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Blankki on puolueeton ja riippumaton opiskelija-ainejärjestölehti. Blankin testit ja vertailut perustuvat kan-
sainvälisesti verifioituihin menetelmiin ja ohjelmistoihin. Blankki ilmestyy säännöllisen satunnaisesti. Lehti 
ei vastaa tilaamattoman materiaalin säilyttämisestä eikä palauttamisesta. Julkaisemamme artikkelit, ohjeet 
ja vinkit on tarkastettu huolella, mutta emme kuitenkaan takaa niiden virheettömyyttä emmekä vastaa 
esiintyneistä virheistä. Kirjoituksia ja kuvia saa lainata lehdestä vain toimituksen luvalla. Tarjottu tai tilattu 
aineisto hyväksytään julkaistavaksi sillä ehdolla, että sitä saa korvauksetta edelleen käyttää lehden www-si-
vustolla ja lehden tai sen yksittäisen osan uudelleenjulkaisun tai muun käytön yhteydessä toteutus- tai 
jakelutavasta riippumatta. Toimitus laittaa pyytämättä lähetettyjä kirjoituksia ja kuvia nettiin, ellei hukkaa 
niitä ennen sitä. Blankki ei edusta Blanko ry:n tai kenenkään muunkaan virallista kantaa.

Blanko sosiaalisessa mediassa

facebook /blankory

instagram @blanko_ry

globe blanko.fi

envelope blankki@blanko.fi
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Juho "Alo" Toratti
Aleksi "sugar" Värttö

Kansi
Jenni "iGaz" Hautala 
 
Taitto ja grafiikka
Veera "veeramou" Kiiskilä
Hanna "Ankka" Ollikainen

Julkaisija
Blanko ry

SIVUT 10-13

Moikkelis koikkelis!

Lämmintä kesää meiltä blankkitiimin puolesta! 
Kirjoitan täältä Kaijonharjun lämmöstä, jonka 

lomakeskuksessa oleskellessa lepää niin keho 
kuin mielikin. Miten sinun lomasi on mennyt? 

Mukava kuulla. Palaan nyt kesälomalle vielä 
muutaman aukeaman ajaksi, aina sivulle 16 asti. 

Tavataan siellä!

Hellurei 
 
Terveisiä täältä helteisest

ä 

opiskelijayksiöstäni. Kesä on 

yleensä paras aika vuodesta 

ja nyt se on vielä parempi kun 

tapahtumia tapahtuu. 
Nähdään niissä? 
 

Kesä tuli
lumet suli

puro sanoo 
puli puli.

Terveisin

Terkuin 
PJ-Atte 
 
Hei siri play Terveiset 
päiväntasaajalta by Regina

SIVUT 6-9
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Blankon Parhaimmat KesäharrastuksetBlankon Parhaimmat Kesäharrastukset

Kesä on taas saapunut keskuuteemme, mikä tarkoittaa blankolaisen 
opiskelijan elämässä avoimempaa ja kiireettömämpää kalenteria pa-
riksi kuukaudeksi. Ylimääräinen vapaa-aika voi toisaalta tuoda oman 
ahdistuksensa, kun tämä aika tulisi käyttää enemmän tai vähemmän 
rakentavasti. Blankin toimitus onkin tästä syystä ottanut tehtäväkseen 
valistaa poloista opiskelijaa kesäisistä iloista ja esitteleekin tässä mah-
dollisia mietelmiä tavoista, joilla saadaan kesäpäivistä mahdollisimman 
paljon irti.

