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PÄÄKIRJOITUS 
Niklas ”kiklas” Riekki

Terveppä terve vielä viimeistä ker-
taa! Niinhän tässä taas vaan kävi 
että vuosi pikkuhiljaa vierähti t 

myös blankkitiimiläisillä, ja kohta olisi 
tämän kokoonpanon aika päästää leh-
den ohjuksista irti. Tai ainakin vaihtaa 
paikkoja tai jotain. Hyvillä mielin voi 
jättää ohjat seuraavalla päätoimittajal-
le (onnea matkaan, kuka oletkin!), kun 
suoriuduimme tiimin kanssa vuodes-
ta kunnialla. Kuusi hienoa lehteä me 
onnistuttiin kasaamaan tyylikkäästi ja 
taitavasti, vaikka deadlinet jossain vai-
heessa ehkä muuttuivat kuolemanva-
kavista käskyistä löyhiksi ohjenuoriksi. 
Mutta ei siitä sen enempää. 

Pikkujouluja (joissa ehkä luetkin tätä 
lehteä) tutulla Tetran saunalla onkin 
saatu jo tovi odottaa, kun vuosi taka-
perin vietimme näitä kekkereitä etänä 
kinkkuliven ja muun päätelaitteiden 
avulla koetun juhlahumun merkeissä. 
Onpas mukava palata taas livesekoi-
luun! Jouluiseen aihepiiriin liittyykin 
tämän numeron nimen lisäksi myös 
monen jutun aiheet - lukea voi vaikka 
mistä jouluisesta jutskasta. On jou-
luelokuvaa, lemparijuttujamme joulus-
sa, sekä blankolaisten kiltahuoneelle 
jättämiä joululahjatoiveita. Toivotta-
vasti eivät olleet kovin salaisia. Lehden 
loppupäätä kohti jutut villiintyvät sivu 
sivulta, kunnes huomasimmekin ennen 
pitkää että meidän visio ei ole lukijoi-
den aivoihin siirrettävissä enää tekstin, 
vaan kuvan keinoin. Mullakin meinaa jo 
mennä ihan hourimiseksi, mennään äk-
kiä seuraavaan kappaleeseen. 

Suurkiitokset vielä koko tiimille, teidän 
kanssa oli kiva tolskata menemään! Kii-
tosta vailla ovat myös meidän graafikot 
Jenni ja Jemma, jotka muun grafiikan 
lomassa ovat tehneet meille lehtiin 
kuvitusta ja tietysti hienoja kansia. Lo-
puksi vielä ääretön määrä mainetta ja 
kunniaa on myönnettävä meidän leh-
den taittajalle, elikkäs Veeralle! Nämä 
lehdet ovat hyppysiinne asti päätynyt 
Veeran hien, kyynelten ja veren avulla, 
joiden voimalla on melkoisista sekasor-
roistakin saatu oikein näyttäviä juttuja. 
Kiitos Veera! Ennen kuin kiitän vielä äi-
tiä ja isää niin laitetaanpas tämä pääkir-
joitus pakettiin ja siirrytään lukemaan 
Aten palstaa seuraavalle sivulle. 

Onnea vielä seuraavalle Blankki-tiimille, 
ja hyvää joulua! 
P.S. Muistakaa juoda vettä OwO
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Puheenjohtajan palsta
 
Atte "aztez" Tornberg

Hellurei! Kylläpäs meni nopeasti 
vuosi pj-hommissa. Vastahan tää 
alkoi! Tämä on siis minun viimei-

nen pj-palstani joten kannattaa lukea 
tarkkaan: luvassa on muutama jännittä-
vä sana menneestä ja tulevasta vuodes-
ta.

Nyt on pikkujoulut ja sehän tarkoittaa, 
että meillä on taas valittuna uudet ak-
tiivit seuraavalle vuodelle. Onnea kaikil-
le valituille! Enpä tiedä keitä te olette, 
koska kirjoittelen tätä 4.11., mutta 
eiköhän sieltä hyvä porukka saatu jäl-
leen kasaan. Onnea ja tsempit tulevaa 
vuotta varten, teitte hyvän päätöksen 
lähtiessänne mukaan tämän kivan killan 
toimintaan. Toivottavasti ne uudet 
tiimisysteemit ynnä muut toimii hyvin 
tulevana vuonna ja tuo eri toimijoita 
uudella tavalla yhteen pöhisemään. 
Spesiaalit onnentoivotukset haluaisin 
lähettää tulevalle pj:lle myös, kuka lie-
netkään: Onnea (type: special)!

