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

Julkaisija: Blanko ry.
http://www.blanko.fi
Paino: Oulun yliopistopaino
Painos: 220 kpl
E-mail: blankki-tiimi@blanko.fi
http://blankki.blanko.fi/
nettijatkot http://blankki.blanko.fi/nettijatkot

Nimetöntä työtä lehden parissa ovat tehneet: Anna Keskitalo (taitto), Päivi Palosaari (ideointi), Jussi Lehtonen(oikoluku), Sari Alaluusua (oikoluku). On varmaankin 
joku, jota en muistanut mainita. Lisäksi ei voi muistaa mitä kaikkea mainitut ovat tehneet, mutta kiitoksia avusta vaikka virallista kiitosta en muistanutkaan antaa.

Seuraava Blankki ilmestyy lokakuun alussa. Jos haluat juttusi lehteen, lähetä se viimeistään 19.9.2008.
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pääkirjoitus
Tänä vuonna suurin osa teistä painoi onnellisena päähänsä ylioppilaslakin en-
simmäistä kertaa. Vaikkakin lakin laittaminen päähän on suorituksena hyvinkin 
vaatimaton, on se symbolisena eleenä todella suuri. Se merkitsee yhden elä-
mänvaiheen päättymistä ja seuraavan alkamista. Monet muuttavat kotoaan pois 
vieraaseen kaupunkiin. Ei enää äitiä huolehtimassa, ruokaa laittamassa, mutta 
toisaalta ei myöskään komentelemassa. Nyt alkaa itsenäinen vapaus kaikkine 
hyvine ja huonoine puolineen. Onneksi olkoon siitä!

Sama vapaus koskee jatkossa myös opiskelua. Kukaan ei kysy sinulta poissa olo-
jen syytä, mitään ei tarvitse selitellä. Opiskelet juuri niin kuin itsestäsi tuntuu. 
Mutta suuri vapaus ei ole pelkkää juhlaa, siihen liittyy myös vastuu. Vastuu 
itsestäsi, elämästäsi. Voit pitää hauskaa ja jättää tylsät luennot välistä, mutta 
sen jälkeen ei tarvitse ihmetellä miksi Kela ei olekaan enää kaveri. Ja onhan se 
muutenkin hieman ikävää sanoa äidille ja mummolle että parin vuoden päästä 
valmistun, kun he kymmenennen opiskeluvuoden jälkeen kysyvät että milloin-
kas sinä meinaat valmistua. Jossain välissä he kuitenkin alkavat huomata että 
olet vastannut kysymykseen “parin vuoden päästä” jo aika monta vuotta. En 
suosittele missään nimessä ottamaan liikaa omia vapauksia opiskelujen suhteen. 
Vaikkakin yliopistossa opiskeleminen on vapaata, pitää opintojen eteen silti 
tehdä työtä jotta opintopisteitä tulisi. Toisaalta en suosittele myöskään 24/7 
pänttäämistä. Sillä tavalla saat varmasti nopeasti fm-paperit kouraan, mutta 
menetät myöskin paljon arvokkaita asioita, joiden menettämistä kadut vanhana. 
Opiskeluaika on ihmisen parasta aikaa. Silloin voit vapaasti nauttia elämästäsi.

Opiskeluajan tärkein asia opiskelun ohella on verkostoituminen. Opiskeluai-
kanasi tulet luomaan monia tärkeitä suhteita, joiden ansiosta tulet pärjäämään 
paremmin työelämässä. Kannattaa siis ehdottomasti sekaantua ja osallistua 
mahdollisimman paljon oman ainejärjestömme Blankon toimintaan. Sieltä 
löydät kavereita ja se kehittää sinun henkilökohtaisia kykyjäsi enemmän kuin 
mikään kurssi. Kun itse tulin aikoinani tollille, olin hyvinkin nörttimäinen. Hil-
jalleen kaikki kuitenkin muuttui: aluksi liityin kombostikoblaan, jonka ansiosta 
sain monia uusia kavereita. Sitten sekaannuin Blankkiin ja sitä kautta Blankoon. 
Nyttemmin voin tuumata että saattaisihan minulla olla enemmän opintopistei-
tä jos en olisi kombostikoblaan tai Blankoon sekaantunut, mutta minulla olisi 
myös vähemmän mahtavia muistoja opiskeluajaltani. Ilman Blankoa minusta 
olisi luultavasti tullut enintään koodiorja joka tekee työtään kellarin pimeim-
mässä nurkassa, mutta sekaannuttuani toimintaan minusta voi tulla isona pal-
jon enemmän.

Toivottavasti näen sinutkin Blankon tapahtumissa verkostuitumassa tai Blankon 
toimintaan sekaantuneena itseäsi kehittämässä. Älä pilaa elämääsi opiskelulla, 
mutta älä myöskään pilaa opiskelujasi elämällä, sillä ei se riitä että yliopistoon 
pääsee, sieltä pitää päästä myös pois. 

            Rakkaudella,
Ville Kiviniemi

Herra Päätoimittaja

Älä 
pilaa 
elä-

määsi 
opiske-

lulla!
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tervehdys!
Ensinnäkin onnittelut teille uudet fuksit. Hyvä valinta, ja vielä parempi valinta on 
pitää kädessäsi tätä lehtien kuningasta eli Blankkia. Jälleen on edessä uusi luku-
vuosi ja uudet kuviot meille kaikille. Vanhoille opiskelijoille syksy tuo tullessaan 
uudet tavoitteet ja uudet kurssit ja fukseille edessä on lähtö miltei tyhjästä uu-
teen ja hienoon opiskelurupeamaan.

Oma vastuu korostuu yliopisto-opiskeluissa huomattavasti ja tuletkin olemaan 
itse vastuussa opiskelujesi etenemisestä. Saat itse päättää tahtisi ja osallistumisesi 
eri kursseihin, mutta muistathan, että vaikka luennoille ei aina jaksakaan mennä, 
niin pitää muistaa pitää huoli, ettei asia jää siksi oppimatta. Opiskelu ei kuitenkaan 
ole pelkkää raatamista, sillä kaikella on oltava vastapaino. Tässä osassa astuu esiin kil-
tamme Blanko. Pyrkimyksenämme on parantaa opiskelijoidemme arkea ja tuoda siihen 
myös huomattavasti virkistystä erilaisten tapahtumien ja tempausten muodossa.

Toivottavasti mahdollisimman moni lähtee mukaan Blankon tapahtumiin ja toimin-
taan heti alusta alkaen ja siten pääsee sisälle meidän iloiseen ja rentoon joukkoomme. 
Blankon toiminnassa ei aika käy pitkäksi, sillä saatat löytää itsesi hyvässä seurassa bi-
lettämästä, pelaamasta pelikonsoleita kiltahuoneella, pelaamasta kyykkää mm-kisoissa 
tai vaikka laulamassa mystisiä lauluja, joissa naudasta tehdään pekonia ympäri armasta 
Suomea ekskursiomatkoilla. Joka tapauksessa on selvää, ettei tekemisestä ja touhuami-
sesta tule pulaa tänäkään vuonna.

Ensikosketuksen yliopiston toimintaan saatte jo ensimmäisestä päivästä lähtien pien-
ryhmänohjaajanne ohjauksessa. Hän tulee auttamaan teitä saamaan tarvittavat tiedot 
ja ratkaisut askarruttaviin ongelmiin. Lisäksi myös kaikilta Blankon aktiiveilta voi kysyä 
apua milloin vain. Ei muuta kuin nykäisemään rohkeasti hihasta ja kysymään. Jokaisella 
pienryhmällä tulee myös olemaan ns. hallituskummi. Hän on hallituksen edustaja, joka 
kertoo tarkemmin Blankon toiminnasta ja avustaa pienryhmänohjaajaa aina tarvittaes-
sa.

Hauskaa syksyä kaikille ja törmäillään käytävillä, kiltiksellä ja tapahtumissa! 

Atte Aunola
PJ
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 mikä ihmeen Blanko?
Blanko ry. on noin 500-jäseninen Ou-
lun yliopiston tietojenkäsittelytietei-
den opiskelijoiden ainejärjestö, jonka 
tarkoitus on toimia opiskelijoiden 
tukena niin opinnoissa, opiskeluelä-
män pulmissa kuin myös vapaa-ajassa. 
Blankolla on takanaan pitkä ja vaihei-
kas historia niin hyvässä kuin pahassa. 
Ylä- ja alamäet kuuluvat kuitenkin 
kaikkien historiaan ja niistä on noustu 
entistä uljaanpana. Tänä vuonna täy-
teen tulee jo 35 vuotta osana oulu-
laista opiskelijakulttuuria ja IT-osaa-
mista. Tämän merkkipaalun kunniaksi 
tänä syksynä järjestetään suuret vuo-
sijuhlat.

Järjestön juuret ulottuvat 1960-lu-
vun lopulle, jolloin matemaattisten 
ja fysikaalisten tieteiden opiskelijoi-
den Sigma-killan alajärjestönä toimi 
Blanko-kerho. Alan kasvu kuitenkin 
tiedostettiin varsin pian ja oman ai-
nejärjestön perustaminen houkut-
teli opiskelijoita kovasti. Blanko-
kerho rekisteröitiinkin yhdistykseksi 
14.5.1973, jolloin se aloitti itsenäisen 
toimintansa. Yhdistyksen nimeämi-
sestä järjestettiin kilpailu ja yhtenä ni-
miehdotuksista oli Tietosavotta. Nimi 
Blanko todettiin kuitenkin parem-
maksi vaihtoehdoksi. Aluksi yhdistys 
keskittyi lähinnä opiskeluun liittyvien 
asioiden parantamiseen.

1970-luvulla automaattisen tietojen-
käsittelyn tarve alkoi kasvaa. Alalla ei 
kuitenkaan ollut tuohon aikaan tar-
peeksi ammattitaitoista henkilökun-
taa eikä yhteisiä tapahtumia, ainakaan 

Atte Aunola

näin pohjoisessa. Laitoksen johto ja 
Blankon jäsenistö päättivät siten jär-
jestää seminaarin nimeltään Oulun 
tietojenkäsittelypäivä Blanko. Nykyi-
sellään vuosittain järjestettävä tapah-
tuma kulkee nimellä Blanko-päivät 
ja sen käytännön järjestelyistä vas-
taa Linnanmaan Piuha ry., joka koos-
tuu pelkästään tietojenkäsittelytietei-
den opiskelijoista. Tapahtumassa käy 
keskimäärin 150-200 osallistujaa joka 
syksy.

Opiskelun ja alan työelämään tutus-
tumisen tukemiseksi Blanko järjestää 
ekskursioita alan yrityksiin. Takana on 
monia onnistuneita tutustumiskäyn-
tejä eri yrityksiin. Yhdistettynä eri 
paikkoihin sijoittuneisiin ekskursio-
matkoihin on jäsenistö päässyt koke-
maan monia mielenkiintoisia matkoja 
iloisissa merkeissä. Reissuja järjeste-
tään normaalisti kaksi vuodessa, yksi 
keväällä ja yksi syksyllä.