Joonas “Sly0ne” Haatainen

Osalle ihmisistä paras ratkaisu täyt-
tää vapaaksi jääneet päivät on jatkaa 
samaan tahtiin kesälläkin. Tätä varten 
yritykset ympäri Suomea tarjoavat 
opiskeleville nuorille mahdollisuuden 
työntekoon rahaa vastaan. Kenties 
paikallinen jäätelökoju on houkutellut 
nuoren kaupittelemaan tuotteitaan 
lomailijoille tai ehkä yksi lukuisista 
ohjelmistotaloista on nähnyt nuoressa 
opiskelijassa potentiaalia tulevaisuu-
den tekijäksi tiimiinsä, vähintään kesän 
ajaksi? Mikäli työnteko rahaa vastaan 
ei uppoa blankolaisen elämäntapoihin 
tässä vaiheessa, tutkinto-ohjelma tar-
joaa myös kiitettävän määrän kursseja 
suoritettavaksi kesäkuukausina. Ken-
ties tämä on se kesä, jolloin se kelju 
roikkumaan jäänyt ensimmäisen vuo-
den kurssi saadaan hoidettua pois alta 
tai ehkä tulevan vuoden kurssi saadaan 
jo ennaltaehkäisevästi tehtyä valmiik-
si? Olipa kyseessä työ tai opiskelu, kesä 
on erinomaista aikaa saada asioita 
tehtyä.

Kun aurinko paistaa kirkkaalla taivaal-
la, vähemmänkin miehen tai naisen 
mieli vie kesäisille rannoille. Oltiinpa 
sitten meren rannalla jossain Nallikarin 
ja Kalajoen välissä tai missä tahansa 
Oulujoen ja Oulujärven makeamman 
veden rannikoilla, tekemistä löytyy 
koko kesäpäiväksi. Veteenkin voisi 
ehkä, kukaties, mahdollisesti uskaltaa 
tarpeeksi lämpimällä kelillä, mutta ran-
nallakin pystyy myös viihtymään aivan 
hyvin erinäisten harrasteiden joukossa. 
Taitavimmat blankolaiset voivat esitel-
lä rantahiekan avulla arkkitehtuurin 
taitoja hiekkalinnoja rakentamalla tai 
rantalentopalloa pelaten puhumat-
takaan lukuisista vakiintuneista ja 
keksityistä rantapeleistä. Joudun näin 
sivumennen ilmoittamaan, että kirjoit-
tajan useista kokeiluista huolimatta, 
auringon säteilylle ylialtistuminen ei 
ole edelleenkään antanut allekirjoit-
taneelle supervoimia, joten suositte-
lemme käyttämään aurinkovoidetta ja 
mahdollisia varjostavia esineitä aurin-
gonpolttamien estämiseksi. Samalla 
tavalla blankin toimitus pyytää myös 

olemaan varovaisia syvemmillä vesillä 
ollessa ja käyttämään pelastusliivejä, 
jos blankolainen tavalla tai toisella 
eksyy veneen kyyntiin huviajelulle tai 
pyytämään kaloja.

Hiekkarannat kirkkaine vesineen eivät 
ole tietenkään ainoa paikka viettää 
vapaa-aikaa kesän lämmössä. Eräs 
allekirjoittaneen suosikeista kesän 
lukuisista ilmiöistä ovat kesäiset ruo-
kailukokemukset. Grilli ja grillattavat 
einekset ovat olennainen osa jokaista 
onnistunutta kesäiltaa. Tasapainon 
säilyttämiseksi ja yleisen hyvinvoin-
nin vuoksi, ei tule myöskään unohtaa 
viilentyä jokaisen vapaasti valitseman 
janojuoman kanssa. Kylläisenä onkin 
helppoa viettää iltaa ulkopelien ää-
rellä. Monet rantapelit lentopallosta 
mölkyn ja pétanquen (vaikeita sanoja, 
Apua!) kautta kyykkään toimivat aivan 
yhtä hyvin nurmikollakin. Monet ovat 
myös hehkuttaneet erinäisiä golf-pele-
jä: frisbee-golf, golf-virta, Volkswagen 
Golf, mini-golf ja tavallinen golf ovat 
kuulemma kaikki kokemisen arvoisia 
ilmiöitä.

