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Blankki on puolueeton ja riippumaton opiskelija-ainejärjestölehti. Blankin testit ja vertailut perustuvat kansainvälisesti verifi oituihin 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: 300 kpl
E-mail: blankki-tiimi@blanko.fi 
http://blankki.blanko.fi /
nettijatkot http://blankki.blanko.fi /nettijatkot

Nimetöntä työtä lehden parissa ovat tehneet: Hanna-Mari Saxman (taitto), Anna Nikkilä (kielipoliisi), Tatu Ronkainen (ideointi), Saana Orjala (ideointi). 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 joulun alla. Jos haluat juttusi lehteen, lähetä se viimeistään 30.11.2009.
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pääkirjoitus

Tuomas Aarni
Herra Päätoimittaja
blankki-paatoimittaja@blanko.fi

Tavallinen maanantai lokakuun loppupuolelta.

Heräsin kahdeksan jälkeen herätyskellon soittoon, nousin sängystä yhdeksältä keittäen aamukahvit 
kahdelle. Join pari mukillista tyhjäksi ja söin juustokakkua, eräissä juhlissa jäi ruokaa yli ja avokki sai 
napattua vähäsen mukaansa. Luin samalla aamun lehdet netistä ja yritin herätä, koska tämä päivä on hy-
vin tärkeä päivä. Pestauduin tutkimusapulaiseksi erääseen väitöskirjatutkimukseen, ja minun tehtävieni 
deadline on pikkuhiljaa koittamassa. Välissä vilkuilen irkkiä ja annan ohjeita muulle porukalle, tänään 
pitäisi ottaa parinkymmenen edustajistovaaliehdokkaan valokuvat mainoksia varten. Katson myös, onko 
eräs harjoitustyöni arvosteltu. Ei. Jos sitä ei saa ajoissa valmiiksi, opinnot viivästyvät vuodella. Odotan 
tuloksia. Saan työni valmiiksi muutamassa tunnissa, sen jälkeen teen pekonipastaa. Syötyäni otan nopean 
spurtin kauppaan, jauheliha on todella halpaa tänään. Pakastin täyteen. Sitten muistan: Blankin dedis on 
huomenna ja pääkirjoitus on vielä kirjoittamatta?

Yliopistoelämä saattaa ajoittain olla hyvin hektistä. Deadlinet paukkuvat siellä täällä ja niiden alle huk-
kuu helposti. Opiskelijalla ei ole lomaa, ja hommia riittäisi helposti vaikka vuorokauden ympäri. Palkka 
on oikeasti hyvin mitäänsanomaton, opiskelijat kun ovat Suomen köyhin väestöryhmä. Silti tätä aikaa 
tulee myöhemmin muistelemaan elämän parhaana aikana, sen uskaltaa sanoa jo neljännen vuoden koh-
dalla.

Oikeaksi opiskeluksi mielletään helposti vain rajattu osa todellisuudesta: heräät aamulla, käyt luennoilla, 
teet harjoitustehtävät, luet tentteihin, kirjoitat kandin ja gradun, olet valmis. Saatat olla saanut töitä jo 
opiskeluaikanasi, joten valmistuessasi välttämättä mikään ei muutu. Heität vain kirjat nurkkaan ja jatkat 
työntekoa. Et edes huomaa yhden elämänvaiheen päättyneen. Samoin opiskelijan arjen oletetaan koos-
tuvan vain opiskelun ympärille rakennetuista elementeistä, halvasta yliopistoruokailusta, soluasumisesta, 
tonnikalasta ja makaronista, ehkä parista harrastuksesta jotka sinulla on ollut jo yläasteelta asti.

Totuus ei todellakaan ole näin kapea. Aloitetaan vaikka siitä simppelistä faktasta, että lohi on kilohinnal-
taan tonnikalaa halvempaa.

Yliopistoajan tärkeimpiä oppeja et saa luennolta. Et välttämättä saa niitä myöskään pikku-k:sta tai iso-G:
stä. Yliopistoajan ja koko elämäsi tärkeimmät opit saat ihmisiltä. Lehtorit ja professorit eivät pelkästään 
luennoi asioista, he antavat oman esimerkkinsä mihin yliopistomaailmassa voi päästä. Johtajat eivät ole 
norsunluutorneissa asuvia ylijumalia, saatat jotain päivänä istua heidän kanssaan samassa kokouksessa 
tekemässä päätöksiä. Äänestettäessä teidän äänenne ovat yhtä arvokkaat. Vieruskaverisi luennolla saattaa 
joskus olla kilpailijasi työhaastattelussa, päättämässä ylioppilaskunnan jäsenmaksun suuruudesta tai saa-
tat löytää hänen tuttavapiiristään tulevan puolisosi. Hyvänen aika, tutustu jo vieruskaveriisi!

Saatoit jo vetää johtopäätöksiä tulevasta. Hyvä. Olet joidenkin osalta väärässä, mutta tulet olemaanmyös 
oikeassa. Miettiessäsi mitä asioita kumpaankin kuuluu, pue haalarit päälle ja lähde porukan mukaan ulos.

11:22 <@Morrissey> tuunpa kohta kans 

11:22 <@Morrissey> hetiku joku kertoo misä mun housut o 

11:22 <@hcp> kato sinne sohvan alle 

11:23 <@Annemari> kattolamppuun oot illalla kuitenki heittäny 

11:23 <@Morrissey> tankotanssia harjotellessa lentää housut”
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Puheenjohtajan palsta

Puheenjohtaja 
Ville Kiviniemi

Taas kerran on se aika vuodesta kun sedät muistelevat vanhoja.

On tullut aika kertoa uusille söpöille tytöille ja komeille pojille mitenkä saa oulu.fi sähköpostiosoitteen. 
Sen saaminen ei ole kaikille itsestäänselvyys. Jotkut ensin erehtyvät ja ymmärtävät vasta jälkeenpäin mikä 
virhe tuli tehtyä, onneksi jälkeenpäinkin voi sen saada. Itse nuorena poikana lähdin maailmalla onneani 
etsimään. Suuntani oli hyvin selvä, mutta kesti vuosia ymmärtää ettei se suunta ollutkaan oikea. Sitten 
tein pikaisen suunnankorjauksen ja tässä sitä nyt ollaan: Blanko ry:n puheenjohtajana kirjoittamassa abeille 
miten hienoa elämä onkaan.

Kohta olette maailman huipulla, lukio on takana ja elämä on edessä. Voi veljet siitä tuleekin hauskaa aikaa. 
Ennen kuin aloitatte elämän, miettikää tarkasti mihin suuntaatte, mutta muistakaa myös ettei suuntaa tar-
vitse kirkossa kuuluttaa eikä kiveen hakata: suunnan voi muuttaa myöhemminkin. Toki mitä ennemmin 
muutatte suuntaa sitä kauemmin kerkeätte juosta oravanpyörässä ja kerryttää veroeuroja valtion pohjat-
tomaan kirstuun, josta niitä pääsee nauttimaan he jotka elävät opiskelijaelämää hieman pitempään omaa 
suuntaansa etsien.

Kun mietitte minne mennä on TOL yksi erinomainen vaihtoehto. Tietojenkäsittely on siitä antoisa oppi-
aine että ensinnäkin sitä tarvitsee suunnilleen kaikkialla. Lisäksi TOLlissa on se etu että sivuaineet ovat 
hyvinkin vapaasti valittavissa. Voittekin tietojenkäsittelyopintojen ohessa ottaa kursseja lähes mistä tahan-
sa aineesta mitä Oulun yliopistossa opetetaan. Tätä oikeutta monet käyttävätkin laajasti hyväkseen, kuten 
eräskin kaverini joka opiskeli elokuvatutkimusta.

Toinen hieno asia TOLlissa on Blanko ry, tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden ainejärjestö. Blanko on 
yliopiston yksi suurimmista killoista ja se järjestää tapahtumiakin sen mukaisesti. Jos Blanko ei järjestä 
edes yhtä sinua kiinnostavaa tapahtumaa niin siinä tapauksessa järjestän sen vaikka omin käsin. Blankon 
tapahtumia on laidasta laitaan ja aina voi ehdotella uusia tapahtumia jos tuntuu ettei omanlaista tapah-
tumaa löydy. Blanko tekee myös aktiivista yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa, kuten viime vuonna 
ollut tutkimus jossa ideoitiin uusia mobiilisovelluksia ja syötiin palkkioksi maha täyteen pizzaa ja juotiin 
ilmaisia juomia. Kahdesti vuodessa opintomatkojen aikana Blanko käy tu-
tustumassa myös kauempana oleviin yrityksiin, samalla reissulla toki 
tutustutaan toisiimmekin syvemmin ja vietetään hauskaa yhteis-
eloa. Syysexculla on ollut tapana matkustaa jonnekin mökkeile-
mään viikonlopuksi ja kevätexculla on ollut tapana matkustaa 
muutamaksi päiväksi Tallinnaan hakemaan wappua varten 
juomisia.

Mieti tarkasti minne haet lukion jälkeen opiskelemaan 
ja muista valita paikaksi paras eli TOL.

14:22 <@nassekova> itheä kirjotin nii hyvän aineen höster som 

springar etten ees joutunu siihe lisäopetuksee 

14:22 <@teprrr> :D 

14:27 <@Limupai> hästar :p 

14:28 <@teprrr> ho ho :D 

14:31 <@Limupai> springer 

14:40 <@Rockyz> :D

”



5

Puheenjohtajan palsta

kuva 1

kuva 3
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VTT:llä on tavoite, josta voi tulla myös yhteinen tavoitteemme: kehitämme uutta 
teknologiaa, joka muuttuu innovaatioiksi, innovaatiot käytännön hyödyiksi, paremmaksi 
yrityksen kilpailukyvyksi ja yhteiskunnan hyvinvoinniksi.

Työpaikkana tarjoamme Sinulle haasteita ja mahdollisuuksia itsesi kehittämiseen sekä 
näköalapaikan kansainväliseen huippututkimukseen ja yritysmaailmaan. 

Kun haluat työskennellä tutkimuskeskuksessa, joka on kansainvälisesti arvostettu ja 
verkottunut, avaa sivu tulevaisuuteen: www.vtt.fi.

