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Pääkirjoitus
Anni ”antimonni” Manninen

Päätoimittaja

Hei vain arvoisa juhlakansa!

Aikalailla puolitoista vuotta sitten, kevään 
2017 puskiessa päälle, raahusti joukko blan-
kolaisia kohti yliopistoa, tarkemmin kohti 
salia M101, tarkoituksenaan pitää sääntömää-
räinen vuosikokous. Tässä vuosikokouksessa 
päätettiin vuosijuhlatoimikunnan perustami-
sesta. Tuntuuko kaukaiselta? Kyllä vain, niin 
minustakin. Samalla tuo kokous tuntuu kuin 
eiliseltä ja tässä me nyt olemme, juhlimassa 
Blankon, Tivia Oulun (entinen Pohjois-Poh-
janmaan tietojenkäsittely-yhdistys) sekä 
Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden 
45-vuotista taivalta. Tai noh, itse tietojenkä-
sittelytieteiden tutkimus ja opetus juhlii jo 
50-vuotisjuhliaan! Varsin kunnioitettava ikä 
itse kullekin. Tammikuussa on luvassa tie-
tojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman 
ja tutkimusryhmien järjestämät ihan omat 
50-vuotisjuhlat, joita juhlitaan seminaarin ja 
iltajuhlan merkeissä. Pysy siis kuulolla.

Voi veljet viime ajat ovat olleet kiireisiä! Koko 
vuosijuhlatoimikunta on painanut hommia 
tauotta opintojen tai töiden, tai molempien, 
ohella. On suunniteltu plaseerausta, logis-
tiikkaa, työvoiman tarvetta, nettisivuja, mitä 
juodaan?, mitä syödään?, kokkareita ja her-
raties mitä kaikkea lähes 180 vieraan juhlaa 
varten nyt tarviikaan miettiä. Lämmin kiitos 
omasta puolestani jokaiselle tämän juhlan 
järjestämiseen vaikuttaneelle henkilölle, niin 
työvoimaksi saapuneelle fuksille kuin vujutoi-
mikunnan jäsenelle. Kommelluksitta ei arva-
tenkaan tällaista juhlaa järjestetä, mutta yh-
teispelillä vaikeistakin paikoista päästään yli.

Tässä Blankin vuosijuhlapainoksessa vuoden 
2013 vuosijuhlatoimikunnan puheenjohtaja 
Karoliina Kemppainen kertoo tuntemuksi-
aan tuosta viiden vuoden takaisesta juhlasta. 
Lisäksi vuosijuhlien seremoniamestari Ville 
Siikaluoma sekä tietojenkäsittelytieteen tut-
kinto-ohjelmavastaava Henrik Hedberg ker-

tovat terveisensä juhlaväelle ja Sara keräsi 
yhteen tiiviin historiikin menneestä viidestä 
vuodesta. Mutta, yhdestä jutusta tässä leh-
dessä olen erityisen ylpeä. Saimme kolme 
eri aikakausilla Blankolla tavalla tai toisella 
vaikuttanutta (tai edelleen vaikuttavaa) hen-
kilöä kertomaan muistojaan näistä vuosista. 
Ja mitä juttuja saimmekaan! Naurusta hyker-
rellen luimme saamiamme vastauksia ja voin 
melkein taata näiden juttujen kaikuvan vielä 
Blankon kiltahuoneella ja yliopiston käytävil-
lä hiljaisina öinä... Kiitos siis Annikalle, Pekalle 
ja Juusolle!

Loppuun vielä erityiskiitos Lauralle, Villelle, 
Annalle, Joonakselle, Saralle ja muille kirjoit-
tajille tämän lehden tekemisestä. Yhdessä 
saimme kaiken tämän kiireen keskellä tehtyä 
juuri Blankon vuosijuhlien arvoisen Blankin. 
Kiitos myös sinulle, joka olet vuosijuhlille saa-
punut. Toivottavasti nämä juhlat jäävät mie-
leesi pitkäksi aikaa. 

Joko nyt juhlitaan?

Kuva: Anna Tiala
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Hyvät ystävät juhla voi alkaa...

Nimittäin on käynyt sellainen sattumus että ra-
kas ainejärjestömme Blanko täyttää vihdoin ja 
viimein 45 vuotta! Jotkut ovat varmasti odot-
taneet tätä hetkeä jo viime vuosijuhlien sil-
liaamiaisen päättymisestä lähtien (ne hullut!). 
Itselläni sen sijaan tämä juhla on ollut mielen 
päällä viime vuoden syyskokouksesta alkaen, 
kun tajusin että lähdin vuosijuhlavuonna pu-
heenjohtajaksi. Hyvinhän tämä on mennyt, ei 
suinkaan minun itseni vuoksi, vaan siksi koska 
Blankon vuosijuhlatoimikunta on tehnyt erin-
omaista työtä! Siksi haluaisinkin tässä kiittää 
Anna Tialaa ja muuta vuosijuhlatoimikuntaa 
heidän panostuksestaan, että saimme järjestet-
tyä hienot, hienot vuosijuhlat.

Olen tässä viimeisen vuoden tai kahden aika-
na pohtinut käsitettä vanhempi blankolainen. 
Muistan opiskeluni alkuaikoina kun puhuttiin 
aina vanhemmista blankolaisista, ja tuolloin he 
kuulostivat olevan kauhean pelottavaa väkeä. 
Muistan viime vuosijuhlien aikaan pohtineeni 
hyvinkin pitkään, että uskallanko lähteä sinne 
vanhojen sekaan juhlimaan tuolloin 40-vuotias-
ta Blankoa. Mietin myös että nyt olisi mentävä, 
koska seuraavia vuosijuhlia en tulisi näkemään, 
koska minähän olisin jo valmistunut seuraavi-
en vuosijuhlien koittaessa. Jätin tuolloin mene-
mättä, kyllähän se jälkeenpäin kadutti. Niin ja 
siitä valmistumisesta - no tässä sitä nyt ollaan 
viisi vuotta vanhempana ja viisaampana, mutta 
eipä ole niitä maisterin papereita postiluukusta 
tipahtanut. Palatakseni aiheeseen vanhemmis-
ta blankolaisista, olen havahtunut todellisuu-
teen- olenko minä nyt yksi niistä muka pelotta-
vista vanhemmista opiskelijoista? En ainakaan 
omasta mielestäni ole mitenkään pelottava, ei-
vätkä kyllä oman vuosikurssini opiskelijatkaan.

Viimeisen viiden vuoden aikana Blankolla on 
tapahtunut paljon. Opiskelujen kannalta suurin 
muutos on todennäköisesti vuoden 2014 siirty-
minen luonnontieteellisestä tieto- ja sähkötek-
niikan tiedekuntaan. On ollut myös kaikenlaisia 
opintosuunnitelman muutoksia, ja itsekin olen 

syyllistynyt fraasiin “silloin kun minä olin…” 
kurssien kanssa. Yhteisönä Blanko on kehittynyt 
muun muassa käyttämään nykyaikaisia sosiaa-
lisia medioita ja keskustelupalstoja, joita joku 
voisi kutsua nykyajan hömpäksi. Mihin sitä tuol-
laisia tarttee kun meillä on se irkki. Irkki täyttää 
muuten tänä vuonna 30 vuotta, onnea myös 
irkille! Vuonna 2017 Blanko remontoi rakkaan 
kiltahuoneemme ja ai että kun on hieno. Vaik-
ka tällaisia pelottavia muutoksia onkin tapah-
tunut, Blanko on silti säilynyt ennallaan. Blanko 
on edelleen pysynyt lämpimänä ja vastaanotta-
vana yhteisönä kaikille - olit sitten uusi, vanha, 
tai jotain siltä väliltä. Blanko on aina tarjonnut 
tukea, apua ja turvaa jäsenilleen silloin kun he 
sitä eniten tarvitsevat, ja myös silloin kun eivät.

