineitsyen elämä on nimittäin
melkoisen rankkaa.
Tässä vaiheessa joku onneton saattaa
ihmetellä, että mikä näissä haalareissa
oikeastaan on niin ihmeellistä. Voimme kuitenkin vakuuttaa teille, että
haalarit ovat opiskelijalle suorastaan
elintärkeä varuste lähes kaikissa tilanteissa koko opiskelijaelämän ajan, niin
kauan kuin se sitten kestääkin. Tässä
kootusti muutama syy, miksi fuksit ovat
niin innoissaan uusista pukimistaan.
– Kännääminen julkisilla paikoilla on

yleisesti ja sosiaalisesti hyväksyttävää, haalarit ovat ylivoimaisesti upeimmat
kun kännikalalla on oman kiltansa opis- kaikista, kauniin tummansinisen sävyn
kelijahaalarit päällä.
sekä mahtavien sponsorimainostennot
sponsored content
ansiosta.
– Ootteko nähneet kuinka monta taskua haalareissa on?!?!!
Tästä pääsemmekin haalarineitsyen elämän kohokohtaan, eli siihen, miltä haa– Blankon haalarit ovat parhaat ja yli- lareiden sisään sujahtaminen tuntui.
vertaiset verrattuna muiden pilipalikou( ͡° ͜ʖ ͡°) Haalarikastajaisten ohjelmaan
lukuntien haalareihin
kuului tietenkin haalareiden jakaminen.
Tässä vaiheessa rakkaat pienryhmäohKännääminen julkisilla paikoilla on jaajamme ojensivat kauniit, uutuutyleisesti ja sosiaalisesti hyväksyttaan ja puhtauttaan kiiltelevät haalarit
tävää, kun kännikalalla on oman
pienen ja onnellisessa hekumassaan
kiltansa opiskelijahaalarit päällä.”
kylpevän fuksin käteen. ( ͡~ ͜ʖ ͡°) Voitte
uskoa, että tässä vaiheessa viimeisetkin
– Kulttivaatetus on olennainen osa viattomuuden rippeet rapisivat Teekkaopiskelijahenkeä ja yhteenkuuluvuutta. ritalon lattialle. Voi mikä tunne!
Mistä ihmeestä kaikki muuten tietäisiKuitenkin ennen kuin fuksit saivat luvät, että tuo Teekkaritalon edessä kontvan sujahtaa uunituoreisiin haalareihintaava aikuisenalku on opiskelija?
sa, oli vannottava ikuista uskollisuutta
Kaikille fukseille tämä ei suinkaan ol- Blankolle uhrilapsien haalarivalan muolut ensikosketus opiskelijahaalareihin, dossa.
sillä joukossamme oli useampia alanvaihtajia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita
sitä, että he eivät olisi olleet aivan yhtä
innoissaan uusista haalareistaan kuin
muutkin ensimmäisen vuoden opiskelijat. Totuushan on, että Blankon

”

Haalareiden hyvä tietää
– ks. yllä
– Perstasku
– Mystiset tuplataskut, joista toinen johtaa oikeaan taskuun ja toinen Narniaan (älä tiputa puhelinta saatika avaimia sinne, ne eivät välttämättä koskaan
enää palaa).
– Tai kyllä ne sitten palaavat, kun ovat peitonneet Valkoisen Velhon ja ystävystyneet puhuvan jellonan kanssa.
– Paljon merkki real estatea (tämä on tärkeä!!!)
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Kymmenpäinen joukko uskollisia fukseja polvistui talolla puheenjohtajan
jalkoihin, ja lausuivat ylväitä sanoja
luvaten, että eivät koskaan alennu
teekkareiksi. Vannomisen päätteeksi
puheenjohtaja antoi blankolaisille kokelailleen luvan siirtyä sisään haalareihinsa. Rakkaat fuksit, esileikki on nyt
ohi, aika siirtyä tositoimiin!

”

Rakkaat fuksit, esileikki on nyt ohi,
aika siirtyä tositoimiin!”