VTT
PL 1000
02044 VTT
Puh. 020 722 111

Aseta tavoitteesi 
korkealle
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“When internet is played through, geeks will exp-
lore this continent called Real Life.”

Tämä oli minun henkilökohtainen mottoni kun 
tein päätöksen osallistua fuksisuunnistukseen. 
Uteliaisuus voitti minussa, ja päätin lähtä katso-
maan onko suunnistus niin mukavaa kuin sitä heh-
kutetaan. Oi Fuksisuunnistus! Asia, jota vanhem-
mat opiskelijat haikein mielin muistelevat monen-
kin vuoden päästä. Oi Fuksisuunnitus! Kilpailu, 
jossa on vain epäreiluja menetelmiä, lahjonta sal-
littua ja jossa huijausta odotetaan. Oi Fuksisuun-
nitus! Hyvä on! Otan haasteen vastaan ..Mutta sitä 
ennen minun piti kehittää itselleni joukkue, jolla 
osallistua tapahtumaan.

Sekavin mielin lähdin kiltahuoneelle katsomaan 
olisiko siellä muitakin fukseja ilman joukkuetta 
ja jos pystyisin liimautumaan johonkin joukkuee-
seen mukaan. Onneksi kiltahuoneella oli 5 muu-
takin ihmistä ilman joukkuetta, koon vähimmäis-
määrä ollessa 4 henkilöä. Päätimme siis perustaa 
oman joukkueen. Siinä hetken mietiskellessä tu-
levaisuuttamme joukkueena, tulimme tulokseen 
että joukkueen nimi on Team Herkules, koska 
olemme “puoliksi miehiä, puoliksi jumalaisia. Jos 
tiedätte mitä tarkoitamme ja luulen että tiedätte!” 
Tästä oli tuleva meidän joukkueemme motto. 

Fuksisuunnistus 2009 
Teksti: Ilkka Pernu

15:52:49 <@janus_> voi voi..jälleen yksi setämies pilalla :( 

15:53:02 <@Morrissey> que 15:53:13 <@janus_> ostin Gay-puhelimen 
15:53:23 <@Morrissey> iippöynin O_O 
15:53:28 <@janus_> nyt kävi näin 
15:53:30 <@Morrissey> ootpa homo 
15:53:41 <@Speku> osanottoni 
15:53:44 <@aarni-> Hienonnäköistä kun macisti sanoo toista homoksi

”

Urotekomme tullaan kirjaamaan lehtiin! Seikkai-
lumme tulee olemaan legendaarinen. Harmi vain 
meidän joukkue koostui miehistä. Olisimme voi-
neet ottaa yhden Voimanaisen <tm> (tai pari-
kin) joukkueeseemme vaikuttamaan miespuoli-
siin rastivahteihin. Valitettavasti yhtään tyttöä nä-
kynyt kiltahuoneella... Olimme siis heti epäsuo-
tuisassa tilanteessa ennenkuin urakamme oli alka-
nut. Jännittikin hieman, koska olin kuullut paljon 
huhuja ja epämääräisiä hymähdyksiä suunnistuk-
seen liittyen, mutta ehdottomasti paras saamani 
neuvo oli olla humalassa jo ensimmäisellä rastilla. 
Neuvo, jonka laitoin korvan taakse.

Ilmottautuminen kilpailuun tapahtui vihreillä 
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14:51:50 <@FunkyMama> Manaluusua: millon lähetään naisii? :D 

14:52:02 <@Manaluusua> pittää ensin hommata se hyvä asianajaja 

14:52:13 <@Manaluusua> :D”

naulakoilla, jossa oli samalla yhdistetty ensimmäi-
nen rasti. Rasti oli hieman arpapeliä, mutta meni 
loppujen lopuksi hienosti... heh. Ja eiku suunnis-
tamaan muille rasteille! Toisella rastilla joukku-
eemme moraali oli heikoimmillaan. Herkuleet ei-
vät halunneet tehdä rastia, koska... se näytti liian 
urheilulliselta. Valitettavasti ehdimme paeta ti-
lanteesta, ennenkuin meiltä odotettiin urotekoja. 
Joukkue ei todellakaan elänyt nimensä odotuk-
siensa mukaisesti. Tietenkin soitimme vanhem-
mille opiskelijoille, jos saisimme silti täydet pis-
teet rastista. Suunnitelma ei onnistunut. Spoilaa-
matta tuleville opiskelijoille seuraavilla rasteilla 
hypimme, pompimme, tähtäsimme, näyttelimme, 
väittelimme (ja lahjoimme) rastivahtien kanssa. 
He kiltisti hymyilivät meidän tempauksille. Pää-
sääntönä rastien suoritukseen oli tyyli ja asenne. 
Ja kolmantena yhteistyö. Yhteistyöllä pääsimme 
ylittämään itsemme rastien tekemisessä. Muuta-
man kerran kuulimme hyväksyvän maininnan ras-
tin suorittamisesta, mutta se ei näkynyt kyllä pis-
teissä! Pistelaskujärjestelmä oli ilmeisesti vialli-
nen. Mediapeliä!

Viimeisen rastimme jälkeen olomme oli kuin 
voittajilla, vaikka kiersimme kaksi rastia. Olimme 
henkisesti voittajia ja uho oli korkealla! Emme saa-
neet lähellekkään täysiä pisteitä, mutta emme ol-
leet aivan huonojakaan. Onnittelimme toisiamme 
hyvästä suunnistuksesta. Tiimi oli suunnistuksen 
aikana hitsautunut yhteen ja joukkuehenki oli 
hyvä! Kuusi toisilleen tuntematonta miestä tuli, 
näki ja suunnisti. Illan huipentuma olisi ollut il-
mainen pääsy Onnelaan, mutta allekirjoittanut 
oli niinsanotusti “kotipaketissa”. Joten hän päätti 
lähtä kotia ja osallistua seuraavan päivän johdatus 
ohjelmointiin luennolle... En saanut tietää mikä 
oli Team herkuleen pistesijoitus, mutta väliäkö 
sillä. Hauskan pitäminen oli tärkeintä. Kiitoksia 
kaikille järjestäjille mukavan tapahtuman järjestä-
misestä ja kilpäkumppaneille, jotka voittivat mei-
dät vain huijauksilla!

Until we meet again!
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“Hmm missä hitossa se sali on..” 
“Kappas tuossa, aukaisempa oven.. 
hui hitto täällä o paljo porukkaa..” 
Näin alkoi meikäläisen ensimmäinen 
päivä yliopistolla. Ajatukset kuvas-
taa hyvin fuksin elämää ekoina päi-
vinä koska a) olet hukassa yliopistolla 
lähes varmasti b) joudut aukomaan 
ovia joka paikkaan c) ja törmäät suu-
riin ihmismassoihin jatkuvasti.

Tämä teksti on pieni tarina minun 
omasta fuksivuodestani. Se on kir-
joitettu hyvin tiivistettynä, ehkä hie-
man tapahtumia on väritetty jälki-
käteen tai osa totuudesta on vääris-
tynyttä. Pääpointti tekstillä on kui-
tenkin se, että se antaa kuvan fuksin 
ekasta vuodesta ja siitä kuinka mah-
tava, hieno, paras, nopea, krapu... 
niin hieno vuosi se on :) Ole siis 

hyvä ja astu hetkeksi minun fuk-
sivuoteeni, hyvä abiturientti!

Ensimmäinen päivä oli hektinen. 
Meidät fuksit sullottiin yhteen isoon 
saliin ja siellä kävi jos jonkinlaista ih-
mistä edessä höpisemässä niitä näitä. 
En itse muista näistä puheista mi-
tään mutta tärkeintä olikin koko ta-
pahtumassa pienryhmiin jako. Ryh-
män koko oli 10 henkeä ja pienryh-
mäohjaaja opasti meitä aloitustilai-
suuden jälkeen heti yliopiston maa-
ilmaan. Informaatiota tuli niin, että 
päässä tuntui räjähtävän pieni ydin-
pommi. Kaikkea ei pysty muista-
maan mutta tärkeimmän asiat pys-
tyin poimimaan ylös: missä on eka 
luento, mitä siellä tarvii olla mu-
kana, mikä on BLANKO ja kuinka 
mahtava ja hieno järjestö se on!

Noh eikä siinä kaikki, heti ekana il-
tana oli ensimmäinen opiskelijatapah-
tuma, Vulcanalia! Sinne kokoontuu 
suuri määrä opiskelijoita joka syksy 
juhlistamaan opintojen alkua/jatkoa. 
Vaikka en tuntenut yhtään Blanko-
laista sillä hetkellä, menin rohkeasti 
tutustumaan ja sainkin heti ystävys-
tyttyä muutamien kanssa. Siinä illan 
aikana olutta nauttiessa ja Blankolai-
siin tutustuessa muistin että, seuraa-
vana päivänä on ensimmäinen luento! 
Eli tästä seurauksena jossain vaiheessa 
iltaa tuli kiire kämpille nukkumaan, 
että kerkeää heti aamusta luennolle.

Näin alkoi siis minun opiskelija-
elämäni. Ensimmäiset viikot tun-
tuvat hyvin nopeilta ja raskailta 
koska, a) oppii paljon uutta b) op-

Teksti: Ville-Matti Alanko

Vuosi fuksina - yksi parhaista vuosista

21:01:30 <@mrcap> xxx:ssa vois olla ihan siistiä jos vetäis ruokailun oikein pitkän kaavan kautta ja

lähtis sinne viettämään aikaa ja jutustelemaan 

21:01:43 <@mrcap> vähä niinku jossaki maassa niillä on tapana perheen kera tehä 

21:01:49 <@Rockyz> näinpä 

21:01:57 <@Rockyz> niin semmosta eurooppalaista meininkiä 

21:02:02 <@mrcap> toimiiko xxx:ssa wlani? 

21:02:16 <@hcp> eurooppalaista meininkiä :DD 

21:02:17 <@Rockyz> pahan pistit 

21:02:33 <@hcp> jestas että oli keskustelun ratkaiseva argumentti :D

”

pii tuntemaan uusia ihmisiä c) on 
paljon tapahtumia joissa käydä 
d) kiltahuoneella ei kerkeä käydä 
e) on niin hemmetin paljon asi-
oita muutenkin hoidettavana!

