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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: 350 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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Pääkirjoitus

Moi Abi!

Juuri tällä hetkellä luet niin sanottua Abiblankkia. Sana abi onkin sinulle varmaan tutumpi, kuin sana 
blankki, joten aloitetaan perusteista. Blankki on tietojenkäsittelytieteen opiskelijajärjestö Blankon ikioma 
kiltalehti eli lehti, joka sisältää hyödyllistä ja hyödytöntä informaatiota tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoille. 
(Urbaanisanakirja.com määrittelee sanan blankki kengänkiillotusaineeksi) Abiblankki on taas lehti, joka 
sisältää hyödyllistä tietoa kaikille abeille, joita voisi kiinnostaaa tietojenkäsittelytieteiden laitos tulevaisuuden 
opiskelupaikkana.

“Pöh, jotain nörttijuttuja kuitenkin” saatat ajatella juuri nyt, “Ei ole minua varten”, tai sitten paljon 
toivottavammin mietit, että “kuulostaapa mielenkiintoiselta, kerro toki lisää”. Ja koska omien kokemusten 
kautta asioiden kertomien tekee niistä aina mielenkiintosempia, niin tässäpä pähkinänkuoressa oma tarinani. 
Itse hain opiskelemaan tietojenkäsittelytieteitä hieman sattuman oikusta. Ensimmäisen vuoden ajan opin 
paljon uutta. Tietokoneet kyllä olivat minulle ennestään tuttuja, mutta en ollut ikinä aikaisemmin esimerkiksi 
ohjelmoinut. Toisen vuoden alkupuolella alkoi jo hieman valittu opiskeluala kyllästyttää, olisiko tämä sittenkään 
minua varten? Enhän minä tällaista uravalintaa ollut alunperin edes suunnitellut. Pidin pienen mietintätauon ja 
etsin omaa juttuani, jonka sitten löysinkin ohjelmoinnin parista. 

Ja sepä se onkin mahtava homma tässä tietojenkäsittelyssä, se sisältää niin monta erilaista aluetta mihin 
suuntautua. Ei kaikkien tarvitse olla ohjelmoijia, on myös tarvetta suunnittelijoille, graafikoille, testaajille,...You 
name IT! (pun intended) Tietotekniikkaa on nykyisin ihan kaikkialla ja se, että sitä osaa käyttää sujuvasti on 
hyödyksi nykyisin alalla kuin alalla, joten myös työllistymismahdollisuudet ovat laajat alan osaajalle. Lisäksi 
uskallan väittää, että tietojenkäsittelytieteiden opiskelijat, eli tulevat opiskelutoverisi ovat aivan mahtavaa 
porukkaa! On turha kuvitella, että me pysyisimme vain koneidemme äärellä liikkumatta mihinkään, sillä Blanko 
järjestää useita erilaisia tapahtumia tasapainottamaan arkista aherrusta.

Nyt kun olen saanut vakuutettua sinut siitä, että olet vähintäänkin kiinnostunut tietämään lisää tästä mainiosta 
alasta niin mitä seuraavaksi? Vaihtoehtoja on useita, lukemalla läpi tämän koko lehden saat lisää mainiota 
informaatiota, mutta jos sekään ei riitä suosittelen tulemaan moikkaamaan tulevia opiskelijatovereitasi 
Tietojenkäsittelytieteen ständille. Jos et ehdi tulla juttelemaan, niin voit käydä hakemassa informaatiota 
osoitteesta www.tol.oulu.fi, tai jos irkki ja irkkaaminen ovat tuttuja sanapareja, liity #blanko -kanavalle ircNetin 
puolella ja kysy rohkeasti neuvoa! Löytääpä meidät myös Facebookistakin. 

Karoliina “Danju” Kemppainen 

blankki-paatoimittaja(at)blanko.fi 

11:53 <@jyrki> varmaan jonkun 20 tuntia 
koodannut nyt viikonloppuna :D 
11:53 <@Annemari> pelottavaa 
11:53 <@jyrki> perjantaina jonkun 5-6 tuntia, 
eilen yli 10 ja tänään aamusta asti 
11:53 <@jyrki> noh, jotkut tekee sudokuja

“
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Puheenjohtajan 
tervehdys

Abi-terveisin

Hannu Oksman

Puheenjohtaja 

Hyvä abiturientti,

Kädessäsi on ehkä syksyn kuumin ja asiapainotteisin julkaisu, joten lue 
tarkkaan!

Mitä sinä haluat tulevaisuudeltasi? Mihin haluan opiskelemaan? 
Pääsykokeet? Yliopisto? TOL? Blanko? Siinä muutamia kysymyksiä, 
jotka varmasti pyörivät mielessäsi näin Abi-päivien aikana. Kaikkiin 
näihin kysymyksiin löytyy vastaus, mutta et välttämättä vielä 
ole niitä löytänyt. Tärkeintä on, että kartoitat kiinnostuksesi ja 
mahdolliset vaihtoehdot, joiden perusteella valitset tulevan 
opiskelupaikkasi. Opiskelemalla puolestaan pidät huolen 
siitä, että työllistyt tulevaisuudessa, joten mieti ja 
valitse tarkkaan!

Kiinnostaisiko IT-ala? Tietojenkäsittelytieteiden 
laitos tarjoaa monipuolista opetusta ja mahdollisuuden 
opiskella IT-alan ammattilaiseksi. Miksi IT-ala? Yhteiskunta 
digitalisoituu, joten osaajia tarvitaan tulevaisuudessa entistä 
enemmän. Kuka koodaa astianpesukoneesi ohjelmiston 
tai suunnittelee sen käyttöliittymän? Opiskelun sisällöstä, 
suuntautumisvaihtoehdoista, sivuaineista, vaihto-opiskelusta ym. voit 
lukea tämän lehden sivuilta!

