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PÄÄKIRJOITUS 
Niklas ”kiklas” Riekki

Terveppä terve! Siltähän se taas 
vaikuttaa, rakas lukija, että 
Wappu tekee tuloaan - halusim-

me tai emme. Onhan tässä jo ehditty 
levätä, etenkin nyt kun maailmanti-
lanne on vähentänyt kaikkea juhlintaa 
kuluneena vuonna. Vuosi sitten näihin 
aikoihin olimme jo siirtyneet etäilyyn 
niin opiskelun kuin ilonpidonkin sa-
ralla, joten ainakin harjoitustoistoja 
on etäWappua varten lihasmuistissa 
muutama. Vaikka ikävä olisikin lakit-
tamaan apinaa ja juottamaan kurkia 
paikan päälle, ovat nämä Blankon 
eläinkeskeisetkin perinteet testattu ja 
todettu toimivan myös etänä. Wapusta 
pystyy nauttimaan oikein hyvin näin 
ruudunkin takaa! Koputtakaamme 
kaikki kuitenkin kollektiivisesti puuta, 
ja toivokaamme että vuoden päästä 
tilanne olisi jo toinen. 

Tämän lehden sivuilla on annettu 
vinkkejä Wapun juhlimiseen monelta 
eri kantilta, monelta eri vuosikurssilta 
ja monen erilaisen tanhuajan kynän 
terästä. Itse tuon nyt mukanani krapu-
lan evankeliumia. Wappuna voi kokea 
jos jonkinlaista olotilaa, joista monel-
le vääjäämättömin on tuo juhlinnan 
tuonpuoleinen, Krapula. Ikuisena 
optimistina tunnen velvollisuudekseni 
tarjota nyt kuitenkin kaikille lukijoille 
hopeareunusta niin kevyistä kohmelois-
ta kuin saattohoitoa harkitsemaan 
pistävistä superdarroista. Kanuunan 
kourissa on usein hankalaa päästä 
sohvalta liikkeelle, joka tuo mukanaan 

täydellisen tilaisuuden bingettää kaikki 
ne suoratoistopalveluiden sarjat jotka 
olet luvannut jollekin kaverille katso-
vasi ihan kohta. Tässä kehon ja mielen 
poikkeustilojen kimarassa voit myös 
havaita makuaistisi tulkitsevan mät-
töeväitä aivan uudella tapaa. Joskus 
pääset jopa maistamaan krapulassa 
nautitun ruoan useammin kuin kerran! 
Tämä transsendentaalinen, psyykkeesi 
rajoja koetteleva tila saa sinut myös 
varmasti arvostamaan normaalia 
oleskelua; aikoja jolloin kaikki oli vielä 
hyvin.

Säälin ihmistä
joka herää aamulla ilman krapulaa, 

sillä hän tietää ettei hänen olonsa siitä 
enää päivän mittaan parane. 

(W.C. Fields/Tyylikrja)

Hymyilevä vedenjuoja

SIVUT 12-14

SIVU 16

SIVUT 32-33
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Puheenjohtajan palsta
Atte "aztez" Tornberg

Heippa kaikki! Sitä ollaan jo yli 
vuosi oltu tässä etäopetukses-
sa ja elelty koronan kanssa. 

Aika hullua toverit. Nurkan takana 
häämöttääkin jo toinen (vai kolmas?) 
koronawappu. Syksyllä taisi olla joitain 
wappumeininkejä, joten kolmas se 
taitaa olla edessä. Sangen oletettavaa 
on, että tämäkin wappu tullaan viet-
tämään etätapahtumien merkeissä. Ei 
kuitenkaan anneta sen häiritä, vaan 
kokoonnutaan yhteen blankon discor-
diin ja twitchiin fiilistelemään wapun 
taikaa. Onhan wappu kuitenkin kieltä-
mättä opiskelijan parasta aikaa!

Oma wapputaipaleeni starttasi kevääl-
lä 2017 ja onpa sitä tullutkin juhlittua 
sen jälkeen joka vuosi railakkaasti. On 
tullut tanhuttua teekkaritalolla, laulet-
tua sitseillä ja heiluttua wesibussissa. 
Eikä saa unohtaa blankon ihania wap-
puperinteitä! Omia lemppareita niistä 
on ehkä martta- ja tosimiesilta, jossa 
pääsee sitomaan uudet merkit haala-
reihin kiinni sekä tietty wappusauna 
ja kurjenjuotto. Ollaan koitettu keksiä 
mahdollisimman hauskat etävastineet 
perinteille ja varmaan tiedotettukin jo 
niistä tässä vaiheessa. Saattaapa olla 
jotain ihkauuttakin luvassa tänä vuon-
na, kannattaa siis seurailla tiedotusta.

Toivottavasti kaikille tulee oikein 
mukava wappu! Juhlitaan sitä tämä 
vuosi ainakin vielä hieman erilaisissa 
merkeissä, eikä lähdetä pöljäilemään 
haalarit jalassa kaduille. Hyviä keinoja 
tuoda wapun tunnelmaa oman koro-
na-arjen keskelle on teemaan sopivat 

koristelut ja pukeutuminen. Wappu 
on ennen kaikkea iloinen juhla, joten 
pukeutukaamme sen mukaisesti vaikka 
kotona olemmekin. Haalarit jalkaan 
ja serpentiiniä työpöydälle, niin kyllä 
alkaa tuntua wapulta! Saatiinpa tuossa 
jaettua fukseillekin haalarit vihdoin, 
joten nyt on paras hetki pukea ne ylle 
ja fiilistellä tätä opiskelijan uniformua.

Vaikka wappu on paraikaa se ykkösjut-
tu varmasti, niin on myös hyvä siirtää 
katse tulevaan. Kesä siintää edessä ja 
niin myös blankon kesäpiknikit sekä 
kesäjuhlat. Toivotaampa, että korona 
sallii meidän ne järjestää. Viime kesänä 
oli ainakin tosi hauskaa!

Ihanaa wappua kaikille <3 Nähdään 
taas!

Wapputamineissa herran vuonna 2018

Mutta ei siitä sen enempää, puhutaan-
pas tästä lehdestä jota juuri sinä luet, ja 
ylipäätään blankkitiimin kuulumisista. 
Olemme koonneet paljon tekemistä ja 
ihmettelemistä nimenomaan etämoodis-
sa vietettävää Wappua varten. 

