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Hanna "Ankka" Ollikainen

T ervehdys ihanat lukijat! 
Taas se on Wappu tuloil-
laan ja Wappublankki saa-
tu julkaistua! Jokohan nyt 

pääsisi tätä lehteä lukemaan ihan fyy-
sisessä muodossa Wappusaunan mer-
keissä?! Onhan tässä sitä jo pari vuotta 
odoteltu. Noh, ainakin tämän tekstin 
kirjoittamisajankohtana tilanne näyttää 
varsin hyvältä. 

Hassuahan se on, kun pääsiäinenkin on 
tosiaan vielä tässä edessä. Mutta mitä-
pä se haittaa, koska eihän Wabu kos-
kaan lobu. Joku viisas herra joskus sa-
noi, että never stop the madness. Hyvä 
vain aloittaa valmistautuminen ajoissa 
ja fiilistellä tulevia perinteisiä tapahtu-
mia! Piakkoin sitä (toivottavasti) pääs-
tään kurkia juottamaan Snellmanin 
puistoon Blankon kurjenjuotossa. Niillä 
on varmasti ollut meitä jo kova ikävä!

Mitäs, mitäs, sitä sitten kertoisi… Meillä 
tällä kertaa Blankkia on lähtenyt taitta-
maan Sampo! Hän on päässyt luomaan 
tämän hienon wappuisen lehden ulko-
asun. Kannen on taiteillut graafikkom-
me Juhani ja Wappuliitettä on ollut 
minun lisäkseni työstämässä Atte! Leh-
destä pääsette lukemaan mielenkiintoi-
sia juttuja yhteistyökumppaneiltamme. 
Lisäksi tästä numerosta löytyy artikke-
leita liittyen urheiluun, Blankon histo-
riaan ja uusimpaan Souls-genren peliin 
(Aah, Elden Ring). Pikkulinnut lähettivät 
lisäksi kutkuttavan mielipidekirjoituksen 
Veeralta. Perinteinen Beer&Bunny tekee 
myöskin paluun ja hallitusnaamastoa 

ei olla unohdettu! Lopuksi blankkitii-
miläiset ovat päässeet arvostelemaan 
simojen maun täyteläisyyttä ja laatua. 
Tiimiläisten keskuudessa pyöri vielä jon-
kinlainen kiertosarjakuvakin…

Elikkäs lehti on laidasta laitaan täynnä 
värikästä sisältöä. Voisi sanoa että se on 
mukavan wappuisa. Kannattaa muistaa 
tsekata kyllä mukana tullut Wappuliite 
tarkemmin. Sieltä löytyy tietoa kaiken-
laisista Wapun tapahtumista, jotka ovat 
niin Blankon kuin muiden kiltojen järjes-
tämiä. Siitä on hyvä bongailla, että min-
nes kaikkialle sitä lähtisi nyt Wappuna 
osallistumaan! (Kannattaa nyt ainakin 
niihin Blankon tapahtumiin tulla piipah-
tamaan ;) )

Eipä mulla tässä mitään muuta! Hyvää 
alkanutta kevättä kaikille ja nähdään 
Wapun tapahtumissa!

Pääkirjoitus
3 Pääkirjoitus
4 Puheenjohtajan palsta
5 Urheilupalsta
7 Buutin mainos
8 Ensikosketuksessa: Elden Ring
10 Siis missä Jori on töissä, Vaimolla?
12 Historiikkipalsta: Kiltahuone
14 Hallitusnaamasto
16 Yhteistyökumppanit
18 Loimu: Verkot vesille
20 Blankki testaa: Simat
24 Blankki-täti vastaa osa 1014

26 Kiertosarjis

Blankki 2/22 |  3



Puheenjohtajan palsta

T erveppä terve! Useamman 
vuoden tauon jälkeen vai-
kuttaa nyt vihdoin siltä, että 
pääsemme viettämään Wap-

pua normaalissa moodissa pitkästä aikaa. 
Tänä vuonna wappu alkaakin meillä jo mel-
ko aikaisella Wappusaunalla, jossa pääsette 
tätä lehteä hypistelemään. Ajoissa on hyvä 
olla liikkeellä! Wappusaunan jälkeen saam-
mekin hetken aikaa miettiä että mihinkäs 
helvettiin sitä ollaan taas ryhdytty, sillä 
Blankon muut perinnetapahtumat sijoit-
tuvat sitten seuraaville viikoille. On diskoa, 
on grillausta, ja tietenkin janoisten kurkien 
juottoa. Tekemisen puutteesta ei huolta tä-
näkään wappuna!

Ennen tuota suurta juhlaa on edessämme 
kuitenkin myös toinen suuri koitos - keväi-
nen excursiomatka kohti Tallinnaa. Wapun 
kaltaisesti tätäkin tapahtumaa on joudut-
tu parin viimen vuoden aikana vain kuiva-
harjoittelemaan, joka kylvää pienen pientä 
epäilyksen siementä jonnekin päin takarai-
voa: “selviääköhän tästä hengissä?” Asiaa 
hetken ajateltuani kuitenkin ymmärrän, 
että tämä kysymyshän onkin täysin toissi-
jainen - eihän tuolle reissulle mennä selviä-
mään hengissä, vaan pitämään hauskaa! 
Tämän harhaluuloisen mantran voimalla 
aion reissusta selvitä yhtenä kappaleena, 
kerron vaikka seuraavassa Blankissa että 
auttoiko. Nyt myös tajuan että tämähän 
taitaa olla viimeinen kerta ennen kesää 
kun blankkia kirjoittelenkaan, niin muista-
kaapas kaikki sitten tulla piknikeille kesäl-
lä. Jospa siellä jotain afterworkkejäkin voisi 
olla, kannattaa seurata tiedotusta!

