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päätoimittajan tervehdys fukseille
fuksivastaavan tervehdys fukseille
puheenjohtajan tervehdys fukseille
orientoiva tervehdys fukseille
ohjelmia opiskeluun
kopo-vastaavan tervehdys fukseille
mikä mättää!?!
uniresta uncovered
blankki tutkii: pääsykokeet
blankon tapahtumat ’05/’06
kiltahuonevastaavan tervehdys
esittelyssä: blankon hallitus
raportti jousiammuntaintrosta
irkki-intro
kulissien takaa
BIT-päivät ’06
B-kela
Eroksen lemmenvinkit
fuski-Blankki

Blankki on puolueeton ja riippumaton opiskelija-ainejärjestölehti. Blankki ilmestyy säännöllisen satunnaisesti. Lehti ei 
vastaa tilaamattoman materiaalin säilyttämisestä eikä palauttamisesta. Julkaisemamme artikkelit, ohjeet ja vinkit on tar-
kastettu huolella, mutta emme kuitenkaan takaa niiden virheettömyyttä emmekä vastaa esiityneistä virheistä tai ohjeiden 
ja vinkkien noudattamisesta syntyneistä seuraamuksista. Kirjoituksia ja kuvia saa lainata lehdestä vain toimituksen kir-
jallisella luvalla. Tarjottu tai tilattu aineisto hyväksytään julkaistavaksi sillä ehdolla, että sitä saa korvauksetta edelleen 
käyttää lehden www-sivustolla sekä lehden tai sen yksittäisen osan uudelleenjulkaisun tai muun käytön yhteydessä 
toteutus- ja jakelutavasta riippumatta. Toimitus säilyttää pyytämättä lähetettyjä kirjoituksia ja kuvia kuukauden, ellei 
hukkaa niitä jo ennen aikamäärän täyttymistä.

Julkaisija: Blanko ry
http://www.blanko.fi
Paino: Oulun yliopistopaino
Painos: 275 kpl
E-mail: blankki-tiimi@blanko.fi

Lehteä tekemässä olivat:

Antti Ahola
Eros de la Gomorra
Marja Hamari
Aapo Herrala
Niko Hummasteniemi valokuvaaja

Anna Keskitalo taittaja

Eino Keskitalo päätoimittaja

Miikka Krogerus
Heli Kuosmanen
Taija Kynkäänniemi valokuvaaja

Juhani Lehtonen mm. valokuvaaja

Jussi Lehtonen
Juho Myllylahti
Anna Nikkilä
Saana Orjala
Tommi Portti
Matti Pouke
Markku Pylkkö
Hanne Ruotsalainen OYY-info

Katariina Silvendoinen valokuvaaja

sekä haastatellut. Kiitos! 
Puhumattakaan niistä, jotka jäivät 
mainitsematta! Kiitos!
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nuo aina valmiit fuksien luotsit, 
esitellään tämän lehden sivuilla. Heiltä 
on tiedusteltu seuraavanlaisia asiota:

1. Ikä, vuosikurssi, siviilisääty

2. IRC-nick ja lempparikanavat

3. Suuntautumisvaihtoehto + syy juuri 
kyseisen sv:n valintaan

4. Paras kurssi tähän mennessä + pe-
rustelut

5. Parhaat bileet tähän mennessä + pe-
rustelut

PRO:t,

Terve, fuksi!
Tervetuloa Blankin pariin. Tämän haavanlehden vakaa pyrkimys on pehmentää osaltaan laskeutumista 
opiskeluun Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksella, sekä myöskin opiskelijaelämään, jota 
toivottavasti tulet runsaasti ja elämääsi rikastuttavasti viettämään opiskelijajärjestösi Blankon puitteissa. 
Kenties jo lähitulevaisuudessa olet myös mukana luomassa niitä puitteita.

Puheenjohtajan palsta valaisee teille, mikä Blanko on ja mitä tekemistä sillä on sinun, tietojenkäsittelytie-
teiden opiskelijan, kanssa. Tulet huomaamaan, että paljonkin - ja mitä enemmän, sen hauskempaa! Blankon 
fuksivastaava taas selvittää, kenen/minkä puoleen kääntyä kun sormi alkaa etsiytyä suuhun.

Laitoksen puolelta meillä puolestaan on herra Matti Pouke kertomassa hieman orientoivista opinnoista, 
tuosta initiaatiokurssista, joka tulee johdattamaan teidät TOL-opiskelujenne mutkaiselle, mutta kiehtovalle 
kinttupolulle. Ah, kaikilla meistä vähääkään vanhemmista opiskelijoista on oma tarinansa kerrottavanaan 
tästä legendaarisesta kurssista, mutta älä liikaa kuuntele niitä - kirjoita rohkeasti omasi.

Lisäksi HOE eli hallinnon opiskelijaedustajamme avaa hieman salaisuuksien rautaesirippua, mikä ainakin 
näennäisesti kenties tuntuu verhoavan opiskelijapolitiikan ja laitoksen suuntaan vaikuttamisen saloja. Älä 
pelästy, ihan kevyesti vain.

Tokihan myöskin esittelemme lyhyesti pienryhmäohjaajat ja Blankon hallituksen, tutustutamme irkkaami-
seen (ja joudumme sen takia Helvettiin), kerromme M$:n ilmaiseksi opiskelijoille tarjoamista ohjelmista 
ja tarjoamme fuksisanaston, joka selventää muutamia hyödyllisiä ja paljon käytettyjä käsitteitä uudelle 
opiskelijalle.

Koska varsinaisesta opiskelusta oli tolkuttoman vaikea saada juttua tähän lehteen, kertaanpa hetken omaa 
opiskelu-uraani. Aloitin TOL:lla vuonna 2004 tietokonepelit mielessäni, laitoksen pelintutkimusyksikkö  
Ludocraftin olemassaolon houkuttamana. Kurssit ovat olleet aika tasapainoisesti luentoja, harjoituksia ja 
harjoitustehtäviä. Esseitä on joutunut kirjoittamaan tähän mennessä vain pari. Kurssit eivät ole olleet vaikei-
ta, mutta jonkinasteista paneutumista ne ovat melkein aina vaatineet tullakseen läpäistyksi.

Ensimmäisenä syksynä pärjäsi mainiosti olemalla paljon paikalla luennoilla, sittemmin kun aktiivisuus 
välillä notkahtelee, tulee vaikeuksiakin. Kurssikirjoja lukemalla voi kuitenkin paikata erittäin hyvin. Kohta-
laisella yleiskiinnostuksella (“kaikki kiinnostaa!”) alaa kohtaan on jaksanut joten kuten, mutta se ikävä fakta, 
että niitä tietokonepelejä koskevia kursseja on tällä hetkellä noin yksi (ja sekin nyt käytynä), kyllä korpeaa. 
Mutta toisaalta, niinpä vain huomaan olevani pelejä kohti suuntaamassa ELVI-projektin myötä (http://elvi.
oulu.fi).

Lykkyä tykö, terve fuksi, ja toivottavasti löydät etsimäsi.

-Eino-
PS. Jos lehdenteko, artikkelien kirjoittaminen, kuvit-
taminen yms. kiinnostaa - pidä kiinnostuksesi yllä ja 
ota meihin vaikka yhteyttä jo aivan opiskelujesi alus-
sa esimerkiksi sähköpostilla (blankki-tiimi@blanko.
fi). Haluamme lokakuussa ilmestyvään SyysBlank-
kiin jutut ainakin fuksisaunasta ja fuksisuunnistuk-
sesta, miksei OYY:n opiskelujenaloitusmegabileistä 
Vulcanaliastakin, aidoilta vuoden 2006 fukseilta. 
Yhden voisit kirjoittaa vaikkapa juuri sinä!
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Juhani lehtonen

1. 25v, 2003 (semifuksina 2005), naimaton

2. Rockyz + #blanko, #holisterit, #blanko.hattrick, #kombos-
tikobla

3. Lähimpänä mieltä ovat tällä hetkellä digitaalinen media ja 
tietojärjestelmät.

4. Taitaa edelleen olla TOL:n pelit ja virtuaaliympäristöt - 
kurssi.

5. Hmm.. niitä on paljon.. ;) Noh, kaikki Waput olleet aivan 
ehdottomia, niin ja Vulcanaliat, GooM 2005, Muumiristei-
lyt - PikkuWappuja ja PicoJouleja unohtamatta. Loistava 
meininki, paljon kavereita ja paljon sattumia :)

IT116? Seuraavat bileet? JO? Harkkatyön deadline? Ensim-
mäisinä viikkoina pienen (ja suuremmankin) fuksin päässä liik-
kuu jos jonkinlaista kysymystä, joihin ei tunnu osaavan löytää 
vastausta. Tässä muutamia vinkkejä, joilla alkuviikkojen infor-
maatioähkystä toivottavasti selviää.

Ensimmäisten päivien ja viikkojen ajan tärkeimpänä informaa-
tiokeskuksena voidaan pitää omaa pienryhmäohjaajaa. Hän 
toimii ystävänäsi ja pitää kädestäsi, jos yliopiston käytävät pe-
lottavat, ja osaa varmasti vastata kysymyksiisi – onhan heidät 
koulutettu siihen. :)

Opettele tunnistamaan Blankon hallituslaiset ja toimihenkilöt. 
Esimerkiksi kiltahuonetta koskevissa kysymyksissä kannattaa 
kysellä suoraan kiltahuonevastaavilta, niin välttyy turhilta vä-
likäsiltä ja saa tuoretta tietoa. Muutenkaan aktiivisten blanko-
laisten tunnistaminen ei ole pahitteeksi. (http://www.blanko.
fi/kilta/hallitus/)

Seuraa aktiivisesti TOL:n opiskelijoiden pääsivua (http://www.
tol.oulu.fi/opiskelijoille/), TOL:n ilmoitustaulua, Blankon 
www-sivuja (http://www.blanko.fi/), kurssien kotisivuja ja/tai 
Optima-työtilaa. Myös IRC on havaittu hyväksi informaatioläh-
teeksi. (*köh* #blanko.2006 @ IRCnet) Vaikka aloitusluennolla 
kerrotaankin kattavasti kurssin sisältö ja tärkeät päivämäärät, 
asiat voivat muuttua. Tarina kertoo nuoresta opiskelijatyttöses-
tä, joka istui väärään aikaan väärässä luentosalissa...

Kursseja koskevissa kysymyksissä kannattaa ottaa yhteys kurs-
sin vastuuhenkilöön, toki ensin kannattaa tarkistaa kavereilta, 

tietävätkö he asiasta jotain. Luennoitsijoiden ja vastuuhenkilöi-
den turhaa spämmäystä kannattaa vältellä.

Jos Oulu paikkana on uusi ja ihmeellinen, nykäise jotain van-
hempaa blankolaista tai pienryhmäohjaajaasi hihasta, ja pyydä 
häntä lähtemään matkaoppaaksi. Muutaman alkoholipitoisen 
juoman lupaamalla menestys on taattu, tosin kostean illan jäl-
keen muistikuvat reitistä kotiin saattavat jäädä hämäriksi.

Yleisinä neuvoina voisi sanoa, että aina kannattaa kysyä, jos 
jokin on epävarmaa. Jos pienryhmäohjaaja, toimihenkilö tai 
hallituslainen ei suoraan osaa vastata kysymykseesi, hän osaa 
neuvoa jonkun toisen, jolta voi kysellä tarkemmin. On myös 
syytä muistaa, ettei ole olemassa tyhmiä kysymyksiä, ainoas-
taan tyhmiä ihmisiä jotka jättävät kysymättä.

Saana Orjala, fuksivastaava

Hei, fuksi!

PR
O’0

6
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Alkusyksyn tärkeimmät tapahtumat:

5.9. Vulcanalia - OYY:n järjestämät megabileet, joilla aloitetaan uusi lukuvuosi

6.9. Fuksisauna - Blankon reipas perehdytystilaisuus

19.9. Fuksisuunnistus - loistava tilaisuus tutustua opiskelutovereihisi ja -ympäristöösi kei-
nolla millä hyvänsä ;)

Lisää infoa ajankohtaisista tapahtumista osoitteessa http://www.blanko.fi/

Tämä palsta on omistettu teille jälkimmäisille. Osakseni lankesi kertoa Blankosta. Kerron teille 
lyhyen tarinan tai sellaisena sen ainakin yritän pitää. Näistä asioista tulette kuulemaan myö-
hemmin takuulla lisää ja tässä lehdessä on monta muutakin lyhyttä tarinaa. Päänne täyttyvät.

Näin se menee: Blanko on valitsemasi opiskelualan, tietojenkäsittelytieteiden, opiskelijoiden ai-
nejärjestö, kilta. Tehtävänämme on huolehtia jäsentemme eduista. Näistä eduista näkyvimpiä 
ovat järjestyt tilaisuudet, jotka mahdollistavat juomisen. Lisäksi olemme mukana opetuksen ke-
hittämisessä ja pyrimmepä järjestämään vähemmän kosteaakin toimintaa kysynnän ja kykyjem-
me mukaan. Kaiken takaa löytyy rykelmä vapaaehtoisia aktiivitoimijoita.

Blankoon ei kuuluta automaattisesti. Siihen liitytään. Liittymisen yksinkertaisuudesta tulet 
kuulemaan syksymmällä enemmän. Alkuun sinulle tullaan toki suomaan tilaisuus tutustua toi-
mintaan vaikket olisikaan jäsen heti alusta. Myöhemmin on toivottavaa, että olet jäsenetujen 
hyödyntämiseen myös oikeutettu.

Jäsenyydestä hyötyy. Varsinaisten jäsenetujen lisäksi tulet väistämättä saamaan ehkä parhaim-
man etuuden: tuttuja ihmisiä ympärillesi opiskelujesi ajaksi, luennoille, harkkoihin ja vapaa-
ajalle. Aluksi toki ollaan jäykkiä. Pitemmän päälle tutustumiselta ei voi välttyä. Noin viiden 
sadan jäsenen joukosta löytynee jokaiselle joku, johon tulee tehtyä lähempää tuttavuutta.

Tule siis ja osallistu, tarkkaile läheltä, innostu enemmän tai 
vähemmän. Vähintäänkin tutustut. Aktiivisia toimiakin on 
heti fuksisyksystä lähtien tarjolla haalarimainosmyynnistä 
syyskokouksen kautta vaikka hallitukseen asti. Ei se kaiken 
takana kovin hirveän takana ole.

Nautitaan loppukesästä, nähdään syksyllä!

Hoi maailma, vanhat retkut 
ja erityisesti uudet fuksit!

