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Blankki on puolueeton ja riippumaton opiskelija-ainejärjestölehti. Blankin testit ja vertailut perustuvat kansain-
välisesti 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 vir-
heistä. 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. To-
imitus 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: 150 kpl
E-mail: blankki-tiimi@blanko.fi
http://blankki.blanko.fi/
nettijatkot http://blankki.blanko.fi/nettijatkot
Palautetta Blankista voit antaa myös Blankon webbisivujen kautta.
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Tervehdin teitä arvon fuksit ja onnittelen pääsystänne tietojenkäsittelytieteiden laitokselle!

Juuri nyt pidät käsissäsi lehteä, joka on tehty ja suunniteltu alusta loppuun asti juuri sinua ajatellen. Tämän 
lehden sisällön tarkoituksena on auttaa sinua sopeutumaan uuteen uljaaseen elämääsi ja antaa arvokkaita 
vinkkejä sekä neuvoja ensimmäisen opiskeluvuoden taivalta varten. Tai no, ainakin auttaa ensimmäisten 
viikkojen ja kuukausien yli! Lehdessä esittelemme muun muassa pienryhmäohjaajat, jotka ovat teidän 
tukenanne ja turvananne. Heihin kannattaa rohkeasti tutustua ja kuunnella heidän neuvojaan. Esittelemme 
myös Blankon hallituksen ja kiltahuoneen, sekä monta muuta mainiota asiaa joihin kannattaa tutustua.

Tämä lehti, kuten myös minä, neuvoo ja kehottaa teitä osallistumaan rohkeasti erilaisiin Blankon sekä 
muiden tahojen järjestämiin tapahtumiin. Erilaiset illanvietot ja tapahtumat ovat oiva tilaisuus tutustua uusiin 
ihmisiin ja hankkia uusia kavereita. Kaverit auttavat sitten eteenpäin kivikkoisemmallakin taipaleella ja saavat 
jaksamaan läpi pitkän syksyn. Kuitenkin pieni varoituksen sananen. Fuksivuosi voi helposti viedä mukanaan. 
Tapahtumia ja mukavan kuuloisia häppeninkejä järjestetään koko ajan, mutta ei sovi unohtaa itse asiaa eli sitä 
minkä takia tänne on tultu, tarkoitan siis opiskelua. Tasapainoilu juhlimisen ja opiskelun välillä voi olla joillekin 
meistä hyvinkin hankalaa, mutta kysymällä vanhemmilta opiskelijoilta neuvoja sekä oman kokeilemisen ja 
erehtymisen kautta löytää toivottavasti jokainen itselleen sen kultaisen keskitien.

Haluaisin myös kehottaa kaikkia kiinnostuneita tulemaan tekemään tätä mainiota Blankki-lehteä. Blankin 
tekeminen ei ole kovin tiukkapipoista hommaa ja lehteä tekemällä oppii varmasti paljon uutta sekä tutustuu 
muihin blankolaisiin. Lehden teosta kiinnostuneet voivat ottaa minuun yhteyttä ircissä, irlinä tai sähköpostilla.

Pääkirjoitus

Karoliina ”Danju” Kemppainen 

blankki-paatoimittaja(at)blanko.fi

11:17 < Kaira-> - Jos modeemin läpi menee jatkuvasti 
liikennevirtaa, niin sen sisällä oleva puskuri voi 
täyttyä. Silloin se täytyy joko vaihtaa uuteen tai reset-
nappulasta tyhjentää se puskuri, sanoo Soneran 
viestintäjohtaja Ahti Martikainen.
11:18 <@Jiwa> ööh
11:20 < kaik> wait wat? :D
11:20 <@jyrki> onhan se harmi jos puskuri menee täyteen
11:20 <@jyrki> vuotaa vielä yli ja sitten on lattia likainen
11:20 < kaik> niinpä :/
11:21 < kaik> korvaakohan vakuutus puskurista vuotaa bitit lattialle ja 
lattia menee pilalle? 

“
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Tittirii ja Tervetuloa yliopistoon! Moi myös teille 
vanhemmille!

Ensimmäisenä haluan onnitella juuri sinua 
opiskelupaikastasi. Olet juuri astumassa opiskelijaelämään, 
elämään josta kannattaa ottaa kaikki irti! Seuraavat 
n. 5 vuotta tulevat vaikuttamaan tulevaisuuteesi hyvin 
paljon. Kannustan olemaan aktiivinen opiskeluissa kuin 
myös varsinaisen opiskelun ulkopuolellakin. Opinnot on 
syytä ottaa vakavasti heti alusta lähtien, koska niillä luot 
pohjan tulevaa työelämää varten. Yliopistossa opiskelu 
poikkeaa suurella todennäköisyydellä melko paljon siitä 
mihin tähän asti olet tottunut. Suurin muutos on se, että 
olet itse vastuussa omista opiskeluistasi. Kukaan ei 
tule koputtamaan olkapäätäsi tai repimään hihasta ja 
käskemään.

Muista myös, että opiskelijaelämä ei ole pelkkää opiskelua ja puurtamista, välillä on 
hyvä myös pystyä heittämään vapaalle ja lasketella rennosti alamäkeen. Tässä rakas 
ainejärjestömme Blanko pyrkii tekemään parhaansa, koska Blanko on olemassa 
juuri sinua varten. Yhtenä yliopiston suurimpana kiltana Blanko tarjoaa jäsenilleen 
aktiviteettia laidasta laitaan mm. urheilua, bileitä, excursioita, peli-iltoja, leffa-iltoja. 
Toivonkin, että mahdollisimman moni liittyy Blankon jäseneksi ja lähtee mukaan 
yhteiseen toimintaan. Tapahtumissa ja kiltahuoneella tapaat uusia ihmisiä: tutustu 
heihin ja luo suhteita. Hetken päästä huomaat saaneesi kymmeniä uusia ystäviä, 
joiden kanssa vietät aikaa niin kursseilla kuin vapaa-ajallakin. Muistakaa myös heti 
alkajaisiksi liittyä #blanko sekä #blanko.2011 irc-kanaville!

Syksy tuo tullessaan paljon uusia asioita, joissa sinua opastaa pienryhmäohjaaja. 
Pienryhmäohjaaja on sinua varten ja opastaa kaikkeen yliopistoon liittyvässä. Kysy 
rohkeasti jos jokin asia kaivertaa mieltäsi, pienryhmäohjauksen tarkoituksena on 
auttaa sinut alkuun opiskeluissa ja tiedeyhteisössä. Jos jokin asia ei onnistu niin älä 
jää yksin sitä pureskelemaan, vaan kysy apua opiskelijatoverilta tai vanhemmilta 
opiskelijoilta.

Nähdään tapahtumissa sekä kiltahuoneella (mashed-haasteita otetaan vastaan). 
Vietä unohtumaton fuksivuosi ja ole aktiivinen, koska olet luomassa pohjaa 
tulevaisuudellesi! 

Puheenjohtajan tervehdys

Kesäterveisin

Hannu ”Donni” Oksman

Puheenjohtaja 

15:01 < Weju> eikö kolmessa kuukaudessa ehi 
olla jo viis parisuhetta nykyään
...
15:34 < Renter> Weju: riippuu, miten määrität 
parisuhteen
15:34 < Renter> aika monen .jpg-tytön kanssa 
ehtii olla suhde tossa ajassa <3
15:34 < jarijoki> uu
15:42 <@Cokis_> :D
15:48 < Weju> :-P 

“
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Heipä hei kaikki uudet (ja vanhatkin fuksit, lörrr teille), sekä tervetuloa opiskelemaan!

Pian koittaa taas se aika vuodesta, kun yliopistolle saapuu päämäärättömän näköisesti vaeltavaa 
ihmismassaa. Jotkut ovat vasta aloittamassa opiskeluja ja jotkut ovat olleet fukseja jo vuosien ajan, mutta 
ei kannata antaa sen haitata menoa. Ensialkuun todettakoon, että toimin Blankossa kopo-vastaavana, eli 
tehtävinkuviini kuuluu kaikki opintoihin ja opiskeluun liittyvät asiat kaiken muun häsläyksen lisäksi.

Siinä missä monet muut lehden kirjoitukset oletettavasti koskevat (opiskelija)elämän viettoa rennoimmissa 
olosuhteissa, on tämä palsta pyhitetty käytettäväksi vakavampien asioiden käsitteyyn. Asia on nähkääs niin, 
että tulette kohtaamaan akateemisen vapauden ilot ja surut; akateemiset vartit muuttuvat päivän kestäviksi 
kahvittelutauoiksi Mashedin parissa, ajatukset nopeasta valmistumisesta saattavat unohtua toisinaan nopeasti. 
Vuosien vieriessä eteenpäin sitä voi joskus harmittaa, kun ei olekaan muistanut käydä sitä yhtä ruotsin kurssi 
tai ohjelmointityö on jäänyt tekemättä.

Kannattaa siis muistaa, että sinä opiskelijana olet myös yksi ratas laitoksen tiedeyhteisössä ja tehtävänäsi 
on jonain päivänä valmistuakin, joten aivan täysin opiskelutaitoja ei kannata unohtaa. Palautteen antaminen 
opetuksesta ja kursseista on tärkeää, sillä jos mitään palautetta ei tule on mitään asioita hankala edistää; 
yhdessä voimme vaikuttaa siihen millä tavalla laitoksen asioita hoidetaan. Jos joku asia siis tuntuu mättävän 
tai jonkun kurssin kanssa ei asiat mene niin kuin pitäisi, ei asiasta kannata jäädä mykäksi. Rohkeasti vain 
yhteyttä kurssin vastuuhenkilöön ja/tai minuun, niin selvitetään asia kuntoon.

Vaan sepä näistä virallisuuksista tällä kertaa, jos joku asia jäi mietityttämään niin ota rohkeasti yhteyttä minuun 
tai johonkin muuhun hallituslaiseen joko irkitse tai sähköpostitse. Näihin sanoihin, näihin tunnelmiin toivotan 
teille kaikille hyvää tulevaa syksyä. Nähkäämme tulevana syksynä sekä opiskelun että virkistäytymisen 
merkeissä.