Palaan näihin opiskelijatapahtumiin, 
koska ne ovat tärkeä portti päästä 
mukaan opiskelijoiden sielunelämään. 
Blanko ry tarjoaa uusille opiskelijoille 
heti kättelyssä illan, jonka aikana fuk-
sit voivat tutustua toisiinsa, blanko-
laisiin sekä jopa yrityksen edustajiin 
täysin vapaamuotoisesti ja vailla pel-
koa siitä, että joku tulisi kiusaamaan 
tai joutuisi kuulemaan jatkossa jos-
tain töppäyksestä! Tärkeää on muis-
taa, että olemme ihmisiä ja nolo-
kin tilanne on aina eduksi, koska voit 
jäädä jonkun mieleen ja tulevaisuu-
dessa se voi poikia vaikka työpai-
kan:) Fuksisaunassa itse nolasin it-
seni pari kertaa, mutta en ole kuul-
lut asioista sen jälkeen laisinkaan ja 
minulla oli kyllä hemmetin muka-
vaa! Samalla sain tutustuttua muuta-
miin blankolaisiin joiden kanssa tu-
len vielä nykyäänkin toimeen :P

No ei kuitenkaan liikaa bileistä, 
koska onhan ensimmäinen vuosi tär-
keä opintojenkin kannalta. Opiske-
lutahti voi tuntua alkuun hyvin kii-
vaaltaa, ainakin se itselleni tuntui. 
Kursseja oli ja meni ja opintoja ker-
tyi tasaista tahtia. Osa kursseista on 
vaativia, osa helpompia mutta vä-
lillä tuntui että ne ovat hyvin irto-
naisia. Nyt muutaman vuoden jäl-
keen olen oppinut ymmärtämään 
miksi ne olivat niin irtonaisia. Siksi, 
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koska nehän esittelivät aika lave-
asti sitä mitä tulemme opiskele-
maan seuraavan 4-6 vuoden aikana.

Mutta se opiskeluista, koska sitähän 
on tehnyt tässä vaiheessa jo kymme-
nisen vuotta. Fuksivuosi on hyvin 
jännä, koska sen aikana oppii tunte-
maan monia ihmisiä ja tekemään asi-
oita joita ei ennen olisi viitsinyt tai 
uskaltanut tehdä. Itse muunmuassa 
törttöilin Oulun keskustassa bok-
serit jalassa ja tätä en ikikuuna päi-
vänä olisi uskaltanut tehdä opiske-
lun ulkopuolella. Opin myös luotta-
maan itseeni enemmän kun sain si-
dottua uusia tuttavuuksia eri hen-
kilöihin ja maailmankuvani laajeni 

eri persoonien myötä joita väistä-
mättä tulee vastaan yliopistolla.

Jätin tahallani tästä tekstistä useita ta-
pahtumia ja kokemuksia fuksivuo-
delta mainitsematta, koska en halua 
pilata teille syntyneitä mielikuvia hy-
vät abiturientit. Tämä siksi, että teille 
ei muodostu ennakkokäsityksiä joiden 
takia saatatte jäättää jotain välistä tai 
petytte johonkin, koska olen hehkut-
tanut asiaa liikaa. Tärkeintä on muis-
taa, että vaikka opinnot ovat tärkeitä 
tulevaisuuden kannalta, on teidän 
myös hyvä muistaa tutustua uusiin 
ihmisiin, koska heistä voi tulla teidän 
pomoja, työkavereita, yrityskump-
paneita tai vaikkapa elämänkump-

paneita! :) (experto crede, päätoim.
huom.) On siis tärkeää lähteä roh-
keasti mukaan kaikenlaiseen toimin-
taan mitä opiskelu tarjoaa niin opis-
keluaikana että vapaa-ajalla, koska ei-
hän kukaan jaksa 4 vuotta päntätä 
putkeen! Hulluksihan siinä tulee :)

Toivotan teille kaikille ABIturienteille 
oikein hyvää syksyn,talven,kevään 
ja kesän jatkoa ja tavataan sit-
ten syksyllä opintojen parissa TOL:
lla! Niihin hetkiin ja tunnelmiin sit-
ten palataan fuksisaunassa ;)

Irkkaamisen hankaluuksia: 
20:46 < nassekova> mikä oli se kannu 
20:46 < nassekova> blanko.2006 
20:46 <@teprrr> #kaliakoppa 
20:46 <@teprrr> :D 
20:46 < nassekova> mite se vitu 2006 kirjotetaa 
20:46 < nassekova> ku ei oo blanko.2006 
20:46 <@Ticey> :D 
20:46 <@teprrr> hohanC 
20:46 <@teprrr> :D 
20:46 <@Ticey> Kai se nyt se on 
20:46 < pte> blanko.2OO6 
20:46 <@teprrr> [18:01:48] --- Irssi: #blanko.2006: Total of 47 nicks [7 ops, 0 halfops, 
0 voices, 40 normal] 
20:47 <@teprrr> jätkä huumeisa 
20:47 < nassekova> mihi vittuu meikä äskö meni 
20:47 < nassekova> :D 
20:47 <@Ticey> :D 
20:47 < nassekova> /j blanko.2006 
20:47 <@Ticey> Huumeiiisiiiiin sisimpääni matkustan 
20:47 < nassekova> mikä tuossa kusi 
20:48 < nassekova> tuolla menin ja meni johonki missä olin yksi 
20:48 < nassekova> ku ylänuolta painelin ja katoin että mitä olin kirjottanu 
20:48 <@Rockyz> :D

”
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Fuksit avautuvat!

[21:57:43] *** Irssi: Starting query in IRCnet with Zeussi 
[21:58:04] <Karukki> dodiin elikkä alotetaas, keksin nämä kyssärit ihan ilmasta sitten :D ja logihan tulee
sitten blankkiin että ei tarvi hävetä mitää jne.. 
[21:58:22] <Zeussi> :D 
[21:58:23] <Karukki> Elikkä kerroppa nimesi,ikäsi ja laitos jolla opiskelet 
[21:58:47] <Zeussi> Aleksi Pöyhtäri, 18 vuotta ja TOL 
[21:59:10] <Karukki> Oliko sinulle selvää keväällä että haet juuri TOL:lle opiskelemaan 
[21:59:36] <Zeussi> oli kyllä, vaikkakin ei ihan ensimmäinen vaihtoehto ollutkaan 
[22:00:24] <Karukki> Jännittikö pääsykokeet? Miltä ne näin yleisesti tuntuivat? 
[22:01:17] <Zeussi> kyllähän ne pikkusen jännitti sen verran oli niissä kumminkin kiinni. Pääsykoe 
ei ollu omasta mielestä ihan tuhottoman hankala mutta tietenki sieltä niitä kiperiäki kysymyksiä löyty 
[22:02:00] <Karukki> Miltä tuntui kun sait tiedon paikasta TOL:lla? 
[22:02:28] <Zeussi> loistavalta! yks kesän parhaista fiiliksistä kun ties että pääsi sisään :D 
[22:03:07] <Karukki> Miltä se ensimmäinen päivä sitten tuntui näin tuoreeltaan ajateltuna? Oliko kovinki 
hektistä menoa ja meininkiä? :) 
[22:03:49] <Zeussi> oli se alkuun kun ei tienny mistään mitään ja yliopisto oli huomattavasti isompi 
paikka ku lukio, ja tietenkin onnistuin eksymään matkalla luentosaliin ekana päivänä 
[22:04:55] <Karukki> noni :DD sehä meni nappii. Mut takas kyssäreihin. Miten olet päässyt sisään tähän 
akateemiseen opiskeluun ja miten se sinusta eroaa kaikkein selkeimmin lukio-opiskelusta? 
[22:06:29] <Zeussi> :D hyvin oon päässy mukaan opiskeluun pienen alkukankeuden jälkeen, ja suurimpana 
erona ekana tulee mieleen se että yliopistossa oot ite vastuussa meetkö luennoille vai et ja saatko opintoja 
suoritettua kun taas lukiossa oli aina joku kattomassa niitä 
[22:07:02] <Karukki> Eli sitä opettaja valvoo kontrollia ei käytänössä ole! \o/ 
[22:07:13] <Zeussi> khyl 
[22:07:32] <Karukki> No entäpä tämä tärkeämpi.. eiku siis toinen puoli opiskeluista eli opiskelijaelämä, 
miltäs se on tuntunu ja onko ollut helppoa päästä mukaan? 
[22:08:26] <Zeussi> mukavalta se on tuntunu ja helposti siihen pääsee mukaan. ihan uskomattoman paljon 
saanu uusia tuttuja ja tietenki pippalot \o/ 
[22:08:42] <Karukki> eli pelkkää positiivista ? :) 
[22:09:45] <Zeussi> aikalailla joo, tietenki parista asiasta ois voinu paremmin tiedottaa ihmisille, mutta
muuten kyllä oikein hyvin on järkätty hommat 
[22:10:34] <Karukki> Entäpä mitenkä opiskelun ja opiskelijaelämän tasapainotus on onnistunut? 
Onko jäänyt jompikumpi toisen varjoon vai onko onnistunut tasapainottelu niiden kanssa? 
[22:11:04] <Zeussi> ainakin tällä hetkellä mulla on onnistunu se tasapainottelu oikein hyvin, vielä ei 
oo ollu niin krapula ettei luennolle selviäis ;P 
[22:11:32] <Karukki> ja sinnehän selvitään .. tai no niin. mennään ainakin! 
[22:11:40] <Zeussi> tottakai :D 
[22:12:25] <Karukki> Mutta entäpä mitä sanoisit tätä lukeville abiturienteille jotka ovat samassa
tilanteessa kuin sinä vuosi sitten? Koitko esimerkiksi TOL:n mainonnan onnistuneen abi-päivillä? 
[22:13:54] <Zeussi> abeille voin sanoa että lukekaa ihan rauhassa, pääsykoe ei oo niin hankala että pitäis
unettomia öitä viettää sen takia, mutta lukekaa :D ja TOL:n mainonta abipäivillä oli hyvä ja ainaki minun 
mielestä toimiva kokonaisuus 
[22:14:22] <Karukki> hieno homma! 
[22:14:48] <Karukki> Viimisenä kysymyksenä vielä että miltä TOL on tuntunut opiskelupaikkana? 
[22:15:37] <Zeussi> kurssit on ollu tosi kiinnostavia ja porukka tosi mukavaa, voin sanoa että jos oot
 yhtään kiinnostunu tietojenkäsittelytieteistä niin ihan varmasti viihdyt 
[22:16:27] <Karukki> doddii makia homma! täähä meni ihan niinku käsikirj.. eiku siis täähä meni hyvin 
vaikka vetelinki päästä 
kysymykset :D Kiitos haastattelusta! 
[22:16:35] <Zeussi> :D 
[22:16:38] <Zeussi> eipä mitää