Kun sitten eräs nimeltämainitsematon
raaja alkoi sujahtaa immenkalvon lailla
avautuvaan lahkeen reikään, oli se totisesti menoa. Kun haalarit saatiin nostettua lantion korkeudelle, oltiin jo lähellä aktin huippukohtaa. Mentaalinen
seisokki jomotti kuumana kuin Keios
saunassa huurteinen olut kourassaan.
Siinä vaiheessa, kun fuksipallero pääsi
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haalareiden apinamaisen pitkien hihojen syleilyyn, alkoi yhtä jos toistakin
opiskelijanalkua kuumottamaan. Uskaltaakohan omaa hekumaansa edes
näyttää tässä kaikkien edessä.
Kun innosta piukeat fuksit saivat lopulta haalarinsa kunniallisesti yllensä,
alkoi blankolaisen initiaatioriitin toinen
osa: tietojenkäsittelijälle tärkeiden taitojen testaus. Näihin taitoihin lukeutuu
muun muassa näppäimistön kokoaminen, haalarimerkin heitto sekä muiden
kiltojen haalareiden tunteminen. Fuksit

kisasivat joukkueissa ja tapahtumaan
sopivalla tyylillä voittajajoukkue saapui
saunasta vaihtelevan asteisesti pukeutuneena vastaanottamaan pullollisen
kuplivaa hupijuomaa.

myös näiden fuksien lapsuutta, sillä haalareiden lisäksi teemana oli 2010-luku.
Monet ehtivät jo neulomaan haalareihinsa muutaman merkin ja sivutuotteena saivat sormiinsa useita neulanpistoja. Johtunee kokemattomuudesta, sillä
Haalarikastajaisissa alkanut reinkarnaa- neitsyyden menetyksen jälkeen nuoreltio huipentui keskiviikkona 22. tammi- le padawanille koittaa hikinen ja raskas
kuuta, kun fuksit pääsivät ensimmäis- harjoittelukausi.
tä kertaa ulkoiluttamaan tahrattomia
haalareitaan Blankon baaribileisiin sekä Ehkä hänestä vielä joskus tulee haalaetkoihin Tetralla. Samalla muisteltiin rimestari.

Fuksien kommentteja haalareista:
– Tuntuu iha samalta ku aiemmi
– Hei!!! Pyllytasku
– Tuntuu hyvältä käessä
– HAISEE HYVÄLTÄ!
– Mulla ei oo tunteita
– Musta tuntuu että elämä meni sekasin ku sain haalarit
– Kyllähä nää aika vittumaiset on mutta näide kans on 5 vuotta elettävä
- Valmistumisen suhteen toiveikas blankolainen
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BLANKON HALLITUSESITTELY 2020
Tarkkaavaisimmat meistä ovatkin saattaneet jo huomata, että Blankon hallitus
on tapansa mukaan vaihtunut vuoden vaihteessa. Esitimme tälle joukolle viisi
tiukkaa kysymystä selvittääksemme, että onko heistä oikeastaan mihinkään.
Kysymykset olivat seuraavat:

Puheenjohtaja

1. Kuka olet? (nimi, ikä, mistä tulet, vuosikurssi)
2. Hallituspestisi ja lyhyt kuvaus siitä
3. Mikä on parasta Blankossa?
4. Oulun paras juottola?
5. Karaokebravuurisi?
Varapuheenjohtaja

1. Hei oon Laura Djerf, 4. vuoden tietojenkäsittelytieteiden opiskelija! Oon 23v
ja ihan täältä Oulusta kotoisin.
2. Oon tänä vuonna Blankon puheenjohtaja. Mun homma on ohjata hallituksen
toimintaa, olla perillä yhdistyksen asioista ja joskus myös edustaa Blankoa. Laadin myös hallituksen kokousten asialistat ja johda puhetta kokouksissa.
3. Yhteishenki, kiltis ja tapahtumat. Kiltiksellä on mukava löhötä, vältellä velvollisuuksia ja jutella ihmisten kanssa
mukavia. Tapahtumissa yleensä tosi
hyvä meno ja juomapeliseuraa löytyy
aina. :)
4. En ihan hirveesti tykkää käydä baareissa (kotona kavereiden kaa on kivempaa)
mut menisin ehkä Pataässään (koska karaoke) tai sit johonkin rauhallisempaan
paikkaan niinku Teerenpeliin (siellä on
aivan hyvää olutta)
5. Joku saatto jo arvata mut: Jenni Vartiaisen Duran Duran tai Junat ja naiset tai
Eden hehe Jenni on paras <3
16 | Blankki 1/20