Kopo-palsta 

Syksyisin terveisin, 

Teemu “teprrr” Rytilahti

P.S. Muistakaapa avata se #blanko.2011-

kanava sieltä irkkimirkistä ja olla aktiivisia 

sieläkin - monesti tieto kulkee nopeiten sitä 

kautta ja apua on helppo kysellä. 

10:55 <@Rockyz> googletin että mikä on 
“poistumisstrategian tarkoitus” software 
business plania tehdessä, niin toisena hittinä 
tulee Petterin Keittiössä XII: NakkiGatling 
(Kaenkky.com)
10:58 < Weju> ;DD*
10:59 < J_Cool_> :D
10:59 < Pas-2> olennaista
11:03 < nassekova>  :D
11:04 <@DThorn> :D
11:08 <@_SomeOne_> :D
11:12 < vesurj> :DD
11:12 <@Manaluusua> :D 

“
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Blankon hallituksen esittely

Hannu “Donni” Oksman, single-speed, vuosikurssi -07, Blankon Puheenjohtaja. 
Tehtävien kirjo puheenjohtajana on melko laaja, mutta virallisemman tason tehtäviini 
kuuluu mm. hallituksen kokousten koollekutsuminen sekä niissä puheen johtaminen, 
toimintasuunnitelman sekä vuosikertomuksen laatiminen yhdessä hallituksen kanssa, 
toiminnan kehittäminen ja yleinen linjausten teko.

Blankossa parasta on ilman muuta me blankolaiset sekä yhdessä tekeminen. Ilman 
näitä kahta asiaa kilta ei olisi mitään. Tapahtumat olisi kovin hiljaisia ilman jäsenistöä 
ja heidän kavereitaan. Blankon parissa olen tutustutunut lukemattomaan määrään 
mahtavia tyyppejä ja osan heidän kanssaan tulen olemaan ystäviä koko elämäni ajan. 
Yhdessä tekemällä asiat saadaan hoidettua parhaiten ja erilaiset näkökulmat tulevat 
huomioiduiksi ja tätä kautta killan toiminta saadaan vastaamaan mahdollisimman hyvin 
toiveita. 

Puheenjohtaja

Topi “Nestori” Konttavaara, sinkku, vuosimallia 2007, varapuheenjohtaja. VPJ toimii 
Puheenjohtajan joko oikeana tai vasempana kätenä, riippuen siitä kumpi niistä on jo 
varattu Kyllikille. Parasta Blankossa on Blankon tapahtumat, joihin jäsenistö jaksaa 
vuodesta toiseen tulla toisiaan ilahduttamaan ja vihastuttamaan (riippuen henkilöstä). 

Varapuheenjohtaja 

Tuomas “Tumep” Paulin, sinkku, vuosikurssi 2010. Olen Blankon rahastonhoitaja, 
eli hallinnoin raha-asioita ja hoidan laskujenmaksua. Blankossa parasta on killan 
aktiivisuus erilaisten tapahtumien merkeissä. 

Rahastonhoitaja

Jarkko “junkle” Orava, sinkku, vuosikurssi N, sihteeri. Sihteeri pitää 
yhdistyksen kokouksissa kirjaa kokouksen kulusta ja päätetyistä 
asioista. Lisäksi sihteeri voi harkintansa mukaan osallistua kaikkeen 
muuhunkin puuhasteluun. Blankossa on parasta blankolaiset.

Sihteeri

Teemu “teprrr” Rytilahti, vapaa, ännäs vuosi, kopo-vastaava. 
Kopo-vastaavana pyrin auttamaan kanssaopiskelijoitani kaikessa 
opintoihin liittyvissä ongelmissa sekä toimimaan yhdyssiteenä laitoksen henkilökunnan 
ja opiskelijoiden välillä. Näkyvimpänä virallisuuksista ovat palautepäivät, vaikka toki 
kaikessa Blankon toiminnassa pääsee olemaan vastuussa kuten muutkin hallituslaiset.

Parasta tietysti hommassa on se, että pääsee muokkaamaan ainejärjestöä siihen 
suuntaan kuin haluaa samalla tutustuen uusiin ihmisiin. Sama pätee kaikenlaiseen 
aktiivisuuteen, eli reippaasti uudet fuksit mukaan toimintaan ja tutustumaan wanhoihin 
:-) 

Kopo-vastaava 
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Teemu “Kauko” Kaukoranta, seurustelen, vuosikurssi -09, Blankon 
tapahtumavastaava. Virallisesti olen vastuussa tapahtumista, mutta käytännössä 
niistä ovat vastuussa kaikki hallituslaiset. Varsinaisia tapahtumavastaavan 
henkilökohtaisia nakkeja ovat excujen (näistä tullaan puhumaan paljon) 
järjestäminen, sekä erilaisten ohjelmanumerojen järjestäminen isompiin tapahtumiin.

Blankossa ehdottomasti parasta on uudet kaverit. Itse lähdin ennakkoluulottomasti 
mukaan heti ensimmäisinä viikkoina, enkä ole katunut hetkeäkään. Fuksina kukaan 
ei tunne ketään, joten ihmisiin on helpointa tutustua - tiiviitä klikkejä ei ole tällöin 
ehtinyt vielä muodostua. Voisinkin antaa protipin fukseille, että tutustukaa muihin 
blankolaisiin. Yhteistä löytyy varmasti, nörttejähän tässä vaan ollaan! 

Tapahtumavastaava

Arto “Kurkku^” Saukko, sinkku, vuosikurssi 2006. Hallituspaikkani on ulkoministeri 
eli toisin sanoen suhdevastaava. Tehtäviin kuuluu luoda ja ylläpitää suhteita 
yrityksiin ja muihin kiltoihin. Haastavin tehtävä on varmaankin haalariprojektin 
järjestäminen, jotta saadaan uudet haalarit fukseille. Myös bänditapahtuma 
Blankstockin järjestäminen kuuluu ulkoministerin harteille.

Blanko on täynnä mukavia, mielenkiintoisia ja erilaisia ihmisiä. Aktiivihommissa 
tutustuu paljon uusiin ihmisiin niin omasta killasta kuin muistakin killoista. Blanko 
järjestää myös paljon tapahtumia ympäri vuoden niin ei pääse tylsääkään 
tulemaan.

Itse olen 24v (elokuussa 25v) punapää, kotoisin Oulaisista. Harrastuksia 
perinteisten leffojen, musiikin ja oluen lisäksi ovat kyykkä, frisbeegolf ja 
valokuvaus. 

Ulkoministeri

Marko “Mafuko” Saari, Sinkku, vuosikurssi 2009. Oon tänä vuonna Blankon 
tiedottaja. Lähetän siis tiedotteita Blankon tapahtumista sekä opiskeluun ja 
työpaikkoihin liittyvistä asioista. Blankossa parasta on ehdottomasti hyvä 
porukka ja bileet.

Tiedottaja

Eero “Eero-” Penttilä, Vapaa, Vuosikurssia -10, Fuksivastaavan päätehtävä 
on pienryhmäohjaajien avustamana madaltaa uusien opiskelijoiden kynnystä 
akateemiseen maailmaan, mm. suodattamalla tietohyökyaallosta olennaista 
informaatiota tulevien Blankolaisten käyttöön, sekä etsimällä vastauksia uusiin (tai 
vanhoihin) askarruttaviin kysymyksiin.

Minulle Blankossa parasta ovat olleet uudet ja opettavaiset haasteet jotka aktiivisuus 
on tuonut tullessaan, sekä kirjava joukko uusia kavereita, joista jokainen tuo tavallaan 
kaivattua piristystä talven lukuisiin opiskelupäiviin. 

Fuksivastaava

Minun nimeni on Felix Ippolitov ja olen kolmannen vuoden opiskelija. Irkistä minut 
löytää fellu-nikillä. Asun yhdessä tyttöystäväni kanssa. Opiskelun ohella ajan 
taksia viikonloppuisin (tiedätte, keneen ottaa yhteyttä, jos on tarvetta kyydille 
;) ja arkisin olen työharjoittelussa (Django-koodarina) Lumolink-nimisessä 
firmassa. Blankossa toimin jäsenvastaavana, ja tehtäviini kuuluu jäsenten lisäys 
jäsenrekisteriin sekä tunnusten jakaminen uusille ja vanhoille jäsenille. Blankossa 
parasta ovat tapahtumat sekä humoristiset ihmiset. 

Jäsenvastaava 
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Pienryhmäohjaajien 
esittelyt

1. Nimi, ikä, irc-nick, siviilisääty, vuosikurssi? 2. Suuntautumisvaihtoehto, miksi? 3. Strategiset mitat? 
4. Paras kokemus fuksivuodelta? 5. Jos olisit eläin, mikä eläin olisit ja miksi? 6. Iskurepliikkisi? 
7. Humalamottosi? 8. Elämänohjeesi uusille fukseille?

Kysymykset: by Aleksi Pöyhtäri

1. Teemu Kaukoranta, Kauko-, seurustelee, -09
2. Ohjelmistotuotanto, tai joku vastaava. Katsoo nyt mitä vaihtoehtoja on :)
3. 7
4. Fuksisauna, fuksisuunnistus, vappu 
5. Norsu koska niillä on kärsä
6. En koskaan luovu sinusta, en koskaan tuota sinulle pettymystä
7. And I’ve spent all my money on whiskey and beer
8. Viileät naamat päälle ja mukaan porukkaan! Eikä kannata huijata itseään 
ja luistaa opiskeluista ;)

Teemu “kauko” Kaukoranta 

1. Simo, 20v, Aalto~, sinkku, 2010
2. skip
3. 173/60, miss universum kisat lähestyy, pitää olla kunnosa 
4. WCOK tai syysexcu
5. siili koska sitten joku vois tehdä musta laulun
6. Hei
7. Ei tätä kuitenkaan kukaan muista huomenna
8. leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä

Simo Nurmi 

1. Teemu Risikko, 20, Janiskeisari, kihloissa, toinen vuosikurssi
2. Tod. näk. ohjelmistotuotanto koska koodiapinaksi haluan.
3. Tässä uskollisessa pelissä 4GB RAM, 2.26Ghz, 500GB HDD,512MB ATI 
mobility radeon, Win7 64bit/Ubuntu 11.04 64bit sekä useampi giga paskaa.
4. Fuksisauna, josta ne kaverit jäi ja Wappu, josta ne legendat syntyi.
5. Jänis! Tyhmä kysymys, se on yhtä selvää kuin matikka Mr. Kortelaiselle.
6. Baby you turn my floppy disk into a hard drive!
7. -
8. Koodia, kursseja, mashedia, blankon tapahtumia, irkkausta ja koodia. 
Problem?