Tämän lehden luettuasi tutustut niin Tietojenkäsittelytieteiden laitokseen ja 
siellä opiskeluun, kuin myös rakkaaseen ainejärjestöömme Blankoon. Toivotan 
sinulle antoisia lukuhetkiä ja muista tehdä elämäsi valinta ja hakea TOL:lle!

17:30 < Otter> lähtiskö joku 
irkkiseminaarilainen syömään? 
17:37 <@Morrissey> jonossa jo 
17:38 < Otter> :o 
17:38 < Otter> lähtiskö sitä sitten sinne. 
17:39 <@Annemari> oppii irkkaamaan ja 
riehaantuu heti niin että irkkaa unirestan 
jonostaki 
17:39 <@Annemari> selvää addiktiainesta 
17:39 < kaik> vaikuttaa lupaavalta addiktilta

“
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Puheenjohtajan 
tervehdys

TOL:n 
terveiset

Abiturienttina mietit varmaan kuumeisesti minne alalle haluaisit lähteä opiskelemaan. Vaakakupissa 
tasapainottelevat todennäköisesti opiskelupaikkakunta, tulevien työtehtävien mielekkyys, alan hyvät 
työllisyysnäkymät ja vähintäänkin kohtuullinen toimeentulo, ehkä jopa rikastuminen.

Haluan tarjota tässä Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen henkilökunnan näkökulman yhdestä mahdollisesta 
työurasta.

Työskentelen Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella tohtorikoulutettavana. Työnkuvani koostuu puoleksi 
tutkimuksesta ja puoleksi opetuksesta. Tutkimuspuoli on tällä hetkellä käytännössä väitöskirjani “Uuden 
liiketoiminnan luominen ohjelmistoteollisuudessa” viimeistelyä. Aihe oli intohimoni jo maisteriopinnoissa, ja 
päätin jatkaa aiheen tutkimista vielä gradun jälkeenkin. Pääsinkin töihin yliopistolle jo gradun kirjoittamisen 
aikoihin. Opetuspuoli taas koostuu pääasiassa kurssien suunnittelusta, harjoitusryhmien vetämisestä ja 
harjoitustehtävien tarkistuksista.

Parasta laitoksella työskentelyssä on ollut ehdottomasti vapaus. Työtehtävät painottuvat oman kiinnostuksen 
mukaan vaikkapa ohjelmointiin, käytettävyyteen, tietoturvaan tai tietojärjestelmien suunnitteluun. Työnkuvan 
voi valita sen mukaan haluaako painottua opettamiseen vai tutkimukseen. Tutkimuksen sisällä on vielä 
mahdollista painottua joko puhtaaseen akateemiseen tutkimukseen tai läheisemmässä yhteistyössä yritysten 
kanssa tehtävään tutkimukseen. Mahdollisuuksia on täysin oman kiinnostuksen mukaan.

Se mikä kaikkia työtehtäviä yhdistää, on tarve tehdä yhteistyötä eri ihmisten kesken. Kuva kammiossa yksin 
hääräävistä tutkijoista on auttamatta vanhentunut. Yksin ei pärjää enää kukaan. Tämä pätee niin tutkimukseen 
kuin opetukseenkin. Ja kun puhutaan tietojenkäsittelytieteiden laitoksesta, jonkinlainen kiinnostus 
tietotekniikkaa kohtaan on hyödyksi.

Entä sitten se toimeentulo? Rahaa tärkeämpää taitaa kuitenkin olla se, että pääsee tekemään sitä 
mikä itseä oikeasti kiinnostaa ja sellaisessa työyhteisössä, joka arvostaa tekemisiäsi. Tässä mielessä 
Tietojenkäsittelytieteen laitos onkin maailman paras työpaikka!

Jukka Kontula 

tohtorikoulutettava 
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Blankon esittely

Blanko on tietojenkäsittelyn opiskelijoiden ikioma kilta, jonka tavoitteena on edistää opiskelijoiden yhteisiä 
pyrkimyksiä.

Parhaimpia asioita Tollilaisen (tietojenkäsittelytieteiden opiskelijan) vapaa-ajan vietossa on erittäin toimiva ja 
aktiivinen kiltatoiminta (josta lisää osoitteessa http://www.blanko.fi)

Blanko tarjoaa jäsenilleen erittäin monimuotoisia tilaisuuksia: leffailtoja, teatterissa käyntiä, saunailtoja, liikuntaa 
sählyn, sulkapallon ja kyykän muodossa ja lisäksi tietenkin monia erilaisia bileitä. Esimerkiksi jokavuotinen 
Blankon kroketti, jossa nimensä mukaisesti pelataan krokettia enemmän tai vähemmän verenmaku suussa 
kiltahuoneen takapihalla.

Blankon etuja on sen suhteellisen suuri koko. Koska meillä on paljon jäseniä, on meillä myös rahaa ja 
osaamista monien erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Blanko tekee toki yhteistyötä muidenkin kiltojen 
kanssa, joten samoja naamoja ei tarvitse kyllästymiseen asti katsella. Emmekä ollenkaan vähättele pienempiä 
kiltoja, päinvastoin, pienemmät killat ovat enemmän perhemäisiä ja siellä kaikki tuntevat kaikki. Voisimme jopa 
väittää, että jos otetaan kaksi henkilöä pienestä killasta ja kaksi henkilöä Blankosta, niin pienemmässä killassa 
olevat ovat keskenään huomattavasti paremmissa väleissä. Mutta sen, minkä Blanko menettää läheisyydessä, 
se saavuttaa lukumäärässä. Onhan pienemmällä porukalla tehdyissä tapahtumissa monesti todella hauskaa, 
mutta se ei lämmitä jos tapahtumia ei yksinkertaisesti ole kovin montaa kertaa vuodessa. Blankolla tapahtumia 
piisaa ja sieltä löytyy jokaiselle joitain todella mukavaa. Kaikki ei kuitenkaan ole pelkkää viinan kanssa läträystä 
joten myös alkoholitonta toimintaa järjestetään (esimerkiksi erilaiset laji-introt).

