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PÄÄKIRJOITUS
Hanna "Ankka" Ollikainen

Pöö ja silleen. En päässytkään irti 
näiden palstojen kirjoittamisesta. 
Syyskokouksessa kävikin niin has-

susti, että pääsin toisen vuoden toimi-
maan Blankin päätoimittajana. Kunnia-
kierros siis kutsuu!

Blankkitiimissä itsessään on enemmän 
tai vähemmän vaihtunut poppoo. Kat-
sotaas mitäs kaikkea hauskaa ja erilais-
ta sitä tänä vuonna keksii. Tätä lehteä 
tiimiläiset ovat innolla lähteneet kynä-
sormet sauhuten kirjoittelemaan. Ar-
tikkeleita löytyy ainakin ChatGPT:stä 
hernekeiton testailuun. Myös Blankon 
historian havinasta kertova historiikki-
palsta jatkuu tänä vuonnakin lehdissä. 
Tietysti vanhat tutut artikkelit kuten 
PJ:n ja opintovastaavan palstoja ei ole 
unohdettu ja ne löytynevät kun vähän 
selailet lehteä pidemmälle. Lisäksi Hal-
litushaastatteluun on keksitty hauska 
twisti. Kantsii siis lukea nopeeta.

Tänä vuonna meillä on kertaalleen 
useampi taittaja työskentelemässä leh-
den ulkoasun kanssa. Varmaan itsekin 
tarvittaessa auttelen heitä, jos tuntuu 
ettei voimia ja aikaa koko taittoproses-
siin ole ( + onhan se taittaminen ihan 
kivaa:3). Blankkien tyyli saattaa täten 
vaihdella lehdestä toiseen. Kuten viime 
vuodesta huomaa, se ei todellakaan ole 
huono asia! Blankeista tulee paljon vä-
rikkäämpiä ja monimuotoisia taittajan 
välillä vaihtuessa. Taittajakin saa välillä 
myös lepoa taittonystyröilleen.

Kuulemma Blankollakin on nyt 50 v. 
juhlavuosi menossa. (Onnea Blanko!) 

Huhujen mukaan Vujublankki on ilmes-
tymässä Syysblankin sijasta. Joutunen 
PT:nä ja vujutoimikuntalaisena sitä 
jossain roolissa työstelemään. Muuten 
kyseinen lehti on ymmärtääkseni vu-
jutoimikunnan vastuulla, joten muut 
blankkitiimiläiset pääsevät hetkellisesti 
syyslomalle. Mietitääs sitä lisää sitten 
syksymmällä!

Laskiasperinteeksi suosittelen pulkka-
mäkien testaamista, jos lunta vielä on 
(kirjoitan tätä tammikuussa ja sää on 
ollut aika lauha). Toivottelen myös oi-
kein hauskaa Laskiaissaunaa! Muista-
kaahan juoda välistä vettä!!

Nyt siirrän puheenvuoroni meidän tuo-
reelle puheenjohtajallemme Veeralle! 
Käännähän sivua ja kurkkaa mitä kivaa 
Blankon PJ:llä on kerrottavana.:3
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Puheenjohtajan palsta 

Veera "veeramou" Kiiskilä

Heipparallaa! Täällä kirjoittelee 
Veera kotisohvalta. Olen tänä 
vuonna Blankon puheenjohtaja 

ja siksi sain Hannalta lahjaksi Blankis-
ta yhden ihan ikioman sivun. Opiskelut 
tuli aloitettua yliopistossa aurinkoisena 
vuonna 2019 ja siitä on nyt jo neljä vuot-
ta! Silloin tuli sitten astuttua tahallisen 
vahingossa kaninkoloon nimeltään jär-
jestötoiminta, joka on toimaripestien, 
toimikuntien ja suhdevastaavan hom-
mien kautta kuljettanut tähän pistee-
seen. Eikä loppua näy!

Opinnot etenee tässä blankohommien, 
töiden ja elämän sivussa ajoittain hitaas-
ti ja varmasti, kun taas välillä hitaasti ja 
epävarmasti. Valmistuminen kandiksi 
saattaa häämöttää kevään 2024 kaukai-
suudessa, jos opettajat ovat armollisia 
ja taivaankappaleet asettuvat sopiviin 
kulmiin. Edelliset puheenjohtajat ovat 
tässä kohdin luvanneet valmistua oman 
tavoitteensa mukaisesti tai juoda pullol-
lisen rubiininpunaista viinaketta. Katso-
taan sitten wappuna 2024, että miten 
minun kävi.

Tänä vuonna hallituksen iloisessa jou-
kossa on sekä uusia että vanhoja tekijöi-
tä sekä tietysti hyvä meininki! Pistettiin 
vuosi vahvasti käyntiin esimerkiksi lait-
tamalla kiltahuone kuntoon. Jokohan 
siellä joku lukee tätäkin Blankkia RGB-va-
lojen loisteessa kääriytyneenä uuteen 
pehmeänkarvaiseen vilttiin. Kiltahuo-
neen päivityksen lisäksi suunnitteilla 
on enemmän tapahtumia kuin tässä 
yhdeltä istumalta edes pystyy muista-
maan. Yhteistoimintaa on järjestetty jo 

Sinimustien muodossa ja laskiaisena voi 
päästä saunomaan jopa kuusinkertaisis-
sa poikkitieteellisissä löylyissä!