Blankin testauskomitealla on jälleen 
pitänyt kiirettä, kun maailmassa ei mei-
naa käyttäjätestaamista vaativat asiat ja 
esineet loppua. On muuten mielenkiin-
toista, että testausjuttuejn asialistoista 
löytyi tälläkin kertaa niin kauheasti 
viinaa. Melkoinen sattuma! Blankin täti 
palasi retriitiltään, jonka myötä lukijoi-
den kinkkisimpiin kysymyksiin on saatu 
vastauksia. Juttujen työkuormaa on 
tädin lisäksi jaettu tänä Wappuna myös 
tekoälylle, jotta mekin ehtisimme välillä 
myös rentoutua. Tiimillä on lähtenyt kai-
ken kaikkiaan toiminta soljumaan oikein 
miellyttävästi, mitä nyt allekirjoittaneel-
la on vielä hieman apurattaiden käyttöä 
havaittavissa. Kokemuksia toiminnasta 
jakaa myös arpaonnen suosima Janne, 
joka on tällä kertaa vuorossaan pää-
toimittajan piinapenkissä. Odotamme 
jännityksellä vahvistaako hänen todista-
jainlausunto päätoimittajan väittämät. : 
silmä hymiö :

Oletkin saattanut jo huomata, että tämä 
pääkirjoitus ei lopu koskaan. Aika näyt-
tää, riittääkö minulla sanomista kahdelle 
sivulle vastaisuudessa, mutta tällä kertaa 
en malta millään sulkea suutani vaikka 
sivukin jo loppui kesken. Syy syyhyävälle 
kynänkärjelleni on se, että Blankkitiimin 
Kaijonharju-osasto on elänyt jännittäviä 
aikoja. Eräänä tavallisena maaliskuun 
lauantaina - päivänä, jonka ei olisi pitä-
nyt erottua yhdestäkään toisesta maalis-
kuisesta lauantaista - tapahtui kauheita. 
Vesiputki räjähti blankkitiimiläisen asun-
non edustalla, jonka aiheuttama domi-
noefekti kaikuu aina tämänkin Blankin si-

vujen sisällössä asti. Aikataulut menivät 
tiimiläisillä uusiksi, kun juomavettä piti 
hakea aina Kaijonharjun ulkopuolelta ja 
suihkussa piti lähteä käymään anoppilas-
sa. Tarvittiin helvetin voimia.

Noh, dramatiikka sikseen. Myös allekir-
joittanut sattuu asumaan kyseisen vesi-
putken ulottuvissa, jonka myötä tämä 
onkin yksi jännittävimpiä asioita mitä 
minulle on sattunut tässä maaliskuussa. 
Vaikka jouduimmekin hieman myllää-
mään lehden sisältöä loppumetreillä 
uusiksi, selvisimme tästäkin kokemusta 
rikkaampana. Taide onneksi syntyykin 
tuskasta, jonka ansiosta sivuille saa-
tiin kiihdytetylläkin aikatauluilla oikein 
toimituskelpoista luettavaa. Mutta ehkä 
minä nyt vihdoin maltan lopettaa jaarit-
telun kun sain tämän vesiputkiepisodin 
pois mieleni päältä. Ajatukset tuntuvat 
heti kepeämmiltä! Muistakaa nauttia 
WappuBlankista, ja tietenkin itse Wapus-
ta. Minä ainakin muistan.

Eipä siinä, UwU ja OwO ja silleen.

PT kutomassa sukkia tiimiläisille 
juttua varten
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Blankki testaa

Etä(juoma)pelit
Blankin testitiimi päätti hypätä Discordiin selvittääkseen, että 
mitä etänä oikein voi tehdä. Näin etäWapun saralla on hyvä 
muistella aktiviteetteja, joita voi kavereiden kanssa harras-
taa ilman että tarvii olla fyysisesti samassa tilassa. Alla ole-
viin peleihin tarvit vain kavereita, tietokoneen ja kokeilumieltä!

0. Skribblio

Piirrä ja arvaa -tyylinen peli etänä! Täs-
sä voi joko pelata valmiilla sanasetillä, 
tai lisätä kokonaan omat! Testattiin 
Blanko-teemaisilla sanoilla ja todettiin 
oikein toimivaksi. Jos peliporukkanne 
kaipaa haastetta, on blankkitiimin 
ehdoton suositus pelata peliä vironkie-
lisillä sanoilla.

Voitin ~3k pisteellä toivottelee Niklas

Otteita ensimmäiseltä kierrokselta, 
käytössä valmiit suomalaiset sanat:

“‘Hip Hoppi’ ei ole suomea! :<”
“Kannattaa typottaa asioita”
"Ihan kiva piirrustuspeli"

Vinkki: kun pelaa suomeksi, sieltä 
löytyy aarteita (nyrkki tappelu, 
henkilökohtrainen valmentaja).

Blankin testauskomitea

1. Linkki

Tämä klassikko toimii oikein 
hyvin myös etänä! Peliin löytyy tyh-

jentävät ohjeet menneestä Blankista 
(Blankki 01/2018)

“Linkki on kivaa, niin etänä kuin paikan 
päällä”

“Pätkiikö mun ääni?” -Laura

“Ei, puhut vain sekavia”

“Jällerö”

“Eipä ollu tyllerö”

“Juomista! Jee!”

“Tylleröt juo”

“Seinä on kiva ja siihen voi nojata”

“Noku se toinen tekee linkin mutta….. 
No tehdään linkki”

“Oispa ämpäri”

2. Tuukkabuutio?

Tuukan peli -> Distribuutio
Tämä peli on yhdistelmälaji Tuukan 
peliä ja Distribuutiota, joiden säännöt 
löydät menneisyyden Blankeista. (ks. 
Blankki 01/18 & Blankki 01/19) Pelataan 
siis Tuukan peli normaalisti läpi, ja pelin 
loputtua jatketaan Tuukan pelistä kä-
teen jääneillä korteilla Distribuutiota. 
Kaksi peliä yhden hinnalla!

“Maiskuttelemalla saa kaljaa”

“Mulla on silmät” -Laura

“Ookko elossa?” “en kauaa” 

3. Aimo 52

Ohjeet nettisivulta: “Pelaajat nostavat 
vuorollaan kortin. Kortin väri + arvo 
määrää sen toiminnan. Juomisen pe-
rusyksikkö on huikka, jonka koko luon-
nollisesti vaihtelee juoman vahvuuden 
ja juojan oman harkinnan mukaan.”

“Hei mää en oo sitte niin humalassa ku 
miltä kuulostan” -Laura

“Oispa toveri”

“Ylä-asteella oli se tuoli”

“Tietääks kaikki sen peukalotempun?”