Toivottavasti seuraavat viisi vuotta ovat vähin-
täänkin yhtä hyvät kuin edelliset, ja ehkä ensi 
vuosijuhlat pidetään sitten siellä presidentin-
linnassa ja Suomen lippu muutetaan Blankon 
lipuksi (anteeksi Jarkko, tänä vuonna ei päästy 
sinne asti). Pidetään Blanko pystyssä vielä vä-
hintään seuraavatkin 45 vuotta. Paljon onnea 
Blanko!

PS. Muistaakapas sitten käyttäytyä juhlilla, ei 
esimerkiksi huudella (meemejä) vieraisiin pöy-
tiin.

Puheenjohtajan palsta
Lassi ”lasoli” Minkkinen

Puheenjohtaja

Kuva: Joonas Tiala
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Vuosijuhlatoimikunnan puheenjohtajan tuumailuja
Anna ”Nananas” Tiala

Vihdoinkin, vuosijuhlat ovat täällä! Tätä 
on odotettu ja uurastettu pitkään, jotta 
kaikki on saatu valmiiksi. Vuosijuhlien 
järjestäminen oli raskas, mutta antoisa 
kokemus ja tahdonkin kiittää kaikkia 
vuosijuhlatoimikuntalaisia kun teitte 
tämän kaiken mahdolliseksi. Tehtiin iso 
työ, mutta olihan tämä hauskaakin. 

Vuosijuhlatoimikunta perustettiin Blan-
kon vuosikokouksessa 2017. Itse sain 
kunnian ryhtyä toimikunnan puheen-
johtajaksi, sillä olin ollut myös edellis-
ten vuosijuhlien vuosijuhlatoimikunnas-
sa vuonna 2013. Myös eri vuosijuhlilla 
käynnistä minulle on kertynyt kokemus-
ta ehkä jopa harvinaisenkin paljon. Tark-
kaa määrää en muista millään, mutta 
lähemmäs 20 niitä täytyy olla. Blankon 

suhdevastaavana ja puheenjohtajana 
toimimisessa oli omat etunsa... Vuosi-
juhlien järjestäminen oli kokemuksesta 
huolimatta melko raskas urakka, jonka 
aikana työtaakka tuntui välillä hieman 
liiankin raskaalta ja harkitsin keväällä 
jättäytyväni poiskin tehtävästäni. Kii-
reet töiden, opiskelujen, järjestötoi-
minnan, harrastusten ja omien häideni 
järjestämisen kanssa tuntuivat hetkit-
täin liian raskaalta työtaakalta. Onneksi 
asiat kääntyivät kuitenkin parhain päin 
ja sain jatkettua tässä tärkeässä tehtä-
vässä.

Voisin avata nyt hieman tarkemmin, 
että mitä kaikkea tämä prosessi pitikään 
sisällään ja miten päädyimme lopputu-
lokseen sen osalta, millaiset juhlamme 
nyt ovat. Matkan varrella koettiin mo-
nenlaisia onnistumisia, mutta myös 
epäonnistumisia, jotka nekin olivat hy-
vin opettavaisia.

Ensimmäinen tehtävämme oli järjes-
täytyä vuosijuhlatoimikunnan kesken 
ja miettiä tulevia rooleja ja tehtäviä ja 
työnjakoja. Juhlan onnistumisen kan-
nalta tärkeää oli löytää hyvä seremo-
niamestari ja olikin onni, että mieles-
täni tehtävään täydellisesti sopiva Ville 
Siikaluoma otti vastaan tämän tärkeän 
tehtävän. Kiitos tuhannesti Villelle! 
Muutkin roolit saatiin sovittua melko 
varhaisessa vaiheessa ja joukossamme 
oli sopivassa määrin tuoreita hallituslai-
sia, sekä myös vanhempia opiskelijoita, 
joilla oli enemmän vuosijuhlakokemus-
ta.

Toinen tehtävämme ole varata sopivat 
tilat juhlan eri vaiheille. Tärkein eli pää-
juhlamme tila varattiin hyvissä ajoin. 
Kartoitimme vaihtoehtoja, että mitä 
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sopivia tiloja isolle osallistujamäärälle 
Oulussa olisi tarjolla. Viime vuosijuhlat 
järjestettiin Radisson Blu hotellin tilois-
sa. Tila toimi tuolloin hyvin ja oli riit-
tävän tilava, mutta mietimme vaihto-
ehdoksi kuitenkin jotain toista paikkaa 
tällä kertaa. Halusimme, että juhlapaik-
ka olisi miljööltään viihtyisä ja tyylikäs. 
Olin itse ihaillut pitkään hotelli Lasare-
tin viihtyisää ympäristöä ja kiinnostuin 
paikasta entisestään kun kuulin, että 
Lasaretissa olisi upea Aurora-sali, josta 
saisi personoitua hienosti oman teeman 
mukaisen. Juhlissa halusimme tuoda yh-
teistyökumppaneillemme näkyvyyttä, 
joten iso plussa oli, että Aurora-salissa 
onnistui yhteistyökumppaneiden logo-
jen heijastaminen seinälle.

Eräänlaiseksi teemaksi muodostui, että 
halusimme palvella juhlijoita hienoil-
la juhlilla, mutta kuitenkin niin, ettei 
opiskelijoiden tarvitse maksaa itseään 
kipeiksi juhlista. Halusimme, että jokai-
sella blankolaisella olisi mahdollisuus 
osallistua juhliin, joten emme halunneet 
nostaa osallistumismaksua pilviin. Olen 
pistänyt merkille, että useilla yhdistyk-
sillä vuosijuhlien illalliskorttien hinnat 
ovat kallistuneet vuosi vuodelta, mutta 
me emme halunneet lähteä tälle linjal-
le. Onneksemme Blankon taloudellinen 
tilanne on ollut nyt muutamien lähi-
vuosien ajan todella hyvä johtuen run-
saasta yhteistyökumppanitoiminnasta. 
Tämän ansiosta vuosijuhlat pystyttiin 
budjetoimaan niin, että Blanko käyttäisi 
itse niihin rahaa hieman enemmän, jot-
ta juhlia ei tarvitsi kustantaa kalliiden 
illalliskorttien tuloilla. Kaikki kiitos ja 
kunnia siis Blankon yhteistyökumppa-
neille, sekä erityisesti vielä erikseen vuo-
sijuhlia sponsoroinneille yrityksille!

Kun tila pääjuhlaan oli valittu ja varat-
tu oli seuraavaksi mietittävä sopivaa 
jatkopaikkaa. Toiveina jäsenistöltä oli, 
että jatkopaikka sijaitsisi kohtuullisen 

matkan päässä, jotta jatkoilta pääsisi 
halutessaan myös omakustanteises-
ti pois kesken illan. Haasteita sopivan 
paikan löytämiseksi oli myös, että tila 
olisi riittävän iso eikä siellä olisi anniske-
luoikeuksia, jotta voisimme itse hoitaa 
tarjoilut paikalle. Myös saunomismah-
dollisuutta oltiin toivottu blankolaiseen 
tapaan, joten halusimme mahdollistaa 
senkin. Yhden sopivan paikan menetim-
me kun en itse hoitanut sen varausta 
ajoissa, mutta onneksi löysimme kui-
tenkin toisen kriteereihimme sopivan 
paikan sen tilalle. 