Haastattelija: 
Ville-Matti Alanko
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[22:21:07] *** Irssi: Starting query in IRCnet with Kauko- 
[22:21:26] <Karukki> elikkäs tosiaan live haastattelu joka menee 
suoraa blankkiin  :) 
[22:21:47] <Karukki> ja sensuroimattomana 
[22:21:52] <Karukki> tähdennys! 
[22:22:21] <Kauko-> Onko live face2face 
[22:22:37] <Karukki> ei ku irc2irc :D 
[22:22:47] <Kauko-> Joo kyllä se passaa 
[22:22:55] <Kauko-> saako vastata kaverin nimellä? ;) 
[22:23:03] <Karukki> ei :I 
[22:23:04] <Karukki> :D 
[22:23:17] <Karukki> Elikkä kerroppa nimesi,ikäsi ja laitos jolla opiskelet 
[22:23:50] <Kauko-> Teemu Kaukoranta, 20v, TOL 
[22:23:53] <Kauko-> joko tää alko 
[22:24:51] <Karukki> alko :D 
[22:24:53] <Karukki> rolling on.. 
[22:25:02] <Karukki> Oliko sinulle selvää keväällä että haet juuri TOL:lle opiskelemaan 
[22:26:10] <Kauko-> Voisitko vähä tarkentaa kysymystä? Tarkotatko että hainko muualle? 
[22:26:54] <Kauko-> Hain TOL:lle keväällä -08, heti kirjotusten jälkeen. Oli jo jonki aikaa ollu itelle selvää
että tänne haluan. 
[22:26:55] <Karukki> Eli siintikö TOL selvänä silmissä vai haitko muualleki 
[22:27:07] <Kauko-> aivan, no siinäpä se vastaus tuliki 
[22:27:13] <Karukki> joo :P 
[22:27:30] <Karukki> keksin nämä kysymykset äsken niin voi olla vähä tulkinnanvarasia 
[22:27:42] <Karukki> Miltä tuntui kun sait tiedon paikasta TOL:lla? 
[22:30:15] <Kauko-> Eka ajatus oli että voi vaikka polttaa ne yo-paperit joiden eteen tehtiin töitä ne kolme 
vuotta :) En oikeastaan missään vaiheessa epäilly että tänne pääsen, sen verran lähtöpisteitä irtos. 
[22:30:50] <Karukki> hehe :D 
[22:30:59] <Karukki> Miltä se ensimmäinen päivä sitten tuntui näin tuoreeltaan ajateltuna? Oliko kovinki 
hektistä menoa ja meininkiä? :) 
[22:33:25] <Kauko-> Ekana päivänä ei muistaakseni hirveästi mitään ollu, muuta ku pienryhmiin jako. 
Sitten tulevina päivinä ku selitettiin lukujärjestyksistä, kurssivalinnoista ja eri palveluista kuten optima ja
 weboodi niin tuntu että tulee liikaa infoa kerralla 
[22:34:07] <Kauko-> Eli kyllä se alku aika hektistä tuntu olevan, itteä tosin helpotti se että oli paljo tuttuja 
fukseina TOL:lla 
[22:34:13] <Kauko-> joiden kanssa olla pihalla :) 
[22:35:24] <Karukki> se o hyvä ku kavereitaki yhtä pihalla 
[22:35:32] <Karukki> ei tuu orpo olo 
[22:35:43] <Karukki> Mut takas kyssäreihin. Miten olet päässyt sisään tähän akateemiseen opiskeluun ja
miten se sinusta eroaa kaikkein selkeimmin lukio-opiskelusta? 
[22:37:20] <Kauko-> Hyvältä tuo on tuntunu tähän mennessä. Opiskelu ei oo enää semmosta pakkopullaa 
ja rannekellon tuijottamista niinku lukiossa, vaan meno on vapaampaa ja on itse vastuussa omista hommista. 
[22:37:47] <Karukki> näinhän se on :) 
[22:37:52] <Kauko-> Selkein ero on kyllä se, että luentoja on päivässä muutamia tunteja, ja ne saattaa olla 
esimerkiksi aamusta ja illasta 
[22:38:00] <Kauko-> tärkein työ tehdään käytännössä omalla ajalla 
[22:38:30] <Karukki> joo, opiskelijalla on ympäripyöreät päivät jos niin haluaa 
[22:40:54] <Kauko-> onko näitä vielä 
[22:41:06] <Kauko-> vois ruottia lukee vähä ennenku painuu nuq :P 
[22:42:01] <Karukki> ois näitä muutama:D 
[22:42:20] <Karukki> opiskelijaelämä, miltäs se on tuntunu ja onko ollut helppoa päästä mukaan? 
[22:44:42] <Kauko-> Alussa oli tietenki vähän outo lähtä juhlimaan ku ei ketään tuntenu, mutta helpotti 
ku ajatteli että ei kukaan muukaan tunne vielä ketään (jos tässä lauseessa nyt on mitään järkeä). Jos ois 
lykänny sitä menemistä niin ois tullu siihen pisteeseen jossa on “se tyyppi jota kukaan ei tunne”. 
[22:45:11] <Kauko-> Bileet on kyllä ollu jees, TOL:lla on hienoa porukkaa ja on mukava ku löytyy vähä 
ikähaarukkaakin [22:45:17] <Karukki> tuo on hyvä pointti että kaikilla sama tilanne alussa :) 
[22:45:27] <Karukki> Entäpä mitenkä opiskelun ja opiskelijaelämän tasapainotus on onnistunut? Onko 

11:17 <@hcp> onpa niska vähän kipeä 

11:17 <@hcp> yöllä heräsi ihmeellisesti asennosta siihen että kuola 

valui poskelle 11:17 <@hcp> ja tämänhän te halusitte tietää 

11:18 <@Mutjake> Jätkä vääntänyt unissaan saunasolmun.

[21:57:43] *** Irssi: Starting query in IRCnet with Zeussi 
[21:58:04] <Karukki> dodiin elikkä alotetaas, keksin nämä kyssärit ihan ilmasta sitten :D ja logihan tulee
sitten blankkiin että ei tarvi hävetä mitää jne.. 
[21:58:22] <Zeussi> :D 
[21:58:23] <Karukki> Elikkä kerroppa nimesi,ikäsi ja laitos jolla opiskelet 
[21:58:47] <Zeussi> Aleksi Pöyhtäri, 18 vuotta ja TOL 
[21:59:10] <Karukki> Oliko sinulle selvää keväällä että haet juuri TOL:lle opiskelemaan 
[21:59:36] <Zeussi> oli kyllä, vaikkakin ei ihan ensimmäinen vaihtoehto ollutkaan 
[22:00:24] <Karukki> Jännittikö pääsykokeet? Miltä ne näin yleisesti tuntuivat? 
[22:01:17] <Zeussi> kyllähän ne pikkusen jännitti sen verran oli niissä kumminkin kiinni. Pääsykoe 
ei ollu omasta mielestä ihan tuhottoman hankala mutta tietenki sieltä niitä kiperiäki kysymyksiä löyty 
[22:02:00] <Karukki> Miltä tuntui kun sait tiedon paikasta TOL:lla? 
[22:02:28] <Zeussi> loistavalta! yks kesän parhaista fiiliksistä kun ties että pääsi sisään :D 
[22:03:07] <Karukki> Miltä se ensimmäinen päivä sitten tuntui näin tuoreeltaan ajateltuna? Oliko kovinki 
hektistä menoa ja meininkiä? :) 
[22:03:49] <Zeussi> oli se alkuun kun ei tienny mistään mitään ja yliopisto oli huomattavasti isompi 
paikka ku lukio, ja tietenkin onnistuin eksymään matkalla luentosaliin ekana päivänä 
[22:04:55] <Karukki> noni :DD sehä meni nappii. Mut takas kyssäreihin. Miten olet päässyt sisään tähän 
akateemiseen opiskeluun ja miten se sinusta eroaa kaikkein selkeimmin lukio-opiskelusta? 
[22:06:29] <Zeussi> :D hyvin oon päässy mukaan opiskeluun pienen alkukankeuden jälkeen, ja suurimpana 
erona ekana tulee mieleen se että yliopistossa oot ite vastuussa meetkö luennoille vai et ja saatko opintoja 
suoritettua kun taas lukiossa oli aina joku kattomassa niitä 
[22:07:02] <Karukki> Eli sitä opettaja valvoo kontrollia ei käytänössä ole! \o/ 
[22:07:13] <Zeussi> khyl 
[22:07:32] <Karukki> No entäpä tämä tärkeämpi.. eiku siis toinen puoli opiskeluista eli opiskelijaelämä, 
miltäs se on tuntunu ja onko ollut helppoa päästä mukaan? 
[22:08:26] <Zeussi> mukavalta se on tuntunu ja helposti siihen pääsee mukaan. ihan uskomattoman paljon 
saanu uusia tuttuja ja tietenki pippalot \o/ 
[22:08:42] <Karukki> eli pelkkää positiivista ? :) 
[22:09:45] <Zeussi> aikalailla joo, tietenki parista asiasta ois voinu paremmin tiedottaa ihmisille, mutta
muuten kyllä oikein hyvin on järkätty hommat 
[22:10:34] <Karukki> Entäpä mitenkä opiskelun ja opiskelijaelämän tasapainotus on onnistunut? 
Onko jäänyt jompikumpi toisen varjoon vai onko onnistunut tasapainottelu niiden kanssa? 
[22:11:04] <Zeussi> ainakin tällä hetkellä mulla on onnistunu se tasapainottelu oikein hyvin, vielä ei 
oo ollu niin krapula ettei luennolle selviäis ;P 
[22:11:32] <Karukki> ja sinnehän selvitään .. tai no niin. mennään ainakin! 
[22:11:40] <Zeussi> tottakai :D 
[22:12:25] <Karukki> Mutta entäpä mitä sanoisit tätä lukeville abiturienteille jotka ovat samassa
tilanteessa kuin sinä vuosi sitten? Koitko esimerkiksi TOL:n mainonnan onnistuneen abi-päivillä? 
[22:13:54] <Zeussi> abeille voin sanoa että lukekaa ihan rauhassa, pääsykoe ei oo niin hankala että pitäis
unettomia öitä viettää sen takia, mutta lukekaa :D ja TOL:n mainonta abipäivillä oli hyvä ja ainaki minun 
mielestä toimiva kokonaisuus 
[22:14:22] <Karukki> hieno homma! 
[22:14:48] <Karukki> Viimisenä kysymyksenä vielä että miltä TOL on tuntunut opiskelupaikkana? 
[22:15:37] <Zeussi> kurssit on ollu tosi kiinnostavia ja porukka tosi mukavaa, voin sanoa että jos oot
 yhtään kiinnostunu tietojenkäsittelytieteistä niin ihan varmasti viihdyt 
[22:16:27] <Karukki> doddii makia homma! täähä meni ihan niinku käsikirj.. eiku siis täähä meni hyvin 
vaikka vetelinki päästä 
kysymykset :D Kiitos haastattelusta! 
[22:16:35] <Zeussi> :D 
[22:16:38] <Zeussi> eipä mitää