“Dijon-sinappi on ding dong -sinappi”

Korttipelejä
https://deck.of.cards/

Limppiä huikka
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4. Pokemon-peli

Klassikkolautapeli, nyt myös sähköisenä! Tämän fyysisestä versiosta löytyy myös 
juttua Blankista mallia 01/18, tosin tällä kertaa pelasimme 2. Sukupolven versio-
ta. Ei enää Abra-ruutua, jes!

"Chikorita on p***a! (valitsee chikoritan)"

“En ees jaksa kirjottaa kommenttia, saat itse kirjottaa kommentin”

“Janne unohti puolet ihmisten nimien vokaaleista”

“Aina kun te puhutte niin mulle tulee mieleen te”

Liian uusi pokemon-tunnari aiheutti romahduksen (henkisen) Pippelipenis!
 Pippelipenis!
  Pippelipenis!
   :thonk :

PPAP

Valmiina! (pojat otti matsia pokemonpelissä)
Aleksi: Sakset!
Juho: Paperi!
“Tää oli kädenvääntö” -Janne
“Kumpi voitti?” -Janne
MIAUU -Kaikki
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EtäWapun
Vietämme tänä keväänä EtäWappua, jonka myötä Blankkitiimi näki 
tarpeelliseksi koota uuden setin selviytymiselle välttämättömiä 
hyödykkeitä. Kun jokainen pieni spördepää noudattaa Blankin 
ohjeita, on selviytyminen Wapusta taattu!*

Haalarit
Haalarit on hyvä olla myös etäwapun riennoissa, 
sillä pukemalla ne jalkaan immersio etätapah-
tumissa vähintään kaksinkertaistuu. Voit myös 
kaataa juoman syliin huoletta haalarit jalassa! 
Hätätilanteessa kalsarit ajavat saman asian.

Silmätippoja
Tuijottaessasi ruutua normaalia enem-
män voit huomata suusi lisäksi myös 
silmiesi kaipaavan kostuketta. On siis 
hyvä huolehtia myös näköelimistä, jotta 
jaksat kiertää etätapahtumasta toiseen. Hätätilanteessa 
viina ei aja samaa asiaa.

Tietokonetuoli (mukava)
On hyvä satsata laadukkaaseen istuma-aluk-
seen, jottei pidemmätkään Discord-sessiot ole 
ongelmaksi. Selkäsi kiittää! Myös pylly kiittää!

Tippaleipä 
Paistettua taikinaa aivojen muodossa

Blankkitiimin etätyöryhmä

*selviytyminen ei taattu

Survival Pack

Kalsarit
Näin etäoleskelun aikaan on hyvä 
palauttaa mieleen vanha klassikko - 
kalsarikännit. Tarvitset näitä varten 
vain kalsarit, alkoholia sekä kokeilu-
mieltä. Eikä myöskään palele vii-
meisillä pakkasilla! Hätätilanteessa 
haalarit ajavat saman asian.

Wappupallo
Wappupallolle voi jutella, kun tulee yksi-
näistä, tai jos olet saanut tarpeeksesi muis-
ta ihmisistä. Hyviä vaihtoehtoja ovat mm. 
My Little Pony tai yksisarviswappupallo

Itse tekemä Spörde
Vaihtoehto 1: (Viinimestarin suosittelema™)
1. Osta spriteä
2. Osta valkosta kyykkyviiniä alkosta
3. Sekoita ainesosat
4. Nauti

Vaihtoehto 2: (Viinimestarin hämäämä)
1. Heitä omenoita ämpäriin
2. Heitä/kaada absinttia ämpäriin (samaan 
jossa omenat ovat)
3. Toivo parasta
4. Nauti

Foodora, Wolt, onhan näitä
Wappuna voi olla kiire rampatessa tapahtumasta toiseen, jolloin ruokaa ei vält-
tämättä ehdi laittamaan. Tapahtumista seuraavat olotilat voivat myös lannistaa 
juhlijoiden ruoanlaittofiiliksen seuraavaksi päiväksi, jolloin ruoankuljetuspalvelut 
pitävät tanhuajan tiellä. 

Kuvat: Jebni ja Juhani
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Blankin Galleriavisa
Testaa tietosi ja tunnistustaitosi tunnistamalla 

erilaisia tilanteita Blankon galleriasta!1. Mistä tapahtumasta 
seuraava kuva on?
a) Scifisitsit 
b) Opetuksenkehittä-
mis-seminaari
c) Herrasmies-sitsit
d) Viini- ja juustoilta

2. Mitä maistuvaa nestettä 
kuvassa oleva henkilö juo?
a) Vettä
b) Vergi
c) Viru Valgea
d) Taxi Vodkaa

Janne "zipp" Sipilä, Laura "lulu" Djerf ja Joonas Haatainen

3. Mitä kuvassa näkyvä henkilö juo 
kohta Blankon maljasta?
a) Vettä
b) Jaloviinaa
c) Vergi 40%
d) Vergi 80%

4. Mistä paikasta tämä 1994 
excursiokuva on otettu?
a) Soramonttu
b) Alpit
c) Grand Canyon
d) Eyjafjallajökull

5. Minä vuonna tämä kuva on otettu?
a) 2018
b) 2019
c) 2020
d) 2021
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6. Minkä vuoden syysexculla 
oli hyvä sienisato?
a) 2016
b) 2017
c) 2018
d) 2015

7. Mistä tapahtumasta 
kyseinen kuva on 
otettu?
a) Kroketti
b) Syysexcu
c) Pikkujoulut
d) Ruskaretki

8. Kuka kuvassa näkyvä henkilö 
esiintyi Blankon vujuilla?
a) Tommi Lämsä
b) Tommi Läntinen
c) Lämmi Tonninen
d) Thomas West

0-3: Parannettavaa vielä on, kannattaa tutustua Blankon galleriaan 
osoitteessa https://galleria.blanko.fi/
4-6: Hyvin meni, olet tainnut tuijottaa Blankon galleriaa ennenkin.
7-8: Onneksi olkoon, oletkin tainnut olla itse paikalla joka tilanteessa 
tai ainakin tutkinut gallerian läpikotaisesti!

Wappubingo
Bingo on täällä taas! Osallistu perinteiseen Blankin bingoon, tällä kertaa 
wappuversioon. Bingo on suunniteltu koko wapun ajalle, joten pidä se 

mukanasi ja laita rasti ruutuun jos suoritat jonkun ruuduista.

Jos saat bingon, ota yhteyttä blankin päätoimittajaan. 
Ensimmäinen todistettavasti bingon saanut palkitaan!