Opetuksen laadun takaamiseksi ja sen 
parantamiseksi järjestämme vuosittain 
vähintään yhden palauteiltapäivän yh-
dessä laitoksen kanssa, jolloin kaikilla 
opiskelijoilla on mahdollisuus saada 
asiansa sanotuksi suoraan opetushen-
kilökunnalle. Edustajamme ovat mu-
kana myös Opetuksen kehittämistyö-
ryhmässä valvomassa etujamme ja ke-
hittämässä opetusta parempaan suun-
taan.

Edustajamme toimivat myös yliopisto-
tasolla edustamassa opiskelijoitamme 
ja etujamme eri toimintaelimissä ja 

työryhmissä. Olemme siis mukana 
kaikilla rintamilla tekemässä juuri si-
nun opiskelukokemuksestasi onnistu-
nutta ja miellyttävää.

Blankon vapaa-aikaan kuuluu olen-
naisena osana urheilu- ja virkistystoi-
minta. Järjestö tarjoaa jäsenistölleen 
esimerkiksi elokuva- ja peli-iltoja, jär-
jestää bileitä ja mahdollisuuksia osal-
listua erinäisiin liikunnallisiin harras-
teisiin kuten jalkapalloon. Blankon ri-
veissä pääset myös helposti tutustu-
maan kovasti opiskelijoiden suosiossa 
olevaan lajiin: kyykkään. Tuohon aka-
teemisten lajien kuninkaaseen tulee 
myös moni teistä vielä hurahtamaan ja 
kenties matkaamaan Tampereelle asti 
tavoittelemaan kyykkäuran suurinta 
kruunua, maailmanmestaruutta.

Jos koet olevasi innokas toimimaan 
Blankossa laajemminkin kuin pelkäs-
tään jäsenenä, älä pelkää lähteä mu-
kaan toimintaan. Tapahtumissa tarvi-
taan aina avustajia ja joka syksy vali-
taan uusi hallitus ja uudet toimihen-
kilöt seuraavaa vuotta varten. Ole siis 
mukana, nauti, kerää pisteitä, tutustu 
uusiin ihmisiin tai luo verkostoja. Tär-
keintä on, että pidät sopivasti haus-
kaa.

Tervetuloa Blankon ihmeelliseen maa-
ilmaan! 
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Kun tämä poika teroitti kynänsä ja 
pakkasi kaiken valmiiksi ensimmäistä 
yliopistopäiväänsä varten, ei hän ar-
vannut mitä tuleman pitäisi. Kaikki 
oli uutta, hienoa ja suurta. Alkupäi-
vien jännityksen tuoma kankeus va-
pautui kuitenkin hiljalleen kahlatessa 
läpi ensimmäisten viikkojen. Jokainen 
päivä oli edellistä helpompi, yliopisto 
alkoi tuntua yhä tutummalta eikä liik-
kumiseen välttämättä tarvinnut enää 
epävarmuuden tunnetta seurakseen. 
Vuosi toikin mukanaan monenlaisia 
asioita. 

Varsinkin termi ”akateeminen vapaus” 
löysi tiensä kirjoittajan sydämeen yhä 
tiukemmin lukuvuoden lähestyessä 
loppuaan. Opiskeluiden osaltahan 
nyt on luonnollista että vuoden mit-
taan löytyy muutama ohi- tai jopa ros-
vosektori. Mutta se tärkeä asia minkä 
opin fuksivuoden aikana on, että ei 
maailma siihen kaadu. Aina voit yrit-
tää uudestaan, tai käydä tarvittaessa 
tietyn kurssin jonain toisena vuonna 
uusiksi. Opiskeluita ehtii kuiten-
kin miettiä vielä n vuotta, joten mitä 
muuta vuodesta jäi pinnalle? 

Ainakin päällimmäisenä mieleen tu-
lee lukuisia hienoja kavereita ja uu-
sia tuttavuuksia. Itse olen tutustunut 
vuoden aikana ihmisiin joista on tul-
lut parhaimpia ystäviäni, joten kaik-
kialla markkinoitava ideologia verkos-
toitumisesta ei todellakaan ole turhaa. 
Näiden avulla ja tuella olen osaksi saa-
nut läpi ongelmallisimpia kursseja. 
Toisena asiana vuodesta tulee mieleen 
luonnollisesti kaikki ei-opiskeluun liit-
tyvä, siis viihdepuoli. Vaikka välillä on 
vedetty neliveto päällä ja köli on hin-
kannut maata, niin silti sieltä on löyty-
nyt murusia elämän tarkoitusta. Pidän 
niitä tärkeinä osina fuksivuoden kasva-
misriittiä ja itsensä tutkiskelua. 

Otankin tässä lähempään tarkasteluun 
muutaman itse fuksina kokemiani erit-
täin herkästi koskettavia tapahtumia. 
Tukena tämän listauksen tekemisessä 
on käytetty fuksipassia, josta myös pis-
temäärät on rosvottu.

Fuksisauna +200: Tapahtuma avasi 
oikeastaan itselleni koko akateemisen 
juomakulttuuritietoisuuden. Viini vir-
taa ja kaikilla on hauskaa. Fuksisauna 
oli ensimmäinen tarkempi kosketus 
(niin henkinen kuin fyysinenkin) opis-
kelijatovereihin. Se oli oiva tilaisuus 
tutustua niin uusiin ihmisiin kuin 
myös Blankon toimintaan.

Syysexcursio +100: ”Excu excu 
excu excu excu excu excu...” Mikä 
ihmeen excu mistä ne kaikki oi-
kein puhelee. ”JA MUISTAT OLLA 
HETI LAITTAMASSA SITÄ NIMEÄ 
SINNE LISTAAN”. Ohjeet tulivat ai-
nakin heti selväksi ilmottautumisen 
osalta. Niin sitä sitten karaistiin syöt-
teen maisemiin. Fuksit saivat ikioman 
mökin jossa lähinnä naurettiin, laulet-
tiin, ryypättiin, syötiin, painittiin, pe-
lattiin pokeria, saunottiin, oksennel-
tiin ja lopuksi sammuttiin. Ja parasta 
näin hienot kokemukset on jakaa uu-
sien tovereiden kesken.

Fuksisuunnistus +100: Tämä kil-
pailu on heti ensimmäinen mahdolli-
suus näyttää mitä fuksi on miehiään. 
Se on myös erittäin mielenkiintoi-
sia muistoja tuottava tilaisuus. Harva 
meistä on ennen fuksivuottaan mais-
tellut soppaa akateemisen oppilaitok-
sen sisällä alasti. Maailmankatsomus 
avartui uusiin mittoihin; tällaista on 
siis se paljon puhuttu yliopistomaa-
ilma.

Mäenlasku +300: ”Jokainenhan 
nyt mäkeä osaa laskea”. Tämä oli ai-
van väärä lähtökohta lähdettäessä itse 

kilpailuun. Lopullinen totuus paljas-
tui itse kisapaikalla ja vääntyi muo-
toon ”jokainenhan nyt mäkeä osaa las-
kea... selvin päin”. Fuksitkin olivat löy-
täneet hyvin tiensä kisaan ja lähtivät 
kahden joukkueen voimin itse kilpai-
luun, joista toinen raivasi tiensä voit-
toon asti.

Haalarikastajaiset +200: Eihän 
yksikään ritari ole mitään ilman haar-
niskaansa. Oman taistelupuvun saami-
nen oli juhlallinen tilaisuus nuorelle 
fuksille. Vihdoin sai sen oman rylläys-
puvun, jota oli koko vuosi odoteltu. 
Haalareiden tilaushan tunnetusti oli 
tietysti oma ristiretkensä, mutta saa-
vathan saduissakin aina prinssit lo-
pulta prinsessat — niin me myös haa-
larit.

Kevätexcursio +100: Odotusarvo 
keväexcuun oli äärimmäisen kova. 
Sitä oli mainostettu monissa paikoin 
ja hype lähti pyörimään sen ympärillä. 
Se tuntui kevään odotetuimmalta ta-
pahtumalta, eikä suotta. Eikä tälläkään 
kertaa tarvinnut pettyä opiskelun an-
timiin. Reissu oli mahtava ja tuleville 
fukseille pieni vinkki, että kannattaa 
ostaa laadukkaat viinakärryt. Oma ah-
neus saattaa yllättää helposti tämmöi-
sillä matkoilla, mutta ymmärtäähän 
sen että kun tentit pyörii niin on pakko 
tasata tilannetta välissä.

Kaiken kaikkiaan vuosi toi monenlaista 
uutta ja kirjavaa. Itse ainakin suositte-
len kokemaan mahdollisimman pal-
jon opiskelun eri mahdollisuuksia jo 
heti fuksivuotena. Vaikka opiskelun 
ja viihteen tasapainottelun oppimi-
seen menee hetki aikaa, ei mikään ole 
niin mahtavaa kuin huomata että fuk-
sivuosi on parhautta eikä piinaa.

    Vuosi fuksina —
piinaa vai parhautta? Jonne Ansamaa
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Tietoa tiedotuksesta
Mistä tiedän milloin on bileet? Voinko ostaa jostain haalarimerkkejä? 
Saako jostain vanhoja tenttejä? Entä missä kaikki ovat?

Kaikkiin näihin ja moniin muihinkin mieltä askarruttaviin kysymyksiin 
löytyy vastaus Blankon www-sivuilta, osoitteesta

http://www.blanko.fi

Näiltä sivuilta löydät informaatiota Blankosta yleensä, miten 
Blankoon liitytään, kuka heiluttaa nuijaa, ja niin poispäin. 
Sivuilta löytyy kattava arkisto vanhoja tenttejä sekä linkkilista eri 
kurssien omille www-sivuille. Erilaisista tapahtumista ja bileistä 
tiedotetaan webissä, ja valokuvaaja tuppaa laittamaan sinne myös 
todistusaineistoa bileistä. Blankon sivuja kannattaa siis selailla usein!

Tietoa opiskelusta löytyy opiskeluwikistä

http://opiskelu.blanko.fi/index.php/Etusivu

Sieltä löydät tietoa kursseista, tenttilistan, opiskelun ajankohtaiset 
asiat. Kaikkea mahdollista mikä ylipäätään opiskeluun liittyy

Lisäksi tieto kulkee sähköpostitse; ainakin tärkeimmät 
asiat. Spämmimäärän vähentämiseksi Blanko käyttää myös 
uutisryhmäänsä

oy.killat.blanko

jossa tapahtumien ja muiden asioiden lisäksi välitetään tietoa 
avoimista työpaikoista. Tilaa heti kättelyssä tämä news-ryhmä; jos se 
tuntuu hankalalta, kysy apua pienryhmäohjaajaltasi.

Jaa että missä kaikki ovat? Hmm.. pitäisi ehkä kysyä että missä 
kaikki irkkaajat ovat. Blankolla on oma irc-kanava, jonne pääsee 
avaamalla jonkin ircohjelman ja kirjoittamalla

/join #blanko

Blanko-kanavalla voi jutskailla ihan mistä vaan. Yhdistävä tekijä 
kanavalla on se, että kaikki siellä ovat TOLlin opiskelijoita. Jos IRC 
on sinulle ennestään outo asia, pienryhmäohjaajasi opastanee 
tässäkin asiassa.

