


2 3

Pääkirjoitus

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

Julkaisija: Blanko ry.
http://www.blanko.fi
Paino: Monisto oy
Painos: 120 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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Blankki-tiimiin kuuluvat: Tommi “patukki” Si-
kanen (päätoimittaja), Juho “Hilloh” Leinonen, 
Johanna “Freya” Korhonen, Aleksi “Zeussi” 
Pöyhtäri, Samu “Elvari” Hänninen, Miia-Maria 
“Myanna” Mikkola, Juho “Mutjake” Myllylahti, 
Päivi “tragedinen” Palosaari, Ida “lyssie” Viinikka 
(taitto)

Seuraava Blankki ilmestyy jouluna.

Pitelet käsissäsi Oulun yliopiston tietojenkäsittelytie-
teiden ainejärjestön Blankon kiltalehteä. Sait tämän 
läpyskän, sillä olet saanut opiskelupaikan tietojenkäsit-
telytieteistä. Tämä lehtinen tulee sisältämään paljon tär-
keähköä tietoa yliopisto-opintojen aloittamisesta, sekä 
tietenkin tietoa ainejärjestömme toiminnasta. Muistan 
kun itse sain fuksiblankin kesällä 2011 postissa, luin sen 
kannesta kanteen, sillä halusin tietää mahdollisimman 
paljon asioista ennen kuin opinnot alkaisivat.

Tietenkin tämän kirjeen mukana tuli silloin, ja tulee nyt-
kin, kamalasti infoa jos sun mistä lähteestä. Mielestäni 
silloin juuri ne mielenkiintoisimmat oli kasattu kiltaleh-
teen. Mitä on opiskelu? Mitä on opiskelijaelämä? Mitä 
kannattaa tehdä? Mitä ei kannata tehdä? Mikä ihmeen 
OYY, OLuT, Psoas ... Lehden luettuani en tietenkään voi-
nut aavistaa mitä opiskelu tuo tullessaan, mutta olin 
saanut sentään pienen pintaraapaisun tulevasta.

Tähän lehteen on koottu lyhyet esittelyt Oulusta opis-
kelijakaupunkina, ainejärjestöstämme Blankosta sekä 
kattokillastamme Oulun luonnontieteilijöistä (joiden 
nykyinen puheenjohtaja on muuten blankolainen). Toi-
vottavasti koet tämän lehden hyödylliseksi tiedonläh-
teeksi ja innostut lähtemään rohkeasti Blankon tapah-
tumiin mukaan. Vaikka me nörtit saatetaan vaikuttaa 
alkuun ujoilta, me ollaan tosi mukavaa sakkia.

Kesäisin terveisin,

Tommi “patukki” Sikanen,
Blankin päätoimittoja
blankki-paatoimittaja(at)blanko.fi 

“

Onnittelut opiskelupaikastasi!

Tiesun semmat...

14:57 <@Kauko-> vuosikurssikanavat täyttyy aina kerran vuodessa 
spurdopärä-tasosesta läpästä
14:57 <@Kauko-> ja siitä tietää että on tiesun seminaari
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Pj-palsta

Juho “Hilloh” Leinonen
Puheenjohtaja 

P.S: Opiskelijakortilla saa alennusta Maceistä!
(toim. huom. PC:t ovat toki silti halvempia ;))

Tervetula opiskelemaan tietojenkäsittelytieteitä 
Oulun yliopistoon. Olen tietojenkäsittelytieteiden 
opiskelijoiden ainejärjestön Blanko ry:n puheenjohtaja 
Juho ”Hilloh” Leinonen. Blanko järjestää jäsenilleen, 
jotka koostuvat tietojenkäsittelytieteiden laitoksen 
opiskelijoista, erilaisia tapahtumia ja toisaalta myös 
valvoo jäsentensä etuja yliopistomaailmassa. Tämän 
lehden, Fuksi-Blankin, tarkoitus onkin siis tutustuttaa 
sinut niin yliopistoelämän saloihin, kuin myös Blankoon.

Blanko on aktiivinen ainejärjestö, joka järjestää 
monenlaista toimintaa jäsenilleen. Ensimmäisiä 
kosketuksia Blankoon tapahtuu heti opiskelun alkaessa 
osana pienryhmäohjausta. Syksyn ensimmäinen 
tapahtuma on fuksisauna, jossa kokoonnumme 
Teekkaritalolle aluksi tutustumaan Blankoon ja muihin 
meitä lähellä oleviin tahoihin osana pienryhmäohjausta 
ja sen jälkeen pistämme bileet pystyyn. Fuksisaunaa 
ei siis kannata missata, sillä se on loistava tilaisuus 
tutustua omaan pienryhmään, muihin fukseihin kuin 
myös vanhempiin blankolaisiin. Syksylle on luvassa 
myös paljon muuta mukavaa, kuten syysexcursio, peli- 
ja leffailtoja, lanit ja paljon muuta. Toivottavasti sinäkin 
löydät syksyn tapahtumakalenterista paljon mieluisia 
tapahtumia!

Opiskelijaelämä(kään) ei kuitenkaan ole aina pelkkää 
juhlaa. Helpotusta opiskeluun yliopistolla löydätkin 
Blankon kiltahuoneelta. Sieltä löydät seuraa, kahvia (tuo 
oma kahvikuppi!), pelikonsoleita ja Mashedin, Blankon 
virallisen suosikkipelin. Kiltahuoneelle ovat TOL:n 
opiskelijat aina tervetulleita sen aukioloaikoina.

Kannattaa myös ehdottomasti tutustua ircin 
ihmeelliseen maailmaan, jos se ei ole vielä tuttu. 
Blankolta löytyy paljon kanavia, joilla keskustella. 
Kanavat löytyvät IRCNetistä - aluksi kannattaa liittyä 
ainakin Blankon pääkanavalle #Blanko ja oman 
vuosikurssin kanavalle eli #Blanko.2014.

Henkilökohtaisesti voin sanoa näin viidennen 
opiskeluvuoden kynnyksellä, että nämä kuluneet neljä 
vuotta Blankon piireissä pyöriessäni ovat olleet elämäni 
hienointa aikaa. Kun istuin uusien opiskelijoiden 
lukuvuoden aloitustilaisuudessa 2010 yksin ujona 
pienen kaupungin poikana, en osannut arvatakaan 
mitä tulevaisuus tuo mukanaan - saati että olisin ikinä 
uskonut olevani muutaman vuoden päästä puhumassa 
tuossa tilaisuudessa Blankon puheenjohtajana. 
Opiskelu maistuu puulta, jos sitä joutuu tekemään yksin, 
joten toivonkin, että lähdet rohkeasti mukaan Blankon 
tapahtumiin ja toimintaan mukaan.

Nähdään tervetulotilaisuudessa!

Moi fuksi!

Kopo-palsta 

Kopovastaava
Riku “Rickhart” Suomela

Koulutuspoliittinen palsta kertoo ajankohtaiset kuulumiset tietojenkäsittelytieteiden 
laitoksella opiskelusta. Kopo-vastaava ylläpitää laitoksen ja killan välisiä

koulutuspoliittisia suhteita.

Minun nimeni on Riku Suomela ja aloitan neljännen 
opiskeluvuoteni syksyllä 2014 tietojenkäsittelytiet-
eiden laitoksella Oulun Yliopistossa. Päädyin opi-
skelemaan TOL:lle hieman sattuman kautta ilman 
varsinaista käsitystä siitä, millaista tietojenkäsitte-
lytieteiden opiskelu oikein on. Kuitenkin viimeisen 
kolmen vuoden aikana minulle on kasvanut erit-
täin suuri into ja kiinnostus tätä alaa kohtaan, ja 
olen saanut huomata, että haluan työskennellä 
ohjelmistojen ja muiden tietoteknisten asioiden 
parissa enemmän kuin mitään muuta.