Oikeat vastaukset galleriavisaan. Saadaksesi pistemääräsi selville 
kerro oikeat vastauksesi yhdellä (1). 
1. a), 2. b), 3. c), 4. c), 5. c), 6. b), 7. a), 8. b)

Janne "zipp" Sipilä, Laura "lulu" Djerf ja Joonas Haatainen
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Blankki nikkaroi
Työpöytä

Pitkään tuli etsittyä itselle sopivaa 
työpöytää, mutta etsimällä semmois-
ta ei oikein internetin syövereistä 
kuitenkaan löytynyt. Lopulta päädyin 
siihen tulokseen, että jos ei mieluis-
ta löydy on sellainen itse tehtävä ja 
luonnollisesti silloin saa juuri sitä mitä 
itse tekee. Alla tarinaa ja neuvoja 
mieluisan työpöydän valmistamiseen, 
ollos hyvä!

Etsintä kannattaa aloittaa puulevyis-
tä ja tähän oivana hakusanana toi-

mii massiivipuu. Tason pitäisi olla tar-
peeksi syvä. Hyvä mitta syvyydelle on 
kätesi pituus olkapäästä sormenpäihin. 
Näin varmistat, että voit työskennellä 
pöydällä ergonomisesti kyynärpäät 
pöydän päällä. Puulaji on makuasia, 
itse valitsin tähän koivua kooltaan 27 x 
800 x 2000 mm. Levyn ostin Bauhau-
sista ja jalat olivat vanhan Ikea -tason 
metallijalat 5kpl (yksi taakse keskelle).

Pöytälevystä kannattaa ensiksi valita 
päälypuoli, jonka jälkeen jalat voidaan 
asentaa. Kannattaa ehdottomasti 
porata ruuveille ohuemmat, mutta 

yhtä syvät reiät puuhun, ettei puulevy 
halkeaisi jalkojen kiinnityksessä. Mittaa 
tarkasti, että ruuvit jäävät vähintään 
5mm pöydän pinnasta, kun ruuvaat ne 
kiinni.

Tämän jälkeen on tärkeää hioa pöydän 
pinta hiomasienellä ja pyöristää sillä 
myös pöydän kulmat ja reunat. Ennen 
vahausta, täytyy poistaa hiomisesta 
syntynyt pöly pyyhkimällä se huolel-
lisesti pöydän pinnoilta. Jos pyyhit 
pölyn kostealla, muista antaa pöydän 
kuivua ennen vahaamista tai kosteus 
pilaa pinnoitteen levittämisen. 

Valitsin puuvahan, koska sen kanssa 
voidaan työskennellä sisätiloissa. Va-
haa kannattaa nyt testata pöydän ala-
puolelle, jolloin selviää kuinka monella 
kerroksella vahaa saadaan haluttu 
lopputulos. Vahastekniikkaa kannattee 
myös harjoitella pöydän alapuolelle, 
jotta tiedät miten saat hyvää jälkeä. 
Muista aina vahata puun syiden mukai-
sesti tai pöytääsi jää ilkeitä vahatiivis-
tymiä. Käytä vahauksessa vahausliinoja 
tai vahasivellintä.

Juho "Alo" Toratti

accenture.com/fi-en

6. Put on your emergency shirt.5. Groom yourself with agility and efficiency.

4. Don’t panic. You’ve got “The Drawer”.3. An important client call appears out of nowhere.

2. Navigate to your desk.1. Wake up to another workday.

Small 
actions big 

impact

video calls

The consultant’s guide 
to ad hoc 

7. Smile, you’re on camera!
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Tuomas Aho
Jäsenvastaava

Aapomikko Matti
Rahastonhoitaja

Ehkä ne kohta tulee Hanna Ollikainen
Sihteeri

Tommi Lämsä
Tiedottaja

Juhani Karppinen
Tapahtumavastaava

Silja Salmelin
Suhdevastaava

Ei ne enää koskaan tuu Atte Tornberg
Puheenjohtaja

Sampo Lunkka
Fuksivastaava

Aino Reinikainen
Opintovastaava
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Me Bitfactorilla eli tuttavallisemmin 
Bifalla julkaistiin kampanja nimeltä 
"Pidetään meistä huolta". Sen tar-

koituksena on lisätä tietoisuutta psyykki-
sestä hyvinvoinnista ja sen vahvistamises-
ta muun muassa mentaalivalmennuksen 
ja psykologian keinoin. Kenenkään ei tar-
vitse palaa loppuun — sen sijaan itseään 
voi vahvistaa.

Nykyinen maailmantilanne koronoineen, 
etätyöskentelyn ja -opiskelun haastei-
neen ja kasvukipuineen on saanut ihmi-
set oireilemaan. Työterveyspalveluyritys 
Heltin datan mukaan loppuvuonna 2020 
F-diagnoosien alle kirjoitetut sairaslomat 
ohittivat fyysisiin syihin liittyvät sai-
rauspoissaolot, eli yhä useammin töistä 
jäädään pois psyykkisten syiden takia kuin 
vaikka flunssan. Myös opiskelijoiden ahdis-
tus- ja masennusoireet ovat yleistyneet 
erityisesti korona-aikana. Asia koskee siis 
luovilla aloilla työskenteleviä, IT-asiantun-
tijoita, etätyöläisiä, opiskelijoita, jokaista 
tietokoneella työskentelevää, ajatustyötä 
tekevää ja ajattelevaa ihmistä, sinua ja 
meitä kaikkia.

“Vaikuttaa siltä, että etätyön monoto-
nisuuteen ja sosiaalisuuden kontaktin 
puutteeseen alettiin loppuvuodesta vä-
syä, ja työntekijät alkoivat oireilla henki-
sesti. Meihin otti yhteyttä huomattavasti 

aiempaa enemmän ihmisiä, jotka kokivat 
stressiä ja uupumusta. Toisaalta on hyvä, 
että ihmiset ovat nyt uskaltaneet olla 
näistä syistä työterveyteen yhteydessä. 
Keskusteluapu on korvaamatonta silloin, 
kun työssä kokee jaksamishaasteita.” 
Mona Moisala, Heltti

"Jaksamisen haasteisiin pystytään löy-
tämään erilaisia ratkaisuja sekä yksilön 
tekemisen tasolla että työpaikalla. Ulko-
puolinen keskustelukumppani osaa tuoda 
jaksamisteemaan uusia ratkaisuvaihto-
ehtoja, ja parhaimmillaan yksilö löytää 
uuden polun ulos ikävästä tilanteesta.” 
Tanja Lappi, Heltti

Aihe on nyt ajankohtaisempi kuin kos-
kaan. Päätimme aloittaa avoimen keskus-
telun, jotta ihmiset kiinnittäisivät huo-
miota omaan jaksamiseensa ja kynnys 
omasta psykologisesta hyvinvoinnista 
huolehtimiseen madaltuisi. Osallistu sinä-
kin keskusteluun!

