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M
oikkulis moi! Näin se on syk-
sykin laskeutunut ja on aika 
jälleen julkaista Syysblankki! 

Luet tätä lehteä aika todennäköisesti 
Kroketissa, joten otahan sopiva määrä 
Spördeä ja mukava asento kiltiksen soh-
valta. (Jos et ole kroketissa niin muukin 
juoma ja lukupaikka käy). :D

Totta tosiaan, näin sitä ollaan jo toisek-
si viimeisessä Blankin julkaisussa tämän 
vuoden osalta. Huhhuh. On mennyt 
kyllä aika nopeaa. Nyt meillä onkin 
tulossa vuoden lopussa yhteensä vain 
viisi Blankki-painosta, koska Abiblankki 
jätettiin yhteisymmärryksessä tutkin-
to-ohjelman kanssa pois. Mutta vaikka 
lehdet vähenevät niin meiltä kuin puis-
ta, niin hauskat artikkelit eivät! Tämä 
painos on täyteen pakattuna vaikka 
mitä jännää.

Lehdestä löytyy artikkeleja Kroketis-
ta opiskelijaruokiin. Blankkitiimikin on 
käynyt maistelemassa erilaisia jelloja, 
missä rakas PJ:mme Niklas oli myös yl-
lätysvieraana osallistumassa. Sisältöön 
kuuluu vielä jonkinlainen hassu haas-
tattelu. En myönnä sen osalta mitään. 
Taittoa meillä on poikkeuksellisesti jaet-
tu kahdelle taittajalle: Sampo ja Fedja. 
Jännittää positiivisesti nähdä millaista 
jälkeä tullee. Mukavaa seurata miten 
yhteistyön kautta lehden visuaalinen 
kokonaisuus syntyy. :3 Kansi on tällä 
kertaa allekirjoittaneen työtä, mutta ei 
siitä sen enempiä.

Oletpa sitten fuksi tai vanhempi opiske-

lija, niin kannustan kyllä osallistumaan 
nyt kaikkeen mitä syksynä järkkäillään. 
Syysreivit ovat tämän julkaisun tultua 
menneet, mutta vielä on kaikkea muu-
ta tapahtumaa edessä. Etenkin ATK-YTP 
ja Syysexcu kannattaa käydä kokemas-
sa! Tänä vuonna YTP:n paikkakuntana 
taitaa olla Kuopio, eli sinne ei ole edes 
niin pitkä bussimatka.

Mutta eipä mulla taida olla tähän enää 
mitään muuta. Näemme sitten seuraa-
van kerran Joulublankissa, joka ilmes-
tyy Blankon pikkujouluissa. Ehkäpä 
siellä saisi sitä legendaarista punaista 
Spördeä…

Pitäkäähän kaikki siis hauskaa Kroketis-
sa! Älkää vanhemmat opiskelijat krok-
kailko fuksien palloja liikaa vaan pelat-
kaa kivasti. :< 
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Puheenjohtajan palsta

T erveppä terve! Syksy alkaa olla 
lähtenyt jo rullaamaan käyntiin 
ja kaikista fuksi-alkuisista tapahtu-

mista ollaan jo suurin piirtein selvitty. Ja 
onhan tässä jo vaikka mitä kissanristiäis-
tä ollukki! Fuksisaunasta fuksisuunnistuk-
seen ja -kisoihin on ollut mukava nähdä 
blankolaisia fukseja osallistumassa aktii-
visesti moneen erilaiseen tapahtumaan. 
Ja on teitä wanhuksiakin ihan kiva aina 
välillä nähdä =) Nyt sitten pitäisi pikku-
hiljaa taas palauttaa mieleen, että miten-
käs niille kursseille ilmottauduttiinkaan 
ja opintopisteitä tienattiin. Vai olisikohan 
pitänyt aloittaa jo edellisen Blankin il-
mestymisen aikaan . Noh, turha stres-
sata, eiköhän kaikki järjesty! 

Syysblankki ilmestyy taas tuttuun tapaan 
kroketissa, jossa saatatkin tätä lehteä 
hyppysissäsi pidellä. Kroketti onkin yksi 
meikäläisen lempparitapahtumia Blan-
kon vuodessa, mikäpä sen parempaa 
kuin leikkimielinen mailojen kalistelu 
spörden virratessa, puhumattakaan toi-
nen toistaan mielikuvituksellisemmista 
sääntöjen venytyksistä. Toivottavasti vas-
taan ei tule veret seisauttava joukkue Bu-
rak Turhan Fan Club, jota vastaan monen 
kirkkaan krokettitähden ura on päättynyt 
kovin ennenaikaisesti. Olen tosin saanut 
luotettavalta taholta uutisvinkin, jonka 
mukaan fuksijoukkueet ovat kyseisen 
joukkueen Akilleen kantapää, kannattaa 
kokeilla! 