Pääjuhla- ja jatkopaikan lisäksi tarvit-
simme cocktail-tilaisuudelle tilan sekä 
paikan, jossa järjestäisimme silliksen. 
Oma näkemyksemme oli, että suoraan 
jatkoilta alkavat silliaamiaistilaisuudet 
ovat monille juhlijoista turhan raskaita, 
joten halusimme pitää jatkojen ja sil-
liksen välissä pienen ns. “välikuoleman”, 
jotta silliksellekin osallistuisi mahdol-
lisimman moni. Teekkaritalo sopi mie-
lestämme tähän tarkoitukseen hyvin ja 
cocktail-tilaisuudelle keksimme tunnel-
mallisen Aleksinkulman.

Lisäksi työtä teetti mm. esiintyjien 
hankkiminen johon siihenkin liittyi pien-
tä draamaa, kun jatkoille varatun esiin-
tyjän edustaja ilmoitti, että esiintyjä 
oltiinkin: “Jouduttu sijoittamaan muual-
le..”. Kiire tuli löytää parin viikon varoi-
tusajalla uusi esiintyjä, mutta onneksi 
löysimme tilalle hauskan vaihtoehdon. 
Myös juomien ja tarjoilujen hankkimi-
nen ja tekemisen keksiminen jatkoille 
oli välillä työlästä, mutta onneksi kaikki 
saatiin ajoissa hoidettua ja valmisteltua.

Toivottavasti kaikki nauttivat illasta ja 
toivon, että olemme onnistuneet tehtä-
vässämme, jotta kaikki vieraat saisivat 
ikimuistoisen ja ihanan vuosijuhlakoke-
muksen. Nauttikaa ja rentoutukaa, nyt 
on aika juhlia!
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Seremoniamestarin 
tervehdys
Ville ”Velli-” Siikaluoma

Hyvät ystävät,

Olemme kokoontuneet tänään tän-
ne Lasarettiin juhlistamaan vanho-
ja ja vakaita ystäviämme. Emmekä 
vain juhlimaan, mutta myös muista-
maan näiden rakkaiden organisaa-
tioiden keskenäänkin nivoutuneita 
taipaleita, ja tietojenkäsittelytieteitä 
Oulussa.

Oulu on monelle meistä ollut paikka 
oppia, tutustua, ja rakastua. Meille, 
jotka kutsumme sitä synnyinkau-
pungiksemme, on se ollut kumppa-
ni, jonka mukana kasvaa lapsesta 
koulutaipaleen varrella ja jossa kyp-
syä edelleen aikuiseksi osana opin-
tojamme. Muualta Ouluun tulleille 
- näille “tullista tulleille” - Oulu on 
toivottavasti myös toiminut toise-
na kotina ja ennen kaikkea paikkana 
jossa he ovat pystyneet toteutta-
maan itseään.

Osana Oulua on toiminut myös Ou-
lun yliopiston tietojenkäsittelytie-
teiden tutkinto-ohjelma ja siihen 
läheisesti liittyvät Blanko ry ja Tivia 
Oulu (entinen Potky ry). “Tollilla” on 
kukanenkin päässyt halutessaan to-
teuttamaan omaa uteliaisuuttaan, 
eikä klassinen opettaja-opiskelija 
-dikotomia olekaan koskaan ilmen-
tynyt kursseilla. Näiltä kursseilta ja 
niiden ohesta olemmekin löytäneet 

ihmisiä, joita voimme ilomielin kut-
sua ystäviksemme.

Vuosijuhlat ovat myös ylpeä akatee-
minen perinne, johon on syytä suh-
tautua asiaan kuuluvalla hartaudel-
la ja kunnioituksella. Toivonkin siis, 
että voimme yhdessä tehdä tästä il-
lasta jotain niin upeaa ja ikimuistois-
ta, että voimme ylpeästi muistella 
tapahtumia vuosienkin päästä.

Riemuitkaa ja juhlikaa!
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T e r ve i s e t  T i v i a  O u l u l t a
Viisi vuotta sitten juhlin vuosijuhlia 
Blankon puheenjohtajana. Tällä kertaa 
saan kunnian edustaa juhlissa Tivia Ou-
lun puheenjohtajan ominaisuudessa. 
Pohjois-Pohjanmaan Tietojenkäsitte-
ly-yhdistys eli Potky muutti juuri vast-
ikään nimensä Tivia Ouluksi. Nimen-
muutoksen tavoitteena on yhtenäistää 
brändiämme emoyhdistyksemme Ti-
vian kanssa. Tivia eli Tieto- ja Viestin-
tätekniikan Ammattilaiset on myös 
melko uusi nimi yhdistyskentällä. Vielä 
muutama vuosi sitten yhdistys tunnet-
tiin Tietotekniikan Liittona.

Nyt kun Tivian nimi on jo vakiintunut 
ovat useat paikallisyhdistykset suun-
nitelleet nimen ja brändin muutosta. 
Oulussa olemme tämän kehityksen kär-
jessä, ja näytämme esimerkkiä muille 
yhdistyksille. Blankon ei tarvitse brän-
din yhtenäisyyttä pohtia. Blankon oma 
identiteetti ainejärjestönä on vahva, 
eikä opiskelijajärjestöjen brändeihin vai-
kuttaminen kuulu Tivian tavoitteisiin.

Viime vuosijuhlien aikaan Potkyn piiris-
sä oli valtava huoli oululaisen ICT-alan 
työn kertakaikkisesta loppumisesta. 
Nyt viisi vuotta myöhemmin lienee sel-
vää että huoli on ohi. Tällä hetkellä ala 
työllistää enemmän väkeä Oulussa kun 
koskaan aikaisemmin. Uusia yrityksiä 
on syntynyt paljon, ja monet kansalli-
set ja kansainväliset toimijat ovat avan-
neet toimistoja Ouluun. 

Tämä asia on tietenkin näkynyt myös 
Blankon toiminnassa mukavasti. Yhteis-
työkumppanien määrä on moninker-
taistunut, ja välillä tuntuu että kaikki 
halukkaat eivät edes ehdi saada mai-
nospaikkaa Blankon haalareista. Tämä 

on mahdollistanut Blankolle parhaat 
taloudelliset toimintaedellytykset vuo-
sikausiin. Jotain tämän tapaista minä 
taisin viime vuosijuhlien aikaan toivoa-
kin. Nyt olisikin tärkeää, että Blanko sai-
si ylläpidettyä lämpimiä suhteita alam-
me yritysmaailmaan jatkossakin. 

On ollut mukavaa huomata, että Blan-
kon ja Tivia Oulun järjestämissä tilai-
suuksissa on yhteistyökumppaneiden 
puhujiksi valikoitunut usein vanhoja 
Blankon aktiiveja ja tietojenkäsittelytie-
teilijöitä. Tämä kertoo siitä, että tieto-
jenkäsittelyitieteiden opiskelu Oulussa 
kannattaa, ja monet meistä pääsevät 
merkittäviin asemiin paikallisessa yritys-
maailmassa. Jatketaan samaan malliin 
ja pidetään sini-pinkki lippu korkealla.

Haluan onnitella tänä juhlapäivänä 
Blankoa, Tivia Oulua sekä tieteenalaam-
me. Muistakaa vanha blankolainen vii-
saus: Avatut saa juoda!