Kohta tuleekin jo joulu ja sen myötä 
minäkin pääsen vihdoin joululomalle 
ja ehkä myös eläköitymään Blankon 
toiminnasta. Tuhannesti kiitoksia kai-
kille kanssajärjestäjille ja -riekkujille 
menneestä vuodesta! Järkättiin ainakin 
omasta mielestä hienoja tapahtumia 
(ATK-YTP jeee), kehitettiin toimintaa 
ja saatiin paljon uusia kivoja fukseja 
Blankolle. Loistavaa työtä kaikki. Itse 
en tässä vaiheessa vielä tiedä päädynkö 

mihinkään pestiin vuonna 2022, mutta 
eiköhän se siellä pikkujouluissa viimeis-
tään ole selvillä.

Mutta niin, tänä kesänä/syksynä pääs-
tiin vihdoin taas järjestämään tapah-
tumia kasvotusten (enkä nyt tarkoita 
zoom puheluita reh). Mukaan mahtui 
kesä- ja fuksitapahtumia, ATK-YTP, sitsit, 
excu ja vaikka ja mitä muuta hauskaa. 
Ja eipä tämä iloittelu tähän vielä lopu, 
koska ollaan mukana Pimeillä Pelija-
meilla 10.-12.12. Tulkaahan kaikki sinne!

Kiitos paljon hallitusporukalle vuodesta, 
kuin myös aktiiveille ja jäsenistölle. Hy-
vää joulua ja muistakaa ottaa lomalla 
rauhassa ja rentoutua valitsemallanne 
tavalla. Nähdään taas!

Suoritat jotain 
perinnettä

Spörde 
maistuu 
hyvältä

Joku syö 
pitsaa

Joku kehuu 
blankkia

Joulupukki on 
kännissä

Joku sammuu Puurossa on 
manteli

Löydä hirveä 
jouluasu

Joku saa 
oman 

lahjansa

Laitat 
tonttulakin 

päähän

Puheen-
johtaja on 
kännissä

Tilanne 
näyttää 

renessanssi 
maalaukselta

Pelaat 
juomapeliä

Emeriittus 
seikkailee

Ruokaa löytyy 
lattialta

Joku kehuu 
ruokaa

Saunassa 
tuntuu 

lämpimältä

Joku ottaa 
vahingossa 

väärää glögiä
Joku palaa/ 
on palanut

Juttelet 
fuksille

Laulat 
sitsilaulua

Jokin maistuu 
jaloviinalta

Istut pukin 
sylissä

Pukki istuu 
sinun sylissä

Päätoimit-
taja on 

kännissä

Bingo Bongo
Janne “zipp” Sipilä & Hanna “ankka” Ollikainen

Tarkkaile ympäristöäsi ja suorita 
jouluaktiviteetteja. 

Jos saat bingon, huuda se ääneen ja 
etsi päätoimittajalta palkintoa.
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Vuosi on taas lopuillaan, mikä tarkoittaa valmistautumista juhlapyhiin niin 
pikkujoulujen kuin isomman, varsinaisen Joulun merkeissä. Juhlapyhät ovat 

saaneet tänä vuonna allekirjoittaneen miettimään Joulun perimmäistä tarkoi-
tusta aivan kunnolla. Mutta miksi miettiä turhia, kun muut ovat miettineet tätä 
kysymystä jo aikaisemmin? Tämän johdosta olen käynyt läpi joukon vaihtelevan 
laatuisia videoesseitä (elokuvia, näin kansankielellä) etsiessäni vastausta joulun 
perimmäisestä tarkoituksesta tai jos ei siitä, niin viisauksia elämästä itsestään.

Jouluelokuvia,
eli viisauksia joulunvietosta

The Nightmare Before 
Christmas (Disney+)

Christmas with the Kranks (Netflix)

Varsin osuva kuvaus siitä, kuinka loppu-
vuoden juhlapyhät sekoittuvat yhteen 
(kirjoitushetkellä on marraskuun alku ja 
joulutavaroiden myynti ruokakaupois-
sa on täydessä vauhdissa.) Kyseessä on 
siis synkistä elokuvistaan maineikkaan 
Tim Burtonin tuottama kuuluisa hallo-
ween- ja/tai jouluelokuvien klassikko 
luurankomiehestä, joka haluaa vaihte-
lua elämäänsä juhlimalla joulua ainai-
sen halloweenin sijaan. Luumaisen san-
karimme tavoin katsojat huomaavat, 
kuinka jokainen voi viettää juhlapyhiä 
omalla tavallaan, oltiinpa viettämässä 
kuukausista synkintä tai talvisinta. 

Elokuva sopii siis erittäin hyvin katsot-
tavaksi koska tahansa vuoden viimeis-
ten kuukausien aikana, ja ottaen huo-
mioon elokuvan hyvän laadun yleensä, 
en voi olla suosittelematta elokuvaa 
tarpeeksi.