Fyysisesti tietoa löydät

Ilmoitustaululta TOLlin käytävällä

Laitoksen käytävällä olevalla ilmoitustaululla ilmoitetaan kaikista 
bileistä ja muista tärkeistä asioista. Ilmoitustauluakin kannattaa siis 
käydä katselemassa aina silloin tällöin.

Etkö löydä vastausta askarruttavaan asiaan? Ota yhteyttä Blankon 
hallitukseen tai toimihenkilöön! Sähköpostiosoitteet löydät 
osoitteesta

http://www.blanko.fi/kilta/hallitus/

Parhaimmat poiminnat ja paljon muuta luet kuitenkin tästä 
lärttysestä, Blankista. Uusimman lehden löydät kiltikseltä tai it115 
vieressä olevilta pöydiltä. Voit myös suunnata selaimesi osoitteeseen

http://blankki.blanko.fi

Sieltä löydät nettijatkot, lähes kaikkien Blankkien pdf-versiot, 
yhteystietoja toimitukseen ja muuta hyödyllistä informaatiota mikä 
jotenkin liittyy kunniakkaaseen lehteemme. 
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Tervehdys, tuleva blankolainen. 
Kunniakas tehtäväni on osallistua 
pienten fuksien perehdyttämiseen 
ja kertoa tästä ahkerien (ja ei niin 
ahkerien) opiskelijoidemme viih-
tyisästä kohtaamispaikasta! Etsit 
sitten piristävää kahvikupposta 
luentojen välillä tai sohvaa pien-
tä lepotaukoa varten, on Blankon 
oma kiltahuone juuri Sinun paik-
kasi.

Kiltahuone koostuu lähinnä kah-
desta huoneesta ja keittiöstä, jotka 
on varustettu kaikenlaisella pie-
nen ja suuremmankin opiskelijan 
tarpeita täyttävällä. Perimmäises-
tä huoneesta löytyy leppoisa oles-
kelutila, poppivehkeet, erilaisia 
lautapelejä, PC ja Mac vaikkapa 
irkkailuun ja netissä surffailuun, 
Xbox ja pari tanssimattoa jotka 
saavat jäykimmänkin nörtin sheik-
kaamaan kuin Marco Bjurström! 
Toinen huone soveltuu loistavasti 
esimerkiksi ryhmätöiden tekoon 
ja projektiryhmien palavereihin 
rauhallisuutensa vuoksi.

Luppoajalla kiltahuoneella on 
hyvä käydä harrastamassa sosiaa-
lista kommunikointia kahvittelun 
merkeissä. Mikäli tälläinen mui-
den ihmisten kanssa suorassa kon-

taktissa oleminen tuntuu hieman 
vieraalta toiminnalta, kiltahuo-
neella kokoontuu säännöllisesti 
myös irkkikerho, johon kaikki 
ovat vapaita liittymään! Ei siis 
muuta kuin sohvan valtaus, läppä-
ri kehiin ja henkevät irc-keskuste-
lut pystyyn vastakkaisella sohvalla 
istuvien kanssa.

Keittiöstä löytyy kahvinkeittovä-
lineet ja toki myös välineet teen 
ja kaakaon tekoon. Nämä ovat 
blankolaisten vapaassa käytössä ja 
usein siellä onkin valmista kahvia 
jo odottamassa. Blanko ei kuiten-
kaan tarjoa kertakäyttömukeja, 
joten tuothan oman mukisi! Myös 
muiden mukien lainaaminen on 
kiellettyä. Jääkaappi on myös va-
paassa käytössä ja siellä voi säilöä 
vaikkapa omia eväitään, joiden 
lämmittelyyn löytyy myös mikro.

Kiltahuoneella pidetään iltaisin 
erilaisia tapahtumia, kuten lef-
failtoja ja peli-iltoja. Näistä in-
formoidaan etukäteen ja ne ovat 
kaikille jäsenille avoimia. Myös 
hallituksen kokoukset pidetään 
kiltahuoneella ja kuka tahansa 
asioista kiinnostunut voi tulla pai-
kalle kuuntelemaan. Kiltahuone-
päivystyksen aikaan paikalla päi-

vystää joku hallituksen edustaja, 
jolta voit käydä myös ostamassa 
kiltapaitoja tai haalarimerkkejä.

Ovet avataan aamulla kahdeksalta 
ja suljetaan joskus neljän aikoihin. 
Halutessasi voit tiedustella omaan 
pilkkiisi kulkuoikeutta kiltikselle 
killan isänniltä.

Kiltahuonetta pyritään kehittä-
mään jäsenistön toiveita vastaa-
vaksi, joten ideoita sen kehittä-
miseen otetaan vastaan. Mikäli 
sinulla on ideoita tai kiltahuonetta 
koskevia kysymyksiä, ota yhteyttä 
esimerkiksi isanta@blanko.fi.

Kiltahuone on meidän kaikkien 
yhteinen olohuone, joten huoleh-
dithan myös jäljistäsi. Kiltahuo-
neelta löytyy useampia roskako-
reja ja oma keräyslaatikko mm. 
tyhjille pulloille. Pidetään paikka 
siistinä!

Tervetuloa viihtymään ja törmäil-
lään kahvinkeittimellä! 

Toinen olohuone

Anne-Mari Laitala
kiltahuonevastaava 2007

(Julkaistu aiemmin Blankissa 3/2007, 
muokannut Ville Kiviniemi) 
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Pitelet juuri kädessäsi 

Blankkia (tai no jos tarkkoja 

ollaan niin en ole varma 

missä kätesi juuri nyt on, 

mutta luultavasti vähintään-

kin luet Blankkia). Blankki 

on Blankolaisten oma lehti, 

josta voi lukea mitä erikoi-

simpia juttuja jotka tavalla tai 

toisella liittyvät Blankolaisten 

elämään (tai sitten eivät liity 

mitenkään). Blankilla on pitkä 

historia. Yhdessä välissä se 

oli kokonaan unholan mailla, 

kunnes se sieltä taasen 

vaelsi kansan keskuuteen. 

Viimeistään sillon kun Blankil-

le valittiin ensimmäistä kertaa 

virallinen päätoimittaja (Mark-

ku Pylkkö) alkoi Blankin ase-

ma olla turvattu. Siitä Blankin 

nousukausi voidaan laskea 

alkaneeksi ja nyt olemme 

tässä. Pitkä on ollut matka 

ja pitkä se vielä tulee näillä 

näkymin olemaankin.

Alkujaan Blankki oli vain lehti, 

nykyään se on paljon enem-

män. Blankki on mielentila ja 

Blankkiin sekaantuneet ovat 

melkein kuin yhtä perhettä. 

Monet Blankin jutut tehdään 

vain sen takia että niiden 

tekeminen on hauskaa. Kos-

ka juttuja ei tehdä hampaat 

irvessä, välittyy niiden teon 

mukavuus myös itse juttuun, 

ja siksi että pidämme haus-

kaa saamme tehtyä myös 

parempia juttuja. Näin Blan-

kin päätoimittajana on hie-

man vaikea arvioida Blankin 

tärkeyttä, sillä minulle Blankki 

on todella mahtava lehti. 

Mutta ymmärrykseni mukaan 

myös hyvin moni Blanko-

lainenkin lehdestä ja sen 

jutuista tykkää. Ainakin leh-

den saama palaute on ollut 

pääsääntöisesti hyvää. Tosin 

tietenkin virhearviointejakin 

on sattunut monesti, mutta 

virheitä on välillä tehtävä jotta 

tiedettäisiin paremmin mikä 

on paras suunta lehden ke-

hitykselle.

Jos osaat kirjoittaa tai pitää 

hauskaa niin kannattaa eh-

dottomasti ottaa minuun yh-

teyttä ja liittyä Blankkilaisiin. 

Blankkiin sekaantumalla saat 

sekä fuksipisteitä että monia 

uusia kavereita. Tietääkse-

ni kukaan ei ole koskaan 

katunut Blankkiin sekaantu-

mistaan.

Ville Kiviniemi



10

Nick: sagitarius
Ikä: 21

Vuosikurssi: 2006
Siviilisääty: Sinkku

Parhaat IRC-kanavat: #blanko (tuolta löytää, parhaat on 
salaisuus ;) )

Speksit: AMD X2 5600+, 3GB DDR2, 7900GT. Win XP ja 5/3 
CampusBaana

Opintosuuntaus: Digitaalinen media
Suosikkikurssi: Tietokonearkkitehtuuri

Motto: Ei se aina lähe...
Suosikkibileet: Wappu, vaikka se on enemmänkin valiaikainen elämäntapa 

kuin bileet
Harrastukset: nettipelaaminen, pokeri, 

kosketinsoitto ym.

Testit
Elitisti: 70% (kärsikää proletaarit)

Kuolema: 27.4.2067
Amis: 17% 

Hyvä ihminen: 83%

 Kimmo Kurola

      PIEN
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Nick: aarni-
Ikä: Priimalaatuista vuosikertaa 1985

Vuosikurssi: TOL-06, kolmas vuosi alkamassa
Siviilisääty: Seurustelen, kirjoitushetkellä va. kaukosuhteessa :(

Parhaat IRC-kanavat: Olen mukana useimmilla #blanko-alkuisilla 
kanavilla, ja parhaita ei kerrota vaan ne pittää löytää :)

Speksit: Pääosin itse kootussa pöytäkoneessa AMD Athlon 64bit 3.2GHz ja Ubuntu 
Hardy Heron, läppäri on mallia Dell Latitude D600 & Windows XP.

Opintosuuntaus: Ohjelmistoliiketoiminta, mutta myös media ja viestintä 
kiinnostavat.

Suosikkikurssi: Kaikki missä saa tehdä töitä hyvällä porukalla, ja kurssin 
suorittaminen ei riipu yksinomaan tentistä. Luennoitsijoista Iisakka on meikäläisen 
ehdoton suosikki.