Lisäksi Blankolla on varmaankin melkein aikojen alusta ollut omia alajaostoja, jotka toimivat perheenomaisesti. 
Alajaostot sitten pitävät omia bileitään ja sen lisäksi käyvät vielä Blankon bileissä, syövät tavallaan kaksi 
mansikkaa kerralla. Näitä alajaostoja on tällä hetkellä: Blankki, Kombostikobla, MKHFT RY, Ticet, M&MMM. 
Jos mistään alajaostosta ei löydy sinun ideologiallesi täysin sopivaa ryhmittymää, niin mikäpä estäisi 
sinua ja kavereitasi perustamasta omaa alajaostoa. Alajaostot ovat Blankon suola, sillä vaikka ei näihin 
itse kuuluisikaan, pääsee jokainen bileissäkäyjä osalliseksi näiden hienojen herrasmiesten seurasta ja 
edesottamuksista.
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Sama pätee myös kaikkeen muuhun Blankon toimintaan: jos jonkun mielestä joku tapahtuma olisi oikein 
hauska ja löytyy muutakin porukkaa joita sama homma kiinnostaisi niin Blankon suunnittelijaan tai hallitukseen 
voi ottaa yhteyttä ja mietiskellä yhdessä saataisiinko tapahtumaa järjestettyä. Koosta on muutakin etuja kuin 
vain tapahtumien määrä. Suuresta joukosta opiskelijoita löytyy taatusti samanhenkisiä ihmisiä joista saat hyviä 
kavereita. Kirjoittaja ei tuntenut laitokselle tullessaan ketään, mutta nyt tämäkin pieni nörtti on saanut paljon 
kivoja kavereita Blankosta.

Blankolla on myös hieno ja ihana kiltahuone Yliopiston katakombeissa. Kiltahuoneelta löytyy pieni keittiö, 
jossa on opiskelijan tärkeimmät välineet: jääkaappi ja kahvinkeitin, joita jäsenet saavat käyttää. Kiltahuoneelta 
löytyy myös erilaisia pelikonsoleita, kirjallisuutta, lehtiä, Mashed (tämä jumalien itsensä suunnittelema fysiikan 
lakeja uhmaava peli) ja ennenkaikkea muita blankolaisia. Kiltahuoneelle voit tulla juomaan kupillisen kahvia ja 
viettämään aikaa muiden saman alan opiskelijoiden kanssa. Mikäpä sen parempaa kuin rentoutua luentojen 
välissä hyvässä seurassa.

Jutun taiteili: Aleksi “Zeussi” Pöyhtäri

Blankolaisten Vulcanalian viettoa. Blankolaisten Wapun viettoa.

Läheistä tunnelmaa syysexculla.
Vuosijuhlafiiliksiä.

Kuvat: Blankon webgalleria
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Tollilta töihin:
Minna Pulkkinen

Kuka olet ja milloin valmistuit?

Minna Pulkkinen, Valmistunut 2010.

Missä olet töissä?
 
IBM Ireland.

Tittelisi?

Inside Brand Sales Specialist.

Miksi hait TOL:lle?

Lukiossa suunnitelmissani ei ollut vielä hakea TOL:lle. Alunperin ajattelin hakea Taloustieteelliseen, koska olin 
kiinnostunut markkinoinnista ja liikkeenjohdosta. Ennen hakemista ystäväni kertoi kuitenkin TOL:sta. Koska 
olin aina ollut tekemisissä tietokoneiden kanssa, vaihtoehto vaikutti erittäin kiinnostavalta. Koulutusohjelmaan 
perehdyttyäni huomasin, että se tarjosi erittäin hyvän osaamisen tietotekniikasta ja päätin hakea laitokselle. 
Pääsinkin sisään ensimmäisellä yrittämällä.

Mitä hyötyä?

Töiden saaminen valmistumisen jälkeen oli kohtuullisen helppoa. Kävin kahdessa työhaastattelusta, joista 
toinen oli tänne IBM:lle. Haastatteluissa tuli ilmi, että olin päässyt haastatteluihin juuri koulutustaustani vuoksi.

Nykyisessä työssäni on erityisesti hyötyä laaja-alaisesta tietoteolisuuden ymmärryksestä jonka sain TOL:n 
opintojen kautta. Vaativien tietojärjestelmien myynnissä korostuvat ryhmätyötaidot ja asiakasprojektien hallinta. 
Myyntiajat ovat yleensä kuukausia, joten myyntityö ei ole mikään läpihuutojuttu.

Opiskelujen kautta sain perustaidot ohjelmoinnista, projektityöstentelystä ja siitä mitä kaikkea ohjelmistojen 
kehitys vaatii. Vastaavaa osaamista en olisi saanut esim. taloustieteellisestä jossa osaaminen olisi painottunut 
puhtaasti liiketaloustieteeseen. Tuotteet on ollut huomattavasti helpompaa ymmärtää kun taustalla on vahva 
koulutus alalle.

Voin suositella TOLia oppilaitokseksi jos haluaa vahvan osaamisen IT-alalta. Opintojen painotuksen voi valita 
sen mukaan onko kiinnostunut ohjelmoinnista, ohjelmistojen suunnittelusta, käyttöliittymistä tai kuten omassa 
tapauksessani, liiketaloudesta.