PS: On todennäköisesti mahdollista, että voit tutustua ihmisiin myös liittymättä Blankoon ja 
osallistumatta tapahtumiin. Mutta miksi riskeerata?

Aapo Herrala
Puheenjohtaja

Valitettavasti emme tavoittaneet aivan kaikkia pienryhmäohjaajia lehden painoon-
menoon mennessä.

Maarit Kotavuopio oli lehteä koottaessa toimituksen ulottumattomissa Saksassa. 
Lisäksi kaksi muuta oli vielä nimeämättä.
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Sari Alaluusua

1. 25v, 2005

2. Feliza + #blanko, #blanko.2005, #blanko.2006, #blanko.hallitus, 
#blanko.pehmeäntieninkivisitio, #kooderit-insider...

3. Mahdollisesti ohjelmistotuotanto tai tietojärjestelmät. En ole 
päättänyt vielä, koska monet vaihtoehdot kiehtovat.

4. Akateemiset opiskelutaidot. Suosittelen lämpimästi kaikille! Ke-
hittää opiskelutaitoja ja motivaatiota, kiva verkkokurssi, jonka 
voi suorittaa kotikoneensa ääressä :)

5. Wappu tietty, silloin on joka päivä bileet :P

Tervehdys, hyvät fuksit
Haluan toivottaa teidät tervetulleeksi Oulun yliopistoon, armaaseen opinahjoomme, sekä erityisesti 
tietojenkäsittelytieteiden laitokselle. Toimin orientoivien opintojen suunnittelijana laitoksellamme, 
joten vastaan osaltani laskeutumisestanne akateemisen maailman pariin. Olen myös vielä n. vuoden 
opiskelija, joten saatatte törmätä minuun myös epävirallisemmissa yhteyksissä (n >= 5).

Orientoivat opinnot on ensimmäinen käymänne kurssi ja se on pakollinen kaikille, oli aloittaja sitten 
it-alan arpinen veteraani tahi tuore ylioppilas. Toivon kuitenkin, ettette koe sen parissa sanoin-
kuvaamattomia kauhuja. Orientoivat opinnot koostuu neljästä pakollisesta osa-alueesta jotka ovat 
luennot, pienryhmäohjaus, tietotekniikan peruskäytön harjoitukset sekä HOPS-prosessi.

Luennoilla opitte perinteiseen tapaan perusasioita laitoksesta, sekä hieman esimerkkejä mitä tieto-
jenkäsittelytieteet ylipäätänsä pitävät sisällään. Luentojen tarkemman ohjelman näette orientoivien 
opintojen www-sivuilta.

Pienryhmäohjaus on nimensä mukaisesti pienissä, noin 10 hengen ryhmissä tapahtuvaa opetusta. 
Ohjaajana toimii vanhempi tietojenkäsittelytieteiden opiskelija, joka opastaa teidät tarkemmin 
yliopistomaailmaan. Pienryhmäohjauksen sisältö riippuu jossain määrin mahdollisista aiemmista 
opinnoistanne. Pienryhmäohjaus on myös erinomainen tapa tutustua muihin opiskelijoihin. Muistat-
tehan tulla 5.9. klo 10.15 tapahtuvaan aloitustilaisuuteen jotteivät pienryhmäohjaajanne joudu teitä 
erikseen metsästämään.

Tietotekniikan peruskäytön harjoituksissa opitte laitoksellamme opiskelussa tarvittavat perustaidot 
eri työkalujen käyttöön. Missä osa-alueissa tarvitsette opastusta, määräytyy alkukokeen mukaan. 
Teillä on mahdollisuus käydä alkukokeessa kahtena päivänä, keskiviikkona 6.9. klo 14.00 sekä 
torstaina 7.9. klo 17.00. Tällä pyritään välttämään erilaisia työ-, sekä muita esteitä. Toivottavasti 
järkenne ei kauhusta katoa, kun kerron, että alkukokeeseen osallistuminen on pakollista riippumat-
ta aiemmasta työ-, tai opiskelutaustastanne.

HOPS –prosessissa työstätte henkilökohtaisen opintosuunnitelman-
ne. Tämän suunnitelman avulla voitte hallita omaa opiskeluanne, 
eikä teidän tarvitse valita kurssejanne satunnaisesti arpomalla.

Mikäli mitä hyvänsä Orientoiviin opintoihin liittyvää kysyttävää 
ilmenee, voitte rohkeasti ottaa yhteyttä alla olevaan osoitteeseen.

Erinomaista opiskeluaikaa!

Matti Pouke
matti.pouke@oulu.fi

PS. Muistattehan Orientoivien opintojen www-sivut osoitteessa 
      http://www.tol.oulu.fi/kurssit/orientoivat/orientoivat.html
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Jaakko Sepponen

1. 23v, 2003, varattu

2. herotique, (myös herotikku), lempparikanavia ovat ihan vanhan 
kaveriporukan kanava #dissaajat sekä #kombostikobla näin pari 
mainitakseni.

3. digitaalinen media, valitsin kun aina on tuo grafiikkapuoli aina 
kiinnostanut ja jonku verran tullu huvikseen värkkäiltyä.

4. Hmm... jos tähän pitää jotain sanoa niin ehkä se on Mynttisen Veikon 
aikanaan pitämä graafinen suunnittelu, siinä oppi selkeämmin 
graafisen suunnitelun taitoja ja käyttämään hyviä työkaluja.

5. Tietysti koko Wapun aika, jolloin on paljon erilaisia bileitä ja ollaan 
lähestulkoon viikko putkeen hienoisessa humalassa. :D Wappu 
on mainio kevennys lukuvuoden loppuun kun alkaa jo opiskelu 
väsyttää.

Ohjelmia opiskeluun
TOLlla opiskellessa huomaa, kuinka tärkeää on omistaa tietokone. Fuksivuoden alkuvaiheessa tulee jo 
useita kursseja, joiden tehtävät on tehtävä omalla ajalla ja kaikkein helpoitenhan se onnistuu kotikoneella. 
Myös ohjelmointikurssien harjoitustyöt on helpointa tehdä kotona omassa rauhassa, vaikka ATK-aseman ja 
laitoksen koneet ovatkin meidän kaikkien käytössä. Jos Sinulla ei siis vielä ole omaa konetta, hanki sellai-
nen. Vakuutan, ettet tule katumaan päätöstäsi.

Tietokoneen ostamiseen ei valitettavasti tukea saa muualta kuin Kelalta normaalin opintotuen tai –lainan 
muodossa, mutta ohjelmistojen puolella voi TOL yhteistyössä ainejärjestömme Blankon kanssa auttaa. 
Viime vuonna Blanko otti hoitaakseen laitoksen omistaman MSDN AA (Microsoft Developer Network 
Academic Alliance) –lisenssin alaisten ohjelmien jakelun, minkä vuoksi Blankon jäsenillä, jotka ovat myös 
TOLn pääaineopiskelijoita, on oikeus kyseisiin ohjelmiin. MSDN:stä löytyy lähinnä käyttöjärjestelmiä, oh-
jelmointityökaluja ja muita hyötyohjelmia (mutta ei kuitenkaan Microsoft Officea).

Jäsenillämme on MSDN:n lisäksi oikeus myös käyttäjätiliin Blankon serverillä (Bugilla), joka soveltuu 
erinomaisesti esim. kotisivujen ja/tai oman kuvagallerian ylläpitoon ja vaikkapa johdatus tiedonhallintaan 
–kurssin harjoitustyön tekoon.

On tietenkin useita muitakin hyviä syitä liittyä Blankoon, mutta selvimmin puhtaaseen opiskeluun liittyvät 
ovat ennen kaikkea MSDN- ja Bugin tunnukset. Pienryhmäohjaajat tiedot-
tanevat jäsenyyteen liittyvistä seikoista syksyn edetessä enemmälti, mutta 
mikäli haluat tietoa asioista jo nyt, katso kirjoituksen lopussa olevat linkit. 
Tarvittaessa jäsenvastaavaan voi myös ottaa yhteyttä:

jasenvastaava@blanko.fi. Omasta puolestani toivotan rattoisaa syksyn alkua 
kaikille,

Miikka Krogerus

MSDN: http://www.blanko.fi/toiminta/msdn/
Bugi: http://www.blanko.fi/toiminta/bugi/
Liittyminen: http://www.blanko.fi/kilta/liittyminen/
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Tervetuloa täysivaltaiseksi 
tiedeyhteisön jäseneksi, 
arvoisa fuksi!

Olen kopo- eli koulutuspoliittinen vastaava Blankossa. Kopo-
vastaava on oikeutettu – ja jopa velvollinen – pistämään nok-
kansa laitoksellamme joka asiaan, joka vähänkin haiskahtaa 
korkeakouluopetukseen liittyvältä. Eli siis käytännössä kaik-
keen. No, nuo ainejärjestön pomot kyllä koettavat ohjailla sot-
keutumistani, neuvoin, käskyin ja tietoja pimittämällä. ;-)

Olen kuitenkin päässyt nk. sisäpiiriin eli olen Opetuksen ke-
hittämistyöryhmän (OpKe) opiskelijajäsen, yksi neljästä. Kun 
luonnontieteen kandidaatin (LuK) tutkintoa suorittavia ei tie-
tääkseni vielä viime vuoden lopulla ollut, nappasin sellaisen 
postin itselleni. Toivon, että syksyn kuluessa teistä fukseista 
löytyy useita, jotka ovat näistä opetuksen kehittämisasioista 
kiinnostuneita ja innolla tulossa jatkamaan minun, Samin ja 
Antin hommia OpKessa.

Opetuksen kehittämisestä laitoksellamme kantaa päävastuun 
seuraavan kahden ja puolen vuoden ajan professori Petri Pulli, 
joka valittiin laitoksen varajohtajaksi kolmeksi vuodeksi viime 
joulukuussa. Ihan hyvä jätkä, sanoisin. Petrin kanssa löytyy vai-
vattomasti yhteinen sävel ainakin noihin opetuksen laatuasioi-
hin. Mies on kyllä kovasti kiireinen, hän kun on myös luon-
nontieteellisen tiedekunnan varadekaanikin. Mutta laittakaa 
minulle viestiä, jos opetuksen kehittämiseen liittyen on ajatuk-
sia tai puutteita, välitän mieluusti viestiä eteenpäin.

Olemme Petrin ja OpKen sihteerin, suunnittelija Pasi Karppi-
sen kanssa ideoineet laatujärjestelmää, johon kuuluu olennai-
sena osana opiskelijapalaute. Kuulette asiasta lisää ainakin niillä 
kursseilla, joilla ATK-pohjaista, PalauteOodin nimellä kulkevaa 
palautesovellusta käytetään. Olen ilmeisesti Orientoivat opin-
not -kurssilla kertomassa syyskuun lopulla asiasta teille.

Jotkut ainejärjestöaktiivit innostuvat lähtemään useampaankin 
opiskeluun liittyvään hommaan mukaan. Näin kävi minullekin, 
valta himottaa – ja juovuttaa. ;-)

No, koetan kuitenkin pitää pääni kylmänä ja miettiä noissa 
HOE-hommissa (HOE on lyhenne yliopistomme hallinnon 
opiskelijaedustajille) ensisijaisesti nk. riviopiskelijan etuja. 
Niitä pohdiskelen paitsi TOL:n laitosneuvostossa (kaikkien 
ln-opiskelijajäsenten nimet löytyvät osoitteesta http://www.
blanko.oulu.fi/opiskelu/laitosneuvosto/) myös Korkeakoulu-
opetuksen kehittämistyöryhmässä (KOTKA, http://www.oulu.
fi/opetkeh/kotka/index.html).

Kun olet Oulun yliopiston opiskelijana ja nykyisen yliopisto-
lainsäädännön seurauksena pakotettu maksamaan ylioppilas-
kunnan jäsenmaksun, niin kannattaa aktivoitua myös sinne 

päin. Itsekin menin kolme vuotta sitten pikkupoliitikoksi ja 
ehdokkaaksi yliopiston edustajistovaaleihin. No, en silloin ihan 
päässyt, mutta viime syksynä kylläkin. Blankolla oli oma lis-
ta, josta meitä on kaksi läpipäässyttä, lisäkseni Jussi Kärki, jo-
hon saatat ehkä tutustua myös Kombosti Kobla -organisaation 
epämääräisissä karkeloissa. Kauttamme voit lähettää terveisiä 
OYY:lle – kuten tietysti ylioppilaskuntaan suoraankin yhtey-
dessä olemalla (www.oyy.fi).

Intoa opiskeluun! Muista, että olet heti alusta asti tiedeyhteisön 
täysivaltainen jäsen. Käytä oikeuksiasi ja vaadi myös asemasi 
mukaisia palveluja! Kannattaa käydä silmäilemässä myös kopo-
vastaavan ikiomaa palstaa Blankon WWW-sivustossa osoittees-
ta http://www.blanko.fi/opiskelu/kopo/.

Aurinkoisin kopo-terveisin,

Markku
kopo-vastaava@blanko.fi

Mikä on OYY?
· Oulun yliopiston ylioppilaskunta, jäseniä 
noin 12 000.
· Kaikki aloittavat opiskelijat ovat auto-
maattisesti OYY:n jäseniä ylioppilaskunnan jä-
senmaksun maksettuaan. Lukuvuonna 2006 - 
2007 jäsenmaksu on 70 euroa.
· OYY:n jäsenmaksun maksettuaan saa 
käyttää Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön 
(YTHS) palveluita.
· OYY:n jäsenenä on oikeutettu opiskelija-
korttiin ja sen mukanaan tuomiin etuisuuksiin 
(luettelo eduista löytyy verkkosivuilta).
· OYY on Oulun yliopiston opiskelijoiden 
edunvalvoja.
· OYY järjestää vuoden aikana lukuisia ta-
pahtumia, joista suurimpana tuhansia yliopis-
to-opiskelijoita yhteen keräävän syksyn aloitta-
jaisjuhlan Vulcanalian.