Motto: “I did it my way” -Frank Sinatra
Suosikkibileet: Wappu on ehottomasti vuoden parasta aikaa, sekä kaikki Blankon 
bileet ja Teekkaritalon meiningit on kans aivan ehotonta parhautta.
Harrastukset: Aktiivitoiminta Blankossa, laitoksella ja ylioppilaskunnassa, 
soittaminen, laulaminen, musiikki yleensäkin, kirjoittaminen, lukeminen, sähly, 
kyykkä... En ala olemaan paikoillani, rrkele :D

Testit
Elitisti: 52%

Kuolema: 30.8.2057
Amis: 30%

Hyvä ihminen: 65%

Tuomas Aarni

Nick: -
Ikä: 24

Vuosikurssi: 3
Siviilisääty: Avoliitossa

Parhaat IRC-kanavat: en käytä

Speksit: Intel Core Duo T7700/2048MB/SuseLinux
Opintosuuntaus: Ohjelmistoliiketoiminta

Suosikkikurssi: Myyntityö ohjelmistoyrityksessä ja Software Business Planning

Motto: Kerrankos sitä...
Suosikkibileet: Aina kun jaksaa 
paikalle
Harrastukset: Jousiammunta, 
metsästys ja kalastus

Testit
Elitisti: 78%
Kuolema: 26.2.2049
Amis: 9%
Hyvä ihminen: 39%

Tommi Vallinmäki
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Satu Alanko
Nick: Salmissra

Ikä: 24
Vuosikurssi: 2007

Siviilisääty: avoliitossa
Parhaat IRC-kanavat: #blanko.

blankki, #blanko.2007

Speksit: mua ei oikeesti edes kiinnosta, 
miksi ketään muutakaan...no jaa 

käyttöjärjestelmä ei luojan kiitos ole Vista
Opintosuuntaus: Ohjelmistoliiketoiminta
Suosikkikurssi: oliosuuntautunut 
ohjelmistokehitys

Motto: Huomenna menee taas paremmin.
Suosikkibileet: kaikki wapun häppeningit
Harrastukset: koirailu, laulaminen, elokuvat

Testit
Elitisti: 52%
Kuolema: 6.11.2050
Amis: 26%

Hyvä ihminen: 65%

Simo Arvola
Nick: simbah

Ikä: 26
Vuosikurssi: 5. *gasp*

Siviilisääty: avokki
Parhaat IRC-kanavat: #blanko

Speksit: 3200+, 7600gt, 
1,5gt, 10/10, xp sp3...

Opintosuuntaus: 
Ohjelmistoliiketoiminta

Suosikkikurssi: ...

Motto: “Plaa...”
Suosikkibileet: Wappu

Harrastukset: datailu, cs, kyykkä, 
pokeri, liikunta

Testit
Hyvä ihminen: 70%

Amis: 17%
Elitisti: 57% 

Kuolee: 24.12.2060

Joni Liikala
Nick: Yoni__

Ikä: 22
Vuosikurssi: 07

Siviilisääty: sinq
Parhaat IRC-kanavat: ainakin noilta blankon 

kanavilta löytää (vaikka ei ne kyllä mitään parhaita 
ookkaan ;D)

Speksit: PC, jossa vista ja ubuntu
Opintosuuntaus: en oo päättänyt vielä
Suosikkikurssi: OT1

Motto:
Suosikkibileet: sellaset misä juuaa
Harrastukset: ks. edellinen kohta :P ja 
vähän kaikenlaista muutakin ;]

Testit
Elitisti: 61%
Kuolema: 4.12.2059
Amis: 13%
Hyvä ihminen: 57% =^-^=

Mika Mars
Nick: Daroz

Ikä: 23
Vuosikurssi: neljäs

Siviilisääty: avoliitto
Parhaat IRC-kanavat: mä en kyl 

todellakaan irkkaa (tästä kommentista 
saa varmaan sukkasaippuaa 

kiltahuoneella :)

Speksit: Mac OS X Leopard
Opintosuuntaus: ohjelmistoliiketoiminta

Suosikkikurssi: yrittäjyyden kurssit

Motto: “Sen voi tehä huomenna”
Suosikkibileet: Wappu -06

Harrastukset: jujutsu

Testit
Elitisti: 74%

Kuolema: 6.4.2060.
Amis: 26%

Hyvä ihminen: 61%
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Nick: Cokis_
Ikä: 21

Vuosikurssi: 2006
Siviilisääty: naimaton/avoliitto

Parhaat IRC-kanavat: Perjantai

Speksit: Windows XP, Dna taloyhtiö 2/2, 
2h+tk+S!+p
Opintosuuntaus: Ohjelmistoliiketoiminta
Suosikkikurssi: Markkinoinnin perusteet, TaTK

Motto: Asiakas on aina oikeassa.
Suosikkibileet: Fuksisuunnistus
Harrastukset: Löhöily, nautinnot (ruoka, juoma jne.), taivaanrannan 
maalaus

Testit
Elitisti: 57%
Kuolema: Kuolet 6.4.2066.
Amis:17%
Hyvä ihminen: 78%
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 Paula Jaakola

 

Nick: wege (ÄmIrkissä) / Oiva (Irssissä)
Ikä: 24

Vuosikurssi: TOL-05
Siviilisääty: nunnukanunnukalaalaalaa

Parhaat IRC-kanavat: #blanko, 
#blanko.2005, /q oiva

Speksit: A643000+(@2,2GHztjms), 
2GB400DDR, Windows XP
Opintosuuntaus: Ohjelmistoliiketoiminta
Suosikkikurssi: Ohjelmistoliiketoiminnan johtaminen 
ohjelmistoteollisuudessa (OLTJOT)

Motto: Elät itseäsi varten, elä ahistu muiden 
odotuksista
Suosikkibileet: Mökillä kavereiden kesken
Harrastukset: Mastercocking, hyvät juomat, aerobinen liikunta 
joskus, MMORPGit

Testit
Elitisti: 48%

Kuolema: 3.11.2052
Amis: 13%

Hyvä ihminen: 65%

Pauli Rönkkö

 

Nick: Moebius
Ikä: 22

Vuosikurssi: ’07
Siviilisääty: Naimaton

Parhaat IRC-kanavat: #guild.obs (!)

Speksit: SuperPI 1M: 13.103s *waves vpenis*
Opintosuuntaus: Ohjelmistoliiketoiminta

Suosikkikurssi: Ruokatunti
Motto: n/a

Suosikkibileet: Konemetsä’05
Harrastukset: Lukkopaini, 

elokuvat ja Texas Hold’emissa 
häviäminen

Elitisti: 58%
Kuolet 14.4.2057

Amis: 13%
Hyvä ihminen: 65%

Matias Ketonen
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Nick: tragedinen
Ikä: 20

Vuosikurssi: -07
Siviilisääty: seurustelija

Parhaat IRC-kanavat: no hei 
kaikki mikä alkaa blanko-sanalla 

tietty

Speksit: Rakas Acerin (tai oikeastaan 
vähemmän rakas) raahattavani on 
syönyt mm. AMD Sempron 3100+, 
1 Gt, 80 Gt + 500 Gt, SiS M760GX, 
XP pro, 10/10
Opintosuuntaus: Sen näkee sitten ensi vuonna
Suosikkikurssi: Oliosuuntautunut ohjelmistokehitys

Motto: Kukaan ei voi elää ilman aivoja paitsi hullut.
Suosikkibileet: Viime vuoden fuksisaunaan tiivistyi kyllä 
kaikki olennainen ja vähemmän olennainen.
Harrastukset: lukeminen, kirjoittaminen, 
wannabenörtteily

Testit
Elitisti: 74%

Kuolema: 9.8.2066
Amis: 30%

Hyvä ihminen: 48%

Päivi Palosaari

Nick: Weju (hunks_jukka)
Ikä: 22

Vuosikurssi: 2006
Siviilisääty: Seurustelee

Parhaat IRC-kanavat: blanko.2006, blanko.2008

Speksit: Amd 3500+, CambusBaana, Visva, Terävä(?) pää.
Opintosuuntaus: Ohjelmistoliiketoiminta(?)

Suosikkikurssi: Verkkokulttuuri (habbohotel!)

Motto: Yritä edes.
Suosikkibileet: Fuksisauna, Wappu

Harrastukset: Atk, sulkapallo, jääkiekko 
jne.

Testit
Elitisti: 65%

Kuolema: 28.7.2060.
Amis: 43%

Hyvä ihminen: 65%

Jukka Weissenfelt

Nick: Migge
Ikä: 22

Vuosikurssi: 07
Siviilisääty: Single

Parhaat IRC-kanavat:

Speksit: iän vanaha läppäri mut kyllä sillä vielä p****a kattoo
Opintosuuntaus: Ohjelmistoliiketoiminta
Suosikkikurssi: No ehottomasti logiikan kurssi, tai sit ei:)

Motto: Ei ole sellaista mekaanista 
ongelmaa, jota raaka voima ja 
tietämättömyys eivät ratkaise.
Suosikkibileet: Perjantailauantaisun
nuntai ja pikkulauantai bilheet
Harrastukset: himourheilu, kaikki 
mikä on terveellistä sielulle ja 
ruumille

Testit
Elitisti: 70%
Kuolema: 14.6.2059

Amis: 30%
Hyvä ihminen: 70%

Miikka Ikonen

Nick: Ihrit
Ikä: 21

Vuosikurssi: 05
Siviilisääty: Singku

Parhaat IRC-
kanavat: #ticet, 

#blanko.2008(?)(mistä 
sinut löytää?)

Speksit: Intel pentium 4 (2,4GHz), radeon 9800 pro, reilu 
gigaonnetonta muistia, paljon pelejä

netti: 6/3 kenties, Äkspee

Opintosuuntaus: Ohjelmistoliiketoiminta
Suosikkikurssi: Logiikka

Motto: Suomalainen voittaa aina!
Suosikkibileet: Pikkujoulut

Harrastukset: Kirjat, Leffat, Hevimesta, Pelit, Liikunta(kaikkee 
perinteistä)

Testit
Elitisti: 52%

Kuolema: 23.11.2054
Amis: 17%

Hyvä ihminen: 61%

Paavo Orajärvi
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23:30 <@Tice> Niin, siis, tarkotin vaan että eikö poran “virallinen” 

nimi ole               ruuviväännin?

23:30 < Kyly> mainostekstistä?

23:30 <@Odetta> eli niillä ei oikeesti ees ole eroa?

23:31 < Renter> http://www.riemurasia.net/jylppy/media.

php?id=12131&suurennus

23:31 <@Tice> Emmä sitten tiedä

23:31 < teprrr> eikai noissa leluvääntimissä oo eroja. sit kun 

porataan                 betonia, niin vaatii jo erilaista poraa :I

23:31 <@Tice> No sitten puhutaan jo hiltistä :P23:31 <@hencha> no 

olkaa jo hiljaa kun ette asiasta mitään tiedä kuitenkaan

23:31 < teprrr> ite oon kyllä käyttänyt samaa settiä ruuvien 

vääntöön ja seinän 

                porailuun

23:32 <@Morrissey> onha niillä toki eroa23:32 <@hencha> agh

23:32 <@Odetta> teprrr, oot varmaan rikkonu jotaki etikettiä23:32 < 

teprrr> hilti wait wat :o

23:32 <@Morrissey> toki väännintä voi käyttää poraamiseen

23:32 <@Morrissey> pora kuitenki pora

23:32 <@Morrissey> porat tehokkaampia ylleesä

23:32 < Caronfire> olisikohan Oulussa yotain liikettä josta voisi 

löytää                    käytettyjä Nintendo DS yms. -pelejä?

23:33 <@hencha> onko siellä pelimiehessä?