Jarkko Orava, Tivia Oulu
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Tietojenkäsittelytieteiden tutkimus ja opetus viet-
tää tänä lukuvuonna 50-vuotisjuhliaan. Se on mer-
kittävä virstanpylväs nuorella tieteenalalla. Oulun 
yliopistoon oli vuonna 1965 perustettu tietokone-
keskus, joka neljä vuotta myöhemmin 20.1.1969 
muutettiin tietojenkäsittelyopin laitokseksi erityi-
sesti alueen työvoimatarpeen kasvusta seuran-
neen koulutustarpeen täyttämiseksi. Opiskelijajär-
jestö Blanko rekisteröitiin viisi vuotta myöhemmin 
toimittuaan ensin Sigma-killan yhteydessä kerho-
na.

Kuluvaa vuosikymmentä ovat leimanneet voima-
kas kansainvälistyminen ja yliopiston rakenteelliset 
uudistukset. Kansainvälinen maisteriohjelmamme 
Software, Systems and Services Development in 
the Global Environment (GS3D) on tuonut jo yli 
20 kansallisuuden opiskelijoita Ouluun. Kolmen 
muun eurooppalaisen yliopiston kanssa järjestet-
tävä kaksoistutkinto-ohjelma European Masters 
in Software Engineering (EMSE) on toiminut vuo-
desta 2015 alkaen. Tänä syksynä alkanut tietojen-
käsittelytieteiden kandidaatin tutkintoon johta-
va koulutusvienti Nanjingiin on yliopiston suurin 
koulutuksen kansainvälistymisteko tähän asti. 
Sopimuksen mukaan vuosittain enintään 100 opis-
kelijaa aloittaa opintonsa Kiinassa siten, että noin 
puolesta opinnoista vastaa oululaiset tutkijat ja 
opettajat.

Tietojenkäsittelyopin laitos toi-
mi aluksi erillisyksikkönä ja lii-
tettiin vasta vuonna 1987 luon-
nontieteelliseen tiedekuntaan. 
Vaikka vuosikymmenten aikana 
keskustelua tietojenkäsittelyn 
paikasta yliopistossa käytiin 
moneen kertaan, vasta vuonna 
2014 uusi tieto- jasähkötekniikan 
tiedekunta muodosti Ouluun 
laaja-alaisen tieto- ja viestintä-
teknologian alan tutkimus- ja 
opetuskeskittymän, josta val-
mistuu niin diplomi-insinöörejä 
kuin filosofian maistereitakin. 
Opetus- ja kulttuuriministeriön 
asetuksessa yliopistojen koulu-
tusvastuista kuulumme edel-
leenkin luonnontieteelliselle 
alalle.

Yliopisto lakkautti laitokset ja 
osastot vuoden 2016 alusta, 
jolloin tietojenkäsittelytiedekin 
jakaantui kolmeksi tutkimusyk-
siköksi: M3S, INTERACT ja OASIS. 
Koulutus on eriytynyt omak-

si toiminnokseen, jota johtavat koulutusrehtori, 
koulutusdekaanit ja tutkinto-ohjelmavastaavat.

Tietojenkäsittelytieteiden kurssiopetuksen anta-
vat edelleenkin samat tutkijat ja opettajat, mutta 
nyt kolmesta erillisestä yksiköstä. Seuraava mer-
kittävä muutos on Oulun ammattikorkeakoulun 
(OAMK) kanssa syvenevä yhteistyö, kun kampuk-
set yhdistyvät syksyllä 2020. Oulun yliopisto omis-
taa jo nyt enemmistön OAMK:sta.

Tietojenkäsittelytieteiden tutkimus on entises-
täänkin terävöitynyt uuden organisaation myötä. 
Seuraavaksi profiloitumista tapahtuu opetussuun-
nitelmauudistuksessa syksyksi 2019. Maailma ym-
pärillämme muuttuu voimakkaammin kuin kos-
kaan aiemmin, ja se edellyttää ketteryyttä myös 
opetukseltamme. Vahva perusta säilyy yllättä-
vänkin samana vuodesta toiseen, mutta uusim-
man tutkimustiedon ja viimeisimpien käytäntöjen 
on näyttävä opiskelijoillemme entistä nopeam-
min. Lisäksi nykyaikaiset, paljolti digitaalisuuden 
mahdollisuuksiin perustuvat opetus-, opiskelu- 
ja arviointimenetelmät syrjäyttävät perinteisen 
luentoihin, harjoituksiin ja tentteihin perustuvan 
toimintamallin.

Tällä hetkellä tieto- ja viestintäteknologia vetää 
taas voimakkaasti käytyään hetkellisessä aallon-

pohjassaan, ja työvoimalle on 
huomattavasti enemmän ky-
syntää kuin korkeakouluissa eh-
ditään kouluttamaan. Olemme 
siis jälleen siinä tilanteessa, jos-
sa olimme laitosta perustettaes-
sa ja uudestaan viime vuositu-
hannen vaihteessa. Uskomme, 
että pystymme osaamisellam-
me ja sen jakamisella olemaan 
edelleenkin merkittävä toimija 
alueellisesti, kansallisesti ja kan-
sainvälisesti.

Toivotan omasta sekä koko tie-
tojenkäsittelytieteiden tutki-
mus- ja opetushenkilökunnan 
puolesta onnea Blanko ry:lle ja 
TIVIA Oulu ry:lle 45-vuotisjuh-
lapäivänä. Yhdessä viemme ou-
lulaista tietojenkäsittelyä taas 
uudelle vuosikymmenelle.

Henrik Hedberg

tutkinto-ohjelmavastaava

tietojenkäsittelytieteiden 
tutkinto- ja maisteriohjelmat

T u t k i n t o - o h j e l m a v a s t a a v a n   t e r v e h d y s
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Vanhaa ja uutta tarinointia

Pekka Abrahamsson
Kuka olet ja koska aloitit tietojenkä-
sittelytieteen opinnot Oulun yliopis-
tossa? 
Aloitin opinnot Yhdysvalloissa, Nebras-
kassa 1993 jenkkifudisstipendillä. TOLlil-
le siirryin lukuvuoden 1994 alusta. Mei-
tä oli noin 40 aloittajaa tuona vuonna. 
Lama oli syvimmillään ja kesän ATK-har-
joittelupaikkaa tieliikennelaitokselle 
haki 120 hakijaa minä mukaanlukien. 
En sitten saanut paikkaa, vaan pelailin 
jenkkifudista Rovaniemen Stars:ssa. 
Olen siis Pekka Abrahamsson, ylpeä 
Blankon Oltermanni ja nykyään olen 
tietojärjestelmätieteen ja ohjelmis-
totuotannon professorina Jyväskylän 
yliopistossa. Oikeissa töissä olen ollut 
aikoinaan ohjelmistosuunnittelijana ja 
laatupäällikkönä oululaisessa Qprojects 
Oy:ssä.

Kerro tehtävistäsi Blankossa.
Heti fuksitapaamisessa syyskuussa 1994 
päätin, että haluan hallituksen jäse-
neksi. Opiskelijakiltatoiminta kiinnosti 
ja juhliakin pääsee järjestämään. Blan-
kossa etenin varapuheenjohtajaksi ja 
touhusin samalla Blanko-päivien 1995 
projektipäällikön tehtävissä. 

