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SIVU 4
PÄÄKIRJOITUS 
Niklas ”kiklas” Riekki

Terveppä terve! Niin se vuosi 
2020 loppui kun loppuikin, ja 
sen myötä on blankkitiimikin 
hieman muuttanut olomuo-

toaan. Juho ei vielä malttanut mennä sin-
ne kuuluisaan päätoimittajien kryptaan, 
blankin tekeminen se vaan on niin haus-
kaa puuhaa. Kokemusta tiimistä tänä 
vuonna sitten löytyykin, sillä tiimissä on 
kolme uutta tai vähemmän uutta päätoi-
mittajaa. Joku voisi jo luulla meidän tietä-
vän mitä teemme! Tosiaan, Juhon lisäksi 
edellisistä päätoimittajista vanha muste 
yhä janotti myös toissa vuoden päätoi-
mittajaamme Lauraa, jonka runosuoni ei 
myöskään ole vielä ehtynyt. Viime vuo-
den tiimistä mukana jatkavat myös Juho 
G, Veera sekä Joonas, jotka ovatkin jo 
tässä vaiheessa kokeneita artikkeliartiste-
ja. Urheat ensiaskeleet laatujournalismiin 
ottavat myös Aleksi sekä Janne, ja kaik-
kea edellä mainittua päätoimittaa allekir-
joittanut. Kyllähän näillä seteillä muuta-
man lehden tänäkin vuonna loihtii!  

Tämä blankki joka juuri sinun verkkokal-
voihisi jotain kautta heijastuu, on mu-
hinut uunissa jo heti tammikuun alusta 
lähtien aikaisen laskiaisen myötä. Kan-
nen tähän lehteen pääsi meille taiteile-
maan (melkein) ensi kertaa graafikkom-
me Jenni, kiitos mahtavasta kannesta! 
Laskiaisperinteiden mukaisesti tästä leh-
destä löytyy opintovastaavan palsta ja 
muutama sivu peremmällä vanha kun-
non hallitusesittely. Blankki testaa -sarja 
tutki laskiaispullien erilaisia sisältöjä, sillä 
tiimin mielestä parhaaseen laskiaispullan 
täytteeseen ei ole olemassa vakuutta-
vaa vastausta. Tuskin on vieläkään. Sito-
wice ja Uros kertovat meille työelämän 
tuulahduksista, vanhoista blankeista on 
etsitty meille nuorille hurjille viisauksia, 

ja Lauralta on kuulusteltu kuulumisia. Li-
säksi blankkitiimi on etsinyt veren maku 
suussa Suomen parhainta sananlaskua, 
ja kirsikkana tämän parikymmensivuisen 
kakun päällä komeilee Lauran piirtämä 
sarjakuva!

Viime vuosina blankkitiimit ovat löytä-
neet hyvän julkaisutahdin, jota tulemme 
suurin piirtein noudattamaan tänäkin 
vuonna. Blankkia pääsee siis lukemaan 
pitkin vuotta, niin laskiaisena kuin wap-
puna; sekä syksyllä että joulun alla. Tänä 
vuonna päästään toivottavasti jo viet-
tämään viime vuonna valitettavasti pe-
ruuntunutta ATK-YTP:tä täällä Oulussa. 
Ehkäpä keksin tiimille päänvaivaksi jotain 
jännittävää julkaistavaa nuitakin kekke-
reitä varten  

Olen myös saanut sisäpiirin tietoa, jonka 
mukaan Beer & Bunny olisi palaamassa 
myöhemmin tänä vuonna, liekö huhuun 
uskominen? Mutta niin, näitä ehtii miet-
tiä tuonnempana, miksi stressata tänään 
sitä minkä voi unohtaa huomenna?

Eipä siinä, mukavaa laskiaista ja turvallis-
ta Wapun odotusta!

SIVUT 16 – 19
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Moikka kaikki! Olen Atte ”aztez” 
Tornberg ja toimin Blankon 
puheenjohtajana tänä toivot-

tavasti vähemmän pandemiaisena vuon-
na 2021. Ikää on 23 vuotta ja olen oulu-
lainen. Opinnot olen aloittanut vuonna 
2016 eli vuosikurssi on laskentatavasta 
riippuen 4, 5 tai jotain siltä väliltä (suo-
ritin asevelvollisuuden syksyllä 17 niin se 
sotkee vähän). Aiemmin olen toiminut 
Blankossa monissa toimaripesteissä. Jos 
jotain nostaisi esille, niin viime vuonna 
olin ATK-YTP -toimikunnan puheenjohta-
jana. Se oli sen verran kivvaa, että ajat-
telin sitten lähteä Blankon puheenjohta-
jaksi täksi vuodeksi. Vapaa-ajalla tykkään 
reippailla ulkoilmassa ja kuunnella pop-
pia. Opiskelijariennoissa ramppaaminen 
on myös mukavaa ja olisi kiva, jos sitä 
pääsisi vielä tekemään ennen vääjää-
mättömästi lähestyvää valmistumista 
keväällä 2022 (lol apua). PJ-Anni vuonna 
2019 lupaili tällä palstalla, että hänelle 
saa juottaa pullon Gambinaa tai muuta 
vastaavaa, jos hän ei valmistu tavoittee-
seensa mennessä. Lähden mukaan tähän 
haasteeseen, eli katsotaanpa tilannetta 
sitten Wappuna 22.