Tällä hetkellä paikkani hallituksessa on kopo-
vastaava, joka on lyhenne koulutuspoliittisesta 
vastaavasta. Pääasiallisiin vastuisiini kuuluu ylein-
en opetuksen laadunvalvonta, eli käytännössä 
kerään aktiivisen epäaktiivisesti palautetta opis-
kelijoilta niistä hyvistä ja huonoista kursseihin ja 
muuhun opetukseen liittyvistä asioista. Tämän 
lisäksi järjestän lukuvuoden aikana kahdet pa-
lautepäivät, joita ennen kerään intensiivisesti kurs-
seista palautetta, jota sitten yhdessä opiskelijoiden 
ja laitoksen henkilökunnan kanssa käsittelemme 
palautepäivillä ja koetamme löytää ratkaisuja 
ongelmiin jakamalla omia näkemyksiämme. 
Seuraavat palautepäivät järjestetään syksyllä, 
tervetuloa!

Keväällä Blanko ry oli myös ensimmäistä kertaa 
mukana Oulun Sähköinsinöörikilta ry:n (SIK) sekä 
Oulun Tietoteekkarit ry:n (OTiT) perinteikkäässä 
opetuksenkehittämisseminaarissa. Koska mei-
dän laitoksemme ja osastomme ovat nyt samassa 
tiedekunnassa, koimme, että Blankon lähtem-
inen mukaan tapahtumaan loisi mahdollisuuden 
tuoda esille ongelmia ja ratkaisuja laajemmassa 
mittakaavassa. Lyhyesti sanottuna tapahtuma oli 
erittäin onnistunut! Ilta alkoi virallisella osuudella, 
jossa tiedekunnan henkilökuntaa istui paneelissa, 

jolle opiskelijat sitten osoittivat kysymyksiä. Kun 
ilta eteni pidemmälle, aloitimme henkilökunnan 
ja opiskelijoiden yhteiset sitsit, jotka olivat aivan 
mahtavat! Hieno tapahtuma, hienoja ihmisiä ja 
hieno ilta kaiken kaikkiaan.

Loppuun haluan toivottaa kaikki syksyllä 2014 aloit-
tavat fuksit erittäin lämpimästi tervetulleeksi opi-
skelemaan ja mukaan Blanko ry:n toimintaan. Jos 
kursseissa tai muussa opiskeluun liittyvässä tuntuu 
olevan joitain epäkohtia, ei muuta kuin yhteyttä 
minuun niin selvitellään, mistä asiassa on on kyse 
ja mitä voisimme tehdä sen kehittämiseksi. Tulkaa 
kiltahuoneelle, lähtekää excursioille, koodatkaan 
paljon ja opiskelkaa myös välillä tentteihin niin 
tulette viettämään mahtavan ensimmäisen(?) 
opiskelusyksyn tulevaisuuden alan parissa. Odotan 
innolla teihin kaikkiin tutustumista, ei muuta kuin 
hihasta nykimään!

Tervehdys!
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Fuksivastaavan tervehdys

Olli “Obazu” Uikkanen

Heti alkuun haluan esittää onnittelut uudesta 
opiskelupaikasta. Tätä kirjoittaessani toimin 
Blankon fuksivastaavana, mikä tarkoittaa, että 
minun tehtäväni on huolehtia, että te, uudet fuksit, 
pääsette opiskelijaelämänne alkuun mahdollisimman 
sujuvasti. Tätä edesauttamaan olen valinnut 
kymmenen pienryhmäohjaajaa (mukaan lukien itseni) 
tutustuttamaan teitä noin kymmenen hengen ryhmissä 
opiskelijaelämän arkeen ja juhlaan.

Voitte valmistautua siihen, että syksyllä tulee heti 
alkuun niin valtava määrä uutta informaatiota, että 
vähemmästäkin menee pää pyörälle. Juuri tämän takia 
onkin tärkeää tietää, että teidän ei tarvitse osata ja tietää 
kaikkea heti alkuun, vaan voitte opetella asioita omaan 
tahtiin. Tämän lisäksi kannattaa esittää kysymyksiä 
aina, jos jokin asia tuntuu vähänkin epäselvältä. 
Pienryhmänohjaajien tehtävä ja velvollisuus on 
vastata kaikkiin kysymyksiin. Oman ohjaajan lisäksi 
myös minulta saa tulla kysymään mistä tahansa mieltä 
askarruttavasta aiheesta. Jos teistä tuntuu, että oma 
ohjaajanne ei hoida hommiaan kunnolla, tulkaa heti 
kertomaan asiasta minulle, niin tiedän potkia moisen 
vetelehtijän hoitamaan tehtävänsä kunnollisesti.

Haluan myös suositella kaikkïa käymään 
opiskeljakiltamme Blankon järjestämissä tapahtumissa. 
Siellä pääset tutustumaan oman pienryhmäsi 
ulkopuolisiin fukseihin ja jopa vanhempiin opiskelijoihin. 

Kannattaa myös oman ehtimisen ja jaksamisen 
mukaan käydä muiden kiltojen ja opiskelijajärjestöjen 
järjestämissä isommissa tapahtumissa. Niissä voit 
tutustua muiden kiltojen jäsenistöön, mutta törmäät 
myös todennäköisesti toisiin blankolaisiin, jotka usein 
vieraassa ympäristössä hakevat lohtua ja turvaa muista 
kiltalaisista. Lopuksi toivotan vielä onnea opiskelujen 
alkuun. Muistaakaa nauttia fuksivuodestanne, sillä se 
eletään (useimmissa tapauksissa) vain kerran. 

Blanko ry. on meidän tietojenkäsittelytieteen opiskeli-
joiden ikioma kilta. Kilta on perustettu vuonna 1973 ja 
on siis saavuttanut 40 vuoden iän.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia tietojenkäsittely-
tieteen opiskelijoiden etujärjestönä ja linkkinä muihin 
yhdistyksiin niin Oulun yliopistossa kuin valtakunnal-
lisestikin. Tavoitteena Blankolla on tukea alan opiske-
lijoiden yhteisiä pyrkimyksiä ja tarjota jäsenilleen kai-
kennäköistä vapaa-ajan toimintaa. Yhdistyksen vakaana 
aikomuksena on myös tutustuttaa opiskelijat toisiinsa 
sekä Ouluun ja sen tarjoamiin aktiviteetteihin.

Blanko ry koostuu siis meistä opiskelijoista ja meno on 
sen mukaista. Tarjoamme monenlaisia tukipalveluita 
niin opiskeluun kuin sen ulkopuoliseen opiskelijaelä-
mään. Helpoiten Blankon huomaa sen järjestämistä 
jäsentapahtumista sekä bileistä, joita on toisinaan hy-
vinkin paljon. Bileiden lisäksi Blanko tarjoaa kulttuuria, 
lani-tapahtumia, urheilua, peli-iltoja, yritysvierailumat-
koja jne. nautittavaksi. Hieman näkymättömämpi, mut-
ta ei yhtään vähäisempi toimintamuoto on Blankon jat-
kuva puuttuminen mahdollisiin opetuksen epäkohtiin 
sekä parannusehdotusten esittäminen suoraan TOL:n 
johdolle.

Me blankolaiset olemme toimeliaita ja toivomme vil-
pittömästi että myös sinä, uusi opiskelija liityt iloiseen 
joukkoomme, tulet mukaan meidän toimintaamme ja 
tutustut muihin aktiivisiin kiltalaisiin. Blanko on jäsen-

määrältään yksi Oulun yliopiston suurimmista killoista 
noin 500 jäsenellään, joten ainakaan meitä ei kovin ko-
vasti tarvitse etsiä. Jäsenemme koostuvat suurimmaksi 
osaksi laitoksen nykyisistä ja entisistä opiskelijoista. 
Blankolaiset löytää yleensä luentotauoilla kiltahuoneel-
ta nauttimassa kahvia ja viettämässä aikaa toistensa 
seurassa. Kiltahuoneemme sijaitsee yliopiston pommi-
suojassa geokäytävän varrella.