Mikä oli legendaarisin tapahtuma 
opiskeluvuosillasi?
Olin Vesku Lehtomaan kanssa fuksi-
rastilla vahtimassa 1. vuosikurssilaisten 
touhustelua, olisiko ollut jotain kau-
punkisuunnistusta, Tuiran uimarannal-
la. Fuksien tehtävänä oli tehdä hieno 
hiekkalinnoitus ja meitä sai lahjoa. Ilta 
suijui vauhdikkaasti ja kosteanoloisia 
lahjuksia sateli. Kun hommat oli hoi-
dettu, lähdimme pyörällä lennokkaasti 
Ainolan puiston halki jatkoille kaupun-
gille. Kuinka ollakkaan tie haarautuu 
yllättäen siinä Rauhalan kulmilla. Olet-
teko pistäneet merkille? En huomannut 
moista mutkeamaa tiessä ja lennähdin 
Ritari Ässän lailla Helkama Oiva pyöräl-
lä ilmojen teille ja hetkeä myöhemmin 
veden alle. Legendaarinen Ericssonin 
halko-kännykkä ei selvinnyt ehjänä reis-

Blankon täyttäessä kunnioitettavat 45 vuotta, heräsi toimituksen kiinnostus kiltamme 
historiaan ja ihmisiin Blankon menestyksen takana. Parhaaksi keinoksi valikoitui muu-
taman tarkoin valitun kysymyksen esittäminen eri aikakausilla Oulussa tietojenkäsitte-
lytieteitä opiskelleelle Blankon aktiiville. Ei siis muuta kuin tuumasta toimeen, yhtey-
denpitoväline näppeihin ja etsimään mahdollisia haastateltavia! Pienen salapoliisityön 
ja hyödynnettyjen kontaktien jälkeen saimme kaksi uransa Blankolla jo päättänyttä sekä 
nykyisen, joskin Saksaan hetkeksi karanneen, aktiivisen blankolaisen tavoitettua ja kau-
nopuhein suostuteltua vastaamaan kysymyksiimme. Hiljennytäänhän lukemaan.
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susta. Ilta jatkui kuitenkin iloisissa mer-
keissä...
Toinenkin juttu tuli mieleeni. Ostin 100 
000 korppua kaverilta, joka nimi oli 
Tuukka. Korput ovat siis kolmen ja puo-
len tuuman diskettejä, tietokoneeseen 
tarkoitettuja, näppäriä kapistuksia. Ne 
tulivat myyntiin Blankon kirjanvälityk-
seen. Rehtori sitten kielsi moisen mas-
saliiketoiminnan ja menimme maan 
alle diskettien mustaanpörssiin, josta 
yliopiston laitokset niitä sitten hankki-
vat.

Entäpä mieleenpainuvin kurssi? 
Putkosen ”Lataajat” -kurssi jäi elävästi 
mieleen. Huhu liikkui yllättäen eräänä 
perjantaina TOLlin värikkäillä käytävillä, 
että Putkosen kurssista pidetään viimei-
nen kirjatentti ikinä ja että Putkosella 
on ollut samat kysymykset jo vuosia. 
Tentti oli jo heti seuraavana maanantai-
na. Kurssi oli syventävä ja itse olin fuk-
si. Viikonloppu hujahti siitä huolimatta 
ulkoaopetellen lataajien dynamiikkaa 
Putkosen prujujen kanssa. Pettymys oli 
ankara. Putkonen oli muuttanut tenttiä 
ja tärpit vilahtivat ohi. Taas yksi hukat-
tu viikonloppu, ajattelin. Ei huolta, Put-
konen oli sittemmin hukannut meidän 
tenttivastaukset ja kaikki tentissä olleet 
saivat arvosanan ”hyvä”. Mitähän ne la-
taajat itseasiassa ovat?

Millaista oli olla aktiivi Blankolla aika-
nasi? 
Olen 1990-luvun blankolaisia. Blanko oli 
pieni kilta ja vuosikurssit olivat myös 
pieniä. Toiminta oli kuitenkin jo asettau-
tunut ja perinteistä oli edellisen 20-vuo-
den aikana syntynyt. Mieleen muistuu 
Sika-juhlat, jossa oikea sika käristeltiin. 
Vaikka 1990-luvulla ei ollut minkään-

laisia valmistumispaineita yliopistolta, 
niin yht’äkkiä alkoi kaverit valmistua 
Nokialle töihin ja muihin yrityksiin. Tuli 
siinä itsellekin kiire saada hommat pa-
kettiin ja valmistuin sitten 1998-vuonna.

Muistosi Blankki-lehdestä?
Päätoimittajana oli silloin huipputyyppi, 
joka paremmin tunnetaan Mikko Withi-
nä. Selkein muisto Blankista oli se, että 
Mikko penäsi aina juttuja ja deadline oli 
taas ihan kohta. Ikuinen juttupuute oli 
peruja jo edellisiltä ja ihmettelisin olisi-
ko se ratkaistu nykytoimittajakunnan 
toimesta. Aina lehti kuitenkin ilmestyi 
ja harmittaa, etten tajunnut pistää niitä 
parempaan talteen. Olisi mukava selail-
la vanhoja Blankkeja.

Sattuivatko vuosijuhlat opiskeluvuo-
sillesi? Jos kyllä, osallistuitko ja mil-
laista oli?
Sattuivat sitten opintojen jälkeen, mut-
ta omien opintojen aikana niitä ei kai 
ollut. Täytyy sanoa kai, koska en muista 
sellaisin silloin osallistuneeni.
 
Millaisia yhteistyökuvioita Blankolla 
oli aikanasi?
Meillä oli varsinaiset huippuyhteistyö-
kuviot. Paras kaveri oli TOLlin laitos, 
jolta sai vuotuisesti rahaa. Yritysten 
kanssa oltiin aika noviiseja tekemään 
mitään organisoitua yhteistyötä. Aluk-
si oli lama ja opittiin itseriittoiksiksi, tai 
oli pakko oppia, jotta homma pelitti. 
1990-luvun lopussa vauhti parani, mut-
ta me ”vanhat” jo siirryttiin eteenpäin ja 
jätettiin homma nuoremmille. Myytiin 
innokkaasti haalaripaikkoja haalareihin. 
Oltiin vaikuttuneita lääketieteilijöiden 
Burana-mainokseen selässä ja päätet-
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tiin lähestyä Orionia. He tylyilivät, et-
tevät halua meitä sponssata. Päätettiin 
itse sponsoroida heidän mainos. Mei-
dän haalareissa lukee reidessä fontti 
500 -kokoisena punaisella ”Burana”. 
Että sellaisia yhteistyökuvioita.

Ja lopuksi, mikä on paras Blankoon 
liittyvä muistosi?
Olin jo VTTssa työtehtävissä, kun tapa-
sin tulevan vaimoni Blanko-päivät 2003 
järjestelyjen merkeissä. Niin se Blanko 
saattaa ihmisiä yhteen. Olivat muuten 
oikein hienot päivät! 

Juuso Räsänen
Kuka olet ja koska aloitit tietojenkä-
sittelytieteen opinnot Oulun yliopis-
tossa?
Juuso Räsänen ja opintoni aloitin syk-
syllä 2002.

Kerro tehtävistäsi Blankossa.
Lähdin heti ensimmäisenä opiskeluvuo-
tenani mukaan urheiluvastaavaksi. Sitä 
seuraavat vuodet toimin puheenjohta-
jana, ulkoministerinä sekä hanslankari-
na samaisessa järjestyksessä.

Mikä oli legendaarisin tapahtuma 
opiskeluvuosillasi?
Ei voi kyllä pelkästään yhtä nimetä. 
Perinteikkäimmistä varmasti syksyisen 
Kroketin tiukat kisailut ja wapun Kur-
jenjuotto. Ensimmäiseltä opiskelijawa-
pultani on vielä verkkokalvoille palanut 
2003 hallituksen järjestämä wappus-
pektaakkeli Hupisaarten kesäteatterilla.