Mutta kaikesta huolimatta tämän vuo-
den isoin juttu täytyy olla Blankon 
50-vuotisen olemassaolon superbileet eli 
vuosijuhlat. Näitä juhlia varten laitetaan 
kaikki ihan viimeisen päälle kuntoon. 
Eihän sitä ihan joka päivä viittäkym-
mentä täytä! Itse vuosijuhlat koostuvat 
cocktail-tilaisuudesta, illallisjuhlasta, jat-
koista sekä silliaamiaisesta. Pääpäivän 
maaginen numero on 11.11.2023, joka 
kannattaa merkata kalenteriin pikapi-
kaa. Pitkin vuotta ennen itse vuosijuh-
lapäivää ehtii kuitenkin tapahtua kai-
kenlaista jännittävää, joten kannattaa 
seurailla tarkasti Blankon tiedotusta!

Nähdään taas hetken päästä hallitu-
sesittelyn sivulla. Muista tässä sivujen 
kääntelyn välissä juoda vettä ja pitää 
hauskaa!

Opintovastaavan palsta
Fedja "fedu" Poikonen

Heipä hei! Fedja täällä taas. Niinhän sii-
nä sitten kävi, että päädyin opintovas-

taavaksi toista vuotta putkeen. Niinpä nyt 
onkin melko ainutlaatuinen tilaisuus käydä 
tässä Blankissa läpi kaikkea mitä olen tässä 
pestissä ehtinyt tehdä ja oppia.
Kun miettii kulunutta vuotta, niin ensim-
mäisenä tulee tietysti mieleen jatkuvat 
tehtävät eli tutkinto-ohjelmatoimikunnan 
(TOTO) kokoukset ja ohjelmointikerho. TO-
TO:ssa oleminen on ollut opiskelijana kyl-
lä ainutlaatuinen tilaisuus kurkistaa vähän 
kulissien taakse. Se on mahdollistanut tu-
tustumisen laitoksen henkilökuntaan, mut-
ta ennen kaikkea auttanut ymmärtämään 
opettajan näkökulmaa kurssien järjestelyis-
sä. Esimerkiksi opiskelijana henkilökohtai-
sen palautteen puute saattaa harmittaa, 
mutta on hyvä muistaa että yhdellä opet-
tajalla voi olla parin sadan muunkin opis-
kelijan tehtävät tarkistettavana rajallisessa 
ajassa. Siksi kannattaa pyytää opettajilta 
palautetta. Jos vaikkapa epäilet onkohan 
esseissäsi hyvä rakenne, kysy sitä. Tuskin 
kovin moni opettaja kieltäytyy antamasta 
palautetta kun sitä pyydetään. 

Toisaalta opettajienkin olisi tarkoitus saa-
da palautetta. Senkin opin vuoden aikana, 
että sitä tulee valitettavan vähän. Pepin 
kautta annettavan anonyymin kurssipa-
lautteen määrä vaikuttaa myös yliopiston 
rahoitukseen. 
Ohjelmointikerho taas koki pieniä muutok-
sia viime vuonna. Sitä ryhdyttiin pitämään 
kiltahuoneella ja tarkoituksena olisi, että 
muutkin kun fuksit on tervetulleita. Lisäk-
si ohjelmointikerhoa ovat pitäneet vapaa-
ehtoiset, jotka eivät ole kuitenkaan olleet 
Blankon toimihenkilöitä, mutta nyt vetäjät 
voivat olla opintokätyreitä ja saada kaikki 
aktiivien edut. 
Isoja projektejakin vuoteen mahtuu, opin-
tovastaavalle yksi sellainen on Opetuksen-
kehittämisseminaari eli OKS. Viime vuonna 
se järjestettiin kevään sijasta marraskuussa. 
Monta vuotta tapahtuma ehtikin olla tau-
olla. Tällä kertaa pohdittiin muun muassa 
erilaisia opetusmuotoja ja saavutettavuut-
ta.
Lisäksi opintovastaavana olisi tarkoitus pi-
tää koko ajan silmät ja korvat auki. Kanssa-
opiskelijoilta saa hyviä vinkkejä ja palautet-
takin käsiteltäväksi TOTO:ssa. Kokemuksen 
karttuessa alkaa myös itselle hahmottua 
miten monipuolinen toimintaympäristö yli-
opisto on. Sen mukana tulee tietysti paljon 
sääntöjä ja käytäntöjä. Tiesitkö esimerkiksi, 
että yliopiston koulutuksen johtosäännön 
18 § mukaan opiskelijalla on aina mahdolli-
suus käyttää arvioitavassa opintosuorituk-
sessa suomen kieltä, vaikka opetus- tai tut-
kintokieli olisi esimerkiksi englanti. Tämä ei 
tietysti koske vieraan kielen opintoja. Tuo 
johtosääntö ja yliopistolaki onkin hyvää lu-
ettavaa, jos haluaa varmistaa, että on tie-
toinen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan 
opiskelijana. 
Sellainen oli viime vuosi ja toivottavasti 
tästäkin tulee yhtä mielenkiintoinen.
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Oulun yliopisto tarjoaa vuosittain 
vaihto-opiskelumahdollisuu-
den jopa satoihin eri kohteisiin. 

Erasmus-vaihdon päähakuaika on hel-
mikuussa, eli NYT! (Vain, jos luet tätä 
helmikuussa). Jos et vielä ole vaihtoha-
kemusta täyttänyt, niin kannattaa se 
tehdä mahdollisimman nopeasti ennen 
helmikuun loppua. Syyskuussa järjes-
tettävässä vaihtohaussa on tarjolla vain 
ne jämäpaikat, jotka eivät helmikuun 
haussa menneet kaupaksi. Parhaat vie-
dään tietysti päältä, niin kannattaa toi-
mia nopeasti. Jos olet todella rohkea ja 
seikkailunhaluinen, niin marrakuussa 
on mahdollista hakea kaukovaihtoon 
eksoottisempiin kohteisiin, kuten Aust-
raliaan, Brasiliaan ja Japaniin.