Tämä vuosi on lähtenyt Blankon toimin-
nassa mukavasti käyntiin. Laitettiin tulil-
le jäsenkysely, johon saatiin paljon hyviä 
vastauksia. Kiitos siitä teille kaikille ja 
muistakaa, että palautetta saa lähetel-
lä aina muutenkin! Ollaan täällä teitä 
varten. Jäsenkyselyn pohjalta lähdetään 
hallituksen kanssa nyt pohtimaan toi-
minnalle uusia suuntia. Sinimustat pide-
tään nyt TST-kiltojen kanssa ekaa kertaa 
etänä, ja ne varmasti menevätkin oikein 
mukavasti. Fuksit ei ole vieläkään saanut 
haalareitaan, mutta toivotaan, että pan-
demia pian hellittäisi ja päästäisiin pitä-

mään kunnon perinteiset haalarikastajai-
set! Jos jotain lohdullista, niin eipä niitä 
haalareita missään tapahtumissa pääsisi 
nyt käyttämäänkään, joten ehkäpä tois-
taiseksi ilmankin niitä pärjäilee. Lupaan, 
että saatte ne kyllä ennen seuraavien 
fuksien saapumista.

Vuoden kohokohtana siintää syksyllä jo 
kertaalleen peruttu kaikkien tietojen-
käsittelytieteilijöiden yhteinen ATK-YTP 
täällä Oulussa. Toivotaan, että pystytään 
se järjestämään, koska toimikunta on 
työstänyt ja ideoinut ohjelmaa jo vuoden 
päivät ja en malta odottaa, että päästäi-
siin toteuttamaankin niitä! Ennen sitä 
on tiedossa monenlaista tapahtumaa ja 
toimintaa koronarajoitusten puitteissa, 
joten kannattaa seurailla Blankon tiedo-
tusta.
Tänä vuonna ei ole perinteistä laskiais-
saunaa tai mäkitapahtumaa, mutta kuu-
lemma etämeininkejä on tiedossa eli 
sinne siis! Itse lähden tästä nyt etsimään 
liukkaita laskiaismäkiä ja nappaan huu-
ruisen tuopin herkkujuomaa mukaani. 
Höpistään pian taas lisää, heippa!

Puheenjohtajan palsta
Atte ”aztez” Tornberg

Opintovastaavan palsta
Aino ”ainokai” Reinikainen

Heipä hei kaikille! Olen Aino ”aino-
kai” Reinikainen, toisen vuoden 
opiskelija ja toimin tänä vuonna  
jännittävässä roolissa Blankon 

opintovastaavana. Viime vuonna olin 
mukana hallituksessa sihteerinä ja  kos-
ka se oli niin mukavaa ja kivaa, päätin 
jatkaa uraani kokeilemalla toisenlaista-
kin pestiä.
 
Opintovastaavana tärkeimpiin tehtävii-
ni kuuluu blankolaisten edustaminen 
opintoihin liittyvissä asioissa ja toimin 
linkkinä tiedekunnan ja opiskelijoiden 
välillä. Käytännössä tämä tarkoittaa 
muun muassa tutkinto-ohjelmatoimi-
kunnan, eli tuttavallisemmin TOTO:n 
kokouksiin osallistumista. Kokouksissa 
opintovastaava tuo esille opiskelijan 
näkökulmaa ja ajatuksia asioihin, joten 
on tärkeää olla ajan tasalla tietojenkä-
sittelyn  opiskelijoiden fiiliksistä. Apurei-
na tehtävässäni toimivat opintokätyrit. 
Hei fuksi! Jos haluat lähteä aktiivitoi-
mintaan mukaan, niin opintokätyreis-
tä puuttuu vielä ensimmäisen vuoden 
opiskelijoiden edustus,  joten ole yhtey-
dessä mikäli tämä pesti kiinnostaa. :)

Keväisin järjestettävä Opetuksenkehit-
tämisseminaari eli lyhennettynä OKS 
kuuluu myös opintovastaavan vastui-
siin. OKSissa tieto- ja sähkötekniikan 
tiedekunnan opiskelijat sekä henkilö-
kunta kerääntyvät yhteen  ideoimaan 
ja pöhisemään opetuksen kehittämi-
sestä. Perinteisesti Teekkaritalolla jär-
jestetyn tapahtuman toteutus tulee 
todennäköisesti tänä vuonna olemaan 
uudenlainen, mutta siitä lisää lähempä-
nä, joten pysykäähän kuulolla ja seurat-
kaa tiedotusta!

Paras ja helpoin tapa päästä vaikutta-
maan opetukseen on palautteen an-
taminen, joten muistuttelisin  toivot-
tavasti jo tutusta osoitteesta palaute.
oulu.fi, missä voit käydä kertomassa 
mietteitäsi kursseista.  Etenkin nyt kun 
kurssien toteutuksia on täytynyt muut-
taa etätyöskentelyyn sopivaksi, on ensi-
arvoisen  tärkeää antaa palautetta siitä 
mikä on toiminut ja mitä asioita tulisi 
vielä kehittää!

Myös minulle saa aina kertoa, mikäli 
mielen päällä on jotain opintoihin liit-
tyvää palautetta tai muuta  murhetta. 
Vielä ei valitettavasti kiltiksellä pääs-
tä törmäilemään, mutta esimerkiksi 
Discordin kautta tai  osoitteeseen opin-
tovastaava@blanko.fi voi laittaa minul-
le viestiä. Heippa!
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Olen työskennellyt ohjelmistoke-
hittäjänä kymmenisen vuotta. 
Työurani Sitowisellä alkoi syksyl-

lä 2019. Täällä hommat sujuvat mutkat-
tomasti, kiinnostavia työprojekteja löy-
tyy laajasti ja jokainen otetaan vastaan 
juuri omana itsenään.