Teemu Risikko 
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1. Samu Mikkonen, 21, samnes, sinkku, 2010
2. Tulee liittymään käyttöliittymiin
3. 24”+13”
4. Fuksisuunnistus ja wappu ja fuksisauna
5. Myyrä, koska kuulemma hymyilen samalla tavalla
6. Terve, mitä kuuluu?
7. Hei, spördeä!
8. Elä toki yritä selvitä opiskelusta yksin.

Samu Mikkonen

1. Toni Käkelä, 32, t0ny, avoliitossa, 2010
2. n/a
3. 11,6”
4. Diskreetit rakenteet
5. Sika kuulemma
6. Käyttääkö joku oikeesti iskureploja?
7. Eihän tuommosia ehi miettimään, tai ei ainakaan muista näin jälkeenpäin.
8. Elä miten elät, mutta hoida tutkinto asiallisesti kuntoon.

Toni Käkelä

1. Eero Penttilä, vm. -86, Eero-, Vapaa, -10
2. Saa nähä vieläkö niiä on kun(/jos) sinne asti päästään
3. Määrä korvaa laadun... ;)
4. OYY:n ja OSAKO:n järjestämä Amazing oulu 2011 sekä monet Blankon 
tapahtumat
5. Voisin olla ihmissusi, koska kaikki ei aina ole sitä miltä näyttää
6. Onko sinusta kapitalismi hyvä talousjärjestelmä nykymaailmassa?
7. (muistaako joku? Minä en...)
8. Ei se maailma tule kuitenkaan valmiiksi, joten priorisoi asiasi ja tee siitä 
mikä on tärkeintä.

Eero Penttilä 

1. Oskari, 23, Oxzo, parisuhteesas, 2009
3. Blondi
4. excu
5. Karhu. Koska ne on niin hyviä kylmänä.
6. Tuoksuuko tämä sinusta kloroformille?
7. Kaksin käsin.
8. Antaa mennä vaan.

Oskari Rantala 

13:43 <@Annemari> mikä on anttilan sali
13:44 < Otter> varmaan jossain stockmannin salin lähistöllä.“
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1. Miika Hänninen, 20v, googol, sinkku, -10
2. en tiedä vielä
3. top secret information
4. Amisten ownaaminen Wesibussilla Raksilan marketeilla Wappuna 
5. Laiskiainen, niillä on hyvä ote elämään
6. Wau, sun vanhempien on täytynyt olla simpukoita kun kerta irkkaat 
shellistä!
7. 1. Get drunk 2. ??? 3. Profit!
8. Osallistu kaikkiin tapahtumiin joihin pääset, ja lähde mukaan 
järjestötoimintaan! (Mutta elä unoha opiskeluja)

Miika Hänninen 

1. Aki Seppänen, 25v. , sebander^, Seurustelee, -10
2. Vaikka vielä ei suuntautumisvaihtoehtoja tarvitsekaan tietää, niin 
alusta alkaen tietojärjestelmät. Miksikö? Luonnollinen ja monipuolisin 
suuntautumisvaihtoehto tarjolla olevista.
3. 173/72, 41, 55
4. Fuksisauna ehdottomasti! Pääsee heti tutustumaan omiin pienryhmäläisiin 
ja myös muihinkin ihmisiin.
5. Kärppä. Olen pieni mutta nopea(joissakin asioissa) ja tykkään myös 
luistella sikäli mikäli nykyään kerkeää.
6. Olin ennen lihaksikkaampi ja osaan korjata tietokoneen.
7. Tänään lähtee viulu kotelosta 
8. Ottakaa alusta alkaen tiukka ote opiskeluun unohtamatta kuitenkaan 
hauskanpitoa!

Aki Seppänen 

1. Joonas Nissinen, 24, draco, sinkku, -07
2. Tietojärjestelmät, loppupeleissä itselle sopivin vaihtoehto
3. Intel 3,6 GHz, 2 GB, Geforce GTS 250 1024mb, 1 TB + 500 GB, Win XP, 
10/10
4. Fuksisauna
5. Susi, tykkään vaellella metsissä katsomassa komeita maisemia
6. Ei näin äkkiseltään tule mitään hyvää mieleen
7. Kohtuudella
8. Ahkeran opiskelun rinnalla tulee pitää yllä henkistä jaksamista viihteen 
merkeissä unohtamatta sosiaalisen verkoston kasvattamista

Joonas Nissinen

1. Jani Yli-Kantola, 22, Janssoni, avoliitossa, -10
2. Ohjelmistokehitys. Tarjoaa paljon erilaisia mahdollisuuksi ja haasteita, 
uuden kehittäminen.
3. Onhan ne...
4. Fuksisuunnistus. Älkää jättäkö väliin!
5. En kyllä osaa sanoa. Jokin erikoinen varmaanki.
6. Niitä nyt on tietysti niin monia, että on mahoton valita yhtä. :)
7. Paljon kanssa pärjää aina.
8. Osallistukaa Blankon ja muiden kiltojen järjestämiin opiskelijatapahtumiin. 
Tapahtumista saatte hyvää vastapainoa opiskelulle ja laajennatte sosiaalista 
verkostoanne.

Jani Yli-Kantola
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Kiltahuoneen tarkoitus on tarjota pieni tukikohta yliopistolla, it’s a port of call, home away from home for 
diplomats, hustlers, entrepreneurs and wanderers. Humans and aliens... eikun TOL:lilaisille ja mahdollisille 
vieraileville tähdille. Mahtava paikka rentoutua raskaan opiskelun lomassa ja tavata muita hengenheimolaisia.

Kiltahuoneemme koostuu kahdesta huoneesta ja pienestä keittiöstä, jossa on juokseva vesi sekä muutamia 
tärkeitä tavaroita, kuten: KAHVINKEITIN. Jos juot kahvia, opit rakastamaan tätä elämänpelastajaa, joka 
mokkaiselle tarjoomallaan hellii kiltalaisia. Kahvia keitettäessä tulee käyttää keittiöstä löytyvää kahvikelloa, jotta 
ihmiset eivät juo tunteja vanhaa myrkkyä. Lisäksi oman kupin tuominen ja sen kupin merkitseminen on erittäin 
suotavaa, kertakäyttökuppeja on paikalla erittäin harvoin, joten tuo oma kuppisi.

Toisessa huoneessa väsyneitä blankolaisia hellii sohvat, joille ruhonsa voi hetkeksi laskea. Lisäksi löytyy xbox 
ja spotifyta pyörittävä PC. Huoneelta löytyy myös langaton netti, jonka olemassaolon huomaa viimeistään siitä, 
että oikeiden keskusteluiden lisäksi suoritetaan varjokeskustelua ja kommentointia irkissä. Hurjimmille xbox 
tarjoaa mahdollisuuden mitellä erilaisista virtuaalimestaruuksista ystävällismielisessä hengessä. Kiltalaisten 
kestosuosikiksi on muodostonut fysiikkasimulaattori/autopeli Mashed, mutta viimeaikoina myös Pro Evolution 
Soccer ja Yeti Sports ovat välähtäneet ruudulla, joka on saanut Mashed puritistit haukkomaan henkeä, mutta 
antaa kaikkien kukkien kukkia.

Toinen isoista huoneista on hieman rauhallisempi paikka, tarjoten mahdollisuuden esimerkiksi ryhmätöihin 
ja vastaavaan ajatustenvaihtoon. Paikan päällä opiskeleminen kannattavaa, sillä usein paikan päältä löytyy 
kokenutta apua ongelmiin karvaisten (ja karvattomien) opiskelijanplanttujen muodossa. Huoneen varustukseen 
kuuluu jääkaappi, NES, PS1, pari vanhaa PC:tä sekä muutamia lautapelejä. Huonessa pyörii myös 
epämääräistä muinaismuistosälää, kuten vanha mac yms. tauhkaa.

Kiltahuone on yhteinen tila, ja sitä myös ylläpidetään siistinä yhteisesti. Ovet lukitaan yöksi sen toimesta kuka 
kiltahuoneelta “viimeisenä” pois lähtee kello 17.00 jälkeen, eli kiltahuone jää tyhjäksi jälkeesi, on velvollisuutesi 
sammuttaa kahvinkeittimet, valot, telkkari ja xbox, sekä laita kiltahuoneen uloin ovi kiinni.

Blanko ry:n hallitukselle voi jättää hakemuksen kulkuluvasta, eli sähköisestä lätkästä jolla kiltahuoneen ovesta 
(ja mahdollisesti muistakin) pääsee kulkemaan.

Tervetuloa nauttimaan kahvista, leppoisasta yhdessäolosta, hyvästä puust....*krhm* musiikista sekä 
mieltäylentävästä suolauksesta.

Kiltahuoneen    esittely

Martti Tuisku -Blankkiorja-
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Blankon esittely

Blanko?! Miksi minä? Apuuaaaa?!

Niin, tämä kysymys herää varmasti useammallekin fuksille heti opiskeluvuoden alkuhärdellien aikana, joten 
päätin (pienen uhkailun ja painostuksen jälkeen) kirjoittaa hieman aiheesta. Kuten jo varmasti olet kuullutkin, 
Blanko ry on tosiaan Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen opiskelijoiden ainejärjestö, jonka 
tehtävänä on hoitaa opiskelijoiden edunvalvontaa, tutustuttaa opiskelijoita toisiinsa sekä tietysti järjestää 
kaikenlaista kivaa tapahtumaa. Nyt kun virallisuudet ovat ohi, niin koitan kertoa muutamilla sanoilla mitä 
kaikkea Blankoon sisältyykään.