Kesä ei aina ole suotuisa keleiltään, ja 
sade ajaa välillä blankolaisen vetäyty-
mään sisätiloihin. Vaikka sisätilat ovat-
kin mukavan varjoisia ja ominaisimpia 
paikkoja löytää villejä ja villiintyneitä 
blankolaisia, voisi kukin lukija siitä huo-
limatta yrittää vilkaista onko sää ulko-

na siedettävä (kirjoittaja on suureksi 
hämmästyksekseen huomannut, että 
läppäri toimii yhtä hyvin terassilla kuin 
neljän seinän sisällä! :o). Jos sadepäi-
vät kuitenkin pääsevät yllättämään 
lukijan, Sisätiloissa on lupa olla kuten 
aina ennenkin keksimässä IT-miljoonia 
tuottavaa uutta ohjelmistoa tai vain 
Netflixiä selaamassa. Lämpimät säät 
tuovat mukanaan myös ukonilmat, 
jotka sen lisäksi että ovat ärsyttävän 
äänekkäitä myös tuppaavat iskemään 
välillä sähköt pois. Tällaisten tapausten 
varalta blankin toimitus suosittelee 
jokaista kehittämään varasuunnitelmia 
ajan kuluttamiseksi muutenkin kuin 
näyttöpäätteen ääressä. Allekirjoitta-
neella ainakin löytyy enemmän kuin 
tarpeeksi luettavaa kirjahyllystään 
muutamaksi pahaksi viikoksi.

Harrastipa kesäilevä blankolainen itsen-
sä kehittämistä tai taktista rentoutu-
mista, jokainen takuulla toivoo kesän 
olevan parasta mitä vuodesta löytyy. 
Rakas kiltamme Blanko on myös työn 
toimessa saadakseen porukan kasaan 
viettämään laatuaikaa helteille kesäis-
ten piknik-retkien ja vanhojen kunnon 
kesäjuhlien muodossa, puhumattakaan 
uuden lukukauden käyntiin laittamises-
ta sitten kun syksy taas lähestyy kesän 
jälkeen. Menemme kuitenkin asioiden 
edelle: Eihän kesä ole vielä edes kun-
nolla alkanut. Allekirjoittanut toivot-
taakin jokaiselle tätä lukevalle mitä 
parhainta kesää ja toivoo näkevänsä 
itse kunkin joko nettikanavien äärellä 
tai kasvotusten!

Työ ja opiskeluTyö ja opiskelu Vesi ja hiekkarannatVesi ja hiekkarannat

Grilli ja kesäpelitGrilli ja kesäpelit

Sadepäivät ja niiden Sadepäivät ja niiden 
kuluttaminenkuluttaminen

Blanko ja KesäBlanko ja Kesä
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Kesädrinkit
Moi! Mikä olisikaan parempaa kuin kesäisen raikas drinkki kuumana kesä-
päivänä. Testasimme tiimin kanssa yleisiä kesäisiä drinkkejä ja lisäsimme 
reseptit mukaan, jotta voit testata drinkit kanssamme (jos saat resepteistä 
mitään selvää). Mukana myös tiimin itse keksimiä drinkkejä, kuten kuuma 
uutuus Blankolainen Kesäyö!

Mansikkamarko 
(Mansikkamargarita)
4cl tequila
2cl triple sec
2cl lime
1cl citroen
Mansikoita

”
 
Kesäisen näköinen
 Hmm tequilaa
 Hyvää se on usko jo
 Tässä on kokkareita
 Täällä on sellainen siemenneste  
 pohjalla

Mockito (Mojito)
2tl ruokosokruu

10 mint leaf
Puolikas lime

4cl vaalea roms
Soodavettä

”
 
Näyttää mohitolta
 Näyttää vihreältä niin tulee 
 mieleen salaatti
 Lime kutittaa Jannen nokkaa
 Laura tykkää tästä
 Minttua on kiva mutustaa