Vaihto-opiskelu on ainutlaatuinen koke-
mus, jollaista et tule muualta saamaan 
ja samalla pääset kokeilemaan asumis-
ta Suomen ulkopuolella. Vaihdosta saa 
paljon kansainvälisiä kaveruksia, jolloin 
oppii uutta monista vieraista kulttuu-
reista ja voi laajentaa niitä surullisen 
kuuluisia verkostoja. Mikä parasta, Kela 
sponsoroi vaihto-opiskelua samoin kuin 
opiskelua tuetaan Suomessa. Lisäk-

si Oulun yliopistolta on mahdollisuus 
saada matka-avustusta esim. lento-
kuluihin. Opiskelu on vaihdon aikana 
toissijainen seikka ja suurimman osan 
energiastaan voi suunnata siihen olen-
naiseen, eli ympäristönsä tutkimiseen, 
kuten kuvistakin ilmenee. Senkään puo-
lesta ei vaihtoa välistä kannata jättää, 
valmistua ehdit myöhemminkin.

Oma vaihtojaksoni Japanin Yokohamas-
sa on tämän artikkelin kirjoitushetkellä 
juuri päättymässä ja hetkeäkään en 
ole tänne lähtemistä katunut. Japaniin 
matkaaminen oli ollut haaveena jo yli 
10 vuotta ja viimein pääsin sen unelman 
toteuttamaan, kiitos Oulun yliopiston 
vaihto-ohjelman. Aikaisemmin en ollut 
käynyt missään Kanariansaaria kauem-
pana enkä ollut matkustanut yksin 
Suomen ulkopuolelle. Tänne maailman 
ääriin lähteminen oli kieltämättä yksi 
pelottavimmista omista kokemuksista, 
mutta en kuitenkaan antanut sen estää 
suunnitelmia. Täällä eläessä on saanut 
aivan uudenlaisen käsityksen maailman 
menosta – miten eri tavalla monet asiat 
toimivat, mutta myös miten helposti 
kaikkeen loppujen lopuksi sopeutuu. 
Vaikka Suomeen onkin mukava palata, 
niin silti iskee oma haikeutensa jättää 
vaihtoyliopisto taakseen, juuri kun on 
alkanut kunnolla pääsemään vauhtiin 
ja oppinut tuntemaan muita opiskeli-
joita. Onneksi internet on keksitty, niin 
yhteydenpito vaihdossa saatuihin uu-
siin kavereihin onnistuu kotiinpaluun 
jälkeenkin. 

Kannattaa siis lähteä vaihtoon ja viedä 
oma osaaminen maailmalle. “En mää 
nyt hae, kun...”. Turpa kiinni ja hae vaih-
toon. Tekosyitä voit keksiä sitten myö-
hemmin muita asioita varten. Asiat saa 
kyllä järjestettyä, jos tarpeeksi haluaa. 
Vaikka vaihto pelottavalta vaikuttaa-
kin, niin ei se sitä kuitenkaan loppujen 
lopuksi ole, kunhan uskaltaa vain läh-
teä liikkeelle. Minäkään en ensimmäi-
sen tutkintoni aikana käynyt vaihdossa 
ja se harmitti jälkeenpäin kovasti. Kan-
nattaa uskaltaa ottaa askel kohti tunte-
matonta, jotta voi kokea oman ikimuis-
toisen seikkailunsa. 

TL;DR: Hae vaihtoon, siellä on kivaa

HAKEKAA VAIHTOON
Arttu “アルットゥ“ Nättinen
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Blankki testaa:
Hernekeitot

Maistajat: Blankkitiimi (ilman Niklasta) + Veera ++ Otso

1.Kivikylän hernekeitto

Ilpo: Vihreä.
Aleksi: Oranssi jossain määrin, taitavasti 
tehty Blanko-ukko.
Ilpo: Onks tää nyt se oikeaoppinen tapa 
syyä hernekeittoa?
Ernesti: Hipasen tuosta vähän tuota jal-
kaa mukaan.
Atte: Mää otan vähän tota kainaloa.

Ernesti: Joo kyllä kyllä potkii toi jalka.
Atte: Hyvin maistuu palviliha.

Aapo: Testaan täältä päästä.
Ilpo: Vähän tämmönen limanen koostu-
mus.
Aapo: Hieman savuinen.
Ilpo: Aika oikeesti hyvä hernekeitto. Veera 
voi tehä lusikkatestin.

*Aapo ottaa huikan OLuT:ta*
Atte: Miltä olut maistuu?
Aapo: Erittäin suunmyötäinen. Sopii oi-
kein hyvin hernekeiton kanssa.

Veera: En yleensä syö sinapilla and i know 
why, mutta syön sitä nyt.
Ilpo: Paskin Gambinakokous ikinä.
Atte: Hernekeittokokous, lautanen kier-
tää niin pitkään kunnes tyhjä.
Atte: Kun äsken maistoin keittoa, niin 
muistin miltä se maistuu ja aloin epäile-
mään pitsaa.

2.Hernekeittopitsa

Atte: Maistetaan kaikki yhtäaikaa
Veera: Oisin voinu jäädä tonne yläkertaan mutta 
nyt oon täällä syömässä hernekeittopitsaa.
Veera: Tässä on juustoa.
Atte: Kivellä paistettu pitsa.
Ernesti: Värimaailma on kiva. Otan kuvan ja teen 
paletin graafikkojuttuihin.
Sara: Näitä vois kuvitella oliiveiksi *osoittaa sinap-
piläiskiä*.

*Kaikki maistaa*

Hanna: Taikinainen hernekeitto.
Ilpo: No totta, ei missään nimessä hyvää oo. MUT-
TA…. (Ei jatku)
Veera: Ei saatana.
Sara: Mää yritän pidätellä nauru-oksennus refleksiä.