Blankon esittely

Aleksi “Zeussi” Pöyhtäri

B l a n k o  l y h y e s t i• Tietojenkäsittelytieteiden 
laitoksen opiskelijoiden ainejärjestö• Perustettu 1973• Jäseniä noin 500• Blanko r.y. on  Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset 

ry:n jäsen
Blanko ry, Tietojenkäsittelytieteiden 
laitos, 90014 Oulun Yliopisto

“ Kevätexculla ostetut Rainbow-vodkat korkattiin:
21:04 <@knock> rainbow; korkattu
21:04 <@knock> tämä on yllättävää hyvää
21:07 <@knock> pehmeähkö, pyöreä, ei ollenkaan bensamainen
21:08 <@Akibaki> Tiedäkkö, oletin että se olisi aika härskin makuista
21:10 <@knock> vergiin tai viru valgeaan verrattuna tämä on herkkua
21:11 <@Jents> :D
21:11 <@Akibaki> hmmm, interesting
21:15 <@Mutjake> Piti itsekin testata.
21:15 <@Mutjake> Maistui vodkalle.
21:16 <@Akibaki> “5/5, ostaisin” 
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Hallituksen esittely
1. Kuka olet, mistä tulet ja mikä olet? 2. Mikä sai sinut 
lähtemään toimintaan mukaan? 3. Mikä on mielestäsi 
paras asia Blankossa? 4. Mikä on mielestäsi paras Blan-
kon tapahtuma? 5. Kerro itsestäsi jotain sellaista, mitä 
kukaan muu ei tiedä. 6. Paljonko mummosi työntää 
kuulaa?

Juho ”Hilloh” Leinonen, puheenjohtaja

1. Olen Juho Leinonen, Blankon puheenjohtaja vuonna 2014. 
Olen kotoisin Kuhmosta. Syksyllä alkaa viides opiskeluvuosi ja 
käyn tällä hetkellä maisterivaiheen ohjelmistotuotannon suun-
tautumisvaihtoehdon kursseja.

2. Fuksiblankki teki vaikutuksen heti kättelyssä. Opiskeluiden 
alettua huomasin, että Blankon tapahtumat ovat oikein mu-
kavia ja kiltahuoneella ajanviettäminen muiden blankolaisten 
kanssa mm. Mashedia pelaten on parasta mitä yliopistolla voi 
tehdä. Lisäksi, kun aktiivinen pienryhmäohjaajani kannusti läh-
temään tapahtumiin ja toimintaan mukaan, oli Blankon toimin-
taan mukaan lähteminen helppo valinta.

3. Parasta Blankossa ovat sen jäsenet, blankolaiset. Samanhen-
kistä seuraa, joiden kanssa on helppo tulla toimeen. Kannat-
taakin siis rohkeasti tutustua niin omaan pienryhmään, omaan 
vuosikurssiin kuin vanhempiinkin opiskelijoihin. Tervetuloa 
joukkoon!

4. Tähän on vaikea vastata, koska hyviä tapahtumia on niin 
monta (ne kaikki on hyviä!). Excursiot syksyisin ja keväisin ovat 
molemmat aina loistavia kokemuksia, olipa suuntana sitten 
mökkikylä keskellä metsää tai Tallinna. Blankon omat lanit ja 
yhteistyössä tietoteekkareiden kanssa järjestetyt Fragment-la-
nit ovat myös loistavia, mikäs sen parempaa kuin linnoittautua 
tietokoneiden kanssa pimeään luokkahuoneeseen yliopistolla 
ja pelata koko viikonloppu.

Ehkäpä paras tapahtuma on se, joka on aina kulloinkin seuraa-
vana tulossa. Ne omat suosikit löytää vain tapahtumissa käy-
mällä.

5. Mielestäni Spice World on mainettaan parempi elokuva ja 
vallan viihdyttävä kokemus.

6. Ei hän varmaankaan tällä hetkellä jaksaisi edes nostaa kuulaa 
ylös.

Samuli ”knock” Heimonen, varapuheenjohtaja

1. Olen Samuli Heimonen ja olen kotoisin Oulusta. Blankossa 
toimin varapuheenjohtajana.

2. Mahdollisuus vaikuttaa ja järjestää loistavia tapahtumia.

3. Paljon samanhenkistä porukkaa, joiden kanssa on mukava 
viettää aikaa.

4. Kevätexcursio, koska se on todella mahtava reissu mahtavien 
ihmisten kanssa.

5. Kattelen excu-dvd:ltä löytyviä videoita myös kotona, koska 
ne on niin hyviä!

6. Alamäkeen työnnettäessä ainakin 42 metriä ja saattaa ite 
pyöriä perässä. 

 
 

Ville ”Purnaaja” Saarenpää, sihteeri

1. Hei nimeni on Ville Saarenpää ja olen Blankon sihteeri. Olen 
alunperin kotoisin Limingasta, mutta muutimme Ouluun per-
heeni kanssa kun olin yläasteikäinen. Olen ihan rento kaveri 
ja minut saattaa bongata aina Blankon pippaloista erilaisissa 
olotiloissa. :D

2. Minä olen aina ollut kiinnostunut tällaisesta toiminnasta, 
mutta yläasteella ja lukiossa olin hieman ujompi, joten en sil-
loin ottanut osaa luottamustehtäviin. Opiskeluni alkaessa kävin 
tekemässä vapaaehtoisena työtä erilaisissa Blankon järjestä-
missä tapahtumissa ja minua houkuteltiin järjestötoimintaan. 
Ajattelin tilaisuuden tarjottua kokeilla minkälaista siellä on ja 
hauskaa hommaahan se on.

3. Paras asia Blankossa on sen ihmiset. Todella mukavaa sakkia 
ja kavereita tulee varmasti. Tietenki kaikki pirskeet ja tapahtu-
mat ovat todella kivoja, etenkin excut <3

4. Paras Blankon tapahtuma on varmasti kevätexcu. Matkanjoh-
tajan tarinat on jotakin, mitä ei tulla koskaan unohtamaan. :P

5. En kyllä omasta mielestäni pidä hirveästi salaisuuksia, jos 
joku ei tiedä jotakin minusta, niin saa tulla kysymään :P

6. Mummoni vanhana potunnostajana käänsi kerran peruna-
peltoa liian pitkälle ja saapuikin manalan porteille. Lucifer itse 
oli siellä mummoani vastassa ja tiettyjen sattumusten jälkeen.

Miia-Maria ”Myanna” Mikkola, rahastonhoitaja

1. Olen Miia-Maria ”Myanna” Mikkola, Blankon rahastonhoitaja 
ja tulen sieltä, missä raha vaihtaa omistajaa

2. Ajatus tästä kaikesta syntyi eräänä syksyisenä yönä pikku-
tunneilla, kun kaksi nuorta, talousasioista kiinnostunutta naista 
pysähtyivät jakamaan ajatuksia siideritölkki kädessä.

3. Parasta ovat kiltahuone ja kaikki siellä istuvat ja aikaa kulut-
tavat ihmiset.

4. Koska wappua ei ehkä itsenään voi tapahtumaksi laskea, niin 
vastataan wappusauna. Ylipäätään kaikki, mikä tapahtuu Teek-
karitalolla.

5. Tämän tietävät sen verran harvat, että uskon sen olevan ihan 
sopiva tähän: opin juomaan shotteja oikealla tavalla vasta puo-
livuotta sitten

6. Ainakin vielä jää toiseksi.

“ 09:49 <@Dalzedur> mitä 
gloryholeja ne suggestoi tuossa 
esityksessä :D
09:49 <@Skorpy> no mikäpä 
ettei. tehostais työtä

15:42 <@nuxu> mieki kuulin kerra ku jotku pani
15:42 <@nuxu> sit pistin lisää volumee ni kuulu paremmi
15:42 <@nuxu> (näin myös)“
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Riku “Rickhart” Suomela, kopo-vastaava

1. Nimeni on Riku Suomela ja olen kotoisin Oulusta. Aloitin 
opinnot TOL:lla 2011 ja olen nyt Blanko ry:n hallituksessa to-
ista vuotta, tänä vuonna kopo-vastaavan roolissa. Kopo-vas-
taavan tehtäviin kuuluu laitoksen OKTR:ssä edustaminen, pa-
lautepäivien vetäminen syksyin keväin sekä jatkuva opintojen 
laadun kehittäminen yhteistyössä laitoksen kanssa.

2. Toimintaan minut sai lähtemään mukaan samanhenkiset 
ihmiset ja avoin yhteisö. Ainejärjestötoiminnasta on tullutkin 
tavallaan harrastus.

3. Paras asia Blankossa on luonnollisesti ihmiset. Samanhen-
kisten ihmisten kanssa aika kuluu esimerkiksi kiltahuoneella 
usein liiankin hyvin.

4. Ehdottomasti excursiot. Fuksivuoden syksyllä suoritettu 
juoksu Turussa Paavo Nurmen stadionilla never forget, ATK-YTP 
never forget.