Yhdestä kaikkien aikojen huonoimmas-
ta joululeffasta saadaan toisaalta hyvä 
aasinsilta yhteen parhaimmista joululef-
foista. Tarina itsessään ei ole kovin kum-
moinen: tonttujen kasvattama ihminen 
lähtee New Yorkiin seikkailemaan ja 
pelastaa lopulta joulun. Vahvuus pii-
leekin elokuvan yksityiskohdissa: Tun-
nelma on lämminhenkisen jouluinen ja 
positiivinen, minkä lisäksi Will Ferrellin 
vetämä huumori toimii, kuten yleensä, 
varsin hyvin. Joulu on aina loppupäässä 
iloinen pääte vuodelle, joten mitä sitä 
on turhia mutkistamaan. Joskus on vain 
hyvä ottaa se yksi varma ja turvallinen 
iloinen elokuva ja vain nauttia siitä. 

Elf (ennen Viaplay, poistunut 
valikoimasta)

Varoitan jo näin etukäteen ihmisiä välttämään tätä 
elokuvaa jos mahdollista: kyseessä on monien netti-ih-
misten ja oikeidenkin kriitikoiden mukaan yksi kaikkien 
aikojen huonoimmista jouluelokuvista. Lyhyesti selitet-
tynä, elokuva kertoo pariskunnasta, joka päättää jou-
lun viettämisen sijaan lähteä risteilylle Karibialle ja saa 
tämän täysin järkevän idean vuoksi naapurien, heidän 
lapsian ja heidän kissojen sekä koirien vihat niskoilleen. 
Lomailu juhlapyhien aikaan esitetään siis täysin vaka-
vissaan negatiivisena asiana, koska kukapa ei rakastaisi 

joulun tuomaa stressiä. Allekirjoittanut 
voi omasta kokemuksestaan todistaa, 
ettei mikään ole jouluisampaa ja stres-
saavampaa kuin olla kanarian saarilla 
suomibaarissa jouluaattona. Tarinan 

opetus on varmaan, että naapurit voi-
vat olla hirveitä ja että Tim Allenin kal-
taiset maineikkaat näyttelijät eivät pys-
ty pelastamaan huonoa elokuvaa.

Yksi allekirjoittaneen henkilökohtaisis-
ta jouluelokuvien suosikeista. Iso osa 
lukijoista tuntee varmaan tarinan Grin-
chistä, joka haluaa vain olla rauhassa 
metelöiviltä naapureiltaan, sabotoi 
heidän joulunviettoaan ja lopulta oppii 
joulun tärkeimmän merkityksen tai 
jotain vastaavaa. Arvioni koskee tarkal-
leen Jim Carreyn tähdittämää vuoden 
2000 elokuvaa. Jotkin kriitikot väittä-
vät kyseisen version olevan huonoin, 
koska se on “pelottava” ja “tylsä”, mut-
ta A: kyseiset henkilöt eivät ole var-
maan nähneet uusinta 2018 animaatio-
versiota, joka vasta tylsä ja sitä kautta 
pelottava onkin, ja B: pelottava ei tee 
jouluelokuvasta huonoa, kuten The 
Nightmare Before Christmas todistaa. 
Sitä paitsi, Jim Carreyn näyttelyksi naa-

mioitu sekoilu toimii erittäin hyvin niin 
elokuvan vakavassa kuin vähemmän 
vakavassa kohdassa. Kaiken kaikkiaan 
elokuva sekä mielipiteeni elokuvasta 
vahvistaa lopullista johtopäätöstäni 
eli jokainen saa ja viettäköön joulua 
omalla tavallaan, kunhan on juhla-
mieltä ja hauskaa. Tämän johdosta, 
toivotankin itse kullekin hyvää joulua 
ja uutta vuotta!

How the Grinch Stole  
Christmas (Netflix)

Teksti: Joonas “Sly0ne” Haatainen
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Lempiasiamme
Niklas
Joulun vois vaikka skipata

Joulussa

Aleksi
Joulukinkku, sen valmistaminen 

Blankon pikkujouluihin ja  
sen syöminen.

Hanna
Kaikkien herkkujen leipominen. 
Tortut ja piparit on nam

Janne
Joulun aika on parasta koska siihen kuuluu monta vapaapäivää 
paitsi silloin kun ne kaikki vapaapäivät sijoittuvat viikonlopuille.

Veera
Kroonisena suorittajana arvostan joulussa sitä, että 

saa rentoutua pari viikkoa. Ja sen pari viikkoa voi sitten 
miettiä, että osaankohan minä rentoutua tarpeeksi 

tehokkaasti?!!?11?