Hallituksen toiminta on jatkunut oikein 
hienosti, vaikka alkuvuonna varsinkin mei-
nasi kiirettä pitää oikein kunnolla. Olemme 
alkuvuoden etäilyn jälkeen pääseet jo tou-

huamaan kasvotusten ja ryhmäytymään 
siinä lomassa kivasti. Kaikki tulevat hyvin 
toimeen ja ovat oma-aloitteisia, mikä on 
puheenjohtajan näkökulmasta mahtavaa! 
Varsinkin tapahtumia järjestäessä on aina 
mukava huomata, että monilla on ideoita 
ja intoa toteuttaa niitä. Saadaan paljon 
erilaista tekemistä, kun tapahtumia järjes-
täessä on käytetty monen erilaisen keittä-
jän soppakauhaa.  Iso käsi siis muulle hal-
litukselle, jotka ovat päässeet vauhtiin jo 
näinkin nopeasti. ✋ (tuo on se käsi hehe)

Nyt ei enää runosuoni sykähtele, joten toi-
vottelen teille heipat ja lähden valmistau-
tumaan wappuun. Muistakaa että wapun 
aikaan kannattaa tuplata, tai jopa triplata 
vedenjuonti. Heipparallaa!

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

Niklas “kiklas” Riekki
URHEILUPALSTA

Kiipeilyä ja pakollinen maininta Blankon
kyykkä- menestyksestä

P erjantaina 18.2.2022 Blankon urheiluaktiviteetit jatkuivat 
boulderoinnin merkeissä Oulun kiipeilykeskuksella. Boul-
derointi tarkoittaa kiipeilyn muotoa, jossa kiipeillään il-
man valjaita korkeintaan muutaman metrin korkeudessa. 

Alla on pehmustepatjat, paitsi jos sattuu kiipeilemään kohdassa, 
jossa ei saisi kiipeillä. Alun perin boulderointia käytettiin köysikii-
peilyn harjoittelemiseen, mutta se on sittemmin eriytynyt omaksi 
lajikseen ja ympäri Suomea on noussut kiipeilyhalleja, joissa on 
mahdollisuus kummankin kiipeilymuodon harjoittamiseen. Hyvä 
näin, koska köysikiipeilyyn tarvitsee automaattivarmisteisella sei-
nällä kiipeilemistä lukuun ottamatta erinäisiä kursseja, jotta sitä 
pääsee harjoittamaan.

Essi ”essepuhis” Puhakainen

Osallistujia oli noin kymmenkunta, 
joista osalla oli jo kiipeilytaustaa, jo-
ten paljon seurailtavaa riitti. Myös ne, 
joilla kokemusta oli vähän tai ei ollen-
kaan, saivat kokeilusta paljon irti. Vä-
lillä, varsinkin alussa, kiipeilysuorituk-
set menivät melkoiseksi riehumiseksi 
eikä voinut olla varma, että ollaanko 
tässä poikien yläasteen liikuntatunnil-
la vai missä, mutta vähitellen malttia 
ja harkintaa alkoi tulla mukaan peliin. 
Nämä kaksi seikkaa ovatkin kiipeilys-
sä keskeisiä, koska tekniikka ja järkei-
ly vie pitkälle varsinaisten lihasvoi-
mien hiipuessa. Tästä johtuu se, että 
taitava kevytrakenteinen kiipeilijä voi 
pystyä suoriutumaan paremmin kuin 
perinteinen lihaskölikkä. 
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Kaiken kaikkiaan reissu oli great suc-
cess, kukaan ei ainakaan tunnustanut 
loukanneensa itseään pientä asiaan-
kuuluvaa kämmennahkojen kärsi-
mistä lukuun ottamatta ja kiipeily-
keskukselta poistuttiin hyvillä mielin 
ulkona odottaneeseen upottavaan 
lumipöpperöön. Urheimmat jatkoi-
vat vielä pyöräillen kotia kohti. Alle-
kirjoittanut tosin totesi, että enough 
is enough ja kärräsi polkupyörän bus-
sin kyytiin ja suuntaasi keskustaan.