5. Oon salaa innostunut opiskelemaan Linux kerneliä ja hankin 
hiljattain itselleni tuhatsivuisen raamatun aiheen tiimoilta.

6. Ei työnnä enää mutta kun työnsi niin ainakin enemmän kuin 
PJ:n mummo.

Jenny “Jents” Ilonen, tiedottaja

1. Jenny Ilonen, sateenkaaren toiselta puolen, tiedottaja

2. Ajattelin, että toimintaan mukaan lähtiessä tutustuisi parem-
min uusiin ihmisiin, ja saisi verkostoiduttua muiden opiskeli-
joiden kanssa. Ja ajattelin ihan oikein! En halua kuvitellakaan 
minkälaista elämäni olisi nyt, jos en olisi tutustunut kaikkiin 
ihaniin ihmisiin Blankon toiminnan kautta.

3. Yhteishenki. Kaikki otetaan mukaan heidän niin halutessaan, 
eikä ketään jätetä yksin!

4. Wappu kokonaisuudessaan ja fuksisauna. Tapahtumat yleen-
säkin ovat aivan mahtavia, eikä niistä kannata jäädä paitsi!

5. Olen aivan onneton historiassa. En osaa esimerkiksi sijoittaa 
historiallisia tapahtumia aikajanalle.

6. Kuula työntää mummoa!

Anna “Nananas” Runtti, ulkoministeri

1. Olen Anna Runtti ja kotoisin Kiimingistä. Toimin Blankon hal-
lituksessa ulkoministerinä.

2. Kävin paljon Blankon tapahtumissa ja monet opiskelukaver-
eistani olivat jo toiminnassa mukana, joten halusin itsekin mu-
kaan.

3. Huiput tyypit ja mukava ilmapiiri.

4. Kaikki saunabileet Teekkaritalolla kuten fuksisauna, laskiais-
sauna ja wappusauna. Myös syysexcu ja kevätexcu ovat aina 
mahtavia reissuja, joille on aina pakko päästä mukaan.

5. Olen huono pitämään salaisuuksia, joten semmoisia asioita 
ei taida paljon olla.

6. Varmaan aika paljon.

Jussi “Fjussi” Vaara, tapahtumavastaava 

1. Olen Vaaran Jussi, syntynyt Helsingissä, mutta asun Itä-Tuiran 
huudeilla ja muuten oululainen. Olen Blankon tapahtumavas-
tava sekä matkanjohtaja.

2. En voinut olla pitämättä itseäni erossa järjestöhommista ylio-
pistossa, niinpä hain Blankon hallitukseen ja pääsin “sisään”.

3. Mielestäni Blankossa parasta on sen jäsenet, eli ihmiset niin 
nuoret kuin vanhat. Kaikki on niin mukavia ja ihania.

4. Blankolla on monia loistavia tapahtumia, mutta parhaaksi 
valikoituu kevätexcu, joka on kokemisen arvoinen.

5. En juo alkoholia kuin juhlina, Blankon tapahtumissa, baaris-
sa, hyvässä seurassa, yksinäisyyteen ja saunoessa.

6. Mummoni on enemmän kiekonheittäjä ja kyllä hän sitä lau-
tasta heittää sen 46,2 metriä.

Topi “korro” Salmela, jäsenvastaava

1. Olen Topi Salmela Pudasjärveltä ja toisen vuoden tietojen-
käsittelijä.

2. Lähdin toimintaan mukaan koska se kiinnosti. Tiedän asioista 
aiemmin ja pääsee vaikuttaa!

3. Blankolla parasta on mielestäni yhteishenki? Ja kiltis.

4. Mashed-turnaus? :-D

5. Oon oikeesti Egee parempi invoker.

6. 0m ;__;

Olli “Obazu” Uikkanen, fuksivastaava

1. Olen Olli “Obazu” Uikkanen, tulen Lumijoelta ja toimin 
Blankon fuksivastaavana

2.  Lähdin mukaan toimintaan, koska halusin vaikuttaa uusiin 
opiskelijoihin kun he vielä ovat helposti ohjailtavissa.

3. Blankossa parasta on hyvät tyypit.

4. Tapahtumista, joissa itse olen käynyt, syysexcu on ehdoton 
suosikki.

5. Minä luulin, että tähän numeroon ei saanut kirjoittaa rivouk-
sia.

6. Jäi viimekerralla mittaamatta, kun mummo astui yli.

Hallituksen haastatteli:
Johanna “Freya” Korhonen
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1. Nimi, irc-nick ja ikä? 2. Aloitusvuosi? 3. Siviilisääty? 
4. Miten päädyit TOL:lle opiskelemaan? 5. Paras muisto 
fuksivuodeltasi? 6. Paras opiskelijatapahtuma? 7. Vinkki-
si fukseille?

1. Jerry Ekström, 
Wreel, 21
2. 2013
3. sinkku
4. Kuulin, että armei-
jan loppusodasta saisi 
lomaa, jos menee 
pääsykokeisiin. Menin 
Helsinkiin kokeisiin, 
pääsin sisälle ja tänne 
sitten jäin.
5. Dark Souls 2 re-
lease!... jotain fuksina 
olemiseen liittyvää 
ehkä kuitenkin. Uusi-
en kavereiden saaminen oli mukavaa.
6. Fuksisuunnistus o aika jees
7. Käy suihkussa ja ole oma itsesi. Vanhempiakaan opis-
kelijoita ei tarvitse pelätä ja voi toki tulla juttelemaan, 
sillä paljon todennäköisempää on se, että loukkaat itse 
itsesi kännissä joissain haalaribileissä, kuin että kukaan 
fiksu ja filmaattinen kanssaopiskelija tekisi sinulle 
jotain. 

1. Stefan Grundström, 
21v, irc-nick: -
2. 2013
3. varattu
4. Ala kiinnosti ja pää-
tin koittaa, josko opis-
kelupaikka irtoaisi
5. Wesibussi
6. MallasAppro ja 
urheilutapahtumat
7. Syö ja juo hyvin, 
nuku, urheile, pidä 
hauskaa, tutustu uu-
siin ihmisiin ja nauti 
opiskelijaelämästä.

1. Samu Hänninen, 
Elvari, 22.
2. Aloitin kohtalon 
vuonna 2012.
3. Ihastuttava sinkku.
4. Silloin tollilla 
opiskelleen kaverin 
suosituksesta, kaikki 
kunnia hänelle.
5. Ensimmäisenä 
mieleen palautuu 
laskiaissauna. Siellä 
perustettiin bändi 
kavereiden kanssa 
ja kohta ollaan oltu 
puolitoista vuotta kasassa, eikä kertaakaan olla soitettu 
yhdessä, wohoo! The beat goes on. Wappu oli myös 
melkoisen mieleenpainuva.
6. Blankon krokettia suosittelen erityisesti. Teekkaritalo-
bileitä kannattaa kiertää myös.
7. Pistäkää ramppa kalakattammaan, *snapshot*.

1. Anna ”En anna” Ki-
velä, en irccaa - nörtit 
irccaa, 25v.
2. 2013
3. Sinkku ja neitsyt
4. Koin TOL:n luon-
taiseksi jatkumoksi 
kosmetologin koulu-
tukselleni.
5. Just ne kaikki illat, 
joita en oikein muista!
6. Vulcanalia, 
fuksisuunnistus ja 
SyysExcu
7. Hoitakaa kurssit 

läpi ja bailatkaa huolella fuksivuonna!

Pienryhmäohjaajien esittely
1. Aliina ”aliiinaw” 
Ojala, 21
2. 2013
3. Avoliitossa
4. Puoliksi läpällä, 
mutta tykkäsin ja 
jäin :)
5. ITKK:n kivitehtä-
vä. Myös fuksisitsit 
ja Vulcanalia olivat 
kivoja kokemuksia.
6. Sitsit, saunaillat ja 
pikkujouluristeily!
7. Vaikka aluksi 
kaikki uusi saattaa 
jännittää, kannattaa käydä rohkeasti tapahtumissa ja 
toisinaan myös luennoilla. 

