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M

oooi ja tervetuloa lukemaan vuoden 2022 Laskiasblankkia! Vuosi
on vaihtunut blankkitiimissä ja
viime vuoden päätoimittaja Niklas on
eläköitynyt toisiin hasuihin hommiin.
Seuraavalta sivulta voittekin lukea hänen
terveisiään lisää. Tänä vuonna blankkitiimiin on tullut paljon uutta verta ja jopa
fukseja on innostunut liittymään joukkoomme! Uusia tulokkaita tiimissä ovat
Fedja, Arttu, Aapomikko, Essi, Sampo,
Johannes ja Ernesti. Onneksi tiimistä löytyy myös kokeneempia konkareita: Juho,
Atte, Aleksi ja Joonas. Eiköhän me tällä
kokoonpanolla saada hyvät lehdet kasattua.
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Sampo "(ᴗᴥᴗ)" Lunkka
Takakansi
Hanna "Ankka" Ollikainen
Taitto ja grafiikka
Fedja "fedu" Poikonen
Painosmäärä ja paino
100 kpl, Monisto Oy
Julkaisija
Blanko ry

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.

Tosiaan tästä lehdestä, jota juuri sinä
katselet jossain tietyssä muodossa, löytyy kaikkea kivaa luettavaa. Perinteiset
opintovastaavan palsta ja hallitusesittely on tänne sisällytetty. Artikkeleita on
kirjoitettu myös liittyen fuksivuoteen,
uuteen ihanaan PEPPI-järjestelmään, kirjoihin, urheiluun ja Blankon historiaan.
Joulublankin tapaan keskiaukeamalat
löytyy Blankon yhteistyökumppanit. Lisäksi blankkitiimi on päässyt (taas) testailemaan maukkaita laskiaispullia. Eli
kyllähän tässä lehdessä on paljon kiehtovaa lukemista, huhhuh. Kannen meille on
taiteillut myös graafikkona toimiva Sampo. Kiitokset hienosta kannesta kuuluvat
hänelle!

Lehdistä tulee varmasti mukavan erinäköisiä ja värikkäitä, kun kaikki taittajahalukkaat pääsevät näyttämään visuaalista
silmäänsä! Luotan, että tämäkin lehti
näyttää varmasti hyvältä. :3
Näin me tässä uudella tiimillä lähdemme
blankkia työstämään. Ensimmäisessä miitissä tuli jo paljon ideoita, joita voidaan
todennäköisesti ehkä kirjoitella seuraaviin blankkeihin. Puhetta oli blanko-täti
tai beer & bunny tyylisestä jutusta. Suunnitellaan ja pöhistään kuitenkin tiimin
kanssa vielä lisää. Odottelen kyllä innokkaasti, että mitäs kaikkea saadaan tänä
vuonna tuotettua.
Hyvää laskiaista teille kaikille lukijoille!
Muistakaa pukeutua lämpimästi ja juoda
kaakaota. Kannattaa testailla myös pulkkamäkien kunto!

Tänä vuonna meillä tulee olemaan vähän
erillaisempi taittosysteemi kuin viimevuosina. Meiltä löytyypi blankkitiimistä
jopa viisi taittajahalukasta, joille taittotaakkaa yritetään tasapainoisesti jakaa.
Kiinnostuksella seuraillaan, että millaisia
ulkoasuja saadaan Blankeille tuotettua.
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Puheenjohtajan palsta

Opintovastaavan palsta

Niklas "kiklas" Riekki

T

erveppä terve! Niinhän tässä nyt pääsi
käymään, että en ole päässyt Blankista ihan vielä irti, vaan päätin siirtyä tuosta kolmossivun hellästä huomasta tänne ihan vähäsen peremmälle. Minä olen
tosiaan Niklas “kiklas” Riekki, ja toimin
Blankon puheenjohtajana nyt vuonna
2022. Viime vuosina olen toiminut varapuheenjohtajana sekä opintovastaavana
Blankin päätoimittamisen lisäksi ja aina
silloin tällöin häärännyt jos jonkinlaisessa
toimaripestissä spördekisällistä suhdekätyriin. Opinnot etenee hitaan varmasti ja
varmaan myös hitaasti läpi TOL:n maisterivaiheen; kai se pitäisi graduakin alkaa jo
pikkuhiljaa kuumottelemaan. Vapaa-ajallani tykkään joko hymyillä tai laittaa urut
solmuun. Joskus saatan tehdä molempia
samaan aikaan!

suuteen vielä tässä vaiheessa, kun olisi
vaikka mitä jännittävää tässä lähiaikoinakin. Laskiainen lähestyy kovaa vauhtia. Blankohan juhlii tuolloin perinteisesti
Laskiaissaunaa, jossa muun muassa juuri
tämäkin lehti yleensä ilmestyy! Mahtaa
kyllä olla jo pari vuotta viime kerrasta kun
livenä näitä kemuja juhlittiin, mutta josko
jo nyt? Kannattaa alkaa ainakin henkisesti valmistautumaan ja käydä varalta jo Alkossa, partiolainen on aina valmis! Tällä
palstalla on tehty legendaarisia lupauksia
valmistumiseen ja Gambinapulloon - tuohon sensuelliin nektariin - liittyen, joista
ainakin 50 % kiehtoo myös allekirjoittanutta. Lupaan siis osallistua tuhanteen ja
yhteen Gokoukseen, jos en valmistu vuoden kuluessa, mutta valmistumisen suhteen en lupaa mitään. Lupaavaa!

Meillä on uuden hallituksen kanssa lähtenyt homma rullaamaan oikein mainiosti,
vaikka vuosi onkin lähtenyt taas etämoodissa käyntiin. Se ei ole onneksi touhua hidastanut, vaan kaikki ovat ottaneet roolia
jo ensimmäisten viikkojen aikana - eihän
tässä minulle jää kohta muuta hommaa
kuin näiden palstojen kirjoittelu! Vaikka
emme vielä ole livenä päässeet hääräämään, niin ikuisena optimistina jaksan
kuitenkin haaveilla jo kosteasta wapusta,
seikkailullisesta Kevätexcusta sun muusta loppuvuoden härdellistä (huom. kirjotan tätä jo tammikuussa, koska Hanna
anto kauhean tiukan deadlinen hehe).
Puhumattakaan haalarikastajaisista, joissa fuksit sitten pääsevät nykäisemään
haalarit ensi kertaa jalkaan. Sormet ja
varpaat ristiin!