Henkisiäkin tapaturmia varten voi tree-
nata ja vahvistaa itseään
Juurisyy kampanjalle lähti Bifan sisäises-
tä tarpeesta. Haluamme auttaa meitä 
bifalaisia auttamaan itsejämme voimaan 
henkisesti hyvin ja innostumaan omasta 
tekemisestämme aina vain uudestaan. 
Bitfactor tarjoaa työntekijöilleen katta-

vien työterveyspalveluiden lisäksi myös 
muita työkaluja omasta elämänlaadusta 
huolehtimiseen ja työn ja muun elämän 
välisen tasapainon kehittämiseen.

Harva on kuitenkaan tähän asti tarttunut 
tarjolla oleviin palveluihin. Syitä voi olla 
monia. Suomessa yleisesti tällaisten pal-
veluiden hyödyntäminen on harvinaisem-
paa ja ihmiset pohtivat hiljaa mielessään 
monenlaisia kysymyksiä.

Mitä hyötyä sellaisesta palvelusta voi 
olla? Eivätkö psykologipalvelut ole vain 
uupuneille? Pitäisikö palveluita säästää 
pahemman päivän varalle?

Me toivottaisiin tietenkin, että me kaikki 
muistettaisiin pitää itsestämme parem-
paa huolta kokonaisuutena. Ja tutkailla 
omaa jaksamista ja vahvistaa sitä hyödyn-
tämällä palveluja. 

Lähettiläät toimivat esimerkkeinä — 
miksi tämä kannattaa?
Pidetään meistä huolta -kampanjassa on 
mukana lähettiläitä, joilla on kokemusta 
henkisen terveyden ja sen treenaamisen 
sekä mentaalivalmennuksen tärkeydestä 
ja hyödyistä. Lähettiläät ja webinaariai-
heet näet kuvassa.

Lisäksi kampanjassa on mukana tervey-
den ammattilaisia, Heltin aivoterveyden 
asiantuntija Mona Moisala ja työuupu-
muksesta kirjaa kirjoittava Tanja Lappi.

He kaikki kertovat omia kokemuksiaan, 
näkemyksiään ja ajatuksiaan henkisen 
terveyden ja sen treenaamisen eduista 
Bitfactorin webinaarisarjassa. Sarjassa 
Bitfactorin perustaja ja itsekin kampanjan 
lähettiläänä toimiva Janne Tuomikoski 
keskustelee lähettiläiden kanssa livelähe-
tyksissä syventyen lähettiläiden tarinoihin 
ja näkemyksiin aiheesta. 

Syksyllä lähettiläät ja asiantuntijat is-
tuvat samaan pöytään keskustelemaan 

aiheesta ja törmäyttämään näkemyksiään 
siitä, kuinka ja miksi ihmisten kannattaisi 
kiinnittää huomiota omaan jaksamiseen-
sa. Meitä kiinnostaa kuulla myös sinun 
oma esimerkkitarinasi: Miksi psyykkiseen 
terveyteen huomion kiinnittäminen ja sen 
vahvistaminen on tärkeää?

Pidetään meistä huolta.

      :llä Bitfactor

Lue lisää kampanjan sivuilta ja ilmoit-
taudu tuleviin webinaareihin:  
bitfactor.fi/pidetaan-meista-huolta

Tutustu meihin ja katso myös avoimet 
työpaikat sivuiltamme!
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Laura "lulu" Djerf

20 asiaa 
joita voit kokeilla villasukat jalassa

Oletko koskaan tullut ajatelleeksi mitä kaikkea voisit villasukat 
jalassa tehdä? Ei mekään, ennen kuin Blankon urheiluvastaavan 
ja Me Naiset -lehden kiertoradat ylittivät toisensa kohtalokkaalla 
tavalla. Blankin villasukkaintoilijat olivat haltioissaan, ja lähtivät 

suorittamaan monia erilaisia villasukkakeskeisiä tehtäviä. 
Mutta kuinkas sitten kävikään?

Niklas "kiklas" Riekki, Essi Puhakainen, Veera "veeramou" Kiiskilä

Joista ainakin 19 voit kokeilla myös ilman villasukkia
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Vesi
Niklas: Raikasta
Essi: Sammuttaa janon, lasi riittää.
Veera: Aika pehmeää ja jallu tuoksuu.

Jallu
Niklas: Maistuu väkevämmältä kuin mitä 
ilman villasukkia muistan.
Essi: Kaipaa rusinoita. Ja vesilasia.
Veera: Tuoksuu ihan wappusimalta.

Helsinki Long Drink Gin & Yuzu
Veera: Maistuu keltaiselta. Johtuu varmaan 
näistä keltaisista villasukista.

Karhu
Niklas: Maistuu samalta kuin 
ilman villasukkia. Hyvää.

Jalluvesi
Essi: Parempaa kuin jallukahvi

Jallukahvi yhdellä kaurajuomamolekyylillä
Essi: Minäkin taidan laittaa maitoa. Oli helvetin kitkerää.

Kahvi kauramaidolla
Niklas: Alan herätä tähän päivään.
Veera: Mukavan kotoisa ja pehmeä. 
Sopii villasukkiin, kunnon 
hyggemeininkiä.

Jallukahvi useammalla 
kaurajuomamolekyylillä
Essi: Edelleen kitkerää, mutta vähän 
pehmeämpää.
En ole varma kannattiko lisätä mai-
toa, kun nyt tätä on enemmän.

Kaksi sormea jallua
“Pehmeämpää kuin yksi sormi jallua”, 
lausui kiklas ääni väristen.

Neulominen
Veera: Hnnngh! Jumissa koko matkalta 
kun on niin tiukka. 
Neulos on yhtä kireä kuin minä.
Ihan vitun onnetonta hommaa
Nää villasukat vaan pilkkaa tätä mun 
hommaa.
Ihan vitun hirveetä

Testissä hyödynnetyt villasukkayksilöt

Blankki 2/21 |  2524  |  Blankki 2/21



Kuohuviini
Atte: Pyöreän tanniininen
Todella makea, omenainen
Eiku päärynäinen
Hedelmällinen
Napashotteihin soveltuva

Limoncello
Niklas: En sanoisi hyväksi.