Ilpo: Pitikö tää syyä loppuun kokonaan?
Ernesti: Kyllä syö mieluummin kuin selkäänsä saa.
Ilpo: En kyllä tiiä.

Aapo: Oluen kanssa on hauska makuelämys. Tuli jo-
tenki hapanta olutta.
Ilpo: Ei maistu oikein muu kuin mozzarella.
Kaikki: Pohja oli erittäin hyvä.
Sara: Joo niin oli mutta muusta en tiiä mitä mää 
ajattelen.

Ilpo: Tuon jäätelön väri muuttuu joka sekunti. Siinä 
se lepää.
Ilpo: Mikään mun elämässä ei ois voinu valmistaa 
mua tähän.
Veera: Käännyn pakanalliseen hernekeittouskoon.

Blankki 1/23 |  98  |  Blankki 1/23



4.Runebergin (hernekeitto)torttu

Veera: Mikä tuo kirottu kakku on??
Atte: Täällähän on viihtyisää.
Veera: Siellä on hillosydän välissä.

Aleksi: Okei joo se pitsa ei oo enää kiroi-
tuin asia mitä oon syöny.
Ilpo: Mää en tiiä minkä takia mää vieläkin 
syön tätä pullaa.
Aapo: *Tuskaisesti* Onpa sinappista.
Ernesti: Musta tää oikeesti toimii kun kon-
jakki ja sinappi toimii oikeesti yhteen.
Ilpo: Vitut sovi.

Atte: Life hack. Syö aluksi pohjasta niin 
saa Runebergin torttua ekana.
Ilpo: Mä tein just toisinpäin. Köh. *Tukeh-
tuu*
Atte:Mitä helvettiä eihän tää ole edes 
paha. Maistuu enimmäkseen tortulle.
Aapo: Sulle tuli se hillosydän ekana pelas-
tamaan koko homman.

* Veera kiljuu sinapista. Hanna vain nau-
raa Saran kanssa *

Kaikki: Tiivistetysti ihan toimiva
Veera: Oli ihan ok kunnes sinappi hyökkäs 
kimppuun.

*Ernesti lusikoi hernaria välipalaksi suu-
hunsa*

3.Hernekeittolaskiaispulla

*Aleksi brutaalisti syö ekan pul-
lan*

Ernesti: Rohkea rokan syö.
Aleksi: Tää on hyvää.
Atte: Mitä vittua.
Veera: ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄh!!
Aapo: Järkyttävä, hämmentävä.

*Veera kuoli sinappiin*

Veera: Sinappi tulee kuin vittu kir-
ves päähän.
Sara: Tää maistuu oudolla tavalla 
hotdogilta, jossa on suolakurkku-
ja. Ihana sokerin palanen tuolla 
välissä.
Ilpo: Hyi vittu.

*Otso ilmestyi*

Otso: En mä umpikännissä huo-
mais jos tota myytäis nakkikioskil-
la mulle.
Veera: Hernekeitto ei oo ongelma 
vaan se sinappi.

5. Hernekeittojäätelö

Ernesti: Vois myydä Shrek-teemapuistossa.
Otso: Maistui hernekeitolle. Se kerman jälkima-
ku on sellainen 👌
Aapo: Mulla tulee mieleen se siilikakku.
Ilpo: Tuolla on tommonen ihana liemi *osoit-
taa kipon pohjaa*.

Atte: Semmonen sorbettimainen ääni kuului.
Veera: Vähän kuin serbet.
Sara: Jos kaktuksestakin tehään jäätelöä niin ei 
tää kovin paha voi olla.

Ilpo: Mitä helvettiä. Se ei oo niin oksettava. Sä 
maistat sen kerman jälkimakuna oikeesti. Se 
kerma on niin kuin siinä.
Otso: Se ei ollu elämän tuhoava. En tilais jää-
telökioskilta.
Veera: Mutta Blankon jäätelökioskilta tilaisit?
Aleksi: Ilman sinappia se ois voinu olla oikeesti 
hyvää

Veera: Käykö tässä niin että en enää ikinä voi 
syödä hernaria

Aleksi: Oikeasti jäätelönä ihan hyvää.

Ernesti: Muistan jäätelökesään.
Atte: Blankki suosittelee tätä biisiä.

Sara: Traumat jäi.
Aleksi: 👍
Sara: Sää oot aivan liian positiivinen

*Aleksi ottaa kulhon itelleen ja alkaa kauho-
maan*

Atte: Aleksi seis.
Ilpo: Se on syöny sitä vaikka kuinka saatanas-
ti!!!???

Melkein kaikki herkut saatiin syötyä. Keitto jäi 
lopuksi syömättä, joten me selvästi tehtiin pa-
rempia hernekeiton variaatiota.- Aleksi, 2023
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Keskiaukeaman yhteistyökumppanit
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HALLITUSESITTELY
Niklas "kiklas" Riekki

No sehän olisi taas aika esitellä halli-
tusta, ja koska toimitus kuoli herne-
keittoon oli idea varastettava vuosien 
takaisesta Laskiaisen Blankista vuo-
delta kaksituhatta18, kiitos Chaska =). 
Kaikki hallituksen jäsenet saivat siis 
esiteltäväksi jonkun toisen hallituk-
sen jäsenen. Sulkujen sisältä (eli näi-
den () merkkien) voitte bongata halli-
tuksen jäsenen joka kenetkin esitteli. 
Kinkkiset kyssärit jotka hallituslaisilta 
kysyttiin löytyvät myös alta. Ja ei kun 
lukemaan!