Tapahtumien (mm. excursiot) ja virallisempien ohjelmien (mm. palautepäivät) lisäksi Blankolla on myös oma 
mukava opiskelutila, jota tuttavallisemmin kiltikseksikin kutsutaan. Siellä kaikenkarvaiset jäsenet viihtyvät 
luentojen väleillä ja välillä niiden aikanakin esimerkiksi pelaten maailman parasta konsolipeliä, Mashedia, tai 
juoden kahvia jutustellessa muiden opiskelijakavereiden kanssa niitä ja näitä.

Miksi kannattaa liittyä Blankoon?

teksti: Karoliina ”Danju” Kemppainen 

Blanko ry. on vuonna 1973 perustettu Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen (TOL) 
opiskelijoiden oma ainejärjestö eli kilta. Tämän yhdistyksen tarkoituksena 
on toimia tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden etujärjestönä ja yhdyssiteenä 
sekä Oulun yliopistossa että valtakunnallisesti, ja siten tukea alan opiskelijoiden yhteisiä pyrkimyksiä. Lisäksi 
Blankon pyrkimyksenä on tarjota jäsenilleen, sekä muille opiskelijoille, erilaista vapaa-ajan toimintaa ja 
tutustuttaa heidät toisiinsa sekä Ouluun ja sen tarjoamiin aktiviteetteihin.

Blankon toimintaa rahoitetaan pääasiassa Tietotekniikan liiton jäsenmaksupalautuksilla, ja näitä tuloja kilta 
käyttää jäsentensä vapaa-ajan vieton tukemiseen mm. maksamalla osallistumismaksuja, tukemalla matkoja 
erilaisiin tapahtumiin sekä järjestämällä vapaa-ajan toimintaa.

Blanko ry. koostuu siis meistä opiskelijoista ja meno on sen mukaista. Tarjoamme monenlaisia tukipalveluita 
niin opiskeluun kuin sen ulkopuoliseen opiskelijaelämään. Helpoiten Blankon huomaa sen järjestämistä 
jäsentapahtumista sekä bileistä, joita on toisinaan hyvinkin paljon. Bileiden lisäksi Blanko tarjoaa kulttuuria, 
lan-tapahtumia, urheilua, peli-iltoja, yritysvierailumatkoja jne. nautittavaksi. Hieman näkymättömämpi, mutta 
ei yhtään vähäisempi, toimintamuoto on Blankon jatkuva puuttuminen mahdollisiin opetuksen epäkohtiin sekä 
parannusehdotusten esittäminen suoraan TOL:n johdolle.

Me Blankolaiset olemme hyvin toimeliasta porukkaa ja toivomme, että myös sinä, uusi opiskelija, tulet mukaan 
toimintaamme ja tutustumme toisiimme. Blanko on yksi Oulun yliopiston suurimmista killoista noin 500 
jäsenellään. Suurimmaksiosaksi jäsenet ovat tietojenkäsittelytieteiden nykyisiä ja entisiä opiskelijoita, mutta 
killan hallitus voi hyväksyä killan jäseniksi myös muita.

Toivottavasti näemme syksyllä toisemme Blankon tapahtumissa sekä yliopiston käytävillä!

Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen opiskelijoiden ainejärjestö.
Perustettu 1973.
Jäseniä noin 500.
Blanko r.y. on Tietotekniikan liiton jäsen.
Blanko ry, Tietojenkäsittelytieteiden laitos, 90014 Oulun Yliopisto

Blanko lyhyesti
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Ja mikäpä olisikaan uudelle ja miksei vanhemmallekin opiskelijalle hyödyllisempää kuin muihin 
kanssaopiskelijoihin tutustuminen, ja tähän tapahtumat ja kiltiksellä oleskelu antavat hyvän mahdollisuuden. 
Liikkuupa käytävillä huhujakin, että jos jonkunlaista harrasteporukkaa niin oluen hienostuneesta nautiskelusta 
urheilullisiimpiin harrastuksiin olisi muodostunut fuksivuoden aikana. Blanko myös järjestää urheilutoimintaa 
jäsenilleen muun muassa sählyn ja sulkapallon merkeissä, joten harrastustoiminta ei pelkästään rajoitu vain 
mallasjuomien maisteluun.

Eikä siiinä vielä kaikki, Blanko tarjoaa myös (pääaineena tietojenkäsittelytieteitä) opiskeleville jäsenille 
mahdollisuuden päästä käsiksi Microsoftin MSDN-AA-palvelun tarjontaan. Kyseisestä palvelusta löytyvät niin 
uusimmat Windowsit kuin Microsoftin ohjelmointiympäristötkin suoraan ilmaiseksi ladattavina. Blankolla on 
myös oma shellipalvelin, bugi.oulu.fi, jonka tunnuksiin jokainen Blankon jäsen on oikeutettu.
Kaiken lisäksi voit liittyä Blankoon Tietotekniikan liiton (TTL ry) kautta, jolloin jäsenmaksusi on hieman 
suurempi, mutta kaupanpäälisinä tulee muun muassa kotiinkannettua Tietokone-lehteä. Jäsenmaksun hinta 
pelkällä Tietokone-lehdellä varustettuna TTL:n kautta on aivan käsittämättömän halpa 26e/vuosi. Ja 50e/
vuosi-hinnalla saat mukaan toisen vapaavalintaisen lehden heidän tarjoamasta valikoimasta. Jos hinta vielä 
karsastaa näissä paketeissa, niin tuttuun ja turvalliseen paikallisjäsenten joukkioon pääsee maksamalla 
suoraan Blankolle kahdeksan euron vuosimaksun.

Tämän tekstin luettuasi sinulle on muodostunut pakottava tarve liittyä iloiseen joukkoomme, joten suunnista 
intternetseissä osoitteeseen http://www.blanko.fi/kilta/liittyminen/ tai nykäise pienryhmäohjaajaasi olkapäästä 
samalla jäsenhakemusta kysyen. Piakoin huomaatkin jo olevasi osa kiltahuoneen kalustoa ja toivottavasti 
myös syksyisen vaalikokouksen jälkeen osa itse Blankon hallitusta tai toimihenkilöstöä. Jos joku asia jäi vielä 
mietityttämään, niin allekirjoittanutta saa tulla nykäisemään hihasta sekä esittämään kysymyksiä kaikesta maan 
ja taivaan väliltä. Sama lupaus oletettavasti koskee myös muitakin Blankolaisia, joten eikun tervetuloa mukaan 
vaan.

P.S. Niin vanhoille kuin uusillekin muistutuksena, että Blanko on jäsentensä summa. Eli kaikenlainen palaute 
ideoineen on erittäin tervetullutta, ideoiden toteuttamisesta vielä varmaan ropisee fuksipisteitäkin ;-)

Näihin väreihin, näihin tunnelmiin. \:D/

Teemu “teprrr” Rytilahti
Tollin opiskelija Paikallisjäsen Täysjäsen

Blankon tekemä edunvalvonta työ esimerkiksi 
opiskelussa

X X X

Osallistuminen suurimpaan osaan Blankon 
järjestämistä tapahtumista

X X X

Osallistuminen kaikkiin Blankon tapahtumiin ja 
alennuksen saaminen excusta

- X X

Oikeus käyttää Blankon haalareita - X X

Tunnukset Bugille - X X
MSDN-AA (ilmainen Windows 7 yms) - X X

Tietokone-lehden vuositilaus - - X
Jonkin seuraavista lehdistä tilaus hintaan 24e: 
Tietoviikko, Pelit, Prosessori, Tiede tai Turvallisuus

- - X

Alennuksia kursseista ja koulutuksesta 
(TOL:lin opetus on maksutonta, koskee TTL:n 
yhteistyöyritystesten järjestämää koulutusta)

- - X

Alennuksia matkoista ja hotelleista - - X

Alennuksia lehdistä ja kirjoista - - X
Alennuksia silmälaseista - - X
Tietotekniikan lakiasioissa maksuton neuvonta - - X

hinta/vuosi 0e 8e 26e
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tietojenkäsittelytieteet

Saalastinsali

Discus

Blankon
Kiltahuone

Tellus

Luna

Koneen sauna

Aularavintola

Vihreät
naulakot

paperikauppa

Kyykkäkoppi

Yliopistokatu

R-ovi

M-ovi

it115

it116

portaat 
TOL:n 
uusiin 
tiloihin

it133
it134
it138

Kastari

sähkötekniikan
osasto

biokemian laitos

Kampusalueen kartta

L2

L3
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Aularavintola

paperikauppa

Oranssit
naulakot

Mikrohalli

atk-asema

opiskelija-
palvelut

biologian laitos

taloustieteiden 
tiedekunta

Prosessi ja 
ympäristötekniikan
osasto

biofysiikan laitos

Julinia

Cursus Pegasus

humanistinen tiedekunta

Snellmania

Vinkkejä

L6

L1

L4

Paperikaupasta saat prujuja

Aularavintolasta ja Julianiasta löydät HA:n

Kiltikseltä saat kahvia

Tulostaa voit esimerkiksi Telluksessa 
tai atk-asemalla

TOL:n uudet toimitilat sijaitsevat ns. tähtitieteen 
käytävällä kolmannessa kerroksessa. Täällä majailee 
jo henkilökunta mutta opetusta on vanhoissa tiloissa.
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Elämä TOL:n ja Blankon ulkopuolella -
Uusi Uljas Maailma

Hei sinä innokas nuori tai ikinuori!

Olet tähän mennessä lukenut lehdestä hyvin paljon asiaa, mikä on Blanko. Olet myös saanut selville, 
että Blankoon ja tollilaisiin kannattaa tutustua. Ehkä vähemmälle huomiolle on jäänyt kaikki muu, mitä 
yliopistolla on tarjottavanaan. Tämä juttu raapaisee pintapuolisesti muuta yliopistoa ja Blankoa “korkeampaa” 
opiskelijatoimintaa.