Veeran vaihtoehtoinen ei-niin-kaoottinen
Joulussa parasta on ruoka (joulutortut on hyviä!!), kivat 

joulukoristeet ja lämmin joulutunnelma.

Juho
Kuin kliseistä se onkaan, niin mulle tärkeintä Joulussa on 
perheen kanssa vietetty aika, Joululahjojen avaaminen ja 
Joulusauna.

Laura
Lahjojen antaminen ja se jouluvalojen tuoma tunnelma.

Joonas
Joulukinkku ja muut syötävät asiat joulupöydässä. 
Uudet sukat joululahjaksi on kans kivat.
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ATK-YTP:N
muistelmat

Niklas “kiklas” Riekki  ja Hanna “ankka” Ollikainen

Luennot:
 
Luennot lähtivät käyntiin keskiviikkoaa-
muna jo kello 11, ja suurin osa vieraili-
joistakin oli tässä vaiheessa ehtinyt jo 
paikalle. Luentosalina meillä toimi ylväs 
ja uljas L1, jossa mahduimme pitämään 
yksiä suurimmista YTP-luentotilaisuuk-
sista joita Oulussa on nähty! Luennoilla 
saimme myös nautiskella kansainväli-

sestä yhteistyöstä, sillä luennoitsijoita 
oli saapunut paikalle aina Ruotsista 
asti.

Torstaina luentosalissa jännitys ei suin-
kaan loppunut vielä itse luentoihin, sillä 
samassa salissa pidettiin vartti luento-
jen päättymisen jälkeen kompleksiana-
lyysin tentti! Henkilökunta onnistui 
kuitenkin jakautumaan tehokkaimpaan 
mahdolliseen asetelmaan tehtyään 
kompleksisen analyysin salin siivosta, ja 
palauttamaan tilan aiempaan ulkonä-
köönsä. Kiitos koko YTP-tiimille! 

Päivän päätteeksi oli luvassa suunnistus 
virkistävässä ja raikkaassa ulkoilmas

ATK-yhteistoimintapäivät (ATK-YTP) on jokavuotinen  tietojenkäsittelytieteili-
jöiden suuri tapahtuma. Tapahtuma järjestetään vuosittain eri kaupungissa, ja 
sitä isännöi aina järjestettävän kaupungin paikallinen tietojenkäsittelytieteiden 
ainejärjestö. Nyt kutkuttavan kahden vuoden suunnittelun ja odotuksen jälkeen 
ATK-YTP järjestettiin viimein täällä Oulussa 27.-29.10.2021! Tästä tekstistä löydät 
ihania muistoja ja ajatuksia siitä, mitä kaikkea mahtavaa Pohjois-Skandinavian 

pääkaupunnissa tapahtui tuon rakkaan tapahtumamme aikana!

sa. Lipaston päästä päähän suunnista-
misen jälkeen ulkoilmassa tapahtuva 
orientaatio olikin varmasti tervetullut 
juonenkäänne. Suunnistustiimi oli vä-
säillyt kartan suunnistajille, onneksi ku-
kaan ei eksynyt matkalle!

Suunnistus/-kset:

Ensimmäisen päivänä rastinpitäjinä toi-
mivat Oulun yliopiston eri ainejärjes-
töt ja siellä oli myös Blankolta useam-
pi hauska rasti pystyssä! Vanhemmat 
blankolaiset olivat linnoittautuneet 
rastilleen Syynimaalle arvioimaan tölk-
kitornien korkeutta. 

Siitä vähän matkan päästä sijaitsi ten-
niskenttä, jonka läheisyydessä ATK-YTP 
-toimikuntalaiset pitivät innovaatioras-
tipistettä. Lopuksi etkopaikan lähetty-
villä sijaitsi Blankon hallituksen rasti, 
jossa teemana oli tuttuun tapaan pan-
tomiimi!

Toisena päivänä olivat vuorossa yrityk-
sien ylläpitämät rastit. Luvassa oli siis 
kaikkea metkaa tekemistä ATK-YTP:n 
yhteistyökumppanien toimesta! Huhu-
ja kuultiin, että matkan varrella saattoi 
olla jokunen varjorasti… Tästä ei kukaan 
ole saanut mitään varmaa tietoa.