1. Se on puheenjohtaja Veera ja se johtaa
puhetta.  
2. Energinen ja aikaansaava kilta-aktiivi
3. IT-miljonääri
5. Samalla tavalla kuin muutkin. Heittää
tietokoneen ikkunasta tai käyttää toista
editoria.
4. En tiedä, mutta ootko kattonu tietoturva 
sarjasta jakson himo huonot salasanat :D
siinä esiintyy koko salasanapankki eli myös 
kaksivaiheinentunnistautuminen nörtit
saavat nauraa ja naurattaahan se tietty myös 
vaikka Blankissa turvakysymysten
urkkiminen ja muut :D kannattaa
kattoo nopee

1. Renata on meidän varapuheenjohtaja eli
puheenjohtajan oikea käsi! Vasen käsi on
säästösyistä pois käytöstä.
2. Mukava ja kaikkien kaveri!11
3. Kaikki Blankolta valmistuvat ovat tiedetysti 
IT-miljonäärejä nii semmonen salettiin
4. Pyytämällä vimiä poistumaan nätisti.
5. Veikkaan että kissa nimeltä Misu. Äidin tyttöni-
mestä en tiedä, mutta mulla on vahva tunne että 
kortin kolme numeroa on 268! (lupaan että oli
arvaus jos meni oikein:D)

1. Susa on meidän sihteeri, joka kirjoittelee
kokousten pöytäkirjoja ja pallottelee
fuksikurssien kanssa.
2. Ihan kiva. Tosi fiksu. Pieni ja pippurinen. Aika 
söpökin.
3. IT-miljonäärin vaimo. Tai pääministeri.
Tai ihan vaan kissa.
4. Google: what is vim
5. Ööö, siis sillä oli semmonen kissa, jonka se 
sai joiltain tutuilta. Oon ihan älyttömän
huono muistamaan kavereiden edesmennei-
den lemmikeiden nimiä, mut se oli hieno nimi. 
Äidin tyttönimi on (Anna) Fuksipisteitä ja kol-
me numeroa 73K

1. Se on Tommi ja se vastaa meidän
suhteista eli rahanpummija.
2. Hän on kiva ja hauska
3. Hänestä tulee isona aikuinen
4. Ei se poistu se jää sinne jumii ikuisesti
5. Lemmikin nimi Margareta. Äidin
tyttönimi o Bernadotte ja kolme
nro. kortin takas 708

Kysymykset:

1. Kuka se on ja mitä tarkalleen tekee?
2. Millanen se on?
3. Mikä hänestä tulee isona?
4. Miten hän poistuisi vimistä?
5. Mikä sen lapsuuden lemmikin nimi 
oli? Kerro myös sen äidin tyttönimi ja 
ne kolme numeroa kortin takaa

Puheenjohtaja Veera Kiiskilä
(Fedja)

Sihteeri Susa Kilpiä
(Renata)

Suhdevastaava Tommi Lämsä 
(Ilari)

Varapuheenjohtaja Renata Moilanen
(Samuli)
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Rahastonhoitaja Maria Ollila
(Veera)

Jäsenvastaava Samuli Kummu
(Maria)

Tiedottaja Tuomas Aho
(Tommi)

Tapahtumavastaava Iivo Setälä
(Tuomas)

1. Iivo on Blankon tapahtumavastaava. Iivo 
on se tyyppi joka hoitaa Blankon tapahtumi-
nen suunnittelua ja valmistelua yhdessä mui-
den aktiivien kans nyt keväällä esim. laski-
aissaunan, kevätexcun, wapputapahtumien 
ja sitten ens syksyllä kaikkien siellä tulevien 
tapahtumien suhteen. Iivo varailee busse-
ja, taloa, on yhteydessä muiden kiltojen ta-
pahtumavastaavien kans ja järkkäilee meille 
kaikille hyviä tapahtumia. Kannattaa käydä 
kattoo nopee.
2. Iivo on Iivo, luulen että tykkää vodkared-
bullista ja hiihtää aika kovaa - en haluais olla 
ladun tukkona.
3. IT-miljonääri, kuten meistä kaikista
4. Kysyy ensin ChatGPT:ltä, mutta sekään ei 
varmaan osais vastata. Ottaa akun
     irti / vetää virtajohdon seinästä.
       5. Hmmmmmm

1. Maria toimii meillä tänä vuonna rahastonhoi-
tajana eli tuttavallisemmin rahiksena. Rahis on 
vastuussa rahaliikenteestä eli kaikesta mihin 
liittyy raha. Tärkeä pesti siis.
2. Maria on semmonen super powerpuff ihmen-
ainen, joka tulee vaan ja tekee. Maria on myös 
tosi ystävällinen ja puhelias, kannattaa mennä 
Marian tykö juttusille!
3. Mariasta tulee varmaan isona semmonen lei-
purikoodari, joka pyörittää omaa leipomoa ja 
jotain koodifirmaa yhtä aikaa.
   4. Varmaan just sillä oikealla tavalla eli :q
      5. Maria on sen verran fiksu, ettei oo 
         kertonut mulle näitä tietoturva-
            salaisuuksia.

1. Samuli Kummu, opiskelee kolmatta vuotta ja 
jäsenvastaava
2. Mukava ja työteliäs. Aina tarvittaessa autta-
massa, ylläpitämässä bugia, sekä laittamassa 
Torven PR:iä liveksi.
3. Bugin ylijumala
4. Sillä oikealla tavalla ilman että googlaa asiaa.
5. Musti, Ella, 111

1. Tuomas, Blankon tämänvuotinen tiedottaja. 
Lähettää spämmiä, hyväksyy muiden laittamia 
spämmejä ja hallinnoi sähköpostilistoja, jotta 
kaikki tämä spämmi tavoittaisi teidät.
2. Erittäin mukava ja rento kaveri, jonka kanssa 
on aina hauska pelailla juomapelejä Teekkarita-
lolla :)
3. Blankolaisia kun ollaan, niin voiko tähän edes 
vastata muuta kuin IT-miljonääri?
4. Kompakysymys, ihmiskunta ei ole vielä löytä-
nyt ratkaisua tähän ongelmaan
5. Musti, Virtanen ja 735 (source: trust me bro)
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Opintovastaava Fedja Poikonen 
(Susa)