Entäpä mieleenpainuvin kurssi? 
Ehkä hieman yllättäen tietojärjestel-
mäteoria. Olin kuullut kurssista pelk-
kiä kauhutarinoita, mutta juuri omalle 
vuodelleni sen vetäjäksi oli vaihtunut 
Tuure Tuunanen, joka sai minut innos-
tumaan tieteellisestä tutkimuksesta ja 
jopa gradun kirjoittamisesta.

Millaista oli olla aktiivi Blankolla aika-
nasi?
Meillä oli tosi hyvä porukka silloin ju-
nailemassa uusia juttuja ja Blankon 
toiminta oli juuri alustettu hyvälle nou-
su-uralle edellisten toimijoiden kovalla 
työllä. Heidän viitoittamalla tiellä oli 
helppo jatkaa. Samaan aikaan valmis-
tui laitokselle oma Tietotalo 2, joten 
yhtä nousukiitoahan se oli :)

Muistosi Blankki-lehdestä?
Ensimmäisenä muistan edesmenneen 
Markku Pylkön monivuotisen päätoi-
mittajatyön ja silloisen graafikkomme 
Aapo Herralan mainion kuvituksen :)

Sattuivatko vuosijuhlat opiskeluvuo-
sillesi? Jos kyllä, osallistuitko ja mil-
laista oli?
Heti toisen vuoden alkuun osuivat eep-
piset 30-v kinkerit. Osallistuin ja ovat 
edelleen mieleenpainuvimmat vuosi-
juhlat ikinä :) Kolmeviitosiakin kävin 
juhlistamassa, mutta eivät ne tieten-
kään neitsytjuhlien tasolle yltäneet. 
Aika monet vuosijuhlat tuli kierrettyä 
ja yksiäkään en pois vaihtaisi.

Millaisia yhteistyökuvioita Blankolla 
oli aikanasi?
Mieleen muistuvat tietysti haalari-
projekti ja yritysvierailut excursioilla. 
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Niiden lisäksi laitoksen kanssa käytiin 
kiertämässä lukioita, joissa esiteltiin 
abiturienteille sekä tietojenkäsittelytie-
teen suuntausta, että Blankon ainejär-
jestötoimintaa. 

Ja lopuksi, mikä on paras Blankoon 
liittyvä muistosi?
Kevätexcursio 2003. Ajettiin bussilla 
Helsingin kautta Tallinnaan, vietettiin 
railakas diskoilta ja palattiin sitten Hel-
sinkiin vierailemaan parissa yrityksessä 
ja sisarkilta TKO-älyn luona, joka oli jär-
jestänyt meille eeppiset avaruusbileet 
(tilaa oli). Sieltä vielä sitten Tampereel-
le Luupin vieraaksi ja vasta viidentenä 
päivänä palattiin takaisin Ouluun. Oli 
raskasta ja oli aivan huippuhauskaa :)

Annika Helamo
Kuka olet ja koska aloitit tietojenkä-
sittelytieteen opinnot Oulun yliopis-
tossa?
Annika ”Bulbannika” Helamo ja aloitin 
opinnot syksyllä 2016.

Kerro tehtävistäsi Blankossa.
En alkujaan ollut ajatellut kilta-aktiivik-
si lähtemistä, mutta muiden blankolais-
ten kanssa tuli hilluttua niin aktiivisesti, 
että lopulta oli matala kynnys lähteä 
itsekin mukaan. Hallitushommiin olen 
ollut liian kiireinen, mutta toimin Blan-
kon graafikkona ja hippinä vuoden 
2017 ajan. Graafikkona tein satunnai-
sia bannereita Blankon someen ja gra-
fiikkaa Blankkiin. Hippinä taas pääsin 
nillittämään kiltahuoneen kierrätyk-
sestä sydämeni kyllyydestä. Tehtäväni 
oli pääasiassa huolehtia biojätteiden 
tyhjentämisestä, mitä kaverini pitivät 
huvittavana pestinä. Mutta ketään ei 
naurattanut, jos lähdin reissuun, suo-
datinpussit vyöryivät bioroskiksen yli 
ja roskis alkoi kasvaa oranssia hometta 
(lat. kilbs homehdus). Muistakaa, ettei 
take away -mukeja saa laittaa biojät-
teeseen. Niissä on muovikansi, ihmiset. 
(Mutta Subin servetit ovat ok).

Mikä on opiskeluaikasi legendaarisin 
tapahtuma tähän mennessä?
Blankon tapahtumista ensimmäinen 
syysexcu jäi parhaiten mieleen, koska 
siellä pääsi ujona fuksina ensimmäistä 
kertaa kunnolla tutustumaan muihin 
fukseihin ja vanhempiin blankolaisiin. 
Siellä tapasin melkein kaikki nykyiset 
kaverini ja sen jälkeen uskalsi mennä kil-
tiksellekin, kun muut blankolaiset eivät 
olleet enää niin pelottavia ’_’

Mikä on ollut tähän asti mieleenpainu-
vin kurssi, jonka olet käynyt?
Varmaan diskreetit rakenteet heti opin-
tojen alussa, koska kuulin siitä pelotte-
lua vanhemmilta tollilaisilta jo ennen 
opiskelujeni aloitusta. Kurssin vetäjä 
oli kuitenkin vaihtunut ja Vesanen oli 
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ilmeisesti armeliaampi jumala kuin edel-
täjänsä, sillä kurssi tuli päästyä läpi ja jo-
tain jäi ehkä mieleenkin. Tosin ehkä juu-
ri niiden pelottelujen vuoksi kurssi tuli 
myös otettua tosissaan! Diskreetit yhdis-
ti myös kivasti fukseja, kun opiskelimme 
porukalla välikokeita varten ja viimeisen 
välikokeen jälkeen pidimme extemporen 
Diskreetit Kännit -ryyppäysiltaman.

Millaista on olla aktiivi Blankolla?
Superb :D Blankolla on hyvä ryhmähenki 
ja hienon kirjava porukka, jonka sekaan 
on helppo soluttautua.

Muistosi Blankki-lehdestä?
Tein Blankkiin enimmäkseen kansia ja 
kuvitusta sekä epävirallisesti ehtiessäni 
myös oikolukua. Hauskimpana juttuna 
mieleen jäi, kun olin valokuvaamassa 
vaihtoehtoisia mäenlaskuvälineitä Blan-
kin erääseen laskiaisnumeroon ja ny-
kyinen päätoimittaja viiletti Välkkylän 
mäkeä alas pornolehdellä, joka hajosi 
kauniisti sivu kerrallaan kappaleiksi las-
kun aikana. Siellä sitten hämärtyvässä 

talvi-illassa keräsimme rinteestä öljytty-
jen tissien ja pakaroiden kuvia, jotka kul-
kivat hajanaisena vanana pitkin hankea. 
Tuumimme, että jos joku tulee paheksu-
maan, väitämme olevamme teekkareita. 
Toivoakseni saimme kuitenkin lopulta 
noukittua kaikki intiimikuvat talteen ki-
noksilta.  

Aiotko suunnata juhlimaan 45-vuotis 
vuosijuhlia?
Olen tällä hetkellä vaihdossa Bambergis-
sa Saksassa, joten jää valitettavasti välis-
tä.

Millaisia yhteistyökuvioita Blankolla on 
tällä hetkellä?
Blanko on ollut varsin valveutunut yh-
teistyökuvioiden kanssa, sillä yhteistyö-
tahojen määrä on vain noussut parin 
viime vuoden aikana. Blankin takakansi 
näyttää jo siltä, että tila loppuu pian kes-
ken.