Krokettiturnajaisista selvittyä pitäisikin 
sitten jo alkaa henkisesti valmistautu-
maan ATK-YTP:hen Kuopiossa, syysex-
cuun ja moneen muuhun syksyn tapah-
tumaan. Käsi vapattaa ja ääni värisee jo 

vähän valmiiksi kun miettii näitä meidän 
syksyn tulevia reissuja, pitää varmaan 
aloittaa jo mielikuvaharjoittelu. Eipähän 
tule tylsää kun seuraa tapahtumakalen-
teria! Syksyn edetessä kannattaa myös jo 
alkaa seuraamaan tiedotusta sellaisesta 
muuan tapahtumasta kuin syyskokous! 
Siellä sitten valitaan seuraavalle vuodelle 
sekä hallitus että toimarit, joten paikalle 
kannattaa tulla asettumaan ehdolle pes-
teihin tai vähintäänkin käyttämään omaa 
äänioikeutta Blankon jäsenenä. Ennen 
syyskokoustelua pidetään myös Toimijak-
si Blankoon -ilta, jonne kannattaakin tul-
la kuulemaan vähän yksityiskohtaisem-
min että mitäs ihmettä niihin hallitus- ja 
toimaripesteihin oikeen sisältyy. 

Tähän tämä loru loppui sitten tällä ker-
taa, eipä mulla muuta ku että nähdään 
tapahtumissa ja krokataan toisemme 
kroketissa hengilt-taivaan tuuliin. Heip-
patirallaa! 

Niklas “kiklas” Riekki

Historiikki toimikunta on lähestyvän 
ATK-YTP innoittamana kaivellut arkisto-
ja liittyen yhteistoimintaan. Tänä vuon-
na sijaintina on Kuopio, mikä on osoi-
tus siitä, että painajaiset kolmannesta 
ATK-YTP vuodesta Oulussa voidaan vih-
doin unohtaa. Tällä hetkellä yhteistoi-

minnan hoitajana ja tietojenkäsittelyn 
ainejärjestöjen linkkinä toimii Tietotek-
niikan opiskelijoiden liitto, tuttavalli-
semmin TiTOL. Sen jäsenjärjestöinä on 
tietojenkäsittelyn ainejärjestöjä ympäri 
Suomen. Päätapahtumina ovat ATK-
YTP, jonka järjestää isäntäkaupungin 
ainejärjestö, ja ATK-YTR, jonka järjestää 

TiTOL:n hallitus. ATK-YTP kaupunkeja 
on tällä hetkellä 7, vaikka TiTOLilla on 
jäsenjärjestöjä 8 kaupungissa. 

TiTOL täyttää tänä vuonna 21 vuotta, 
mutta yhteistoiminnan historia ylettyy 
paljon pitemmälle. Blanko on ollut aina 
läheisissä väleissä Turun ainejärjestön 
Asteriskin kanssa, joka on vain vuoden 
vanhempi kuin Blanko. Varsinkin 70- ja 
80-luvuilla järjestöt tekivät yhteisiä kan-
nanottoja liittyen opiskeluun ja harjoit-
telupaikkoihin. Yhteistyötä ylläpidettiin 
yhteistyökokouksilla, joita järjestettiin 
esimerkiksi atk-tapahtumien yhteydes-
sä. Oulussa oli Blanko-päivät, Otanie-
messä OtaData ja Turussa Synergia-päi-
vät. 

Historiikkipalsta:
ATK yhteistoiminta

Maria “maikki” Ollila
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AIvan hyvä    sarjis

Kiltiksellä...

“Onpas kiva kun pääsee 
kisaamaan reilussa ja 

mukavassa tapahtumassa 
kiltalaisten kanssa”

"Missähän 
mun kaverit 

on"

Joukkue valmis kisaamaan

¿¡Mitä vittua!?

Tämän sarjakuvan loivat Juho "Alo" Toratti sekä Sampo "(x.x)" Lunkka yhteistyössä oikein 
taiteellisen tekoälyn kanssa. Tarina perustuu tositapahtumiin. 

Kroketti

Ensimmäinen maininta opiskelijoiden 
yhteistapaamisessa on vuodelta 1982. 
Tuolloin 19 blankolaista matkusti Ota-
niemeen, jossa tutustuttiin yrityksiin, 
sekä käytiin konttoritekniikan messuil-
la. Seuraavana vuonna tapaaminen 
järjestettiin Oulussa Blanko-päivien yh-
teydessä. Mukana oli opiskelijoita Hel-
singistä, Tampereelta ja Turusta. Vuon-
na 1984 tapaaminen oli Tampereella ja 
1985 Turussa. 

Yhteistapaaminen muuttui vuonna 
1988 yhteistyöpäiviksi, ja 90-luvun aika-
na on saanut lopullisen ATK-YTP nimen-
sä. Tapahtuman suosio kautta aikain on 
ollut aaltoilevaa. 90-luvulla blankolai-
set lähtivät ATK-YTP:lle omin kyydein. 
Nykyään yhteistoiminta on erittäin 
suosittua. Vuonna 2021 Oulun ATK-YT-
P:llä oli yli 400 kävijää. Aivan vuoden 
2019 Helsingin lukemiin ei päästy, mut-
ta parannusta oli huimasti vuoden 2013 

ATK-YTP:hen, jolloin ulkopaikkakunta-
laiset nukkuivat Teekkaritalolla.