 Maistuu kesä
 Tää menee myös päähän

Kuubalainen 51 “vapaus” 
(Cuba Libre)
6cl tum rom
Limemehua
Jääpaloja 
Laimenna kokiksella
⅙ lime koristeeksi

”
 
Maistuu rommi
 Mutta parempaa kuin 
 rommikola
 Tiimiläiset on jo kännissä

Jannen keittiön kahvikuppi
6kpl kahvipapua yksi per henkilö 
(suom. Keitä kahvia jonku verra)

Amarulaa

” 
Väliaikakahvidrinkit ja meemejä  

 youtubesta
 Oikeat shottilasit oli hukassa,  
 mutta otettiin Amarulaa 
 Maistan Norsun luun. Otan nyt  

 shotin vettä t. Niklas
 Kahvi ja Amarula on hyvä

Vodka Sour
6cl Vodkaa

3cl sitruunamehua
1cl siirappia

Osa kananmunan valkuaista

*Bussipysäkillä soi taustalla :)*

”
 
Osakkeet meni myyntiin. Myin  
 liian halvalla. Drinkki maistuu  
 tutulta t. Juho
 Tästä päähän menee viina apua  
 t. Hanna
 Sour on hyvää, mutta Lauralle  

 liian sour
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Gin Tonic
6cl giniä
Loput tonikkia

Teimme seitinohuessa humalassa tau-
lukon mielipiteistä Gin tonicista:

hana hävytön
joulukuusi

aLeksi Se on gin toniccia - 
giniä ja toniccia

lauradjerf se on vaan gin tonic 
ei mulla oo mitään 
sanottavaa en mää 
tiiä mitä mulla on 
sanottavaa

JUHO nyökkäys
JanneSCRUM-
MASTER

pyörittää käsiä

niklllas sitruuna

Bonus: 
Gin + Niklas = Niklaslady

4cl gin
3cl cointreau

Sitruunamehua
Toniccii

”
 
Niklaslady maistuu: ihan ok  
 t.kaikki
 Niklaslady on myös vähän 
 väkevä mutta hyvä
 Niklaksen mielestä Niklaslady  
 on parempaa kuin Gin tonic

Kelekka
2cl bassoa
2cl vodkaa

Loput appelsiinimehua

”
Tuttu ihana maku
Klassinen
Screwdriver t. Aleksi
Mehu on mehua t. Hanna

Kannullinen ampparijuttua
Iso Loraus Vaaleaa rommia
2 tölkkiä ampparia
Pienempi loraus appelsiinimehua
Puolikas ampparijäätelö lasin pohjalle

Tiimi oli sen verran humaltunut tässä 
vaiheessa että ei kommentteja oikein 
jäänyt, mutta kaikkea muuta järkevää 
kirjoitettiin ylös:

Janne ja Aleksi testailee, kaikki ei oo 
sekasin vielä
Juho kyselee tietä missä se on töissä, 
jotain elektroniikasta
Laura ei saanu juomaa vaikka kiltisti 
kysyi. Pojilla tieteellisiä testauksia :(
Juoman annettiin minuutin olla, sitten 
Laura sai
Laura lisää juomaan viinaa
Ihan oikea juoma tämä on

Blankolainen kesäyö 
(Blankkitiimiläisten keksimä:D)

(Tällä reseptillä tulee kannullinen)

8cl triple sec
Loput kokiksesta

Yksi ruiskaus limemehua
Perse

12cl vielä persikkalikööriä
4cl vaaleaa rommia

Loput vissystä

”
 
Tehdään oma paska drinkki  
 sillee jokeriksi t. Laura  
 Rommia on monen väristä   
 t. Niklas  
 Gin on aika voimakas maku  
 T. Janne  

 Huh makeaa. Voin kyllä ottaa  
 lissää jos maistuu 
 Drinkki on kyllä oikein hyvä 
 Kaikki aakkoset maistuu kerralla 
 Kepeä 
 Minä juon tuon juhon kameran  
 t. Janne
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Viinaskooppi
Vodka (20.1.-19.2.)
Vaikka olet monen haikailema juoma, sinun juomi-
sesi voi olla hyvällä tavalla äkkinäinen päätös. Monia 
muita juomia saatetaan harkita pitkään ja koko illan 
ajan, mutta heti kun joku sinua vähänkin ehdottaa 
niin kyllä sinua silloin pitää heti ottaa. Vaikka oletkin 
pohjimmiltasi yksinkertaisen makuinen, sinua löytyy 
monen luonteisena kaikkiin tilanteisiin.