Jutun tarjosi: TOL 
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Tollilta töihin:
Juhani Heikka

Kuka olet ja milloin valmistuit?

Juhani Heikka, Valmistunut 2005.

Työpaikkasi ja tittelisi?
 
Oulun kaupunki, Tietohallintojohtaja.

Työnkuvasi?

Työssäni vastaan Oulun kaupungin IT-asioista. Tämä kattaa tietojärjestelmien hankinnan, käytön ja 
hyödyntämisen strategista suunnittelua. Tämän lisäksi vastaan erilaisten kehityshankkeiden budjetoinnista ja 
ohjauksesta. Yleisesti ottaen työ on erilaisten asiakokonaisuuksien koordinointia ja hallintaa.

Työskentely koostuu suurelta osin eri ihmisten kanssa työskentelystä. IT-ratkaisujen ylläpito ja ohjelmistojen 
toteuttaminen on toisten asiantuntijoiden vastuulla. Työskentelytavoissa korostuu tiimityöskentely, 
esiintymistaidot ja vuorovaikutus ihmisten kesken. Tärkeintä työssäni on saada ihmiset, jotka eivät välttämättä 
ole IT-alan ammattilaisia, ymmärtämään tietojärjestelmiä ja niiden hyötyjä toiminnan kehittämisessä.

Nykyiseen työhöni pääsin toimittuani aluksi Oulun kaupungilla tietoturva-asiantuntijana ja sitä ennen TOL:lla 
projektipäällikkönä ja tietoturvan tutkijana.

Mitä hyötyä TOL:sta?

TOL:lla opiskelu on antanut erinomaiset valmiudet monipuoliseen työnkuvaani. Koulutuksessa oli läsnä 
riittävästi sekä tekninen, että hallinnollinen puoli. TOL mahdollisti keskittymisen itseä kiinnostaviin aiheisiin. 
Koulutus tarjosi riittävästi mahdollisuuksia syventyä omiin kiinnostuksen kohteisiin, mutta toisaalta se antoi 
valmiuksia laaja-alasuutta ymmärtää eri asioiden välisiä yhteyksiä.

Opiskelujen kautta sain osaamista erityisesti laajojen kokonaisuuksien hallintaan. Tätä laaja-alaista ymmärrystä 
tarvitaan laajojen IT-kokonaisuuksien koordinoinnissa ja tiimien vetämisessä enemmän kuin tietyn osa-alueen 
syvää osaamista. TOL:n tarjoamaa osaamista voi hyödyntää enemmän IT-kehitysprosessien alkupäässä, jossa 
suunnitellaan tietojärjestelmien hyötyjä asiakkaiden kanssa. Teknisiltä aloilta valmistuva taas on paremmin 
perillä prosessin loppupäästä jossa järjestelmät toteutetaan ja ylläpidetään eri laitteilla ja ohjelmistoilla.

Miksi hait TOL:lle?

Elettiin IT-huumaa ja halusin olla tekemisissä uusien teknologioiden kanssa. Lisäksi tiesin haluavani yliopistoon 
mutta en halunnut värkätä bittien kanssa, joten tekninen tiedekunta ei ollut niin houkutteleva. Ennemminkin 
halusin suunnittelutehtäviin. Lisäksi olin kuullut kavereita, että TOL-tarjoaisi mielenkiintoisen vaihtoehdon. 
Näiden perusteella perehdyin tarkemmin opinto-oppaaseen ja huomasin TOL:n tarjoavan juuri niitä aiheita, 
jotka minua kiinnostivat. 

Jutun tarjosi: TOL 
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Tollilta töihin:
Juhana Virtanen
Haastattelu: Aleksi “Zeussi” Pöyhtäri

Kuka ja minkä ikäinen olet?

Juhana Virtanen, 40v.

Missä olet töissä?

Recoil Games, Helsinki.

Tittelisi?

Lead Game Designer.

Kuinka innostuit tietojenkäsittelytieteistä?

Edellisessä elämässäni olin muusikko ja pahimpina rokinsoittoaikoinani mietin, että joku sivistävä harrastus olis 
kiva. Silloinen tyttöystäväni kysyi, että mikä on sellainen juttu, mistä tiedän jonkin verran ja mistä kiinnostaisi 
tietää huomattavasti enemmän. Olen penskasta saakka ollut kiinnostunut tietokoneista, eikä vaatinut 
hirvittäviä ponnistuksia tajuta, että tietojenkäsittelytiede olis SE juttu. Aloitin harrastuksenomaisesti avoimessa 
yliopistossa ja muutamaa vuotta myöhemmin harrastus ja työ vaihtoivat paikkoja.

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

Siinä vaiheessa kun hankin “No, I will not fix your computer”-paidan :) Hieman vakavammin mietittynä: 
mielestäni työ pitäisi valita sen mielekkyyden, ei liksan tai yhteiskunnallisen statuksen perusteella. Jos en 
tekisi pelejä työkseni, näpertelisin niitä kuitenkin vapaa-aikana, ja rahoittaisin toimeentulon jollakin toisella 
päivätyöllä. Olen ollut myös sellaissa duunissa, jossa palkka oli korvausta menetystä ajasta. Se, että voi 
toteuttaa intohimoaan niin, että se myös mahdollistaa toimeentulon, on mielestäni itselle sopivan alan merkki.

Koska aloitit opintosi, ja koska valmistuit?

Aloitin vuonna 2002. Valmistumisvuosi on vielä hitusen auki :)

Mikä oli gradusi aihe?

En ole tehnyt gradua, mutta mielessä on pyörinyt mm. ketterä suunnittelunotaatio menu-flown mallintamiseen 
konsolipeleissä. Jotain, mistä on itselle hyötyä.