Lisätietoja www.oyy.fi
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Eero Rönkkö

1. 21v, 2. vuosikurssi, avoliitossa

2. Buttha, #blanko.2005 #blanko.2006, #blanko.pro, #blanko

3. Ei ole tapana pohtia tulevia

4. Digitaalisen median perusteet. koska kurssin vetäjä oli aiheesta 
innostunut. Kurssi suoritettiin harjoituksina, luentoina ja erinäisin töin 
tentin lisäksi

5. Fuksisuunnistus, todella mahtavat bileet jotka huipentuivat 
joukkueemme voitonjuhliin Foxiassa.

Hyvät fuksit, te toimitte tänä vieraana elementtinä saapuessanne syksyllä haahuilemaan tie-
tojenkäsittelytieteiden laitoksen käytäville. Hyvin luultavasti talon kuviot tuntuvat oudoilta, 
vähintään ensimmäisten viikkojen aikana. Saapuessanne luentosaliin hyvissä ajoin saatatte 
ihmetellä miksei siellä vielä istu ketään muita. Kaikki siirtyvät lounaalle samaan aikaan, jol-
loin ruokalat ruuhkautuvat äärimmilleen. Harjoitusryhmissä odotetaan edellisten vuosikurs-
sien oppilaiden tai ryhmien vetäjien tekevän aloitteet, ja assarit ruuhkautetaan olennaisilla 
”nii että mihin päivämäärään mennessä tää pitikään palauttaa” -kysymyksillä. Aloituskerral-
la vähintään 10 eri henkilön vuorollaan kysyminä, totta kai.

Esimerkiksi laitoksen kurssien ohjeistuskäytäntöäkään ei voi kehua selkeäksi. Parhaimmil-
laan saatte etsiä tietoa kolmen eri järjestelmän avulla, olettaen ettei osuutta kurssimuutok-
sista säilytetä tällä kertaa jossakin ilmoitustaulun vieressä lojuvista mapeista. Unohtamatta 
sitä onnen tunnetta jonka koette vääntäydyttyänne aamukahdeksaksi räntäsateessa luen-
tosalille, havaitaksenne sen oveen ilmestyneen ainoan yleisesti annetun tiedotteen luennon 
peruuntumisesta.

Mutta siirrytäänpä asiaan. Mielestäni hieman edellä mainitun kaltaista pesän sohimista 
sopisi harrastaa koko opiskelun ajan. Kaikki juurtuneet käytännöt eivät ole hyvästä, eikä 
itseään säätelevä järjestelmä pysty kehittymään kovinkaan paljon ilman tuoreita ideoita. 
Miettikää opintojenne ohessa syitä siihen, miksi TOL:in kuviot saattavat tuntua alkuun – ja 
joillekin meistä vuosien jälkeenkin – kovin sekavilta ja kankeilta. Älkää tyytykö jupisemaan 
keskenänne Internetissä, tai baarissa valomerkin lähestyessä, vaan tehkää ehdotuksia joilla 
kuvioita voidaan kehittää parempaan suuntaan. Kertokaa mielipiteenne myös sellaisille ta-
hoille jotka asiaan voivat vaikuttaa, esimerkiksi ainejärjestönne kopo-vastaavalle.

Kyse EI ole siitä, että koska asiat tehtiin ennen vaikeasti, ne täytyy tehdä vaikeasti tulevai-
suudessakin, jotta jokainen saa varmasti siivunsa tyytymättömyydestä.

Kun suurimman osan vuodesta suljet-
tuna toimivaan järjestelmään tuodaan 
uusi, vieras elementti, järjestelmän toi-
minta sekoittuu hetkeksi, ennen kuin it-
seorganisointi käynnistyy. Hieman kuin 
sohaisisi kepillä muurahaispesää.

Jussi Lehtonen

MIKÄMÄTTÄÄ!?!
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PUNAISEN LIHAN

Varhaisina aamun tunteina, muutenkin niin kovin var-
haiselta tuntuvana päivänä...kello 12... Blankin tutki-
vat journalistit jalkautuivat tutustumaan pihviate-
rioiden mystiseen maailmaan, eli kaikkiin yliopiston 
ravintoloihin. Joista tuli tehdä tarkat ja analyyttisen 
hämmentävät arvioinnit ja kuten olemme jo opiske-
lussamme saaneet selville on spesifikaatiot tehtävä 
huolella ja näinpä päätimme rajata ”Ravintola”-kate-
goriasta ulos kaikki paikat, josta lihaa ei herunut. Ja 
itse arvosteluun:

CAIO
Tunnetaan myös luentosali CA10 ahkerimpien opis-
kelijoiden keskuudessa. Tämä paikka sijaitsee var-
sinaisen yliopistorakennuksen ulkopuolella, mutta 
ryhmätyökäytössä se on kuitenkin lähes joka ilta. 
Valitettavasti Osasto Dagen-Efterin suosiollisella 
avustuksella suoritettu pihvien arvostelu katosi jäl-
kiruokien sangen pitkän ja hartaan nautiskelun aikana 
ja valitettavasti myös kaikki päähän tallennettu säh-
köinen data oli päässyt pyhkiytymään (Piru periköön 
ne magneettikentät ja sähkömyrskyt). Kuitenkin Cai-
on tarjonta ehkä täyteläisintä ja aukioloajat ehdot-
tomasti joustavimmat (Valomerkki!).

DATANIA
Ei pihvejä ei... eikä vierailuhetkellä ollut läsnä edes 
kauniita neitokaisia. Nörtti-indeksi ~85, toimittajat 
mukaanlukien :(

DISCUS(t)
Sukupuolijakauma 50/51, ambivalenssimyllyanti. Ok, 
ei loistava, mutta OK. Ruokajuomana oikeaoppisesti 
hanasta laskettu kuivahko, mutta märkä, latteahko, 
tohvelieläinmäinen, peruselintarvikkeen tuntua, hal-
van veden makuinen...vetinen. Kastike sopivan valko-
sipulinen ja rautava, väriltään kohtalokas. Aterian 

ulkonäkö tyylitelty: persiljaa ja muuta härpäkettä le-
viteltynä silminnähden mielivaltaisesti ympäri lautas-
ta. Pihvi tuo mieleensä nuoren härän, jonka orastavan 
väräjävä kiima kohtasi loppunsa teurastajan kylmän 
käden kautta, vain turhan, lattean, värittömän, hie-
man tammisen, mutta kuitenkin musteisen pihvi-
vertailun tähden. Maukas hetki tuon uljaan eläimen 
muistolle. Kermaperunat tukevat hyvin pihviä, maku 
suorastaan kermainen :D Toinen vesilasi vahvistaa 
veden tasalaatuisuuden, toisaalta myös persoonat-
tomuuden, mausta ei kuulla pohjoisten harjualueiden 
raikkaus. PS. vaalea, karvainen, tukeva, mustapaitai-
nen mies, polta yhteystietosi.

HUMUS
Humanistisien sangen humaanissa päädyssä lymyile-
vä Humus-kuppila (jota ei pyöritä Uniresta, vaan – yllätys yllätys 

– Humanistinen kilta ry. [taitt.huom.])  ei ehkä tarjoa pihvejä, 
mutta maukkaan kahvikupposen voi silti nauttia ehkä 
yliopiston parhaassa seurassa... Me tykätään huma-
nisteist... humanistitytöistä!!! (ja -pojista!!! [taitt.huom.])

JULINIA
Ah, viimein ravintola isolla P:llä! Julinia on vertai-
lumme spefikaatiot täyttävä lihallisten ilojen keidas. 
Aterian ulkonäkö oli sangen kutsuva, lukuunottamatta 
epäillyttävää valkoista kastiketta, kastikkeen raken-
ne oli myös hieman ajatuksia herättävä, mutta maussa 
oli jotain etäisesti tuttua...Hmm...Vihannekset olivat 
hyvänmakuisia, mutta niiden formaatti oli epästan-
dardi ja tästä johtuen ennen jokaista suupalaa edelsi 
villi ajojahti vihannesten seivästämiseksi. Pihvin to-
verina tarjotut Pariisinperunat olivat sangen ikävä 
tuttavuus :( Pistää miettimään Pariisi-ranska/parii-
sinperunat-ranskalaiset perunat yhteyksiä.. Ja miksi 
ranskalaiset ihmiset ovat niin laihoja? Olisin varmaan 
itsekkin jos lapsena olisi tajottu vain pariisinperunoi-

           Un i resta  uncovered

“Pitää varmaan 
syödä nää puoliks 
tai me kuollaan.” teksti: J. Myllylahti &

 T. Por
tti
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ta :( Itse pihvi olisi voinut olla hieman vähemmän syn-
tisiä korventavassa tulessa paistettu, vaikkakin maku 
olisi suorastaan hyvä oli se suorastaan makuhermoja 
ja muita epäilyttäviä aisteja kutkutteleva kokemus ;) 
Visuaalinen jälkiruoka oli myös aisteja kutkuttavaa ja 
sinitoppinen vaalea neito --> yhteystiedot voi jättää 
Blankin toimitukseen. Vertailun paras Cola.

KASTARI
Upea paikka ruokailuun, hieno sisustus ja huhujen 
mukaan A-oikeudet!. Nauttii henkilökunnan suuresta 
suosiosta... A-oikeudet!!! Tutkimushetkellä ei myös-
kään kuulunut ravintoloiden uljaaseen joukkoon.

SNELLMANIA
Ei ravintola, mutta kieltämättä paljon kauniita nei-
toja... pitäisikö alkaa kasvissyöjäksi, vai tulisiko spe-
sifikaatioita sittenkin muuttaa kesken tuotantopro-
sessin?

WOKKIPAJA (AULARAVINTOLASSA)
Pekonia! Tämä pihvi on päällystetty pekonilla!! Ja vat-
tukastikkeella. Pekoni oli suorastaan kyvykkyytensä 
huipulla, kuin suoraan kankusta vedetty. Ja lihaisaa 
vattua...
Harmi vain että pihvin kanssa tarjottu tomaatti oli 
keitetty elävältä, piruparka. Ja kesäkurpitsan pa-
laset olivat todella pervoja, JOPA kesäkurpitsaksi. 
– Vesi edelleen märkää – Pihvi turhan kevyesti maus-
tettu. Vadelmakastike jakoi mielipiteitä, molemmat 
kaksi. Myös muita vihanneksia oli säilytetty vuosia 
jossakin pimeässä paikassa, lukuunottamatta ranska-
laisia perunoita, vertailun ykkösvihanneksia, joita oli 
tarjolla runsaasti.

Tiukoista spesifikaatioista huolimatta, kaikista edel-
lämainituista saa sangen ravinnoksi kelpaavaa sub-
stanssia sangen huokeaan hintaan: Default-ateria n. 
2 euroa, lihalliset nautinnot 4 euroa (opiskelijakor-
tilla). Köyhän ja hieman vähemmänkin köyhän opiske-
lijan kannattaa ehdottomasti käyttää hyväkseen yli-
opiston mainioita ruokailumahdollisuuksia. Törmätään 
laatulihan merkeissä! 
- Terveisin Piudi, Mutjake ja Osaston muut laatu-

lihan väijyjät & tarkastajat.

teksti: J. Myllylahti &
 T. Por

tti

URINESTA TARJOAA - SIIS MITÄ?

Kuten tunnettua, on Unirestalla aina ollut käytettä-
vissä yliopistotason kielenhuoltajia ruokalistoja laati-
maan. Tämä yhdistettynä kulinaristiseen asiantunte-
mukseen on takeena siitä, että tarjolla olevat ruoat on 
aina osuvasti nimetty, eikä yksikään suuhun hakeutuva 
haarukallinen ole mysteeri.

Eräänä kauniina kevätpäivänä otin oikein asiakseni 
tutkia, mitä kaikkea meille todellisuudessa tarjoiltiin. 
Uuvuttavan salapoliisityön päätteeksi oli koossa lista 
mitä ihmeellisimpiä ruokalajeja. Etenkin Wokkipaja 
oli kevään aikana kunnostautunut perinteisten ruo-
kalajien uudelleennimeämisessä erilaisin kieliopillisin 
vippaskonstein. Listalta löytyivät muun muassa herk-
kusieni-paparikapaistos, muhennetti kermaperuna, 
vuohenjuustohärä, leipäjuutokiisseli, tomattinen kalk-
kunjauhelihakastike sekä kermapaerunat, unohtamat-
ta tumaa valkosipulikastiketta, metsäsienikeitta ja 
sinaa munkin kera.

Huhtikuun alussa mystiseen operaatioon osallistui 
myös Discus. Samana päivänä kun Aularavintola tarjosi 
Kasvisherekeittoa, sai Discuksesta Kasvishernekittoa. 
Toukokuussa samaa vihreää mannaa jaeltiin nimellä 
Hernekeittio. Wokkipaja antoi oman osansa vaihte-
lun ylläpitämiseen: tiistaina 18.4. tarjoiltiin ”Erillaisia 
hanpurilaisaterioita” jotka seuraavaan maanantaihin 
mennessä olivat muuttuneet jo ”Erllaisiksi”, mistä evo-
luutio johti ne olemaan ”Eriliaisa”. Kokeilematta jäi, 
millaista tarjontaa oli <Salaattibaaissa. Nimi sinänsä 
oli jo niin eksoottinen, ettei makuhermojaan uskalta-
nut lähteä testailemaan. Tyydyin Isabellanslaattiin 
värikkään kervätkeiton kanssa.

Kaiken tämän jälkeen ehdottomaksi suosikikseni muo-
dostui – mitä se ikinä todellisuudessa olikaan – Kolum-
puksenkanakastike, Kolumpuksen kanakastike, Kolun-
buksen kanakastike, tai... no, mikä lie.

Heli Kuosmanen

Samu-Pekka Liimatta

1. 23v, Tol/03, naimaton

2. Sabre. #blanko, #kombostikobla

5. Syysexcu 2003, aivan ensimmäinen reissu jossa olin mukana. 
Tuoreus viehätti, lisäksi sain lukuisia uusia kavereita tältä reissulta. 
Wappu 2004, neitsytwappu, hienoa säheltämistä, neljä päivää täyttä 
juhlaa. Muumiristeily 2005, hieno vaihtoehtoristeily Goomille.
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Antropologiaan suuntautuneet Blankki-toimittajat päättivät pääsykokeita edeltä-
vänä iltana soluttautua muutamien kokelaiden sekaan ja tutkia kyseisen lauman 
käyttäytymistä luonnontilassa, ennen seuraavan päivän suurta koetusta. Allekirjoit-
tanut majoitti muutaman valiokappaleen tutkimuksia varten yön ajaksi. Havainnot 
olivat seuraavat:

Allekirjoittaneen luokse saavuttuaan 
tutkimuskohteemme aloittivat viime 
hetkien koevalmistautumisen ennen 
nukkumaanmenoa. Hyvän spesifi kaa-
tion ominaisuudet tulivatkin tutuiksi 
näille mahdollisesti tuleville blanko-
laisille. Pian tutkimuskohteiden tietoi-
suuteen kuitenkin vuosi tieto Onnelan 
euron illoista eikä paluuta enää ollut. 
Niinpä klo 21:15 iltalukeminen päät-
tyi ja jo klo 21:17 kyydit oli järjestetty. 
Tutkimus oli virallisesti tässä vaiheessa 
pilalla. Tutkimuspaikka kuitenkin hou-
kutti, joten tutkimuksia jatkettiin.