Gambina (20.2.-20.3.)
Sinut tuodaan mukana mitä henkevimpiin tilai-
suuksiin, joihin kokoontuu yleensä useamman 
ihmisen porukka. Olet heille kuin ehtoollisviini, 
joka pitää seremoniallisesti nautiskella tiettyjä 
rituaaleja suorittaen. Makusi ja juuresi ovat mo-
nesti mysteerisiä, jolloin niistä voidaan paljon 
väitellä. Keräät silti ympärillesi monenlaisia 
ihmisiä, joskus jopa haitaksikin asti.

Tequila (21.3.-19.4.)
Mikään muu juoma ei vedä vertoja äkäiselle ja 
polttavalle maullesi. Tuntuu että sytytät jokaisen 
kurkut roihuten palamaan. Edes vesi ei tunnu 
sammuttavan tuomaasi poltetta. Olet niin kuuluisa 
vahvasta äkäisyydestäsi, että pakkohan sitä on illan 
aikana vähintään yksi shotti maiskutella. Poltteesi-
han tuntuu kuitenkin taantuvan lasi lasilta…? Ehkä?

Olut (20.4.-20.5.)
Aluksi olet turvallisen ja tasapainoisen oloinen 
juoma, jota monet ihmiset kehuvat ja ylistävät. 
Sinua saatetaankin nauttia monta lasillista put-
keen ilman huolen häivää. Todellinen petollinen 
puolesi huomataan vasta kun olet loppu. Anta-
masi sopusointuinen maku olikin vain ovela va-
leasu ja todellisuudessa olet huomaamattomasti 
nostanut kaikkien joupumustilan hyvin korkealle.

Jekkupatteri (21.5.-20.6.)
Kun tuntuu että väsymys ja uupumus alkaa 
iskeä, niin juuri sinut otetaan esiin. Olet juhli-
en, tapaamisten ja tilaisuuksien valo, joka tuo 
piristystä väsähtäneisimpiin hetkiin. Annat 
kaikille tarvittavaa energiaa jatkaa juhlimista 
eteenpäin. Innostat ihmisiä tanssimaan, lau-
lamaan, pelaamaan tai mihin tahansa hyvän 
mielen tempauksiin!

Rommi (21.6.-22.7.)
Olet sisimmältäsi lempeä ja erittäin maukas 
kokemus. Tuot esiin ihmisistä syviä tuntemuk-
sia, jotka voivat olla sekä iloisia ja ihania että 
surullisia ja traagisia. Huohkut turvallisuuden 
tunnetta ja luotettavuutta, jolloin läsnäolos-
sasi on helppo avautua erilaisista elämänko-
kemuksista. Kun sinut on saatu viimein tyh-
jennettyä, kaikki jäävät kaipaamaan tuomaasi 
makuelämystä.

Janne “Zipp” Sipilä ja Hanna “Ankka” Ollikainen
Kuvitus: Hanna “Ankka” Ollikainen
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Jaloviina (23.7.-22.8.)
Olipa sitten kylmä talviyö tai kaunis kesäil-
ta (tai toisinpäin), lämmität aina lempeästi 
janoisten kurkkuja. Makusi ei ole koskaan 
liian polttava tai jäätävä, vaan erittäin jalo 
ja arvokas. Jo kaupan hyllyllä loistat todella 
ylväästi, erottaen sinut muista “vertaisista” 
juomista ja saaden kaikki haluamaan juuri 
sinut.