TOL:n sv ja sivuaineet?

Niin, nämähän pitäis jossakin vaiheessa varmaan päättää...
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Miten koulutus on valmistanut sinua työelämää varten?

Vaikka varsinaista pelien tekemistä ei opi kuin tekemällä, niin TOL-opinnot ovat kyllä auttaneet työelämässä, 
koska mulla on valmiudet ymmärtää koodarien, artistien, tuotannon ym. kieltä, prosesseja ja työmääräarvioita. 
Kävin myös kaikki TOL:in peliaiheiset kurssit.

Osallistuitko Blankon järjestämään toimintaan, tai olitko itse Blanko-aktiivi? 

Joo, olin kilta-aktiivi. Osallistuin toimintaan rivijäsenenä, toimihenkilönä ja kolmen eri hallituksen jäsenenä.

Paras muistosi opiskelijaelämästä?

Toivottavasti se on vielä edessäpäin :)

Luitko Blankkia, mitä pidit lehdestä?

Hallituksen jäsenenä pääsin kurkkimaan aina Blankista pdf-previkat, eli joo luin/luen, kernaasti.

Mieleenpainuvimmat luennoitsijat / kurssit?

Henrik Hedberg: Unixin perusteet Ilkka Räsänen: C-ohjelmointi Lasse Harjumaa: Olio-ohjelmointi Ari Vesanen: 
Rinnakkainen Ohjelmointi.

Jos muuttuisit yhtäkkiä takaisin fuksiksi, tekisitkö jotain toisin?

Aloittaisin Blanko-aktivistina heti syksystä. Tollona fuksina keskityin syksyn ainoastaan opintoihin ja innostuin 
kiltatoiminnasta vasta toisen vuoden syksyllä.

Tämä haastattelu julkaistaan abeille suunnatussa numerossa. Anna joitakin ohjeita opiskelupaikkaansa 
ja tulevaisuuttaan miettiville nuorille?

Hakeutukaa sellaiseen opinahjoon, mikä oikeasti kiinnostaa. Jos tuntuu, ettei tiedä mitä haluaa, niin suosittelen 
niitä kurjempia duuneja, joiden kautta löytyy (toivottavasti) idea siitä, mikä olisi oikeasti siistiä hommaa. 
The world is your oyster. 

Recoil Gamesin juuri julkaistu debyytti Rochard on kerännyt ylistystä kansainvälisesti.
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1. Miksi tulit TOL:lle?
2. Ohjelmoitko ennen TOL:lle tuloa?
3. Linux, OS X vai Windows?
4. Paras kokemuksesi TOL:lla ollessasi?

Kysymykset: Juho “Hilloh” Leinonen, kuvat: Samu “samnes” Mikkonen 

1. Vaikutti hakuaikaan mielenkiintoisimmalta 
vaihtoehdolta.
2. En riviäkään.
3. Nykyään kääntynyt Windowsista OS X:ään.
4. Ensimmäiset sitsit olivat loistavat.

1. Kaveri sai innostumaan ja tietokoneet ovat 
aina kiinnostaneet.
2. En.
3. Ehkäpä Windows.
4. Yleinen rento meininki.

Lauri, vuosikurssi 2010 

Laura, vuosikurssi 2009 

Käytävägallup Käytävägallup 
Kysymykset:
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1. Datanomi-tutkinnon jälkeen innostus alaan 
jatkui.
2. Kyllä.
3. Windows.
4. Fuksisauna.

1. Tietojärjestelmät ja koodaaminen vaikuttivat 
mielenkiintoisilta.
2. En.
3. Windows.
4. Koodaaminen ja Macin hiiri.

1. Ala kiinnosti.
2. Koodasin.
3. Linux ja Windows.
4. Opiskelijabileet ja erinäiset kurssit, kuten 
tietoturva.

Tapio, vuosikurssi 2010 

Aleksi, vuosikurssi 2009 

Teemu, vuosikurssi 2011 

1. Ala oli kiinnostava.
2. En ollut koodannut yhtään.
3. Windows.
4. Akateeminen vapaus.

Jenni, vuosikurssi 2006 
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Mietteitä fuksilta 

Muutto, oma asunto, uusi paikkakunta, täysin uusi elämä... Asioita, jotka pyörivät mielessäni postipojan (tai 
tytön, en ole itsekään oikeastaan aivan varma, koska en kotona ollut postin saapuessa) kantaessa kirjeen, joka 
muutti niin sanotusti koko loppuelämäni. Tai ainakin näin aluksi tämän syksyn.

En oikein tiennyt, mitä ajatella, kun töissä ollessani kotoa tuli soitto kirjeestä, jonka lähettäjänä oli Oulun 
yliopisto. Muistan sen puhelinkeskustelun täysin tarkasti, mutta en sitä ehkä tähän nyt kirjoita – ensimmäiset 
sanat kanssapuhujalta menivät kuitenkin näin: ”Sulle on tullut kirje Oulun yliopistolta, saanko avata sen?” 
Annoin luvan, ja ensimmäinen kommenttini kun puhelimen toisesta päästä kuului ”Sinut on hyväksytty 
opiskelijaksi vuoden 2011 tietojenkäsittelytieteen/tietotekniikan yhteisvalinnassa” oli ”Elä valehtele mulle”. No, 
valhettahan se ei onneksi ollut, joten nyt täällä istun ja kirjoitan teille abeille tätä juttua.