Saavuttuamme uudelle tutkimuspai-
kalle tarkkailu jatkui, ja selvisi ainakin 
se, että opiskelijaelämän perusoppi-
määrä oli jokaisella tutkimuskohteella 
suoritettu loistavin arvosanoin! Eurot 
olivat siis virallisesti osa kaikkien ko-
kelaiden elämää. Tutkimusryhmä myös 
yllättyi siitä, että osa tutkimuskohteista 
nautti ravinnokseen ravintoarvoiltaan 
korkeaa yhdistettä, jota myös viskiksi 
kutsutaan.

Saavuttuamme takaisin alkuperäisiin 
tutkimustiloihin oli lauman taistelutah-
to ja itsetunto varsin korkealla. Huomi-
nen olisi siis läpihuutojuttu.

Aamu:

Osa itsetunnosta oli varissut yön tun-
teina, mutta luottamusta parempaan 
huomiseen oli edelleen ilmassa. Niinpä 
käynnistyivät vielä viime hetkien pa-
niikkilukemiset ja tärppien kalastami-
nen. Aika vei kuitenkin voiton tässäkin 
yhtälössä, ja pääsykoe alkoi yhtä var-
masti kuin viinapullo johtaa krapulaan. 
Paikan päällä teimme vielä pienet pro-
fi ilit tutkimuskohteistamme ja samaan 
tarkoitukseen kaappasimme yhden yk-
silön luonnostakin, valokuvaa ei kuiten-
kaan irronnut.

Kysymykset:
1. Nimesi?
2. Ikäsi?
3. Mistä päin maailmaa olet tänne suunnistanut?
4. Aiemmat akateemiset saavutukset?
5. Mikä sai sinut hakemaan TOL:lle?
6. Paljonko on tullut luettua?
+ Tunnelmat kokeen jälkeen

I
1. Jari
2. 20
3. Ivalo
4. Mainittavimpia ja mieleenpainuvimpia saavutuksia lienee Logope-
dian pääsykoe, muuta mainittavaa ei ole enemmin kertynyt. (yo)
5. Johonkin mielenkiintoiseen oli pakko alkaa paneutumaan, ja tämä 
on sentään yliopisto, amiksessa ei ole kivaa.
6. Ehkä noin 10 tuntia.

”Vastasin neljään tehtävään, kaikki ihan jees. Hyvin valmistauduttiin 

Blankki tutkii
Testaajina:    Juho Myllylahti & Tommi PorttiOsa II: ”Päästä kokeileminen”
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kuitenkin viime yönä. Onnelassa viihdyttiin pilk-
kuun asti ja kivaa oli :) Mutta oli tuo koetilaisuus 
kumma paikka, näkyi vain pari vastakkaisen suku-
puolen edustajaa, yksi näytti ihan kuusivuotiaalta... 
pelottavaa. Jos tästä kokeesta selvisi kunnialla läpi, 
niin sitten varmaan pitää muuttaa toimittajan naa-
puriksi. ”

II
1. Juha
2. 21
3. Ivalo
4. Ylioppilaaksi on tullut kirjotettua.
5. Piudi
6. n. 20 tuntia

”Saa nähdä, vastasin n tehtävään [?] mittaisilla vas-
tauksilla, oli tiukkaa settiä.”

III
1. Juulia
2. 20
3. Natiivi paljasjalkainen sekä kovin paikallinen ou-
lulainen.
4. Valkoinen lippalakki löytyy.
5. TOL:lla on paljon tuttuja ja aine nyt muutenkin 
on kiinnostava.
6. Sopivaisesti.

Valitettavasti toimitus ei saanut Juulian jälkifiilik-
siä käsiinsä, sillä Blankon edustajien mielenkiinnon 
ehti varastaa 4chanin kirottu loputon megaslotma-
chine, jota alakuppilassa hakattiin parhaimmillaan 
kahdeksan miehen voimin. Tilanne varmistunee fuk-
sisaunassa.

Myös toimittajat taistelivat pääsykokeen parissa totisen leikkimielisinä. Pistemäärien 
laskenta oli mahdoton tehtävä, mutta ainakin siitä voidaan olla varma, että lopputulos 
oli telemark-alastulo ja täydet tyylipisteet. Tässä muutamia tyylinäytteitä Juho Mylly-
lahdelta, muutamalla toimittajan sivukommentilla. Vastaukset on luonnollisestikin ve-
täisty kylmiltään, pääsykoekirjallisuuteen turhia tutustumatta. Tällä tasolla, vuoden 
opiskelun jälkeen, on näiden tietojen jo tultava kuin apteekin hyllyltä vaikka keskellä 
yötä herätettäisiin ja halogeenilamppu silmiin suunnaten kuulusteltaisiin goatsella 
uhaten.

Tehtävä 1.
Määrittele ja selitä V-mallin mukaiset testaustasot (max. 12 p)

V-mallin toiminta perustuu testausgraafin, niinsanotun V-käyrän analysointiin. Tilaajan edustajan reaktiota testattavaan 
ohjelmistokomponenttiin seurataan psykologisilla anturoilla, sekä videovalvonnalla. Tämän perusteella saatujen tietojen 
avulla piirretään V-käyrä. V-käyrän pitäisi ideaalitilanteessa pysyä kohtuullisen vakaana (D=~0), tai jopa laskevana. 
Huonon softan voi tunnistaa V-käyrän nopeasta kohoamisesta punaiselle sektorille. V-mallin testaustasot ovat siis pitkäri-
painen, nousu, äkkikuolema, lasku, uudelleensyntyminen ja järkytys.

Tehtävä 2.
Määrittele ja luonnehdi lyhyesti seuraavia ohjelmistojen laatuun ja projektihallintaan liittyviä käsitteitä:

a) Objektiivinen ja subjektiivinen laatukomponentti (max. 2 p)

Objektiivinen laatukomponentti on konkreettisesti mitattava laadun suure, esimerkiksi suoritusnopeus.

Subjektiivinen laatukomponentti on abstrakti, ei-mitattava suure, esimerkiksi käyttöliittymän selkeys.

b) Laatujärjestelmä (max. 2 p)

Laatujärjestelmä on sertifioitu kokonaisuus laatunormeja, jotka laatujärjestelmäkandidaatin on läpäistävä.

c) Sisäiset ja ulkoiset virhekustannukset (max. 2 p)

Sisäisiin virhekustannuksiin kuuluvat kehitysentiteetin sisäiset kustannukset virheistä, esimerkiksi projektin aikataulun 
venyminen, lisääntyneet palkkakustannukset jne. ulkoiset virhekustannukset tarkoittavat esimerkiksi tilaajalle maksetta-
via korvauksia softan aiheuttamien aineellisten vahinkojen korvaamiseksi.

d) Projektihallinta (max. 2 p)

Projektihallinta tarkoittaa projektin pitämistä lieassa, eli huolehtimista siitä, että aikataulussa pysytään, resurssit jakau-
tuvat oikein jne.
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1. 20v, TOL-05, MIA

2. Mutjake. Älä pidä lemppareita. Hanki koira, jos ei muuten onnistu.

3. Ei löydy. Valitsemattomuus liittyy pitkälti siihen, ettei elämää saa 
tehdä liian helpoksi tekemällä asioita ajoissa.

4. Exskurßio. Tai strateginen valinta: Orientoivat opinnot!

5. Vesibussi ja fuksisuunnistus venyttävät ehkä hieman sanan “bileet” 
merkitystä, mutta ne. Syyt? Kuka kaipaa niitä! Arr!

e) Projektin aktiviteetti (max. 2 p)

Projektin aktiviteetti on jokin toimenpide, jonka oletetaan edistävän projektin läpiviemistä.

f) Projektisuunnitelma (max. 2 p)

Projektisuunnitelma on dokumentti, jossa on listattu projektin olennaiset tiedot, projektiryhmän henkilökohtaiset vastuut, 
riskianalyysi, kuvaus projektista sekä aikataulusuunnitelma.

Tehtävä 3.
a) Selitä lyhyesti mitä tarkoitetaan ohjelmiston elinkaarella. Mitkä ovat elinkaaren kuusi yleisintä pää-
vaihetta?
Kuvaa lyhyesti vaiheiden tarkoitus ja tehtävä. (max. 6 p)
3. a) suunnitteluvaihe, toteutusvaihe, testausvaihe, luovutusvaihe, ylläpitovaihe sekä korvausvaihe.

Kuvaile lyhyesti seuraavat vaihejakomallit sekä kerro niiden hyvistä ja huonoista puolista:
b)Vesiputousmalli (max. 2 p)

b) Sykliä “suunnittelu-koodaus-testaus” toteutetaan portaittain, kunnes ohjelma on valmis. Kömpelö, ei toimi.

(Myös joillekkin baari-illan kehitysmalli: suunnittelu, isketys, FAIL, uusi kohde, suunnittelu.... ei tämäkään toimi sen 
paremmin.)

c) Evo-malli (max. 2 p)
c) http://reminder.ton.tut.fi/ 
Jukka K. Korpelan luoma kehitysvaihe. Pohjautuu evo-teoriaan. Huono dokumentaatio, mutta toimii.

d) Protoilumalli (max 2 p)
d) Kehitetään prototyyppi, hiotaan -> uusi prototyyppi. Vituttaa kasailla jotain prototyyppejä.

Tehtävä 6.
Määrittele lyhyesti seuraavat ohjelmistotuotteen tuotteenhallintaan liittyvät käsitteet:
a) Ohjelmistokomponentti (1 p) ja anna yksi esimerkki (1 p)
a) Kohjelmisto-omponentti on itsenäinen yksikkö, joka on luotu suorittamaan jotain tiettyä, sille määrättyä tehtävää.

b) Versio (max. 2 p)
b) Ohjelmasukupolvi

c) Revisio (max. 2 p)
c) Uudelleenversiointi, jossa ohjelmasta on korjattu esim virheitä (Toisaalta voipa niitä olla lisättykki.)

d) Variaatio (max. 2 p)
d) Alkuperäisestä valmistettu muunnos, mutaatio (myös poikkeama normaalilinjasta, kuten malli TOL:lla)

e) Versionhallinta (max. 2 p)
e) Tekniikka, jossa pyritään siihen, että kaikilla dokumentin/ohjelman käyttäjillä on aina sama, uusin versio käytös-
sään.

f) Tuotteenhallinta (max. 2 p)
f) *ruoskanisku*

14
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syksy 2005

1.9. Fuksisauna
8.9. Vulcanalia
22.9. Fuksisuunnistus
28.9. Nokia-excu
7.10. Kroketti
21.-23.10. Syysexcu Hailuotoon
27.10. Kähmintäsauna

8.11. Super Retro Party vol 2
10.11. Syyskokous
16.-17.11. Abi-päivät
17.11. Peli-ilta
20.11. Sukellus
2.12. Pikkujoulut
8.12. Demoilta

Blanko järjestää jäsenilleen monenlaisia tapahtumia - jopa muutamia ei-juo-
pottelukeskeisiä on sekaan päässyt lorahtamaan. Se on aika kunniotettavaa 
mielikuvituksen osoittamista se. Kesälläkään tapahtumakalenteri ei aivan hil-
jene, kesätenttipäivien jälkeen pidetään pari biitsipiknikkiä ja tätä lehteä teh-
täessä Jyrkkäkosken pikku hiljaa jo legendaarinen, ja vähintäänkin perinteikäs 
Blankon oma festari on vasta edessäpäin. Mikä parasta, ryhtymällä muiden 
samanmielisten kanssa edesauttaviin toimenpiteisiin, Blanko voi hyvinkin jär-
jestää paljon muunkinlaista tapahtumaa tässä esiteltyjen lisäksi.

Viime vuonna syksyllä homma lähti nopeasti käyntiin heti 1.9. olleen fuksi-
saunan myötä. Muutenkin aloiteltiin rauhallisen fuksikeskeisesti, kuten kuu-
luukin. Lokakuinen syysexcursio tehtiin tänä vuonna Hailuotoon, ja lisää omi-
tuista legendaa riitti taas sen jälkeen.

Kähmintäsaunassa Blankon hallitus tunnusteli Blankon jäsenistöä ja punniske-
li, ketkä halukkaista seuraavana vuonna toimisivat hallituksessa ja toimihen-
kilöinä. Tällä siis epävirallisesti pohjustettiin syyskokousta, jotka venyisivät 
vieläkin pidemmiksi ilman tunnustelevaa etukäteistyötä. Ja kun järjestö toi-
mii, niin on hyvä järjestellä retrobileiden kaltaisia omaleimaisia ja onnistunei-
ta tapahtumia. Axes Denied soitti vanhoja pelibiisejä ja Sidewinder paukkui 
valkokankaalla.

Abipäivillä pidettiin taas päivien keskeisintä ständiä ja kuorimme opiskelija-
kerman päältä riveihimme. Peli-ilta sujui taas verkko- ja lautapelien merkeissä, 
välillä käytiin pulahtamassa sukelluskurssilla ja sitten olikin jo aika aloitella 
vuoden päättämistä pikkujouluissa, tiernapoikaesityksestä, puurosta ja spör-
destä nautiskellen.

Vuosi 2006 käynnistyi järkyttävän kyykkäpainotteisesti. Ensimmäinen Blank-
kikin oli talviurheiluspesiaali, mikä tarkoitti bile- risteilyraporttien lisäksi 
kyykkää, kyykkää ja kyykkää. Sekä kyykkää. Tästä innostuneena Blankin toi-
mituksessa onkin jo ehdoteltu, että esim. tämäkin lehti olisi kyykkäspesiaa-
li (ilman ainuttakaan juttua kyykästä), tai että tekisimme maailman parhaan 
kyykkäjutun, joka koostuisi tyhjästä sivusta.

Emme taida tässä lehdessä edes kertoa, mitä kyykkä on. No, se selviää aika-
naan.

Urheilun lisäksi olimme vahvasti ja tukevasti humal.. mukana OLuT:in (Ou-
lun Luonnontieteilijät ry:n) perinteikkäällä, pohjoiseen suuntautuneella ystä-
vänpäiväexcursiolla. Haalarikastajaisten myöhästyessä ikävästi pidettiin niiden 

BLANKO tanssi ja soi ’05/’06
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Sanna Pudas

2. Irc- + fooruminikkini on Fantasyfan. Lempikanavani on #blan-
ko.2005, ja paikalla olen myös #blanko.2006 -kanavalla.

3. Vielä ensimmäisen vuoden jälkeen mietinnässä. Ohjelmistotuotan-
to on tällä hetkellä mielessä, mutta se voi vielä muuttua.