ATK-YTP:n rinnalle on tullut myös ATK-
YTR, eli yhteistoimintaristeily, jossa 
blankolaiset ovat käyneet itsenäisesti 
parina viime kesänä. Lisää tämän ke-
sän ATK-YTR:stä tässä lehdessä! Yh-
teistoiminta on kivaa ja suosittelen 
kaikkia käymään edes kerran ATK-YTP/
ATK-YTR:llä. Verkostoituminen on ki-
vaa, ja ehkä siellä välissä voi muutaman 
gokouksenkin vetää.  
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Kuinka tyypillinen Developer
Traineen viikko sujuu Exovella?

Matka oman alan töihin
Iiriksen matka exovelaisena alkoi 
Trainee-ohjelman siivittämänä keväällä 
2021, Aalto-yliopistossa opiskeleva Iiris 
pääsi tutustumaan Exoveen UraTiKAS-
messuilla, mutta oli jo aiemmin kuullut 
Exovesta sekä trainee-ohjelmasta 
tutuiltaan, jotka olivat olleet 
ohjelmassa mukana edellisenä vuonna. 
Tuttujen kertomukset sekä rento ja aito 
kohtaaminen exovelaisten kanssa teki 
Iirikseen vaikutuksen.
“Tuttujen kertomukset Exovesta, 
trainee-ohjelmasta, sekä tarjolla olevista 
valmiuksista ja tuesta tekivät todella 
ison vaikutuksen. Siksi halusin myös 
hakea mukaan trainee-ohjelmaan.”- Iiris
Kun Iiris sai kuulla, että pääsisi mukaan 
trainee-ohjelmaan, alkoi noin kolmen 
kuukauden mittainen trainee-jakso 
yhdessä muiden aloittaneiden kanssa. 
Mutta mitä trainee-jaksolla tapahtuu ja 
miltä tyypillinen työviikko näyttää?

Koulutuksia, mentorointia ja 
asiakasprojekti
Traineen viikko pitää sisällään mm. 
osaamista tukevia koulutuksia, kuten 

Drupal-sisällönhallintajärjestelmään, 
palvelumuotoiluun sekä saavutetta-
vuuteen tutustumista, mentoreiden 
kanssa sparrausta, asiakasprojektiin 
osallistumista sekä kiltatoimintaa. 
Oman viikon sisältöön pääsee toki itse 
vaikuttamaan, riippuen kuinka usein 
esimerkiksi mentorien kanssa kaipaa 
sparrausta tai mikä kiltatoiminta itseä 
voisi kiinnostaa. Ehkä jotkut päivät 
muiden hommien ohella saattoivat 
mennä myös näin:

Ihmiset tekevät Exovesta hyvän 
paikan työskennellä
“Läheiset työkaverit ovat tärkeitä ja 
heidän kanssaan tulee hyvin toimeen”, 
kertoo Iiris. Myös oma aktiivisuus 
korostuu Exovella työskentelyssä: 
kun on itse aktiivinen, saa aktiivisesti 
vastauksia. Vaikka trainee-jakso sujui 
koronasta johtuen pitkälti etäillen, ei 
jakson aikana ollut päivääkään, ettei Iiris 
olisi nähnyt jonkun kasvoja tai kuullut 
jonkun ääntä. Päivittäiset tapaamiset 
mentorien kanssa varmistivat, ettei 
ollut pelkoa jäädä yksin.
Myös ihmisten omien intressien 
huomioiminen Exovella nousee esiin 
Iiriksen kertomuksesta. Esimerkiksi 
Iiristä kiinnostavat Security-hommat 
saivat hänet muiden traineeden kanssa 
aktivoimaan Exovella olevan Security-
killan uudelleen. Mukaan lähti myös 
kokeneempiakin kehittäjiä.

Terkut tuleville traineelle
Trainee-ohjelma järjestetään taas pian 
ja Iiris lähettääkin terveiset tuleville 
traineelle:
“Olkaa aktiivisia ja kiinnostuneita 
asioista sekä kokeilkaa erilaisia juttuja 
esimerkiksi kilta-toiminnan kautta. 
Lähtekää rohkeasti kokeilemaan mitä 
kaikkea Exovella on teille tarjota!” 

Traineen viikkoon mahtuu monenlaista tehtävää itse ohjelmistokehityksestä 
osaamista tukeviin koulutuksiin ja tapaamisiin tiimin kanssa. Exoven entinen 
trainee Iiris pääsi kertomaan, kuinka hän päätyi Exovelle ja millaisia hommia hän 
pääsi trainee-jaksonsa aikana tekemään.

Psst. 
Pysy kuulolla, sillä blankolaiset saavat varaslähdön trainee-hakuun! Pidä
meidän sivua silmällä: exove.com
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Blankin
opiskelijaruokavinkit

Kokkailijat: Johannes "Johtu" Turpeinen, Fedja “fedu” Poiko-
nen, Joonas "Sly0ne" Haatainen, Ernesti "Coco" Komulainen

Blankin toimitus kokosi kokoelman parhaita opiskelijabudjettiin sopivia reseptejä. 
Tämän syksyisen menun teema on vanhat klassikot, vaihtelevan uudella twistillä.