1. Kari ”Karza” Pollari, 
25
2. 2007
3. Naimisissa
4. Iät ja ajat räpeltäny 
tietokoneiden kanssa, 
joten TOL oli luon-
tevin valinta lukion 
jälkeen
5. Mitään erityistä ei 
painunut mieleen, 
koska fuksivuosi meni 
aikalailla opiskellessa 
ja harrastusten paris-
sa 6. Vappu erilaisine 

tapahtumineen!
7. Work smart, not hard

1. Topi Salmela, korro, 
23
2. 2013, mutta opis-
kelin samaa alaa Kuopi-
ossa 2011-2012.
3. Varattu
4. Muutin takaisin 
Ouluun enkä keksinyt 
parempaa kuin tol <3
5. Tallinnan reissu oli 
kyl hieno
6. Ööö vulcanalia
7. if (tentti 
== huomenna && 
etOsaa) 
     opiskele();
     else party();
Ja tutustukaa uusii 
ihmisii. :)

1. Olli Uikkanen, 
Obazu ja 22
2. 2013
3. Puutteessa
4. Opiskelin aluksi ti-
etotekniikkaa, kunnes 
sain tietää, että 
TOL:lla ei tarvi suorit-
taa yhtään fysiikan 
kurssia.
5. Paras muisto on 
kun sain toimia 
rastivahtina Blankon 
rastilla OLuT:n wap-
pusuunnistuksessa.

6. Mikä tahansa suunnistus.
7. Opiskelkaa porukalla.
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Blankon kiltahuones, kiltis, kilbs on kuin olohuone, 
turvasatama, kohtu, jonne voi hakeutua irkkaamaan, 
koodaamaan, pelaamaan Mashedia tai ihan vain toimit-
tamaan tyhjää. No poeka poeka, kuinkas sinne sitte pää-
see? Kiltis sijaitsee Geokadun alku-
päässä Väylältä käännyttynä. 
Tuntomerkkeinä toimivat K1-
sisäänkäynnin kyltti, tervetu-
lotoivotus kiltahuoneelle ja 
onhan siinä vieressä Blankon 
ilmoitustaulukin, et voi ereh-
tyä. Joten ovesta sisään, portaat 
alas ja boom, olet perillä kotoi-
sessa bunkkerissa.

Ensimmäisenä astuttuasi kil-
tahuoneen ovesta sisään, koh-
taat (yleensä) rauhallisempana 
puolena tunnetun huoneen 
takaseinässä kiltahuoneen suo-
jeluspyhimyksen, Tyypillisen 
Mac-käyttäjän. Viekää kukkia ja 
vaikka mirhamia hänelle. Tässä 
huoneessa jokainen vuosikurssi 
ratkoo omat diskreetit raken-
teensa. Tyypillisen Mac-käyttä-
jän lisäksi tässä huoneessa on 
Blankon museonurkkaus, pari 
tietokonetta, sohvia, NES (voi 
vaikka sitä Duck Huntia pe-
lailla) ja kirjahylly, josta löytää kasan lautapelejä ja rat-
kaisun ainakin ”Parhaat viinit alle 10 €” -tyyppisiin 
ongelmiin.

Jos nyt lähdet kaartamaan 
käyntiäsi vasemmalle, päädyt 
keittiöön. Sieltä löytyy kahvin-
keitin, vedenkeitin, mikro ja 
kaikkea muuta mukavaa. Ja ihan 
juoksevaa vettäkin tulee, jotta 
voi ne raikkaat ja ravitsevat kah-
vit keitellä. Jääkaapissa on hyvä 
säilyttää eväitään, kunhan ei jätä 
rojujaan ässehtimään viikkotolkul-
la. Kannattaa muuten tuoda oma 
kahvikuppi, ei ole sitten kertakäyttökuppien armoilla, 
voi heittää timanttista small talkia kahvikupeista ja saa-
han siitä fuksipisteitäkin, öhöm kröhöm.

Sitten sinne kiltiksen perimmäiseen huoneeseen, ken-
ties jopa Blankon sydämeen. Ensisilmäyksellä näet to-
dennäköisesti hiljaisena läppäreidensä takana istuvia 

herrasihmisiä, jotka korkeintaan mu-
rahtelevat toisilleen. Aluksi he saatta-
vat vaikuttaa kuin vapaamuurareilta 
omissa läppärilooseissaan suoritta-
massa salaisia rituaalejaan, eli yleen-
sä he koodaavat tai irkkaavat, mutta 
heistäkin kuorituu silloin tällöin oi-
keita seuraihmisiä. Huuto kiltahuo-
neella keskittyy yleensä Mashedin 
ympärille, muistakaahan kokeilla, 
pojat ja tytöt. Pelinurkkauksesta 
löytyy Xboxin lisäksi ainakin Xbox 
360 ja joku Wii, sekä runsaasti pe-
lejä näille. Lisäviihtyvyyttä tarjoaa 

tämän huoneen tietokone Spotifyineen, Robin 
on aina turvallinen valinta soitet-
tavaksi.

Kiltahuone on siis todellinen blan-
kolaisen monitoimikeskus, jonne 
kannattaa hakeutua aina, kun on 
mahdollista. Kiltiksen ulko-oven 
aikalukko loksahtaa auki 08.00 ja 
oven ollessa kiinni, se lukittuu 18.00. 
Muistathan noudattaa kiltahuoneen 
järjestyssääntöjä ja ihan yleisen viih-

tyvyyden vuoksi käyttäytyä kunni-
oittavasti muita kohtaan, b0ss. 
Juuh elikkäs, nähdään kiltiksel-
lä! 

Kiltisesittely

Samu “Elvari” Hänninen

1. Jussi ”Fjussi” Vaara, 
22 vuotta, minut tun-
netaan myös Blankon 
piireissä matkanjoh-
tajana ;)
2. Opiskelut aloitin 
Oulussa tietojenkä-
sittelytieteessä 2013 
syksyllä.
3. Olen naimaton 
poikamies.
4. Menin pääsykokei-
siin ja pääsin sisään, 
ei sen syvempää 
tarinaa. Oli mulla 
entuudestaan pari kaveria TOL:lla opiskelemassa ja siksi 
minäkin päädyin tänne opiskelemaan.
5. Tähän on hankala vastata, kun mulla olisi kaksi 
miltein yhtä kovaa muistoa keväältä, enkä osaa tehdä 
päätöstä. Ensimmäinen on Blankon oma ja ainutlaa-
tuinen kevätexcursio Tallinaan, joka oli tosi aivan tosi 
siisti reissu ja toinen on sitten wappupärinät, ja vuoden 
fuksiksi nimeäminnen oli myös aika nice :)
6. Fuksisuunnistus oli tosi huippu tapahtuma, kun siinä 
pääsi tutustumaan omaan pienryhmään ja pitämään 
hauskaa oikein tosi railakkaasti.
7. Ole oma itsesi koko vuoden, fuksina olet vain kerran, 
meillä Tollilla ja Blankolla kaikki opiskelijat ovat kuin 
samaa suurempaa perhettä, missä saa pitää hauskaa ja 
olla oma mielenkiintoinen persoona, niinkuin minäkin 
olen. :) 

1. Christina Tikkinen-
Piri, xtina, 26.
2. 2011.
3. Onnellisesti naimi-
sissa.
4. TOL oli yksi 
tarkkaan harkituista 
vaihtoehdoista, jota 
en ole katunut hetke-
äkään.
5. Kaikki ne uudet ja 
ihanat ihmiset, joihin 
on saanut tutustua.
6. Wappuviikko.
7.Vaikka luennoilla ja 

harkoissa tulee olemaan hyvin jännää, olkaa myös mu-
kana opiskelijatapahtumissa ja verkostoitukaa muiden 
(tollilaisten) kanssa. 

1. Miikka Tervo, 
YaYEyE, 21
2. 2013
3. Sinkku
4. Tylsästi ajatellen 
TOL:lta tultiin esitte-
lemään lukiolle alaa, 
mutta jännemmin 
ajateltuna Spotify-
mainoksen kautta.
5. Blankon syysexcur-
sio on ehdottomasti 
paras muisto, koska 
siellä tutustui todella 
moneen tollilaiseen ja 
tuli pidettyä porukalla hauskaa!
6. Wappuviikko, koska silloin on niin paljon tapahtumia 
oli kello sitten 3 aamuyöstä tai 12:67 päivällä. Tämä ta-
pahtuma ei voi mennä täysin ohi sillä se kestää... kestää 
ja kestää.
7. Alussa kannattaa tutustua muihin opiskelijoihin, jotta 
pitkin vuotta voi heidän kanssaan niin opiskella kuin 
pitää hauskaa erilaisissa tapahtumissa!