Ja lopuksi, mikä on (tähän asti) paras 
Blankoon liittyvä muistosi?
Kaikki hengailuhetket kiltiksellä <3 Siellä 
on tullut koettua kaikenlaista niin hyväs-
sä kuin pahassakin (enimmäkseen silti 
hyvässä). Aamuvastaisena ihmisenä olen 
selvinnyt puoli yhdeksän luennoista/
harkoista ainoastaan sillä tiedolla, että 
piinan jälkeen pääsen kiltiksen sohval-
le nukkumaan eikä kahvi lopu koskaan 
kesken. Kiltikseltä löytyy aina pelikaveri 
Tekkeniin tai Smashiin, vertaistukea koo-
daukseen ja enemmän tai vähemmän 
hyödyllisiä vinkkejä opiskeluun, biletyk-
seen, vapaa-aikaan ja yleiseen elämäs-
tä selviytymiseen. Varsinkin nyt Saksas-
sa ollessa kaipaan eniten kiltistä, koska 
täällä vastaavaa oman alan opiskelijoi-
den hengailutilaa ei ole.
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Vujuilta vujuille - katsaus välivuosiin
Sara ”Lineforce” Lindfors

Viisi vuotta sitten pidimme Blankolle 
mahtavan mahtavat 40-vuotis vuosi-
juhlat! Nyt vuoden 45 kunniaksi ha-
luamme katsastaa näihin välissä kulu-
neisiin vuosiin, joiden aikana on ehtinyt 
tapahtumaan isoja ja huomattaviakin 
muutoksia niin TOL:lla kuin kiltamme 
toiminnassa.

Voisimme katsahtaa suoraan vuoteen 
2013, jolloin viimeksi pidetty vuosijuh-
lamme järjestettiin kauniina syksyise-
nä päivänä Radisson Blun loisteliaassa 
valossa. Samaisena syksynä vuosijuh-
lien jälkeen saimme vuorollamme jär-
jestettäväksi Oulussa ATK-YTP:n, eli 
ATK-yhteistoimintapäivät. Opiskelijat 
ympäri Suomea kokoontuivat Ouluun 
kuuntelemaan seminaareja ja viettä-
mään aikaa yhdessä samanhenkisten 
ihmisten kanssa. Myös isoja asioita 
laitettiin Blankolla taustalla käyntiin. 
Rupesimme kehittämään yhteistyö-
kumppaniprojektia ja perustimme 
yhteistyökumppanuusryhmän suhde-
vastaavan johdolla. Yhteistyökumppa-
nitoimikunta otti yhteyttä tietäjään, 
Jukka Kontulaan, jonka myyntiopetus 
loi tukevan pohjan nykyiselle yhteis-

työkumppanitoiminnalle. Tämä on ol-
lut iso kulmakivi kohti vakavaraisem-
paa ja järjestäytyneempää Blankoa. 
Vuosi 2013 oli täynnä juhlaa, yhteisöl-
lisyyttä ja hurjaa työn tohinaa Blankon 
keskuudessa!

Heti vuoden 2014 alussa saimmekin 
kuulla TOL:n, eli tietojenkäsittelytietei-
den laitoksen, tiedekuntauudistuksen 
toteutumisen varmistumisesta. Tie-
dekuntauudistus tuli olemaan vähän 
pitempi prosessi, mutta muutos tuli 
sisältämään tätä: Tietojenkäsittelytie-
teet kuuluisi tulevaisuudessa samaan 
tiedekuntaan tieto- ja sähkötekniikan 
kanssa. Tiedekuntamme myöhemmin 
muuttikin tieto- ja sähkötekniikan lai-
toksen kanssa yhteisiin tiloihin työsken-
telemään. Lisäksi laitokset hajoitettiin 

40-vuotisjuhlat vuonna 2013

Syysexcu 2013
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kokonaan tutkimusyksiköihin vuoden 
2016 alussa, joissa entisen TOL:n laitok-
sen työntekijät nykyäänkin toimivat. 
Opiskelijoille tämä näkyi paljon kurs-
sikoodien ja nimien vaihdoksina.Piti 
myös totutella muutamien kurssien 
suoritustapojen muutoksiin, sillä opin-
tojamme yhdistettiin  tieto- ja sähkö-
tekniikan kanssa. Myös nimike vaihtui 
opinto-ohjelmassamme. Suoritamme 
opiskelijoina nykyään tutkinto-ohjel-
maa emmekä koulutusohjelmaa. Kaik-
kien näiden muutoksien tullessa yksi 
asia silti pysyi tuttuna ja turvallisena. 
Kuulumme vieläkin OLuT:iin, eli Oulun 

luonnontieteilijöihin, ja valmistumme 
luonnontieteiden kanditaateiksi ja  fi-
losofian maistereiksi luonnontieteiden 
kautta.

Vuoden -14 lopussa saimme kuulla 
myös hurjia juttuja, että meidät hää-
dettäisiin kiltahuonebunkkeristamme 
pois vuoden -16 aikana, jolloin tilat siir-
tyisivät vuokrattavaksi ja me päätyisim-
me jonnekin nurkkaan etsimään uusia 
polkuja. Elimme pelon vallassa jonkun 
aikaa, kunnes tajusimme, että mitään 
ei taida tapahtua ja saamme pitää 
rakkaan bunkkeri-kiltahuoneemme. 
Halleluja! Vuonna -14 Blankon yhteis-
työkumppanitoiminnan kehittymisen 
pystyi huomaamaan opiskelijana hyvin 
erään uuden tapahtuman järjestämi-
sen myötä. Järjestettiin ensimmäinen 
yhteistyökumppani-ilta. Tapahtuma on 
sittemmin noussut todella suosituksi 
niin opiskelijoidemme kuin yhteistyö-
kumppaneidemme keskuudessa. Myös 
Blankolla tauolle jääneet yritysvierailut 
alkoivat olla taas osana kiltamme toi-
mintaa.

Wappusauna 2014

Haalarikastajaiset 2014
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Vuosi 2015 menikin sitten sulavasti 
ohi. Ei ollut pelkoa enää kiltahuoneel-
ta häädöstä ja elämä jatkui raukeasti 
eteenpäin. Yhteistyökumppanien mää-
rä alkoi vuosi vuodelta kasvamaan 
Blankon onnistuneen yhteistyökump-
panitoiminnan ja siitä seuranneen nä-
kyvyyden avulla. Yritykset ovat selvästi 
alkaneet huomaamaan hyödyn opiske-
lijoiden, tai tulevaisuuden työntekijöi-
den, kanssa tehtävistä tapahtumista. 
Tämä on myös näkynyt selvästi vuo-
sien varrella kumppaniemme kanssa 
pidettyjen tapahtumien lisääntymisen 
kautta.

Myös kiltahuoneemme sai vuoden 
-16 kesällä positiivisen muutoksen. Il-
manvaihto uusittiin ja kiltahuoneem-
me trooppinen-hiki-ilmasto muuttui 
nyt kylmän trooppiseksi ilmastoksi. 
Tämä ilmastonmuutos, kuin myös tie-
dekuntamme muutosta saatujen yli-
jäämätavaroiden ilmaantuminen, sai 
aikaan kunnon motivaation toteuttaa 
remontti rakkaalle, joskin kulahtaneel-
le, kiltahuoneellemme. Kiltahuoneen 
Uuden Laminaatin ja Listoituksen In-
novaatiotoimikunta kokoontuikin en-
simmäistä kertaa vuoden 2017 alussa, 
jolloin päätettiin antaa kiltahuoneelle 
uusi ilme lattiasta kattoon! Kesän 2017 

toimikunnan jäsenet viettivät kilta-
huonetta rakkaudella remontoiden ja 
syksyn tullen kesälaitumilta kömpivät 
blankolaiset pääsivät nauttimaan työn 
tuloksesta. Myös kiltahuoneremottia 
sponsoroivat yhteistyökumppanim-
me jättivät omat kädenjälkensä näky-
viin niin logojen, värien ja hauskojen 
yksityiskohtien muodossa. Kiltahuo-
neemme sai kauan kaivatut upouudet 
huonekalut, kuin myös joitakin tiede-
kuntamme muutossa uusiokäytetty-
jä tavaroita. Kiltahuoneen uusi ilme 
on nyt entistä kutsuvampi niin uusille 
opiskelijoille kuin vanhoille maakareil-
le.