Herkulliset hernekeittopihvit
Aika: 5 minuuttia 
Hinta: 80 senttiä annos 
Tarvikkeet: Purkkihernekeitto (Kannattaa valita hyvää 
tavaraa esim. Jalostaja) 
Lisäksi: Sinappi
 
Pidätkö hernekeitosta, mutta olet kyllästynyt siihen sen 
perinteisessä muodossa? Ei hätää! Hernekeittopihvit 
valmistuvat käden käänteessä sekä tarjoavat vaihtelua 
ja piristystä blankolaisen torstaipäivään. Aloita 
tekemällä hernekeittopurkin pohjaan reikä esim. saksilla 
tai muulla teräaseella. Avaa purkin kansi ja puhalla 
tekemääsi reikään, jotta saat hernekeittopihviaineksen 
purkista ulos ehjänä. Leikkaa pihviaineksesta noin 
sentin paksuisia pihvejä ja paista pannulla kevyessä öljyssä noin 2 minuuttia per puoli. Valmiin 
hernekeittopihvin tunnistat kauniin rusehtavasta paistopinnasta. Tarjoile sinapin kera. 
Vinkki! Jos haluat viedä hernekeittopihvisi ns. nextille levelille, voit ennen paistamista leivittää 
pihvit kananmunalla ja korppujauholla. Leivitys tuo pihviin miellyttävää purutuntuman ja 
makua! 

Pinaattiletut
Aika: Alle 5 minuuttia
Hinta: 1-2 euroa annos
Ainoa oikea tapa syödä pinaattiohukaisia: paista eineslettuja 
pannulla kunnes ovat alta kultaisen ruskeita. Pannulle mahtuu 
yleensä puoli pakettia eli 10 kpl. mikä onkin ihan sopiva annos. 
Sitten käännä ja laita paistetulle puolelle juustoa. Odota 
kunnes toinenkin puoli on paistunut ja juusto sulanut. Lisää 
päälle mieluista leikkelettä kuten meetwurstia, ja valmista tuli. 
Niin hyvää, että unohdat kuinka pinaatin kuuluisi maistua 
terveelliseltä. 

(Syötävä) Spagetti ja 
lihapullat
Aika: noin 10 minuuttia
Hinta: 1-2 euroa annos

Kun Blankolainen on työnsä ohessa hukkumassa 
omaan spagettiinsa, voi hän vaikka pitää taukoa 
ja tehtailla keittiössä toisenlaista spagettia. Aluksi 
otetaan näppituntumalla sopiva määrä spagettia ja 
laitetaan se kiehuvaan veteen keitettäväksi. Pastan 
keittymisen ohessa lämmitetään paistinpannu, 
jolle kaadetaan purkki tomaattimurskaa ja kaupan 
kylmähyllystä hankittuja valmiita lihapullia. Lihapullakastiketta on hyvä hämmentää hieman 
lämmittämisen aikana ja todelliset gourmet-kokit voivat lisäillä omia mausteitaan kastikkeen 
sekaan. Kun spagetti ja kastike näyttävät syömäkelpoisilta, yhdistetään nämä kaksi tuotosta 
lautaselle ja ihmetellään, kuka väitti ruoanlaiton olevan hankalaa.

Ravinteikas pasta 
tomaattikastikkeella
Aika: 9 minuuttia
Hinta: 12 senttiä / annos
Ainekset: 
  1 dl    Myllyn paras makaroni 
  1 rkl   xtra tomaatti-ketsuppi
  ½ tl    suolaa
  1 kpl  Pirkka monivitamiini-
kivennäisainetabletti

Tämä on kenties halvin ja ravintorikkain ruoka 
jota opiskelija voi syödä! Yhdessä annoksessa 
on:
A-vitamiinia 800 µg RE
D3-vitamiinia 5,0 µg
E-vitamiinia 12 mg -TE
C-vitamiinia 80 mg 
B1-vitamiinia 1,4 mg
B2-vitamiinia 1,6 mg
Niasiinia 18 mg NE
B6-vitamiinia 2,2 mg
Foolihappoa 300 µg
B12-vitamiinia 3,0 µg
Biotiinia 50 µg
Pantoteenihappoa 6,0 mg
Sinkkiä 15 mg

Mangaania 2,5 mg
Seleeniä 55 µg
Kromia 50 µg

Lisää makaronit kiehuvaan veteen ja anna 
kiehua 8 minuuttia. Valuta vedet pois ja 
lisää ketsuppi sekä suola. Viimeistele annos 
monivitamiini-kivennäisainetabletilla 
elintärkeiden toimintojen ylläpitämiseksi.
Vinkki! Syö pasta suoraan kattilasta tiskin 
vähentämiseksi.
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Vaihtokuulumiset

Iso-Britanniasta
Ernesti Komulainen

Aloitin syyskuun puolessa välissä 
vaihto-opinnot Kingstonin 
yliopistossa Lontoossa. Nyt 

on aika raportoida ensikokemuksia 
vaihdostani. Aikaa ulkomailla ei vielä 
ole kulunut paljoa, mutta jo tähän 
mennessä vaihto on tarjonnut upeita 
kokemuksia. Suosittelen vaihtoa jo tässä 
vaiheessa erittäin lämpimästi ja kerron 
kohta miksi.
 