1. Olen Aleksi Värttö, 26-vuotias neljännen vuoden opiskelija. Asustelen Oulussa ja olen kotoisin eräästä pienestä kylästä Oulun lähistöltä.
2. Toimin varapuheenjohtajana, eli hoidan puheenjohtajan tehtäviä mikäli hän
on estynyt. Isoimpana tehtävänä vuoteen kuuluu abipäivien järjestäminen.
Hoidan myös yleisesti muitakin hallitukselle kuuluvia tehtäviä.
3. Yhteisöllisyyden tunne. Voi vain marssia kiltahuoneelle ja tuntea olevansa osa
hienoa yhteisöä. Syrjintään tai muuhun
sellaiseen en ole ikinä törmännyt.
4. Kuutio, nyt kutsuu mua Kuutio, näen
tiskin jämäkän, ja kaljan kellertävän.
Kuutiossa on vain ylitsepääsemätön
tunnelma.
5.Varmaan se Appelsiinilehtoon.
Alkuteksti ja koonnut: Lassi ”lasoli” Minkkinen

Sihteeri

Rahastonhoitaja

1. Hei olen Aino, 26v, ensimmäisen vuoden opiskelija ja Oulusta kotoisin.

1. Katja, 28v. Lahesta. Opiskelen ensimmäistä vuotta.

2.Toimin Blankon sihteerinä, eli tehtävänäni on olla paikalla halituksen kokouksissa kirjaamassa ylös käydyt keskustelut
ja tehdyt päätökset. Kokouksen jälkeen
laadin kokouspöytäkirjan, sekä huolehdin sen arkistoinnista.

2. Toimin hallituksessa rahastonhoitajana eli rahiksena. Tehtävänäni on mm.
huolehtia kirjanpidosta ja hoitaa Blankon rahaliikennettä.

3. Blankossa parasta on blankolaiset ja
hauskat tapahtumat.
4. St. Michael, koska hyvä olutvalikoima,
lautapelit ja rento irkkutunnelma.
5. Ellinooran Elefantin paino, tunteella
ja yleensä myös nuotin vierestä.

ava

Su

asta
hdev

3. Lempiasiani Blankossa on varmaan
kaikki Blankon järjestämät bileet ja tapahtumat, koska niissä tapaa muita
Blankolaisia.
4. Viihdyn parhaiten Graalissa, koska
siellä on tunnelmallista ja hyvät valikoimat herkkuoluita :P olispa vaan enemmän rahaa :D
5. Nuorempana tuli lauleskeltua Ukkometsoa jostain syystä, joten se varmaan.

1. Aleksi Siipola, 21-vuotias, lapsuuteni ja nuoruuteni vietin Kalajoen hiekoilla.
2. Toimin Blankon hallituksessa suhdevastaavana eli vastaan
Blankon yritysyhteistyöstä.
3. Blankon pinkki ja pulkka.
4. Jumpru pub, koska siellä on hauskaa ja kivaa :)
5. Liian usein ilta lähtee käyntiin Kalajoen hiekoilla mutta kunhan äänihuulet on avattu muutamalla huurteisella Tuulikki on
minun tyttöni.
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Tap