Lopuksi täytyy mainita vielä Blankon 
suoriutumisesta WCOK 2022 -tur-
nauksessa. Blankon joukkueet eivät 
kovasta yrityksestä ja janojuoma-
douppauksesta huolimatta päässeet 
alkueristä jatkoon, mutta asiaan vai-
kuttanee ratkaisevasti se, että tänä 
vuonna ei ollut erillisiä sarjoja kilpa-
joukkueille. Tällaisessa käytännössä 
ammattipelaajia pursuilevassa ylei-
sessä sarjassa pelanneena voin vain 
todeta, että tällä kertaa turnausta 
edeltäneellä viikolla tehty kahden 
tunnin lajiin tutustuminen ja harjoit-
telu ei ihan aiheellisesta syystä johta-
nut jatkopeleihin joukkueen äärim-
mäisestä motivaatiosta huolimatta. 
Turnaus oli tästä huolimatta hauska 
tapahtuma, ja OAMK ry oli järjestä-
nyt sen hyvin. Myös kiltisjatkot olivat 
kunnon hyvät kaikessa epäjärjestyk-
sessään kuten asiaan kuuluu. 
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EnsikosketuksessA:

V ielä hetkinen sitten en ollut pe-
lannut yhtäkään From Softwa-

re -pelistudion Souls-pelisarjan peliä. 
Tämä tuli kuitenkin muuttumaan hy-
vinkin pian kun internetin ja sosiaa-
lisen hypetyksen ansiosta päätin tä-
män Elden Ring -pelin ostaa. Saattoi 
jotain vaikutusta olla myös sillä, että 
peli on tehty yhteistyössä kirjailija 
George R. R. Martinin kanssa. Kuiten-
kin peli tuli ennakkotilattua “Launch 
Edition” -muodossa ja pelin 45 euron 
hintakaan ei tuntunut liian pahalta 
mikäli peli päätyisikin lopulta osal-
tani pettymykseksi. Tähän versioon 
pelistä tuli mukana pieni juliste, kuvi-
tuskuvia ja haalarimerkki, kyllä, haa-
larimerkki. Tässä kirjoituksessa tiivis-
tettynä kokemukseni  45 pelitunnin 
jälkeen.

Pelin päälle saatuani ja asennettuani 
oli vuorossa ensimmäinen bossi, tämä 
bossi ei kuitenkaan ollut haastava 
vaan erittäin aikaa vievä ja monimut-
kainen. Bossin nimi oli hahmonvalin-
ta ja kustomisointi ja voi että tähän 
saakin sitten menemään aikaa. Pidin 
todella paljon siitä, että hahmon kus-

tomisoinnissa oli paljon valintoja ja 
suuri vapaus pelaajalle, pisteet From 
Softwarelle tästä.

Itse peliin päästyäni aivan ensimmäi-
seksi kuolin. Kun en ollut enää kuol-
lut vähään aikaan, kuolin uudestaan 
ja tästä kuolemasta toivuttuani taisin 
muistaakseni kuolla, jonka jälkeen 
kuolin. Olin kokemukseni jälkeen jo 
vähän ärtynyt ja stressaantunut, kos-
ka en näiden mainitsemieni kuole-
mien jälkeen kuollut kuin vasta viiden 
minuutin jälkeen. Onneksi pian taju-
sin, että joko opetellaan pelaamaan 
peliä paremmin tai sitten totutaan 
kuolemaan. Totuin kuolemaan sekä 
pelaamaan peliä hieman myöhem-
min.

Yleisellä tasolla peli on todella miellyt-
tävä, käyttöliittymään ei ole sotkettu 
mitään turhaa ja kaikki tarpeellinen 
on todella lähellä. Asiat ja elementit 
jotka pelistä on karsittu on minusta 
tehty hyvässä suhteessa ja ylimää-
räisten ja turhien elementtien puut-
tuminen on erittäin positiivinen asia. 
Esimerkiksi melkein kaikissa muissa 

peleissä oleva tehtävälogin puuttu-
minen ei ole ongelma vaan aiheuttaa 
positiivisesti sen, että pelaajan tulee 
kuunnella tarkasti ja itse tutustua 
juoneen paremmin sekä kuunnella 
vuoropuhelut tarkasti. Peliin tulee 
näin uppouduttua paremmin ja pelin 
juoni sekä hahmot jäävät paremmin 
mieleen. Pelistä muutenkin puuttuu 
totuttu pehmoilu pelaajaa kohtaan, 
kukaan ei tule sinua kädestä pitäen 
ohjaamaan ja opettamaan pelin me-
kaniikoita, vaan ne on löydettävä ja 
opeteltava itse. Tämä voi kuulostaa 
joidenkin korvaan pahalta, mutta pi-
din itse juurikin tästä syystä pelistä 
vain entistä enemmän.

Peliä voin suositella kaikille muil-
lekkin, jotka eivät ole aikaisemmin 
Souls-pelisarjan peleihin koskeneet, 
mutta kuitenkin antaisin varoituksen 
sanasen kasuaalipelaajille: tämä ei 
todellakaan ole se peli jota pelataan 
rentoutuakseen, tätä peliä pelataan 
kasvattaakseen luonnetta. Vaikka 
pelissä ei ole mahdollisuutta valita 
vaikeusastetta, tarjoaa peli kuitenkin 
mahdollisuuden helpottaa ylitsepää-
semättömiä esteitä. Mikäli pelissä 
tuntuu jumittuneensa, kannattaa pe-
lissä käydä jossain muualla hakemas-
sa kokemusta ja harjoittelemassa sen 
sijaan, että hakkaa päätä toistuvas-
ti seinään ja odottaa lopputuloksen 
muuttuvan. Lopulta vaikka peliä en vielä ole ke-

rennyt läpi pelatakkaan, täytyy peli 
sijoittaa omassa “parhaimmat pelit” 
-asteikossa kolmanneksi. Tätä peliä 
paremmat ovat ainoastaan enää Zel-
da: Breath of the Wild ja Witcher 3.