Noh, mitä muuta jäi mieleen suunnis-
tuksista? Mahtava meininki tietenkin! 
Joukkueet osallistuivat jokaiseen ras-
tiin hyvällä yhteishengellä ja rohkealla 
asenteella. Rastinpitäjillä oli erittäin 
kivaa niin ohjeistaa kuin katsellakin 
ryhmien puuhaamista. Nesteytyskin 
muistettiin pitää hyvissä mitoissa, eikä 
rastivahtien suuta koskaan kuivannut. 
Sää oli mukavan ouluinen ja viileä, mut-
ta ei kuitenkaan liian viileä.
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Etkot:

Keskiviikkona etkot olivat tehty yh-
teistyössä Siilin kanssa, sekä torstaina 
Buutin kanssa. Kumpanakin päivänä et-
kopaikkana toimi Alppilan sydämmes-
sä sijaitseva Alppimaja. Keskiviikkona 
tilassa leijui maukas popcornin tuoksu 
ja opiskelijoita ihmetytti kaunis vaahto-
karkkitaideteos. Lisäksi Blankon omaa 
spördeä oli tarjolla! Tämä ihastuttava 
perinnejuomamme tuotti jokaiselle ul-
kopaikkakuntalaiselle aivan uusia ma-
kuelämyksiä ja se sai paljon kehuja.

Herkuttelu ei loppunut vain keskiviikon 
anteihin, sillä torstaina etkoilla oli tar-
jolla iso kasa kaikkea naposteltavaa! 
Tietysti vitaaminipitoisuus pitää muis-
taa, jolloin kaiken makean ja suolaisen 
seasta löytyi myös herkkubanaaneja. 
Mikä olisi vielä parempaa kaiken tä-
män maiskuttelun jälkeen? Beer pong 
-turnaus tietenkin! Tuona iltana kaikil-
la opiskelijoilla oli mahdollisuus pelata 
beer pongia sydämensä kyllyydestä!

Alppimaja oli kyllä erittäin hyvä paikka 
suorittaa yhteistoimintaa muiden aine-
järjestöjen kanssa. Varsinkin tilaisuus 
saada ostettua nimeltämainitsematon 
Atteriski-järjestön haalarimerkki oli to-
della suuri. Mutta alkoihan se jo myö-
häisillasta kaikkien tanssijalka vipatta-
maan! Jatkoille mars!

Jatkot:

Keskiviikkona bussit kuljettivat kaikki 
jatkoille 45 Specialiin. Siellä meille hui-
keat esitykset pitivät Jcara, Tom Wizard 
ja Maustetytöt! Blankon oma seinäkan-
gaskin laitettiin komeilemaan lavalle 
kaikkien ihasteltavaksi. Lisäksi Emeriit-
tus pääsi katselemaan ja lentelemään 
tanssivien opiskelijoiden yläpuolelle, 
tarkkailen iloisesti juhlijoiden meininke-
jä. 

Torstain jatkot tapahtuivat hienoksi 
koristellussa Basso Clubissa, jossa me-
noa riitti heti ovien aukaisusta lähtien! 
Musiikkia meille tarjosivat niin paikalli-
set sankarit Jcara ja Andy F kuin myös 
Etelä-Suomen vieraileva tähti DJ Orion. 
Basson väki loihti juhlaväelle herkullisia 
drinkkejä ja olivat kuuleman mukaan 
varautuneet YTP-kävijöihin muutamalla 
pullolla rubiininpunaista herkkua.

Jatkojen jälkeen väsyneet juhlijat tallus-
telivat kohti majoitusta. Ihaillen kaunis-
ta lumisadetta, he valmistautuivat huo-
misen tulevaan kotimatkaan.
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Blankolaisten

Rakkautta
Toivon rauhallista 

joulua Nuutille  

Suomen Ateenaan

SAK
ARI

N 

VIL
LAP

AIT
APE

LI

Lohikäärme 
(punainen)

Semmosen puhallettavan 
jättimäisen yksisarvisen, 
jonka kyytiin mahtuu 12 
ihmistä kerralla järvellä 
lillumaan ja juomaan kaljaa

Toivoisin iloisen 

joulumielen ja 

muutaman 

opintopisteen

Zuhikselle satulatuoli

Zuhikselle uusi kiikku-tuoli ja viltti kiltikselle

Hyvä joulupukki, haluaisin
 

lahjaksi oman dinosaurus-

ystävän, jonka kanssa k
okea 

yhteisiä mukavia hetkiä 
t.Dinonyymi

Taffelin 
sipsikalenteri

Hei Blankki-tiimi! 

Toivon joululahjaksi lisää 
tallennustilaa Bugille 
kaikille käyttäjille kautta 
Blankon. Ja lisää 
portteja auki tietohallin-
nolta t.jcara

Noppia 
vitusti

Joululahjatoiveet

Tyttöystävä

Uudet 
villasukat

Maisterin tutkinto 
<3: Renata

Asteriski 

tarroja *

Toivon 
appelsiini-
spördeä

Emeriittukselle 
kaveri :)

Haalarit 
(millon???)