Vaihto-opiskelun alun paras juttu 
on ollut ehdottomasti vaihto-
opiskelijoista muodostuva yhteisö. Jo 
ensikokemuksella voin todeta, että 
vaihdossa ei todellakaan jää yksin, 
sillä vaihtareiden kesken syntyi erittäin 
nopeasti tiivis ja lämminhenkinen 
porukka. Vaihtareita yhdistää yhteinen 
elämäntilanne, jossa kaikki ovat vieraassa 
maassa ja uudessa ympäristössä. 
Juttua riittää omista tähänastisista 
kokemuksista sekä kunkin omasta 
maasta ja kulttuurista. Yhteisöstä on 
tehnyt tiiviin myös yhteinen halu nähdä 
ja kokea kaikkea, mitä vaihtokohteella 
on tarjottavana. Kaikki haluavat saada 
vaihtoajastaan kaiken irti.
 

“Vaihtareita yhdistää yhteinen 
elämäntilanne, jossa kaikki 
ovat vieraassa maassa ja 
uudessa ympäristössä.”

Vaihto-opiskelijoiden ryhmäytymiseen ja 
viihtyvyyteen ainakin täällä Kingstonissa 
on panostettu. Ensimmäisillä viikoilla, 

halukkaille vaihto-opiskelijoille oli 
tarjolla ainakin päiväretki Brightonissa, 
paintballia, tutustumista paikalliseen 
pubikulttuuriin, turistikierroksia eri 
puolilla kaupunkia ja opiskelijabileitä. 
Vaihto-opiskelijoiden kohtelu on 
varmasti hyvää muissakin kohteissa, 
sillä vaihtoyliopistot haluavat 
ylläpitää mainettaan hyvänä 
vaihtokohteena. Täällä Kingstonissa se 
on näkynyt tarjontana tapahtumissa ja 
aktiviteeteissa sekä opiskeluihin liittyvien 
asioiden sujuvuutena.
 
Toinen positiivisten kokemusten 
lähde on ollut vieraan maan tarjoama 
kulttuurishokki. Suomesta Iso-
Britanniaan tulevalle shokki on tuskin 
pahimmasta päästä, mutta lieväkin 
se on innostava ja ajattelua virkistävä 
kokemus. Eräänlainen vierauden tunne 
syntyy pienistäkin asioista. Ensimmäisinä 

päivinä meinasin jatkuvasti törmäillä 
ihmisiin jalkakäytävillä ja käytävillä — 
vasemmanpuoleinen liikenne pätee 
täällä tietenkin myös kävelyliikenteessä.
 

“Arki tuntuu jatkuvalta löytämiseltä 
ja ruokakaupassa käyntikin on 
jännittävää joka kerralla.”

Elämä vieraassa maassa on avartavaa, 
koska näet ja koet paljon uusia asioita 
lyhyessä ajassa. Ympäristöön tulee 
kerralla suuri muutos, rutiinit rikkoutuvat 
ja joudut luomaan ne uudelleen uuteen 
tilanteeseen sopiviksi. Muutosta 
luovat myös jatkuva kommunikointi 
ja ajattelu toisella kielellä. Kaiken 
tämän seurauksena syntyy eräänlainen 
vierauden tunne ja arkisiakin asioita tulee 
havainnoitua ja pohdittua jatkuvasti 
aivan uudella tavalla. Arki tuntuu 
jatkuvalta löytämiseltä ja ruokakaupassa 
käyntikin on jännittävää joka kerralla.
 
Kuinka sinne vaihtoon sitten haetaan? 

Vaihtoon hakeminen on helppoa. 
Ensivaiheessa sinun tulee valita 
vaihtokohde ja laatia alustava 
opintosuunnitelma kursseista, jotka aiot 
suorittaa vaihdon aikana. Hakemukseen 
tulee liittää myös suoritusote opinnoistasi. 
Kun hakemuksesi tiedekunnan osalta 
käsitelty ja hyväksytty, tiedekunnan 
kv-koordinaattori nominoi sinut 
vaihtokohteeseen. Nominoinnin jälkeen 
voit lähettää varsinaisen hakemuksen 
vaihtokohteeseen. Ennen Erasmus-
vaihtojen hakuaikaa tiedekunta toimittaa 
listan hakukohteista, joiden kanssa 
sillä on sopimus vaihto-opiskelusta. 
Euroopan ulkopuoliset hakukohteet 
ja paljon muuta vaihto-opiskeluun 
liittyvää tietoa löydät yliopiston vaihtoa 
koskevalta sivuilta. Myöskin tiedekunnan 

kv-koordinaattori on apunasi kaikissa 
vaihtoon liittyvissä asioissa ja auttaa 
tarvittaessa alkuun prosessissa.
 