23:33 < Caronfire> vielä parempi jos sais jostain ostaa GC-ohjaimen, 

meni                    muutossa hukkaan oma aikoinaan :(

23:37 < wege> no pelimiehes ainaki DS pelei näyttäs olevan

23:37 < wege> varmasti GC-ohjaimiaki saa

14:10 -!
- Netspl

it *.tut
.fi <-> 

irc.tdc.
fi quits

: Aki, j
unkle, S

pot, 

alive, 
        

  riddy,
 Nod, Vi

P

14:11 -!
- mode/#

blanko [
+l 221] 

by hcp

14:11 -!
- vip_ [

vip@huma
.la] has

 joined 
#blanko

14:15 <@
Morrisse

y> http:
//www.ta

loussano
mat.fi/r

ahoitus/
2008/07/

14/

sampo-pa
nkki-kaa

toi-tv-m
aksujen-

laskutus
jarjeste

lman/200
818427/1

2

14:16 -!
- kaik_ 

[~kaik@a
91-155-8

1-197.el
isa-laaj

akaista.
fi] has 

joined #
blanko

14:16 -!
- Netspl

it over,
 joins: 

Aki, Spo
t

14:17 -!
- mode/#

blanko [
+l 225] 

by hcp

14:17 -!
- Netspl

it over,
 joins: 

junkle

14:17 -!
- Netspl

it over,
 joins: 

alive

14:19 -!
- mode/#

blanko [
+l 227] 

by hcp

14:21 -!
- vip_ i

s now kn
own as V

iP-

14:24 -!
- Nod [n

od@kapsi
.fi] has

 joined 
#blanko

14:30 <@
Odetta> 

Morrisse
y, ne te

kee jota
in hyvää

kin \o/

14:31 <@
Yagua> m

ainoskik
ka!

14:33 <@
Morrisse

y> no ni
inpä!

14:34 <@
Morrisse

y> paitt
i itsehä

n en omi
sta tele

kkaria n
iin... ö

mm.. 

tuota...
 

        
        

   ei ko
sketa ju

uri lain
kaan.

14:34 <@
Odetta> 

no peria
ate?

14:34 < 
pwrslave

> meikä 
sentään 

omistaa,
 mutten 

jaksa ka
tsoa’

14:34 <@
Morrisse

y> tokit
oki

14:34 <@
Yagua> m

eikä omi
staa ja 

kattoo!

14:34 <@
Morrisse

y> saata
n minäki

 ehkä om
istaa

14:34 < 
pwrslave

> liikaa
 vaivaa 

pistää s
e päälle

 ku tull
ee vaan 

paskoja 
        

        
  ohjelm

ia :(14:
35 < pwr

slave> k
aikki hy

vät sarj
at 

on jo nä
hty

14:37 <@
janus_> 

http://w
ww.digit

oday.fi/
bisnes/2

008/07/1
4/sampo-

pankki-k
aatoi-tv

-maksuje
n-laskut

usjarjes
telman/2

00818429
/66

14:37 <@
janus_> 

http://w
ww.digit

oday.fi/
bisnes/2

008/07/1
4/sampo-

13:15 -!- Pessi__ [~perttira@ip194-251-124-26.snadit.inet.fi] has 
joined #blanko
13:25 < alive> janus, joo
13:31 < vesuri_> mulla on Blicha kans kotitotaali :)
13:37 <@tollo> 1337
13:39 < Blicha> no kerros oletko ollut tyytyväinen? :)
13:39 < Blicha> miten on pelittänyt
13:40 < alive> visio on toiminut hyvin
13:41 < alive> tekee kaiken minkä lupaakin
13:41 < alive> ja tommonen pikku python-skripta hoitaa    
               hakusanalla tallennuksetkin
13:41 < alive> HD:sta ei ole vielä ihan varmaa tietoa, että saako        
               näkymään muualta kuin saunalahden verkosta
13:41 < alive> testiHD-video näkyy ainakin ihan ok
13:46 < Blicha> jeh
13:49 < vesuri_> toimii niinku junan vessa <3
13:49 <@dorz> ei oo vielä boksi tullu :(
13:50 < vesuri_> pitäs itekki muutes soitella että vaihtaavat ton 
                 antenniversion kaapeliin niin sais topfieldin   
           pois tost romottamasta
13:52 < alive> niillä on kai loppunu ne dualboksit
13:52 < alive> foorumeilla moni itkee, että ei oo tullu
13:52 < vesuri_> ah
13:53 < vesuri_> joo joskus kesäkuussa soittelin niin sano että  
        soita kuukauden pääst uusiks
13:59 <@dorz> eipä täsä sinänsä hätä oo ku voi silti tallennella
13:59 < vesuri_> ja katella :P

Pulssini kiihtyy, hikipisarat nou-
sevat iholleni ja käteni tärisevät... 
Hittaasti liu’utan sormiani tasais-
ta pintaa pitkin, kunnes tunnen 
käteni juuri oikeassa kohdassa, 
liikutan kättäni hellästi ja painan 
pehmeästi. Hellä mutta määrätie-
toinen kosketukseni saa hivenen 
vastustavan mutta vastaanottavan 
palautten. Ikkuna aukeaa, olen as-
tunut irkkiin

Tässä vaiheessa tekstiä tehköön 
selväksi kaikille, joiden mieliin 
tuli edeltävän perusteella mieleen 
kuva Irc-galleriasta, että saunan 
takana on vielä tilaa ja nahkurin 
orsilla tavataan. Irc ei ole irc-galle-
ria! Ei... Todellisuus on jotain pal-
jon seksikkäämpää. IRC eli Inter-
net Relay Chat on entisen Oulun 
yliopiston (TOL:n) opiskelijan 
Jarkko “Wiz” Oikarisen vuonna 
1988 kehittämä reaaliaikainen 
keskusteluohjelma, joka oli siis 
olemassa kauan ennen messen-
geriä ja muita epäpyhiä keksintö-
jä. Näiden käyttö irkin sijaan on 
älykkyydeltään mm. jarrupalojen 
öljyämiseen tai haarniskassa uimi-
seen verrattavia tekoja.

Blankolla IRC näyttelee suur-
ta roolia, se on ehkä tehokkain 
käytössämme oleva tiedotustapa, 
vaikka toki Blanko-aktivisteille 
on olemassa oma postituslista-
kin. Myös kysymykset kursseil-
le ilmoittautumisista ja muusta 
opiskeluun liittyvästä ja erityisesti 
siihen liittymättömästä voi ohjata 
joko #Blanko:lle tai #Blanko.2007:

hei me ircataan!!! ^^ <3
lle, joka on juuri teidän ikioma ka-
navanne, arvon tulokkaat.

Ircin toiminta saattaa vasta-alka-
jalle vaikuttaa vähintäänkin mys-
tisen seksikkäältä, mutta ei huol-
ta, pian ovet revitään auki ja salat 
paljastetaan ja kaikki mystisyys 
katoaa, jäljelle jää vain seksikkyys 
ja hukattu elämä.

kuinka se toimii?

Ensin on valittava irc-clientti, 
vaihtoehtoja on useita, mutta 
suurin osa käyttää joko mIRC:iä 
tai irssiä. mIRC:n etuna on graa-
finen käyttöliittymä, skriptituki 
jne.jne. (kaikkea vähän noboa). 
Irssin etuja ovat muokattavuus, 
kyky ajaa sitä screenissä serverillä 
(oman tietokoneen voi sammut-
taa, mutta irssi pysyy serverillä 
tiukasti käynnissä), vakaus ja näp-
päryys (kunhan sen käytön on 
ensin opetellut). Mircin käyttöön 
löytyy ohjeita, mutta niitä ei tar-
vitse etsiä, sillä tässä seuraa irssin 
lyhyt oppimäärä, ja muutahan et 
tarvikkaan.

Kun uutena opiskelijana saavut 
yliopistolle, käteesi lyödään en-
nemmin tai myöhemmin tunnuk-
set tuomelle, josta tässävaiheessa 
ei tarvitse tietää kuin se, että sielä 
voi pyörittää irssi-screeniä(tämä 
siis hyvä juttu). Kun siis kotia 
päästyäsi uudet tunnukset kä-
dessä istuessasi avaat tietokoneen 

suorita seuraava:

1. Imuta ssh-client jolla voit ot-
taa yhteyden tuomeen, suositel-
tavia valintoja ovat mm. Putty 
ja Nutty

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 viral-
lisesti menettänyt elämäsi ja al-
kanut irkkaamaan. Tässä myös 
muutamia muita käskyjä jotka 
voit kokea hyödyllisiksi:

/nick [nimi] muuttaa nimi-
merkkisi

/topic [topicci] muuttaa kanavan 
topicin (tähän saatat tarvita kana-
vaoperaattorin oikeudet)

/me höpöttää kertoo mitä teet

/join #[kanava] kanavalle liit-
tyminen

/whois [nimi] kertoo, kuka joku 
on

/set real_name [nimi] muut-
taa realnamesi, suositellaan oikeaa 
nimeä, ainakin IRCnetin puolella 
(kohteliaisuus- ja perinnesyistä), 
pelkkä /set tulostaa pitkän listan 
muokattavista parametreista. Sää-
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23:30 <@Tice> Niin, siis, tarkotin vaan että eikö poran “virallinen” 

nimi ole               ruuviväännin?

23:30 < Kyly> mainostekstistä?

23:30 <@Odetta> eli niillä ei oikeesti ees ole eroa?

23:31 < Renter> http://www.riemurasia.net/jylppy/media.

php?id=12131&suurennus

23:31 <@Tice> Emmä sitten tiedä

23:31 < teprrr> eikai noissa leluvääntimissä oo eroja. sit kun 

porataan                 betonia, niin vaatii jo erilaista poraa :I

23:31 <@Tice> No sitten puhutaan jo hiltistä :P23:31 <@hencha> no 

olkaa jo hiljaa kun ette asiasta mitään tiedä kuitenkaan

23:31 < teprrr> ite oon kyllä käyttänyt samaa settiä ruuvien 

vääntöön ja seinän 

                porailuun

23:32 <@Morrissey> onha niillä toki eroa23:32 <@hencha> agh

23:32 <@Odetta> teprrr, oot varmaan rikkonu jotaki etikettiä23:32 < 

teprrr> hilti wait wat :o

23:32 <@Morrissey> toki väännintä voi käyttää poraamiseen

23:32 <@Morrissey> pora kuitenki pora

23:32 <@Morrissey> porat tehokkaampia ylleesä

23:32 < Caronfire> olisikohan Oulussa yotain liikettä josta voisi 

löytää                    käytettyjä Nintendo DS yms. -pelejä?

23:33 <@hencha> onko siellä pelimiehessä?