Punaviini (23.8.-22.9.)
Hienostuneet ja “virallisemmat” tapaamiset 
ovat juuri tarkoitettu sinun juomiseesi. Sinua 
juovat henkilöt saattavat vaikuttaa älykkääm-
miltä kuin muut ympärillä olevat (ainakin 
omasta mielestään). Maultasi et näitä henkilöi-
tä petä. Olethan vivahteinen ja tarkkaavaisim-
mat henkilöt huomaavat sinussa pienimmätkin 
erot. Joskus makusi pikkuasioista saatetaan 
kuitenkin kiistellä liikaakin.

Vesi (23.9.-23.10.)
Poiketen monista muista juomista, olet 
oikeasti todella tasapainoinen. Et ole liian 
väkevä tai liian laimea. Sovit sekä makean 
että suolaisen ystäville. Sinua saa turvalli-
sesti ottaa montakin kulausta illan aikana. 
Tästä johtuen olet erittäin suosittu ja sovit 
nautittavaksi mihin tahansa tapaamisiin. 
Olet myös monille pelastava lohtu, jos on 
tarvetta tasoittaa juopumustilaa.

Absintti (24.10.-22.11.)
Vedät aina magneettisesti ihmisiä puoleesi, 
vaikka et välttämättä ole mikään maukkaim-
mista juomista. Piikität aina impulsiivisesti 
niin juojien kurkkuja kuin heidän tajuntaan-
sa. Vaikka olet vaarallisen äkäinen, sinussa 
piilee jotain mystistä ja kiehtovaa energiaa. 
Liiallinen uteliaisuus voi kuitenkin kostautua 
seuraavana aamuna tai jopa samana iltana.

Likööri (23.11.-21.12.)
Kaikista juomien joukoista juuri sinä olet 
eksoottisin. Tuot juojille outoa seikkailun-
halua ja uskaliaisuutta, jolloin keskustelut 
saattavat saada hauskoja käänteitä. Sinua 
löytyy eksoottisista hedelmistä tummiin 
salmiakkeihin. Olet usein suoraan sitä miltä 
näytätkin ja kiehdot omilla erikoisuuksillasi 
turhia hienostelematta.

Gin Tonic (22.12.-19.1.)
Olet hyvin perinteinen valinta ja sinua juo-
daan yleensä kurinalaisesti rauhallisessa 
tahdissa. Sinäkin kuulut nautittavaksi vähän 
hienompiin seuroihin. Juojasi saattavat siis 
ajatella olevansa vähän parempia kuin muut, 
koska sinua ei ole tarkoitettu aivan heti 
hotkittavaksi. Ei heitä voi kuitenkaan syyttää, 
sillä onhan makusi erittäin hienostunut ja 
looginen kokonaisuus.
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Alapääkirjoitus
Niklas "kiklas" Riekki

Terveppä terve! Se on kesä nyt ja 
välillä meinaa olla niin kuuma 
ettei muuta voi virkkoa kuin 
että lääh puuh ja spruits do-

joing    . Koronarajoituksetkin on vih-
doin alkanut hellittämään, ja porukka 
pääsee piikille. Ehkä maailmantilanne 
vielä joskus palaa ennalleen? Kopute-
taan kuitenkin puuta vielä tässäkin leh-
dessä, ja asetetaan taas sekä sormet 
että varpaat ristiin normaalien kesäjuh-
lien ynnä muiden talomayhemeiden 
toivossa. 