Kolme sormea jallua
Atte: Äiti soittaa.
Lämmittävää
Tässä on muutakin kuin vettä.
Lämmittää aika paljon kurkussa.
Tuo hyviä muistoja.
Niklas: Hmm

Jallukarhu
Niklas: Savunmakuinen
Neutralisoivat toisensa 
täydellisesti.

Sitruunayuzujallu
Atte: Yuugh! Yöö.
Ei oo kauheen hyvää.
Veera: Hyväähän tämä on!

Blankin kulisseissa: 
Miksi kaikkeen liittyy alkoholi?
Todennäköisesti kukaan ei ole koskaan 
ihmetellyt tätä, mutta päätimme tarjota 
vastauksen tähän kysymykseen siitä huo-
limatta: Miksi blankkijutut ovat niin usein 
erittäin alkoholisoituneita?

Arvoisa lukijamme, yleensä tähän ei ole 
poliittisesti korrektia tai edes jokseenkin 
hyväksyttävää vastausta, mutta tällä 
kertaa on! Sillä syynä oli päävesijohdon 
rikkoutuminen Kaijonharjussa.

Jos sinulla, rakas lukijamme, on nyt vai-
keuksia ymmärtää, miten tämä vesikriisi 
liittyy tahattomasti alkoholintäyteisen 
blankkijutun syntymiseen, niin hom-
mahan meni jotakuinkin näin: Eräänä 
maaliskuisena viikonloppuna Yliopistoka-
dulla räjähti vesiputki ja juuri kyseisenä 
viikonloppuna oli Blankkitiiimin haute 
couture -osaston tarkoitus kokoontua 
Yliopistokadulle testaamaan villasukkia 
sisällä ja ulkona, hyvin urheilullisissakin 
merkeissä. Ohjelmassa oli villasukkajuok-
sua lumihangessa, mutta nyt piha olikin 
lumen sijasta täynnä vettä. Näin ollen 
tiimi totesi, että ensi viikonloppu on yhtä 
hyvä, ellei jopa parempi viikonloppu vil-
lasukkajuoksuun. Olimme väärässä. 

Kevät yllätti Blankkitiimin pahanpäiväi-
sesti ja viikonloppuna olikin vastassa 
lämpöasteita sekä märkää lunta. Mutta 
villasukat oli testattava ja juttu kirjoitet-
tava, vaikka mikä olisi. Niinpä Blankkitii-
mi päätyi villasukkineen sisätiloihin use-
an oluen ja muutaman väkevän kanssa. 

Ja niin syntyi Blankkijuttu.

Veera Kiiskilä

Kauppareissu
Niklas: Aika hyvä. Käyn vessassa.

Kauramaitojallu
Essi: En suosittele kellekään.

Shakki
Veera: Jallu on karvaampaa jos siihen liittyy tappio. ;__;
Atte: Strategia ei ollutkaan strategia, vaan itsemurhasuunnitelma.
Jaloviina ei auttanut tässä.

Huojuva torni
Atte: Kiitos penetraatioluvasta
Niklas: En näe, mitä kosken.
Veera: En ota enää toista kertaa. Hähää.
Veera mietti. 1st time in history

Pakastepizza 

Essi: Aika hyvää. En usko, että voi tun-
tua paremmalta.

Niklas: *Näyttää peukkua*

Atte: *nukkuu*

Veera: Rapeaa ja maukasta.
Pizzalauantai. *katsoo kelloa* Tai oike-
astaan sunnuntai. 
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[Kuulin juttua, että Blankin toimitukselta loppui kynästä muste juuri lehden 
deadlinen lähestyessä! Erinäisiä tekstigeneraattoreita härvänneenä mieleeni 
tuli ajatus, miltähän näyttäisi Blankki-artikkeli markov-ketjun generoimana. 
Kinusin pääsyn Blankki-tiimin arkistoihin saadakseni raakatekstit käsiini, ja 
sieltä tarttui mukaan 15 000 sanaa sisältävä datasetti Blankin artikkeleita 
vuosilta 2016-2021. Skriptin suoltamasta ulosannista on poimittu parhaat 
palat, ja niistäkin edittiä on näytetty vain räikeimmille lausevirheille. :D 
Toteutukseen on käytetty jsvine/markovify -kirjastoa, löytyy GitHubista. 

// jcara]

“Töitä riittää ja äidille terveisiä”

Blanko stokastisen mallin silminBlanko stokastisen mallin silmin

T
ervehdys kaikille uusille ja 
vanhemmille opiskelijoille! 
IT-ala on täyttänyt 15 euroa, 
kandi- ja popparia jaossa! 
Tietojenkäsittelytieteiden 

opiskelija päätyi kaapin perukoilta kai-
vettu paukkuserpentiini jurakaudelta 
mukanaan ständille viime Abipäivillä. 
Myös Jafar ja Scar pääsee valitsemaan 
mielenkiinnon, ja jopa kipinän hakea 
opiskelemaan tietojenkäsittelytieteitä. 
Ei kuitenkaan tietoa miten tämä oli 
silkka vahinko, tämä on jo tottunut 
ajatukseen. Tarkoituksenani oli silkka 
vahinko.

Ja kuulin juttua myös opiskelijaelämäs-
tä tietojenkäsittelytieteiden ständillä, 
mikä on hurjan paha jos töissä menee 
hyvin. The Suuriin Perinteisiin kuuluu 
siis koko viikonloppu. Tässä vaiheessa 
sitä on siirretty useita metrejä. Oon 
nauttinut eläkepäivistä, kun kurssien 
toteutukset on muhinut uunissa. Jo 

kertaalleen peruttu kaikkien tietojen-
käsittelytieteilijöiden yhteinen ATK-YTP 
järjestetään täällä Oulussa. Jallukin on 
muhinut uunissa jo tässä vaiheessa. 
Tietenkin ilman apurattaita.

Ja Blankon oma lehti, jota kenenkään 
itseään kunnioittavan pitäisi nyt äk-
kiseltään osata ajaa ilman paikallista 
kielitaitoa, pärjää kyllä etenkin ma-
japaikoissa ja hotelleissa. Blankki on 
turhaan yksilöpakattu, voit käyttää 
tarvittaessa myös muita teknisiä här-
veleitä ja muita opiskelijalle hyödyllisiä 
ohjelmia. Tämä on hyvä pitää mukana 
aina, kun kuljet julkisilla paikoilla, kos-
ka sitä ei katsota oikein hyvällä.