Kesä meni kuin tulisilla hiilillä, kun odottelin innokkaana 
muuttoa uuteen kaupunkiin, Ouluun. Kuten arvata 
saattaa, kesä kului nopeasti, ja syksy olikin käsillä 
nopeammin kuin ikinä uskalsin toivoakaan. Tavarat 
vietiin ja edessä oli ensimmäinen yö omassa kämpässä. 
Aivan niin kuin jo ennen muuttoa ajattelinkin, se yö oli 
kovin uneton. Silloin en vain tiennyt, että näitä unettomia 
öitä tulee tulevaisuudessa olemaan enemmänkin – 
sekä opiskelujen että opiskelijapippaloiden takia. Ja 
niin koitti ensimmäinen päivä yliopistolla. Siellä minä 
haahuilin pienenä fuksipalleroisena aivan hukassa 
missä minun pitäisi olla ja miten päin uskaltaisin olla, 
eikä sitä neuvoakaan oikein uskaltanut keneltäkään 
tuntemattomalta kysyä. Onneksi kuitenkin olin jo irkin 
kautta tutustunut muutamaan vanhempaan opiskelijaan, 
joilta neuvoa sai/saa yhä edelleen, jos vain uskaltaa 
kysyä. Ensimmäiset päivät menivät toki eksyessä 
ympäri ämpäri yliopistoa tietämättä tarkkaa suuntaa, 

“Kesä meni kuin 
tulisilla hiilillä, 
kun odottelin 
innokkaana muuttoa 
uuteen kaupunkiin, 
Ouluun.”
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mutta onneksi paikkoihin tottui melko nopeasti, ja nykyään parin kuukauden jälkeen tiedän itse jo melkein 
missä mikäkin tarpeellinen paikka (ruokalat, muutama luentosali sekä kiltahuone) on.

Jo ensimmäisenä päivänä alkoi opiskelu ja luennot, sekä Tietojenkäsittelytieteiden killan, Blankon, 
esittely. Toisena päivänä kaikki me pienet fuksit tunkeuduimme luentosaliin ja ympärilläni oli muitakin 
yhtä eksyneitä otuksia kuin minäkin. Meille jaettiin omat pienryhmät ja näin alkoi minun ensimmäinen 
vuoteni Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella. Heti ensimmäisellä kokonaisella viikolla oli ensimmäisiä 
opiskelijapippaloita, oli fuksisaunaa (mainio tapahtuma tutustua muihin fukseihin sekä vanhempiinkin 
opiskelijoihin!), Vulcanaliaa (ensimmäinen Wesibussikokemus tapahtui täällä, ja jos en olisi osallistunut 
katuisin sitä nyt), hieman myöhemmin fuksikisaa, futisturnausta sekä fuksisuunnistusta, joka oli ehkä parhain 
kokemukseni tähän mennessä hurjana kahden kuukauden opiskeluaikanani yliopistossa.

Mutta ei se opiskelu pelkkää bilestämistä ole ollut, 
vaikka siltä se ehkä saattaa kuulostaakin - kurssit 
alkoivat todellakin heti alusta kovalla tahdilla. 
Lukujärjestyksessä on ollut johdatusta ohjelmointiin, 
tietojärjestelmien suunnittelun perusteita, ruotsin 
kieltä ja kaikissa pitäisi heti päästä mukaan. Itselläni 
ei pohjatietoa asioihin ollut juuri laisinkaan täällä 
aloittaessani, ja olen varma, että kohta huomaan 
peilistä katsoessani sen aiheuttaneen harmaita 
hiuksia. Kuitenkin olen selvinnyt tähän asti, apua olen 
aina saanut tarvittaessa ja ei se pohjatieto onneksi 
välttämättömyys ole – kurssit on suunniteltu niin, että 
niiden suorittaminen onnistuu ihan untuvikoltakin. 
Opiskelutahti on ollut heti alusta asti rankkaa, ja 
opiskelijat ovat ensimmäistä kertaa itse vastuusta omista 
opinnoistaan. Enää ei ole opettajaa tai ryhmänohjaajaa 
potkimassa, ja opiskelu on tietyltä osin hyvin vapaata. 
Mutta opiskelu kannattaa aina, eikä mikään näistä 
asioista ole turhaa oppia. Eli siis avoimin mielin 
opiskelemaan ja täysillä mukaan!

Vähääkään valehtelematta ovat nämä kuluneet pari kuukautta olleet tapahtumarikkaimmat ja hauskimmat 
pari kuukautta pitkään aikaan. Olen saanut monia uusia ystäviä, olen oppinut itsestäni uusia asioita ja olen 
todellakin nauttinut ajastani täällä. Onhan näihin päiviin toki jo itselläni ainakin sisältynyt niin pään hakkaamista 
seinään kuin koulun kiroamistakin, mutta niin hassun hauskalta kuin se kuulostaakin, olen todellakin viihtynyt 
TOL:lilla. Voin todellakin suositella tätä teille abeille, ja toivon näkeväni teistä mahdollisimman monta 
ensivuonna tässä samassa tilanteessa, missä nyt olen itse – fuksina Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella.

Näihin sanoihin ja näihin tunnelmiin toivotan teille oikein hyvää loppusyksyä, opiskelurikasta talvea ja onnea 
kevään ylioppilaskirjoituksiin. Fuksi kiittää ja kuittaa puheenvuorosta. 

Jenny “Jents” Ilonen

“Vähääkään 

valehtelematta ovat 

nämä kuluneet pari 

kuukautta olleet 

tapahtumarikkaimmat 

ja hauskimmat pari 

kuukautta pitkään 

aikaan.”