23:33 < Caronfire> vielä parempi jos sais jostain ostaa GC-ohjaimen, 

meni                    muutossa hukkaan oma aikoinaan :(

23:37 < wege> no pelimiehes ainaki DS pelei näyttäs olevan

23:37 < wege> varmasti GC-ohjaimiaki saa

14:10 -!
- Netspl

it *.tut
.fi <-> 

irc.tdc.
fi quits

: Aki, j
unkle, S

pot, 

alive, 
        

  riddy,
 Nod, Vi

P

14:11 -!
- mode/#

blanko [
+l 221] 

by hcp

14:11 -!
- vip_ [

vip@huma
.la] has

 joined 
#blanko

14:15 <@
Morrisse

y> http:
//www.ta

loussano
mat.fi/r

ahoitus/
2008/07/

14/

sampo-pa
nkki-kaa

toi-tv-m
aksujen-

laskutus
jarjeste

lman/200
818427/1

2

14:16 -!
- kaik_ 

[~kaik@a
91-155-8

1-197.el
isa-laaj

akaista.
fi] has 

joined #
blanko

14:16 -!
- Netspl

it over,
 joins: 

Aki, Spo
t

14:17 -!
- mode/#

blanko [
+l 225] 

by hcp

14:17 -!
- Netspl

it over,
 joins: 

junkle

14:17 -!
- Netspl

it over,
 joins: 

alive

14:19 -!
- mode/#

blanko [
+l 227] 

by hcp

14:21 -!
- vip_ i

s now kn
own as V

iP-

14:24 -!
- Nod [n

od@kapsi
.fi] has

 joined 
#blanko

14:30 <@
Odetta> 

Morrisse
y, ne te

kee jota
in hyvää

kin \o/

14:31 <@
Yagua> m

ainoskik
ka!

14:33 <@
Morrisse

y> no ni
inpä!

14:34 <@
Morrisse

y> paitt
i itsehä

n en omi
sta tele

kkaria n
iin... ö

mm.. 

tuota...
 

        
        

   ei ko
sketa ju

uri lain
kaan.

14:34 <@
Odetta> 

no peria
ate?

14:34 < 
pwrslave

> meikä 
sentään 

omistaa,
 mutten 

jaksa ka
tsoa’

14:34 <@
Morrisse

y> tokit
oki

14:34 <@
Yagua> m

eikä omi
staa ja 

kattoo!

14:34 <@
Morrisse

y> saata
n minäki

 ehkä om
istaa

14:34 < 
pwrslave

> liikaa
 vaivaa 

pistää s
e päälle

 ku tull
ee vaan 

paskoja 
        

        
  ohjelm

ia :(14:
35 < pwr

slave> k
aikki hy

vät sarj
at 

on jo nä
hty

14:37 <@
janus_> 

http://w
ww.digit

oday.fi/
bisnes/2

008/07/1
4/sampo-

pankki-k
aatoi-tv

-maksuje
n-laskut

usjarjes
telman/2

00818429
/66

14:37 <@
janus_> 

http://w
ww.digit

oday.fi/
bisnes/2

008/07/1
4/sampo-

13:15 -!- Pessi__ [~perttira@ip194-251-124-26.snadit.inet.fi] has 
joined #blanko
13:25 < alive> janus, joo
13:31 < vesuri_> mulla on Blicha kans kotitotaali :)
13:37 <@tollo> 1337
13:39 < Blicha> no kerros oletko ollut tyytyväinen? :)
13:39 < Blicha> miten on pelittänyt
13:40 < alive> visio on toiminut hyvin
13:41 < alive> tekee kaiken minkä lupaakin
13:41 < alive> ja tommonen pikku python-skripta hoitaa    
               hakusanalla tallennuksetkin
13:41 < alive> HD:sta ei ole vielä ihan varmaa tietoa, että saako        
               näkymään muualta kuin saunalahden verkosta
13:41 < alive> testiHD-video näkyy ainakin ihan ok
13:46 < Blicha> jeh
13:49 < vesuri_> toimii niinku junan vessa <3
13:49 <@dorz> ei oo vielä boksi tullu :(
13:50 < vesuri_> pitäs itekki muutes soitella että vaihtaavat ton 
                 antenniversion kaapeliin niin sais topfieldin   
           pois tost romottamasta
13:52 < alive> niillä on kai loppunu ne dualboksit
13:52 < alive> foorumeilla moni itkee, että ei oo tullu
13:52 < vesuri_> ah
13:53 < vesuri_> joo joskus kesäkuussa soittelin niin sano että  
        soita kuukauden pääst uusiks
13:59 <@dorz> eipä täsä sinänsä hätä oo ku voi silti tallennella
13:59 < vesuri_> ja katella :P

täjät tutustukoon.

/query [nimi] kahdenkeskinen 
keskustelu

/msg [nimi] [viesti] yksityis-
viesti henkilölle [nimi].

/part kanavalta poistuminen

/quit lopettaa irkin... tätä ei 
suositella, sillä loppupeleissä 
elämän omistaminen ei kanna-
ta, koska se johtaa loppupeleissä 
kuolemaan. Irkkaajat taas elävät 
ikuisesti.(How do you kill that 
which has no life?)

/away [viesti] asettaa poissa-
oloviestin (myöskin tarpeeton, 
olethan kuitenkin ennemmin tai 
myöhemmin aina tavoitettavissa 
irkistä)

/away poistaa poissaoloviestin

/names listaa aktiivisen kanavan 
paikallaolijat

/help [komento] tulostaa apuja 
komennosta, pelkkä help listaa 
käytettävissä olevat komennot

Ctrl+1(->0) Hyppää kyseiseen 
ruutuun

Ctrl+p Edellinen kanava

Ctrl+n Seuraava kanava

Ctrl+a Viimeiseksi aktiivinen ka-
nava

Page up Lastlogin selaaminen 
ylöspäin

Page down Lastlogin selaaminen 

alaspäin

Nikin alku + tab Nikin täydennys

Ctrl+a + d Detachaus screenistä

Kanavia joita voit 
kokeilla:

#Blanko olisiko tämä itsestään-
selvä?

#Blanko.2007 kyllä, tämä on 
teidän ikioma kanavanne :) jossa 
kuitenkin muitakin kiusanhenkiä 
palloilee, kuten allekirjoittanut.

#Blanko.sinkut kohtauspaikka 
sinkuille ja sinkkumielisille.

Kanavia löytyy varmasti jokaiselle 
runsain määrin, valinta muodos-
tuu ongelmaksi monille, allekir-
joittaneen kanavalimitti on pa-
mahtanut täyteen jo aikoja sitten.

Mitä et saa tehdä ir-
kissä?

Yleinen törkeä käytös johtaa il-
malentoon ulos kanavalta.

Floodaaminen johtaa ilmalentoon 
kanavalta

Kiroilu voi johtaa ilmalentoon ka-
navalta

Turha itkeminen voi johtaa ilma-
lentoon kanavalta

Mikä tahansa voi johtaa ilmalen-
toon kanavalta

Jotkin asiat vain täytyy selvittää 
kokemuksen kautta. Joillekkin 
kenkää vain tulee enemmän kuin 
muille. Muistaa kannattaa että 
IRC on malliesimerkki siitä, mil-
lainen keskusteluohjelman tulee 
olla, yleisesti ottaen kuitenkin irc-
keskustelut ovat loistavia esimerk-
kejä siitä, millaisia keskustelujen 
ei missään nimessä tulisi olla.

Kuitenkin irkkaus on osa Blanko-
laisuutta ja kaikki tieto tulee irkin 
kautta perille paljon nopeammin 
kuin ns. ”virallisia tiedotuskana-
via” (onko sellaisiakin ”ihan oi-
keasti” ?) pitkin ja yhteistä elämän 
puutetta voi korjailla kanssablan-
kolaisten kanssa yön myöhäisinä 
tunteina.

4.Irkkaa

5.Ctrl+a, jonka jälkeen d

6.logout

7.Kun haluat takaisin, tee muu-
ten kaikki alusta paitsi että sc-
reen irssi -kohdassa kirjoita sc-
reen -rd

See you on the IRC-side of 
life(lessness) 

<@Piudi> & <@Mutjake>
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fuksisanasto
Ohessa on muutamia mystisiä sanoja, joita tulet kuulemaa useasti kun aloitat yliopistourasi. Lisää sa-
noja löytyy Blankin nettijatkoista. Lue nämä läpi nyt ja aina kun sinun tarvitsee saada jokin sana selville. 
Kaikki eivät sinulle välttämättä heti aukea, mutta vuoden edetessä, voivat jotkut selityksistä aiheuttaa 
pientä repeilyä.

henkilökuntaa

amanuenssi Opintojen ohjaaja ja 
järjestelijä.

assistentti Eli assari on koulutusvirassa, 
jossa opetetaan ja tehdään omaa jatkotutki-
musta.

dekaani Tiedekunnan pomo. Dekaa-
ni allekirjoittaa tutkintopaperit ja antaa 
tutkintotodistuksen valmistuvalle publiikissa.

dosentti Tiettyyn aiheeseen erikoistunut 
opettaja, joka harvoin on työssä laitoksessa, 
vaan vaikkapa muussa yliopistossa, yrityselä-
mässä tai eläkkeellä. Hän käy antamassa ai-
heestaan dosenttiluentoja ja ohjaa aihepiirinsä 
graduja.

kustos Johtaa puhetta  
tohtorinväitöstilaisuudessa.

lehtori Piti alunperin ääntämis- ja lukuharjoi-
tuksia kielissä, mutta nykyisin hän on opettaja 
muiden joukossa.

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

pienryhmäohjaaja Apusi ja ystäväsi 
yliopistoon saapuessasi. Pienryhmäohjaajaltasi 
voit kysyä ja pyytää apua missä tahansa mihin 
tahansa liittyvässä aiheessa, vastaus löytyy 
kaikkeen. Se on 42.

fuksivastaava Ylläolevan pomo, blankon 
hallituksessakin O.o

professori Yliopistossa tutkiva ja opettava 
tohtorishenkilö, usein vieläpä jonkin laitoksen 
johtaja. Myös erityisistä ansioista tasavallan 
presidentti voi myöntää professorin arvonimen.

respondentti Seminaarin tai väitösti-
laisuuden päähenkilö, joka esittää tietoaan 
tieteelliseksi. Opponentin ja muun läsnäolevan 
tiedeyhteisön velvollisuus on punnita väitteen 
taso.

ensimmäisen vuoden kursseja

JO Johdatus ohjelmointiin, kuinka minusta 
tulee kunnon nörtti.

JOTT Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin, 
kuinka ihmisistä on tullut nörttejä kautta 
aikojen.

JTS Johdatus tietojärjestelmien suunnitte-
luun: nörttien ajatusmaailma piirroksina.

JTR Johdatus tietorakenteisiin, nörtit 
järjestykseen.

ITKK Ei ilmatorjuntakonekivääri, mutta tuntuu 
yhtä kivalta...

tietoturha jotain minkä suurin osa meistä 
hallitsee, tai luulee hallitsevansa,mutta silti sielä 
istutaan. Suojautuneet nörtit.

logiikka Jos A ja B niin C. Ja Löffe.

muita mystisiä lyhenteitä

1337 eli leet, elite. Ei EVOta.

EVO Et Vaan Osaa. Tätä tulet kuulemaan 
kohtuu usein, käytetään myös verbiä evottaa.

LOL Laughing Out Loud, tätäkin tulet 
kuulemaan.

OMG Oh My God

WOW ... älä vaan sano että pelaat.

OY Oulun yliopisto

OYY Oulun yliopiston ylioppilaskunta

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

TOL Tietojenkäsittelytieteiden laitos. Lyhenne 
tulee muinaisilta ajoilta jolloin laitostamme 
kutsuttiin nimellä Tietojenkäsittelyopin laitos. 
Opista on sittemmin tullut historiaa.