4. Akateemiset opiskelutaidot. Tehtävät olivat aika kivan rentoja ja 
palaute hyvää.

5. Fuksisauna heti syksyn alussa, kun tuli saatua samalla hyviä ka-
vereita. Olisi ollut paljon yksinäisempi syksy jos olisin jättänyt vä-
liin.

kunniaksi varjobileet, hoidettiin laskiainen pois alta mallikkaasti ja monipuo-
lisesti ja sitten kastettiin fuksien tuoreet, sinisenhohtoiset haalarit. Blankon 
www-sivujen kuvagalleriasta voi käydä ihastelemassa sitä onnellisten ilmeiden 
määrää, mikä tuoreiden haalareiden uusien omistajien kasvoilta paistaa.

Keväälläkin pidettiin taas peli-ilta, ja myös leffaillat alkoivat keväällä taas pyö-
riä kiltahuoneella. Blankstockissa kuunneltiin rokkia AC Willisika-ravintolassa. 
Taatusti uutena ohjelmanumerona keväällä pidettiin tanssikurssi, jossa kan-
keampikin tanssijalka vetreytyi ja oppi uusia kuvioita. Kevätexcu tehtiin Hai-
luodon lauttakyytiä vähän pidemmän vesireitin päähän Tallinnaan, ja outoa 
legendaa riitti sen jälkeen vielä enemmän (actionman!).

Ennen wappua ehdittiin vielä ampumaan jousella ja järjestämään sinkkubileet 
Syntaksiksen, Communican ja Verban kanssa, joiden seurassa laskiainenkin 
vietettiin onnistuneesti. Sitten koittikin jo wappu - josta ei auta kirjoittaa oi-
kein mitään, voi vain katsella kuvia ja hymyillä.

kesä 2006
10.6. Piknik
5.8. Piknik
11.8. Jyrkkäkoski-festarit

kevät 2006
3.2. OLuT-kyykkä
11.2 MM-kyykkä
17.2. OLuT-ystävänpäiväexcu Tor-
nioon ja Luulajaan
23.2. Varjobileet
28.2. Laskiainen
4.3. OM-kyykkä
8.3. Blankstock
16.3. Peli-ilta
21.3.-11.4. Tanssikurssi

23.3. Haalarikastajaiset
29.3. Kevätkokous
29.3. Megazone
5.4. Kevätexcu Tallinnaan
12.4. Palautepäivä
19.4. Jousiammuntaintro
20.4. Tyrkyllä-bileet
25.4. Marttakerho & tosimiesilta
27.4.-1.5.Wappu: Kirkkovenesou-
dut, wappusauna & lakitus, viini- 
ja patonki-ilta, kurjenjuotto

PR
O’0

6



17

Pekka Pesola

1. 21v, TOL/04, completely naimaton

2. pex, #blanko.2004,#toimisto.org

3. Tällä hetkellä ohjelmistoliiketoiminta kiinnostaa eniten.

4. Software Business Planning. Kiinnostavaa säätöä.

5. Best of: Fuksisuunnistus. Mahtavaa häröilyä vaikkakin vettä satoi 
niin mukavaa oli. :) Tutustui myös uusiin ihmisiin. Vappu 2004. Pa-
rasta. Paljon toimintaa ulkona lämpimässä ilmassa ja seurustelua 
muiden kanssa.
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Kiltahuone on ja möllöttää. Kaikesta tapahtuneesta huolimatta. 
Sitä ei tiettävästi meiltä olla riistämässä vähään aikaan. Edellyt-
täen, että siellä käyttäydytään siivosti eli ei aiheuteta häiriöitä 
eikä olla vaaraksi toisillemme ja itsellemme. Erityismaininnan 
tässä käytöstapakoulutuksessa saa käytävän ulko-ovi, jota ei saa 
jatkossa (kuten ei todellisuudessa ole koskaan ennenkään saanut) 
kiilata auki millään tarkoitusta varten käytävään raahatulla lan-
kulla. Mitään nollatoleranssia ei aleta kiltispuuhailun suhteen 
harrastaa, mutta pitääkää ny hyvät ihimiset järki päässä. Kyllä 
te osaatte.

Uusille tulokkaille mainittakoon, että tämä paljon puhuttu kil-
tis on siis blankolaisten oma oleskelutila yliopistorakennuksen 
pimeimmässä sopessa, syvällä maan alla. Sieltä löytyy roinaa ja 
kamaa (lähinnä tietokoneita ja sohvia) sekä jokaiselle opiskelijal-
le elintärkeä kahvinkeitin (vapaassa käytössä, kyllä). Luentojen 
välisten lepotuokioiden lisäksi kiltahuone toimii erilaisten ilois-
ten tapahtumien tapahtumapaikkana. Kiltahuoneesta vastaa tänä 
vuonna joors truulin keralla Vehkomäen Anne. Meidän tehtäviim-
me kuuluu yleinen järjestyksen pitäminen ja kahvi- ynnä muista 
varannoista huolehtiminen. Lisäksi meiltä saa ruinata avaimia 
kiltahuoneelle; mitään takeita sellaisen saamisesta ei tietenkään 
anneta.

Jokaisen uuden pikku blankolaisen velvollisuuksiin kuuluu toi-
mittaa kiltahuoneelle omalla nimellä varustettu muki. Elämä on 
sen jälkeen monin tavoin helpompaa, uskokaa pois. Lisäksi uusia, 
ihania fuksipalleroisia hemmotellaan palkitsemalla avokätisesti 
fuksipisteillä erilaisista kiltahuoneen kunnon ylläpitotehtävistä. 
Tämä ei sitten tarkoita sitä, etteikö niitä toimia voisi toteuttaa 
myös joku sellainenkin, joka ei pisteitä itselleen ole keräilemäs-
sä.

Ettätuota, tervetuloa tänäkin vuonna kiltahuoneelle puuhaamaan 
kuka mitäkin, uudet ja wanhat toverit!

p.s. Voihan h*m*, unohdin kokonaan sen kiltatoimiston olemassa-
olon. Semmonen on siellä ja sinne pääsee niillä harmailla. Siellä 

tehdään Blankkia. Eipä mulla muuta. Moimoi!

heli kuosmanen,
kiltahuonevastaava
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Blanko-aktiivi nen laskeuma
10:48 < Keskitalo> Jos muuten keksitte tuohon halli-  
 tusesittelyn introon johtokappaleen, tai koko   
 intron, niin aivan vapaasti.
10:49 < Keskitalo> Se saisi olla enempi sellainen   
 “blankossa on kivaa! KIVAA! JOY JOY JOY!” eikä  
 narisevan kuiva “yhdistyksen sääntömääräisessä  
 syyskokouksessa äänestetään suljetulla lappuää  
 nestyksellä kuka saa viimeisen dominokeksin”
10:50 < Jiwa> lol :D
10:51 < Jiwa> mikä vika tossa on, dominokeksithän on   
 sitäpaitti hyviä..
10:52 < vainaaja> blankossa on kivaa, sääntömääräisessä  
 syyskokouksessa ei (toim.huom.)
10:52 < Jiwa> syyskokouksessa ei sillonku se venyy   
 viistuntiseksi
10:52 < Jiwa> ja jos keksit loppuu kesken

No niin, näin kun on pakolliset kuviot neuvokkaasti ratkaistu, 
voidaan todeta: Blankolla on tavallaan kolmenlaisia aktiiveja.

Aktiivien päättävän elimen muodostavat hallituksen jäsenet. 
Heillä on valtaa, mutta onpa vastavuoroisesti vastuutakin. He 
tekevät viralliset päätökset killassa, mutta hallituksen kokouk-
set ovat kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia. Yleensä parhai-
ten perusteltu päätösesitys tulee myös hallituksen päätökseksi. 
Hallituksen jäsenet valitsee yhdistyksen kokous, joka järjeste-
tään syksyisin ja jota täten osuvasti syyskokoukseksi arkikielessä 
nimitetään.

Lisäksi Blankolla on joukko toimihenkilöitä. Heillä on nime-
tyt vastuut ja heille hallitus voi nakittaa tarpeen tullen erilaisia 
tehtäviä. Hallitus voi myös nimetä uusia toimihenkilöitä mää-
riteltyjen tehtäväkokonaisuuksien hoitamiseksi.

Kolmannen kategorian muodostavat ne aktiivit, jotka eivät vie-
lä/enää/koskaan ole laittautuneet/laittaudu/aio laittautua ni-
mettyihin virkoihin, mutta ovat aktiivisesti toiminnassa muka-
na. Heitä voimme kutsua vaikkapa aktivisteiksi. Kiitokset heille 
aktiivisuudesta! Ilman heitä ei olisi toimivaa kiltaakaan.

Blankki laittoi Blankon hallituksen jäsenet vastaamaan seuraa-
viin kysymyksiin:

1. ikä, vuosikurssi, siviilisääty

2. Mitä teet Blankon hallituksessa?

3. Miksi olet mukana Blankon toiminnassa?

4. Mistä olet ollut aktiiviurasi aikana ylpeä Blankossa?

5. Jos olisit peli, mikä peli olisit ja miksi?

1. 23, TOL-03, rengastettu

2. Puheenjohtajana johdan puhetta. Jaan tehtäviä, toivon ja yri-
tän valvoa tehtävien tulevan tehdyksi.

3. Ensimmäisenä vuonna innostuin ja oli pakko päästä kalifiksi 
kalifin paikalle tai jotain.

4. Monestakin asiasta. Esimerkiksi Koblatiimin laskiaismäenlas-
kusta 2005.

5. Joku noista idioottiflashpeleistä, joita Heli pelaa. Tarpeeksi 
yksinkertainen, mutta loistavaa ajanvietettä.

<@AapoH> oon aina halunnu viikset mun kuviin

Aapo “AapoH” Herrala, puheenjohtaja

1. 24, vuosimallia 2002

2. Raha-asioita hoitelen ja murisen kokouksissa.

3. Olin ensin Blanko-päivien talouspäällikkönä ja siitä sitten oli 
luontevaa siirtyä Blankolle rahastonhoitajaksi. Lisäksi hallitus-
paikka tietysti kiinnosti. =)

4. Toimintaa järjestetään monipuolisesti, jotta jokaiselle löy-
tyisi jotain. Uusia ideoita testataan ja toki niitä otetaan aina 
vastaan. =)

5. ...

Inga-Liisa “uxni” Jomppanen, rahastonhoitaja
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Blanko-aktiivi nen laskeuma

1. 23v, 2003, varattu

2. Vastaan jäsenistä.

3. Olen mukana Blankon toiminnassa, koska huomasin että blankolaiset ovat 
hyviä tyyppejä ja haluan omalta osaltani kehittää Blankon toimintaa eteen-
päin.

4. Olen vasta ensimmäistä vuotta aktiivitoiminnassa mukana ja vielä tähän 
mennessä on ollut hiukan semmoista totuttelua hommaan, mutta nyt tulevan 
syksyn aikana olisi tarkoitus lähteä taas kehittelemään jotain uutta, esimerkik-
si uutta sähköistä jäsenrekisteriä voisi miettiä pidemmälle jne.

5. Jos olisin peli olisin varmaankin Fallout, kun se oli aikoinaan niin mie-
lettömän addiktiivinen ja siinä on näpertämistä piiiitkäksi aikaa läpipeluun 
jälkeenkin.

Jaakko “herotique” Sepponen, jäsenvastaava

1. 35, 02, sinkku

2. Toimin tapahtumien suunnittelijana. Haraan myös tarvitta-
essa vastaan.

3. Ainejärjestön/ainejärjestötoiminnan kautta olen saanut ko-
solti kavereita. Olen myös hieman huomionkipeä.

4. Los binaros ý... :) (para la excursión en manamansalo)

5. Nykypeleistä varmaan Far Cry. Olen avoin vaihtoehdoille.

Juhana “huluxide” Virtanen, suunnittelija

1. 24, 2004, avoliittoutunut ja kihloissa

2. Komennan blankkitiimiä ja avustajia tekemään komeita Blankkeja.

3. Blankossa on mukavaa verkostoitua ja pitää hauskaa!! Näiden kahden asian tärkeyden pienryh-
mäohjaajani Jussi Kärki onnistui päähäni teroittamaan lähtemättömästi. Blankin tekoon ajauduin 
mukaan, kun pyysivät kirjoittamaan fuksisyksyn AbiBlankkiin peliarvostelua.

4. Näitä tämän vuoden Blankkeja on ollut yllättävänkin lämmittävää noutaa painosta.

5. Olisin luultavasti jokin Nintendon söpöilypeli - kiltti, värikäs, innovatiivinen ja täynnä  
hassuja äännähdyksiä.

Eino “Keskitalo” Keskitalo,
Blankin päätoimittaja

1. 23v, 2004, yksineläjä

2. Tämän kysymyksen olen itsellenikin monesti 
esittänyt. :) Lähinnä hoidan killan ulkopuolisia 
asioita eli hoidan suhteita ulkoisiin sidosryhmiin 
niin yliopistolla kuin sen ulkopuolellakin.

3. Olen ollut hemmetin ylpeä Krogeruksen Mii-
kasta.

4. Blanko on hienoin ja kaunein. Blanko tarjoaa 
mahtavia elämyksiä niin aikuisille kuin lapsille-
kin.

5. Olisin miinaharava koska se on yksinkertainen, 
mutta vaativa ja ah niin viihdyttävä!

Vesa-Pekka “ghekko” 
Leppänen, ulkoministeri

1. 23, n., sinkku (tavoitteena kesähäät 2012)

2. Toimin tiedottajana eli tiedotan eri asioista erinäisiä medioita hyväksi 
käyttäen.

3. Jonkin aikaa sivusta haisteltuani minut värvättiin mukaan aktiivitoi-
mintaan viekkaasti ja salamannopeasti. Homma on mukavaa ja ihmiset 
ympärillä loistavia.

4. Melkoisen tasaista menoa, kun en mitään huippukohtia osaa kertoa. :)

5. Pitkään mietittyäni pakko vastata se ilmeisin, eli tanssipeli. Molemmat, 
musiikki ja tanssiminen ovat niitä juttuja mistä tykkäilen ja joku 
saattaa kiltiksellä minut kyseisten asioiden parista bongata.

Miikka “Mikuel” Ansamaa, tiedottaja
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Heli Kuosmanen

1. 23v, tol-05, rengastettu

2. vainaaja, ehdoton suosikki #jokurandomkanava.

3. En ole vielä valinnut, ei kai sillä niin kiirettä vielä ole...

4. Digimedian perusteet oli viime syksyllä loistavasti toteutettu, vaikka se 
ei sinänsä aiheena omaa sydäntä lähinnä olekaan.