Pienryhmäohjaajat haastatteli:
Miikka “YaYEyE” Tervo



16 17



18 19



20 21

Henkilökuntaa:
Professori (proffa) Yliopistossa tutkiva ja opettava tohtori-
shenkilö, usein vieläpä jonkin laitoksen johtaja. Myös erityisistä 
ansioista Tasavallan Presidentti voi myöntää professorin arvoni-
men.
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 saapu-
essasi. Pienryhmäohjaajaltasi voit kysyä ja pyytää apua missä 
tahansa mihin tahansa liittyvässä aiheessa, vastaus löytyy (ihan 
varmasti) kaikkeen.
Fuksivastaava Ylläolevan pomo, Blankon hallituksessakin.

Ensimmäisen vuoden kursseja:
JO Johdatus ohjelmointiin, kuinka minusta tulee kunnon nört-
ti, tai ainakin koodaava sellainen.
JOTT Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin, kuinka ihmisistä on 
tullut nörttejä kautta aikojen.
TJSP Tietojärjestelmien suunnittelun perusteet: nörttien aja-
tusmaailma piirroksina. Vanhemmat tieteenharjoittajat voivat 
kutsua virheellisesti vanhalla nimella JTS.
ITKK Ei ilmatorjuntakonekivääri, mutta tuntuu yhtä kivalta... Ei 
kirjoituskammoisille.
Tietoturha, (Tietoturva) Jotain minkä suurin osa meistä hal-
litsee, tai luulee hallitsevansa, mutta silti siellä istutaan. Tentti, 
jonka luulit päässeesi läpi ensiyrityksellä. Suojautuneet nörtit.
Diskreetit rakenteet Diskrak.png Matematiikkaa, logiikkaa, 
turingin kone, kiikkustuoli ja paljon “itsestäänselviä” asioita. 
Tehkää välikokeilla, trust me. Moni tekee tätä kurssia monta 
vuotta, moninaisista syistä.
JO Harjoitustyö Tehkää heti kun pystytte! Oikeasti! ( eli vanha 
ohjelmointityö 1, jos joku sitä vielä siksi kutsuu ;) )
OLTP Ohjelmistoliiketoiminnan perusteet eli miten jätetään 
opinnot kesken, perustetaan firma ja tienataan miljoonia.

Muita alan lyhenteitä:
1337 eli Leet, Elite Ei EVOta. Kun huomaat kellon olevan 13:37, 
muista mainita siitä muille ympärillä olevillesi. Maaginen pis-
teraja fuksipisteitä kerätessä, kaikki rajan ylittäneet palkitaan!
EVO Et Vaan Osaa. Tätä tulet kuulemaan kohtuu usein, käyte-
tään myös verbiä evottaa.
LOL Laughing Out Loud, tätäkin tulet kuulemaan.
ROFL Rolling on floor laughing, erilainen versio aikaisemmas-
ta.
OMG Tietokoneihmisen iltarukous.

WTF Olo joka usein yllättää. What the fuck ”Mitä kummaa?” 
nuin kiltisti sanottuna.
IRC EI ole se sivusto johon voi lisätä kuviansa muiden ihme-
teltäväksi.

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 tar-
jota asuntoa kaikille sellaista haluaville, joten oma aktiivisuus 
kämpän etsinnässä on erittäin hyvä asia.
TOL Tietojenkäsittelytieteiden laitos. Lyhenne tulee muinaisil-
ta ajoilta jolloin laitostamme kutsuttiin nimellä Tietojenkäsitte-
lyopin laitos. Opista on sittemmin tullut historiaa, mutta tieto-
jenkäsittelyopin laitos saa edelleenkin postia.
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! (koukut-
tavia makuelämyksiä)

Paikkoja:
Aularavintola ja Aulakahvila Yliopiston keskusaulan ala-
kerrassa sijaitseva ruokapaikka. Aulakahvila sijaitsee tämän 
yläpuolella, tosin myös Aularavintolasta saa kahvia. Tunnetaan 
myös nimillä yläkuppila ja alakuppila.
Caio Tunnettu myös luentosalina CA10, kaikki haluaa käydä! 
Kaijonharjun ytimessä saa päivisin nykyään lounasta, listalta 
hamppareita sekä alkoholipitoisia virvokkeita opiskelijaystä-
välliseen hintaan. Aina paljon tuttuja. Voi pelata myös biljardia! 
Usein kuulee sanottavan “yksille Caioon” mutta yhtä usein pää-
tyy laulamaan Caion karaokeen. Blankkitiimi suosittelee! Nykyi-
nen päätoimittaja pyrkii järjestämään aina tiiminsä tapaamiset 
täällä.
Pub Kuutio Caion vastakohta, harva uskaltaa käydä. “Alan am-
mattilaisille”, sijaitsee myös Kaijonharjun keskustassa. Blankki-
tiimi suosittelee luotiliivien hankkimista tai hyvin tukevaa hu-
malaa 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. Suo-
men ensimmänen patio oli ylioppilastalo Rauhalan pihalla 
60-luvulla.

Fuksisanasto
Teekkaritalo Kaijonharjussa sijaitseva teekkareiden oma pesä, 
jossa on bileitä ja niissä sattuu ja tapahtuu. Myös Blanko järjes-
tää hurjia bileitä siellä (siellä on tyttöjä!).
IT 116 Perusluentosali, IT 115:n naapuri.
IT 115 Perusluentosali, IT 116:n naapuri.
Luentosalit L1-L6 Sijaitsevat kaikki Aularavintolan läheisyy-
dessä. Tollin tentit ovat salissa L10.
Vihreät naulakot Yliopiston yleinen kohtaamispaikka. Sekoit-
tuvat helposti oransseihin naulakoihin. Sijaitsevat Aularavinto-
lasta katsottuna vastakkaisella puolen oransseista naulakoista, 
voivat myös vaihtaa paikkaa keskenään.

Opiskelijaelämästä:
Blanko Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoi-
den ainejärjestö eli kilta, jonka tehtävänä on järjestää kaikennä-
köistä kivaa puuhasteltavaa opintojen vastapainoksi sekä ajaa 
opiskelijan etuja tässä kylmässä, pahassa maailmassa.
OLuT Tässä kirjoitusasussa Oulun Luonnontieteilijät ry, eli lut-
kakiltojen kattokilta. Blanko on sekä kaatanut että vallannut 
OLuTin. Vaikkei tietojenkäsittelytiede kuulukaan enää Luon-
nontieteelliseen tiedekuntaan, Blanko kuuluu ainejärjestönä 
silti OLuTiin. Olut on myös juoma.
Eurot Oululainen väistyvä perinne keskioluen ja siihen rinnas-
tettavien alkoholijuomien polkumyynnistä.
Yhdet Suhteellinen käsite. Tarkoittaa että lähdetään nautti-
maan alkoholijuomia sivistyneesti (yleensä useammassa mää-
rin kuin yhden(1) verran)
Excu, ekskursio, eksursio Reissu, yleensä matka toiselle paikka-
kunnalle, jossa on ohjelmassa yrityksiin ja toisiin alan opiske-
lijoihin tutustumista. Blanko järjestää syys- ja kevätexcun per 
lukuvuosi.
Goa-tze Taistelulaji jonka kädentaitoja esitellään euron illoilla 
päällekarkaajan karkoittamiseksi.
GooM Vuosittain helmikuussa järjestettävä akateeminen ris-
teily Suomenlahdella; mahdollisuus bailata kolme päivää pe-
räkkäin tuhansien muiden opiskelijoiden kanssa!
Jouluristeily Valtakunnallinen luonnontieteilijöiden jouluris-
teily pikkujouluaikaan Suomenlahdella; mahdollisuus bailata 
muiden tuhansien muiden lutkien kanssa!
Haalarit Opiskelijan oma “univormu”; käytetään bileissä, ex-
cuilla ja erinäisissä tapahtumissa. Haalareihin voi kiinnittää 
haalarimerkkejä, pinssejä ym. tauhkaa. Blankolaisilla tumman-
siniset.
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 suurem-
mammaksi osaksi miespuolisia kuin TOLlilaiset.