Aivan aluksi, haluaisin esitellä OLuT:n. En olutta, vaan OLuT:n. Oulun Luonnontieteilijät ry on jäsenmäärältään 
yliopiston suurin opiskelijajärjestö. 15-vuotiaaseen yhdistykseen kuuluu yhdeksän jäsenkiltaa, joista Blanko 
on yksi. Muut jäsenet ovat kaikki muut luonnontieteellisen tiedekunnan laitosten opiskelijayhdistykset, aina 
geologeista biofyysikoihin ja matemaatikoista maantieteilijöihin. Yhdistys järjestää vuosittain useita tapahtumia 
hyvin monipuolisesti, aina umpihankifutiksen yliopiston mestaruuskisoista legendaarisiin pikkujoulusitseihin. 
Kaikista tapahtumista juuri Sinulle suositellaan heti alkusyksystä pidettäviä fuksikisoja ja etenkin 
FUKSISUUNNISTUSTA. Se legendaarisin tapahtuma, jonka voi kokea vain kerran. Jos missaat, kadut. Kaikki 
missanneet ovat katuneet. Sinä et halua etkä saa katua, että olet fuksivuonnasi jättänyt jotain ainutkertaista 
väliin. Jos selviät fuksisuunnistuksesta yhtenä kappaleena, voitkin lähteä loppusyksystä mökkeilyexculle, 
pikkujouluaikaan risteilylle sekä helmikuussa ystävänpäivän exculle (tuttavallisemmin YPXQ).

Miksi luonnontieteilijöihin kannattaa tutustua? Siksi, koska me ollaan niin hienoa sakkia. Lisäksi tapahtumissa 
tulet esimerkiksi huomaamaan, kuinka luonnontieteilijöiden parissa tutustuu tyttöihin paremmin kuin 
tietokoneella istuessasi. Lisäksi tapahtumat ovat yksinkertaisesti ylivoimaisen hauskoja. OLuT:n toiminnasta 
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saa kerätä OLuT-pisteitä, eniten kerännyt fuksi saa huikean palkinnon wappuna! Blankon voittoputki 
valitettavasti katkesi viime vuonna, nyt on edessä paluu voittojen tielle. Still winning!

Ok, nyt olet tsekannut luonnontieteilijät. Huomaat kuitenkin, että yliopistossa on viisi muutakin tiedekuntaa: 
taloustieteellinen, teknillinen, humanistinen, kasvatustieteellinen sekä lääketieteellinen. Ehkä olet kuullut 
puhuttavan teekkareista. Älä kuitenkaan pelkää, vaikka haalarivalassasi tuletkin sanomaan teekkareista pari 
sanaa. Teekkarit ovat todella hauskaa sakkia. Ehkä olet kuullut myös puhuttavan ihanista humanistitytöistä. 
Usko pois, ne puheet ovat totta. Mene ihmeessä tutustumaan. Kaikkeen muuhun saat luvan tutustua 
itse, tässä jutussa ei ole tarkoitus spoilata aivan kaikkea. Käy vaikka jonkun muun opiskelijayhdistyksen 
järjestämissä bileissä, se on hyvä ja varma alku.

Yleensäkin, sinun kannattaa ottaa selvää mahdollisimman monista opintomahdollisuuksistasi. Tämä siksi, että 
joudut opiskeluaikanasi käymään yhden sivuaineen TOL:n ulkopuolelta. Valintaasi helpottaa huomattavasti, 
että tutustut asioihin etukäteen. Ehkä hyvin stereotyyppisesti kärjistettynä voi sanoa, että ohjelmistotuotannon 
opiskelijat valitsevat ns. kovan tieteenalan (matematiikka jne) ja tietojärjestelmien opiskelijat valitsevat ns. 
pehmeämmän tieteenalan (taloustieteet, sosiologia jne). Tutustu todellakin, säästät omaa aikaasi ja vaivaasi. 
Sinä itse kuitenkin tiedät parhaiten, mikä sinulle sopii.

Ehkä tässä vaiheessa mietit, kestääkö maksasi tai kroppasi yleensäkään. Blankon lisäksi pitäisi vielä käydä 
kaikki muu. Ehkä pitäisi käydä töissäkin, jos opintolaina ei houkuta. Tapahtumat ovat viikolla ja öisin, koska 
muka ehtii nukkua?

Ensinnäkin: maksa kestää aina läpi elämän. Toiseksi: vuonna 2011 OLuT:n fuksipistekisan voittanut on 
absolutisti - kaikki mitä laitat suuhusi, tapahtuu vain ja ainoastaan omasta päätöksestäsi. Jos et vielä 
tiedä, ettet voi syyttää toisia omista teoistasi, nyt on korkea aika oppia katsomaan peiliin ja keskittymään 
olennaiseen. Kolmanneksi: jos et tutustu ihmisiin, opiskeluajastasi voi tulla äärimmäisen ankeaa ja yksinäistä 
aikaa. Älä tee sitä virhettä, että missaisit hyviin ihmisiin tutustumisen. Neljänneksi: opiskelijaelämän 
eläminen ei vaikuta mitenkään muuhun elämääsi. Opiskelijaelämän eläminen täysillä parantaa koko 
elämäsi laatua. On täysin mahdollista käydä kaikissa tapahtumissa, pysyä opinnoissa aikataulussa, harrastaa 
ja elää normaalia elämää.

Sitten on vielä se yksi opiskelijajärjestö. Oulun Yliopiston Ylioppilaskunta eli OYY. Aina alusta, vuodesta 1959 
asti ollut kaikki yliopiston (atm ~12 000) opiskelijat kattava lakisääteinen järjestö. Erästä teekkarikaveriani 
mukaillen ”kuin aurinko. Jos se sammuu, sitä ei aluksi huomaa mitenkään. Kun sammuminen huomataan, 
kaikki vaikeutuu huomattavasti”. Ennen opiskelun alkua maksamasi 87 euroa ei mene yliopistolle. Se ei ole 
myöskään lukukausimaksu. Sellaista sinulta ei toivottavasti peritä koskaan. Maksu on OYY:n jäsenmaksu. 
OYY ja kattojärjestönsä SYL (Suomen Ylioppilaskuntien Liitto) tekevät opiskelijoiden edunvalvontaa 
sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Kaikki mitä näet ympärilläsi yliopistolla, on hyvin pitkäaikaisen 
opiskelijavaikuttamisen ansiota. Opiskelijaedustajien valitseminen yliopiston hallintoon – OYY:n edustajisto 
ja hallitus esittävät ja valitsevat. Syöt Unirestan ravintolassa – OYY omistaa ja on perustanut Unirestan. 
Asut PSOAS:n asunnossa – OYY on perustanut PSOAS:n ja valitsee puolet PSOAS:n korkeimmista 
päätöksentekijöistä. Käyt edullisessa hammaslääkärissä YTHS:llä – valtakunnallinen opiskelijaliike on 
perustanut itselleen hyvin etuoikeutetun terveydenhuoltojärjestelyn.

Kuten äsken ymmärsit, opiskelijaliikkeen saavutukset ovat huomattavia. Kuitenkin OYY:n toimintaan 
osallistuminen yleensä kiinnostaa eniten niitä, jotka eivät vain halua elää opiskelijaelämää, vaan haluavat 
myös päättää asioista. Pehmeänä aloituksena sinun tulisi osallistua valiokuntiin ja jaostoihin – älä pelkää 
nimiä, oikeampi nimi on enemmän tyyppiä ”leppoisa keskustelukerho”. Aiheina on esimerkiksi koulutus- ja 
sosiaalipolitiikka (tuttavallisemmin kopo ja sopo), kulttuuri ja ympäristö. Samalla saat syödä ja kahvitella, ota 
jäsenmaksusi takaisin kokoustarjoilut kerrallaan. Jos asetut syksyllä ehdolle edustajistovaaleihin ja pääset 
läpi, saat kokoussämpylöiden lisäksi vaikutusvaltaa. Jokaisella edustajiston jäsenellä on päätösvaltaa noin 
325 opiskelijan edestä (~12 000 opiskelijaa / 37 edustajiston jäsentä). Sitten on yksi salainen, mukava lisäetu, 
mutta sen saavat tietää vain edustajistovaaleissa läpi päässeet. Ei siitäkään vielä sen enempää, koska tämä 
paikka pitää ansaita.
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Kun olet jaksanut lukea tänne asti, olet jo kiinnostunut oikesta opiskelijaelämästä. Sinä et ehkä vain tiedä, 
mihin kaiken tarmosi suuntaisit. Kun olet valmistunut, sinulta lähtee mukanasi yliopistolta kaksi asiaa:

Ammattitaito ja asiantuntemus. Opiskele mahdollisimman monipuolisesti, älä klikkiydy vain yhteen tiettyyn 
asiaan. Työelämässä arvostetaan, että osaat mahdollisimman paljon ja osaat ajatella asioita. Toki voit myös 
opiskella tietyn sektorin erikoisosaajaksi, ja siten olla tietyn alueen kaikkitietävä asiantuntija. Anyways, 
kumman tien sitten valitsetkin: asiantuntemuksen saat vain omilla perslihaksillasi, ja joudut tekemään paljon 
töitä. Työnteko on menestyksen hinta, elä sen kanssa – tai älä elä, mutta silloin et myöskään menesty.

Sosiaaliset taidot ja verkostot. Vähintään yhtä tärkeä. Opi jo alusta asti, ettet luo minkäänlaista verkostoa 
vain istumalla kämpilläsi. Verkostot luodaan vain menemällä sinne, missä on ihmisiä ja hyvää meininkiä. 
Tämäkin on yhtälailla täysin sinun vastuullasi, eikä tämä ole samanlaista pakkopullaa kuin opiskelu joskus. 
Nauti!

Kaikki ylläoleva voidaan tiivistää yksinkertaisesti: elä niin, ettei tarvitse valehdella vanhainkodissa. Meillä 
jokaisella on vuorokaudessa käytettävissä 24 tuntia. Aika kannattaa käyttää aina, joka päivä mahdollisimman 
hyödyllisesti. Vaikket lopulta päätyisikään maailman keisariksi, elämäsi on ollut joka tapauksessa 
huomattavasti mielekkäämpää.