Arvosana 5/5

"Tämä ei todellakaan ole 
se peli jota pelataan rentou-
tuakseen, tätä peliä pelataan 
kasvattaakseen luonnetta"

Juho "Alo" Toratti
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Siis missä Jori on töissä, Vaimolla?

Tämä on tarina siitä, kuinka Jori 
Rautio päätyi Vaimolle projek-
tikoordinaattoriksi. Ja kuten 

kaikki mahtavat tarinat, stoori sai 
alkunsa Oulun yliopistolla, jossa Jori 
opiskeli tuotehallintaa ja sivuainee-
na tietojenkäsittelytiedettä. Aher-
tamisen jälkeen päähenkilömme 
valmistui tuotantotalouden diplo-
mi-insinööriksi kesäkuussa 2021, jon-
ka jälkeen oli aika lähteä hakemaan 
töitä.

Juoni tiivistyy
Vaimo on maailman arvostetuimpia 
digitaalisen liiketoiminnan asiantun-
tijoita, eli käytännössä rakentaa verk-
kokauppoja ja konsultoi kaikessa mitä 
kaupankäyntiin verkossa liittyy. Yritys 
oli Jorille ennestään tuttu, joten hän 
päätti laittaa hakemuksen vetämään. 
Olihan yrityksen nimi niin hullunkuri-
nen, ettei sitä voinut sivuuttaakaan.

Pian hakemuksen lähettämisen jäl-
keen tarinamme sankari koki vas-
toinkäymisen: Vaimon vastaus oli “Ei 
kiitos”. Yleisesti ottaen vaimot saatta-
vat vaatia hieman suostuttelua, joten 
päähenkilömme ei luovuttanut, vaan 
avasi dialogin: “Miksi ei?” Tätä inten-
siivistä keskustelua seurasi odotta-
maton juonenkäänne.
Jännittävä keskikohta

Kisassa oli mukana kokeneempiakin 
hakijoita, mutta Vaimolla otetaan 
huomioon työntekijöiden vahvuudet 

monipuolisesti ja Jori saikin kutsun 
haastatteluun. Pian juttutuokioiden 
ja testien jälkeen Jorille tarjottiinkin 
jo paikkaa. Koko prosessi kesti alle 
kaksi viikkoa.

Projektikoordinaattorina Jori huoleh-
tii, että tehdään mitä on sovittu ja 
pysytään aikataulussa sekä budjetis-
sa. Hommat Vaimolla vastasivat sitä 
mielikuvaa, joka Jorilla oli paikasta 
etukäteen. Tukea on ollut riittämiin 
ja asiakastöihin pääsi mukaan alusta 
asti. Ei ole myöskään haitaksi, että 
toimisto on viihtyisä ja työkaverit oi-
keasti mukavia. Jori kokee, että opin-
noista on ollut hyötyä työelämässä ja 
koulusta mukaan tarttuneita tuoreita 
toimintamalleja on päässyt sovelta-
maan projekteissa.

Tarina jatkuu
Kun Jorilta kysyy mitä hän haluaa 
tehdä viiden vuoden päästä, kuuluu 
vastaus: “En ainakaan projektikoor-
dinaattorin töitä.” Työtehtävät ovat 
mieluisia, mutta Jori katsoo kuitenkin 
tulevaisuuteen. Suunnitelmissa on 
kokeilla rohkeasti minne omat siivet 
kantavat. Ja sehän sopii, sillä Vaimol-
la juhlistetaan vapun lisäksi yritteliäi-
syyttä ja rohkaistaan eteenpäin! Ja 
vaikka se voikin kuulostaa epäsovin-
naiselta, Vaimolla on haku aina pääl-
lä – katso avoimet paikat osoitteessa 
www.vaimo.fi tai LinkedInistä. Jorin mukaan parasta Vaimolla on mahtava porukka, viihtyisät tilat sekä se, 

että työ on merkityksellistä – verkkokauppaprojektit ovat merkittävä osa asiak-
kaiden liiketoimintaa.

"Vaimolla on haku aina päällä – katso avoimet paikat 
osoitteessa www.vaimo.fi tai LinkedInistä."
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Historiikkipalsta: Kiltahuone
Maria “maikki” Ollila

T ämän kertaisen historiik-
kipalstan aiheena on kil-
lan toimintamme sydän eli 
kiltahuone, erityisesti sen 

syyn takia, että nykyinen kiltahuo-
neemme täyttää jo huimat 30 vuotta 
ja synttärijuhlia vietetään wappuna, 
eli aivan heti tämän jutun ilmestymi-
sen jälkeen. 

Ensimmäisen kiltahuoneen Blanko sai 
jo vuonna 1981. Muinaiset kirjoitukset 
kertovat sen olleen Prolabin vieres-
sä varastossa lähellä ovea L2. Toimi-
kunnan arkeologit tekivät arkistojen 
kaivamista ja paikallistivat sijainniksi 
nykyisen ATK-kadun. Valitettavasti 
ensimmäistä kiltahuonetta ei enää 
ole, ja sen tilalla ovat logopedian uu-
det tilat. Myöskään yhtään kuvaa ar-
keologit eivät ole (vielä) onnistuneet 
löytämään ensimmäisestä kiltahuo-
neesta.