Eipä mulla muuta, törmäillään tapahtumissa sitä mukaa kun niitä on ja muistetaan juoda paljon vettä. Heipparallaa!

H

Fedja "fedu" Poikonen

eipä hei, Fedja tässä. Oon välimallin jätkä ja toiminkin välikappaleena
blankolaisten ja tutkinto-ohjelman välillä, tarkemmin sanottuna olen tänä vuonna Blankon opintovastaava.
Tehtäviini opintovastaavana kuuluu muun
muassa osallistua tutkinto-ohjelmatoimikunnan eli TOTO:n kokouksiin tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden edustajana.
Siellä sitten kuulostelen ja jos jotain jännittävää sattuu tapahtumaan, tiedotan
siitä Blankon eri viestintäkanavilla. Mutta
ennen kaikkea tuon siellä opiskelijan näkökulmaa esille, ja siihen tarvitsen teidän
apuanne. Ottakaa siis minuun rohkeasti
yhteyttä hyväksi näkemällänne viestintävälineellä kun haluatte kertoa palautetta jostain opintoihin liittyvästä asiasta.
Pääsääntöisesti palautteen ei onneksi ole
tarkoitus kulkea minun kautta, vaan siihen on monia kanavia, ehkä tärkeimpänä uuden ja paikoitellen ihan toimivan
Pepin kurssipalaute. Lisäksi meillä on nel-

jä (4) opintokätyriä soluttautuneena eri
vuosikursseille, voitte jutella myös heidän kanssa, nimet ja yhteystiedot löytyy
Blankon nettisivuilta. Eikä pidä unohtaa
suoraa palautetta opettajille ja muulle
henkilökunnalle, koska sitä arvostetaan!
Mutta miksi antaa palautetta? Siksi että
vain palautteen avulla opetusta voidaan
muuttaa opiskelijoille mielekkäämpään
suuntaan. Kavereille on turha valittaa, jos
ei valita myös sinne mitä kautta huonosti
olevaan asiaan voidaan myös vaikuttaa.
Toki positiivistakin palautetta saa ja pitää
antaa. Yhtenä uutena perinteenä Blanko
palkitsee ansioituneen opettajan lukukauden lopussa. Viime syksynä palkinnon
sai Antti Juustila, onneksi olkoon! Joten
pitäkää aistinelimet auki ja pohtikaa kuka
opettaja ansaitsee tänä keväänä palkinnon urotöistä pedagogiikan saralla.
Opintovastaavana minulla on kunnia
myös järjestää ohjelmointikerhoa. Kirjoitushetkellä koronarajoitukset estävät kokoontumisen, mutta jos on mahdollista
ja osallistujia löytyy, niin vielä keväällä
jatketaan. Viimeistään syksyllä on tarkoituksena palata asiaan. Myös ohjelmointikerhoa koskevia kehitysideoita otetaan
mielellään vastaan!
Siinä kaikki tällä kertaa. Toivottavasti
näemme joskus vielä kiltiksellä, mutta
sitä ennen meikälaisen löytää discordista
ja sähköpostin äärestä. S’on moro!

Kirjoittaja löytää joskus itsensä haahuilemasta Linnanmaalla vaikkei siellä opetusta järjestetäkään.

Mutta ei nyt katsota liian kauas tulevai4 | Blankki 1/22
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Viime vuoden retrospektiiviristiikko
Sampo "(ᴗᴥᴗ)" Lunkka

Vuosi 2021 oli kaikella tavalla epätavallinen. Erään nimettömän Blankon
herrasmiehen sanoin: “mun mielestä tää korona on ainaki ihan perseestä!” Ja sitä se varmasti olikin monelle. Siis perseestä. Flipataan skripti ja
muistellaan niitä vuoden siisteimpiä juttuja. Kokeile montako sanaa keksit!

1. Ei oikeasti osannut levitoida
2. Yritysvierailulla eriskummallinen huone
3. Tänä viikonpäivänä ei vituta tulla töihin
4. Valkoisilla housuilla ei kannata tälle istahtaa
5. Blankon fuksirastilla
6. “Miksei täällä soi … ?”
7. Pidettiin uskonnollisessa miljöössä
8. Meksicanastaankin tuttu
9. Ahneuksissaan kroketin voi hävitä tällä
10. Keskiviikon esiintyjä
11. Sellainen hämärä lautapeli johon sovitetaan palikoita
12. Oli iiiihan täynnä fukseja orientaatioviikon lopuksi
13. Kesän huipentuma x3
14. Pääsi haalarimerkkiin
15. Tarjoillaan 25 litran annoskoossa

6 | Blankki 1/22

Vastaukset löytyvät sivulta 27
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Hallitusesittely

SIHTEERI
1. Kalle Kanervo, 22. Aloitin opinnot
2020 ja päädyin Blankolle yhteishaun
kautta.
2. Toimin hallituksen sihteerinä.
Tehtävänäni on tuottaa pöytäkirjat
ja todennäköisesti aika paljon muuta
mitä en tässä juuri muista.
3. Blanko on muita kiltoja parempi
spörden vuoksi.
4. Olisin etana varmaan, otus kuulostaa siltä että se käy sopivan hitaalla.
5. Halusin isona olla lentäjä.

Arttu "残酷な恐竜" Nättinen

Vuosi 2022 saapui ja toi mukanaan upouuden Blankon hallituksen.
Kuten tapana on, hallitukselle on esitetty 5 kiperää kysymystä, jotta
te ihanat lukijat voisitte oppia tuntemaan heidät paremmin.
Kysymykset:
1. Kuka olet? (Nimi, ikä, vuosikurssi, miten päädyit Blankolle)
2. Hallituspestisi ja sen lyhyt kuvaus?
3. Miksi Blanko on parempi kuin muut killat?
4. Mikä eläin olisit ja miksi, jos saisit valita?
5. Kun olit lapsi, niin mikä halusit olla isona?