Tietoteekkari Luulevat olevansa tollilaisia parempia, muttei-
vät ole. Luulevat myös osaavansa koodata.
Humanisti Teekkarin vastakohta, opiskelee kaikkea jännää... 
Turha toivo, älä edes yritä. Useimmiten naisia.
Kasvis Kasvatustieteilijä. Olet ollut vähintään 12 vuotta elä-
mästäsi kasvisten tai osa-aikakasvisten käsiteltävänä.
Wesibussi Bussi numero 69 joka kiertää Linnanmaan ja kes-
kustan väliä wappuna, todennäköisesti elämäsi hauskin kyyti. 
“Syy miksi tulin Oulun yliopistoon.” © patukki Wappuna 2012.
“Voi veljet.” Blankon ja Kultun viini- ja juustoillassa Wappuna 
2012 knockin lanseeraama käsite. Kun et mitään muuta pysty 
(syystä tai toisesta) enää sanomaan, sano tämä.
Rattoradio Oululainen Wappuradio. Taattua viihdettä.
Sitsit Akateeminen pöytäjuhla. Lauletaan paljon. Blankkitiimi 
suosittelee Fuksisitsejä.

Muuta opiskeluun liittyvää:
Bumerangi Essee, referaatti tai harjoitustyö, joka hyväksymät-
tömänä 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 kymmen-
sivuinen 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, laajuudel-
taan 180 opintopistettä. Uusien opiskelijoiden on opiskeltava 
itsensä kandidaateiksi ennen maisterintutkinnon suorittamis-
ta. Tietenkin kandidaatilla saatetaan viitata myös lääketieteen 
opiskelijaan, joka on klinikkavaiheessa, mutta ei ole vielä val-
mis lääketieteen lisensiaatti.
Laku Musta läpyskä joka aukaisee ovia.
Pilkki Harmaa mötkylä joka aukaisee ovia, mutta eri ovia kuin 
laku.
Maisteri Ylemmän korkeakoulututkinnon eli 120op (kandi-
daattivaiheen jälkeen) suorittanut henkilö. 
Pruju Yliopistopainosta ostettu nippu paperia, johon luento-
jen asiat on koottu yleensä suoraan luentokalvoista. Näitä voi 
ostaa, jos ei tykkää lukea tietokoneen näytöltä.
Plagiointi Pahin rikos mitä tiedeyhteisössä voi tehdä, eli esit-
tää 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.

Teksti: alkuperäinen (Blankki 3/2006) Tommi Portti ja Juho Myl-
lylahti, Blankkiin 3/2011 muokannut Topi Konttavaara, tähän 
numeroon muokannut Tommi ”patukki” Sikanen
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Valmistuneen tarina
Kirjoittaja on  27-vuotiast ja on työskennellyt Software 
Developer Tietokarhu Oy:ssä keväältä 2014 lähtien (Ge-
neration T -trainee ohjelmassa)

Aloitin opintoni Oulun yliopistossa alunperin hu-
manistisessa tiedekunnassa englantilainen filologia 
pääaineenani. Kaipasin kuitenkin jotain käytännönlä-
heisempää, ja taisin ottaa jo toisena opiskeluvuotena 
ensimmäiset tietojenkäsittelytieteiden sivuainekurssini. 
Talvella 2011 saatuani kandin englannin laitokselle teh-
tyä hain pääaineopiskelijaksi tietojenkäsittelytieteelle 
suoraan maisterivaiheen opintoihin. Opintoni olivat 
kirjavat, ja kävin mm. ohjelmistoliiketoiminnan kursseja 
useampia. Ohjelmointi kiinnosti eniten, vaikka kurssit 
tuntuivat välillä kovin haastavilta ja riittämättömyyden 
tunnekin oli melkoinen. Olinkin vähän epävarma osaa-
misestani jo kirjavien opintojeni ollessa kutakuinkin ka-
sassa. Vaikka arvosanani olivat hyvät, tuntui että työelä-
mässä haettiin sen verran kokeneita ammattilaisia, että 
oman alan töiden löytäminen etenkään varsinaisena 
ohjelmistokehittäjänä ja kunnollisella kuukausipalkalla 
voisi olla pitkässä kuusessa. Graduohjaajani kuitenkin 
vinkkasi minua jo hakemaan oman alan töitä vaikka gra-
du vielä pahasti kesken olikin, opintotukikuukateni kun 
olivat loppuneet alanvaihdon takia ja aikani kului hant-
tihommissa ruokakaupassa.

Helsinkiin muutama vuosi sitten muuttaneen kaverin 
yllyttämänä hain Tiedon Generation T -ohjelmaan. Rak-
kaan Oulun ja tutuksi tulleen kampuselämän jättäminen 
tuntui ajatuksena hirveältä, mutta halu päästä kartutta-
maan työkokemusta oli kova. Haastattelukertoja tuohon 
samaiseen trainee-ohjelmaan kertyi neljä, ja mukaan 
mahtui mm. workshop-tyylinen ryhmähaastattelu. Yllät-
täen ohjelmointiliiketoiminnan opinnoista olikin hyötyä 
kun piti vääntää uskottavan oloisesti taloustiede-taus-
taisten kanssahaastateltavien kanssa powerpoint-esi-
tystä kulujen karsimisesta kuvitteellisessa IT-projektissa. 
Luontevalla kommunikoinnilla ja motivoituneisuuden 
osoittamisella tuntui silläkin pääsevän pitkälle. Itse var-
sinaista ohjelmointiosaamista minulta testattiin vain 
muutamalla suullisella kysymyksellä, jotka nekään eivät 
olleet niinkään tenttaamisia vaan kyselyjä siitä mitä olen 
tehnyt ja millä teknologioilla. Edelliseltä kesältä minulla 
oli pientä kokemusta python-ohjelmoinnista, tietokan-
tojen käsittelystä ja pienten skriptien kirjoittamisesta 
pienenpienessä start-up:ssa. Varsinaisesta projektityös-
kentelystä ainoa kokemukseni oli TOL:n Projekti II -kurs-
si. Muutoin olin kunnostautunut lähinnä näpertelemällä 
Project Euler -tyyppisiin ohjelmointi-puzzleihin ratkai-
suja ja seuraamalla alan kehitystä.

Olen pitänyt työstäni Tietokarhussa todella paljon. Työ-
sopimukseni on nyt alussa määräaikainen 10 kk pätkä 
ja siihen kuuluu ihan kelpo palkka, vaikkakin pk-seudun 
vuokrat edelleen huimaavat allerkirjoittanutta. Työ ei 
stressaa vapaa-ajalla, joskin joskus tulee mukavalla ta-
valla ratkaisu-idea johonkin kinkkiseen tapaukseen 
vaikkapa suihkussa. Käytännössä työni on näin ensim-
mäisen neljän kuukauden aikana aluksi bugi-korjausta 
ja vähitellen enemmän ja enemmän uusien ominai-
suuksien ja osien lisäämistä kokonaisuuteen. Yllättäen 
vanhasta en-minä-ole-mikään-oikea-ohjelmoija -kam-
moista on päässyt vähitellen eroon ja olen pystynyt 
rennosti ottamaan uusia asioita haltuun. Microsoftin 
.NET-teknologiat, joiden kanssa työskentelen ovat olleet 
nekin miellyttäviä käyttää ja saamani työkokemus tun-
tuu myös tulevaisuutta ajatellen arvokkaalta, jatkuivat 
työt sitten Tietokarhulla jatkossakin tai jossain muualla.

Extra: Suositeltavana luettavana opintojen kanssa 
kamppaileville TOL:laisille haluaisin vielä jakaa Alicia 
Liun rohkaisevan artikkelin huijarisyndrooman päihit-
tämisestä. Isot pojat ovat tietäneet kertoa, ettei tämä 
ole vain meidän IT-alan naisten ongelma ;) : https://me-
dium.com/@aliciatweet/overcoming-impostor-syndro-
me-bdae04e46ec5 

Katja Kemppainen

OLuT-esittely

Tervehdys uudet opiskelijat,

Olen Tuomas ja opiskelen tietojenkäsittelytieteitä. Sat-
un myös olemaan Oulun Luonnontieteilijöiden puheen-
johtaja vielä vuoden loppuun asti. Tulevina Blankolaisina 
myös te kuulutte Blankon kautta Oulun Luonnontieteili-
jöihin ja olette tervetulleita tapahtumiimme, jos otatte 
opiskelupaikkanne vastaan Tietojenkäsittelytieteiden 
laitoksella.