Nykyinen kiltis saatiin virallisesti käyt-
töön 1992, ja siitä lähtien blankolaiset 

ovat viettäneet siellä aikaa ja juoneet 
kahvia. 30 vuoden aikana kiltahuone 
on remontoitu kaksi kertaa, ja mo-
lemmilla kerroilla on mietitty lami-
naattilattian laittamista, mutta lattia 
on lopulta saanut vain uutta väriä 
pintaan. 

Kiltahuonetta kohtaan on myös teh-
ty ikävästi, kun sinne on murtauduttu 
useasti, silloin vanhoina aikoina, kun 
yliopiston katakombeihin on ollut va-
paa pääsy. Murroissa on viety Blankon 
pelikonsoleita, mutta kaikista arvok-
kain varastettu esine on ollut häkki-
lintupullo. Onneksi nykyään kiltiksellä 
on vahvat ovet, sekä katakombeihin 
ei pääse niin helposti. 

Nykyinen kiltahuone ei kuitenkaan 
ole Blankon uusin huone. Laitoksen 
kukoistuksen aikana, kun Tietotalo 2 
avattiin vuonna 2005, myös Blanko sai 
sinne oman huoneen. Se sijaitsi nykyi-
sen Ympäristötietotalon väestönsuo-
jassa oven 2M vieressä. Vuonna 2004 
siitä puhuttiin kiltahuoneena ja siellä 
oli pienoiskeittiö, toimistonurkkaus 
ja kahviopöytiä tuoleineen. Vuoden 
2005 toimintasuunnitelman mukaan 

Kiltahuone vuonna 2003

“Tietotalo 2:n uutta ainejärjestötoi-
mistoa käytetään ensisijaisesti tau-
ko- ja ryhmätyötilana.” Myöhemmissä 
Blankeissa kyseisestä huoneesta on 
puhuttu kiltatoimistona, jossa on teh-
ty Blankkia. Valitettavasti tästä etuoi-
keudesta jouduttiin jossain vaiheessa 
luopumaan (viimeisimmät maininnat 
löytyivät vuodelta 2010), ja arkeologit 
ovat löytäneet vain kaksi kuvaa. 

Tällä hetkellä kiltahuoneen tulevai-
suus näyttää valoisalta pitkästä ai-
kaa. Koronan aiheuttama hiljaiselo 
on toivottavasti viimein päättynyt 
kokonaan ja kiltahuone on täyttynyt 
jälleen opiskelijoista. Historiikkitiimin 
ei onneksi tarvitse katsoa tulevaisuu-
teen päin, koska siellä saattaa näkyä 
kiltahuonekommuuni kattokerrok-
sessa Raksilan keskustakampuksella, 
jonne pienet blankolaiset vain projek-
toivat itsensä, kun opiskelevat etänä 
pohjoisen tuntureilla.

Paljon onnea kiltis 30 vuodesta! Kiltahuone vuonna 2000

Kiltatoimisto
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Yhteistyökumppanimme:
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Työttömyyskassaan kuuluminen on fiksua! 

VAKUUTA ITSESI PAHAN PÄIVÄN VARALTA!
Kesätöiden alla on hyvä muistaa 
liittyä työttömyyskassaan, jotta 
ehdit kerryttää työssäoloehdon 
täyteen ennen valmistumistasi. 
Työttömyyskassa toimii kuten 
muut vakuutukset, et voi ottaa sitä 
takautuvasti.

Loimun alojen opiskelijoiden kesätöiden 
keskiansio on noin 2 000 € kuukaudessa. 
Näillä tuloilla ansiosidonnaisen päivärahan 
suuruus olisi noin 1 200 € kuukaudessa, 
joka on noin 500 € Kelan maksamia tukia 
suurempi.

Työssäoloehdon kriteerit pähkinänkuoressa:

• Voimassaoleva palkkatyösuhde liittymishetkellä
• Opiskeluaikana yhteensä 26 työviikkoa, 

minimityöajan ollessa 18 tuntia viikossa. 
Opetustyössä työaika on 8 opetustuntia viikossa.

• Korkeakouluopinnot pidentävät tarkastelujaksoa 
korkeintaan seitsemällä vuodella. Muutoin 
tarkastelujakso jonka aikana työviikot tulee kerryttää, 
on 28 kuukautta.

• Kokopäiväisessä työsuhteessa palkan pitää olla 
vähintään TES:n mukainen. Jos alalla ei ole työ
ehtosopimusta, palkan on oltava vähintään vuosittain 
vahvistetun minimipalkan tasolla. Osaaikaisten ja 
tuntityöläisten palkat suhteutetaan työaikaan.

Liity Loimuun ja 
työttömyyskassaan 

osoitteessa  
www.loimu.fi.