Fuksivastaava Ilari Keronen
(Iivo)

1. Fedja on Blankon opintovastaava, toisen 
vuosikurssin opiskelija ja huhujen mukaan 
Kajaanin suurlähettiläs. Fedja toimii myös 
ainakin 50v historiikki -toimikunnassa ja 
50v vuosijuhlat -toimikunnassa. Reipas!
2. Fedja on hilpeä kiltiskahvin suurkeittä-
jä- ja kuluttaja. Fedja osaa ottaa rennosti, 
mutta tosipaikan tullen hoitaa hommat 
kirurgin tarkkuudella ja teräksisellä otteel-
la. Opintovastaavana Fedja on tottakai 
kaikkien opettajien lemppari.
3. Fedjasta tulee isona opetusministeri, 
Nokian toimitusjohtaja JA Suomen Pankin 
pääjohtaja.
4. Fedja [redacted]... o_o
5. Fedjalla oli lapsena mielikuvitusvilla-
koira. Fedja ei koskaan keksinyt villakoiral-
le äitiä eikä villakoiralla tiedettävästi 
   ollut myöskään pankkikorttia.

1. Fuksivastaava eli vastaa ja huoleh-
tii fukseista ja niiden hyvinvoinnista. 
(Tosin on nähty bileissä juottavan 
muita wanhoja, joten kannattaa 
olla varuillaan) 
2. Vähän hajamielinen mutta välit-
tää muista, chilli ukko, kannattaa 
käydä jututtamassa
3. IT-miljonääri tai koditon, aika fif-
ty-fifty case 
4. Pyörähtää 360 astetta ja kävelee 
pois 
5. [Tietoturvasyistä tämä vastaus 
on sensuroitu]

Tietojenkäsittelytieteen opiskelijan
laskiainen - by ChatGPT

Tekstin kirjoittamista vahtinut Ilari “ColZuki” Keronen

Laskiainen oli täällä ja opiskelijat 
kampuksella olivat valmistautu-
neet viettämään tätä talvista juh-

laa. Tietojenkäsittelutieteen opiskelija, 
nimeltään Juho, oli erityisen innoissaan 
laskiaisesta. Hän oli juuri saanut val-
miiksi projektinsa koneoppimisalgorit-
mien kehittämisestä ja halusi juhlistaa 
saavutustaan laskiaisjuhlassa.

Juho aloitti päivän aamulla valmite-
lemalla tarvikkeet laskiaisjuhlaansa 
varten. Hän käytti älykodin apua tila-
takseen juomat ja tarvikkeet suoraa ko-
tiovelle. Hän myös käyttö älykeittiölait-
teita valmistaakseen herkullisia laskiais 
ruokia juhlaansa varten.

Kun ilta saapui, Juho ja hänen opiske-
lijakaverinsa saapuivat laskiaisjuhlaan 
kampuksella. He olivat erityisen innois-
saan juomavalikoimasta, jonka Juho oli 
järjestänyt. Juho oli käyttänyt juomaso-
vellusta tilatakseen erilaisia juomia juh-
laansa varten. Hän oli myös kehittänyt 
koneoppimisalgoritmin, joka pystyi en-
nustamaan, mikä juoma sopii parhaiten 

kullekkin juhlijalle. He olivat erityisen yl-
lättyneitä kun he huomasivat, että juo-
mavalikoimaan kuului myös Blankon 
kiltaviini joka oli nimeltään Spörde, ja 
se oli juhlien juomavalikoiman suosikki.

Juhla oli täynnä hauskaa ja vauhdikas-
ta musiikkia, ja Juho ja hänen opiske-
lijakaverinsa viihtyivät loistavasti. He 
tanssivat ja joivat juomia, joita Juho oli 
valinnut heille algoritmin avulla. Juho 
oli erityisen ylpeä kehittämästään algo-
ritmista, ja hän sai monet kiitokset siitä, 
että hän oli tehnyt juhalsta niin hauska 
ja erityisen. 

Lopulta, kun juhla oli ohi ja juhlijat 
olivat lähteneet, Juho istui kotonaan 
miettimässä kaikkea hauskaa, mitä oli 
tapahtunut. Hän oli iloinen siitä, että 
hän oli pystynyt juhlistamaan projek-
tinsa valmistumista niin hauskasti ja, 
että oli pystynyt parantamaan juhlan 
juomavalikoimaan teknologian avulla. 
Laskiainen oli ollut erittäin onnistunut 
ja Juho odotti jo seuraavaa juhlaa in-
nolla.

Kuvat generoitu 
DALL·E 2 käyttäen
Teksti generoitu 
käyttäen Chat-
GPT, muokattu 
luettavaksi/ym-
märrettäväksi
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Ernesti “J4l0574j4” Komulainen

Tänä päivänä elämme hektisessä internet-ajassa, eikä jokaisella meistä ole aikaa 
pukea päälle edes pitkiä kalsareita. Opiskelun synnyttämien velvoitteiden maa-
liin vieminen voi joskus vaatia jonkinlaisen tuotteliaisuutta tukevan systeemin 
ylläpitämistä. Esimerkiksi tehtäviä ja deadlinejä on ajanhallinnallisista syistä vii-
sasta joskus kirjoittaa ylös. Systeemiin voi siis sisältyä kalenteria, jonkinlaista 
tehtävälistaa ja muita muistiinpanoja. Oma systeemini oli pitkään tasolla, jota 
voisi kuvailla sanoilla fragmentoitu, olematon tai kaoottinen. Siihen oli kuiten-
kin aika tehdä muutos ja Taiskan innoittamana päätin valjastaa systeemini tuek-
si ATK:n! Tarkemmin sanottuna productivity-appit eli siis suomeksi tuotteliai-
suusapplikaatiot. Nyt on aika jakaa kokemuksiani appien käytöstä myös teille 
Blankin lukijoille.