Aiemmin työskentelin metallihom-
missa lämpöpattereiden parissa, jo-
ten kokemusta löytyy myös täysin toi-
senlaisesta tekemisestä. Suuntauduin 
insinööriopinnoissani kuitenkin oh-
jelmistotekniikkaan, koska koodin vään-
täminen viehätti kovasti.

Valmistuin ohjelmistokehittäjäksi vuon-
na 2011 Tampereen ammattikorkea-
koulusta. Aloitin työt jo kolmantena 
opiskeluvuonna ja työskentelin noin 
neljän vuoden ajan erilaisten ohjelmis-
tokehitystöiden, käyttöönottoprojek-
tien sekä 3D CAD-koulutusten pitämi-
sen parissa. Opinnäytetyöni aiheena 
oli testauksen suunnittelu ja toteutus 
Java-pohjaiseen ohjelmistokehykseen.

Sitowisellä työnimikkeeni on tällä 
hetkellä sovelluskehittäjä / Scrum 
Master Digitaaliset ratkaisut -liiketoi-
minta-alueella. Tehtäviini kuuluvat so-
velluskehitys- ja palvelintyöt erilaisten 
paikkatietosovellusten parissa. Sitowise 
on erikoistunut rakennetun ympäristön 
ja liikkumisen digiratkaisujen kehittämi-
seen – ja on siinä alan terävintä huip-
pua.

Tiimissä minut on otettu erinomaisesti 
vastaan ja olen saanut tukea aina tar-
vittaessa. Töihin on ollut helppo tulla, 
tekeminen on ketterää ja perehdytyskin 
on sujunut mallikkaasti. 

Olen kokenut tunnelman ja ilmapiirin 
hyväksi ja ”pöhinä” on ollut innostavaa. 
Uutta kehitetään ja tekemisen meininki 
on erittäin hyvällä tasolla. Ensimmäi-
sen vuoden aikana olen päässyt häm-
mästyttävän monipuolisesti mukaan 
useaan eri paikkatietosovellusprojek-
tiin. Tehtävät ovat vaihdelleet sovellus-
ten jatkokehityshankkeista palvelin- ja 
versiopäivityksiin sekä erilaisiin ylläpito-
tehtäviin. 

Työtehtäväni ovat olleet ilahduttavan 
monipuolisia ja sopivan haastavia. Uu-
den oppimista tapahtuu lähes päivit-
täin, kuten näissä hommissa yleensä-
kin. Tylsiä hetkiä ei juurikaan tule.

Lisäksi minulle tarjoutui ainutlaatuinen 
tilaisuus päästä mukaan kansainväli-
seen World Bank -projektiin suunnitte-
lemaan uudenlaista dataportaalirat-
kaisua Indonesiaan. Tämän projektin 
tiimoilta pääsin mukaan kahden viikon 

reissulle Indonesiaan. Reissulla vierai-
limme useissa eri kaupungeissa keskus-
telemassa dataportaalista ja sen tekni-
sistä yksityiskohdista kaupunkien sekä 
eri virastojen edustajien kanssa. 

Terveiseni työnhakijalle

Ensimmäisen vuoden perusteella Si-
towisellä hommat tuntuvat sujuvan 
mukavan mutkattomasti. Ongelmiin 
saa apua ja uutta kehitetään jatkuvas-
ti. Voin sanoa, että tiimihenki on hyvä, 
työtehtävät monipuolisia eikä eduissa-
kaan ole valittamista. Täällä saa jokai-
nen olla oma itsensä, mikä on ainakin 
itselleni tärkeä kriteeri hyvän työnanta-
jan ansioluettelossa. Muuten kummalli-
sen ja erittäin kuivan huumorin viljele-
minen ei onnistuisi… Suosittelen!

Kummallista ja kuivaa huumoria: 
Scrum Master Jani Levonen Sitowiseltä 
kertoo arjesta Sitowisellä

” 
Työtehtäväni ovat olleet 
ilahduttavan monipuolisia ja 
sopivan haastavia.

"
 

Sitowise on pohjoismainen rakennetun 
ympäristön asiantuntija- ja digitalo. 
Suunnittelemme älykkäitä kaupunkeja 
ja elämisen tiloja, joissa arki on tahdi-
tettu kestävälle pohjalle. Operoimme 
kolmella liiketoiminta-alueella: kiin-
teistöt ja rakennukset, infrastruktuuri 
sekä digitaaliset ratkaisut. 

Joka päivä lähes 1900 eri alojen asi-
antuntijaamme yhdistävät voimansa, 
jotta liikenne, infra ja rakennukset tar-
joavat parhaat puitteet turvalliselle ja 
huolettomalle arjelle. Toimimme 29 
paikkakunnalla Suomessa ja Skandi-
naviassa. Työmahdollisuuksiimme voi 
tutustua verkkosivuillamme 
www.sitowise.com
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Asiakaslähtöistä 
tuotekehitystä 

Uroksella

Yksi suurimmista väärinkäsityksistä Designis-
ta puhuttaessa on edelleen se, että ajatellaan 
sen olevan pintojen kiillottamista, viimeinen 
loppusilaus tuotteen tai palvelun ulkokuoren 

parantamiseksi. Designin avulla voidaan tuoda 
tehokkuutta tuotekehityksen eri vaiheisiin esi-
merkiksi liiketoimintamuotoilun, palvelumuo-
toilun ja käyttökokemussuunnittelun avulla 

- Yleisesti puhutaan kokonaisvaltaisesta asiakas-
kokemuksesta.