Grilli-

makkara
a

Sellasen auton joka 

muuttuis robotiks ja 

ampuis laasereita sitte 

sillä ois valomiekka ja 

kaverina traktori-robotti

Uuden imurin kiltikselle t.Fuksivastaava

LINKKI ON PARAS

Blankki 5/21 |  1514  |  Blankki 5/21



yhteistyökumppanit

D I G I T A A L I N E N  I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O

Keskiaukeaman
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Viinan_maistelu_kilpailu
Järjestäjät: Janne ja Hanna

Pelaajat: Niklas, Laura, Joonas, Aleksi ja Juho
Viinaskooppien kuvitus: Hanna Ollikainen

Tapahtui viime numerossa: Blankkitiimi otti toisistaan mittaa oluenmaistelutai-
don merkeissä. Tämän jälkeen joku sai kuitenkin fiksun idean, että pitäisikö tehdä 
sama temppu vielä viinallakin. Ja näin tyhmästä päästä kärsii koko blankkijoukkue, 
sillä kyllähän tämäkin idea piti toteuttaa. Säännöt ovat kutakuinkin samat kuin 
viime kerralla: blankin jäsenet joutuvat maistamaan kahdeksaa erilaista viinaa 
yrittäen tunnistaa näiden viinamääritelmät turtunutta makuaistiaan käyttäen.

Viinaprofiilit
1. Viinaskooppisi (katso Blankin  
kesälärpäke 2021)
2. Suosikki viinagenresi
3. Vapaa sana viinaharrastuksestasi

Niklas
1. Absintti
2. Leikattu Konjamiini
3. Hmm

Laura
1. Jekkupatteri
2. Yrttiviina (ärtsoppa)
3. Ei pliis enää

Aleksi
1. Olut
2. Maustetut liköörit
3. Juoppo

Joonas
1. Jekkupatteri
2. Ryöstetty/varastettu 
rommi
3. Vettä se vain on

Juho
1. Olut
2. Olut
3. Olen pannut olutta

Pisteytys
Oikean viinatyyppi: 2p
Extra 1p, jos arvaa oikean merkin

Viina 1 / Bacardi Vaalea Rommi
 
Janne: Aleksi on myöhässä mutta  
otetaan viinaa nyt
Juho: Saako toivoa sellaista  
minishottia aina?
Niklas: Saa toivoa

Juho: Tuo yks on kyllä spördeä
Janne: Nämä on kaikki spördeä

Niklas: Haistellaampas. Viinahan se 
siellä
Juho: Tämähän on alkoholia

Laura: Miks tää on näin pahaa? Miks 
Janne vihaa meitä?
Niklas: En usko että tää on mitään 
juotavaa
Laura. Tää maistuu käsidesiltä
Niklas: En kyllä maistele enää  
seuraavaa. Suoraan vaa juomaan
Janne: Vastaa jokaiseen että jaloviina
Juho: Se ois voinu olla pahempaa
Niklas: Nyt mää unohin jo miltä se 
maistu
Janne: Kaikki viina on sitten viinaa.  
Eri genreä vaan.
Jee Aleksi saapui klo 18:50

Paras yritys: 
Emt vodkaa, Tapio? - Juho

Viina 2 / Brastad Konjakki
Janne: Tähän jäi vielä tätä viinaa
Niklas: Diileri juo kaikki loput

Laura: Tämä haju on aika tuttu. 
MMmmmmMMm
Juho: Hei nuuhkista
Laura: Tuttu maku
Niklas: Tuttu maku mutta hmm
Juho: Yhden tai kolmen tähden jallua
Joonas: Erittäin syvä hmm
Niklas: Tämä oli vähän tuhkasempi 
kuin mitä ajattelin

Juho: Ei saanu tarkemmin kattoa mut-
ta sai kattoa ja näät eron noissa kirk-
kauksissa (?)
Aleksi: Kaikki on yhden tähden jallua
Juho: Yhden tähden jallu ja kolmen 
tähden ja leikattu. Katoppa noita pul-
loja. Näkee väristä
Juho: Me tiietään enemmän kun me 
maistetaan lisää.
Niklas: En laittanu jallua.

Paras yritys:
Leikattu? vai jallu...eiku leikattu
- Laura
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Viina 3 / Juniper Gin 

Niklas: Hmm
Aleksi: Thinking
Niklas: Tämä on kyllä jokin  
mäntysuopa
Laura: Kiitos
Joonas: Tää kyllä oikeesti haisee  
mäntysuovalle
Laura: Mää veikkaisin jo hajun  
perusteella
Juho: Haisee katajanmarjalle

Juho: Ei tää ees maistu giniltä
Janne: Se onkin sitä urheilujuomaa 
jota sinä juot

Juho: Miten tää voi haista tältä mutta 
maistua oikeesti siltä
Aleksi: Tää on jupiter giniä siks tää 
maistuu eriltä
Juho: Voisko tää olla sitä giniä jossa ei 
oo sitä alkoholia
Juho: Tää maistuu siltä että ginissä ei 
oo käytetty katajanmarjaa vaan män-
tyä. Tässä on mänty.