19:35 <+Dara`> kiltiksellä oli niin tylsää porukkaa että alko väsyttää 
19:36 <@Nestori> ois pitäny olla teroitin mukana“
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Oulu - Singapore:
Pohjolan helmestä Leijonien kaupunkiin

Alkuvuodesta gradua kirjoittaessani mietin taaksepäin opiskeluaikaani. Tulisin suorittamaan opintoni 
lähestulkoon tavoiteajassa. Olen tutustunut uskomattoman hienoihin ihmisiin, sekä omalta laitokseltani että 
koko yliopistolta. Olin päässyt käymään todella mahtavia reissuja hyvissä porukoissa. Pääsin opiskelija-
aktiivina sanomaan sanani, minkälainen olisi mielestäni paras mahdollinen TOL ja yliopisto. Gradun ja 
viimeisten kurssien vääntäminen etenee ihan kivasti. Tässäkö oli opiskeluaika? Tähänkö loppuu hauskuus?

Sitten tajusin, että yksi puuttuu. En ole käynyt vaihdossa. Siltä istumalta aloin ottaa selvää, mitä vaihtoehtoja 
on tarjolla. Jossakin vaiheessa hoidin paperisodan ja myöhemmin kävin haastattelussa. Eräänä päivänä 
sain odottamani sähköpostin: National University of Singapore toivotti minut tervetulleeksi opiskelemaan. 
Yliopisto on usein rankattu Aasian parhaaksi sekä maailman ehdottomien huippuyliopistojen joukkoon – nyt on 
suomalainen metsäläinen päässyt kovaan seuraan. Suomesta poistuin heinäkuun lopulla. Tätä lukiessasi olen 
edelleen Singaporessa, opintoni loppuvat joulukuun puolella.

Miksi juuri Singaporeen? Koin, että olen nähnyt 
Eurooppaa tarpeeksi aiemmilla reppumatkoillani. 
Samalla kuitenkin halusin mennä paikkaan, 
jossa en kokisi liian kovaa kulttuurishokkia. 
Siirtomaahistoriansa vuoksi Singaporessa on 
lännen perintö nähtävissä ja aistittavissa, sekä 
lähes kaikki osaavat puhua englantia. Lisäksi 
paikka on tarpeeksi kaukana Suomesta, pääsisin 
oikeasti näkemään maailmaa. Singapore myös 
sijaitsee aivan loistavalla paikalla: lentomatkat 
hyvinkin eksoottisiin ja kiinnostaviin kohteisiin ovat 
lyhyitä ja halpoja. Tähän mennessä olen käynyt 

 “Kukapa meistä 
tykkäisi raataa 
päämäärättömästi vain 
raatamisen vuoksi?”

Singaporessa suomalainen vaihto-opiskelija voi mm. juoda Long Island Ice 
Tean maailman kalleimman hotellin kattoterassin porealtaassa. ;)



17

Hong Kongissa, Macaossa ja Vietnamissa, opintojen päätyttyä jään toistaiseksi tien päälle. Tarkoituksena on 
mm. mennä moikkaamaan muutamaa TOL:la opiskelevaa kaveriani, jotka ovat vaihtossa Phuketissa (kyllä, 
sekin on mahdollista!).

Singaporessa opiskelu on melko pitkälle opiskelijan omalla vastuulla, ja opiskelijoiden oletetaan olevan 
päätoimisia. Mihin tahansa täällä käveleekin, aina löytyy joku pieni porukka kirjojen ja läppäreiden kanssa. 
Aasialaiset pitävät täällä opiskelua suurena etuoikeutena, kalliiden lukukausimaksujen vuoksi se myös on sitä 
(suomalainen vaihtari ei näitä maksuja maksa). Luennot ovat hyviä, luennoitsijat parhaimmillaan TED Talksien 
veroisia huippuja. Kuitenkin, se täsmällisyys mihin on Suomessa totuttu, ei aina toteudu täällä. Suomessa 
kurssin vaatimukset kerrotaan kurssin alussa. Täällä kurssin vetäjä voi kurssin puolivälissä sanoa, ettei ole 
vielä päättänyt kaikkia palautuksien aikarajoja. Toisaalta taas opiskelijat pitävät hyvin pitkiä esityksiä, jos 
mitään rajoja ei aseteta. Tietooni on tullut mm. 116 slidea sisältävä ryhmätyön esitys. Verrokkina kerrottakoon, 
että keskimääräisessä gradun esityksessä on noin 30-40 slidea.

Työnteon määrä on ehkä merkittävin ero Suomen 
ja Singaporen opiskelukulttuureita verrattaessa. 
Täällä yhteiskunta pyörii muutenkin kirjaimellisesti 
kellon ympäri, niin myös opinnot. Minusta alkaa 
tuntua, että suomalainen tapa on parempi. Täällä 
tuntuu usein puuttuvan ns. kadun viisaus, että 
keskityttäisiin olennaiseen eikä raadeta turhan 
päiten. Suomalaisilla työnteon määrä on pienempi, 
mutta työskentely on tehokkaampaa ja kohdistettu 
oikeisiin asioihin. Kukapa meistä tykkäisi raataa 
päämäärättömästi vain raatamisen vuoksi? Tämä 
takaa varmasti hyvän akateemisen menestyksen, 
mutta elämässä on paljon muitakin asioita. 
Vaikkapa verkostoituminen, vaikka tätä termiä 
vihaankin. Tänne on tullut paljon suomalaisia 
vaihtoon, pari muuta oululaista sekä Tampereelta 
ja Helsingistä. Sanomattakin on selvää, että great 
minds think alike, ja samassa porukassa mennään 
ja pidetään hauskaa.

Vaikka Singapore onkin omalla tavallaan yksi maailman parhaita maita, on silti vaikea kuvitella jääväni 
asumaan tänne. Suomi on maailman paras maa – toki mikään maa ei ole täydellinen. Ehkä kuitenkin mieluiten 
työskentelisin Euroopassa, pysyvässä asuinpaikassa olisi edes suunnilleen oikeasti kotoisa olo.