1. Sara ”Lineforce” Lindfors, 26, n-vuosi menossa, Oulun
lapsi
2. Tapahtumavastaava. Olen (suurimmassa osassa) Blankon
tapahtumissa järkkääjän roolissa. Minua voi aina tulla
nykimään hihasta, jos on jotain mielenpäällä tapahtumia
koskien tai vaikka muuten vain.
3. Blankolaiset! Woopwoop! Blanko on minun valittu perhe.
4. Se paikka jossa on haalaribileet (miinus ehkä mango).
5. Nahkatakkinen tyttö

ttaja

Tiedo

1. Tommi Lämsä (tai Läntinen, whichever you prefer), ikää
20v, 2. vuoden tietojenkäpistelijä ja ihan syntyperäinen oululainen.
2. Tiedottaja (jälleen kerran) ja hommiini kuuluu ensisijaisesti Blankon sähköpostilistojen ylläpito ja listoille saapuvan spämmin valvominen. Tiedotan ajoittain itsekin
listoilla ja Telegramissa esimerkiksi työpaikoista (menkää
töihin!), tapahtumista (käykää niissä!) ja muista enemmän
tai vähemmän blankolaisia koskevista asioista. Koordinoin
myös some- ja web-tiimien kanssa tiedotuksesta Blankon
Instagramissa ja nettisivuilla sekä haen postin hallituksen
kokouksiin.
3. Mahtava porukka, jonka kanssa on aina ilo viettää aikaa
sekä kiltahuone, jonne voi aina mennä esimerkiksi pakoilemaan koulutehtäviä tai kärsimään krapulaa.
4. Blankolaisia perinteitä kunnioittaen vaihtoehdot tietenkin rajautuvat vanhan kunnon Kuutioon sekä Caioon.
Mutta vaikka Kuution monimuotoinen asiakaskunta onkin
nähtävyys joka täytyy vähintään kerran nähdä ja kokea,
valitsen kuitenkin Caion, sillä siellä voi muutaman virvoitusjuoman nauttineena siirtyä karaoken puolelle laulelemaan sulosointuja.
5. Kuten lempinimestänikin voi jo päätellä, kyllähän se on
pakko olla Tommi Läntisen Via Dolorosa. Opiskeluaikani
parhaimpia muistojani onkin kyseisen kappaleen laulaminen suurelle blankolaisyleisölle karaokebaarissa syysexculla 2018.
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Jäsenvastaava
Opintovastaava

1. Hei olen Niklas! Olen 24-vuotias oululainen neljännen vuoden opiskelija.
2. Opintovastaava eli käyn tutkinto-ohjelman kokouksissa edustamassa opiskelijoita ja pidän huolta siitä, että opiskelu
luistaa ja opiskelijat voivat hyvin.
3. Lempiasiani Blankossa on ehdottomasti muut blankolaiset. Tilanteesta
riippuen vertaisopiskelijoista löytyy aina
joku, jonka kanssa nautiskella kärsimyksestä tai kärsiä nautiskelusta (tajuatteko, koska kun nautiskelee liikaa niin
kärsii seuraavana päivänä). Bonuksena
kiltahuone koska kahvi se on hyvää.
4. 364 päivänä vuodessa vastaus on Pub
Kuutio opiskelijaetujen ja lökön takia.
Jouluaattona vastaus on elämyksellinen
Ravintola House, siellä sattuu ja tapahtuu!

1. Olen Arttu 25v, kotoisin Oulun lähimaastosta ja asumassa täällä kuudetta
vuotta. Titteleitä löytyy mm. fuksi, ikiopiskelija, dinofani, Instinct lvl40x3 jne.
2. Jäsenvastaava. Tehtäviin kuuluu esim.
Blankon jäsenrekisterin ylläpito ja Blankon aktiivien Google-käyttöoikeuksien
hallinnointi. Käytännössä heiluttelen käsiä ja esitän tekeväni jotain.
3. Kanssaopiskelijat ja kiltis. Tuskin täällä
yksin kauaa jaksais pyöriä.
4. Kenen tahansa kämppä. Etkot on bileiden paras osa.
5. Dir en Grey - Hageshisa To Kono Mune
No Naka De Karamitsuita Shakunetsu
No Yami