Google Calendar

Unohdatko usein sovitut menosi ja tuleeko eteesi usein yllätyksenä, että dead-
line olikin tänään? Sinulta puuttuu mahdollisesti tuotteliaisuuden ja ajanhallin-
nan kivijalka eli kalenteri. Itse täytin tärkeät päivämäärät aikaisemmin puhelimeni 
omaan kalenteri-appiin ja joskus fuksina tuotteliaisuuspäissäni taisin ostaa jopa 
ihan perinteisen paperikalenterin. Näitä tosin käytin lähinnä satunnaisesti. Kalen-
teriappien käyttö voi olla monille lukijoista peruskauraa, mutta jos ei ole – niin 
henkilökohtaisen assistentin integroiminen taskuusi on erittäin suositeltavaa. 
Kalenteriapplikaatioita löytyy joka lähtöön lähes samoilla perusominaisuuksilla, 
mutta kalenteriskeneä tuntemattomalle Google-kalenteri on erittäin varma va-
linta. Google-kalenterin suurin hyöty on mahdollisuus yhdistää kalenteri useille 
laitteille. Kalenterin lähettämät muistutukset ja ilmoitukset ovat myös erittäin 
hyödyllisiä. Kalenteri on myös mahdollista jakaa ja synkronoida esimerkiksi ryh-
mätyösi tai käsityökerhosi jäsenten kesken. Jopa Blankon tapahtumakalenteri on 
synkronoitavissa Google-kalenteriisi!

Forest

Häiritseekö älypuhelimesi läsnäolo keskittymistä? Olisiko essee tai ohjelmointi-
tehtävä saatava valmiiksi, mutta fokus on vain hukassa? Työskentelyn pelillistämi-
sestä saattaisi olla hyötyä. Forest-applikaatiossa pystyt istuttamaan puita omalle 
virtuaaliselle palstallesi puhelimessasi. Mitä pidempi yhtämittainen kasvatusses-
siosi on, sitä isompi ja hienompi puu palstalle kasvaa. Jos kasvatussession aika-
na ajaudut selaamaan kielletyksi asettamaasi sovellusta, kuten esimerkiksi Insta-
gramia, puusi kuolee :(. Itselläni Forest on tarjonnut hetkittäistä inspiraatiota ja 
motivaatiobuustia, silloin kun sitä on tarvittu. Eli kun jotain epäkiinnostavaa on 
vain ollut pakko saada tehtyä, puita istuttamalla tehtävään on ollut helpompi 
tarttua. Appissa pelillistäminen todella toimii ja on suorastaan mieltä hivelevää 
saada upea iso puu kasvatetuksi ja oma päivän palsta hieman täydemmäksi. Plus-
sana myös analytiikka päivän työskentelyajoista. Puita kasvattamalla ansaitset 
krediittejä, joilla voit ostaa uusia puulajeja kasvatettavaksi tai istuttaa jopa aivan 
oikean puun. Ilmaisversiossa uusien puiden tienaaminen on kuitenkin tehty hyvin 
työlääksi ja pelissä etenemiseksi puita on istutettava hehtaareittain. Pienenä mii-
nuksena siis applikaation hieman puun kasvatuksen tunnelmaa droppaava mone-
tisointimalli.

WaterDo

Yhtenä tuotteliaisuutta tukevan systeemin peruspalikkana on todo-lista eli suo-
meksi tehtävälista. Tämänkin kategorian applikaatioita on tarjolla mielin määrin. 
Tällä kertaa testiin valikoitui minimalistinen ja pelillistetty WaterDo. Applikaatios-
sa voi luoda tehtäväkuplia, jotka poksahtavat mielihyvää tuottavasti, kun saat 
tehtävän suoritettua. Tehtäväkuplat ovat näkyvillä päiväkohtaisesti ja voit saada 
ne näkyville priorisoidussa järjestyksessä. Kalenteritoiminnallisuuden avulla voit 
myös luoda tehtäväkuplia tulevaisuuteen odottamaan poksauttamista. Tehtävien 
tekemisen tekee kannustavaksi tarinallinen peli, johon kuuluu erilaisia tehtäviä 
ja palkintoja. Pelin juonena on kulkea eri teemoin koristetuilla saarilla ja löytää 
niiltä uusia rakennuksia ja asioita sen myötä, kun saat tehtäväkuplia poksaute-
tuksi. Plussana pelissä on miellyttävä käyttöliittymä rauhallisilla äänimaisemilla 
ja hauskoilla mekanismeilla. WaterDo on ollut itselläni satunnaisessa käytössä ja 
toiminut muistiinpanoina tehtäville, jotka täytyisi joskus muistaa tehdä. Raskaan 
sarjan todo-listojen ystäville applikaatio ei kuitenkaan sovi. Raskaampaan projek-
tin hallintaan suosittelisin jotain kuplien poksauttelua systemaattisempaa lähes-
tymistapaa. Näitä voisivat olla esimerkiksi TickTick- tai Todoist-applikaatiot.

Onko paperikalenteria ja
muistilappua voittanutta?
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Blankon pitkään historiaan kuu-
luvat monet erinäiset perinteet, 
joita tietojenkäsittelijät ovat yllä-

pitäneet vuosien varrella. Juhlavuoden 
Blankkeihin päädyin historiikkitiimin ja 
Blankin toimituksen välisenä linkkinä 
tutkimaan kiltamme perinteitä vuosien 
varrella. Täten luvassa on siis historiikki-
tiimin arkistojen kaivelua joka Blankis-
sa.  Juttusarjani alkaessa juuri tässä Las-
kiais-Blankissa tein hieman tutkimusta 
kyseiseen helmikuiseen juhlaan ja sen 
vieton historiaan liittyen. 