A
siakaskokemusta ei voi liimata pal-
velun loppuvaiheessa mukaan, vaan 
asiakaskokemuksen suunnittelu 
lähtee aina tuotteen tai palvelun 

alkutaipaleelta saakka. Designin ja asia-
kaslähtöisen ajattelun avulla voidaan 
suunnitella tuotteita, joita asiakas haluaa 
käyttää ja joista ollaan myös valmiita 
maksamaan. 

Tuotekehitys on pitkään ollut murrokses-
sa. Ennen tuotteita ja palveluita on ra-
kennettu piilossa ja laskettu markkinoille 
toivoen, että asiakkaat ottavat sen hyvin 
vastaan. Hyvin usein tuo korkean riskin 
strategia ei kuitenkaan ole tuottanut 
toivottuja lopputuloksia ja on jouduttu 
palaamaan suunnittelupöydälle mietti-
mään, mikähän meni vikaan. On helppo 
ymmärtää, että yritykselle tuo toiminta-
malli tulee hyvin kalliiksi, ihan turhaan.

Moderneissa toimintamalleissa keskity-
tään ymmärtämään asiakkaiden tarpeita 
ja tuomaan uudenlaisia ratkaisuja niiden 
ratkaisemiseksi. Helpoin tapa varmistua 
siitä, että vastataan asiakkaiden oikeisiin 
tarpeisiin on se, että tuodaan asiakkaat 
mukaan suunnitteluun ja tuotekehityk-
seen. Tämä voi tapahtua esimerkiksi 
niin, että koeponnistetaan ideoita hyvin 
varhaisessa vaiheessa oikeilla käyttäjil-
lä tai asiakkailla, ennen kuin varsinaista 
kehitystyötä on aloitettu. Näin saadaan 
heti käyttäjien palaute ideaan ja voidaan 

arvioida, onko se toteuttamiskelpoinen 
vai ei. Kun ideasta tai tuoteaihiosta ol-
laan varmoja, voidaan myös kehityksen 
eri vaiheissa järjestää erilaisia asiakastes-
tejä, joiden tarkoituksena on ymmärtää, 
onko käyttökokemuksessa parantamisen 
varaa.

Voittava asiakaskokemus luodaan yh-
dessä

Voittavan asiakaskokemuksen luomi-
nen ei ole yksin designerin työtä, vaan 
vaatii ponnisteluja kaikilta yrityksen toi-
minnoilta. Paras tapa varmistaa halutun 
asiakaskokemuksen toteutuminen, on 
tuoda yhteen eri alojen osaajia, jotka 
voivat katsoa asiakaskokemusta omasta 
näkökulmastaan. Monialaisen tiimin voi 
muodostaa yhdistämällä osaajia esimer-
kiksi liiketoiminnasta, asiakaspalvelusta, 
tuotekehityksestä ja designista. Yhdessä 
voidaan varmistaa, että asiakaskokemus 
toteutuu kaikilla osa-alueilla ja päästään 
haluttuun lopputulokseen.

Asiakaskokemus muodostuu useam-
masta eri osa-alueesta. Jos esimerkiksi 
digitaalinen palvelu on helppo käyttää, 
mutta toimii teknisesti huonosti, koko 
asiakaskokemus kärsii. Tai jos tekniset 
toiminnallisuudet on hiottu huippuunsa, 
mutta muuten palvelu on viimeistelemä-
tön ja vaikea käyttää, on silloinkin asia-
kaskokemus kokonaisuutena huono. Sen 
vuoksi on tärkeä muistaa, että asiakasko-

kemus koostuu useasta palasesta, jotka 
kaikki vaikuttavat toisiinsa. Kun kaikki pa-
laset ovat hiottuja ja tarkoin mietittyjä, 
voidaan varmistua, että asiakaskokemus 
on huippuluokkaa.

Mitä hyötyä designista on kehityksen 
näkökulmasta?

Ketterässä ohjelmistokehityksessä de-
signer on osa kehitystiimiä. Kehitystä 
tehdään asiakasvaatimusten mukai-
sesti ja suuntaa muutetaan tarvittaes-
sa. Toisin kuin esimerkiksi perintei-
sessä vesiputousmallissa kehityksen 
suunnanmuutokset voidaan tehdä no-
peasti, laadusta tinkimättä. Designer on 
avainroolissa, jotta tämä on mahdollista. 
Designer työskentelee kehitystiimin li-
säksi tiiviisti tuotepäällikön kanssa. Hän 
auttaa asiakasvaatimusten keräämisessä 
backlogin rakentamisessa ja priorisoinnis-
sa. Designer voi rakentaa hyvin leanisti 
myös demoja, joihin ei tarvita riviäkään 
koodia. Tällä tavalla säästetään usein pal-
jon aikaa ja rahaa.