Meillä tuli blankkitiimin kesken niin 
suuri kaipuu työhommiin alkukesän 
kovien helteiden sulatellessa pää-
koppiamme, että keksimme tällaisen 
kevyen kesälehtisen, joka on nimetty 
tiukan iteratiivisen aivomyrskyn tulok-
sena Kesälärpäkkeeksi. Lehdestä löytyy 
tuttuun tapaan terveisiä niin allekir-
joittaneelta kuin rakkaalta puheen-
johtajaltamme, jonka jälkeen Joonas 
muistuttelee että kesällä voi tehdä 
muutakin kuin istua sisällä (kuulem-
ma). Lehdestä löytyy myös tuttuun ja 
turvalliseen tapaan kiintiöön kuuluva 
alkoholinläträysjuttu, joka keskittyy 
kesäisiin drinkkeihin ja sisältää myös 
reseptit rohkeimmille lukijoille! Suosit-
telen itse Mansikkamarkoa =). Uutena 
vahvistuksena tiimissä on myös aloitta-
nut Hanna, jonka graafista osaamista 
voi ihailla tulevien lehtien lisäksi jo pari 
sivua sitten esiintyneessä horoskoo-
pista. Haastattelijan valtikkaa kantaa 
tässä numerossa Janne, jolle vaatimus-

määrittelin äärimmäisen tarkat speksit 
haastattelun sisällön, tyylin sekä sävyn 
suhteen. Mutta ei siitä sen enempää.

Jokaiselle tutulla pää, olkapää, peppu, 
polvet varpaat -matematiikalla lasket-
tuna tämä kirjoitus sattuu lehden ala-
päähän, jonka myötä se kantaa myös 
tieteellisesti tarkkaa nimeään. Vielä 
kirjoitushetkellä minullekin on hiukka 
epäselvää mihin tämä juttu tulee sekä 
sinut, lukijan, että minut, kirjoittajan, 
viemään. Otetaan asiasta selvää yhdes-
sä! 

Satuin aloittamaan itse oman alan 
työt muutama kuukausi takaperin 
huhtikuussa, jonka myötä minun kesä-
lomani on vietetty yksinomaan toimis-
totuntien ulkopuolella. Kesälomani 
tuomioluettelosta on tähän mennessä 
löytynyt muun muassa Miinaharavan 
pelaamista sekä aina kasvavan eloku-
vabacklogin kirimistä pienemmäksi 
pari tuntia kerrallaan. Suosittelenpas 
samalla hengenvedolla venäläistä 
leffaa Come and See vuodelta 1985, 
kannattaa ehdottomasti tsekata, kun-
han ei haittaa viettää loppupäivää al-
lapäin (Huom: ei herkimmille!). Mutta 
ken tietää, ehkä kuoriudun Joonaksen 
kirjoittaman jutun voimaannuttamana 
pimeän asuntoni kotelosta kokeile-
maan myös ulkoilua vielä kun kesää on 
jäljellä. Piknikeillä minut ehkä voikin 
havaita kesäpelien tantereelta tavoitte-
lemasta mainetta ja kunniaa.

Ulkoilusta puheenollen, hain sattumoi-
sin myös koronarokotteen tässä aivan 
lehden julkaisun alla. Suureksi petty-
myksekseni magnetismi ei ole vielä 
herännyt minussa, ehkä se tulee sitten 
toisesta annoksesta?  Kuulin kuitenkin 
luotettavalta lähteeltä, että rokottees-
ta saa jos jonkinlaisia supervoimia! Vit-
sailu sikseen, massapiikitykset tuovat 
kauan toivottua valoa tunnelin pää-
hän, kun alkaa vaikuttaa siltä että opis-
kelijaelämä yhdessä muunkin elämän 
kanssa voisi palata takaisin raiteilleen 
jo ensi lukukauden aluksi. Ehkä jopa 

näemme jo kesäjuhlilla elokuussa! On-
neksi jo edellisessä kappaleessa mainit-
tuja piknikkejä voimme jo ainakin pitää 
- mölkky ja kuninkaan nyrkki kutsuvat 
minua jo nimeltä.