Tuomas Aarni

Kirjoittaja on toiminut opiskeluaikanaan aivan liian monessa järjestötehtävässä ja hallinnon 
opiskelijaedustajana - sekä pysynyt opinnoissaan lähes aikataulussa. Kun luet tätä, kirjoittaja on Singaporessa 
vaihdossa viimeistelemässä opintojaan.

10:07 <@WappuWiku> haluaako joku tuoda 
känkyn mulle
10:07 <@Waussi> ei
10:08 <@Waussi> ite tosin aattelin käyä hake-
massa kohta
10:08 <@Waussi> pittää eka vaan käyä kau-
passa
10:20 <@WappuMafu> Waussi: nyt vasta kaup-
paan? käytiin kaupassa kun tultiin reiveistä tos 
seitsemän jälkeen. :D 

11:46 <@Waalto~> kämppiskin totes illan päälle että en ollut hirveässä humalassa mutta olen 
edelleen päissään
11:47 <@Waussi> en ihmettele
12:05 <@Waalto~> pyörä on tänään tallessa, ihmettelen vaan et miks se on täällä makkarissa
12:05 <@WappuWiku> :DDDDDDDDDDDDDDD

02:31 <@aarni-> Jotenki vaan mielessä 
pyörii erään vanhemman opiskelijan 
lausunto viime perjantailta
02:31 <@Odetta> mikäs?
02:31 <@aarni-> “Kun nää makasit fuk-
sina päissään neonvärinen pipo päässä 
bussin lattialla, en ois arvannu että 
joskus meiän opinnot on just samassa 
vaiheessa”
02:31 <@Odetta> :DD 

“

“

“
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Mistä tiedän milloin on bileet? Entäs voinko ostaa jostain haalarimerkkejä? Löytyykö 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
http://opiskelu.blanko.fi/index.php/Etusivu opiskeluwiki

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

Lisäksi tietoa kulkee sähköpostitse. Tapahtumien ja muiden asioiden lisäksi välitetään tietoa mm. avoimista 
työpaikoista.

Blankolla on oma irc-kanava, jonne pääsee avaamalla jonkin irc-ohjelman ja kirjoittamalla

/join #blanko

Blanko-kanavalla voi jutskailla ihan mistä vaan. Yhdistävä tekijä kanavalla on se, että kaikki siellä ovat (tai ovat 
olleet) TOLlin opiskelijoita. Jos IRC on sinulle ennestään outo asia, pienryhmäohjaajasi opastanee tässäkin 
asiassa. Myös vuosikursseille on omat kanavansa. #blanko.2011 -kanavalta löytyvät kanssaopiskelijat, mutta 
myös pienryhmäohjaajat, hallituslaiset ja muita aktiiveja.

Lisäksi kannattaa liittyä myös Blankon Facebook-ryhmään, jota myös käytetään tapahtumista tiedottamiseen:

http://www.facebook.com/group.php?gid=2404759590&ref=ts

Viimeisenä muttei vähäisimpänä: Ilmoitustaulu 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 johonkin toimihenkilöön! 
Sähköpostiosoitteet löydät osoitteesta

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

Parhaimmat poiminnat ja paljon muuta luet kuitenkin tästä lärttysestä, Blankista. Muista siis myös
 
http://blankki.blanko.fi 

Tietoa Blankon tiedotuksesta 
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Fuksisanasto

Henkilökuntaa:
Professori (proffa) Yliopistossa tutkiva ja opettava 
tohtorishenkilö, usein vieläpä jonkin laitoksen johtaja. 
Myös erityisistä ansioista Tasavallan Presidentti voi 
myöntää professorin arvonimen.

Assistentti eli assari on koulutusvirassa, jossa 
opetetaan ja tehdään omaa jatkotutkimusta. Heitä 
tulet näkemään esim. kurssien harjoituksissa.

Lehtori piti alunperin ääntämis- ja lukuharjoituksia 
kielissä, mutta nykyisin hän on opettaja muiden 
joukossa (ei siis mikään opettaja!!).

PRO eli pienryhmäohjaaja. Apusi ja ystäväsi 
yliopistoon saapuessasi. Pienryhmäohjaajaltasi voit 
kysyä ja pyytää apua missä tahansa mihin tahansa 
liittyvässä aiheessa, vastaus löytyy (ihan varmasti) 
kaikkeen.

Fuksivastaava Ylläolevan pomo, Blankon 
hallituksessakin O.o

Ensimmäisen vuoden 
kursseja:
JO Johdatus ohjelmointiin, kuinka minusta tulee 
kunnon nörtti, tai ainakin koodaava sellainen

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

TJSP Tietojärjestelmien suunnittelun perusteet: 
nörttien ajatusmaailma piirroksina. Vanhemmat 
tieteenharjoittajat voivat kutsua virheellisesti vanhalla 
nimella JTS.

ITKK Ei ilmatorjuntakonekivääri, mutta tuntuu yhtä 
kivalta...

Tietoturha, (Tietoturva) Jotain minkä suurin osa 
meistä hallitsee, tai luulee hallitsevansa, mutta silti 
siellä istutaan. Tentti, jonka luulit päässeesi läpi 
ensiyrityksellä. Suojautuneet nörtit.

Logiikka Jos A ja B niin C. Ja Löffe. Nyt jo 
edesmennyt kurssi, josta kuitenkin vielä riittää sen 
suorittaneilla opiskelijoilla juttua.

Diskreetit rakenteet  Matematiikkaa, logiikkaa, 

turingin kone, kiikkustuoli ja paljon “itsestäänselviä” 
asioita.

JO Harjoitustyö Tehkää heti kun pystytte! Oikeasti! 
( eli vanha ohjelmointityö 1, jos joku sitä vielä siksi 
kutsuu ;) )

Muita alan lyhenteitä:
1337 eli Leet, Elite Ei EVOta. Kun huomaat kellon 
olevan 13:37, muista mainita siitä muille ympärillä 
olevillesi. Maaginen pisteraja fuksipisteitä kerätessä, 
kaikki rajan ylittäneet palkitaan!

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

LOL Laughing Out Loud, tätäkin tulet kuulemaan.

ROFL Rolling on floor laughing, erilainen versio 
aikaisemmasta.

OMG Tietokoneihmisen iltarukous

WOW ... älä vaan sano että pelaat.

WTF Olo joka usein yllättää. What the fuck ”Mitä 
kummaa?” nuin kiltisti sanottuna

IRC EI ole se sivusto johon voi lisätä kuviansa 
muiden ihmeteltäväksi.

Hyvä tietää:
OY Oulun yliopisto

OYY tai YO-kunta Oulun yliopiston ylioppilaskunta

PSOAS Pohjois-Suomen Opiskelija-asuntosäätiö. 
Täältä voit yrittää ruikuttaa kämppää itsellesi. PSOAS 
ei voi kuitenkaan tarjota asuntoa kaikille sellaista 
haluaville, joten oma 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, mutta tietojenkäsittelyopin 
laitos saa edelleenkin postia.

Teksti: alkuperäinen (Blankki 3/2006) Tommi Portti ja Juho Myllylahti, tähän numeroon muokannut Topi 
Konttavaara 

lol

laku

WTf
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YTHS Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö. Niin 
ainakin jotkut väittävät. Voit mennä kätevästi 
valittamaan kurkkuaidsia tai muuta tautia

HA Hampurilaisateria. Iltaläskiä. Saa sekä 
Aularavintolasta että Juliniasta, ovat kumminkin 
erilaisia. Kokeile ihmeessä! (koukuttavia 
makuelämyksiä)

Muuta opiskeluun liittyvää:
Bumerangi Essee, referaatti tai harjoitustyö, joka 
hyväksymättömänä palautuu opiskelijalle kera 
opettajan punakynäisten korjausvaatimusten.

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 lisäksi) 
noin kymmensivuinen kirjoitelma, jolla voi suorittaa 
osan kurssista. Vaikka esseessäkin pitäydytään 
tieteellisessä täsmällisyydessä, siinä on yleensä 
runsaasti pohdintaa.

Copypasta/copypaste Tätä EI saa tehdä, lainata ja 
koostaa myös omasta lukemastaan tekstinsä mutta 
tämä on huono tapa, opetelkaa pois siitä jos olette 
tehneet.

Kandidaatti (kandi) Alempi korkeakoulututkinto, 
laajuudeltaan 180 opintopistettä. Uusien 
opiskelijoiden on opiskeltava itsensä kandidaateiksi 
ennen maisterintutkinnon suorittamista. Tietenkin 
kandidaatilla saatetaan viitata myös lääketieteen 
opiskelijaan, joka on klinikkavaiheessa, mutta ei ole 
vielä valmis lääketieteen lisensiaatti.

Laku Musta läpyskä joka aukaisee ovia.

Pilkki Harmaa mötkylä joka aukaisee ovia, mutta eri 
ovia kuin laku.

Maisteri Ylemmän korkeakoulututkinnon eli 120op 
(kandidaattivaiheen jälkeen) suorittanut henkilö.

Pruju Yliopistopainosta ostettu nippu paperia, 
johon luentojen asiat on koottu yleensä suoraan 
luentokalvoista. Näitä voi ostaa, jos ei tykkää lukea 
tietokoneen näytöltä.

Plagiointi Pahin rikos mitä tiedeyhteisössä voi 
tehdä, eli esittää jonkun toisen tekemä työ omana 
työnään (tai jopa oman aiemman työn kopiointi ilman 
viittauksia). Tarkoituksellinen plagiointi voi johtaa 
pahimmillaan tutkinnon hylkäämiseen tai yliopistosta 
erottamiseen.

Pro gradu (gradu) Ylemmän korkeakoulututkinnon 
lopputyö.

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

OLuT Tässä kirjoitusasussa Oulun Luonnontieteilijät 
ry, eli lutkakiltojen kattokilta. Blanko on sekä kaatanut 
että vallannut OLuTin. Olut on myös juoma. OLuT 
järjestää muun muassa olutiltoja, yo dawg.