Poikkitieteellisyydestä kuulee aina puhut-
tavan ja tuntuu, että sitä pidetään jopa 
jonkinlaisena itseisarvona ja tavoiteltava-
na asianlaitana. Onko poikkitieteellisyys 
sitten tavoiteltavaa? Kyllä on.
Harmittavan usein korkeakoulukulttuu-
rissa huomaa niin sanottua siiloutumista 
oman pääaineen opiskelijoiden kesken. 
Tämä on toki luonnollinen kehityskulku: 
jo fuksina tutustutaan ja monesti ystävys-
tytään oman pääaineen fuksikavereiden 
kesken. Näiden samojen ihmisten kanssa 
jaetaan lukuisat luennot ja tapahtumat. 
Oma ainejärjestö tai kilta on usein opis-
kelijan koti ja aktiivisesti läsnä opiskelijan 
arjessa. Pääaineesta tulee vahvasti osa 
opiskelijan identiteettiä ja siitä tunnetaan 
ylpeyttä niin yksilönä, kuin yhteisönä. Pää-
aine tuo ihmiset yhteen.
Tämä kaikkihan kuulostaa oikein mukaval-
ta ja luonnolliselta, miksi siis lähteä aidan 
toiselle puolelle tutustumaan niihin tun-
temattomiin kasvoihin, joihin törmää tois-
tuvasti yliopiston käytävillä? Viimeistään 
työelämään lähtiessä kohtaat poikkitie-
teellisyyden. Valmistumisen jälkeen ihmi-
set päätyvät töihin laajasti erilaisiin or-
ganisaatioihin, jotka harvoin menestyvät 
vain yhden osaajaprofiilin voimin. Orga-
nisaatioissa on laajasti erilaisia toiminto-
ja, joiden pyörittämiseen tarvitaan hyvin 

erilaisen koulutuksen omaavia henkilöitä. 
Poikkitieteellisyys on siis lopulta vääjää-
mätöntä, joten mitä jos sitä edistäisikin 
jo opintojen aikana. Verkostoista on aina 
apua. Mitä jos omat verkostosi ulottautui-
sivat myös oman pääaineesi ulkopuolelle. 
Voisiko tämä auttaa sinua työelämän ja 
työnhaun lähestyessä—todennäköisesti 
kyllä, haittaa siitä ei ainakaan ole. Erilai-
suus on rikkautta.
Miten sitten tutustua poikkitieteellisesti? 
Esimerkiksi oman alasi ammattiliiton kaut-
ta. Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteli-
jöiden liitto Loimu ry edustaa kymmeniä 
erilaisia pääaineita. Meidän jäsenenämme 
pääset tutustumaan ihmisiin poikkitieteel-
lisesti esimerkiksi työelämätapahtumiem-
me- ja koulutustemme kautta.  Jäsenilläm-
me on lisäksi myös oma LinkedIn-ryhmä. 
Yksi helppo keino tutustua poikkitieteel-
lisesti on lähteä mukaan kampuksellasi 
toimivan Loimun opiskelijayhdistyksen 
toimintaan ja tapahtumiin. Jos et vielä ole 
Loimun opiskelijajäsen niin hopihopi liitty-
mään ja osallistumaan erilaisiin poikkitie-
teellisiin tapahtumiimme!
Kannustan kaikkia tänä vuonna tutustu-
maan ja verkostoitumaan yli pääaine- ja 
tiedekuntarajojen.
Henri Forssten 

Aurinkoista loppukevättä ja Wapun aikaa! Pian alkavan kesän ja näin ollen toivotta-
vasti myös auringon myötä on mukava ulkoilla, kalastaa, viettää aikaa kavereiden 
kesken ja ennen kaikkea verkostoitua muiden alojen opiskelijoiden ja tulevien asian-
tuntijoiden kanssa. Tästä Blankista löytyy Loimun näkökulmia verkostoitumisesta ja 
infoa työttömyyskassasta. Huippua päästä mukaan Blankonkin juttuihin, törmäillään 
lämpimissä merkeissä!

Verkot vesille

Kirjoittaja työskentelee Loimun opiskelijasektorilla ja on huomannut yhteis-
kuntatieteilijänä olevansa työelämässä ympäröitynä muun muassa lain, vies-
tinnän ja luonnontieteen osaajilla.

Poikkitieteellinen tutustuminen kannattaa

Mukavaa loppukevättä kaikille toivoo 
Saana Riekki, Oulun kampuspromoottori
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Blankki Testaa:
SIMAT

Vappua lähestyessä täytyy alkaa suunnitella mitä aikoo juoda janoonsa sitä 
viettäessä. Vaihtelun vuoksi Blankin testiraati ei tällä kertaa kuitenkaan 
testaa alkoholillisia janojuomia, vaan testiin on tällä kertaa valittu juomia, 

jotka vain teeskentelevät olevansa alkoholillisia. Raati on täten valinnut testiin 
laajan kattauksen kaupan hyllyiltä löytyviä simoja, testattavaksi ja arvioitavaksi 
jokaisen ostopäätöstä tekevän hyväksi.