Aikaisimmat maininnat Blankon laski-
aisenvietosta löytyvät vanhojen Blank-
kien kellastuneilta sivuilta. Nämä mai-
ninnat ovat osana matkapäiväkirjoja 
erinäisiltä laskiaisreissuilta. Tällaiset 

reissut vaikuttavat yleisiltä näinä am-
moisina aikoina, kun killalla oli varaa 
kerätä bussillinen tai kaksi tietojenkä-
sittelijöitä ja lingota heidät, milloin mi-
hin laskettelukeskukseen nauttimaan 
laskettelusta, mäenlaskusta ja opiske-
lijaseikkailuille tyypillisistä virvokkeista. 

Vanhin todistettavasti tapahtunut las-
kiaisseikkailu löytyy 90-luvun alusta, 
Blankista 2/93. Tämä on vanhin todiste, 
mutta perimätieto kertoo, että niitä on 
ollut aikaisemminkin myös aikaisem-
min. Mitä tulee mieleen sanasta laski-
aisreissu”? Päivän mittainen käynti tai 
pitkä viikonloppu varmaankin. No ei 
tällä kertaa! Vuoden -93 laskiaisreissu 
oli nimittäin yhdeksän päivän mittai-
nen Pohjois-Ruotsin laskettelukeskuksia 
kiertänyt epämääräinen odysseia.  Ky-
seessä ei ollut ainoastaan Blankon ope-
raatio, sillä kyseinen Blankki-artikkeli 
mainitsee alussa myös teekkareiden 
osallistumisen. Missä mielessä tämä oli 
toteutettu? Sitä artikkelin lennokas ker-
rontatyyli ei meille paljasta. 

Kyseinen matka alkoi Oulusta aamuyöl-
lä kuten monet nykyisetkin ekskursiot 
ja ensimmäinen määränpää oli Vaasa, 
josta seikkailijat nousivat laivaan koh-
ti Uumajaa. Kyseinen päivä vaikuttaa 
menneen edeltäjillämme virvokkeiden 
nauttimiseen, sillä kirjoittaja ei kirjoitus-
hetkellä ole muistanut kyseisestä illasta 
mitään tax-free myymälän jälkeen. Seu-
raavana aamuna rapeat tietojenkäsitte-
lijät kuitenkin heräsivät lähes neljäsa-

taa kilometriä sisämaahan Tärnabystä, 
läheltä Norjan rajaa. Seuraavat kaksi 
päivää seikkailijat laskettelivat ja juhli-
vat Tärnabyssä. Menon oli täytynyt olla 
hyvää, sillä bussin renkaan särkyminen 
on jäänyt vain maininnaksi sivulausee-
seen. 

Seuraavaksi suuntana oli viereinen las-
kettelukeskus, jossa meno oli hyvin sa-
mankaltaista seuraavien neljän päivän 
ajan. Seikkailu jäi kuitenkin tahdottua 
mauttomammaksi, koska talvimyrsky 
oli rikkonut huipulle vievän hiihtohissin 
vain muutama päivä ennen blankolais-
ten saapumista. Kyseiset neljä päivää 
eivät vaikuttaneet kirjoittajasta mielen-
kiintoisilta, sillä niistä jokaisesta on lau-
se tai vähemmän. Torstaista todisteena 
blankissa on vain ”-”. Perjantai vie lopun 
artikkelin pituudesta ja kuvaa seikkaili-
joiden kotiinpaluumatkan. Osa tunnel-
mista ja olotiloista vaikuttaa YTP-pa-

luubussissa istuneelle 
häiritsevän tutuilta, mut-
ta paluulaiva puolestaan 
oli kertojan näkökulmas-
ta niin lennokas, että sitä 
ei voitu edes 90-luvun 
Blankkiin painaa. Totuu-
den saisi hänestä kuiten-
kin ostettua, joten siinä-
pä historiikkitiimillemme 
haaste.

2000-luvulle saavuttaessa 
tällaiset seikkailut jäivät 
todisteiden pohjalta his-
torian lehdille. Nimittäin 

vuonna 2003 Blankolaiset loivat ny-
kyisen perinteensä laskiaisen viettoon. 
Laskijaissauna nykymuodossaan syntyi 
vuoden 2003 laskiaisena mäenlaskukil-
pailun (jota kumpikaan ei voittanut) jat-
koina blankolaisten ja biologien välillä.  
Nopealla matematiikalla voidaan siis 
laskea toinenkin juhlanaihe. Se laskiais-
sauna, jossa tämä käsissäsi oleva Blank-
ki julkaistaan, on syntymäpäiväsanka-
ri ja täyttää kaksikymmentä vuotta. 
Kahdeskymmenes se ei kuitenkaan ole 
muutaman vuoden takaisen ongelman 
takia. Tapahtuman ohjelma on vaihdel-
lut vuosien varrella, mutta vakaana on 
pysynyt kokoontuminen Teekkaritalolle 
ja siellä juhliminen ja saunominen. 

Jos olet siellä tätä lukiessasi, nauti sii-
tä, sillä nyt sinulle on entistä enemmän 
juhlinnan aihetta. Jos et ole, niin ei se 
haittaa, sillä tällaisia historiakornereita 
on jatkossakin tarjolla.

50V-JUHLAVUODEN HISTORIAKORNERI: 
LASKETTELUREISSUISTA SAUNONTAAN,

50 VUOTTA BLANKON LASKIAISIA!
Aleksi ”AMW” Kantola
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