5. Arpomusmaximus... Ehkä pitää sanoa viime syksyn peli-ilta ihan vaan 
henkilökohtaisista syistä.

1. 25 v, 2003, uussinkku

2. Koulutuspoliittisena vastaavana hääräilen. Edustan siis Blankoa ja opiskelijoita kun TOL:illa 
vedellään linjoja opiskelun suhteen.

3. Jotta olis jotain kivaa tekemistä, opiskelu kun ei yksin täytä kalenteria (eikä elämän täydelli-
syystoiveita).

4. Että tällainen kalkkis on jaksanut rientää nuorempien mukana (vaikkei tuota ikäeroa nyt niin 
paljon ole ollut ;-) ) - ja että Blankki alkoi pari vuotta ilmestymään vähän säännöllisemmin (olin 
Blankin päätoimittajana 10/2003 - 12/2005)

5. Ehkäpä taskubiljardi - no, sitä osaan - tai sitten shakki, sitä taas en osaa kuin välttävästi (haasteita 
otetaan kyllä vastaan). ;-)

Markku “SirMake” Pylkkö, KoPo-vastaava

Rakas varapuheenjohtajamme oli valitettavasti Bulgariassa toimituksen tavoittamattomissa. Siksipä Blankon aktiivit vastasivat kysymyksiin 
hänen puolestaan.

1. <@hcp> 18, 1., actionman

2. Miikka ottaa vastaan vittuilua ja tekee kaikki paskahommat. Salaa kuitenkin rakastamme Miikkaa enemmän kuin hän arvaakaan! 
<@Yagua> koska muut on niin alkkiksia niin jonkunhan se on hommat tehtävä

3. <@Yagua> koska miikka on niin kova jätkä
<@vainaaja> voidakseen tavata fuksitypyjä
<@Jiwa> koska miikkalla ei oo elämää
<@vainaaja> miksi helvetissä miikka edes on mukana?
<@Jiwa> joku sen varmaan on värvänny mukaan
<@Yagua> koska muut vielä enempi alkkiksia ja jonkun on pidettävä pulju kasassa

4. <@hcp> oliko se röksä joka heitti sen “Pojat mä oon niiin ylpeä teistä”
<@hcp> aapo heitti “Mää rakastan teitä”
<@vainaaja> eli onko vastaus “Pojista”

5. Oblivion. Miikka on luonnostaan tundrien jylhä taistelijasielu. Miikka on 
myös keräilijäluonne. Tullakseen hyväksi myrkkyjä käyttäväksi salamurhaajak-
si on Oblivionissa hypittävä kedolla kukkia poimien.

1. 24, -04, sinkku

2. Olen sihteerikkö, naputtelen pöytäkirjoja hallituksen kokouksissa.

3. Ehdottomasti hienot ihmiset ovat paras asia.

4. Kaikesta!

5. Kyykkä. Voisihan tähän valita jonkin tietokonepelinkin, mutta kyyk-
kä on peleistä paras. Rakkaudesta lajiin!

Miikka “Netmonkey” Krogerus, 
varapuheenjohtaja

Simo “simbah” Arvola, sihteeri

PR
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Huhtikuun lopussa joukko innokkaita blankolaisia kokoontui 
Nuottasaaren koulun tiloihin testaamaan taitojaan ikiaikaises-
sa eliittilajissa, jota myös jousiammunnaksi kutsutaan. Omana 
kannustimenani osallistumiseen oli rohkaiseva horoskooppi-
merkkini, joka väitti että minulla olisi kenties luontaisia taipu-
muksia kyseiseen hommaan. Ehkä oli, ehkä ei.

Harjoittelusessio alkoi yleisellä opastuksella, jossa käytiin läpi 
jousen käsittelyä ja ammuntatekniikkaa. Vanhemmat jousi-
miessedät selittivät että kyseessä ei ole voima- vaan tekniikka-
laji (niinhän ne kaikki aina väittää..). Alkuinfon jälkeen saimme 
varustautua käsi- ja sormisuojilla, jotka puettiin päälle suo-
jaamaan pieniä kätösiämme mahdollisilta jänteen yllättäviltä 
räpsähdyksiltä. Itse onneksi vältyin moisilta, mutta muutama 
vähemmän onnekas sai käsivarteensa mojovan tällin ei-niin-
kovin-hyvin onnistuneiden tähtäilyjen päätteeksi. Varustautu-
mista seurasi jonoihin järjestäytyminen ja sitten päästiin hypis-
telemään ihan joustakin. Ja nuolia, joita oli kokonaiset kolme 
kappaletta per kerta. Jänskätti.

Ensimmäinen nuoli: “onpa.. melko.. jäykkä tämä jousi.. jahas 
tonne tähdätään ja tuo vanha setä huohottaa tuossa vieressä 
että KIRISTÄ VIELÄ, VIELÄ, VIELÄ VÄHÄN, argh.. no jospa 
nyt..” *sproing* “Ei oo totta, napakymppi!” Olin voimieni tun-
nossa, varma siitä että tää on mun juttu. Jee! Valitettavasti se ei 
sitten mennytkään ihan niin. Tekniikka oli hieman hakusessa ja 
vaikka oikea voimankäyttö suunnilleen löytyikin, niin jänteestä 
irtipäästäminen oli välillä vaikeaa, kun pelotti että räpsyy sor-
mille (hölmöä, ottaen huomioon että kertaakaan ei räpsynyt). 

Voin kuitenkin lohduttautua sillä, että ainakin osuin tauluun 
joka kerta! Että ei se nyt ihan huonosti mennyt kuitenkaan.

Viereisessä jonossa pari nimeltämainitsematonta sankaria alkoi 
kisailemaan keskenään kumpi saa ekana kolme kymppiä pe-
räkkäin ja näki jo itsensä sielunsa silmin sukkahousuissa Sher-
woodin metsässä ammuskelemassa roistoja tai Sveitsissä täh-
täilemässä omenia raukkojen kavereidensa päälaelta. Kolmen 
kympin suora jäi herroilta saavuttamatta, mutta uho oli silti 
kova: “heti ens viikolla uudestaan!” Taisivatpa suunnitella jopa 
oman jousen hankkimistakin saman tien, mutta tiettävästi eivät 
ainakaan toistaiseksi ole hankintoja tehneet.

Vaan olihan se kivaa ja aika loppui lyhyeen, olisi siellä kau-
emminkin viihtynyt kisailemassa itseään (ja miksei muitakin) 
vastaan. Lajin harrastaminen ei kuulostanut kovin kalliilta ai-
nakaan aloittelijalle, sillä Oulun Jousimiehet järjestävät opastu-
siltoja joka tiistai opiskelijaystävälliseen 2 euron kertahintaan. 
Tsekkaa Jos Et Usko: http://www.oulunjousimiehet.fi. Itse ai-
nakin ajattelin hyödyntää tuota mahdollisuutta vielä tulevai-
suudessa. Ehkä. :)

Sisäistä Wilhelm Telliä
etsimässä

teksti: Anna Nikkilä
kuvat: Juhani Lehtonen

Jousiammuntaintro 19.4.2006
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Pulssini kiihtyy, hikipisarat nousevat iholleni ja käteni tärise-
vät... Hittaasti liu’utan sormiani tasaista pintaa pitkin, kunnes 
tunnen käteni juuri oikeassa kohdassa, liikutan kättäni hellästi 
ja painan pehmeästi. Hellä mutta määrätietoinen kosketukseni 
saa hivenen vastustavan mutta vastaanottavan palautteen. Ik-
kuna aukeaa, olen astunut irkkiin.

Nyt ei kuitenkaan puhuta teinien valtaamasta Irc-galleriasta, 
jossa suurin osa käyttäjistä ei tiedä mitään todellisesta irkistä. 
Ei.. todellisuus on jotain paljon seksikkäämpää. IRC eli Inter-
net Relay Chat on entisen Oulun yliopiston opiskelijan Jarkko 
“Wiz” Oikarisen vuonna 1988 kehittämä reaaliaikainen keskus-
teluohjelma, joka oli siis olemassa kauan ennen Messengeriä 
ja KissFM-chatteja. Vaikka näistä selviääkin mitä chatit ovat ja 
ne toimivat näppärinä esimerkkeinä, NÄITÄ EI TULE IKINÄ 
KÄYTTÄÄ! Näitä ratkaisuja voidaan verrata mm. jarrupalojen 
öljyämiseen tai haarniskassa uimiseen. Nämä ovat vain surkeita 
korvikkeita, ja jos jotain totuuttakin tähän tekstiin tulee laittaa, 
niin chatit kehittyivät alunperin ircistä.

Blankolaisille IRC näyttelee suurta roolia. Se on ehkä tehokkain 
käytössämme oleva tiedotustapa, vaikka toki Blanko-aktiiveille 
on olemassa oma postituslistakin. Myös kysymykset kursseille 
ilmoittautumisista ja muusta opiskeluun liittyvästä ja erityisesti 
siihen siihen liittymättömästä voi ohjata joko #Blanko:lle tai 
#Blanko.2006:lle, joka on juuri teidän ikioma kanavanne, arvoi-
sat syksyn 2006 fuksit.

Ircin toiminta saattaa vasta-alkajalle vaikuttaa vähintäänkin 
mystisen seksikkäältä, mutta ei huolta, pian ovet revitään auki 
ja salat paljastetaan ja kaikki mystisyys katoaa, pian irc on vain 
seksikästä.

Ensin on valittava irc-clientti. Vaihtoehtoja on useita, mutta 
suurin osa käyttää joko mIRC:iä tai irssiä. mIRC:n etuna on 
graafi nen käyttöliittymä, skriptituki jnejne. irssin puolesta pu-
huvat muokattavuus, kyky ajaa sitä screenissä serverillä (oman 
tietokoneen voi sammuttaa, mutta irssi pysyy serverillä tiukasti 
käynnissä), vakaus ja näppäryys (kunhan sen käytön on ensin 
opetellut). mIRC:in käyttöön löytyy ohjeita googlettamalla, 
mikä on jokaisen blankolaisen perustaito. irssin lyhyt oppimää-
rä taas seuraa tässä:

Kun uutena opiskelijana saavut yliopistolle, käteesi lyödään 
ennemmin tai myöhemmin tunnukset tuomelle, josta tässä 
vaiheessa ei tarvitse tietää kuin se, että siellä voi pyörittää irssi-
screeniä (hyvä juttu). Kun siis kotia päästyäsi uudet tunnukset 
kädessä istuessasi avaat tietokoneen suorita seuraava:

Kuinka se toimii?

1. Imuta ssh-client jolla voit ottaa yhteyden tuomeen, suositel-
tavia valintoja ovat mm. Putty ja Nutty  [Oikeissa Käyttöjärjes-
telmissä on Terminal tai vastaava valmiina. toim. huom.]

2. Yhdistä ja kirjaudu tuomelle, tuomen osoite on tuomi.oulu.
fi 

3. Kirjoita seuraavat käskyt:

screen irssi

/server irc.oulu.fi 

/join #blanko

Onneksi olkoon, nyt olet virallisesti menettänyt elämäsi ja al-
kanut irkkaamaan. Tässä myös muutamia muita käskyjä jotka 
voit kokea hyödyllisiksi:

/nick [nimi] muuttaa nimimerkkisi

/topic [topicci] muuttaa kanavan topicin

/me [höpöttää] kertoo mitä teet

/join #[kanava] kanavalle liittyminen

/whois [nimi] kertoo, kuka joku on

/set real_name [nimi muutettu] muuttaa realnamesi, 
suositellaan oikeaa nimeä, ainakin IRCnetin puolella (kohte-
liaisuus- ja perinnesyistä), pelkkä /set tulostaa pitkän listan 
muokattavista parametreista. Säätäjät tutustukoon

/query [nimi] kahdenkeskinen keskustelu

/msg [nimi] viesti yksityisviesti henkilölle nimi

/part kanavalta poistuminen

/quit lopettaa irkin... tätä ei suositella. Elämän omistaminen 
ei kannata, koska se johtaa loppupeleissä kuolemaan. Irkkaajat 
taas elävät ikuisesti

/away [viesti] asettaa poissaoloviestin

pelkkä /away poistaa poissaoloviestin

/names listaa aktiivisen kanavan paikallaolijat

/help [komento] tulostaa apuja komennosta, pelkkä /help 
listaa käytettävissä olevat komennot
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Ctrl+1(->0) Hyppää kyseiseen ikkunaan

Ctrl+p Edellinen ikkunaan

Ctrl+n Seuraava ikkunaan

Alt+a Viimeiseksi aktiivinen ikkuna

Page up Lastlogin selaaminen ylöspäin

Page down Lastlogin selaaminen alaspäin

Nikin alku + tab Nikin täydennys

Ctrl+a + d Detachaus screenistä. Tämän avulla irssiä ei tar-
vitse sulkea vaikket olekaan sen ääressä, etkä missaa keskus-
telusta mitään. tuomelta pääset pois komentamalla logout. 
Takaisin irkkiin pääset komentamalla tuomen komentoriviltä  
screen -r. Jos yhteys katkesi ja screen sanoo, ettei ole mitään 
resumoitavaa, komenna screen -rd.

#Blanko olisiko tämä itsestäänselvä?

#Blanko.2006 kyllä, tämä on teidän ikioma kanavanne :) jossa 
kuitenkin muitakin kiusanhenkiä palloilee, kuten allekirjoitta-
nut.

#Blanko.sinkut kysyttävää??

Yleinen törkeä käytös johtaa ilmalentoon ulos kanavalta.

Floodaaminen johtaa ilmalentoon kanavalta

Kiroilu voi johtaa ilmalentoon kanavalta

Turha itkeminen voi johtaa ilmalentoon kanavalta

Mikä tahansa voi johtaa ilmalentoon kanavalta

Jotkin asiat vain täytyy selvittää kokemuksen kautta. Joillekkin 
kenkää vain tulee enemmän kuin muille. Muistaa kannattaa 
että IRC on malliesimerkki siitä, millainen keskusteluohjelman 
tulee olla, harmi vain, että keskustelut ovat yleensä ihan toista 
luokkaa. Irkkaus on kuitenkin osa blankolaisuutta ja kaikki tieto 
tulee irkin kautta perille paljon nopeammin kuin ns. ”virallisia 
tiedotuskanavia” pitkin ja yhteistä elämän puutetta voi korjailla 
kanssablankolaisten kanssa yön myöhäisinä tunteina.

Kanavia joita voit kokeilla:

Mitä et saa tehdä irkissä?