*Juho sekoitti viinaa ja energiajuomaa 
ja juo nyt sen shottina*
Juho: Mänty on se.

Paras yritys:
Napue gin aivan varmasti - Laura

Viina 4 / Bowmore Viski 
Joonas: ViiIIIINaaa
Janne: En odottanut mitään.  
Olin hämmentynyt

Joonas: Tyytyväinen hymäys
Juho: Joko tiiät hajusta mikä tämä on 
Niklas: Ehkä 
Niklas: Uh ah
Laura: Onpas savuisaa 
Niklas: Savukala
Janne: Pieniä pepsipulloja piti tappaa 
tätä varten

Niklas: En kyllä nyt tunnista jostain 
syystä ollenkaan

Laura: Musta tuntuu että mulla on 
kaikki oikein tähän mennessä  
(Lauralla ei ollu tässä vaiheessa vielä 
yhtään oikein)

Juho: Laura huijjaa
Niklas: Savuahan se vain oli
Aleksi: Se maistuis rengas palolta
Niklas: Fire fire

Laura: Teillä on tuollanen pulu tuolla 
ikkunalaudalla

Paras yritys:
Joku savujallu? - Laura

Viina 5 / Koch 38 Vodka
Joonas: Tää haisee vielä savulle
Niklas: Tää haisee sellaiselle tervapesul-
le. Vähän sitä savua haivennettu
Juho: HYI oh
Juho: Janne, onko tässäkin alkoholia?
Janne: ei näissä missään oo alkoholia
Joonas: Vettähän ne vain on 
Niklas: Saako ottaa revanssin jos käy 
vielä tässä välissä viruttaan
*Niklas maistaa lisää viinaa*

Aleksi: I am at lots
Niklas: Nyt ei sentää haise savu enää
Aleksi: Mitä tää on kun tää on nii pas-
kaa
Niklas: Parani kyllä kun ei ollu se savu 
peittämässä
Laura: Jos mää vastaan väärin tahal-
laan niin en varmaa voita. Tää oli mus-
ta joku tuttu.

Janne: Mitä te joitte äsken?

Laura: Oonks mää ainut joka meni nyt 
humalaan? Eikö oikeesti kellään muul-
la oo? 
Niklas: Pikkuhiljaa alkaa nouseen

Paras yritys:
Tää maistuu peltikatolta eli kosken-
korva tai joku muu tommone perus 
viina - Laura

Viina 6 / Jaloviina ***
Janne: Haluatteko lissää viinaa?
Juho: Viinaa.

*Janne ottaa myös shotin*
Juho: Janne is got good
Janne: Mulla on hirveä jano

Laura: Mitä helvettiä miten se voi taas 
olla tämä? Janne vaan trollaa meitä 
miten se voi taas olla sama 
Janne: Kaikki on vettä ja vettä
Niklas: Nyt harmittaa jos meni väärin-
päin noi kaks

Laura: Pittää kyllä juua paljon vettä
Janne: Sinä oot vettä juonu jo vaikka 
kuinka monta shotillista
Laura: Mä oon juonu jo kaks tällästä 
pulloa
Janne: Siks sinä oot varmaan nii kän-
nissä

Janne: Miten sitä voi kaikkialla mennä 
käymään kun pitäs olla vaan töissä?!
Juho: Janne, vanha setä

Paras yritys:
Leikattua t: puolustusvoimat - Niklas
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Viina 7 / Jose Cuervo Especial 
Silver Tequila
Juho: One shottaaa
Laura: Tää sopii tähän 

Aleksi ja Juho: HYI VITTU
Aleksi: Onko tää kasaria!?
Laura: Tää pitää vaan juua ykkösellä 
pois

Juho: huhuhaaahahuAHUUHUHA 
Laura: Miksi Janne miksi?
Janne: Katotaanpa kuka oikeasti saa 
oikein näitä vastauksia

Laura: Mulla on varmaa kaikki oikein 
ehkä (Eipä ollu vieläkään)

Joonas: Pelkkää vettä se on 
Janne: Pelkkää viinaa 
Niklas: Viinaahan se vain oli 
Janne: Te ootte jo viimisessä kohta 
menossa eikä kukaan oo vielä kuolluk-
kaan

Janne: Tuossa on muuten noita jämiä 
vaikka kuinka paljon
Laura: En koske
Janne: Voittaja saa juua ne 