5. Bussipysäkillä
1. Hanna Ollikainen, 20-vuotias, 2. vuosikurssi ja ihan oululainen.

Fuksivastaava

2. Fuksivastaava eli tehtävääni kuuluu pääosin huolehtia fukseista. Kuuntelen mielelläni, jos heille tulee jotain huolia, murheita
tai toiveita. Toimenkuvaani kuuluu myös järjestää mahdollisimman hyvä syksy tuleville fukseille. Lisäksi olen mukana uusien
pienryhmäohjaajien valinnassa ja kouluttamisessa.
3. Aivan uskomattoman ihanan porukka! Jo heti fuksivuodesta
lähtien olo on tuntunut tervetulleelta niin kiltahuoneelle, tapahtumiin kuin illanistujaisiin. Opiskeluunkin on aina apuja saanut, kun niistä on syntynyt kysymyksiä.
4. Caio tai Kuutio. Kummatkin ovat todella tärkeitä kulttuurinähtävyyksiä.
5. Vuosien päästä by Stereo
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LASKETAAN
LASKIAISENA
Teksti: Jenni “igaz” Hautala,
Juho “torttu” Toratti &
Atte “taateli” Tornberg

L

askeminen voi olla kivaa, jännittävää, hyödyllistä tai joskus vähän ikävääkin. Laskiaisena ruukataan aina käydä pulkkamäessä ja sehän vasta mukavaa onkin. Valitettavasti aina ei kuitenkaan ole lunta, tai jostain muusta
syystä tämä mainioista mainioin perinne jää toteuttamatta. No mutta, ei
syytä huoleen! Laskea voi monella eri tavalla, eikä kaikki laskut vaadi lunta
tai sen kummempia välineitä.

Portaiden laskeminen
Kaikki varmaan muistaa miten lapsena
laskettiin portaita alas! Ai ei vai? No sitten se olen vain minä, mutta kyllä niitä
päiväkodin portaita tuli laskettua harva
se päivä. Ei nyt satu olemaan yhtään
päiväkotia lähettyvillä, joten kiltahuoneen portaat saavat kelvata. Ei muuta
kuin Blankon uusi pulkka (kyllä, meiltä
löytyy nykyään pulkka kiltikseltä) mukaan ja portaat ylös! Ylhäältä tarkasteltuna tämä idea ei enää jostain syystä vaikutakaan niin fiksulta. Jokainen
kiltiksen asukki tietää, että portaiden
alapäästä täytyy kääntyä vasemmalle
tai muuten on vaarana seinään törmääminen. Vähän kyllä alkaa pelottamaan
tämä laskutapa. Ei yhtään tekisi mieli
laskea seinään pahki.

Portaiden laskeminen: 1/5, potentiaalia
löytyy mutta esteitä ei tulisi olla edessä.
Verhojen laskeminen

Ei ole yhtään pakko itse laskeutua
minnekään, sillä laskuhan se vaikkapa
Nyt on kyllä pakko jänistää ensimmäi- verhojenkin laskeminen on. Tähän lassestä laskusta. Ehkäpä seuraavat lasku- kuun tarvitsee vain yläasentoon asetetun rullaverhon ja mahdollisesti pienen
tavat olisivat vähemmän haitallisia.
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käenojennuksen. Joskus verhon laskeminen voi olla kuitenkin vaivalloista,
mikäli verhot ovat aivan liian ylhäällä
ja tilanne vaatii inhottavaa kurottelua.
Ja sepäs onkin aivan hirveää, jos verho
päättääkin juksata ja alhaalla pysymisen sijaan pompata tuhannen auringon
voimalla kattoon asti pyörähtäen pari
ylimääräistä kertaa itsensä ympäri. Silloin kyllä ärsyttää. Mutta! Ajatelkaapa
kun verhojen lasku onnistuu, niin sitten
ei enää super uteliaat naapurit pääse
vakoilemaan ja saa tehdä kaikenlaisia
juttuja rauhassa. Kyllä se niin on, että
onnistunut verhojen lasku johtaa todennäköisesti mieluisaan päämäärään.

kutua on vaikea laskea kun ei ole kala.
Kalasta puheenollen kalastaminen on
yleensä sellainen aktiviteetti, joka rauhoittaa ja on mielekästä hommaa varsinkin kesäisin. Talvisin taas istuminen
pilkillä aiheuttaa lähinnä vilunväristyksiä. Älä kuitenkaan huoli, sillä kyllä sinullekin on varmasti helpompikin tapa
kalastaa ja laskea: nimittäin katiskan
laskeminen on erittäin helppoa! Katiskasta vain pitkä naru johon kelluke ja
veteen pudottamisen jälkeen oletkin jo
suorittanut laskun! Talvella tietenkin
kannattaa ottaa huomioon, että jäähän on tehtävä reikä, jotta katiskan voi
laskea.