Vuosi 2018 on lähtenyt rivakasti käyn-
tiin. Yhteistyökumppaneita on Blan-
kolle kertynyt jo yli parisenkymmentä. 
Yhteistyökumppanipaketteja kehite-

Ensimmäinen yhteistyökumppani-ilta vuonna 2014

Viini- ja juustoilta 2016
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tään koko ajan sopimaan paremmin 
yhteistyöstä kiinnostuneille yrityksil-
le. Olemme olleet innoissamme kuin-
ka paljon kiinnostus Blankoa kohtaan 
on kasvanut. Tämän avulla pystymme 
tuottamaan yhä enemmän kiinnosta-
via tapahtumia opiskelijoita varten. 
Myös Blankon vanhat kunnon perin-
teet ovat vieläkin osana elämäämme. 
Syksyllä pelaamme krokettia, wappuna 
lakitamme rakkaan Uggabugga-apina-
patsaan ja kurkiperheen jano tyydyte-
tään, kuin myös rakkaan Spördeviinin 
salainen resepti menee edelleen pe-
rintönä viinimestarilta viinimestarille. 
Kuin myös tämä ilta, jossa pääsemme 
taas juhlimaan Blankon viisivuotista 
etappia. Haluaisin myös antaa kaiken 
kunnian vuosijuhlatoimikunnalle, joka 
on jo yli vuoden ahkeroinut tämän lois-
teliaan juhlan eteen. Ilman heidän pa-
nostustaan emme voisi kokoontua tän-
ne viettämään tätä loisteliasta iltaa.

Haluaisin lopettaa nämä muisteluni 
kiitoksiin. Kiitos kaikille vuosien varrel-
la toimineille blankolaisille, sillä ilman 

teidän vapaaehtoistyötä kiltaamme ei 
edes olisi. Kiitoksia yhteistyökumppa-
neillemme ja sponsoreillemme, joiden 
kanssa olemme pystyneet kasvamaan 
ja kehittymään Blankoksi, joka me tänä 
päivänä olemme. Ja kiitoksia vuosijuh-
latoimikuntalaisille, jotka ovat nähneet 
paljon työtä näiden juhlien vuoksi. Hei-
dän avulla saamme juhlia niin Blankoa, 
kuin tätä yhteisöä, jota on ollut niin 
moni ihminen rakentamassa.

Toistetaan sama taas viiden vuoden 
päästä!

Kurjenjuotto 2017

Wappusauna 2018



V i i d e n  v u o d e n  t a k a a
Karoliina “danju” Kemppainen

Viisi vuotta sitten juhlittiin Blankon ja Potkyn yh-
teistä 40 -vuotista taivalta. Mukana juhlinnassa oli 
tottakai myös viisi vuotta vanhempi, eli noin 45 
vuoden ikäinen, tietojenkäsittelytieteiden laitos. 
Viisi vuotta sitten! Kylläpä aika rientää, eikö ne 
bileet olleet vasta pari vuotta sitten? Sitä tietää 
tulleensa vanhaksi kun viiden vuoden takaiset ta-
pahtumat tuntuvat olleen “aivan vasta”. 

Viime kerralla vuosijuhlia vietettiin Radisson Blu 
-hotellin juhlatiloissa. Juhlat noudattivat perin-
teistä kaavaa. Alussa oli virallisten tervehdyksien 
osuus, jonka jälkeen siirryttiin illallisen pariin. Ruo-
kailua rytmittivät perinteiset aktiviteetit kuten 
laulut ja puhe naiselle. Hauskana sattumuksena 
myös lääkisläiset viettivät omia juhliaan toisella 
puolen hotellia. He kävivät tuomassa oman ter-
vehdyksensä meille laulukuoronsa voimin ja esitti-
vät muutaman ei-niin-juhlallisen laulun. 

Kun perinteiset muodollisuudet oli saatu pois alta 
niin bussi tuli hakemaan juhlavieraat salaistakin 
salaisempaan jatkopaikkaan (joka siis oli Hietasaa-
ressa sijaitseva Johteenpooki). Jatkoille lähtijöitä 
oli useita eivätkä kaikki mahtuneet yhteen bus-
silastilliseen. Osa kyllästyi odottelemaan bussin 
paluuta ja lähti taksilla jatkopaikalle. Itse saavuin 
jatkoille viimeisten joukossa ja siellä bileet olivat 
jo täydessä vauhdissa. Juhlapaikalla vieraita odot-
ti tanssilattia, naposteltavaa, sauna ja palju sekä 
tietenkin juotavaa. Sitkeimmät juhlijat viipyivät 
aamuun asti sillikselle, osa kävi kotona (tai kuka 
missäkin) ottamassa niin kutsutun välikuoleman 
ja tulivat sillikselle “freeseinä”. 

Jos osallistuit edellisiin vuosijuhliin, niin muistel-
laan hetki yhdessä noita aikoja. Sulje silmäsi, pa-
laa noihin viiden vuoden takaisiin tapahtumiin, 
kaivele muistilokeroitasi. Kaiva vielä lisää... ja vä-

hän vielä. Kaiken sen mustuuden ja unohduksen 
alta alkaa ehkä vähitellen hahmottumaan jokin 
utuinen muistikuva. 

Onko se alaston vartalo? Kaljatölkki? Tanssilattia? 
Mikä oli illallisen pääruoka? Kuka oli avec? Ketä 
samassa pöytäseurueessa istui? Mikä muisto si-
nulle tulee päällimmäisenä mieleen? Jaa se vaikka 
pöytäryhmäsi kesken tämän illan aikana sopivana 
hetkenä.

Omia parhaimpia vuosijuhlamuistoja on paljussa 
istuminen kuoharipullon kanssa aamun tunneille 
asti. Eli siihen asti kunnes ensimmäinen fuksi saa-
pui paikalle valmistelemaan sillistä.

Vuosijuhlien järjestäminen on työläs ja rankka 
puristus, jossa vaaditaan organisointikykyä, yh-
teistyötaitoja sekä monen eri osaajan tuntien va-
paaehtoista työpanosta juhlien onnistumiseksi. 
Erittäin iso kiitos tämänkertaisten, ainutlaatuisten 
juhlien järjestäjille!    

Vietetään erinomaisen ihanat vuosijuhlat ja han-
kitaan paljon uusia muistoja kerrottavaksi jälkipol-
ville!

Edellisistä juhlista sanottua:
“Voi Veljet! Olipa juhlat, kiitokset järjestäjille, 
avustajille ja muulle juhlakansalle!”
“Huhhuh! Mahtavat bileet, kiitos järjestäjille ja iha-
nille kanssajuhlijoille!”
“Kiitokset pippaloista, hauskaa oli :)“
“Kiitokset ihanat ihmiset <3”
“Kiitokset ikimuistoisen viikonlopun järjestämises-
tä!”
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Juhlissa jaettiin omia opiskelumuisto-
ja kirjoittamalla niitä post it -lapuille, 
jotka teipattiin juhlapaikan seinään.
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