Design Uroksella

Me Uroksella olemme nostaneet riman 
korkealle palveluidemme laadun ja ko-
kemuksen suhteen, siksi olemme myös 
lähteneet rakentamaan Design-kyvyk-
kyyttämme viime vuosina aivan uudella 
tavalla. Sen lisäksi, että meillä on jokai-
sessa tiimissä oma designer, olemme ra-
kentamassa uudenlaisia asiakaslähtöisiä 
prosesseja, joilla voimme varmistua siitä, 
että palvelumme tuottavat maksimaa-
lista hyötyä asiakkaillemme ja vastaavat 
heidän tarpeisiinsa. Pyrimme tuomaan 
kaikki osa-alueet mukaan asiakaskoke-
muksen kehittämiseen ja jaamme ym-
märrystä sisäisesti siitä, miten voittava 
asiakaskokemus luodaan.

Tuotekehityksen helpottamiseksi olem-
me myös luoneet oman UROS Design 

Systemin, jonka avulla kehittäjät voivat 
käyttää samoja komponentteja ja toi-
mimaan tehokkaammin, sen sijaan, että 
lähtisimme aina alusta asti rakentamaan 
samoja toiminnallisuuksia. Tämä tuo te-
hokkuutta kehittämiseen ja vapauttaa 
designereiden kaistaa uusien ideoiden 
konseptointiin.

Asiakaskokemuksen luomisessa tarvit-
semme jokaista kehittäjää, tuotepäällik-
köä, designeria, testaajaa ja myyjää. Jo-
kainen on yhtä tärkeä osa kokonaisuutta 
ja kokonaisvaltaista asiakaskokemusta, 
jolla voimme pitää riman jatkossakin 
yhtä korkealla ja myös nostaa sitä vielä-
kin korkeammalle.

Mikä UROS?
 
Muuttaa maailmaa tietoliikenneteknii-
kan rajattomien mahdollisuuksien avul-
la kehittäen globaaleja, älykkäitä data-
ratkaisuja kuluttaja- ja IoT-tuotteisiin

Henkilöstö: 70 työntekijää Suomessa. 
Maailmalla 12
Perustamisvuosi: 2011 
Kotipaikka: Oulu

Uroksen tuotekehitystiimi seisoo vaikka päällään 

kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen luomiseksi.
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BLANKON HALLITUSESITTELY 2021
On taas se aika vuodesta, kun järjestömme pää-
töselimelle ollaan valittu uudet vallankahvassa 
roikkujat. Mutta mitä he juovat? Mistä he tulevat? 
Mitä muita kysymyksiä on olemassa? 
Blankki otti selvää!

1. Olen Tornbergin Atte ja lapsuuteni 
olen viettäny Suomen Oulun Mänty-
lässä.
2. Öööö no siis kirjoitan pj-palstaa 
:D:D Mutta siis Blankon puheenjohta-
jana toimin tänä vuonna.
3. Saa tehä paljon kivoja juttuja kivo-
jen ihmisten kanssa muiden hyväksi 
eli kaippa se on se yhteisöllisyys. 
Ootte ihania <3
4. Maailmanparantaminen ja haus-
kanpito.
5. Makunystyräni ovat mieltyneet 
opiskeluvuosien aikana Koffin kol-
mosen makuun. Nykyään joku muu 
vissiin on Prisman halvin, mutta tätä 
tulee ostettua edelleen.

1. Hei vain, minä olen Niklas ja tulen 
joululomalta.
2. Varapuheenjohtaja, eli olen vara-At-
te. Perinteisesti vara-Atte hoitaa myös 
abipäivät ja alumnitoiminnan.
3. Aktiiviporukka! Helppoa tehdä hom-
mia kun on niin hauskaa.
4. Elämäni elämäntehtävä on joko 
saavuttaa järkevä unirytmi ja pitää se yli 
viikon, tai sitten sähköposteihin vastaa-
minen.
5. Blankon tapahtumassa juotu kalja =)

1. Oon Hanna Ollikainen, kolmannen 
vuoden opiskelija ja kotoisin ihan vaan 
täältä Oulusta.
2. Toimin tänä vuonna hallituksessa 
sihteerinä. Kirjoittelen siis kokouksissa 
pöytäkirjoihin kaikkia tärkeitä päätök-
siä ja keskusteluja mitä käydään läpi. 
Huolehdin myös näiden pöytäkirjojen 
arkistoinnista.
3. Porukka, johon olen päässyt kiltatoi-
minnassa tutustumaan. Yhteisöllisyys 
on todella isossa osassa täällä. Näin 
etäaikoinakin on mahtavaa, kun pystyy 
avoimesti hengailemaan ja pitämään 
illanistujaisia esim. Discordin kautta.
4. Nukkuminen lämpimässä peiton alla.
5. En oikein pidä kaljasta. Käännyn 
enemmän siiderin puoleen. Joissakin 
kaljatölkkien etiketeissä on kyllä kivoja 
kuvia. Näin sellaisen revontulilla koris-
tellun joskus ja se oli aika hieno.

Kysymykset:
1. Kuka olet ja mistä tulet?
2. Mikä on hallituspestisi ja mitä 
siihen kuuluu?
3. Mikä on parasta Blankon jär-
jestötoimintaan kuulumisessa?
4. Mikä on elämäsi tehtävä?
5. Mikä on paras kalja?