Markku Väisänen

1. 21v, -04, free man

2. Magez + #blanko, #oulunsalo.

3. En oo vielä valinnut mut vois ottaa ohjelmistoliiketoiminnan, koska se 
kuulostaa niin katu-uskottavalta ;)

4. EN2 eli enkku kakkonen. Aluksi hajoilin läsnäoloon ja myöhemmin 
selvisi, että sen olisi voinut helpomminkin suorittaa. Osoittautui 
kuitenkin jälkeenpäin hyödylliseksi.

5. Ehkä fuksisuunnistukset. Rentoa meininkiä ja uusia kasvoja.

Kulissien      
takaa...

Tiettävästi Blankon pj:n avovaimo 
ei saa mieheltään riittävästi ..no, 
sitä. Hänet on tavattu useasti nus-
simassa pilkkua #blanko.blankki-ka-
navalla. Nähtävästi tämä kuitenkin 
riittää avio-onnen säilyttämiseen, 
sillä näyttäisi sormissa hieman ki-
maltavan!

12:16 <@Netmonkey> baariton wappu

Eräs blankki-tiimin toimittaja kuu-
lemma sai lukiokierroksiltaan fuk-
sikokelaan kotiinsa “vierailulle” 
juuri pääsykokeen alla! Juorupals-
talaisia kuumotti vielä lisää tieto, 
jonka mukaan pääsykoe-eläimen 
nimi olisi “Jari” (nimi muutettu). 
Lieköhän hän tämänkin lehden 
saajien joukossa..

PR
O ’06

teksti: <@Piudi> & <@Mutjake>
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Olli Puljula

1. 22v, tol-03, naimaton

2. bartfast. #java.fi, #blanko.2004

3. Ohjelmistoliiketoiminta. Syinä raha ja monipuolisemmat työteh-
tävät.

4. Olio-ohjelmointi. Keskittyy olennaiseen.

5. Vappu ‘06. Työt eivät hidastaneet tänä vuonna ryyppyputkea.

PR
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Blanko-päivät järjestetään perinteisesti syksyisin ja on suun-
nattu ITC-alan yrityksille vuosittaiseksi kohtauspaikaksi Poh-
jois-Suomessa. Kävijöitä tapahtumassa on ollut parisen sataa 
vuosittain. Viime vuonna ajankohtaisimmiksi aiheiksi nousivat 
mm. digitaalinen sisällöntuotanto ja kansainvälisen yrityksen 
johtaminen.

Poikkeuksellisesti tänä vuonna Blanko-päivät yhdistyvät valta-
kunnallisen korkeakoulujen IT-päiviin. Alun perin ”Laskenta-
päivinä” tunnettu IT-päivät tapahtuma on myös saanut alkunsa 
1970-luvun lopulta. Oulussa IT-päivät järjestettiin viimeksi 
vuonna 1994 Oulun yliopiston ATK-keskuksen järjestämänä.

Tämänvuotinen uusi tapahtuma tunnetaan nimellä BIT-päi-
vät ja se järjestetään 1.-3.11.2006 hotelli Radisson SAS:issa. 
BIT-päivät toteutetaan kolmipäiväisenä seminaaritapahtumana 
ja sinne odotetaan noin 500 osallistujaa suomalaisista korkea-
kouluista, ammattikorkeakouluista ja pohjois-suomalaisista 
ICT-alan yrityksistä. Radisson SAS –hotelli toimii tapahtuman 
pääpaikkana, mutta ohjelmaa tulee olemaan myös kaupungin-
teatterilla sekä torin aitoissa.

Keskiviikkona 1.11. aiheena on ”IT-Covernace” ja ”Muuttuva 
ohjelmistotuotanto”. Illan päättää ohjelmallinen cocktail-tilai-
suus. Torstaina aiheina ovat ”Koulutusteknologia”, ”Tietoturva” 
ja ”Sähköinen asiointi”. Päivän päätteeksi järjestetään iltajuh-
laspektaakkeli, jossa nautitaan hyvää ruokaa ja hieman juomaa 
hyvän ohjelman kera. Juhlan jälkeen suunnataan viralliseen 
jatkopaikkaan Ravintola Onnelaan. Perjantaina herätään vielä 

seminaaripöhnät silmissä ja suunnataan kulkumme kuunte-
lemaan aiheista ”Sähköiset palvelut”, ”Laitteet ja sovellukset” 
sekä ”Kehityshankkeet”.

Tapahtuman toteutukseen tarvitsemme teitä, arvoisat fuksit. 
Apua tarvitaan sekä saleissa, info-pisteellä, parkkipaikalla, nari-
kassa että myös iltajuhlissa. Apulaisien määrä on noin 20. Osal-
listuminen tämänlaatuisen tapahtuman järjestämiseen Poh-
jois-Suomessa on ainutkertainen mahdollisuus opiskelu-uran 
aikana. Seminaarissa pääset tutustumaan valtakunnallisiin IT-
alan päättäjiin sekä oululaisten yritysten johtajiin oman aktiivi-
suutesi mukaan. Tapahtuman avustajille järjestetään joulukuun 
alussa spektaakkelinomainen karonkka-tilaisuus syötävineen ja 
juotavineen.

Lisätietoa tapahtumasta löydät osoitteesta http://www.bit-
paivat.fi/. Mikäli haluat avustajaksi tapahtumaan, ota yhteyttä 
projektipäällikkö Marja Hamariin (marja.hamari@oulu.fi). BIT-
päivät organisaatio tulee myös esittäytymään fuksisaunaan.

Blanko-päivät on Suomen tunnetuimpia IT-
alan tapahtumia, jonka historia ulottuu 
aina 1970-luvulle asti. Tapahtuman jär-
jestää Linnanmaan piuha ry, joka koostuu 
tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoista. 
Taustalla tukena toimivat myös ainejärjestö 
Blanko ry ja Pohjois-Pohjanmaan tietojen-
käsittely-yhdistys POTKY ry.

Marja Hamari
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B_kela
Kuinka yhdistetään James Bond ja kääpiöt?

”Nick Nack!”, tuplanollaseiskafanit hihkaisevat. Vastaus on oikea, mutta varsin tyl-
sä. Leffahyllyäni hieman tutkailemalla löysin paljon mielenkiintoisemman ratkai-
sun - vaikkei sitä kukaan pyytänytkään.

Zuijia paidang zhi nuhuang miling / Aces Go Places 3: Our 
Man From Bond Street / Mad Mission 3
Sankarimme King Kong (Sam Hui) viettää lomaa Ranskassa, kun yhtäkkiä maanisesti nau-
rava James Bond -pahis Oddjob ylitärkättyine päähineineen käy mitään selittelemättä hänen 
kimppuunsa. Kyseessä ei ole Kultasormesta tuttu Harold Sakata, vaan varsin pätevä kopio, 
mutta sitä ei ehdi kauaa miettiä, kun kuvaan ängetään lisäksi ihka aito Jaws (Richard Kiel).

Bond-parodiaa tuskiin voisi paremmin aloittaa ja kierroksia lisätään vielä marssittamalla 
ruutuun itse Connery, ei tosin Sean, vaan velipoika Neil. Neilin esittämä ”Mr. Bond” antaa 
Kongille tehtäväksi anastaa Kuningattarelta varastetut jalokivet takaisin Hong Kongista. 
Tehtävää hankaloittaa Kongin paras ystävä, hän kun sattuu olemaan paikallinen poliisipääl-
likkö, joten yöpuuhille täytyy hankkia pätevä alibi. Tässä kohtaa mukaan astuu ns. ”kiinalai-
nen huumori”, joka on lähes yhtä rasittavaa kuin suomalainen pulttibois-kohellus, ja voi olla 
kokemattomalle sietämätön elämys. Onneksi tekijöillä on ollut varaa ja älyä ripotella eloku-
vaan rutkasti erikoistehosteita ja -härveleitä, kuten joukkueellinen rakettirepuilla lenteleviä 
kung-fu joulupukkeja, joten sen katsoo pahemmin kakistelematta ja jopa nauttien.

For Your Height Only
Mikäli kiinalaisilla oli rahaa, niin filippiiniläisillä oli kääpiö, eikä sitten 
juurikaan mitään muuta. Elokuvan sekavasta juonesta on hankala saada 
selkoa, mutta DVD:n kansitekstit kertovat pahojen poikien käyvän huu-
me- ja orjakauppaa mystisen herra Giantin johdolla. Huumeparonimme lä-
hinnä ajelevat ympäriinsä kuplavolkkareilla ja ottavat vähän väliä yhteen 
alle metrisen minisuperagentti 00:n (Weng Weng) kanssa.

Tuplanollan näyttelijävalinta on valitettavasti tehty pelkästään ulkoisten 
avujen puutteiden perusteella: jos käsikirjoituksessa lukee ”00 kävelee 
huoneen poikki katsellen ympärilleen”, Weng marssii suoraan keskelle sa-
lia, vilkaisee vasemmalle ja oikealle kuin olisi ylittämässä katua ja jatkaa 
matkaa. Jokaisen liikkeen jälkeen hän pitää pienen, sekunnin parin, tau-
on. Tapa säilyy koko elokuvan keston ja alkaa tunnin kuluttua vaikuttaa 
katsojaan vuotavan vesihanan tavoin.

Verbaaliakrobatiikka on vielä huonommissa kantimissa, jopa siinä määrin 
että se on täytynyt käsikirjoittaa mukaan 00:n pomon ”ihastellessa” tämän 
harvasanaisuutta. Ja mitä tulee naisten kaatamiseen se käy näin:

-Nainen: ”Are you sexual animal?”

-00: ”I don’t know”

The Terror Of Tiny Town
Viimeisen notkuvan aasinsillan kautta pääsemme täydellä kääpiökastilla miehitettyyn länk-
käriin vuodelta 1938. Tuottaja Jed Buelliin mielenkiintoinen idea on valitettavasti vesitetty 
kliseisellä tarinalla karjavarkaista ja tylsillä lauluilla, joita hoilaamaan kerronta vähän väliä 
töksähtää.

Tarjolla on siis valkopaitainen sankari valkoisella ponillaan, rakkaustarina, nyrkkitappelui-
ta ja kuudestilaukeavien heiluttelua haukotuttavan laimeasti kuvattuna. Elokuvan ainoiksi 
kantimiksi on viritetty muutama kääpiövitsi, mutta ne menevät varomattomalta helposti ohi. 
Vuosisadan alunkaan yleisöäkään ei pelkkä kääpiöpelleily nähtävästi kiinnostanut ja suunni-
teltu jatko-osa ”Hang ‘Em Not So High” jäi valmistumatta.

Antti Ahola
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roksen lemmenvinkit
Eroksen lemmenvinkit -palsta tulee jälleen yhtä varmasti kuin uudet 
fuksitkin (TOL:n käytäville ja luentosaleihin siis). Tällä kertaa kysy-
myksiä on sadellut moninkertaisesti viime numeroon verrattuna. Sen pi-
demmittä esileikeittä asiaan, eli siihen, mistä puute niin usein on.

Ensimmäinen kysyjämme tiedustelee, “miten saada muija ottamaan suihin 
aina kun haluaa”. Ensimmäiseksi herää vastakysymys, miksi “muija” ei ota sui-

hin sitä halutessaan? Ehkä tässä kuitenkin tarkoitetaan kysyjän omia haluja. Siinä tapauk-
sessa tullaan laajempaan problematiikkaan kysynnästä ja tarjonnasta, jotka kohtaavat yhtä harvoin kuin nörtti ja 
humanisti.

Kysyjällemme voisi suositella fellaatiota tavoitellessaan miellyttämään ensin itse kumppaniaan. Myös hienova-
raisuus ja maltillinen eteneminen on useimmissa tapauksissa suorasukaisempaa menettelyä parempi vaihtoehto. 
Kannattaa kuitenkin tarkkailla tilannetta ja toimia sen vaatimalla tavalla. Vaikka esimerkiksi useimmissa tapauksis-
sa partnerin kutsuminen “muijaksi” saattaa häiritä päämäärän saavuttamista, se toisinaan voi jopa edesauttaa sitä. 
Nämä asiat harvoin ovat helppoja, mutta edellä annettuja ohjeita soveltamalla kysyjän omatkin toiveet on todennä-
köisemmin mahdollista tulla täytetyiksi ja mikä parasta, tällöin molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä. Harjoitus te-
kee mestarin tässäkin asiassa.

Toinen kysyjä haluaa tietää, “miten seksiaddiktiosta pääsee eroon”.Myös seksiriippuvuudesta on mahdollis-
ta påästä eroon, kuten muistakin addiktioista. Jos ongelma ei ole vielä kovin vakava, siitä voi pyrkiä eroon niin sano-
tusti kotikonsteinkin, kuten suuntaamalla mielenkiintoaan toisenlaisiin asioihin, esimerkiksi hankkimalla uusia har-
rastuksia (urheilu, postimerkkeily tai miksei vaikka ohjelmointikin ovat suositeltavia). Mikäli tätä on jo yritetty, tai 
ammattiapu koetaan muuten tarpeelliseksi, kannattaa ottaa yhteys esimerkiksi A-klinikkaan, jossa voidaan arvioida 
tilanne ja ohjata jatko-hoitoon.

Lisäksi Eros järjestää “opi tuntemaan seksuaalisuutesi”-työpajoja, jotka ovat lähinnä nuorille tai melko nuorille 
naisille suunnattuja, ryhmässä toteutettaviin käytännön harjoituksiin perustuvia niin sanottuihin hoito-tilaisuuksia. 
Niistä saattaisi kysyjämmekin hyötyä, mikäli sukupuoli sattuu kohdalleen. Ilmoittautumisia otetaan vastaan pals-
tan lopussa olevassa sähköpostiosoitteessa.

“Seksiriippuvuus” ei kuitenkaan ole aina pelkästään huono asia. Esimerkiksi yksinäiselle nörtille siitä saattaa olla 
paljonkin iloa - tai miksei seurassakin. Ongelma siitä tulee lähinnä, jos addiktio on pakkomielteinen ja häiritsee ar-
jesta selviytymistä. Lukijakuntamme huomioiden painotettakoon vielä, että seksi on kuitenkin lähtökohtaisesti täysin 
normaalia toimintaa, eikä sitä pidä hävetä edes yksin harrastettuna.

Eros lopettelee tähän tällä kertaa ja lähtee Juhannuksen viettoon. Kysymyksiä otetaan edelleen vastaan osoitteessa: 
eroksen_lemmenvinkit@hotmail.com ja Blankin postilokerossa kiltahuonelle. Nappulat kaakkoon! Tai jonnekin...