PUHEENJOHTAJA
1. Olen Niklas 26vee, taitaa olla jo
ännännes vuosi menossa. Blankolle
päädyin mukavasti =)
2. Pestini on puheenjohtaja elikkäs
vedän hallitusta ja edustan Blankoa
kun semmoselle on tarvetta
3. Blanko on parempi, koska meillä on
niin hyvät aktiivit ja jäsenet
:aurinko lasit päällä oleva
ukkeli emoji:
4. Olisin varmaan joku koralli, sais
vaan ottaa rennosti eikä tarvis herätä
aikasin aamulla töihin
5. Eläinlääkäri!
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VARAPUHEENJOHTAJA
1. Mää oon Hanna Ollikainen ja 22 vuotta vanha. Mulla on neljäs opiskeluvuosi
menossa täällä Blankolla. Päädyin tänne
vähän vahingossa. :D Abipäivien jälkeen
Blanko kuulosti houkuttelevalta, päätin
sitten vaan hakea ja puff täällä olen.
2. Toimin varapuheenjohtajana ja
tarvittaessa tuurailen Niklasta asioissa.
Hommia riittää myös liittyen Korkeakoulupäiviin, vaate- ja haalaritilaukseen.
3. Meillä on söpö kuutti nimeltä
Emeriittus. :3
4. Hylje. Ne vaan syö ja nukkuu päivät
pitkät. Ootteko koskaan nähneet tyytyväisempää eläintä?!?
5. Opettaja se taisi olla. Liittyi todennäköisesti pitkiin lomiin.

RAHASTONHOITAJA
1. Olen Aapomikko Matti, 27, toinen
vuosikurssi, päädyin Blankolle kun aktiivinen ainejärjestötoiminta kiinnosti
heti fuksina.
2. Rahastonhoitaja, vastuullani on
Blankon talouteen ja rahaliikenteeseen liittyvät jutut.
3. Blanko on blanko.
4. Ihminen, jos se ei oo vaihtoehto
niin Lehmä :D ei tarvi murehtia voi
vaan märehtiä.
5. Presidentti tai pappi.
OPINTOVASTAAVA
1. Oon Fedja, 21 vuotta ja ensimmäisen vuoden opiskelija. TOL:illa olen
koska mielenkiintoinen ala ja tuttu
kaupunki, Blanko tuli siinä luonnollisesti ohessa. Hallitukseen päädyin
oikeastaan vahingossa, kun menin
kuulostelemaan syyskokouksen tapahtumia.
2. Opintovastaava, eli käyn TOTO:n
kokouksissa ja muistuttelen porukkaa
antamaan palautetta.
3. Enpä tiedä siitä, itsellä ei ole hirveästi mihin verrata.
4. Gnu, koska GNU ei ole Unix
5. Sähköasentaja.
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SUHDEVASTAAVA
1. Olen 22-vuotias fuksi vuosimallia
2019 ja vastaan nimeen Veera. Tietojenkäsittelytieteisiin päädyin vahingossa, mutta Blankolle hyvin tarkoituksellisesti.
2. Olen tänä vuonna suhdevastaava;
siis huolehdin tiimini kanssa siitä, että
Blankolla on kivoja yrityksiä kaverina.
3. Koska Blanko on Blanko.
4. Olisin kyllä varmaan koira, koska tykkään koirista ja ihmisenäkin
tykkään silityksistä ja rapsutuksista.
Toisaalta laiskiainen voisi olla myös
houkutteleva vaihtoehto.
5. Halusin olla aamuisin opettaja, päivisin näyttelijä ja iltaisin laulaja, joten
minusta tuli prokrastinoiva monisuorittaja.

TAPAHTUMAVASTAAVA
1. Nimi on tosiaan Ilari Keronen ikää löytyy
se 20-vuotta. Blankolle päädyin sillä, että
Oulun Yliopisto oli toisena haussa koulupaikkaan ja tänne meikä hyväksyttiin sisään.
2. Tapahtumavastaava suunnittelee ja järjestää kätyrikatraan kanssa Blankon pippaloita ja muita ikimuistoisia tapahtumia. (t.
Blankin toimitus, koska Ilari skippasi kysymyksen)
3. Lyhyen puolen vuoden aikana mitä tässä
on nyt huomattu niin sanoisin että yhteishenki ja halu olla tekemässä vähän kaikkea
yhdessä.
4. Eläimenä oisin varmaankin kultakala.
Näyttää rennolta puuhalt.
5. Muistan yhä et lapsena hyvin useesti
sanoin et haluisin olla kansalainen. Jokainen
tulkitkoon haluamallansa tavalla. En osaa
itekkää avata sen enempää.

TIEDOTTAJA
1. Ollilan Maria, ikuisesti 25 plus pari vuotta päälle, kolmannen vuoden maisteriopiskelija. Päädyin Blankolle ja yliopistoon parin AMK:n jälkeen, kun en osannut lopettaa opiskelemista.
2. Tiedottaja. Laittelen viestejä listoille ja haen tarvittaessa
Blankon postin.
3. Blanko on parempi kuin muut, koska meillä on viihtysin
kiltis ja siellä ilmasta teetä.
4. Kuukkeli, koska ne viihtyy Lapissa ja tuo onnea joidenkin
uskomusten mukaan.
5. Riippu ihan siitä, mikä kirja oli menossa ja mikä ikä lasketaan lapseksi. Lentoemäntä, arkeologi, kirjailija, nettisivujen
tekijä.
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JÄSENVASTAAVA
1. Tommi "Läntinen" Lämsä, 22v, ja neljännen vuoden opiskelija. Päädyin Blankolle
koska olen aina tykännyt tehdä asioita
tietokoneiden kanssa ja tietojenkäsittely
kuulosti abipäivillä kiertelyn jälkeen mielenkiintoiselta alalta.
2. Toimin tänä vuonna Blankon tiedot- eikun siis jäsenvastaavana. Hommiini kuuluu
esimerkiksi Blankon jäsenrekisterin ylläpito
sekä GDPR-asetusten hoitaminen. Vastaan
myös aktiivien Google-tilien hallinnoimisesta sekä toimin toisena Blankon häirintäyhdyshenkilönä fuksivastaavan kanssa.
3. Blankolla on aivan mahtava porukka ja
yhteishenki. Blanko järjestää myös parhaat bileet ja tietenkin on pakko mainita
että meillä on ylivoimaisesti paras kiltahuone koko yliopistolla!
4. Olisin varmaan pöllö, koska elän öisin ja
nukun päivisin (nimimerkillä iltakuudelta
herännyt)

FUKSIVASTAAVA
1. Hei, olen Renata. (Hei Renata). 24v ja
toista maisterivuotta opiskelen. Päädyin
Blankolle opiskeltuani tietojenkäsittelyä
sivuaineena ihan täällä Oulussa. Huhu
tosin kertoo, että olisin muuttanut tänne joskus Kemistä…

5. Nykyisen ammatinvalinnan lisäksi
eläinlääkäri, koska olen erittäin eläinrakas, mutta ennen pitkää kuulin
it-miljoonien kutsun ja koodarin ura vei
voiton.