Kirjoittanut: markov chain
Taustatoteutus: Juhani "jcara" Karppinen

”
Tarkoituksenani 
oli silkka vahinko

Matkustettaessa kannattaa myös 
puolustaa itseään. Japani on 
yksi maailman turvallisimmista 
maista ja siksi koenkin että se 
on terveellistä ja voi olla myös 
nopein vaihtoehtosi. Mukaan 
otetaan vain 15 euroa! Kiotossa 
suosittelisin hankkimaan 1-päi-
vän bussilipun, koska jo kolman-
nen matkan jälkeen se paikal-
linen murrekin alkoi kuulostaa 
kotoisalta ja saksan taito karttui 
ylipäänsä nopeasti. Äläkä nyt 
kuule ajattele sitäkään, kun ei 
ennenkään olla sinne asti päästy 
wappuna. Siinä ymmärsin; nyt 
täytyy olla Bambergissa yksi 
opiskeluajan kohokohtia.

Tässä tiivistettynä; Molemmat 
tarinat tapahtuu tällä kertaa, 
vaan on olemassa tarpeisiisi pa-
remminkin sopivia vaihtoehtoja. 
Tietojenkäsittelytieteiden koh-
dalla ei tarvitse olla erittäin suo-
tavaa opetella sitsaamaan. Ei oo 
reilua! Älä kuitenkaan tee liian 
räikeitä muutoksia, sillä Frank-
furtista lentää Brittein saarille 30 
eurolla edestakaisin O_o Vaih-
dossa oppi sellaisen asenteen, 
että kiltikselläkin voi helpottaa 
voittoa kummasti.

Lopulta kannattaa muistaa, että 
mikäli matka tai sää ei ole kovin 
kriittinen, niin etsi lähin terveys-
asemasi, niin nopeutuu hommat. 
Kiitos lukemisesta. Ei mulla oike-
astaan muuta, toivottavasti saat 
vinkkejä ja muumilimsaa, onks 
tää se vaapukkamehu?

 - Vaahdota margariini ja pidä elämänilos-
ta kiinni!

 - Rouhi puolet vettä liivatteiden jouk-
koon, ja lisää mukaan taikinaan nuolijalla 
järjestäjäkiltoja, mutta etäisesti kuohuvii-
niä.

 - Sulata pikkunokare voita ja tietojenkä-
sittelytieteiden opintoja pannulla.

 - Sekoita joukkoon suola ja tietovisa vii-
konlopun aikana.

 - Sekoita ohuena nauhana liivatteet kyl-
mässä, laita spörde porisemaan.

 - Yhdistä kuivat aineet keskenään ja mene 
juttelemaan ständeillä seisoville vanhoille 
opiskelijoille!

 - Nosta vähän taikinaa muffinssivuokaan 
niin, että vuoan pohja peittyy. Paina sit-
ten yksi Daim-maitosuklaapala taikinaan. 
Enkä halua pelotella turhaan, sillä onhan 
fuksiWappu yksi Daim-maitosuklaapala 
taikinaan.

 - Paista muffinssit uunissa keskitasolla 
200-225 astetta 10-15 vuotta kunnes juus-
to saa hyvän työkokemuksen.

 - Nosta vähän taikinaa muffinssivuo-
kaan tämän tehtävän kunnialla niin, että 
IT-alalle ominaisen työympäristön näke-
minen auttaa murtamaan vihollisesi.

Tuorejuustokuorrutteiset Tuorejuustokuorrutteiset 
daim-tietojenkäsittelymuffinssit daim-tietojenkäsittelymuffinssit 

(Blankki X kotikokki.net)(Blankki X kotikokki.net)
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Beer & 
Bunny

“Paljonko kandi painaa?”
“Voiko lunta syödä?”

“Valitaanko Paavo presidentiksi vuonna 
2024?”

Tällä palstalla asiantunteva blankintätimme 
vastaa kiperiin kysymyksiinne.

Miksi ihmiset välttämättä haluaa 
tehdä oudoista aiheista tarpeettomia 
Kahootteja? -Pro
Tädin oma kokemus asiasta on se, että 
kuten monen muunkin asian kanssa, 
asian koolla tai outoudella ei ole väliä, 
vaan sillä kuinka sitä käytetään. Jos-
sakin tilanteessa on varmasti hyötyä 
siitä, kun Kahoot-velho kyseli parhaim-
pien joululaulujen sanoituksista tai 
kalastusalueiden rajojen määrittelystä.

Kuka on Blankon panomies?
Tämä mystinen uniinkin hiipivä hahmo 
ei edelleenkään ole ilmaantunut jul-
kisuuteen, useista toiveista ja etsimis- 
yrityksistä huolimatta. Tässä kohtaa 
etsintää voimme ehkä miettiä, oliko 
todellinen Blankon panomies ne to-
verit, jotka kohtasimme matkalla? Jos 
asia ei ole näin, niin jäämme jälleen 
odottamaan, että tämä mysteeri lopul-
ta paljastuu. <3

Mikä on oikea sekoitussuhde jekkua, 
kokista ja batterya?
Paljon.

Miten alkaa twitch tissimuijaksi, jos 
olet mies? Haluaisin tienata helposti 
rahaa!
Kuten ihmisiä yleensä, samoin on ole-
massa eri tyylisiä, muotoisia ja muulla 
tavalla erilaisia tissimuijia. Tädin mie-
lipide on, että lopulta menestys on 
kiinni tekijän luottamuksesta itseensä 
ja ammattiin. Mutta jos tästäkin huoli-
matta tissimuijan pesti ei toimi, rahaa 
voi aina tienata helposti IT-miljoonien 
muodossa.

Onko Wish.com:sta ostettu korona-
rokote turvallinen? Haisee kuselle…
Oletko maistanut kyseistä rokotetta? 
Tädin kokemuksella internetistä ti-
lattujen tuotteiden kanssa tulee olla 
tarkkana, että saa juuri sitä mitä rahal-

laan ostaa. Toisaalta, jos ihminen ei voi 
luottaa tuntemattomaan henkilöön 
internetissä, mihin hän pystyy enään 
uskomaan?

Jos Rukan tuolihississä on mustia ja 
punaisia penkkejä, kummalle pitää 
istua? Onko sillä vaikutusta uravalin-
toihin? -2pac
Varman päälle pelattaessa on turvalli-
sinta jättää ohi, ellei valitseminen ole 
täysin välttämätöntä. Tässä tapauk-
sessa kyse on puhtaasta arpapelistä, 
milloin täytyy vain kylmästi luottaa 
omaan vaistoonsa. Vaikutusta uravalin-
toihin ei tietenkään voida sulkea pois, 
minkä vuoksi Täti onkin vältellyt tuoli-
hissejä viime vuosina.