YTHS Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 
(menikö se näin). Niin ainakin jotkut väittävät.

WTF Olo joka usein yllättää. ”Mitä hel* täälä 
oikee tapahtuu”

HA Hampurilaisateria. Iltaläskiä.

paikkoja

Alakuppila Yliopiston keskusaulan 
alakerrassa sijaitseva ruokapaikka. Yläkuppila 
sijaitsee vastaavasti tämän yläpuolella.

Caio Unirestan Kaijonharjussa sijaitseva 
ravintola. Tunnetaan myös luentosalina CA10.

kiltahuone Blankolaisten oma tila yliopistol-
la; sijaitsee kellarikerroksessa sinisen käytävän 
varrella.

kiltatoimisto Sijaitsee Tietotalo 2:n alaker-
ran pommisuojassa. Täällä me juuri nyt hiki- ja 
veripäissämme tätäkin läpyskää taitamme.

oranssit naulakot Sekoittuvat helposti 
vihreisiin naulakoihin.

patio Oululaisten ikioma ravintolan ulkoannis-
kelualue. Suomen ensimmänen patio oli 
ylioppilastalo Rauhalan pihalla 60-luvulla.
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Prolab Lasikoppi Tietotalo 2:n ensimmäi-
sessä kerroksessa, josta saa hakea kurssien 
harjoitustöitä. Aukioloajat vaihtelevat.

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

vihreät naulakot Sekoittuvat helposti 
oransseihin naulakoihin.

IT 116 Perusluentosali, IT 115:n naapuri.

opiskelijaelämästä

Blanko Oulun yliopiston tietojenkäsittelytietei-
den opiskelijoiden ainejärjestö eli kilta, jonka 
tehtävänä on järjestää kaikennäköistä kivaa 
puuhasteltavaa opintojen vastapainoksi sekä 
ajaa opiskelijan etuja tässä kylmässä, pahassa 
maailmassa.

eurot Oululainen väistyvä perinne keskioluen 
ja siihen rinnastettavien alkoholijuomien 
polkumyynnistä.

ticet Legendaarinen humalan taso, jonka 
vain harvat saavuttavat tajuntaa menettämättä. 
Tarkempien määritelmien toivossa suuntaa 
kohti Mestaeuroja ja etsi Tice-nimistä miestä.

excu, ekskursio Reissu, yleensä matka 
toiselle paikkakunnalle, jossa on ohjelmassa 
yrityksiin ja toisiin alan opiskelijoihin tutustu-
mista.

goa-tze Taistelulaji, jonka kädentaitoja 
esitellään euron illoilla päällekarkaajan karkoit-
tamiseksi.

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

haalarit Opiskelijan oma “univormu”; 
käytetään bileissä, excuilla ja erinäisissä 
tapahtumissa. Haalareihin voi kiinnittää haalari-
merkkejä, pinssejä ym. tauhkaa.

jippo alatyylin ilmaisu jonka alkuperä sinulle 
vielä selviää.

n Mystinen ennalta-arvaamaton ja todennä-
köoisesti hyvinkin suuri määrä ihmisiä tavaroita 
tai aikayksikköjä. Yleensä kuulee puhuttavan 
”ännännen vuoden opiskelijoista”

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 Ne tupsulakkipäiset hyypiöt, jotka 
ovat vielä suuremmammaksi osaksi miespuoli-
sia kuin TOLlilaiset.

humanisti Teekkarin vastakohta, opiskelee 
kaikkea jännää...Turha toivo, älä edes yritä.

torrentTV, DCTV Opiskelijoiden keskuu-
dessa suosittuja kanav*mennee sensuuriin piikkiin. 

Ja sitten vielä yhdet*koneelleen.

ja vielä muuta mystistä opiske-
luun liittyvää

akatemia Viittaa toisaalta itse yliopistolaitok-
seen historiallisena, mutta jatkuvana järjestel-
mänä, toisaalta sillä tarkoitetaan valtiollista 
elintä Suomen Akatemiaa, joka järjestelee 
tieteen tekoa Suomessa ja muun muassa 
jakaa tutkimusrahoja.

bumerangi Essee, referaatti tai harjoitustyö, 
joka hyväksymättömänä palautuu opiskeli-
jalle kera opettajan punakynäisten korjaus-
vaatimusten.

deadline Töiden palautusten ehdoton 
takaraja, joka yllättää varautuneimmankin 
opiskelijan rumasti takaapäin. Tätäkin tekstiä 
hakataan myöhässä. Muistakaa kuitenkin että 
harvoin deadlinet ovat joustavia.

essee (Tavanomaisempien merkitysten lisäk-
si) noin kymmensivuinen kirjoitelma, jolla voi 
suorittaa osan kurssista. Vaikka esseessäkin 
pitäydytään tieteellisessä täsmällisyydessä, 
siinä on yleensä runsaasti pohdintaa.

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

kandidaatti Alempi korkeakoulututkinto, 
laajuudeltaan 180 opintopistettä (120 opinto-
viikkoa). Uusien opiskelijoiden on opiskeltava 
itsensä kandidaateiksi ennen maisterintutkin-
non suorittamista. Tietenkin kandidaatilla saa-
tetaan viitata myös lääketieteen opiskelijaan, 
joka on klinikkavaiheessa, mutta ei ole vielä 
valmis lääketieteen lisensiaatti.

kypsyysnäyte Gradun jälkeen kirjoitettava 
tentti, jolla opiskelija osoittaa että osaa suomen 
kieltä ja on kirjoittanut gradunsa itse.

laku Musta läpyskä joka aukaisee ovia.

lisensiaatti Eli lisuri eli lissu on jatkotut-
kinnon suorittanut henkilö. Yliopistossa hän 
voi työskennellä vaikkapa assistenttina tai 
lehtorina. Nykysin monet jatkavat maisterista 
suoraan tohtoriksi. Toisaalta lääketieteellisestä 
tiedekunnasta valmistutaan suoraan lisensi-
aateiksi.

maisteri Ylemmän korkeakoulututkinnon 
suorittanut henkilö.

ännännen vuoden opiskelija Van-
hempi tieteenharjoittaja. Tai taivasta vanhempi 
tieteenharjoittaja. Uhanalainen laji.

pilkki Harmaa mötkylä joka aukaisee ovia.

portfolio Voi olla kurssilla käytettävä 
opiskelumuoto, oman ammatillisen kehittymi-
sen työkalu tai työnhakuasiakirja. Näyteportfolio 
on kaniso, 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.

pruju Yliopistopainosta ostettu nippu pape-
ria, johon luentojen asiat on koottu yleensä 
suoraan luentokalvoista.

pro gradu Ylemmän korkeakoulututkinnon 
lopputyö.

referaatti Sisältää olennaisen asian. 
Kirjoittamalla referaatin esim. kirjasta voi joskus 
kuitata osasuorituksen kurssista.

tohtori Lisensiaattiakin enemmän jatko-
opiskellut, väitöskirjan tehnyt henkilö, jolle tie 
on auki korkeimpiinkin yliopistovirkoihin. Nyky-
ään opiskellaan tohtoriksi suoraan maisterista 
ilman lisensiaattityön tekoa.

yo-kunta Oulun yliopiston ylioppilaskunta, 
OYY. Valvoo meidän kaikkien opiskelijoi-
den etuja ja järjestää silloin tällöin kaikkea 
mukavaa.

äly Olet merkityksetön ja mitätön, kerta-
kaikkisen keskiverto. Luultavasti et edes huo-
maa sitä, mutta sinunlaisiasi varten on kehitetty 
joukko älyä vaatimattomia kursseja, joita pitävät 
opettajat jotka olivat joskus aivan samanlaisia 
kuin sinä. Kuten tulet vielä huomaamaan, äly 
ei ole pääsyvaatimus. 

Sanaston koonnut Piudi & Mutjake, 
referoinut Piudi 
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Hei! 
Aivan ensimmäiseksi, uusi TOL:n opiskelija, tervetuloa opiskelemaan laitoksellemme. Olet lämpimästi tervetullut myös 
Blankon toimintaan! (Wanhemmat opiskelijat, jatkakaa samaan malliin ja pietään hyvvää meininkiä edelleen!) MA on Blan-
kin musiikkipalsta, jossa käsitellään... musiikkia.

Kesä ei valitettavasti ole kovin monelle opiskelijalle lomaa, vaan suurin osa meikäläisistäkin joutuu paahtamaan kesät 
kellon ympäri niska limassa duunia. Hyvin moneen työpaikkaan liittyy myös suuri kirous – keskusradio – ja sitä kautta 
kuuluva musiikki, useimmiten valtakunnallinen radioasema. MA:n liikkuva tutkiva yksikkö otti agendakseen kuunnella 
mahdollisimman useaa radiokanavaa aina yhden työpäivän ajan, ja laatia lyhyt arvostelureportaasi kustakin. Mitä Suomi 
kuuntelee ja onko Suomi tyytyväinen? (Suluissa kanavan taajuus Oulun alueella)

MusicKa Addicta
(keskus)radiot
Teksti: Tuomas Aarni & Atte Aunola

Iskelmäradio (89.4 MHz)
“Mahdollisimman yksinkertaista 
ja helposti omaksuttavaa mu-
siikkia” sekä “eräänlainen suosion 
mittari, arvonimi” ovat pikaisella 
googletuksella löytyneitä määri-
telmiä iskelmämusiikille. Yksin-
kertaisuus on todellakin valttia 
vuoden 2008 suomalaisessa is-

kelmämusiikissa, kanavalla soitettava 
musiikki on lähinnä hallittua kolmi-
minuuttisten suomalaisten päähän po-
rautuvien itkuvirsien täsmätykitystä. 
Suomalaiset ovat ilmeisesti todella 

synkeää ja melankolista kansaa, myös 
kesäisen auringon paahtaessa ja grillin 
loimutessa on oma sijansa itkuvirsille 
ja päättymättömälle rakkauden kai-
puulle. Radioaseman ohella Iskelmä 
on myös vahvasti kasvava brändi: ni-
mikkeen alta löytyy mm. olutta, grilli-
makkaraa sekä matkapuhelinliittymä.

Työpäivä Iskelmän seurassa: Viimeis-
tään puolen tunnin kohdalla voi tun-
tea itsensä aivopestyksi. Nykyisten ja 
tulevien iki-inhokkien tullessa korvista 

ulos työnteko on todella kaukana mis-
tään edes suunnilleen mukavasta. MA 
ei suosittele.

Plussaa: Pääpaino kotimaisessa musii-
kissa, öisin hyvä valikoima ajattomia 
kevyen musiikin ikivihreitä.
Miinusta: Kaikilla artisteilla täysin sa-
manlaisia biisejä, pidemmän päälle to-
della rasittava ja puuduttava kanava.
Soitetuimpia artisteja: Yölintu, Paula 
Koivuniemi, Finlanders. 