Näin lyhyeen juttuun ei voi mitenkään mahduttaa sitä, mitä elämä ja opiskelu maailman kärkipaikalla oikeasti 
on. Se vain pitää kokea. Ymmärrys maailmasta sekä kielitaito kehittyvät huomattavasti. Matkailu avartaa 
aivan järjettömän paljon - sitä ei voi selittää, se pitää kokea. Kaikesta mitä olen opiskeluaikanani tehnyt 
-uskokaa pois, sitä on ollut hyvin paljon-, vaihto on se aivan ylivoimaisesti paras juttu. Katuisin varmasti koko 
loppuelämäni, jos en olisi lähtenyt – näitä mahdollisuuksia tulee vain kerran elämässä. Juuri tätä aikaa en 
vaihtaisi pois mistään hinnasta.

Vaikkette lähtisi juuri Singaporeen, tai edes Eurooppaan vaihtoon, matkustakaa. Älkää välittäkö rahasta. 
Näitä kokemuksia ei nimittäin voi mitata rahassa. Arkea meillä ehtii olla aivan tarpeeksi muutenkin. Matkailu 
ja uusien paikkojen näkeminen on yksi niistä asioista, joita varten me ylipäätään elämme. Käyttäkää näitä 
mahdollisuuksia, kun teille suorastaan tyrkytetään tilaisuuksia – muuten voitte katua loppuikänne, mitä olette 
menettäneet.

Tuomas ”aarni-” Aarni
Filosofian maisteri vm. 2011 (jos byrokratia suo)

“Matkailu avartaa 
aivan järjettömän 
paljon - sitä ei voi 
selittää, se pitää 
kokea.”
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Parasta Oulussa

by Blankkilaiset

Oulussa sijaitseva Ainolan puisto on ehkäpä koko Suomen paras 
ja kaunein puisto! Erityisesti kesän ehdoton hengailupaikka on 
Ainola, jossa kokoontuu monet kaveriporukat sekä harrasteryhmät 
tapaamaan toisiaan. Syksyisin Ainola tarjoaa henkeäsalpaavan 
kaunista puistomaisemaa, jossa samoileminen rentouttaa 
stressaantuneemmankin mielen. 

Oulussa kannattaa käydä tutustumassa opiskeluaikana erilaisiin 
baareihin, ihan tunnelman kannalta löytyy hyvinkin erilaisia paikkoja 
laidasta laitaan. Esim never grow old ja cafe kuluma. (suosittelijahan 
itse käy näissä paikoissa juomassa vain coca-colaa, koska on oikeasti 
absolutisti ja uskovainen).

Lonely Planet: Europe on a shoestring -matkaopaskirja kertoo Oulusta 
pari asiaa. Oulussa ei ole juuri mitään nähtävää - nähtävyysmielessä. 
Sen sijaan Oulun yöelämä on mahtavaa, monipuolisia paikkoja aina 
bilemestoista hyviin olutbaareihin. Kaupungissa asuu noin 30 000 
opiskelijaa, mitä muutakaan voi odottaa kuin hyvää menoa? Lisäksi 
oululainen pikaruokakulttuuri on maankuulua. Erään urbaanilegendan 
mukaan Oulussa on suhteellisesti yhtä paljon pizzerioita kuin 
Roomassa. Oulusta pääsee myös hyvin liikkumaan ympäri Suomea ja 
maailmalle. Oulu on pieni kaupunki, mutta se todellakin elää - kunhan 
hankkiudut mukaan esimerkiksi haalarihommiin. 

Puisto

-Danju- 

-Zeussi- 

T. Tuomas-poika Singaporesta 

Baarit

Opiskelijat & Ruoka
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Kickboxing Teamin sali, Uusikatu 35:ssä. Mukavaa ja sivistynyttä 
ajankulua potkunyrkkeilyn ja vapaaottelun merkeissä, erittäin 
opiskelijaystävälliset hinnat peruskursseilla. Liikunta ja kontaktilajit 
tuovat sopivasti vaihtelua koneen takana istumiseen ja tulee otettua 
kontaktia oikeasti eikä vain virtuaalisesti. www.kickboxingteam.com, 
tuo kaverisikin.

Meri-Toppilan puistoalue, joka avautuu Halpahallin takaa 
vihreään loistoonsa. Kyseisessä puistossa on myös Meri-Toppilan 
frisbeegolfrata, joka on monen aktiiviharrastajankin toimesta 
monipuolisuuden ja vesistöjensä vuoksi tituleerattu yhdeksi Suomen 
hienoimmista ellei hienoimmaksi radaksi. Keväällä ja kesällä puisto 
on näteimmillään, joten silloin sinne kannattaa viimeistään suunnata. 
Talvella siellä on mahdollista myös esimerkiksi testata laskuvälineitä 
kuten prujuja, kumiveneitä tai muita liukuvia esineitä pulkkamäessä 
(väylällä 8). Meri-Toppilasta löytyy myös Alvar Aallon suunnittelema 
siilo, joka on yksi Oulun “pakkonähtävyyksistä”.

Todella maukkaita ja isoja kebabannoksia saa Tuiran Hadiasta.

Huomasin fuksivuonnani löytäväni edullisia ja laadukkaita  
keikkoja erityisesti 45 specialista, joista mieleenpainuvimpia 
olivat mm. Machinae Supremacyn, Disco Ensemblen ja 
Stam1nan keikat. Innolla odotan myös vihdoin Club Teatrian 
tarkastamista Pendulumin keikan myötä. 

Kickboxing 

Meri-Toppilan puistoalue

Kebab

Keikat

-DThorn- 

-Rockyz Helsingistä-

-Hilloh- 

-samnes- 
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