Omalla kohdallani prosessi vaihtoon 
hakiessa eteni sujuvasti. Alussa 
minulla ei ollut erityisesti tiettyä 
maata mielessä ja homma alkoi 
vaihtokohteisiin ja opintotarjontoihin 
tutustumisella. Vaihtokohteeksi 
valikoitui Lontoo, koska kaupunkina 
se oli mielestäni erittäin houkutteleva 
ja mielenkiintoinen. Englanti oli ainoa 
vieras kieli, johon minulla oli opiskeluun 
riittävä osaaminen ja Kingstonissa 
pystyin valitsemaan opinnot laajasta 
englanninkielisestä tarjonnasta. Monissa 
yliopistoissa kanditason opinnot 
ovat suurilta osin tarjolla paikallisella 
kielellä, joka voi rajoittaa tarjolla 
olevaa kurssivalikoimaa, jos riittävä 
kielitaito puuttuu. Maisteriopinnot ovat 
useimmiten suurilta osin tai kokonaan 
tarjolla englanniksi, tietenkin hieman 
kohteesta riippuen.

Seuraava hakuaika Erasmus+ -ja Nordplus 
kohteisiin on ensi helmikuussa. Euroopan 
ulkopuolisiin kohteisiin hakuaika ensi 
marraskuussa. 
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Yhteistyökumppanimme:



Haastattelussa
puheenjohtaja ja päätoimittaja

Tässä eksklusiivisessa erikoishaastattelussa päästään tutustumaan kaikille 
tuttuihin Blankon puheenjohtajaan Niklaaseen sekä Blankin päätoimittajaan 

Hannaan. Mitä ajatuksia näiden Blankon johtohahmojen päässä liikkuu? Missä 
he asuvat? Entä onko Gambiina hyvää? Kaikki tämä ja paljon muuta selviää 
tässä jutussa!

Mistä sinä tulet? 
Niklas: Tuolta teekkaritalolta. 

Kuka sinä olet? 
Niklas: Minä olen. Minkähän johtaja 
minä olisin? Mä olisin puheenjohtaja. 

Missä sinä asut? 
Niklas: Uskaltaako kertoa tarkkaa 
osotetta Blankin haastattelussa. 
Asun Kaijonharjun keskuksessa. 

Mitä sinä opiskelet? 
Niklas: Tietojen käpistelytiedettä. 

Miksi sinä opiskelet? 
Niklas: Koska opinto-oikeus ei oo 
vielä loppunut. 

Ketkä täällä puhuvat jo vähän 
suomea? 
Niklas: Hanna. 

Kiitos tästä haastattelusta. Olisiko 
teillä muita kommentteja tähän 
väliin? 
Niklas: Bussipysäkillä 

No niin Hanna. 
Hanna: Jes mitä mä teen? 

Mistä sinä tulet? 
Hanna: *nauraa* Täältä Oulun, 
eikö siis Oulun Kaijonharjun kaijon 
eikun ei se oo Kaijonharju vaan 
Kaijonrannasta. Joo sieltä mä tuun. 

Kuka sinä olet? 
Hanna: Hanna. Teidän kaikkien PT. 

Kiitos. Missä sinä asut? 
Hanna: No siellä Oulun 
Kaijonrannassa lähellä Kaijonharjua, 
Apinapatsaan kyljessä. 

Mitä sinä opiskelet? 
Hanna: Tietojen_käpistelytieteitä 

Miksi sinä opiskelet? 
Hanna: Öööö, koska koska? Se 
on, en mä nyt tiedä onko se niin 
hauskaa, mutta se on ihan hauskaa 
ainakin kaikkia mitä siinä sivussa 
tehdään, on ihan hauskaa ja siinä 
oppii uusia asioita. Mutta kaikki 
tapahtumat sun muut pitää kyllä 
sellaisen mielenterveyden pinnalla, 
niin jaksaa opiskella, kun on kaikissa 
niissä tapahtumissa. Se oli kyllä pitkä 
vastaus.

Ketkä täällä puhuvat jo vähän 
suomea? 
Hanna: Attehan se puhuu jo 
aika hyvää suomea. 

Kiitos paljon näistä 
vastauksista. 
Hanna: Tuo muuttuu 
pupuksi tässä. 

Sitten voisin kysyä toki 
vielä jotain muutakin, 
mitähän sitä kysyisi öö. 
Hanna: Niklaksen ikkuna on 
huurussa. Siihen voi piirtää 
pupuja ja kissoja. 

Kiitos tästä kommentista. 
Niklas: Gambina on hyvää 

Kiitos Niklas. Miksi kannattaa 
lähteä Blankin puheen-, ei kun ei 
öö, päätoimittajaksi? 
Hanna: Koska pääsee näkemään 
lehden tekoprosessia ja 
suunnittelemaan mitä kaikkea 
johonkin kivaan lehteen tulee ja 
muutenkin tiimi on erittäin mukava, 
niin heidän kanssa on kiva tehdä 
yhteistyötä ja suunnitella kaikkea 
hauskaa. 

Entä Niklas, mitä vastaisit tähän? 
Niklas: Koska se on kivaa. 
Hanna: Olipa pelottavan kuulonen. 

Kiitos paljon näistä vastauksista ja 
tästä haastattelusta lähdetäänpäs 
pois nyt täältä sitten tuonne sisälle 
takaisin. 
Niklas: Ai että, pääsee takaisin 
sateeseen. 