Raati:
Joonas “Sly0ne” Haatainen, Ernesti “Coco” Komulainen, Hanna “Ankka” 

Ollikainen, Essi “essepuhis” Puhakainen, Janne “zipp” Sipilä

Kuvat:
Hanna “Ankka” Ollikainen

Hanna: Näyttää rypsiöljyltä, sitruuna-sprite 1/5
Essi:  Enemmän happoja kuin edellisessä, jäi outo fiilis 1.5/5
Joonas: Vähän limpparimaisen oloinen 2,5/5
Ernesti: Liian hapokasta 2,5/5
Janne:  huonompi kuin oma, henkilökohtainen sima 2/5

Arvosana: 9,5 /25

Mehukatti sima

Rainbow sima
Hanna:  Aika lökön väristä -/5
Essi:  Näyttää aidolta simalta, hapotonta litkua,   
  rusinan makuinen 0/5
Joonas: Haisee hiton dänkiltä, maistuukin dänkiltä 0,5/5
Ernesti: Jos joku ikävä tulee kylään, tarjoaisin 0/5
Janne:  Ei mikään Vip-sima, vaan RIP-sima,
  selvä voittaja 0,1/5

Arvosana: 0,6 + - /25

Vip-sima
Hanna: Parempi kuin äskeinen 3/5
Essi:  Ihan ok, ei kotisiman verto 3/5
Joonas: Aika lähellä pommacia 3/5
Ernesti: Keskivertohuono, ei serpentiinit lennä 3/5
Janne:  Lähellä pommacia, ihan ok Juo/5
  

Arvosana: 12 + Juo /25

Hanna:  Haisee ihan simalle, puuttuu kirpeys 2/5
Essi:   Epäonnistunut kotisima 1,5/5
Joonas:  Tuntuu vähän laimeahkolta 2/5
Ernesti: Vähän kuin hapoton pommac 2/5
Janne:  Kuin äidin tekemä koti/sima

Arvosana: 7,5 + koti /25

Marli Kotisima
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Hanna: Tämä olikin spördeä, ei yltänyt ykköseksi 0/5
Essi:  Mieto spörde, toisi vähän happoja, yäk 1/5
Joonas: Kyllä joisin mieluumin vettä 1/5
Ernesti: Suosittelen avaamaan, kun makuaisti
  on turtunut 1/5
Janne:  Kalliimman näköinen, lattea 1/5

Arvosana: 4 /25

Poikain parhaat perinteinen sima

Poikain parhaat inkivääri-sima
Hanna: Tulee mieleen kiinalainen ruoka, ihan silleen
  kuitenkin ok 1/5
Essi:  Tuoksuu glögiltä, kuoharipullo antoi odottaa maulta  
  enemmän, joten siitä miinus 1,5/5
Joonas: Tunnustan simaksi, jossa päällä inkivääriä 2,5/5
Ernesti: Se on sitä, mitä se lupaa 2/5
Janne:  Haisee vähän inkiväärille, p*ska pohjamaku kuin  
  kiinalaises 1+inkivääri/5

Arvosana: 8 + inkivääri /25

Marli perinteinen sima
(Jannen henkilökohtainen sima)

Hanna: Mukavan makea, söisin munkkia tämän kanssa
Essi:  Olin skeptinen kun tässä lukee että    
  suosikkisima, mutta onkin ihan kohtuullinen
Joonas: Tätä voi kutsua simaksi
Ernesti: Simo Silmu soimaan ja tätä lasiin
Janne:  Suosikkiripuliani

          Arvosana: Voittaja /25

Bonuskierros

Absintti + Vip-sima
Joonas: Maistuu huonolta yskänlääkkeeltä
Janne:  Tulee ihan nuoruus mieleen, juomisen
  jälkeen
Ernesti: Aika hyvä 
Hanna: Tuoksuu ihan absintilta, tosi outo
  huono lökö
Essi:  Minulle riittää nämä simat, riittää jo
  ensi vuodeksi *jättäytyy juomasta*

Tequila + sima
Hanna:  Paranee joka hörpyllä, kuin kylppärin  
  lattia
Joonas: Alan muistamaan miksi en halunnut  
  juoda tätä
Ernesti: Onko varma, ettei tämä ole denatu 
  roitua?
Janne:  Tällä Vieroitetaan alkoholisteja
Essi:  *Katsoo tuskistuneita ilmeitä vierestä  
  ja viihtyy*

(Raadin virallinen mielipide testin jälkeen on, että vesi on hyvää)

*

* Voit ostaa Emeriittus -haalarimerkin Blankon Wappusaunasta Blankki 2/22 |  2322  |  Blankki 2/22



Blankki-täti vastaa osa 1014

Tervehdys kelpo blankolaiset! Viime palstasta onkin aikaa, joten käydäänpä 
suoraan asiaan! Olette lähetelleet tädille monia kysymyksiä, jotka teitä ovat 

askarruttaneet. Täti vastailee niihin asiaankuuluvalla hartaudella.

Moi täti ootko sinkku? - Terveisin 
Nikl- eiku siis Atte
Parisuhdestatus on aina pelkkä 
määrittelykysymys. Kysymyksen 
vastaus riippuu paljon myös kysyjästä 
- kukapa ei uudempaan ja parempaan 
versioon haluaisi päivittää. Tätä varten 
lähetä minulle osoitteeseen Blankon 
kiltahuone, Kirjaamo/arkisto PL 8000 
90014 Oulun yliopisto seuraavat tiedot: 
CV, referenssit, ylioppilastodistus sekä 
allekirjoitettu NDA.

Mitä saa kun yhdistää 
blankolaisen ja kolme litraa spördeä 
- Arvuuttelija
Kompakysymys. Saa blankolaisen 
tiistai-iltapäivänä.

Paljonko blanko painaa? 
- painonVartia8
Klassikkokysymys, jota pohditaan 
usein erityisesti yritysvierailuilla. 
Ainakin 01100010 01101100 01100001 
01101110 01101011 01101111:n verran.