Sihteeri

Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Rahastonhoitaja

1. Olen Aapomik-
ko Matti ja olen 
Lapista kotoisin 
oleva ensim-
mäisen vuoden 
opiskelija.
2. Olen Blankon 
rahastonhoitaja 
ja samalla halli-
tuksen jäsen ja 
vastuu-alueesee-
ni kuuluu Blan-
kon talouteen 
ja rahaliikentee-

seen liittyvät 
asiat.
3. Mahdollisuus 
antaa oma pa-
noksensa opiske-
lijayhteisölle.
4. Elää
5. Lähtökoh-
taisesti kalja ei 
maistu joten 
vastaan että 
parasta on itse 
tehty kotikalja.

1. Olen Aino, 27-vuotias toisen 
vuoden opiskelija ja kotoisin Ou-
lusta.
2. Opintovastaava, eli käyn tutkin-
to-ohjelmatoimikunnan kokouk-
sissa edustamassa opiskelijoita ja 
muistuttelen kaikkia palautteen 
antamisen tärkeydestä.
3. Mukavat tyypit, hauskat tapah-
tumat ja uuden oppiminen.  
4. Rapsuttaa niin montaa koiraa 
kun suinkin ehdin.
5. Tornion panimon hillatus ja 
Olvin hi-hop. Oispa kaljaa.Opintovastaava
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1. Hei olen Sampo. Tulen ajoittain keskustan 
yksiöstäni ulos asioimaan mm. ostoksilla. 
Voit törmätä minuun Raksilan marketeilla, 
tai vaikkapa Clas Ohlsonin jatkoroikkahyllyn 
luona.
2.  Fuksivastaavana hoidan fuksiasioita. 
Huolehdin myös parhaani mukaan PROiden 
hyvinvoinnista ja nesteytyksestä.
3. Tekeminen on.
4. Kari Grandi on kaikkien janoisten sankari. 
Minä taas haluan olla Kari Grandin sankari.
5.En tiedä, mutta kuusi olutta on ateria.

1. Juhani on nimeni. Alunperin kiero 
savolainen, sittemmin nostanut kytkintä 
ja oululaistunut.
2. Toimin tänä vuonna tapahtuma-
vastaavana, hoidan siis käytännössä 
tapahtumien järjestelyihin ja toteutuk-
seen liityviä asioita tiiviisti yhteistyössä 
Blankon toimijoiden sekä muiden kilto-
jen kanssa. Pidän hallussani myös toista 
Blankon maksukorttia.
3. Parasta tässä touhussa on erityisesti 
asioiden tekeminen porukassa yhteisen 
hyvän eteen. On kivvaa kun on kivvaa!
4. Määritä Huffmanin koodi merkeille a, 
b, c, d, e, ja f, kun merkkien esiintymisf-
rekvenssit ovat seuraavat: a:32, b:9, c:19, 
d:12, e:20, f:8 (yhteensä 100 merkkiä). 
Kuinka monta bittiä säästyy verrattuna 
siihen, että jokainen merkki esitetään 
kolmella bitillä?
5. Aecht Schlenkerla Rauchbier Urbock

1. Olen Silja ja tulen sieltä mistä kaikki muut-
kin.
2. Toimin suhdevastaavana, eli ylläpidän 
yhteistyötä yritysten kanssa.
3. "Lempiasiani Blankossa on ehdottomas-
ti muut blankolaiset. Tilanteesta riippuen 
vertaisopiskelijoista löytyy aina joku, jonka 
kanssa nautiskella kärsimyksestä tai kärsiä 
nautiskelusta (tajuatteko, koska kun nautis-
kelee liikaa niin kärsii seuraavana päivänä). 
Bonuksena kiltahuone koska kahvi se on hy-
vää." (Riekki, Niklas. 2020). Paitsi että koro-
nan takia ei pääse kiltikselle ja en juo kahvia.   
4. Kehittää hyvänmakuinen Gambina-juusto-
kakku.
5. Kalja on yläkategoria, joka pitää sisällään 
kaikki olemassa olevat alkoholijuomat eli 
Sherwoodin Mansikka ja absintti <3

Suhdevastaava

Tapahtumavastaava

1. Oon Tuomas, kolmannen vuoden blankolainen ja 
kotoisin Meri-Lapin rannalta, Torniosta.
2. Olen jäsenvastaavana hallituksessa ja vastuualuee-
seeni kuuluu jäsenistön hallinnointiin kuuluvat seikat. 
Tarkistelen esim. että onhan se Blankon jäsenmaksu 
maksettu.
3. Parhaita juttuja Blankon järjestötoiminnassa on ollu 
hyvin organisoitu toiminta näin etäilyaikanakin ja inspi-
roivat toimijakollegat.
4. Elämän tehtävä on kehittyä.
5. Fat Lizardin Ankle Slapper on hyvin suunmyötäinen.

1. Tommi "Läntinen" Lämsä (vai kummin päin se nyt 
menikään), 21v, opiskelen kolmatta vuotta tietojen-
käpistelyä ja olen syntyperäinen oululainen.
2. Toimin kolmatta vuotta putkeen Blankon tiedot-
tajana, koska ette tule pääsemään minusta koskaan 
eroon. Tiedottajana tärkeimpiä hommiani ovat 
sähköpostilistojen ylläpito, listoille lähetettyjen vies-
tien seuranta sekä jäsenistön inboxien täyttäminen 
spämmillä. Haen myös postin hallituksen kokouksiin.
3. Mahtava aktiiviporukka, jonka kanssa on ilo viet-
tää aikaa niin aktiivitoiminnan kuin vapaa-ajankin 
parissa.
4. Todistaa ihmiskunnalle, että kouluhommien 
prokrastinointi viime hetkeen asti on täysin toimiva 
ja hyviä tuloksia tuottava strategia.
5. En minä tuollaisia lastenjuomia juo, vaan minä 
nautin vain ja ainoastaan raakaa viinaa.