2. Fuksivastaava eli huolehdin pienryhmäohjaajista ja fukseista. Olen
mukana PRO-rekryssä ja suunnittelemassa fuksisyksyä. Lisäksi pörrään tapahtumissa ja mua voi aina
nykästä hihasta jos joku mietityttää
tai kokee vaikkapa kiusaamista tai
häirintää.
3. Blankolla on mielestäni todella hyvä ilmapiiri. Ihmiset on aina
avuliaita ja ystävällisiä, ja kaikki on
tervetulleita joukkoon. Plus onhan
tietojenkäsittely nyt ihan paras
pääaine.
4. Napakettu. Ne on sellaisia sosiaalisia introverttejä, vähän niin kuin
minä. Söpöjä vipeltäjiä.
5. Tää on nyt ihan ällösöpöä, mutta
halusin olla hyvä ystävä. Kirjailijan
ammattikin kävi mielessä, koska
tykkäsin kirjoittaa tarinoita.

Blankki 1/22 | 11

Blankolaisen kirjakorner
Joonas “Sly0ne” Haatainen

V

aikka me blankolaiset olemme varsin usein työn ja/tai huvin vuoksi tietokoneiden äärellä, on hyvä pitää yllä muutakin harrastuneisuutta. Voisin kirjoittaa toki
parhaista lenkkeilyreiteistä tai laskiaisen kunniaksi pulkkamäistä (sivumennen sanoen, ei olisi huonompi idea jonkun toisen jutun aiheeksi), mutta sää oli kirjoitushetkellä talvisen synkkä ja kostea. Tästä johtuen ajattelin esitellä hieman kirjahyllyni
antimia ja kenties sitä kautta kannustaa lukijatovereitani lukemaan.
Noituri-kirjasarjaa. Sarja yleisesti sanottuna kuvastaa Geralt-nimisen hirviönmetsästäjän edesottamuksia synkässä
fantasiamaailmassa. Viimeinen toivomus
on karkealla kehystarinalla varustettu
novellikokoelma tarinoita, jotka ovat tarkemmalla silmällä synkemmän sävyisiä
versioita tunnetuista saduista, mutta tarinat ovat loppujen lopuksi erittäin hyvin
kirjoitettuja. Suosittelen näin sivumennen välttämään kirjakaupassa huijatuksi
tulemista ja välttämään kalliita englanninkielisiä versioita (kirjakauppias tietää,
mitä yritti tehdä! :<) ja lukemaan kirjojen
suoraan puolan kielestä käännetyt, hyväAndrzej Sapkowski: Viimeinen toivo- laatuiset suomennetut versiot. Jos lukeminen ei kiinnosta, niin olen kuullut, että
mus
Yksi eniten luetuista kirjoista omassa hyl- kirjoista on tehty joku Netflix-sarja sekä
videopelejä “Witcher” -nimellä.
lyssä ja ensimmäinen osa pitempää
Dmitry Glukhovsky: Metro 2033
Tämä kirja ei ole enää kirjahyllyssäni, koska lainasin sen eräältä hyvin lukeneelta blankolaiselta (kuva on Wikipediasta, koska effort :3), mutta
mainitsen sen silti. Kyseessä ei siis ole samaa nimeä kantava videopeli, vaan venäläinen romaani, johon peli perustuu. Kirja kuvaa ydinsodan jälkeistä maailmaa, jossa venäläiset selviytyjät ovat
luoneet uuden kodin Moskovan metroverkostoon. Kirjan sankari Artyom lähtee matkalle ympäri asutettua metroverkostoa, tarkoituksenaan
pelastaa kotiaan uhkaava tuntematon vaara.
Matkan aikana lukija pääsee sankarin kanssa näkemään, kuinka eri ryhmät selviytyvät ja ennen
kaikkea motivoivat itseään jatkamaan eteenpäin
maailmassa, joka on kirjaimellisesti
12 | Blankki 1/22

pommitettu hajalle. Kerronta pitää lukijan otteessaan loppuun, minkä lisäksi eri
ihmisten tavat selviytyä täystuhon keskellä laittaa miettimään välillä omiakin
motivaation lähteitä.
Ken Follett: Taivaan pilarit
Sain tämän tiiliskiven joululahjaksi pari
vuotta sitten, ja pitää sanoa ettei kirja ole
hassumpi. Kirjan tarina esitetään useiden
kertojien näkökulmasta, joista jokainen
yrittää selvitä ja jopa vaurastuakin sodan
runtelemassa keskiajan Englannissa, samaan aikaan kun pikkuinen Kingsbridgen
kaupunki yrittää rakentaa itselleen uutta Katedraalia. Mielenkiintoinen kuvaus
keskiajan Englannista, vaikkakin minusta
lukemisen jälkeen tuntui, että kirja yritti opettaa minulle keskiaikaisten kirkkojen arkkitehtuuria ja Englannin historiaa
(kumpikin kuulemma paikkansa pitäviä,
vaikka iso osa tapahtumapaikoista ja
hahmoista on keksittyjä). Hyvää luettavaa, jos sattuu löytymään aikaa käytettäväksi.

Anthony Burgess: Kellopeliappelsiini
Paras euro, jonka olen käyttänyt kirpputorilla. Elokuvahifistelijät tunnistavat
ehkä paremmin kirjan pohjalta Stanley
Kubrickin tekemän elokuvan “Clockwork
Orange”. Romaani kertoo Alex-nimisestä
nuorisojengiläisestä, joka kiinni jäätyään
joutuu kokeellisen aivopesun kohteeksi, mikä pakottaa hänet olemaan lainkuuliainen. Tätä kautta kirja esittääkin
kysymyksen jokaisen vapaasta tahdosta
ja siitä, voiko ihminen olla aidosta hyvä
ihminen, jos hänet pakottaa tekemään
oikein. Kirjan kertojana toimiva Alex
käyttää kuvitteellista venäjää ja suomea
sekoittavaa puhekieltä, jonka ymmärtäminen vie alusta oman aikansa, mutta
on lopulta varsin viihdyttävää. Ei kovin
pitkä kirja, joten suosittelen lukemaan
kirjan joku viikonloppu, jos ei viihteeksi,
niin voittepa ainakin ylpeillä kirjallisuuden tuntemuksella.
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Keskiaukeaman
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yhteistyökumppanit
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URHEILUPALSTA
Essi "Essepuhis" Puhakainen