Eurot Oululainen väistyvä perinne keskioluen 
ja siihen rinnastettavien alkoholijuomien 
polkumyynnistä. Oulusta löytyy eurot tai lähes eurot 
viikon jokaiselle päivälle. Blankolaiset euroilevat 
enimmäkseen Hevimestassa.

Yhdet Suhteellinen käsite. Tarkoittaa että lähdetään 
nauttimaan alkoholijuomia sivistyneesti (yleensä 
useammassa määrin kuin yhden(1) verran)

Ticet Legendaarinen humalan taso, jonka vain harvat 
saavuttavat tajuntaa menettämättä. Tarkempien 
määritelmien toivossa suuntaa kohti Mestan euroja ja 
etsi Tice-nimistä miestä. Kyseisen miehen voit löytää 
myös ircistä samalla nimellä.

Excu, ekskursio, eksursio Reissu, yleensä matka 
toiselle paikkakunnalle, jossa on ohjelmassa yrityksiin 
ja toisiin alan opiskelijoihin tutustumista. Blankolla 
järjestää syys- ja kevätexcun per lukuvuosi.

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

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

Haalarit Opiskelijan oma “univormu”; käytetään 
bileissä, excuilla ja erinäisissä tapahtumissa. 
Haalareihin voi kiinnittää haalarimerkkejä, pinssejä 
ym. tauhkaa. Blankolaisilla tummansiniset.

Jippo Alatyylin ilmaisu jonka alkuperä sinulle vielä 
selviää.

Lutka Luonnontieteilijä

N Mystinen ennalta-arvaamaton ja todennäköisesti 
hyvinkin suuri määrä ihmisiä, tavaroita tai 
aikayksiköitä. Yleensä kuulee puhuttavan ”ännännen 
vuoden opiskelijoista”.

OPM Omat Eväät Messiin. OPM+OPM = Omat 
Eväät ja Omat Pyyhkeet Messiin. Saunaillat 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 miespuolisia kuin 
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Fucci, Davide:
Replication of a Systematic Review on The Effectiveness of Test-Driven Development.
2011-06-06 (Burak Turhan)

Ervasti, Sami:
Tietoturvainvestointien mittaaminen.
2011-06-06 (Mikko Siponen, Seppo Pahnila)

Ylipieti, Jarkko:
Ydinvoimalaitoksen ympäristön säteilyvalvontatulosten geovisualisointi.
2011-06-01 (Jouni Markkula)

Räty, Teijo:
Visuaalisuuden merkitys web-sivustojen käytössä.
2011-06-01 (Kari Kuutti)

Portti, Tommi:
Adopting a disciplined process -a personal experiment in PSP. 
2011-06-01 (Jouni Lappalainen)

Murtovaara, Joni:
Web- ja mobiilisovellusten käytettävyys eläinhavainnoinnissa. 
2011-06-01 (Mikko Rajanen)

Tollin gradut kevät/kesä 2011

TOLlilaiset.

Humanisti Teekkarin vastakohta, opiskelee kaikkea 
jännää... Turha toivo, älä edes yritä. Useimmiten 
naisia.

Kasvatustieteilijä, kasvis Olet ollut vähintään 12 
vuotta elämästäsi kasvisten tai osa-aikakasvisten 
käsiteltävänä.

Wesibussi Bussi numero 69 joka kiertää 
Linnanmaan ja keskustan väliä wappuna, 
todennäköisesti elämäsi hauskin kyyti.

Paikkoja:
Aularavintola ja Aulakahvila Yliopiston 
keskusaulan alakerrassa sijaitseva ruokapaikka. 
Aulakahvila sijaitsee tämän yläpuolella, tosin myös 
Aularavintolasta saa kahvia. Tunnetaan myös nimillä 
yläkuppila ja alakuppila.

Caio Unirestan omistama Kaijonharjussa sijaitseva 
ravintola/baari. Tunnetaan myös luentosalina CA10. 
Vaikka oluen hinta onkin noussut, monet opiskelijat 
käyvät täällä virkistäytymässä.

Pub Kuutio Caion vastakohta, harva uskaltaa 
käydä. “Alan ammattilaisille”, sijaitsee myös 

Kaijonharjun keskustassa. Blankkitiimi suosittelee 
luotiliivien hankkimista tai hyvin tukevaa humalaa ja 
itsepuolustustajua mikäli haluaa käydä.

Kiltis, kiltahuone Blankolaisten oma tila yliopistolla, 
sijaitsee kellarikerroksessa sinisen käytävän varrella. 
Paikka jonne kaikki Blankon jäsenet ovat tervetulleita!

Oranssit naulakot Sekoittuvat helposti vihreisiin 
naulakoihin. Sijaitsevat Aularavintolasta katsottuna 
vastakkaisella puolen vihreistä naulakoista, voivat 
myös vaihtaa paikkaa keskenään.

Patio Oululaisten ikioma ravintolan 
ulkoanniskelualue. Suomen ensimmänen patio oli 
ylioppilastalo Rauhalan pihalla 60-luvulla.

Teekkaritalo Kaijonharjussa sijaitseva teekkareiden 
oma pesä, jossa on bileitä ja niissä sattuu ja 
tapahtuu. Myös Blanko järjestää hurjia bileitä siellä 
(siellä on tyttöjä!).

IT 116 Perusluentosali, IT 115:n naapuri.

IT 115 Perusluentosali, IT 116:n naapuri.

Vihreät naulakot Yliopiston yleinen 
kohtaamispaikka. Sekoittuvat helposti oransseihin 
naulakoihin. Sijaitsevat Aularavintolasta katsottuna 
vastakkaisella puolen oransseista naulakoista, voivat 
myös vaihtaa paikkaa keskenään.
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Mastokangas, Jouni:
Sosiaalisen median hyödyntäminen tutkimus- ja koulutusorganisaation viestinnässä: Tapaus Oulun Eteläisen 
instituutti.
2011-06-01 (Harri Oinas-Kukkonen)

Leinonen, Karin:
Asiakkaiden valinta sekä markkinointiviestinnän keinot asiakkaiden hankkimiseen verkkokaupassa.
2011-06-01 (Juhani Warsta)

Keränen, Teemu:
Tieteellisen tietotyöprosessin hyvyyden mittaaminen wiki-ympäristössä
2011-06-01 (Anna-Liisa Syrjänen, Jouni Similä)

Kemppaala, Kimmo:
Käytettävyyden arviointimenetelmien hyödyntäminen konseptisuunnittelun alkuvaiheen tukena - vertaileva 
tutkimus.
2011-06-01 (Anna-Liisa Syrjänen)

Juntunen, Jani:
Sosiaalinen media ohjelmistoliiketoiminnan edistäjänä - Tutkimustapaus: Polar Electro Oy.
2011-06-01 (Juhani Warsta)

Chan, Kai-Wen:
Place Specificity Based Information System for Differentiating Places by People-generated Content.
2011-06-01 (Jouni Markkula)

Alaluusua, Sari Katariina:
Teknologiavälitteinen ohjelmoinnin opiskelun tukeminen: tapaus Koodikahvila.
2011-06-01 (Anna-Liisa Syrjänen)

Tikkanen, Ruut:
Osallistuvan suunnittelun menetelmät ja niiden arviointi 5-6-vuotiaiden kanssa työskenneltäessä.
2011-05-11 (Netta Iivari)

Mäkelä, Hannele:
A Reusable Software Architecture for Application Prototyping in Mobile Device Environment.
2011-05-11 (Ilkka Tervonen, Netta Iivari)

Lind, Petri:
Yhteistyötä tukevien työkalujen hyödyntäminen hajautetussa IT-tukityössä.
2011-05-11 (Raija Halonen)

Latvastenmäki, Minna:
Naisyrittäjän näkökulma uuden ohjelmistotuotteen kehityksessä ja markkinoinnissa.
2011-05-11 (Raija Halonen)

Kuivas, Minna:
Musiikkipelin hauskuuden arviointi 5 – 6 – vuotiaiden lasten kanssa.
2011-05-11 (Netta Iivari)

Asamäki, Mari:
Osallistuvaa suunnittelua 9 – 10 vuotiaiden lasten kanssa – ideapajoista ideoita sovelluksen suunnitteluun.
2011-05-11 (Netta Iivari)

14:00 <@Rockyz> kaytanhousujen yhestä biisistä tuli mieleen, että sukkahousujen haarak-
ilasta saa jännittävän tuoksuisen nenäliinan :) “
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Irc (eli irkki) on keskusteluohjelma, jonka käyttäjillä ei yleisen käsityksen mukaan ole minkäänlaista elämää. 
Stereotypisiin irc-käyt täjiin kuuluvat nörtit, jotka istuvat koneella joka päivä eivätkä poistu ulos ikinä. Tämä 
ei pidä paikkaansa sillä irkissä on paljonkin elämää, on kanavia jossa samanhenkiset ihmiset voivat jutella 
keskenään mistä aiheesta tahansa. Lisäksi irkkiin pääsee lähes mistä tahansa kunhan Internet-yhteys löytyy 
ja milloin tahansa, koska irkissä sopimatonta aikaa ei ole. Irkin käyttö on helppoa ja tässä oppaassa käsi-
tellään irkkauksen aloittaminen askeleittain, mikäli se ei ole jo ennaltaan tuttua. Tässä oppaassa käsittelemme 
irkkaamista SSH-palvelimen avulla.