”
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jäänyt jompikumpi toisen varjoon vai onko onnistunut tasapainottelu niiden kanssa? 
[22:46:13] <Kauko-> Eipä vielä ole onnistunut olemaan mitään ongelmaa, mitä nyt fuksisaunan jälkeen tuli 
mentyä vielä humalaisena luennolle - virhe, jota en aio toistaa.. 
[22:46:28] <Karukki> :D 
[22:46:29] <Kauko-> mutta mitään isompia konflikteja luokkaa tentti vs bileet ei ole tullu 
[22:46:37] <Karukki> se o hyvä se 
[22:46:42] <Karukki> vielä 2 kysymystä :) 
[22:46:43] <Karukki> mitä sanoisit tätä lukeville abiturienteille jotka ovat samassa tilanteessa kuin 
sinä vuosi sitten? Koitko esimerkiksi TOL:n mainonnan onnistuneen abi-päivillä? 
[22:47:55] <Kauko-> Pakko oikeastaan pistää noottia siitä mainonnasta, en ois oikeestaan löytänyt 
koko laitosta ellei isoveli olisi minua tänne referoinut. Monille abeille on varmaan harhaanjohtavaa se, 
että me ollaan lutkia ja samankaltainen linja löytyy myös teekkareilta 
[22:48:54] <Kauko-> Abeille pitäis varmaan painottaa sitä että me ollaan tosiaan pesunkestäviä nörttejä
vaikka lutkia ollaanki. 
[22:49:38] <Karukki> eli selkeämpi ero muun Lutkn välille TOL:sta pitäisi saada? 
[22:49:46] <Karukki> tulipa hyvä lause.. 
[22:50:44] <Kauko-> siis tuntuu että tietotekniikasta kiinnostuneet ei edes tutki luonnontieteellisiä ku 
eivät oleta että sieltä mitään kiinnostavaa löytyy 
[22:51:11] <Kauko-> vaan kääntyvät heti teekkareiden puoleen ja päätyvät joko sähköön tai 
tietoteekkareiksi, en tiiä mikä niiden linja on oikeasti :P (eli kyseessä on sähkö- ja tietotekniikan osasto. 
toimittajan huomio!) 
[22:51:20] <Kauko-> saat puhtaaksikirjotettuun versioon laittaa sen! 
[22:51:24] <Kauko-> prkl 
[22:51:24] <Karukki> :D 
[22:51:33] <Karukki> Viimisenä kysymyksenä vielä että miltä TOL on tuntunut opiskelupaikkana? 
[22:52:49] <Kauko-> Loistava mesta on ollu. Kurssit on tuntunu mielenkiintosilta ja kanssaopiskelijat 
on ollu hienoja ihmisiä 
[22:53:38] <Karukki> se o hieno homma! Kiitoksia haastattelusta ja meeppä lukeen ruottia :D 
[22:54:27] <Kauko-> DON’T YOU TELL ME WHAT TO DO 
[22:54:37] <Karukki> haha :D

by:rkz
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Hei!

Kopo eli koulutuspolitiikka kuulostaa sinulle var-
masti hyvin kaukaiselta sanahelinältä, jonka voi yh-
distää paremmin bullshit-bingoon kuin abeja kos-
kevaan asiaan. Kuitenkin, jo yliopistolaissa lukee 
että opiskelijoiden on oltava mukana niin laitosten, 
tiedekuntien kuin yliopistonkin hallituksessa. Tämä 
näkymätön kabinettipolitiikka jää lähes kaikilta nä-
kemättä, mutta sen tulokset vaikuttavat kaikkiin. 
Kopo on tärkeä asia opintojesi kannalta, mutta kes-
kitytäänpä nyt muihin asioihin. Koposta opit var-
masti lisää aloittaessasi opintosi.

Oulun yliopisto on Suomen toiseksi suurin yliopis-
to. Suurempia opiskelukaupunkeja on, mutta näissä 
taas on useampia yliopistoja joten opiskelijamäärät-
kin jakaantuvat tasaisemmin. Oulu on monessakin 
mielessä poikkeuksellinen yliopistokaupunki: mis-
sään muualla Suomessa et saa yhtä paljoa saman 
katon alta. Kaikkialla muualla lähes jokainen tiede-
kunta ja laitos ovat omat yksikkönsä, jotka sijaitse-
vat eri paikoissa. Oulussa saman katon alla toimii 
viisi tiedekuntaa.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Se tarkoittaa, että 
TOL:n pääaineopiskelijana sinun ei tarvitse kävellä 
mistään ulko-ovesta ulos päästäksesi opiskelemaan 
sivuainetta. Suoritat pääaineopintosi yhdessä lai-
toksessa ja hyvin pitkälti myös yksissä tiloissa, mut-
ta se ei tarkoita että sinne pitäisi jäädä koko opiske-
luajaksi. Sivuaineen ottaminen samasta tai muusta 
tiedekunnasta on helppoa ottaa ja myös kannat-
tavaa käydä, kaikki suoritetut kurssit ovat plussaa 
– vaikkeivat liittyisi suoraan pääaineen opintoihin. 
Samalla voi sosialisoitua hyvinkin tehokkaasti, pää-
set vaikkapa katselemaan lähietäisyydeltä komeita 
teekkaripoikia ja kauniita humanistityttöjä!

Kuten pääkirjoituskin jo teki selväksi, yli-
opistoelämä ei ole todellakaan pelkkää 
opiskelua. Tietojenkäsittelytieteiden opis-
kelijoiden ainejärjestö Blanko on lähes 500-
päinen opiskelijayhdistys, joka tekee yhteis-
työtä TOL:n kanssa sekä järjestää opiskeli-
joille tapahtumia. Pelkästään tämän syksyn 
aikana Blanko on järjestänyt fuksisaunan, 
pitänyt rastin fuksisuunnistuksessa, osallis-
tunut tiedekunnan jalkapalloturnaukseen ja 
fuksikisoihin, järjestänyt oman krokettitur-
nauksen, järjestänyt muutamia pienimuo-
toisempia saunailtoja ja järjestää joka viikko 
sählyvuoroja. Kirjoitushetkellä on enää pari 
päivää syysexcuun, eli lähdemme ruskaret-
kelle kauniiseen Kainuuseen. Loppuvuosi 
huipentuu pikkujouluihin. Samalla Blanko 
järjestää lukiokierroksia, eli käyvät puhu-
massa lukioissa abeille. Opiskelijat saavat 
tästä palkkaa. Yhteistyössä pidetään myös 
palautepäivät, henkilökunta ja opiskelijat 
kokoontuvat päiväksi samaan huoneeseen 
keskustelemaan ja kehittämään opetusta. 
Tässä olivat siis pelkästään syys-joulukuun 
tapahtumat! Erään yhteistyösopimuksem-
me kautta pystymme tarjoamaan jäsenistöl-
lemme ilmaisia Microsoftin käyttöjärjestel-
miä ja ohjelmistoja – kunhan on muistanut 
maksaa jäsenmaksun.

Miksi sinun kannattaa valita TOL? Siksi, 
että et voi voittaa meitä. Tulet käyttämään 
tulevassa ammatissasi tietokonetta ainakin 
työvälineenäsi. Kaikki, mitä tiedät tietoko-
neista ja niiden syvimmästä olemuksesta, 
ovat sinulle pelkkää hyötyä. Tuskin tarvitsee 
edes mainita, kuinka suuret rahat ICT-teol-
lisuudessa liikkuvat. Vaikka et tulisikaan iki-
nä osallistumaan Skynetin rakentamiseen, 
se vaikuttaa elämääsi ainakin jollain tasolla 
epäsuorasti. TOL:lle hakeminen on hyvä al-
ku molempiin vaihtoehtoihin.

Tuomas Aarni 

Koulutuspoliittinen vastaava 

kopo-vastaava@blanko.fi 

Kopo-palsta 4/09Kopo-palsta 4/09
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Tarina siitä, kuinka Blankon ulkomi-
nisteri jätti kautensa kesken, pakkasi 
kimpsut ja kampsut varastoon, hom-
masi kissat hoitoon ja karkasi rak-
kaansa Netmonkeyn kanssa saksaan.

Prologi:

Netmonkey: Hmm.. kävin tänään Iisa-
kan juttusilla.

Feliza: No, mitäs siellä?

Netm: Juteltiin vaihtoon lähdöstä.

F: Meinaat sit karata vaihtoon?