venytyksin
ja vetkutuksin
lakanan sisällä roikkuen
kotelosta kuoriutuvan toukan lailla.
Jännittävimmässä osiossa roikuskeltiin
pää alaspäin erilaisissa notkeissa ja vähemmän notkeissa asennoissa. Muuten
seurueemme oli tunnin aikana hartaissa tunnelmissa eikä ääniä pientä ähinää
lukuunottamatta juuri kuulunut, mutta
nämä akrobaattisemmat liikkeet saivat
aikaan erilaisia tirskahduksia ja tärskähJoogaa ilmassa
Lauantaina 15.1.2021 blankolaiset pereh- dyksiä. Kokeilimme esimerkiksi lakanan
tyivät tiettävästi ensimmäistä kertaa varassa kattoa kohti kiipeämistä pää
ilmajoogan lakanaiseen maailmaan. alaspäin (true story) ja takaperinkuperPerehtymistunti pidettiin Tankotaivaan keikkojen tekemistä lakanasta roikkuen.
tiloissa Hiukkavaarassa. Ilmajoogassa
tehdään erilaisia rentouttavia ja kehoa
aktivoivia liikkeitä, mutta siihen sisältyy
myös paljon lihaskuntoa harjoittavia
liikkeitä ja akrobatiaakin. Tutustumiskäynnillä ohjaaja esitteli meille näitä
kaikkia:
tunti alkoi ja loppui rentoutukseen, jossa maattiin lakanan sisässä. Tämä lempeä heijailu tuntui niin mukavalta, että
siihen olisi voinut vaikka jäädä koko
tunniksi pötköttämään. Sen sijaan kehoa alettiin aktivoida erilaisin
kuva: Jemma Vepsäläinen
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Osallistuneiden palautteen perusteella
käynnistä tykättiin, ja jos blankolaisilla
on mielenkiintoa, voidaan järjestää toinen kokeilukäynti, joka keskittyy vaikkapa ilmajoogan akrobatiapuoleen. Eli
jos tämä kiinnostaa, ottakee yhteyttä urheiluvastaavat@blanko.fi! Myös
omien toiveiden esittäminen on suotavaa. Blankolla on tänä vuonna huimat kolme urheiluvastaavaa (Aino Reinikainen, Aleksi Värttö ja minä), joten
mahdollisuuksia tutustumiskäyntien ja
muiden liikunta-aktiviteettien järjestämiseen on hyvin. Tälle keväälle on kirjoitushetkellä suunnitteilla myös mm.
tutustumiskäynnit tankotanssihommiin
ja padeliin.

Kyykkäseura ry (OAMK ry). Kyse on kalikanheittopelistä, joka on suunnilleen
mölkyn ja kuninkaannyrkin sekoitus. Jos
tapahtuma voitiin järjestää ja osallistuit
siihen bestiksiesi kanssa, voit tästä tarkistaa, että tuliko noudatettua sääntöjä vai jäikö tuomareilta jotain vilunkia
huomaamatta.

Kyykkää ja kaljasylintereitä
Kirjoitushetkellä ei ole vielä tiedossa, pystytäänkö Oulussa järjestämään
World Cup of Kyykkä 2022 -tapahtuma,
tuttavallisemmin WCOK, koska lehti ilmestyy vasta tapahtuman suunnitellun
ajankohdan jälkeen (WCOK on ilmoitettu pidettäväksi 19.2.2022). WCOKIN järjestää vuosittain (tai, noh… korona jne.)
Oulun Akateeminen Mölökky ja

kuva: Johannes Turpeinen

änä vuonna Blankissa esitellään
Blankon urheilutoimintaa urheilupalstan kautta. Ensimmäisenä vuorossa
on ilmajooga ja kyykkä. Blanko on perinteisesti osallistunut Oulun Akateemisen
Mölökky- ja Kyykkäseura ry:n (OAMK ry)
järjestämään kyykkäturnajaiseen joka
pidetään kevättalvisin, joten jos laji ei
ole vielä tuttu, kannattaa ottaa aihe
haltuun vähintään tämän palstan kautta niin tulee tämäkin akateemisuuden
osa-alue tutuksi. Itsehän en ole koskaan
kyseistä peliä pelannut tai edes livenä
nähnyt, mutta pädempä nyt silti aiheesta sääntöjä myöten. Mutta ensin
pieni rapsa ilmajoogatutustumiskäynnistä, joka pidettiin tammikuussa:

kuva: Essi Puhakainen

T
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Ensin kuitenkin lyhyesti tämän arvokkaan lajin historiasta: Peli on lähtöisin
Karjalasta, ja se on vuosisatoja vanha. Suomen puolelle peli laajeni heimosotien vuoksi Suomeen tulleiden
siirtolaisten mukana. Pelin suosio on
voimistunut noin 1950-luvulta lähtien ja
myös opiskelijajärjestöt ympäri Suomea
ovat ottaneet pelin omakseen. Yleensä
ainakin akateemiseen kyykkään kuuluu
olennaisesti ryypiskely.
Noniin, nyt niihin sääntöihin: Tarkoituksena on heittää kyykkämailaa eli
karttua (se pesäpallomailaa muistuttava pötkylä) siten, että sillä saadaan lanattua mahdollisimman paljon kyykkiä
(kaljatölkin näköisiä sylintereitä) pois
pelineliöstä. Peliä voi pelata toisia vastaan yksilösuorituksena, parina tai neljän hengen joukkueena. Heittäminen
tapahtuu heittoneliöstä, ja kyykät sijaitsevat 10 metrin päässä sijaitsevassa
pelineliössä. Toisen joukkueen heittoneliö on toisen joukkueen pelineliö, ja
päinvastoin.