“Kaikki tapahtumat sun muut 
pitää kyllä sellaisen mielen-
terveyden pinnalla.”
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N yt on taas aika koetella blankkitiimiläisten makunystyröitä! Tuomarim-
me Essi on loihtinut osallistujille kuusi erillaista jelloa ja heillä ei ole aa-

vistustakaan mitä ne mahtavat sisältää. Kilpailun ideana onkin, että osallistujat 
arvaavat jellojen sisällön, niiden hajun, maun ja värin perusteella. Eniten pisteitä 
saanut voittaa loisteliaan palkinnon joka saa muut osallistujat toivomaan, että 
kisassa olisi toinenkin kierros.

Suuri
jellotasting

Tuomari:
Essi “Essepuhis” Puhakainen

Osallistujat:
Joonas “Sly0ne” Haatainen, Atte “aztez” Tornberg, Hanna “Ankka” Ollikainen, 

Niklas “kiklas” Riekki, Janne “zipp” Sipilä

1. Mustikka ja vesi
Niklas:  Auts, rusinat on hirveitä, en tykkää.
Joonas:  Missä kohtaa katumus tulee tähän osallistumisesta?
Janne:  En osaa käyttää tätä teknologiaa.
Hanna:  *hihittää*
Niklas:  Maistuipa terveelliseltä. Joku shampoo.
Atte:   Muuten ok mutta jelloa. Mustikkashampoo.
Janne:  Ei se edes maistunu sille mustikallekkaan.

Atte:   Mikä on oikean värinen olueksi?
  (vertailee muihin jelloihin)
Niklas:  Varmaan tuo sydän.
*Niklas kirjoittaa arvausta*

Niklas:  En pääse pidemmälle kuin mustikka ja pilkku.
Atte:  Tältäkö pilkku maistuu?

Janne (keskellä) rukoilemassa heti alkuun, että hänelle riittää santsikierros kaikkea

"Tältäkö pilkku maistuu?"
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2. Olutjello (A. Le Coq)
Atte:   Miten tämä syödään, hirvittävää
  huutista, en pysty syömään hyi saatana.
Niklas:  Eeei hyrjis tulee jo kurkkuun :3
Janne:  Yllättävän hyviä. Kun ottaa yhden tuntuu että on  
  vetänyt tarpeeksi.
Niklas:  Tulee sellainen hyrjisrefleksi aina.
Joonas:  Joo miksi tämä maistuu tältä. Nyt pahenee.
Hanna:  *hihittää*
Niklas:  Teit Essi onneks santsi annoksen kaikille näitä.   
  Jannelle voi antaa yhden.
Atte:   Veikkaan hajulla yhtä ja maulla toista.
Niklas:  Meinaspa tulla kyynel silmään. Nokassa vaan   
  haisee vanha viina.

3. Absintti (laimennettu)
Atte:   Tää haisee erehdyttävästi vihreälle kuulalle.
Niklas:  Vähän sellanen salmiakkinen.
Joonas:  Alamäkeen menee…
Janne:  Hyi saatana. Hoh.
Niklas:  En uskalla puraista tätä. 
Hanna:  *hihittää*

Niklas:  Tossa ehkä jotakin viinaa saatto olla tai se oli jotain  
  kauheen terveellistä.
Janne:  Kumpaakin.
Atte:   Sammun heti.

Janne, Niklas ja Hanna: Voitaisiin ottaa lasit nyt vettä.

Niklas:  Seitsemän kasvin kossu.
Atte:   Paksu ja kova.

 *Niklas ajattelee, että onpa kiva että saa rallua vaikka ei ole tehnyt mitään rangaistavaa*

4. Rypsioljy ja vesi:
Janne:  Jellossani on kokkareita.
Hanna:  Herkkujen herkku!
Atte:   Onko tämä vettä.
Atte:   Miksi jelloni ei ole jello.
Niklas:  Täällä on jotain ruokaöljyä. Jallu unohtunut tästä  
  jellosta >:(
Janne:  Joka shotin jälkeen tarvii enemmän vaan paperia.

Hanna:  *hihittää*

Atte:  Onpa hyvän näkösiä pringlesejä
 *ottaa kyytipojaksi*
  
   Janne: Mitä helvettiä teen itselleni.

"Mitä helvettiä teen itselleni"

"Sammun heti"
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6. Haganol Apteekin salmiakki -mixer

*Atte haistaa jelloa*
Janne:  Mustalle haisee.
Atte:   Tää on taas tämmönen kova.

Janne:  Maistuu yskän lääkkeelle.
Niklas:  Kohta kaikilla vatsa sekasin.
Joonas:  Tekosyy lintsata kokeesta huomenna.
Hanna:  Öääö. *hihittää*
Janne:  Eipähän oo yskää.

Joonas:  Aika selvä.
Janne:  Minä en.
Niklas:  Onko tässä viinaa?
Hanna:  Veikkaan mitä muut ei oo veikannu.
Niklas:  Suklaa.