Nova on Suomen en-
simmäinen valtakun-
nallinen kaupallinen 

radioasema, ja samalla myös suurin 
sellainen. Kanavalla on laaja tarjonta 
erilaisia ohjelmia ja kilpailuja, ja ase-
malla on myös silloin tällöin esitetty 
kokonaisia konserttejakin suorana lä-
hetyksenä. Kanavan nettisivuston mu-
kaan aseman kuuntelijat valitsevat 
asemalla soitettavan kymmenen biisiä 
kerrallaan käsittävän soittolistan, “Tut-
kimme jatkuvasti kuuntelijoidemme 
mielipiteitä soittamastamme musii-
kista ja valitsemme soitettavat kappa-
leet näiden tutkimusten perusteella.” 
Puhkisoitto on radioiden pahin synti, 

Radio Nova (104.8 MHz)
todella moni oikeasti hyväkin biisi me-
nettää otteensa, kun sen joutuu kuun-
telemaan tunnin välein uudestaan ja 
uudestaan. Jotkut biisit roikkuvat tällä 
listalla jopa vuosia. Kuuntelijoiden 
vaihtaminen voisi kenties tehdä terää 
koko asemalle ja sen tarjonnalle? Ehkä 
myös kanavan tähtijuontajille Arttu 
Harkille ja Joonas Hytöselle.

Työpäivä Novan seurassa: Olet kuul-
lut nämä samat kymmenen biisiä jo 
aikoinaan perheen yhteisillä autolo-
mamatkoilla. Katkerat kyyneleet eivät 
ole kaukana, kun kuuntelija soittaa lä-
hetykseen ja toivoo koko perheen ke-
säbiisiä, Mamban “Vielä on kesää jäl-

jellä”. Tämäkin kuuntelukerta on tässä 
vaiheessa päivän noin kymmenes 
kerta, kun Tero Vaaran sulosävelet soi-
vat. Etsit ruokatauolla teräviä esineitä 
ja päässäsi liikkuu itsetuhoisia ajatuk-
sia. MA ei suosittele.

Plussaa: Kanava yrittää tarjota jokai-
selle jotain.
Miinusta: Kanava yrittää tarjota jokai-
selle jotain. Entisten, nykyisten ja tule-
vien klassikoiden hautausmaa.
Soitetuimpia artisteja: Eros Ramaz-
zotti, Olavi Uusivirta, Mamba, yleen-
säkin ne biisit jotka olisivat liian rockia/
poppia Iskelmäradion tarjonnassa. 

Radio Mega (103.1 MHz)
Oulun ensimmäinen ja ainoa edelleen 
toiminnassa oleva paikallisradioasema, 
joka on myös yksi koko Suomen pit-
käikäisimpiä lajissaan. Mega on ensi-
sijaisesti Oulun oma radioasema, joka 
kertoo oululaisita tapahtumista ja asi-
oista oululaisille ihmisille. Paikallisuu-
den vahvin osoitus on oululaisen ur-

heilun osuus radion tarjonnasta, Kär-
pät ja AC Oulu ovat todella paljon 
esillä muutenkin kuin otteluselostus-
ten yhteydessä. Megan suurin lahja 
suomalaiselle medialle lienee Lyly Ra-
jala, joka ehtii vielä nykyäänkin kan-
sanedustajakiireiltään olemaan mu-
kana Kärppien ottelulähetyksissä.

Päivä Megan seurassa: Paikalliset ta-
pahtumat vievät päähuomion, muu-
ten tyylillisesti melko lähellä Ra-
dio Rockia. MA suosittelee, varsinkin 
kärppämatsien aikaan.

Plussaa: Paikallisuus, Ari Steniuksen 
kärppäselostukset, suhteellisen laaja 
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Mitä tapahtui, kun Mr. Lordi pesi hampaansa?
- Tomi sai puhtaan suun...

HUOM! Seuraavaan MA-jutun aiheena ovat käännösiskelmät, ja MA kaipaa lukijoiden apua. Rakastatko tai vihaatko 
jotain käännösiskelmää yli kaiken? Jos haluat saada äänesi kuuluviin ja biisisi mainituksi lehteen, lähetä biisin nimi ja 
perustelut osoitteeseen tuomasaarni(at)gmail.com niin voimme tehdä seuraavasta jutusta entistäkin paremman!

YleX (93.2 MHz)
YleX on kaikkien aikojen radioase-
man, Radio Mafian manttelinperijä. 
Valtakunnallinen Yleisradion alaisuu-
dessa toimiva asema on suunnattu eri-
tyisesti ja ainoastaan nuoremmalle vä-
estölle. Vertailun ainoana ei-kaupalli-
sena asemana on helppo erottua jou-
kosta: ei yhtäkään mainosta missään 
välissä, poislukien kanavan omaan si-
sältöön liittyvät ilmoitukset. Kanava 
onnistuu olemaan uskottavasti moni-
puolinen, lähinnä useiden erikoisoh-
jelmiensa ansiosta. Vaikka asemalla 
onkin soittolista (pl. erikoisohjelmat), 
asema soittaa myös ansiokkaasti uu-

sien bändien demoja ja muutenkin sel-
laista musiikkia, jota yhtä suurten tai 
suurempien kuulijakuntien radioase-
milla ei soitettaisi.

Työpäivä YleX:n seurassa: Soittolista 
ja kunkin viikon tehobiisi, sekä tämän-
vuotinen kesäkumibiisi soivat tasaisen 
usein päivän aikana, välillä tympäänty-
miseenkin asti. Juontajat ovat asiallisia 
ja jututkin tasokkaita. MA suosittelee.

Plussaa: Ainoa oikeasti interaktiivi-
nen radioasema, jossa myös kuulijat 
saavat äänensä kuuluviin. Monipuoli-

nen tarjonta musiikin lisäksi muista-
kin kulttuuri-ilmiöistä (kirjat, eloku-
vat, pelit).
Miinusta: Historiallinen painolasti — 
Mafiaa aikanaan kuunnelleille YleX ei 
voi ikinä olla sama asema. Soittolista, 
jos on käytössä ko. ohjelmassa.

Soitetuimpia artisteja: Tasainen tar-
jonta genrerajoja rikkoen skaalalla 
suomiräpistä rokkiklassi-
koihin, kuitenkin painot-
tuen uudempaan/uusim-
paan hittimusiikkiin. 

Radio Rock (95.8 MHz)
Suomen ensimmäisen paikallisradion, 
Radio Cityn seuraaja on nimensä mu-
kaisesti rockmusiikin erikoisasema. 
Aseman tarjonta koostuu juonne-
tuista aamu- ja iltaohjelmista, Metalli-
can mustakantisesta albumista, kilpai-
luista ja rockmusiikista. Asemaan suh-
tautuminen on todella kaksijakoista - 
asema on sekä tyyliltään että ei-mu-
siikilliselta tarjonnaltaan Suomen par-
haiten omaa kohderyhmäänsä palve-

leva asema, mutta 
musiikillinen toteu-
tus epäonnistuu soit-
tolistan pienuuden 

muodossa. Jotkut biisit saattavat soida 
jopa neljästi yhden kahdeksantunti-
sen työvuoron aikana. Rockmusiikkiin 
kuuluu tietty anarkistisuus, jonka Ra-
dio City toteutti selkeästi paremmin. 
Rock ei ole huono kanava, mutta sillä 
on paljon opittavaa edeltäjästään.

Työpäivä Rockin seurassa: Soittolis-
tan pienuus häiritsee todella pahasti, 
mutta onneksi hyvät aamu- ja ilta-
ohjelmat kompensoivat tilannetta te-
hokkaasti. MA suosittelee, mutta katso 
varmuuden vuoksi kelloa ennen kuin 

avaat kanavan.

Plussaa: Heikelä - Linnanahde Korpo-
raatio aamuisin ja Klaus Flaming iltai-
sin, loistavat juontajat.
Miinusta: Puhkisoitto, Jone Nikulan 
juontotyyli, historiallinen painolasti, 
Oulussa huono kuuluvuus.
Soitetuimpia artisteja: Metallica, AC/
DC, Iron Maiden, Nightwish jne. rok-
kiklassikot ja suomalaisten suosikki-
bändit, sekä puhkisoitossa aina muu-
tama uudempi biisi kerrallaan. 

Radio Pooki (88.0 MHz)
Pohjammaan jättiläinen! Rakkautta 
ensikuulemalta! Nuita ja monia muita 
klassisia huudahduksia täynnä oleva 
tusinaiskelmäkavalkaadi helähtää mo-
nesta työpaikkaradiosta tänäkin päi-
vänä sulostuttamaan työpäivää. Poo-
killa on historiaa vaikka muille jakaa ja 
se onkin pysynyt jo pitkän tovin osana 
monen elämää. Nykyään toimituk-
sen levittyä ympäri Pohjanmaata, on 
Pooki saavuttanut miltei jokaisen mei-
dän elämämme jossain vaiheessa.

Päivä Pookin seurassa: On kuin olisi 
helvetin odotushuoneessa odotta-
massa päivittäisannosta tulikuumaa 
talikkoa takalistoon. Toinen toistaan 
uskomattomampia klassikoita toi-

sensa perään välillä uutisia lukien kul-
jettaa perusajatuksena Pookin päivää. 
Tämä kuluttaa sielua kerta kerralta ko-
vemmin. Onneksi välillä tulee tuo ah 
niin rempseä Neropatti-tietokilpailu. 
Voiko päivää pahemmin pilata?

Plussaa: Perinteinen Puotipuksut. 
Aneemisen juontajan vetämä osto- ja 
myyntiohjelma hypnotisoi väsyneen 
työläisen kuuntelemaan piehinkiläi-
sen Peran tarvetta saada uusi perunan-
nostin.

Miinusta: Musiikin uskomatto-
man riipivä taso. Kovan luokan 
iskelmä”muusikoiden” parhaimpien 
ja pahimpien klassikoiden lomaan ek-

syneet tusinaitkut ja lallattelut vievät 
kovimmankin kaverin polvilleen ker-
jäämään armoa ja loppujen lopuksi re-
pimään johdon irti hiljaisuuden takaa-
miseksi. Pookin soidessa töissä voi lai-
nata erään paperityöntekijän klassista 
lausahdusta: Aamulla oli mukava tulla 
töihin, mutta nyt vituttaa!

Soitetuimpia artisteja: Halpamarket-
tien alelaarin iskelmäklassikot, T.T. Pu-
rontaka, Fredi. Ja nuorekas säväys kesä-
iltaan saadaan Valvomon hauskalla ke-
sähitillä Mikä kesä?. Voi hyvä luoja.. 

soittolista.

Miinusta: Oululaisella radioasemalla 
ei soiteta oululaista musiikkia. Ei oh-
jelmia, vain eri juontajia ja enintään 

20sek juontovuorot biisien ja mainos-
ten välillä. 

Soitetuimpia artisteja: Lähellä Radio 
Rockin soittolistaa, mutta huomat-

tavasti monipuolisempi/kevyempi ja 
sisältää joskus myös poppia. Boycot-
tin Gotta Rockista ehdottoman suuri 
kunniamaininta! 