Paras yritys:
Söjö soju riisiviina - Juho

Viina 8 / Bacardi Tumma Rommi
Niklas: Meillä on oikeesti menny 2h 
juoda tää
Laura: Vaan kaks tuntia??
Juho: Sulla on huono viinapää

Aleksi: musta kuin tiikeri
Aleksi: hmmmm

Niklas: Mitä ihmettä minä juuri join?
Janne: Otatko lissää?
Niklas: Kyllähän minä

Janne: Haluaako joku muukin lisää?
Niklas: Yksi jokaista kiitos

Aleksi: Minä voitin itse (heh:D)
Aleksi: Saisinko huikan olutta

Niklas: Minä juon nyt huikan vettä
Niklas: Oli kyllä niin hyvää että piti 
ottaa lissää

Paras yritys:
Myrsky - Aleksi

Tiesitkö: 
Simolta veloitettiin 12kpl kaljaa 
12 muovipussin verran.

Juho
Niklas
Joonas
Aleksi
Laura

Viina 1
0
0
0
0
0

Viina 2
0
0
0
0
0

Viina 3
2
2
2
2
2

Viina 4
2
2
2
2
0

Viina 5
2
1
2
0
1

Viina 6
1
1
0
3
1

Viina 7
0
0
0
2
0

Viina 8
0
0
2
0
2

Yhteensä
7
6
8
9
6

Pisteet

Voittajaksi selviytyi tällä kertaa 
Aleksi! 

Onneksi vuosi lähestyy loppuaan 
ja Blankkitiimin ei toivottavasti 
tarvitse enää keksiä  
jatkokilpailuja.

Janne: Suolainen kurkku 
maistuu suolaiselta kurkulta
Juho: Kyllä siitä on viety kaikki 
se kurkun ilo pois. Kun laitat 
sitä johonkin ruokaan nii se 
ruoka on vaan suolakurkku
Niklas: Suolakurkkua sinne 
shottiin
Joonas: Kurkkumopo
*Nyt kaikki on team 
kurkkumopo*
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1. Minkä ikäinen olit kuvan 
ottohetkellä?

2. Missä tämä kuva on otettu?
3. Mitä kuvassa tai kuvaushetkellä 
tapahtuu, voitko avata tilannetta?

4. Mitä tunteita tämä kuva nyt 
myöhemmin herättää?

Kohtuu nuorena

En ole biologi, mutta väitän etten voi 
olla vanhempi kuin 7 tässä kuvassa
[Redacted]
Taidan vaan fiilistellä oloa
Oispa yhtä rentoa 

Rumpucover

Hmm, 10 kuulostaa oikealta
Musiikkistudiollani
Annoin korkeamman voiman puhua lä-
vitseni musiikin kautta
Kauhea hinku tulee paukuttaa rumpu-
ja!

Ei ihan niin nuorena

4? En muista, oli kauhea pölly päällä
Eutanas-hammaslääkärissähän siinä tai-
dettiin olla, ala-asteen kupeessa
Sain niin päheät lasit päähän että peu-
kalon nousemista kohti taivaita ei voi-
nut estää
Olisinpa yhtä siisti jäbä vielä nykyään

Lähetyssaarnaajana

25, se on otettu hetkiä ennen lehden 
julkaisua
Antinsaaren leirikeskukselta Syysexcul-
ta 2021
Oltiin seurakunnan leirikeskuksella niin 
ajattelin levittää välillä vähän omaakin 
uskontoa, ja ehkä jopa käännyttää pari 
blankolaista minun seurakuntaani!
Rakkauteni verkkosukkahousuihin on 
ehtymätön

Pianocover 

Tuollainen ilme minulla oli viimeksi 
23-vuotiaana
Saalastinsali selvästi, se on nimittäin ai-
noa paikka jossa olen soittanut pianoa 
sitruuna suussa
Kuten jo mainitsin, meni urut niin sol-
muun että suukin meni sitruunalle. 
Nyyhkistä 
Tekee mieli soittaa 

Niklaksen salattu nuoruus
Niklas "kiklas" Riekki ja Juho "Alo" Toratti

Blankkitiimille selvisi jo hyvissä ajoin, että nykyinen päätoimittajamme on ol-
lut jo vaikka minkälaisessa menossa mukana. Päätimmekin kaivaa vanhoista 
lehtiartikkeleista ja sosiaalisesta mediasta eri elämäntapahtumia, joita pää-

toimittaja on kokenut. Useampi kuva
oli erittäin hämärissä olosuhteissa 
tuotettu, joten pyysimme päätoimit-
tajaa avaamaan hieman kuvan sisäl-
töä ja ajatusmaailmaa.
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