Blankon historiikkipalsta

Sääntöjen mukaan tuomarit ovat aina
oikeassa, joten heille ei kannata ryttyillä.
Heittovuoroja on jokaisella pelaajalla
yhteensä neljä ja joukkueet heittävät
karttuja vuorotellen. Kun kaikki pelaajat ovat heittäneet yhteensä neljä heittoa, lasketaan kummankin joukkueen
pisteet ja heittopäätyjä vaihdetaan.
Pisteet riippuvat siitä, onko pelineliöön
jäänyt kyykkiä (-2 pistettä), onko neliöiden välissä kyykkää (-2 pistettä), onko
pelineliön rajalle jäänyt kyykkää (-1 piste) tai onko joukkue viskellyt niin hyvin,
että kaikkia karttuja ei ole tarvinnut
käyttää (+1 piste per karttu). Vähiten
miinuspisteitä saanut joukkue voittaa,
eli toisin sanoen voittajajoukkue on se,
joka on vähemmän huono kuin toinen
joukkue.

PS.! Jos kyykkä vei sydämen tai et ehtinyt ilmoittaa joukkuettasi mukaan tai
WCOK:ia ei pystytty järjestää mutta laji
kiinnostaa silti, OAMK ry:n kautta sitä
pääsee muissa yhteyksissä pelailemaan
Hallintohimmeliin kuuluu 3+n tuoma- ja testailemaan. Jos kiinnostelee, niin
ria: n (mutta vähintään yksi) päätuoma- katsasta oamkry.fi.
ria, kaksi aluetuomaria ja pelituomari.

Aapomikko Matti

Blankolle kirjoitetaan
50-vuotishistoriikkia.

B

lanko täyttää 50 vuotta vuonna
2023. Vuonna 2023 ennen Blankon
50-vuosijuhlia on tarkoitus julkaista
50-vuotis historiikki kirjana. Kirjan lisäksi on tarkoitus tehdä historia sivut
sekä videomateriaalia. Historiikkia on
tekemässä 11-henkinen historiikkitoimikunta. Toimikunta on aloittanut työnsä
viime syksynä.
Tällä palstalla on tarkoitus kertoa Blankon historiasta otteita ja kertoa historiikki projektin etenemisestä. Luvassa
on juttua ainakin Blankon 90-luvun taloudesta ja veroveloista sekä Blankon
erilaisista tapahtumista ja tempauksista. Minkälaisesta aiheesta sinä haluaisit
kuulla tällä palstalla Blankon historiasta? Ensimmäisenä otteena historiaan
kuitenkin pääsette tutustumaan Blanko-ukkoon.

Blanko-ukko on aika näkyvä osa Blankon ilmettä erilaisissa jutuissa. Blanko-ukko on kehittynyt aika paljonkin
vuosien varrella. Tämän jutun kuvituksena on Blanko-ukkoja eri vuosilta. Mikä
on sinun suosikkisi?

Historiikkipalsta jatkuu seuraavissa
Blankin numeroissa
kuva: Karjalan sivistysseuran arkisto
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Järjetön suoritus Oulun yliopistossa:
Suomen tavallisimmasta ylioppilaasta tuli vain
yhdessä vuodessa tietojenkäsittelytieteen maisteri
Atte “aztez” Tornberg & Sampo “(ᴗᴥᴗ)” Lunkka

M

arraskuussa tehtiin suomalaista
opiskeluhistoriaa. Oululainen Ville
(nimi muutettu) täräytti ennätysmäiset 700 opintopistettä vuodessa. Täysin haasteitta suoritus ei onnistunut, ja
tuli matkan varrella toisinaan otettua
rennostikin. Toimituksemme pääsi yksinoikeudella haastattelemaan palkittua
pistekuningasta.
”Kyllähän tämä vielä tuntuu aika epätodelliselta”, Ville naurahtaa. ”Mutta tosi
hyvältä tietenkin!”
Nuorukainen opiskelee tietojenkäsittelytiedettä Oulun yliopistossa. Ville
esittelee toimitukselle kookasta pokaaliaan, joka nyt koristaa sankarin ikkunalautaa tämän Linnanmaan yksiössä.
"Imartelevaa saada tunnustusta hyvin
tehdystä työstä”, Ville huokaisee silitel- Heti ensitöikseen Ville kertoi suorituklen pystiään silminnähden herkistynee- sesta isoäidilleen. Juhlat on määrä pitää tilanteen salliessa.
nä.
Vielä lokakuussa opintopistepohatta oli ”Olenhan mä kovasti hommia paiskiautuaan tietämätön ennätysmäisestä nut”, hän tuumii. ”Jälkeenpäin sen vasopiskelutahdistaan. Asian laita kristal- ta tajusi, kuinka kovasti onkaan tullut
lisoitui vasta kurssi-ilmoittautumisten rehkittyä”, Ville aprikoi. Hän toteaa kuitenkin, että lopulta pistesaalis on vain
yhteydessä.
omasta tahtotilasta kiinni.
“Oikeastihan minun piti tarkistaa vain
menikö Tuudon ilmoittautumiseni läpi” Ville jakoi meille vielä muutaman opisVille hörähtää ja lisää: “ja onneksi me- keluvinkin. Nappaa itsellesi opiskelumenin! Sillä siellähän se ennätysluku sitten nestyksen takaavat huippuvinkit jutun
komeili heti etusivulla.” Ville kääntää lopusta!
läppärin ruutua salliakseen myös toimi- Koitimme saada myös yliopiston johtukselle mahdollisuuden ihailla super- don kommentoimaan tapausta tuoreeltaan, mutta yhteydenottoihimme ei
sankarimaista ponnistustaan.
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vastattu. Tavoitimme kuitenkin yliopistolla työskentelevän Ninni Joukomäen
Raksilan markettien jätekatoksesta
kommentoimaan asiaa: ”Pahoittelen
viivästystä vastauksessa. Kyllähän tämä
on hyvinkin hieno saavutus tältä opiskelijanuorukaiselta, menee loistavasti
yhteen yliopiston strategian kanssa.”

korkeimman kunniapalkinnon voi saada ainoastaan yliopiston eteen tehdystä tärkeästä työstä.
Kysyimme Joukomäeltä vielä, miten
hän vastaa epäilyihin näiden opintosuoritusten aitoudesta. Hän kommentoi seuraavasti:

”Mielestäni on täysin realistista, että
Joukomäki uppoutui luennoimaan toi- yliopistostamme voi valmistua alle tamituksellemme yliopiston strategiasta voiteajan tietojärjestelmämuutoksista
ja siitä, kuinka yliopisto muuttaa juuri huolimatta.”
tälle paikalle lähitulevaisuudessa. ”Päätin tulla tänne jo etukäteen, jotta voin
seurata tämän uuden modernin oppimisympäristön valmistumista ihan lähietäisyydeltä”, Joukomäki toteaa.
Mutta miten tämä liittyy uuteen kampukseen?
”Kaikin tavoin!”, huudahtaa Joukomäki.
Hän kertoo, että juuri tällaista asennetta tulevaisuuteen tähtääviltä opiskelijoilta kaivataan.
”Kyllähän tuollainen opintopistemäärä
on hyvä olla kaikilla tavoitteena, se on
sitä arktista asennetta”, Joukomäki toteaa.
”Juuri näistä syistä päätimme palkita
Villen ensiluokkaisesta suorituksestaan
ja esimerkillisestä toiminnastaan yliopistomme hyväksi Raksila-pokaalilla”,
Joukomäki kertoo. Tämän yliopiston
Villen opiskeluvinkit:
1. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, ja puoliksi tehty on kelvannut ennenkin.
2. Kannattaa jättää hommat viime tinkaan. Mukava paine luo hyvin
motivaatiota.
3. Zoom-luennolla voi jatkaa nukkumista. Luennolla voi tehdä myös jotain hyödyllistä.
4. Ei kannata mennä sieltä mistä aita on matalin, vaan sieltä missä sitä ei ole
ollenkaan.
5. Nordic mythology -kurssilta saa helposti opintopisteitä ja kurssi on
mielenkiintoinen.
Blankki 1/22 | 21

Kooste tst:n opiskelijoiden
keskustakampuskyselystä
Aapomikko Matti

B

lankon hallitus teki kyselyn keskustakampus hankkeesta yhteistyössä
muiden Tieto- ja sähkötekniikan kiltojen
kanssa. Blankon tehtävänä ja tarkoituksena on sääntöjen mukaan seuraava:

”Yhdistyksen tarkoituksena on
toimia tietojenkäsittelytieteiden
opiskelijoiden etujärjestönä ja yhdyssiteenä ja siten tukea alan opiskelijoiden yhteisiä
pyrkimysiä.”

opiskelijat ja jäsenistö oikeasti on. Joten
päätettiin tehdä kysely keskustakampus
hankkeesta Humanistisen killan kyselyn
pohjalta. Kiitokset sinne! Syynä tähän oli
mm. se, että saadaan kattavampi aineisto vastauksia opiskelijoilta samoihin kysymyksiin ja täten kyselyn tulokset ovat
toisiinsa verrattavia sekä yhteen koottavia. Otimme muut TST-killat mukaan
kyselyyn saadaksemme koottua siihen
enemmän opiskelijoita, joita kiinnostaa
TST-tiedekunnan asiat ja toiminnan edellytykset.

Suurimman osan ajasta Blanko voi keskittyä toimimaan yhdistävänä tekijänä
opiskelijoiden välillä ja tehdä normaalia
opetusta kehittävää työtä tiedekunnan
sisällä. Keskustakampus hanke herätti paljon puhetta jäsenistön ja aktiivien
kesken. Oli paljon halua ottaa kantaa
asiaan, mutta ei ollut tietoa mitä mieltä

Kyselyyn tuli 381 vastausta 9 vuorokauden aikana. Kyselyn kahteen vapaaseen
kenttään tuli yhteensä 153 vastausta.
Vastausten perusteella oli sitten Blankon
hallituksen helppo tehdä kannanotto,
jossa Blanko ainejärjestönä vastustaa keskustakampusta. Kannanotolla on myös
enemmän vaikutusta, kun sen taustalla
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on melkein 400 opiskelijan vastausta kerännyt kysely.
Poimintoja vapaan sanan kentistä:

“Kiltahuoneet tulisi ehdottomasti ottaa huomioon, kun suunnitellaan uutta
kampusta. Ne ovat kuitenkin paikkoja,
joissa opiskelijat pystyvät verkostoitumaan ja hengailemaan keskenään näin
massa- ja etäluentojen aikana. Kiltisten
kautta siirtyy niin paljon tietoa eteenpäin. Pitäisi myös ottaa huomioon kiltojen koko, koska pieni koppero ei palvele
kiltoja, joilla on paljon aktiivisia jäseniä,
joiden lempipaikka yliopistolla on kiltis.
Tämä rikkoisi täysin kiltaan kuuluvuuden
tunnetta.”
“Yksi farssihan tämä projekti on.”
“Asumisen järjestäminen lähellä uutta
Raksilan kampusta on täysin avonainen
kysymys. Linnanmaalla ja sen ympärillä
on tarjolla paljon opiskelijoille edullista ja mukavaa asumista, kun taas keskustassa vuokrataso on korkeampi ja
esimerkiksi PSOAS:in kohteita tarjolla
vähemmän. Tämä ajaa opiskelijoita suoraan kalliimpien yksityisten vuokranantajien syliin.”

“Tiedekuntien muutot ovat määräytyneet vain sillä perusteella, millä tiedekunnalla päättyy ensimmäisenä vuokrasopimus Linnanmaalla. Tämä ei ole
millään lailla tiedekuntien toimintaa
huomioiva muuttoperuste.”
“Kyselyt, joissa yliopisto on kysynyt
opiskelijoiden näkemyksiä keskustakampuksesta, ovat olleet erittäin huonoja.
Vastausvaihtoehtoina ei ole ollut kertaakaan sellaisia vastauksia, jotka olisivat keskustakampusta vastaan. Tämä on
ensimmäinen kysely, jossa saa oikeasti
kertoa oman mielipiteen aiheeseen liittyen.”
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BLANKKI TESTAA:

Pistaasi-laskiaispulla

Laskiaispullat

Ulkonäkö: On kyllä aika upea. Voisi
olla ranskalaisen pâtissierin luomus.
Luo kovat odotukset.
Maku: Pistaasi ei hyökkää maullaan.
Pulla luo hentoja pähkinäisiä nyansseja. Makukokemuksena hidas ja nautinnollinen. Pullan makeus ja täytteen
suolaisuus tuovat kielelle tasapainosen
ja samettisen harmonian.

Kirjoittaja: Ernesti “Coco” Komulainen
Tuomaristo: Johannes “Johtu” Turpeinen, Sampo “(ᴗᴥᴗ)” Lunkka,
Aapomikko Matti ja Arttu “残酷な恐竜” Nättinen

Suosittelisitko ystävälle vai vihamiehelle? Kyllä.