N: Nojoo, oon kuitenki miettiny et kä-
vis vaihdossa opiskeluaikana.. ja alkaa 
aika käymään vähiin.

F: ...

N: Ajattelin et tuollainen puolen vuo-
den vaihtoaika ois sopiva, mut Bir-
minghamiin ei kannata mennä ku 
koko lukukaudeksi, jos kursseista ha-
luaa saada merkinnät.

F: Vuodeksi? Ei muuten onnistu. Mä 
en ala.

N: Et lähtis matkaan?

F: No totanoin.. mihin mä laitan kis-
sat?.. ja tavarat? Miten Blanko pärjää 
ilman minua? Simbah nitistää mut jos 
jätän sen yksin haalariprojektiin...

N: * esittää kaikkein suostuttelevim-
man katseensa ja näyttää hellyttävän 
avuttomalta*

F: Noh... ehkä mä saan asiat jotenki 
järjestymään...

Birminhamiin ei päästy, ku paikkaa ei 
ollut kahdelle. Sen sijaan löysimme 
itsemme elokuun lopussa Mannhei-
mista. Ai, et miksi saksaan? Jos ei 
opinnot luista, ni voi keskittyä halvan 
oluen juontiin ja makkaran syöntiin. 
Wunderbar!

Kuinkas sitten kävikään?

Elokuun lopulla sitten saavuimme sak-
sanmaalle ihmettelemään elämää. Au-
tot ajavat täällä lujaa keskellä kaupun-
kiakin. Pelottavaa. Opiskelija-asunto-
lamme sijaitsee ihan Mannheimin lai-
dalla ränsistyneen Jungbushin alueella, 
Turkkilais-Italias-Kreikkalais -gheton 
laitamilla (suomeksi: hyvää pizzaa 
naapurista, mutta yöllä ei naisimmei-
sen (tai oikeastaan kenenkään) kan-
nata kävellä yksin alueen läpi). Siispä, 
baarien antimia lähdetään nauttimaan 

isolla vaihtariporukalla ja takaisinkin 
horjutaan enemmän tai vähemmän 
kiinteässä muodostelmassa.

Kulttuurishokkia?

Kämppiksinä meillä on pari intia-
laista, kiinalainen, singaporelainen, 
jenkki, kanadalainen ja yksi jenkki. Ei 
lienee ylläri, et keittiön smalltalk hoi-
detaan täällä maailman eniten puhui-
tuimmalla kielellä, eli Huonolla Eng-
lannilla. Keittiö on muutenkin täällä 
kulttuurien kohtauspaikka: Takapuoli 
tuoliin ja pääset seuraamaan ohjelmaa 
nimeltä ”Kansainvälinen keittiö” ihan 
ilmaiseksi ja interaktiivisesti. Tällä ta-
voin olemme oppineet keittämään rii-
siä mikrossa ja käyttämään purkinau-
kaisijaa. Vastineeksi olemme häm-
mästyttäneet immeisiä paljastamalla 
juustohöylän salat; ennen tätä valais-
tumista juustohöylä oli ollut heille lä-
hinnä paistinlasta.

Yksin vai kaksin vaihtoon?

Pariskunta vaihdossa on täällä melko 
harvinainen ilmestys. Tiedän meidän 
lisäksemme täältä vain pari muuta pa-
riskuntaa. Enimmäkseen tänne hakeu-
tuu sinkkuja, jotka elävät villinä ja va-
paana kotimaansa, kulttuurinsa ja en-
tisen kaveripiirinsä kahleista. Siteera-
takseni Oceans Elevenia: ”What hap-
pens in Vegas, stays in Vegas.” Kave-
rin kanssa lähtemisessä on siis etunsa 
ja haittansa. Yleisesti, kaverin kanssa 
virastomaratonin läpikahlaaminen on 
helpompaa, samalla vaivalla selviää 
molempien ongelmat, jotka usein ovat 
jopa samat.

Mitä maksaa Saksassa asuminen?

Vaihto-opiskelua Saksassa
Mannheimissä

Ihan vertailun vuoksi:

Faktaa Oulusta:

Asukasluku 130 170

Pinta-ala: 449,2 km2

Oulun Yliopisto

Opiskelijamäärä: 17 000

Laitokset:

Humanistinen tiedekunta

Kasvatustieteiden tiedekunta

Luonnontieteiden tiedekunta

Lääketieteellinen tiedekunta

Taloustieteellinen tiedekunta

Teknillinen tiedekunta

Faktaa Mannheimistä:

Asukasluku 308 070  (30/09/2006)

Pinta-ala: 144.96 km2

Osavaltio: Baden-Wütterberg

Maa: Saksa

Mannheimin yliopisto

Opiskelijamäärä: 11 500

Laitokset:

School of Economics and Law

Mannheim Business School

Faculty of Social Sciences

School of the Humanities

School of Mathematics and Compu-
ter Science
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”

Hintataso on täällä suomalaista 
miellyttävää: 0,5l vaaleaa olutta 
kustantaa 33 centtiä + pantti, 
viinipullon saa 1,6 €urolla. 
Muuten ruoka on täällä suo-
men hinnoissa, paitsi kahvista 
joutuu maksamaan 3x enem-
män. Vaatteet ovat täällä selke-
ästi halvempia kuin suomessa, 
jos ei merkkiliikkeitä lasketa. 
Lennot tänne on halpoja, kiitos 
ryanairille. Tampereelta lento 
Frankfurt-Hahniin kustansi 38€ 
(2 aikuista, 1 matkalaukku, kä-
simatkatavarat + lentokenttä-
verot (www.ryanair.fi </mai-
nos>)). Vuokrataso on ehkä 
jonkin verran suomea kalliimpi: 
Huoneen puolikkaani vuokra 
on ~170€/kk tässä 10 hengen 
soluasunnossa. Soluasuminen 
täällä on ihan ok, ilman sitä oli-
simme tuskin saaneet yhtä hy-
viä kavereita täältä.
Onko siellä Blankolle vastinetta?

Blankolle täällä ei ole suoraan vasti-
netta. Paikalliset tietojenkäpistelijät 
ovat aika pieni ja järjestäytymätön po-
rukka. Parhaimmat kyydit meille tä-
hän mennessä on tarjonnut VISUM, 
eli paikallinen vaihto-opiskelijayhteisö. 
Täällä 9/10 vaihto-opiskelijasta opis-
kelee BWL:ää, eli vapaasti suomennet-
tuna johtamista ja liiketaloutta. Mann-
heimin yliopisto onkin kansainvälisesti 
noteerattu laadukkaasta liiketalouden 

opetuksesta.

Mitä on jäänyt hanskaan?

Kaikenkaikkiaan, vaihto on ollut ihan 
avartava kokemus! Suosittelen kai-
kille! Vinkkinä ihan, et vaihto kannat-
taa ajoittaa 2:lle tai 3:lle vuodelle, kun 
opintotukikuukausia on vielä jäljellä ja 
ulkomailla suoritetut opinnot saa ehkä 
luettua valinnaisiin opintoihin. Kieli-
taitoa ei vaadita edes kaikkiin vaih-
tokohteisiin. Lähdin saksaan ilman et 

Kirjoitetaan  Lausutaan  Tarkoittaa?
Jaa!  [jaa]  Kyllä!
Nein! [nain]  Ei!
Ein Bier, bitte! [ain bier, bitte] Yksi olut, kiitos!
Zwei Biere, bitte! [svai biere, bitte] Kaksi olutta, kiitos!
Du bist schön! [du bist shön] Sinä olet kaunis!
Bist du verheiratet? [bis du verhairatet] Oletko naimisissa?
Ich bin ledig. [ih biin leedig] Olen vapaa.
Haben Sie Kinder? [haaben sii kinder] Onko sinulla lapsia?
Ich liebe dich! [ih liibe dih]  Minä rakastan sinua!
Wir sollen sex haben! [vier sollen seks haben] Meidän pitäisi harrastaa seksiä!
Du sehst ein Engel, [duu, seest ain engel, Sinä näytät enkeliltä
und mein bett ist himmel unt main bet ist himmel] ja minun sänkyni on taivas!
Ich habe Kater. [ih haabe kaater] Minulla on krapula.
Meine Flug fährt ab. [maine fluug feert ab] Minun lento lähtee.
Tschüs! [tsyys]  Heippa!

Saksaan lomailemaan? 

Saksan lyhyt oppimäärä:

osasin puhua paria fraasia enempää 
ja aloitin kieliopinnot täällä. Toki, vi-
rastojuoksua helpotti kummasti, kun 
Netmonkey puhui ihan kohtuullisen 
hyvää saksaa. ;) Muutenkin.. vaihto on 
ollut yllättävän kiva juttu! Ihmettelen-
kin, miksi se ei ole tämän suositumpaa 
TOLlilla.. viimevuonna kun vaihto-
paikkoja oli avoinna niin ettei tarvinut 
kuin päättää et minne haluaa mennä.

<3:llä

Feliza & Netmonkey
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Ohjelmistoliiketoiminta, kuten nimikin jo kertoo, käsittelee sisällöllisesti liiketoimintaa ICT-alalla. Lii-
ketoiminnan saralla käydään läpi markkinointia, johtamista, liiketoiminnan suunnittelua, kansainvälistä 
ohjelmistoliiketoimintaa ja näiden jokaisen osa-alueen erityispiirteitä juuri ICT-alalla. Lisäksi tarjolla on 
strategian suunnittelua, kilpailijoiden kartoitusta jne.

Kurssit eivät ole liian vaikeita ja ne eivät mielestäni sisällä liian vaikeaa asiaa tyhjästä aloittavalle. Itsellän-
ikään ei ollut aiempaa kokemusta liiketoiminnan saralta mutta olen hyvin oppinut perusasiat liiketoimin-
nasta ja ICT-alan erityispiirteet ovat tulleet hyvin selville. Kursseilla harjoitellaan paljon ryhmätyösken-
telyä ja sosiaaliset taidot kasvavat kurssien edetessä. Työskentelytavat pyritään tekemään aitoa työympä-
ristöä vastavaaksi eli jaetaan työroolit ja niiden kanssa sitten toimitaan. Yleensä nämä roolit muodostuvat 
lähes itsestään eikä niitä tarvitse erikseen määrätä. Useat kurssit eivät sisällä varsinaista kirjantenttiä vaan 
lopputyönä on joko toteutettu kirjallinen analyysi annetusta aiheesta, esitelmä aiheesta tai jokin näiden 
yhdistelmä. Työt tehdään lähes poikkeuksetta ryhmissä joten yksin ei joudu olemaan! Pääkielenä on 
yleensä Englanti, koska se on yleisesti käytetty kieli ICT-alalla. Suomen kielelläkin pärjää, mutta se vaatii 
muulta ryhmältä sitten vähän enemmän panosta.