Nyt on kuitenkin aika saattaa tämäkin 
juttu haudan lepoon, ja jatkaa koh-
ti heinäkuuta pääkoppa muutamaa 
ajatusta kepeämpänä.  Ilmestymme 
taas Blankki-nimen alla tuttuun tapaan 
syksyllä fuksien saapuessa, ja tietysti 
syksyn tullessa sekä joulun alla. Ei kai 
mulla muuta, muistakaa juoda vettä! 
UwU

Kantsii kattoo nopee
Soidinmenot

” 
Vielä kirjoitushetkellä minullekin 
on hiukka epäselvää mihin tämä 
juttu tulee sekä sinut, lukijan, että 
minut, kirjoittajan, viemään

"
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Haastattelussa
Cleverbot

HaastatteliJanne: Janne "zipp" Sipilä

Olipa kerran Blankin päätoi-
mittaja, joka lausui näin: 
”Janne haastattelee sitten 
jotain kesälärpäkkeeseen”. 

No eihän siinä sitten muu auttanut 
kuin keksiä sopiva haastateltava koh-
de. Koronaa kuitenkin vielä leijailee 
ilmassa ja ulkonakin on kuumaa, eikä 
millään viitsisi poistua neljän seinän 
sisältä. Siksi tämänkertaisen haastatte-
lun kohde löytyykin internetin ihmeel-
lisestä maailmasta. Ja koska ihmisten 
haastatteleminen on niin viime vuo-
sikymmentä, saa tällä kertaa vastata 
kysymyksiin tekoäly. Pienellä google-
tuksella löytyi Cleverbot (www.clever-
bot.com) juttelubotti, joka soveltui 
tarkoituksiini.

Koska tämän haastattelun teema jäi 
alun perin epäselväksi, on kysymyspat-
teristo kerätty n. kahdenkymmenen 
vuoden ajalta vanhojen Blankkien eriai-
heisista haastatteluista. Ja toki koska 
Cleverbot ymmärtää valitettavasti vain 
englantia, on kysymykset käännetty 
korkeimman omakätisesti suoraan 
Google Translatella Lontooksi.

Tämänkertainen haastattelu jäi hieman 
lyhykäiseksi ja sain vaikutelman, että 
haastateltava ei ollut oikein kiinnostu-
nut keskustelemaan kanssani (vaikka-
kin kyllä lupasi ajatella minua, kiitos 
Cleverbot). Ehkäpä kuitenkin tämän 
perusteella ei vielä ainakaan tarvitse 
pelätä tekoälyn vallankumousta.

1.       Nimi ja vuosikurssi (4/2012)
2.       Mikä toi sinut TOLlille? (1/2007)
3.       Kauanko olet ollut TOL:lla? (4/2016)
4.       Työskenteletkö opiskelun ohessa? (missä ja miksi) (3/2004)
5.       Mikä on parasta työssäsi? (5/2013)
6.       Oletko kukka- vai propellihattu? Perustele! (3/2017)
7.       Mikä oli gradusi aihe? (4/2009)
8.       Milloin sinut on valittu oltermanniksi? (1/2010)
9.       Mitä olet ajatellut tehdä isona? (5/2005)
10.     Alkoholin keskimääräinen blanko-bilekulutus spördekauhoina (1/2002)

User: Name and year?
Cleverbot: For what?
User: What brought you to TOL?
Cleverbot: A link my friend sent me.
User: How long have you been at TOL?
Cleverbot: 1.
User: Do you work while studying? 
(where and why).
Cleverbot: I am a cat.
User: What is the best thing about 
your job?
Cleverbot: My personality.
User: Are you a floral or propeller hat? 
Justify!

Cleverbot: No.
User: What was the topic of your mas-
ter's degree?
Cleverbot: Makipag usap ka ng tagalog 
ut.
User: When was you chosen as an 
olterman?
Cleverbot: My first what.
User: What are you thinking of doing 
when you grow up?
Cleverbot: I think about you.
User: Average blanko-party consumpti-
on of alcohol in spörde buckets?
Cleverbot: I have to go now. Good 
night.
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