Fuksivastaava

Tiedottaja

Jäsenvastaava
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Elämä hymyilee kuin silakka piimätuopissa. 5 pistettä

Ei kaikki sormet yhtä pitkiä ole. 6 pistettä

Kyllä neitsyt neuvon tiesi: kun ei naitu, oli ilman. 9 pistettä

Kun oikein yrittää ja onnistuu tuntuu mukavalta. 7 pistettä

Älä välitä, ei Villekään välittänyt. 5 pistettä

Jos ei viina, terva ja sauna auta, niin tauti on kuolemaksi. 11 pistettä

Itku pitkästä ilosta, pieru pitkään nauramisesta. 6 pistettä

Kaikkeen tottuu, paitsi puukkoon seljäs ja siihenki tottuu, jos makaa vattallansa. 
11 pistettä

Kun ihminen nukkuu, sille ei tapahdu mitään.  
Mutta kun se ei nuku, se voi saada vaikka kalan. 17 pistettä

Istu, ettei pieretä. 3 pistettä

Ei pieru taivaaseen kuulu. 4 pistettä

Mun mummoni muni mun mammani, mun mammani muni mun. 9 pistettä

Aikainen lintu madon nappaa, mutta vasta toinen hiiri saa juuston. 9 pistettä

Se on köyhyylem merkki kun raha loppuu. 7 pistettä

Tämän jutun tarkoitus on vastata Blankin lukijoiden aivonystyröitä 
piinanneeseen kysymykseen: Mikä on Suomen kielen ylivoimaisesti, 

ylitsepääsemättömästi ja yksinkertaisesti paras sananlasku? Sanonto-
ja on etsitty niin akateemisista lähteistä kuin vauvoihin kohdistuvilta 
foorumeilta. Sananlaskut ovat pisteytetty noudattaen äärimmäisen 

tarkkaa ja tutkitusti tehokasta tieteellistä kaavaa. Lopputulos järkytti 
toimituksen: “En olisi ikinä uskonut tätä”

SananlaskiainenSananlaskiainen Niklas "kiklas" Riekki ja 
Veera "veeramou" Kiiskilä

Kun ihminen nukkuu, sille ei tapahdu mitään. 
Mutta kun se ei nuku, se voi saada vaikka kalan.

Painajainen Laskiaisena

Laura “lulu” Djerf
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BLANKKI TESTAA:BLANKKI TESTAA:

Laskiaispullat
Tulipas oiva idea, että miten saataisiin koottua huono laskiaispulla. 
Tiimiläiset päättivätkin kasaantua yhteen ja kokeilla todella kum-
mallisia kombinaatioita, joita kahden pullanpuoliskon väliin voisi 
laittaa. Koko testaustiimin harmiksi lopputulos olikin hirveän pal-
jon ennalta arvaamattomampi kuin kukaan olisi osannut odottaa.

PULLAPIRTTI - LASKIAISPULLA VADELMA

Veera: Maistuu ihan laskiaispullalta ja ihan 
vadelmahillolta
Laura: Hilloa aika paljon. Itse pullakin on 
hyvä
Niklas: Piti hakea ruokajuoma
Juho: Ihan hyvä, nakit muuten alko kiehuun 
just äsken
Joonas: Maistui pullalta

4.5/5 pullaa

LEIPOMO SAVILAAKSO - LASKIAISPULLA 
MANTELI 

Veera: Maistuu karvasmanteliaromilta
Laura: Manteli ei vain maistu hyvältä
Niklas: Liian iso, niin leuka loksahti.  
Niinkö meikkiä söis
Juho: Maistuu keinotekoiselta
Joonas: *Atsuih*

2.3/5 pullaa

LAKRITSIKASTIKE-MANGOPILTTI -
LASKIAISPULLA 

Veera: Ei ollut edes ällöttävää
Laura: Mangosose oli ihan hyvää  
(tarvis lisää sokeria)
Niklas: Missä ne täytteet oli?
Juho: Ei.
Joonas: Lakumango on hyvä maku

3/5 pullaa

TYRNI- JA PÄÄRYNÄHILLO -
LASKIAISPULLA

Veera: Maistuu ihan jäätelöltä
Laura: Tää pakastepulla ei ollut kovin 
hyvää, mutta täytteet oli
Niklas: Joku tiikeri, se oli mun lemppari 
pienenä
Juho: Ihan hyvää tuo hillo
Joonas: Komppaa tiikeriä

3.5/5 pullaa

ANANAS -KERMAVAAHTO -
LASKIAISPULLA  

Veera: Maistuu säilykeananakselta. Ei 
maistunu hirveän pahalta
Laura: Ananaksen ja pullan tekstuuri ei 
sovi oikein yhteen
Niklas: Aika mitäänsanomaton, odotin 
jotain mutten saanut
Juho: Sopis jauhelihapihvi ja kermavaah-
don sijasta majoneesia
Joonas: *Kurlaa vedellä*

2.8/5 pullaa

Raati: Juho “Alo” Toratti, Laura "lulu" Djerf, Joonas Haatainen, 
Veera "veeramou" Kiiskilä ja Niklas "kiklas" Riekki
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 LASKIAISPULLA JONKA SISÄLLÄ 
LASKIAISPULLA  