Laskiaispullat (taas :D)
Laskiaisen kieppeillä leivoskeskustelulla on tapana polarisoitua.
Osapuolet jakautuvat tyypillisesti mantelimassa- ja mansikkahilloleireihin. Blankin kulinaristisiin kokemuksiin erikoistunut toimitus
pysyttelee kuitenkin kaukana tuosta kahtiajaosta ja pursottaa pulliensa väliin tänäkin laskiaisena kokeellisemmat täytteet. Siirrytään
raadin mietteisiin laskiaispullista.
Mustikka-laskiaispulla
Ulkonäkö: Kutsuvan runsas ja marjainen. Tässä yksilössä täytyy varoa, ettei
vedä tomusokeria vahingossa henkeen.
Maku: Kiva marjapiirakkainen fiilis. Tulee mieleen ihan kuningatartuutti. On
kyllä surkein tuuttimaku ikinä, mutta
pullan kanssa maku on kohdillaan.
Suosittelisitko ystävälle vai vihamiehelle? Kyllä tätä voisi ystävälle suositella.
Arvosana: 4/5. Oli hyvää, mutta täysien pisteiden wow-efekti jäi hieman
puutteelliseksi.
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Juomasuositus: Hyla-maito. Tämän
kanssa toimisi varmaan myös Karhu.
Karhuthan pitävät marjoista.

Dumble-laskiaispulla
Ulkonäkö: Miten tämä nyt kauniisti
muotoilisi. Tekisi mieli todeta sama,
mitä Gordon Ramsay sanoi mämmistä.
Dumble-sydän keskellä on kyllä kieltämättä aika söpö.

Arvosana: 4.5/5. Melkein täydet,
mutta pistaasipulla ei pystynyt vastaamaan ulkonäön luomiin odotuksiin.
Juomasuositus: Pitkään kypsytetty
ranskalainen cherry tai suomalainen
bulkkilager.

Maku: Pullan kardemummainen maku
on tässä yksilössä aika puskeva. Ei
kannata ainakaan säästellä täytteen
suklaan määrässä. Oli kyllä aika kovat
odotukset tämän suhteen, mutta ei
sykähdyttänyt. Dumble-karkki on kyllä
jees.
Suosittelisitko ystävälle vai vihamiehelle? Tarjoaisin Dumletorelle Tylypahkassa.
Arvosana: 3/5
Juomasuositus: Jotain lämmintä. Kahvi ja drinkkisuosituksena Irish coffee.
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Kinuskipekoni-laskiaispulla

K errosmallin laskiaispulla perinteisin ja tunnetuin laskiaispullan muo-

Ulkonäkö: Pulla poikkeaa rohkeasti perinteisestä kerroslaskiaispullasta. Tämä
yksilö on trendikäs eväsleipämallinen
laskiaispulla. Vähän vastenmielisen
näköinen, mutta tieteen nimessä pitää
päästä maistelemaan.

Suosittelisitko ystävälle vai vihamiehelle? Voisin tarjota molemmille.
Arvosana: 3/5.
Juomasuositus: Appelsiinituoremehu.

Gambinapulla
Ohje kotileipureille: Herkullinen gambinahillo valmistuu lämmittämällä paistinpannulla 2dl gambinaa ja lisäämällä puoli kiloa sokeria. Sekoita kunnes hillo on
kiinteää.
Ulkonäkö: Ahh gambinapulla on ulkonäöltään niin ylitsevuotavainen. Viettelevän pursuava. On muuten jo toinen eväsleipämallin pulla.
Maku: Gambinastakin saa oikeasti aika
hyvää, kun laittaa tarpeeksi sokeria. Kuin
sokeroitu suudelma, mutta sisältä säteilee Gambinan sielukas maku. On kyllä
valehtelematta paras laskiaispulla, jonka
olen ikinä syönyt.
Suosittelisitko ystävälle vai
vihamiehelle? Hyvälle ystävälle
Arvosana: 6/5
Juomasuositus: Tämän kanssa ainoa
oikea valinta on Gambina.
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Nestemmäinen laskiaispulla
Valmistusprosessi: Revi pulla palasiksi
ja laita blenderiin. Lisää loraus kermaa,
siivu rainbow-vanilijajätskiä (kannattaa
valita laadukasta tavaraa), reilu ruokalusikka vadelmahilloa, loraus maitoa.
Hurruuta sitten täysillä semmoset 45
sekuntia. Laitoin parvekkeelle jäähtymään ja kävin saunassa siinä välillä.
Ulkonäkö: Vaahtoava. Aika viskoosia
tämä on. Ei paljon pinta heilu.
Maku: Ehdottomasti paras koskaan
juomani laskiaispulla. Yllättävä laskiaispullamainen. Suutuntumalta samettinen ja pehmeä, ei juurikaan sattumia.
Ompa muuten todella hyvää. Maistuu
aivan laskiaispullalta.
Suosittelisitko ystävälle vai vihamiehelle? Aivan kaikille. Vihamiehestäkin
voisi tulla kaveri, jos tarjoaisi tällaista.
Arvosana: Tällä kertaa vain 5/5.

Ristikon ratkaisut: 1.Vauva 2.Paniikkihuone
3.Maanantai 4.Pressu 5.Pantomiimi 6. Amor Infinitus
7.Sexcu 8. Henrik 9. Krokkaus 10.Maustetytöt
11.Ubongo 12.Apinatalo
13.Kesäpiknik 14.Emeriittus 15.Spörde

Maku: Makea ja suolainen sopivat
tunnetusti yhteen. Tuli kyllä koko pulla
syötyä, mutta vaikea sanoa oliko tämä
hyvää vai ei. Suu olisi halunnut tykätä,
mutta aivoni huusivat, ettei tällaista
pitäisi olla olemassa. Pekonin suolaisuus oli aika peittävä. Joku vähemmän
suolainen vaihtoehto voisi toimia
paremmin.

to, joka voi kuitenkin aiheuttaa syödessä monenlaisia ongelmia.
Blankin toimituksessa onkin havahduttu perinteisen laskiaispullan
surkeaan käytettävyyteen. Kokonaisen laskiaispullan puraisu aiheuttaa lähes väistämättömän kermavaahto-overflown, joka on käyttäjälle
kokemuksena stressaava ja pahimmillaan tärvelee kokemuksen lisäksi
myös vaatteet. Mutta ei hätää! Uuden ja innovatiivisen laskiaispullaratkasun avulla herkkuhetkien sujuvuus on taattu. Eikä sinun tarvitse
enää edes miettiä, syötkö kannen vai pohjan
ensimmäisenä!
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