Verhojen laskeminen: 4/5, voi olla vai- Katiskan laskeminen: 4.5/5, laskeminen
valloista mutta lopputulos on yleensä ei ole koskaan ollut näin helppoa!
kiva.
Tunnelman laskeminen
Katiskan laskeminen
Onko juhlissanne turhan kova meininki?
Pienestä pitäen sitä miettii, että mikä- Oletko hallituksen jäsen ja talo pitäisi
hän olisi se lemppari laskutapa, matikka saada tyhjäksi? Tunnelman laskeminen
ei yleensä kiinnosta, veroprosenteista on oiva apu näihin ongelmiin! Tunnelei tarvitse vielä ajatella pitkään aikaan, maa voidaan laskea monella tapaa. Kilmerikaapelin laskemiseen tarvitaan tahuoneelta hyväksi havaittu tapa on
vähintäänkin jokin erikoiskoulutus ja toisten ihmisten mielestä huonon musiikin soittaminen. Tästä hyvä esimerkki
on vaikkapa Maria Monde, joka jostain
syystä jakaa ihmisten mielipiteitä. Baareissa tunnelman laskemiseen käytetään taas valomerkkiä. Se on oiva tapa
latistaa ilta ja aina tuntuu siltä, että bileet olisivat vasta aivan äsken alkaneet.
Viimeinen, mutta ei suinkaan vähäisin,
tunnelman laskemisessa apuna oleva
keino on vimmin ja emacsin paremmuudesta kiistely. Tässä tulee kaikille
vaan paha mieli ja mihinkään lopputulokseen ei ikinä päästä.
Tunnelman laskeminen: 0/5, kukaan ei
varmasti tykkää tästä.
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ANAGRAMMEJA
JA YKSI PALINDROMI
Teksti: Juho Grubert

Johdatus ohjelmointiin:

Arkkitehtuurissa:

Blankon ekskuilla

“IT: itse onni.” -DJ Juhlahomo

Herkkutissi, tarua?

ESL, LAN & bulk kokain

Rauha, seksiturkit!

Lankesko kulliban?

Kas, Hurrikusi-Atte!

Linkola nk. b-kusella

DJ Tintin homosuoli,
jeah!

Heruuks, Tit-Sakari?

nk. ns. “bi” Kuola-Kalle

Jointtijedi Han Solo,
uhm.

Tietoturvakurssi:

Komponenttikaavio

TODO: shit, Jali H. joi
menun.

Surku sietovartti

Miten, vakiopanotko?

Sutturat Verkos II

Takaovipekonit, nom

Kato, turvetissi! Ur.

Timon kaviotanko-EP

Oh! DJ Teininatsi-Holm
juo!

Piirrerunsaus:

Arr, tuo seksivittu.

Persusruinari

Turku servasi OTiT

Blankoukko:
Ban koko LuK.

Suuri Pers-Iran
Arrr, uusi penis

Toiminnallisuus:

Uii, anus! Rreps

Alumni luo tissin

Palindromi:

Uu, narri, repsis.

Sulla on mini tisu.

Ura, pirun ressi

Mi’ suoli lannistu

Iso kaljakassi o kisu,
pusikoissa Kaj lakosi.

Sir Ruisperuna

Minisuoli-Sultan

Sarin pieru: “sur!”

Limaisuus tonnil

Sr. Surinapieru
Rrussian: “R.I.P. EU!”

Tiedonhakukurssi

Upein Rrrussia

Seksihuorakundit

R, surun Siperia

Ok nerd tissikauhu
Noh, diet kurasukis
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Tekijä: Sara ”Lineforce” Lindfors
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Yhteistyössä

aTalent
RECRUITING