Veera: Joo, joo, joo! Tässä nyt mais-
tuu se mango
Laura: Hyvä koska paljon täytteitä
Niklas: Ei mitään mielipidettä.  
(taustalla saukko aivastaa viipyvästi)
Juho: Aika monikerroksinen maku. 
Tästä tulee varmaan maha kipeäksi
Joonas: Matemaattisesti maukas

4/5 pullaa

 NAKKISÄMPYLÄ LASKIAISPULLA   

Veera: Hyvä suolainen välipala  
laskiaispullien väliin
Laura: *Otti lisää*
Niklas: Ihan hyvää, tehtäis jo niitä 
hyrjispullia
Juho: Maistuu ihan hodarilta, johon 
joku laittoi vahingossa sokeria
Joonas: Tilaisin hesburgerilta

(huom, kaikki santsasivat)

Pullana 1/5, muuten 4/5

 FORMAGGIO-PASTA LASKIAISPULLA    

Veera: Voisi itkeä, eikä ehkä onnesta
Laura: Miks kaikki on hyvää
Niklas: Tilaisin tätä ravintolasta
Juho: Miks tää on ihan ok
Joonas: Hyvää ja ravitsevaa kotiruokaa

3.8/5 pullaa

  HAVAIJILAINEN  NAKKI-
LASKIAISPULLA   

Veera: Huomion vei Juhon ketsuppi 
(ketsuppiin on sekoitettu naga insane 
-kastiketta)
Laura: Miksi ei tule mitään sanoja.  
Ihan tyhmien hommaa
Niklas: *Röyhtäisee*
Juho: Niinku se nakkiversio, mutta tää 
on jopa vähän parempi
Joonas: Trooppinen elämys talven kes-
kellä

4/5 pullaa

 KAAKAOMOCHI LASKIAISPULLA    

Veera: Maistuu Tazzalta, ei tarvi kun 
laskettelemassa tilata Tazzaa ja laski-
aispulla niin saa saman maun
Laura: Mansikkamochi oli parempaa
Niklas: Sormet meni tahmaisiksi
Juho: En vieläkään erityisesti tykkää 
näistä mocheista
Joonas: Maku vei kielen

2.5/5 pullaa ”Ihan hyvää, tehtäis jo niitä hyrjispullia"
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14 pistettä :
Näin siinä kävi. Sinusta 
on työläiseksi.
Niin on meistä kaikista, 
niin ne sanovat.
100% työllistyminen!!! 
TOL!!! Hip ja hei!!!
Hyvä fiilis. Voit palata 
koodaamaan nyt.

Muut pistemäärät :
Huijasit! Olet kuitenkin 
työläinen, joskin
kieroluontoinen yksilö, 
joka ei ole vielä
uskaltautunut ulos loo-
sistaan suureen maailmaan. 
Voit palata koodaamaan nyt.
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00
Haastattelussa 
Laura Djerf

On tullut aika sukeltaa blankkitiimiläisten 
pään sisälle, ja arpaonni suosi tänä kauniina 

päivänä Lauraa. Jotkut ehkä muistavat Lauran 
olleen Blankon puheenjohtaja 

kaukana menneisyydessä vuonna 2020, 
mutta kuka hän oikeasti on?

Niklas "kiklas" ja Laura "lulu"

Mikä on nimesi?
Laura Djerf (älkää kysykö mistä mun sukunimi tulee en tiiä)

Hmm mitähän kysyisi seuraavana.
Älä kysy ainakaan lempiväriä tai lempiruokaa?

Kumpaan vastaisit mieluummin, kysymykseen lempiväristä vai lempiruoasta?
No jos on pakko valita niin lempiruoasta. Mutta tässä pitää tietää että niitä lem-
piruokia on ainakin 72.

Ei siitä sen enempää. Onko katselusuosituksia esim Netflixissä? En osaa päättää.
Ai okei :D Ei sitten. Jos et oo jostain syystä kattonut Breaking Bad vielä niin se! 
Se on sen verran hyvä että palaan aina välillä kattomaan sitä uudestaan. Toinen 
lemppari on Aggretsuko! Se kertoo Pikkupanda Retsukosta, joka pakenee työ-
elämästresihuolia laulamalla karaokessa örinäheviä :)

Seuraava kysymys: Työelämästressihuolista ja niiden poistosta puheenollen, mikä on 
lemppari 1. Oluesi? b) Väkijuomasi?
Juon pelkkää halpaa lageria, eli joku semmonen, mut Karhu on se minkä yleen-
sä valitsen. Väkijuomista Jekku tietenkin, ku sitä voi laittaa energiajuomaan jos 
haluaa sydämentykytyksiä. Jallukin on kyllä kiva.

Jallu on kyllä kiva. Sinun vuorosi kysyä minulta jotain!
Okei, hmm. No mitä oot syönyt tänään?

Munakasta ja banaania ja leipää, entä sää?
Mää söin tänään hesen nugetteja lounaaksi ja illalliseksi ramenia.

Kerro vielä lopuksi että miten menee?
Oon nauttinut eläkepäivistä, kun poistuin kolmen vuoden jälkeen hallitushom-
mista vuoden vaihteessa. Nyt kelpaa keskittyä töihin ja Blankin tekemiseen! Eli 
aivan hyvin menee kyllä, kiitos kysymästä.
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