Eros de la Gomorra
--- rakkaudenaisantuntija ---



Henkilökuntaa

Amanuenssi Opintojen ohjaaja ja järjestelijä.

Assistentti eli assari on koulutusvirassa, jossa opetetaan ja 
tehdään omaa jatkotutkimusta.

Dekaani Tiedekunnan pomo. Dekaani allekirjoittaa tutkinto-
paperit ja antaa tutkintotodistuksen valmistuvalle publiikis-
sa.

Dosentti Tiettyyn aiheeseen erikoistunut opettaja, joka har-
voin on työssä laitoksessa, vaan vaikkapa muussa yliopistos-
sa, yrityselämässä tai eläkkeellä. Hän käy antamassa aihees-
taan dosenttiluentoja ja ohjaa aihepiirinsä graduja.

Lehtori Piti alunperin ääntämis- ja lukuharjoituksia kielissä, 
mutta nykyisin on opettaja muiden joukossa.

Pienryhmäohjaaja eli PRO Apusi ja ystäväsi yliopistoon 
saapuessasi. Pienryhmäohjaajaltasi voit kysyä ja pyytää apua 
missä tahansa mihin tahansa liittyvässä aiheessa, vastaus 
löytyy kaikkeen. 42.

Professori Yliopistossa tutkiva ja opettava tohtoris- 
henkilö, usein vieläpä jonkin laitoksen johtaja. Myös erityi-

enää nykyisin).

Opintopiste Näitä pääset laskemaan viimeistään ensi syksy-
nä, kun KELA lähestyy sinua ystävällisellä kirjeellä.

Opponentti Seminaarin tai väitöstilaisuuden vastaväittäjä, 
joka tieteellisten perinteiden mukaisesti pyrkii löytämään 
esiettävän työn heikkoudet ja vahvuudet.

Portfolio Voi olla kurssilla käytettävä opiskelumuoto, oman 
ammatillisen kehittymisen työkalu tai työnhakuasiakirja. 
Näyteportfolio on kansio, joka sisältää parhaat otteet työstäsi, 
ja jolla voit vaikkapa esittäytyä työnantajalle. Se on tavallaan 
laajennetu versio cv:stä. Perusportfolio tarkoittaa sitä laajaa 
opintojesi aikana tuottamaasi aineistoa, josta portfolio on 
koottu.

Promootio Uusille tohtoreille muutaman vuoden välein jär-
jestettävä vihkimisjuhlallisuuksien kimara.

Pruju Yliopistopainosta ostettu nippu papereita, joihin luen-
tojen asiat on koottu yleensä suoraan luentokalvoista.

Pro gradu Arkikielessä gradu, ylemmän korkeakoulututkin-
non lopputyö

Publiikki Tutkintojen julkistamistilaisuus, jossa dekaani 
luovuttaa todistuksen tutkinnon suorittaneelle. Publiikki 

Muita mystisiä lyhenteitä

1337 eli leet, elite, ei EVOta

EVO Et Vaan Osaa. Tätä tulet kuulemaan kohtuu-usein, käy-
tetään myös verbiä evottaa.

LOL Laughing Out Loud, tätäkin tulet kuulemaan.

OY Oulun yliopisto

OYY Oulun yliopiston ylioppilaskunta

PSOAS Pohjois-Suomen Opiskelija-asuntosäätiö. Täältä voit 
yrittää ruikuttaa kämppää itsellesi. PSOAS ei voi kuitenkaan 
tarjota asuntoa kaikille sellaista haluaville, joten oma aktiivi-
suus kämpän etsinnässä on erittäin hyvä asia. 

TOL Tietojenkäsittelytieteiden laitos. Lyhenne tulee mui-
naisilta ajoilta jolloin laitostamme kutsuttiin nimellä 
TietojenkäsittelyOPIN laitos. Opista on nykyään tullut histo-
riaa.

YTHS Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (menikö se näin). 
Niin ainakin jotkut väittävät. YHTS:n kivoista tädeistä ja 

kynäisten korjausvaatimusten.

Cum laude (Arvolauselman ohella) keskipitkä määrä opinto-
ja, niin sanotut aineopinnot. Vrt. Approbatur ja laudatur. 

Deadline Töiden palautusten ehdoton takaraja, joka yllättää 
varautuneimmankin opiskelijan rumasti takaapäin. Myös 
tämä teksti on palautettu 3 viikkoa deadlinen jälkeen. Muis-
takaa kuitenkin että harvoin deadlinen ovat joustavia (täh? nyt 
on tehty töitä yötä myöten [toim.huom.])

Essee (Tavanomaisempien merkitysten lisäksi) noin kymmen-
sivuinen kirjoitelma, jolla voi suorittaa osan kurssista. Vaikka 
esseessäkin pitäydytään tieteellisessä täsmällisyydessä, siinä 
on yleensä runsaasti pohdintaa.

Filosofia Paitsi oppi tiedosta ynnä muusta, myös kum-
mallinen sana tulevassa tittelissäsi maisterin edellä. Syy 
on historiassa: ennen tieteet olivat eriytymättömämpiä ja 
kaikkea olevaista tutkittiin filosofian nimikkeen alla. Sit-
temmin luonnontieteellinen ja humanistinen todellisuuden 
käsittelytapa erosivat, mutta kummastakin tiedekunnasta 
edelleenkin valmistutaan filosofian maisteriksi.

Kandidaatti Kandidaatti on alempi korkeakoulututkinto, 
laajuudeltaan 180 opintopistettä. Uusien opiskelijoiden on 
opiskeltava itsensä kandidaateiksi ennen maisterintutkinnon 

Suomen ensimmänen patio oli ylioppilastalo Rauhalan pihalla 
60-luvulla.

Prolab Lasikoppi Tietotalo 2:n ensimmäisessä kerroksessa, 
josta saa hakea kurssien harjoitustöitä. Aukioloajat vaihtele-
vat. 

Teekkaritalo Kaijonharjussa sijaitseva teekkareiden oma 
pesä, jossa bileitä sattuu ja tapahtuu.

Vihreät naulakot Sekoittuvat helposti oransseihin naulakoi-
hin.

Opiskelijaelämästä

Blanko Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden opiske-
lijoiden ainejärjestö eli kilta, jonka tehtävänä on järjestää 
kaikennäköistä kivaa puuhasteltavaa opintojen vastapainoksi 
sekä ajaa opiskelijan etuja tässä kylmässä, pahassa maail-
massa.

Eurot Väistyvä perinne keskioluen ja siihen rinnastettavien 
alkoholijuomien polkumyynnistä.

Excu, ekskursio Reissu, yleensä matka toiselle paik-

kakunnalle, jossa on ohjelmassa yrityksiin ja toisiin alan 
opiskelijoihin tutustumista.

Goa-tze Taistelulaji, jonka kädentaitoja esitellään euron 
illoilla päällekarkaajan karkoittamiseksi.

GooM Vuosittain helmikuussa järjestettävä akateeminen 
risteily Suomenlahdella; mahdollisuus bailata neljä päivää 
peräkkäin tuhansien muiden opiskelijoiden kanssa!

Haalarit Opiskelijan oma “univormu”; käytetään bileissä, ex-
cuilla ja erinäisissä tapahtumissa. Haalareihin voi kiinnittää 
haalarimerkkejä, pinssejä ym. tauhkaa.

Jippo Alatyylinen ilmaisu

Muumiristeily Sigma-killan järjestämä kevyt-GooM, koko 
perheen satuseikkailu.

N Mystinen, ennalta-arvaamaton ja todennäköisesti hyvin 
suuri määrä ihmisiä, tavaroita tai aikayksikköjä. Esim. ”än-
nännen vuoden opiskelija.”

OPM Omat Eväät Messiin. 

OPM+OPM Omat Eväät ja Omat Pyyhkeet Messiin. Sau-
naillat ovat useimmiten OPM+OPM. Jos bileet eivät ole OPM, 
ne joko tarjoaa jokin yritys tai ne pidetään ravintolassa.

Teekkari Tupsulakkipäinen kansanosa, joka on vielä suu-
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suorittamista. Tietenkin kandidaatilla saatetaan viitata myös 
lääketieteen opiskelijaan, joka on klinikkavaiheessa, mutta ei 
ole vielä valmis lääketieteen lisensiaatti.

Kustos Johtaa puhetta tohtorinväitöstilaisuudessa.

Kypsyysnäyte Gradun jälkeen kirjoitettava tentti, jolla osoite-
taan, että osaa suomea ja että on kirjoittanut gradunsa itse. 

Laudatur Voi tulla saatua, vakkeivät opinnot menisikään 
aina viitosen tasaisesti. Laudatur on opintojen määrän mit-
tajana laajin, yleensä vain pääaineesta suoritettavat kaikki 
aineet syventävine kursseineen.

Lisensiaatti Eli lisuri eli lissu on jatkotutkinnon suorittanut 
henkilö. Yliopistossa hän voi työskennellä vaikkapa assis-
tenttina tai lehtorina. Nykysin monet jatkavat maisterista 
suoraan tohtoriksi. Toisaalta lääketieteellisestä tiedekunnas-
ta valmistutaan suoraan lisensiaateiksi.

Maisteri Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henki-
lö.

Ännännen vuoden opiskelija Vanhempi tieteenharjoittaja. 
Tai taivasta vanhempi tieteenharjoittaja.

Noppa Vanhempien tieteenharjoittajien käyttämä nimitys 
opintoviikoista (tai -pisteistä, ota näistä nyt sitten selvää 

sistä ansioista tasavallan presidentti voi myöntää professorin 
arvonimen.

Ensimmäisen vuoden kursseja

JO Johdatus ohjelmointiin; kuinka minusta tulee nörtti.

JOTT Johdatus tietojenkäsittelytieteisiini; kuinka ihmisistä 
on tullut nörttejä kautta aikojen.

JTS Johdatustietojärjestelmiensuunnitteluun; kuinka meistä 
pitäisi tulla nörttejä.

JTR Johdatus tietorakenteisiin; nörtit järjestykseen.

ITKK Ilmatorjuntakonekivääri, perusversio, Suomen puolus-
tusvoimat. Nörttien psykologia.

Tietoturvan peruskurssi tietoturha, jotain minkä suurin 
osa meistä hallitsee, mutta silti siellä istutaan. Suojautuneet 
nörtit. Muista pestä kätesi toisen hiirtä koskiessasi ennen ja 
jälkeen.

Logiikka Voidaan todistaa, että kuu on Ibi Love Londonissa 
bermudashortseissa. Nörtit todistavat.

remmalta osin miespuolista kuin TOLlilaiset.

TorrentTV, DCTV opiskelijoiden keskuudessa suosittuja 
kanavia *jämähtänee sensuuriin. Ja sitten vielä yhdet* (ei me 
näitä mitään tarkisteta [toim.huom.])

Ja vielä muuta mystistä opiskeluun liittyvää

Akatemia Viittaa toisaalta itse yliopistolaitokseen historial-
lisena, mutta jatkuvana järjestelmän; toisaalta sillä tarkoi-
tetaan valtiollista elintä Suomen Akatemiaa, joka järjestelee 
tieteen tekoa Suomessa ja muun muassa jakaa tutkimusraho-
ja.

Approbatur Toisaalta arvolauseena laatua ilmaiseva, mutta 
yleisemmin sillä viitataan opintojen määrään. Se on yhtä kuin 
perusopinnot pää- tai sivuaineesta. Vrt. Cum laude ja lauda-
tur.

Auskultointi Tarkoittaa opetusharjoittelua ja siihen liittyviä 
kasvatustieteellisiä opintoja.

Bumerangi Essee, referaatti tai harjoitustyö, joka hy-
väksymättömänä palautuu opiskelijalle kera opettajan puna-

vähän sedistäkin on tarvittaessa paljon apua.

WTF Olo joka usein yllättää. ”Mitä helevettiä täälä oikeen 
tapahtuu?!”

Paikkoja

Alakuppila Yliopiston keskusaulan alakerrassa sijaitseva 
ruokapaikka. Yläkuppila vastaavasti yläkerrassa.

Caio Unirestan Kaijonharjussa sijaitseva ravintola.

Kiltahuone Blankolaisten oma tila yliopistolla; sijaitsee kella-
rikerroksessa sinisen käytävän varrella vanhalla puolella.

IT 116 Luentosali. Tietotalo 2:n suurin ja kaunein.

Kiltatoimisto Sijaitsee Tietotalo 2:n alakerran pommi-
suojassa. Täällä me juuri nyt hiki- ja veripäissämme tätäkin 
läpyskää taitamme.

Lipasto Yliopisto, Linnanmaan campus-alue.

Oranssit naulakot Sekoittuvat helposti vihreisiin naulakoi-
hin.

Patio Oululaisten ikioma ravintolan ulkoanniskelualue. 

B L A N K K IFuski-
BLANKIN SANASTO FUKSEILLE 
JA KAIKILLE MUILLEKIN, JOTKA 
KOKEVAT OLEVANSA HUKASSA 
LIPASTOMAAILMAN KOVIN KÄ-
SITTEELLISESSÄ VIIDAKOSSA

TEILLE KOOSTIVAT:
PIUDI & MUTJAKE

MUUN TOIMITUSKUNNAN AVUSTAMINA
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järjestetään yleensä kerran kuukaudessa (ei heinä- eikä elo-
kuussa).

Referaatti Sisältää olennaisen asian. Kirjoittamalla referaa-
tin esim. kirjasta voi joskus kuitata osasuorituksen kurssista.

Respondentti Seminaarin tai väitöstilaisuuden päähenkilö, 
joka esittää tietoaan tieteelliseksi. Opponentin ja muun läsnä-
olevan tiedeyhteisön velvollisuus on punnita väitteen taso.

Tohtori Lisensiaattiakin enemmän jatko-opiskellut, väitös-
kirjan tehnyt henkilö, jolle tie on auki korkeimpiinkin yliopis-
tovirkoihin. Nykyään opiskellaan tohtoriksi suoraan maiste-
rista ilman lisensiaattityön tekoa.

Yo-kunta Oulun yliopiston ylioppilaskunta, OYY. Valvoo mei-
dän kaikkien opiskelijoiden etuja ja järjestää silloin tällöin 
kaikkea mukavaa.

Äly Olet merkityksetön ja mitätön, kertakaikkisen keskiverto. 
Luultavasti et edes huomaa sitä, mutta sinunlaisiasi varten 
on kehitetty joukko älyä vaatimattomia kursseja, joita pitävät 
opettajat jotka olivat joskus aivan samanlaisia kuin sinä. Ku-
ten tulet vielä huomaamaan, äly ei ole pääsyvaatimus.
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