Onko tädillä kannustavia lauseita 
vanhalle alan vaihtajalle? -TöiUkko47
Koskaan ei ole liian myöhäistä alkaa 
tekemään asioita joista tykkää, eikä 
taskuraha siinä sivussa ole ikinä pahit-
teeksi. Lopulta se ura ja IT-miljoonat 
sieltä aina löytyy ennemmin tai myö-
hemmin. 

Kaksi vai yksi?
Tämä filosofinen kysymys on pitänyt 
Blankin tätiä ylhäällä jo vuosikausia. 
Matemaattisessa mielessä ongelma on 
luonnollisesti se, viitataanko valinnassa 
määrälliseen arvoon vaiko sijoitukseen 
listoilla. Näissä kahdessa tapauksessa 
vastaus on aina päinvastainen. Ter-
mistön kannalta täytyy myös ottaa 
huomioon, onko näiden kahden ar-
von (“Yksi” ja “Kaksi”) takana jotain 
piilotettua merkitystä: kenties termit 
viittaavat numeerisen arvon sijaan 
parillisiin ja parittomiin lukuihin, joiden 
vaikutusta valintaan voitaisiin käsitellä 
maailman loppuun saakka. Kenties 

valinta lopulta onkin triviaali eikä täten 
yhden arvon valitsemalla päästäisi 
yhteen lähemmäksi lopullista päämää-
rää. Tämän johdosta sekä Blankkitäti 
että blankin toimitus jää odottamaan 
jatkotutkimusta asiaan liittyen.

Miten blankolainen voi pienentää 
hiilijalanjälkeään? -HiljaaKuinHiili
Ympäristöasioiden kohdalla tulee jokai-
sen ihmisen olla aina tarkkana. Valot 
kannattaa laittaa nukkumaan men-
täessä pois päältä, vesihanat pidetään 
kiinni ja tietokoneet säädetään virran-
säästötilaan, paitsi kun kyseessä on se 
vuoden isoimman uutuuspelin lataami-
nen verkkokaupasta tietokoneelle. Jos 
kaikki muu pettää, ilmastonmuutok-
sesta voi aina syyttää lehmän röyhtäi-
lyä.

Miksi Blankkilaiselta Wabbujuhlijal-
ta katosi muisti, vaikka hän oli juuri 
ottanut lisää Rommia ? 
-MadnessNeverEnds
Onpas hankala kysymys. Yleensä 
juhlijan muisti on niin hyvä, että juh-
lijan lisäksi myös kaikki kanssajuhlijat 
muistavat illan tapahtumat, minkä 
lisäksi valokuvatodisteet muistuttavat 
tapahtuman täytteisestä illasta aina 
kuolinvuoteelle asti. Tädin hypotee-
si muistin palauttamiseen kuitenkin 
on vanha viisaus: Sillä se lähtee millä 
se on tullutkin. Vaikka muisti ei tällä 
tavalla palaisikaan, saadaan kyseisellä 
metodilla aikaiseksi uusia muistoja.

Eune vai euw?
Laitoin kyseiset termit googleen, ja 
äänekkäin netti-ihiminen sanoi Euw.
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On aika taas, nimittäin haastatella blankkitiimiläisiä. HaastatteliJanne on nyt 
kokonaista haastattelua kokeneempi, jonka myötä teki hän pöyristyttävän 

päätöksen kasvattaa juttua kahden sivun mittaiseksi. Nähtäväksi jää, 
oliko päätös suuruudenhulluutta vai ansaittua itsevarmuutta.

Haastattelussa
Janne Sipilä

Janne lukemassa haastattelun käsikirjoitusta  - circa 2021, colored

HaastatteliJanne: Niklas
VastaaJanne: Janne

Mikä on nimesi?
Mie

Olet taustatietojeni mukaan koke-
nut Blankon aktiivi. Kysymykseni siis 
kuuluu: Minkälainen suhde sinulla on 
Blankoon?
En pääse eroon. 

Sain juuri korvanappiini tiedon, että 
olet myös Blankon viinimestari. Jaa 
spörden salainen resepti kanssamme! 
Kannattaa lukea tämä Blankki tar-
kasti.

Jotta formaatissa kehkeytyisi hieman 
vakiokysymyksiä joihin lukijamme 
pystyisivät tarraamaan, kuuluu seuraa-
va kysymys näin: mikä on lemppari 1. 
Oluesi? b) Väkijuomasi?
Lempiolut: jaloviina, Väkijuoma: 
leikattu

Pitääkö minun nyt kysyä sinulta 
jotain?
Varmaankin, täh?

Kuinka monta olutta tarvitaan Blan-
kin kirjoittamiseen?
Turhan monta, ehkä jopa liian monta. 
Tai sitten olen ymmärtänyt tämän 
koko kirjoitusprosessin aivan väärin. 
Olen oppinut kyseisen kirjoitustavan 
opiskellessa, joten eihän se väärä voi 
olla?
Noh, eihän se voi jos sitä on monta 
vuotta harjoitellut.

Nyt varastan törkeästi edelläni käy-
neiltä blankkitiimin haastattelijoilta, ja 
kysyn oletko kukkahattu vai propelli-
hattu?
Enemmän on hatussa rupelleja kuin 
kukkia. 

Ois varmaan pitäny kysyä tätä myös 
Lauralta viime Blankissa. Mitähän hän 
olisi vastannut?
Varmaan kukkahattu.

Se menee painoon. Mitä oot syönyt 
tänään?
Lasagnea x2.

Mitä olet tykännyt blankkitiimissä ole-
misesta ja tekemisestä? 
Onhan tämä vähän kummallista, 
mutta testataan tämäkin. Aivan mu-
kavaa.

Suosikkikurssisi, ja miksi?
Tollin kursseista Olio-ohjelmoinnin 
jatkokurssi (Ohjelmointi 3 nykyään), 
muista tietotekniikan VR/XR erikois-
kurssi. Olio-ohjelmoinnin jatkokurs-
silla pääsi ensi kertaa tollilla kun-
nolla ohjelmoimaan, VR-kurssit taas 
ovat itseä kiinnostava asia.

Kerro vielä lopuksi että miten menee?
Luulin, että korona-aikana saisi olla 
rauhassa kotona tekemättä mitään, 
mutta etäkiireitä löytyykin kuitenkin 
koko ajan. Mutta hyvin menee!
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