Miksi täällä ei soi hardstyle? - Tiiät 
kyllä
Koska kukaan ei laittanut sitä Spotifyn 
jonoon soimaan. Jos oikein kovasti 
(hehe!) haluaisi tätä musiikkilajia 
kuunnella eikä itse osaa itseään 

auttaa tai ei uskalla ropeltaa kiltiksen 
näppäimistöä (no shame, been there 
done that, if you know what I mean 
;o), kannattaa suunnata Blankon 
tapahtumiin joissa kuulemani mukaan 
soitetaan monenlaista konemusiikkia 
DJ:n päästessä paikalle.

Söisitkö mielummin ruokalusikal-
lisen hiekkaa vai pumpulia? 
Perustele      - Hiepuli
En kumpaakaan. Perustelut alla:

Söin kourallisen pumpulia ja nyt 
maha on kipeä. Olisiko pitänyt 
syödä hiekkaa? - Pumpkka

Kuva: Yle elävä arkisto

Miten selvitä wapusta? 
- EpäTietoinen04
Riippuu, onko fuksipallero vai 
blankoreliikki vai jotain siltä väliltä. 
Todennäköisyys sille, että fuksi selviää 
wapusta, on yleensä melko pieni 
mahdollisista ohjeista riippumatta, 
joten tähän ei kannattane enempää 
tilaa käyttää. Jos sen sijaan on 
opiskellut 1-muutama vuotta, 
kannattaa varautua perhepakkauksella 
Rennietä ja ostamalla paljon 
appelsiinimehua kaappiin. Jos sen 
sijaan on sitä porukkaa, joka ei lähde 
kulumallakaan, Blankki-täti toivottaa 
heille niin hirveää wappua että alkaisi 
valmistuminen jo kiinnostaa tulevien 
wappujen välttämisen toivossa. 
Blankki-tädillä alkaa olla jo sen verran 
terveysvaivoja, vaikka ikinuori onkin, 
että kiinnostelee ne teidän verorahat.

Mikä on tädin suosikki vapaa-ajan 
harrastus? - Tyllerö23
Täti näki joitakin vuosia sitten vintage-
kuvia rattikelkkailusta, ja se maailma 
veikin sitten heti mennessään. 
Tarkemmin sanoen täti harrastaa 
vintagerattikelkkailucosplayta. Ja 
mikä yllätyksiä täynnä oleva maailma 
se onkaan!

Psst., uusia nuoria harrastajia otetaan 
aina mukaan, joten jos tunsit jonkin 
värähtävän sisälläsi ja kaipuuta tähän 
menneeseen maailmaan, laita postia 
aiemmin mainittuun osoitteeseen 
niin kerhon casting-osasto ottaa 
myöhemmin yhteyttä.
Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin on 
hyvä päättää palsta. Oikein riemukasta 
wappua 2022 kaikille, täti lähtee nyt 
cosplay-kerhon tapaamisen kautta 
BAANALLE!

Yours faithfully,

Blankki-täti

Kuva: Sveitsiläinen rattikelkkajoukkue 
1900-luvun alussa. Wikipedia

Kuva: Ensimmäisiä rattikelkkakypäriä. 
Wikipedia

Blankki-täti (duh)
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kiertosarjis:

Emeriittus hukassa

Kiertosarjakuvan tekivät yhteistyössä kuusi taiteiljaa, joista jokainen sai 
inspiraatiokseen sarjakuvan kolme edeltävää ruutua.

Taiteilijat järjestyksessä: Hanna "Ankka" Ollikainen, Sampo "(ᴗᴥᴗ)" Lunkka, Aapomikko 
Matti, Fedja "Fedu" Poikonen,  Atte "aztez" Tornberg, Essi "Essepuhis" Puhakainen

Blankki 2/22 |  2726  |  Blankki 2/22



Ohje siman valmistukseen
by Martat

5 l vettä
300-350 g sokeria (3,5-4 dl)
300-350 g fariinisokeria (4-5 dl)
2 sitruunaa
pieni nokare hiivaa, 1/5 teelusikallinen (herneen siemenen 
kokoinen)

1. Pese sitruunat ja kuori niistä keltainen osa 
perunankuorimaveitsellä.
2. Poista sitruunoista kuoren valkoinen osa ja leikkaa   
hedelmäliha viipaleiksi.
3. Pane sitruunaviipaleet, sitruunankuoren keltainen osa ja 
sokerit kulhoon.
4. Kuumenna puolet vesimäärästä kiehuvaksi ja kaada sima-
ainesten päälle.
5. Sekoita ja anna seistä jonkin aikaa kannen alla.
6. Lisää loput vedestä kylmänä.
7. Lisää hiiva, kun liemi on huoneenlämpöistä.
8. Anna olla huoneen lämmössä kannen alla kunnes se alkaa 
vähän käydä, noin päivän ajan.
9. Pane puhtaisiin pulloihin muutama rusina ja 1 tl sokeria.
10. Siivilöi sima pulloihin.
11. Korkita löyhästi.
12. Vie viileään paikkaan. Tarkkaile käymistä. Kun 
käyminen on lakannut tai lähes lakannut, voit sulkea korkit 
napakammin.
13. Sima on valmista, kun rusinat ovat nousseet pinnalle. 
Tähän kuluu muutama päivä.

Lähde: martat.fi