5. Appelsiinilonkero
Janne:  Kalja Gimli.
Atte:   Kaikki loput on vaan kaljaa.
Niklas:  Huh se ei oo kaljaa.
Atte:   Oispa jotain hyvää.
Niklas:  Hmm.
Niklas:  Tää on oikeesti ihan hyvää. Otetaan lisää.
Joonas:  Tuun vielä katumaan tätä kun en tiiä mitä tää on  
  mutta on hyvää.
Atte:   Jotain terveellistä. Viinaa. Lisää!
Hanna:  *hihittää* Hyvää!
Janne:  *maistaa* Joku appelsiininen tässä on. Otetaanpa  
  lisää.
*Niklas pudotti jellon paidalle*
Joonas: En osaa hedelmiä.
Janne:  Hyvin suurella todennäköisyydellä tuo viimeinen ei  
  ole parempaa kuin tämä.
Niklas:  Huokaus.

Pisteet
Joonas: 3
Atte: 6
Hanna: 6
Janne: 6
Niklas: 7*

* lisäpisteet oikeasta olutmerkistä ja sen huomaamisesta, että absintti oli 
laimennettua

"Kohta kaikilla 

vatsa sekasin"

Niklas voitti!! Palkintona vegaaninen jellojauhesetti, 
jotta kotona voi jatkaa jellon ihmeellisestä 

maailmasta nauttimista <3 

Onneksi olkoon!
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ATK-YTR 2022
ATK-YTR eli automaattisen tietojenkäsit-
telyn yhteistoimintaristeily keräsi jälleen 
heinäkuun lopulla tietojenkäsittelijöitä 
Tallinkin 22 tunnin risteilylle. Paitsi tällä 
kertaa risteily oli itse asiassa lyhyempi, 
koska seuraavana päivänä kyseinen laiva 
oli menossa Visbyyn ja edeltävän päivän 
risteily oli sen takia lyhyempi. 
Blankolaisia oli jälleen kerran mukana, 
muttei aivan niin yhtenäisenä porukkana 
kuin aikaisemmin. Oikeastaan vasta 
laivalla näki, että ketkä kaikki olivat 
Oulusta asti raahautuneet paikalle. Yksi 
oli tullut jo yöjunalla, aamuvirkuimmat 
olivat hypänneet junaan jo kello viiden 
jälkeen aamulla, kun toiset luottivat 
siihen, että kahdeksan junalla ehtii. Ja 
kyllähän sillä ehti. Jäi jopa hieman aikaa 
tutkia Helsinkiä ennen kuin piti olla 
satamassa. 

Allekirjoittanut itse ei päätynyt 
TiTOL:n piknikille, joka on perinteinen 
tapahtuma ennen risteilyä. Sen sijaan 
Helsingin keskustassa pööpöilyn jälkeen 
suuntasin ratikalla Verkkokauppa.
comiin ja terminaaliin viettämään 
aikaa. Tällä kertaa terminaali oli 
vaihtunut uudempaan ja olihan uusissa 
tiloissa mukava istuskella. Terminaalin 
ulkopuolelta haettiin maihinnousukortit 
ja uusi hieno haalarimerkki. Terminaalissa 
ehti juoda vielä yhden oluen ennen 
laivaan nousua.

Hytit sijaitsivat yhden välivuoden 
jälkeen taas alakansilla. Hyttikavereiksi 
blankolaiset saivat muun muassa 
linkkiläisiä ja dumppilaisia. Sen siitä saa, 
kun ei yhdessä ilmoiteta hyttikoodeja, 
paitsi oman hyttikaverin tietenkin. 

Maria "maikki" Ollila
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Nopean hyttipyörähdyksen jälkeen 
suunnattiin päivän kohokohtaan, eli 
buffettiin. Kaikenlaisia herkkuja oli 
jälleen tarjolla. Buffetissa blankolaiset 
pääsivät ensimmäisen kerran 
yhteistoimintaan, kun pöytäkavereiksi 
päätyi asteriskilaisia. Siellä kelpasi 
viettää pari tuntia aikaa – pulled pork 
oli erittäin hyvää. 

Huomioita verrattuna aikaisempiin 
koronaristeilyihin: ihmisiä oli 
paljon enemmän, linjastoille joutui 
jonottamaan tuhottoman kauan sekä 
viinit loppuivat turhan aikaisin. 

Buffetin jälkeen piti tietenkin käydä 
tarkastamassa tax freen valikoima 
ja sen jälkeen oli luvassa varjolaisen 
hyttiin tutustumista. Omaan hyttiin 
palattiin takaisin vasta muutama 
tunti laivaan astumiseen jälkeen, 
jonne saapuivat myös linkkiläiset 
hyttikaverit. Tällä kertaa ei ollut 
kansisitsejä, kuten edellisenä vuonna, 
mutta Moon Light Disco oli vihdoin 
auki. Tanssilattialta pystyi bongaamaan 
tietojenkäsittelijöitä pitkin iltaa. 

Viron puolella pysähdys oli lyhyempi, 
joten sinne lähti harvempi. Mieli 
kuitenkin veti laivan buffetaamiaiselle, 
mikä oli melkein yhtä hyvä kuin edellisen 
päivän päivällinen. Takaisin Suomeen 
päin mentäessä itse kukanenkin 
paranteli krapulaansa. Risteily ei ollu 
yhtä tapahtumarikas kuin edellisinä 
vuosina, mutta yhteistoimintaa oli 
sitäkin enemmän. 
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