Kursseilla tuotettu materiaali on työelämää vastaavaa eli tehdään suunnitelmia, kartoitetaan mahdol-
lisuuksia ja mietitään mikä on hyvä strategia yritykselle tulevaisuudessa. Näitä kaikkia taitoja tarvitaan 
oikeassa työelämässä joten tässä vaiheessa on hyvä oppia tuntemaan nämä kuviot.

Valitsin ohjelmistoliiketoiminnan siksi kun olen aina ollut hieman rahanperso ja kiinnostunut siitä miten 
rahaa tehdään. En aluksi lähtenyt edes miettimään ohjelmistoliiketoiminnan suuntautumisvaihtoehtoa 
mutta sinne tuli vain ajauduttua huomaamatta ja en ole katunut päätöstä. Itselleni tämä vaihtoehto on 
tuntunut kaikista luontevammilta. Lisäksi pääsen opiskelemaan myös Taloustieteellisen tiedekunnan 
kursseja ja täten syventää oppimistani.

Työelämän puolta en ole tarkemmin miettinyt mutta Ohjelmistoliiketoiminnan sv antaa hyvät valmiudet 
ryhtyä yrittäjäksi, koska kaikki yrittäjyyden perusasiat käydään läpi kurssien aikana. Ehkä suuntautumis-
vaihtoehdon sisällössä on aistittavissa yrittäjähenkisyys mutta en näe tätä lainkaan pahana asiana. Yrittä-
jyys on hyvä ponnahduslauta suurempiin yrityksiin/organisaatioihin jos haluaa sille tielle lähteä.

-Ville-Matti Alanko

Haastateltava on neljännen vuoden opiskelija TOL:lla. Sivuaineina hänellä on Taloustieteellisestä tiedekun-
nasta kansainvälinen liiketoiminta sekä kielistä Saksa. Muita harrasteita hänellä on Blanko ry:n rahaston-
hoitajan titteli.

Suuntautumisvaihtoehtoesittelyt
Ohjelmistoliiketoiminta

Tietojärjestelmät

Tietojärjestelmät on ollut TOL:lla kuvioissa mukana jo laitoksen perustamisesta asti. TOL luokittelee 
omaksi pääpainoalakseen “human-computer interaction”, eli teknisemmän tietokonetieteen sijasta keski-
tytään ihmisen ja tietokoneen väliseen vuorovaikutukseen. Suuntautumisvaihtoehto käsittää em. vuoro-
vaikutussuhteen tutkimisen lisäksi koko suurta kuvaa: tietojärjestelmien osuus organisaation toiminnassa, 
tietojärjestelmän käytön suunnittelu, käyttöönotto, käytettävyys, kehittäminen, laatu... Joskus sivutaan 
myös muita organisaationaalisia elementtejä, esimerkiksi taloutta ja johtamista. Monissa kursseissa teh-
dään yhteistyötä kolmannen osapuolen kanssa, eli yhteys työelämään luodaan jo opiskeluaikana. Itse olen 
esimerkiksi tutkinut kurssien yhteydessä asiakkuudenhallintaohjelmistoa, suunnitellut uudenlaista asiak-
kuudenhallintaohjelmistoa, tutkinut biometristä tunnistusjärjestelmää sekä järjestänyt oikean käytettä-
vyystestaustilanteen ko. järjestelmän osalta.

08:59 <@hcp> joskus tää koodaaminen on niiiiiiin perseestä”
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Ohjelmistotuotannossa opitaan kehittämään ohjelmistoja teknisellä tasolla. Ohjelmistotuotannon suun-
tautumisvaihtoehto on varsin laaja ja valmistaa monipuoliseen osaamiseen. Ohjelmointi on olennainen 
osa tätä suuntautumisvaihtoehtoa ja ohjelmoimaan opetellaankin jo aivan alusta asti. Pakollisten ohjel-
mointikurssien lisäksi on tarjolla useita vapaaehtoisia kursseja, joihin voi osallistua oman kiinnostuksensa 
mukaan. Aiempaa ohjelmointikokemusta ei tarvita, sillä ohjelmoinnin opetus aloitetaan aivan perusteista 
ja edetään kohti monimutkaisempia asioita. Tärkeintä on oma kiinnostus ja motivaatio ohjelmointia koh-
taan.

Ohjelmoinnin lisäksi perehdytään ohjelmistojen tuotantoprosesseihin ja erilaisiin ohjelmistojen arkkiteh-
tuureihin. Ohjelmointitaito voidaan nähdä kykynä toteuttaa ohjelmistoja, mutta ilman kunnollista suun-
nittelutaitoa ei suurten ohjelmistojen toteutus ole mahdollista. Niinpä ohjelmistotuotannon ammatti-
laisen tulee kyetä suunnittelemaan järkevä rakenne ohjelmistolle, sekä hallitsemaan tuotantoprosessiin 
liittyvät riskit. Vanha vitsi ohjelmoijasta koodaamassa ohjelmaa yksin Pepsin ja pizzan voimalla ei pidä 
paikkaansa, vaan tiimityö on tärkeä osa ohjelmistotuotantoa. Kursseilla tehdäänkin runsaasti ryhmätöitä, 
jotka kehittävät kommunikointitaitoja ja kykyä toimia ryhmässä.

Ohjelmistotuotanto antaa vahvan pohjan työelämää ajatellen ja ohjelmoijista onkin usein huutava pula 
työmarkkinoilla.

- Mikko Alaluusua

Kirjoittaja on TOL:n neljännen vuoden opiskelija, joka lukee sivuaineenaan matematiikkaa. Lisätitteliksi voi-
daan lukea Blankon Webmaster.

Ohjelmistotuotanto

Tämä vaihtoehto sopii mielestäni erityisen hyvin niille, jotka haluavat nähdä “ison kuvan”. Tietotekniikka 
on organisaatiossa loppujen lopuksi vain väline, jonka käytöstä pyritään saamaan etuja. Suuntautumis-
vaihtoehto sopii myös niille, joita ihmiset kiinnostavat (vähintään) yhtä paljon kuin tietokoneet. Tämä 
ei tule olemaan kovinkaan tekninen suuntautumisvaihtoehto, tosin joissakin yksittäisissä suorituksissa 
tuotetaan myös koodia. Tietojärjestelmät sisältää sekä ryhmissä suoritettavia kursseja että myös yksilö-
töitä. Tähän asti olen kirjoittanut hyvin paljon tekstiä, puhtaaksikirjoittanut “raakaa” tietoa, litteroinut 
ääninauhoja ja videoita, piirtänyt paljon kaavioita sekä tehnyt tutustumisvierailuita ja tehnyt yhteistyötä 
kolmansien osapuolien kanssa.

Suositeltavia sivuaineita tietojärjestelmille ovat ihmisläheisemmät tieteet, esimerkiksi sosiologia tai psy-
kologia. Organisaatioymmärryksen kannalta olen huomannut TOL:n ohjelmistoliiketoiminnan kurssien 
olevan avuksi, myös markkinointi (loppujen lopuksi) ihmisläheisenä aiheena on hyvä sivukokonaisuus.

- Tuomas Aarni

Kirjoittaja on neljännen vuoden opiskelija, joka on suorittanut lähes kaikki tietojärjestelmien ja ohjelmistolii-
ketoiminnan opinnot. Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan sivuainekokonaisuudet ovat työn alla, 
sekä yksi tavoite on suorittaa sivuaine jostain “ihmisläheisemmästä” tieteestä.

Digimedian ja mobiilipalveluiden haastattelut eivät valitettavasti ehtineet tähän leh-
teen asti, joten jatkoa seuraa.

08:59 <@hcp> joskus tää koodaaminen on niiiiiiin perseestä

19:45 < Rockyz> kettään onnelahommiin illanpääle? 
19:49 < Miksumus> Rockyz: excuhommiin huomena 
19:49 < Rockyz> samoilla silmillä sitte ja valmiiksi hyvissä meiningeissä :) 
19:49 < Rockyz> se on niinkö sijotus tulevaisuuteen”
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Parhaat tiedot 
valintojen pohjaksi

Tietokone on lehti Sinulle, joka mieluummin 

yllätät kuin yllätyt. Katso pidemmälle ja näe 

enemmän: Tietokone-lehti antaa luotettavan 

kokonaiskuvan tietotekniikasta, jotta tiedät ja 

osaat tehdä menestyksekkäitä valintoja. 

Mitä seuraavaksi.

Tilaa vuosikerta osoitteesta www.tietokone.fi/tutustu. Irtonumero ovh 7,90. 
Seuraa päivittäin uutisia ja ajankohtaista keskustelua: www.tietokone.fi
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Kiinnostaako tietojenkäsittely tulevaisuuden alana? Koulutusalana tietojenkäsittelytieteet antaa monenlaisia mahdolli-
suuksia osaamisen ja ammattitaidon kehittämiseen sekä erinomaiset mahdollisuudet työllistymiseen. Oulun yliopiston 
tietojenkäsittelytieteiden laitoksella valittavana on viisi suuntautumisvaihtoehtoa: digitaalinen media, mobiilipalvelut, 
ohjelmistoliiketoiminta, ohjelmistotuotanto ja tietojärjestelmät. Kajaanin yksikkö on nykyisin keskittynyt vain maiste-
rivaiheen opetukseen, eikä näin hae enää opiskelijoita perusvalinnan kautta.

Miten opiskelijaksi?