1. Hanki Irc-ohjelma, tällaisia ovat esimerkiksi mIRC, Blankki kuitenkin lämpimästi suosittelee opettelemaan 
irkkaamaan SSH:n kautta eli hankkimaan terminaaliohjelman joita ovat esimerkiksi Nutty, Putty ja Putty tray. 
2. Mikäli päätit hankkia Nuttyn, puttyn tai putty trayn, niin ota ensimmäisenä yhteys tuomen palvelimeen kirjoit-
tamalla “Host Name” kohtaan tuomi.oulu.fi valitse protokollaksi SSH ja paina OK.
3. Seuraavaksi kirjaudu omilla paju-käyttäjätunnuksillasi sisään.
4. Seuraava askel on irc-ohjelman avaus, eli kirjoita ikkunaan screen irssi, komento screen avaa irssi-ohjel-
man ja jättää sen päälle kun suljet SSH-ohjelmasi(putty, nutty, jne.)
5. Kun olet saanut irssin auki, on aika ottaa yhteys irc-palvelimeen joten kirjoita komentoriville /connect irc.
oulu.fi
6. Kun olet saanut yhteyden Ircnettiin, on aika valita oma nickisi jolla sinut tullaan tuntemaan bittiavaruudessa 
ja vaihtaa se kirjoittamalla /nick [oma nick]
7. Seuraavaksi liitytään kanaville, Blankolaisille tärkeimmät kanavat tulevat olemaan oman vuosikurssisi 
kanava tässä tapauksessa #blanko.2011 ja #blanko. Liittyminen kanaville tapahtuu /j #[kanava] Fuksien olisi 
suositeltavaa liittyä ainakin näille kanaville. Lisäksi pienryhmäohjaajasi todennäköisesti luo ryhmällesi oman 
kanavan, johon kannattaa myös liittyä.
8. Onneksi olkoon! olet nyt irkkaaja, hyvästele elämäsi, ystävät ja sukulaiset. EI! Irkki on vain yhteydenpit-
oväline eikä sen edessä tarvitse istua koko ajan. Sen päällä pitäminen silloin kun satut olemaan koneella, on 
suositeltavaa.
9. Viimeinen askel on irkistä poistuminen ja sinne palaaminen, tämä tapahtuu sulkemalla SSH-ohjelma, ja 
kun haluat palata takaisin, seuraa askelia 2 ja 3 sekä kirjoittamalla komentoriville komento screen -r Tai mikäli 
olet jättänyt “vahingossa” irkin auki johonkin toiselle koneelle, kirjoita screen -rd jolloin ohjelma sulkee irkkisi 
toisesta paikasta ja avautuu nykyiseen.

Muutamia irkkikanavia

1. #blanko - killan “pääkanava”, noin kolmesataa nykyistä ja entistä opiskelijaa.
2. #blanko.2011 - oman vuosikurssisi kanava, jolle on hyvin suositeltavaa liittyä.
3. #blankki - lukemasi lehden kanava. Epäselvistä asioista voi kysyä täältä ja samalla tulla mukaan tekemään 
lehteä.

Blankossa on lukuisia eri aiheisiin liittyviä alikanavia. Kaikkien niiden listaaminen veisi aivan liikaa palstatilaa, 
joten tyydymme vain toteamaan, että kysy irkissä lisää.

Lyhyt opas irkkaamiseen

Alkuperäinen teksti Blankki 3/2010: Aleksi “Zeussi” Pöyhtäri ja Tuomas “TheQ” Kukkamaa
Muokannut tähän lehteen: Karoliina ”Danju” Kemppainen

lollol
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Syksyn tapahtumia

Tapahtuma Kuvaus Ajankohta Paikka
Fuksisauna Jokaisen fuksin pakollinen _tapahtuma_. 

Sisältää Blankon esittelyn, naposteltavaa, 
lämpimän saunan sekä kaikenlaista muuta 
mukavaa mm. ilmaisten juomien kera.

6.9. Teekkaritalo

Vulcanalia Oulun yliopiston opiskelijoiden lukukauden 
avaa virallisesti syyskuun alkupuolella 
järjestettävä Vulcanalia. Vulcanalia on 
kaikille Oulun yliopiston opiskelijoille avoin 
ja ilmainen juhla, jonka perinteisiä esiintyjiä 
ovat yliopiston rehtori, teekkarikuoro TeeKu, 
ylioppilaskunnan kuoro Cassiopeia ja 
Teekkaritorvet. Elävää musiikkia ja railakasta 
juhlintaa on riittänyt aina valomerkkiin asti. 

7.9. Oulun 
Kuusisaaressa

OLuT:n Fuksikisailut Perinteiset toista kertaa järjestettävät 
fuksikisailut pienryhmille.

12.9 Linnanmaan 
liikuntahallin 
ympäristö

OluTin järjestämä 
fuksisuunnistus 

Kaikkien fuksien se _must_ tapahtuma! Aivan 
ylivoimaisesti hienoin hetki fuksivuodessa. 
Tarkoituksena kiertää ryhmissä rasteja ja 
menestyä! Suunnistuksen jälkeen huikeat 
bileet keskustassa. 

Syksyllä (tod.näk. 
syyskuussa)

Ympäri Oulua

Syysexcu Johonkin päin maapalloa muutamaksi 
päiväksi bussilla. Sisältää yritysvierailuja ja 
hauskanpitoa. 

20-21.10 Turussa

Kroketti Blankon jokasyksyinen krokettiturnaus, jossa 
otetaan blankolaisista mittaa ja nähdään kuka 
on killan paras kroketinpelaaja (tai joka huijaa 
parhaiten ilman että tuomari näkee)

Joskus lokakuussa Blankon 
kiltahuoneen 
takapihalla

Syyskokous Blankon sääntömääräinen kokous, jossa 
valitaan seuraavan vuoden hallitus- ja 
toimihenkilöt. Jos haluat mukaan toimintaan, 
tule tänne!

Marras-joulukuun 
aikana

Blankon ja OTiTin 
lanit eli Fragment 
Offset

Oulun yliopiston suurin verkkopelitapahtuma. Joskus syksyllä Oulun 
yliopistolla

Peli- ja leffailtoja Pelaillaan lautapelejä, konsolipelejä ja 
oleskellaan yhdessä. Saatetaanpa pistää 
myös lanit pystöön, ja kisailla eri pelien 
merkeissä. Niin ja leffailloissa katsotaan 
leffoja naposteltavien kera videotykillä. 

Ilmoitetaan  
myöhemmin 

Kiltis

Pikkujoulut Vuoden parhaat pikkujoulupippalot. Kansalle 
kinkkua ja piparia. Rienapojat ja joulupukkikin 
saattavat piipahtaa.

Joulukuun alussa Oulun tetra
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What is Blanko?

Blanko is a student guild of information processing 
science at the University of Oulu. Student guilds 
are like fraternities or sororities, but with a differ-
ence. We gather fellow students from our own de-
partment, not just boys or girls. Blanko organizes 
parties, excursions, trips, company excursions and 
other activities for its members. The sole purpose 
of Blanko is to keep our students busy, on and off 
school time.

Blanko has about 500 members. Most of them are 
current students, but there’s also graduated mem-
bers. With that amount of members, we’re one of 
the biggest and most active guilds at the University 
of Oulu. The atmosphere of the guild is friendly, 
open and relaxed, which means you make a lot of 
new friends easily.

Applying for the membership

To became a member of Blanko you must be a In-
formation Processing Science major student from 
the University of Oulu. Joining Blanko is easy: just 
fill up an application form and then pay the yearly 
membership fee, and that’s it! The form with more 
instructions can be found from http://www.blanko.fi/
jasenhakemus/. Another way to apply is to fill-up a 
paper form available in the guild room.

Why should you be a member?

- You can get the cool overalls - You can attend to 
excursions cheaper - Free drinks / food at parties - 
Sport possibilities - Company excursions - You can 
get a key for the guild room - Microsoft MSDN-AA 
access with ability to get software to your computer 
including SDKs and OSs. - Free coffee and tea 
available in the guild room for your lecture pauses. 
- Hopefully nice new friends :-)

MSDN-AA access

To get access to the Microsoft’s MSDN-AA service 
you must be a member. When that’s cleared, you 
can request the account by e-mailing the member-
ship representative to jasenvastaava (at) blanko.
fi . Please attach also a screenshot from your 
weboodi’s page where your student status is being 
shown.

Overalls

You may have already seen some students celebrat-
ing and partying with differently coloured uniforms 
while being in Oulu. The main purpose for those is 
to keep your cloths tidy and show that you belong to 
a flock. And of course they’re cool and contain nice 
pockets and so to keep your stuff readily available.

New overalls are being ordered yearly near the 
end of the year so that they’ll be delivered for the 
beginning of the next year. In case you have not 
pre-purchased and tried out the overalls in autumn it 
may be that there’s some spare ones from the earlier 
orders. In that case, contact the guild room service 
on Thursdays on 13-14 o’clock. or just e-mail hallitus 
(at) blanko.fi .

The price of the overalls differs from 30-40e a piece 
depending on a year.

What is this guild room?

Guild room is our place of gathering during and be-
tween the lectures. The guild room is a great place to 
just to hang out, play xbox, see other Blanko people, 
drink coffee and so on. Guild is open during the days 
and it is rarely empty. The guild room is located at a 
bunker on the very base floor of the university. To get 
there, (if you’re coming from the center cafe) walk 
past the library and take a right to the hallway, soon 
there’s a door on the left which has the Blanko sign.

I am still lost, who should I ask 
about this stuff?

As we want our exchange students to take part in 
our activities and experience the real student life in 
Oulu, we of course have a designated person for you 
to turn to. Blanko’s exchange student coordinator 
will keep you informed about the events and other 
important stuff. If you have any questions, feel free 
to contact him at any time. To reach the coordinator 
please use the following e-mail address: kv-vastaava 
(at) blanko.fi . You can also contact the board directly 
by using hallitus (at) blanko.fi address.

You can also visit the guild room and ask around, 
most of the time there’s at least someone around 
who can help you further. In case you feel that some 
information you need is lacking from this page, 
please also send mail regarding to that so it can be 
fixed. 

Blanko in English
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Kiltapaita  10/12€ 

Haalarimerkit 2,5€ / kpl

APInen laulukirja 5€

Joko sinulla on legendaarinen Blanko-paita, laulukirja 

vailla vertaa ja nipullinen hienoimpia haalarimerkkejä!? 

Jos vastasit jossakin kohdassa "ei". Niin älä 

panikoi. Kiltahuoneelta voit käydä ostamassa 

kyseisiä tuotteita satunnaisen randomisti tai sitten 

kiltahuonepäivystyksen aikaan torstaisin klo 13-14. 



Joonas “DeWa” Reinikka