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmaan valitaan opiskelijat kahta reittiä: 

1. Pääsykoevalinnan kautta. Tämä on tarkoitettu niille, joilla on taustalla ylioppilastutkinto tai siihen rinnastettava tut-
kinto 

2. Maisterivalinnan kautta. Tämä sopii niille, joilla on suoritettuna alempi tai ylempi korkeakoulututkinto tai ulkomai-
nen vähintään bachelor-tasoinen yliopistotutkinto

Hakuajat 2009 ja 2010 - Vuoden 2009 haku maisteriopintoihin päättyi 31.3.2009 ja pääsykoehaku 30.4.2009. - Vuo-
den 2010 haku maisteriopintoihin avautuu tammikuussa 2010 ja pääsykoehaku helmikuussa 2010.

Kaikki yliopistot siirtyivät keväällä 2009 yhteiseen sähköiseen hakujärjestelmään, jossa kaikkiin yliopistojen hakukoh-
teisiin haetaan samalla verkossa täytettävällä hakulomakkeella. Myös Oulun yliopisto on mukana tässä valtakunnalli-
sessa yhteishaussa.

Lisätietoa osoitteesta: www.oulu.fi/hakijapalvelut/

Hakemiseen ja opiskeluun liittyvissä asioissa ota yhteyttä
Amanuenssi Heli Alatalo 
puh. (08) 553 1918 
email: heli.alatalo(at)oulu.fi 
Tietotalo 2, 3. kerros, IT351
Amanuenssi Risto Nuutinen 
puh. (08) 553 1909 
email: risto.nuutinen(at)oulu.fi 
Tietotalo 2, 3. kerros, IT354

IN ENGLISH

The Department of Information Processing at the University of Oulu organizes a two-year full-time Master’s degree 
programme in Software, Systems and Services Development in Global Environment (GS3D). Next application period 
starts in 1.12.2009.

Foreigners who have completed Finnish university degree or university of applied science (AMK) degree can apply 
now for Master’s degree studies in the Department of Information Processing Science. The application period starts in 
1.2.2010. More information (in Finnish) can be found from valintaperusteet.

English consultation on application matters, information on study programmes and academic counselling can be asked 
from the department �s student counsellor Risto Nuutinen: phone +358 8 5531909, e-mail: risto.nuutinen(at)oulu.fi. 
You can also contact development manager Kari Pankkonen: phone +358 40 7350532, e-mail: kari.pankkonen(at)oulu.
fi.

(Lähde: http://www.tol.oulu.fi/index.php?id=753 )

Tietojenkäsittelytieteiden 
koulutusohjelmaan hakeminen
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Tietojenkäsittelyalalla on hyvin 
tavallista, että oman alan töihin 
ei vaadita tutkintoa. Osaaminen 
ratkaisee enemmän kuin paperit, 
toisaalta paperit ovat yksi tapa 
näyttää osaamisensa ja erottua 
porukasta. Päivätyön tekeminen 
ja opiskelu ovat joskus hankala 
yhdistää, tällä alalla on kuitenkin 
usein käytössä esim. liukuvat 
työajat ja ryhmätyönä tehtä-
vät kurssit saa yleensä suorittaa 
oman aikataulun mukaisesti. 
Seuraavassa kerrotaan eräs tarina, 
kuinka vuosia tehty työ kantaa 
hedelmää.

Kuka ja minkä ikäinen olet? 

Nimi: Jaakko Sepponen: Ikä: 26v.

Missä olet töissä? 

Nethawk Oyj, Oulu

Tittelisi? 

Software Designer (ohjelmisto-
suunnittelija)

Kuinka innostuit tietojenkäsitte-
lytieteistä? 

Noo, sitä on vaa pikkupojasta asti 
tullu nuitten tietokoneitten kans 
värkättyä yhtä sun toista. Amiga 
500 kaverilla oli joskus todella 
kova sana!

Koska tai miten sait varmuuden, 
että olet sinulle sopivalla alalla? 

Vaikea kysymys. Aluksi oli täysin 
selvää että tämä ala on on kyllä 
just mulle tarkotettu. Mutta 

myöhemmin on alakanu miettii 
että oisko joku toine ala mahol-
lisesti enempi itelle. Mutta kyllä 
sitä on aina päätynyt kuitenki 
siihe, että sitä olis joko tollilla tai 
tietotekniikalla :D nörtti mikä 
nörtti

Koska aloitit opintosi, ja koska 
valmistuit? 

Alotin opintoni erinäisten sattu-
mien kautta fyssiikan laitoksella 
vuonna 2003. Kuitenki tarkotus 
oli tollille alusta asti suunnata, 
niinpä aloin opiskelemaan tollin 
kursseja heti samantien ja pää-
dyin virallisesti tollin opiskeli-
jaksi vuonna 2004. En oo vielä 
valamistunu, mutta gradu alakaa 
olemaan aikalailla loppusuoralla. 
Ootettavisa on että valamistun 
tämän vuojen puolella, maholli-
sesti tammikuussa.

Mikä oli gradusi aihe? 

Työnimi on ollu pitkä: Assuring 
the data quality in software 
process measurement. Eli tuo 
Datan laadun varmistaminen 
softaprosessien mittaamisesa näi 
suomeksi. Otsikko ei oo vielä 
täysin 100% lukkoon lyöty vaikka 
näinki pitkällä ollaa :D

TOL:n sv ja sivuaineet? 

TOL:n sv digitaalinen media ja 
sivuaineita ei oo tullu otettua, 
muutama kurssi sitte sieltä täältä 
muilta laitoksilta.

Miten koulutus on valmistanut 
sinua työelämää varten? 

No kyllähä tuo koulutus on an-
tanu hyvän pohojan esimerkiksi 
koodarin hommiin. Sellasia ei 
oo tullu harrastettua ennen ku 
tulin tänne opiskelemaan, mutta 
nyt sitä koodailee iha päivätöik-
see. Samaten tuo tieteellisen 
tutkimuksen harjottaminen on 
tullu enempi tai vähempi tutuksi. 
Kyllä sieltä ku käy kursseja mene-
mää nii alakaa löytyyn semmosia 
asioita mitkä ittiä kiinnostaa, ja 
siitä se alakaa se pohoja tulevalle 
työelämälle sitte muotoutua.

Osallistuitko Blankon järjestä-
mään toimintaan, tai olitko itse 
Blanko-aktiivi? 

Oon osallistunu aika paljo Blan-
kon järjestämiin tapahtumiin, 
varsinki kaikki piletysmeiniki 
on ollu aina parasta laatua. Olin 
vuonna 2006 jäsenvastaavan vi-
rasa hallituksesa.

Paras muistosi opiskelijaelämäs-
tä? 

Wappu 2005 \m/ :D

Luitko Blankkia, mitä pidit leh-
destä? 

Tulihan tuota Blankkia luettua, ja 
täytyy sanua että taitavat ihimiset 
sitä on aina teheneet ja hymy 
p******ä sitä on aina saanu lukia 
\m/

Mieleenpainuvimmat luennoitsi-
jat / kurssit? 

No kyllähän noita joitaki luen-
noitsijoita on mieleen jääny, mut-

TO L l i l t a  t ö i h i n
osa 3

”00:18 <@mskomu> oho, kerranki ennakointi onnistunu 
00:19 <@mskomu> oli just yhden tamperelaisen kaverin kans puhetta, että enpä ole sen jälkeen 
juonu, ku pistin sille caiosta viestiä, että “tilasin just 4 jallua” 
00:19 <@Tice> :-D 
00:19 <@mskomu> “ja sitten hetken päästä tuli ‘Tuli 14 jallua lisää. saattaa mennä muisti’” 
00:19 <@mskomu> tuota viestiä en muista lähettäneeni...
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ta sanotaan nyt yks mieleenpai-
nuvin heti fuksivuojen kursseilta, 
eli Martti Luodonpää. Löffe 
apina tuli tutuksi. Kursseista ehkä 
tietojärjestelmien suunnittelu, 
koska se oli aikamoinen ponnis-
tus ryhmätyönä, ja oman ryhmän 
kohdalla oli piiiikkkusen menossa 
ehkä semmonen vaihe just että 
vähä väliä pari jannua oli ryhmän 
kokoontumisen aikana enempi 
tai vähempi rapsasa... kröhöm

Jos muuttuisit yhtäkkiä takaisin 
fuksiksi, tekisitkö jotain toisin? 

Hmm... ehkä kävisin blankon 
jutuissa heti alusta asti aktiivi-
semmin!

Tämä haastattelu julkaistaan 
abeille suunnatussa numerossa. 
Anna joitakin ohjeita opiskelu-
paikkaansa ja tulevaisuuttaan 
miettiville nuorille? 

Ei muutako tänne Ouluun opis-
kelemaan, täälä on palio hienoja 
ihimisiä! Harrastusmahollisuuksia 
löytyy joka lähtöön. Ja jos työ-
paikkaa haluaa alakaa miettimää 
täältä päin nii tuntus niitäki löy-
tyvän kyllä.

21:03 <@herotique> vittu saatana ko meni tuo kameraki paskaksi tosiaa 
21:03 <@herotique> rupes jumimaa nii läimin viimesenä konstina vasaralla vähä ni ei nyt inahakkaa 
21:03 <@Rockyz> :D 
21:03 <@herotique> edellinen kamera taas rupes toimii ko kopsautin pikkulekalla kerra”

21:09 <@hcp> oiskohan tää päivä kohta pulkassa 
21:09 <@Morrissey> ei se oo 
21:09 <@hcp> entä jos on vetänyt muutakin kuin pulkkaa niin onko sitten pulkassa?”

21:59:32 <@Cokis_> huuh 
21:59:43 <@Cokis_> olipas työilta 
22:00:10 <@Cokis_> kai se pitäs siirtyä taas kirjojen pariin 
22:02:58 <@hulu> mmmm... 
22:03:06 <@hulu> luin että tyttöilta 
22:03:18 <@Cokis_> :) 
22:03:22 <@DThorn> :D 
22:03:28 <@Cokis_> on mulla sellanenki tulossa, muttei vielä 
22:03:35 <@Cokis_> tyttöjen pokkailta 
22:03:39 <@Cokis_> muttei räsy- 
22:05:20 <@aarni-> *kanava hiljeni pettymyksestä*

”