Oulun Luonnontieteilijät, lyhyemmin OLuT, on kat-
tokilta, johon kuuluu kuusi kiltaa/ainejärjestöä: Atlas, 
Blanko, Histoni, Nikoli, Sigma, Syntaksis ja Valenssi. 
Yhdistävä tekijä on luonnontieteellisen alan opiskelu. 
OLuT järjestää kaikenlaista toimintaa ja tapahtumia 
opiskeluvuoden aikana, joissa voi avartaa näkemystä 
yliopistoihmisistä ja hankkia ystäviä oman killan rajojen 
ylitse. Syksyllä järjestämme esimerkiksi Ruskaretken, eli 
mukavan mökkiviikonlopun paikassa X noin 50 nopeim-
man luonnontieteilijän kanssa. Järjestämme myös bus-
sikuljetuksen ja paikat Luonnontieteilijöiden jouluris-
teilylle, jonne kokoontuu luonnontieteitä opiskelevia 
henkilöitä ympäri Suomen. Myös urheilutapahtumia 
ja –kisoja jalkapallon ja fuksikisan muodossa on per-
inteiden mukaan tulossa syksyn aikana. Keväällä järjest-
etään luultavasti kattokiltojen yhteisiä rientoja sitsien 
eli akateemisen pöytäjuhlan muodossa. Sitseille osal-
listuu ihmisiä myös muista kattokilloista, joten siellä on 
mahdollisuus tutustua vaikkapa kauppatieteilijöihin tai 
lääkisläisiin. Tapahtumiin todellakin kannattaa osallistua 
heti opiskelun alettua, koska aktiivisimmille fukseille on 
tiedossa palkinnot fuksivuoden lopussa eli Wapun ta-
pahtumien aikaan!

Tämän lisäksi te fuksit olette tervetulleita meidän kes-
äjuhlille teekkaritalolle (Kalervontie 7, http://teekkari-
talo.fi) pelaamaan beach volleyta ja katsomaan miltä ne 
opiskelijabileet näyttävät ennen fuksivuoden alkua. Jos 
siis satutte olemaan jo Oulussa 23.8., niin tulkaa Teekka-
ritalolle. Sisälle pääsee 18:00 aikoihin ja biitsin pelaamis-
en aloitamme jo aiemmin järven toisella puolella. Lisä-
tietoa kesäjuhlista ilmestyy verkkosivuillemme (www.
olut.oulu.fi) lähempänä tapahtumaa.

Jos mieleesi tuli jutun pohjalta kysyttävää tai ha-
luat muuten ottaa yhteyttä, niin minut saa kiinni alla 
olevasta sähköpostiosoitteesta. Yhteystietoja jäsen-
järjestöjemme vastuuhenkilöihin löytyy aiemmin 
mainitulta verkkosivultamme. Kaikki kysymykset ja pa-

lautteet ovat tervetulleita ja niitä käytetään toiminnan 
kehittämiseen.

Tervetuloa opiskelijaksi Oulun Yliopistoon!

Ystävällisin terveisin,

Tuomas Paulin
Puheenjohtaja
Oulun Luonnontieteilijät
tuomas.paulin@student.oulu.fi
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Opiskelijaelämää Oulussa
Oulu on todellinen opiskelijakaupunki. Siitä pi-
tää huolen yliopiston 16 000 opiskelijaa, joita 
ei voi olla huomaamatta katukuvassa. Oululai-
set ovatkin tottuneet näkemään haalarikansaa 
missä tahansa vuoden- ja vuorokauden ajasta 
riippumatta.

Opiskelijat ovat keskittyneet pääasiassa Lin-
nanmaan kampusalueelle, missä sijaitsevat lä-
hes kaikki tiedekunnat. Lipastoksi kutsuttu yli-
opistorakennus on päästä päähän yli kilometrin 
mittainen, joten pitkät käytävät ovat arkipäivää 
opiskelijalle. Moni onkin ottanut oppia vahti-
mestareista, ja ovat alkaneet rullailla luentosa-
lista toiseen potkulaudalla. Tosin ruuhka-aikaan 
tämäkin liikkumismuoto on hidasta, sillä kes-
kusaula tuppaa ruuhkautumaan varsinkin suo-
situimpaan lounasaikaan, klo 11.30-12.30.

Lipaston lähellä sijaitsee mystinen Teekkaritalo, 
joka on nimensä mukaisesti sekä teekkarien 
temmellyskenttä että kaikkien yliopisto-opiske-
lijoiden menomesta. Talon sijainnista johtuen 
lähes jokainen yliopiston opiskelija on joskus 
vieraillut siellä. Talolla järjestetään kaikennä-
köisiä juhlia, aina akateemisista pönötystilai-
suuksista riehakkaisiin rantabileisiin. Kaiken-
karvaisia pippaloita järjestetään myös paljon 
Tetran saunatiloissa keskustassa, Tellervontien 
Apinatalolla ja ties sun missä. Yleisimmät paikat 
tulevat aika nopeasti tutuksi, jos pikkuisenkin 
harrastaa opiskelijaelämää.

Vaikka Linnanmaan kampus sijaitseekin noin 
kuuden kilometrin päässä keskustasta, ei opis-
kelijoiden tarvitse jumiutua paikalleen. Bussit 
sahaavat molempiin suuntaan todella tehok-
kaasti. Tarvitsee vain ilmaantua pysäkille, niin 
yhtäkkiä oletkin jo perillä. Jos ei halua maksaa 
bussikortista (mikä muuten on opiskelijalle 
suht edullinen), voi myös pyöräillä. Oulun tasai-
suudesta johtuen täällä on todella helppo pyö-
räillä paikasta toiseen. Mäkiä ei juurikaan ole.

Oululaiset opiskelijat järjestävät vuosittain monia 
eri tapahtumia pitkin kaupunkia. Näistä mainitta-
koon kirkkovenesoudut Tuiran rannalla, laskiaisen 
mäenlaskukisat Välkkylän mäessä, Teekkaritalon 
ympärihiihdot ja monet, monet muut. Jos kau-
punkia ei tunne, niin käymällä tapahtumissa saa 
kaupungista aika hyvän yleiskuvan. Useat katto-
killat järjestävät syksyisin fuksisuunnistuksen, jos-
sa uudet opiskelijat pääsevät rastisuunnistuksen 
muodossa tutustumaan toisiinsa ja Ouluun, sillä 
rasteja on sekä yliopiston läheisyydessä että kes-
kustankin kulmilla.

Jos pelkkä pyöräily ei riitä kuntoiluksi, pystyy Ou-
lussa urheilemaan myös tehokkaammin. Sportti-
passilla saat kuntosalikortteja ja kaikkea muuta 
sälää edullisesti ja niitähän Oulusta löytyy. Jostain 
kumman syystä kuntosalit täyttyvät aina vuoden 
alussa, uudenvuodenlupaksilla saattaa olla osuu-
tensa asiaan.

Kulttuurinnälän iskiessä et myöskään jää leh-
delle soittelemaan, vaan kaupungissa sattuu ja 
tapahtuu, aina teatteripönötyksistä räkäisiin klu-
beihin. Keikkoja Oulussa on, siitä kiitos kaupun-
gin runsaahkolle keikkapaikkatarjonnalle. Löy-
tyy irkkubaaria, yökerhoa ja kaikkea muuta siltä 
väliltä. Ja jos ihan se perinteinen nälkä yllättää, 
olet oikeassa paikassa. Oulua nimittäin tituleera-
taan Suomen pizzapääkaupungiksi. Kaupungista 
löytyy lukuisia “känkkylöitä” (känkky=pizza) ja 
hampurilaisbaareja, joista mainittakoon kesto-
suosikkina Bar & Grill Kauppuri 5. Lukemattomien 
ihmisien sydän on tipahtanut paikaltaan kun he 
ovat maistaneet Kauppurin hamppareita. Jos et 
usko, käy kokeilemassa.

Kaiken kaikkiaan Oulu on todella mainio paikka 
asua ja opiskella. Vaikka kaupunkia joskus nimi-
tetään erään suomalaisartistin kappaleen mukai-
sesti “paskaksi kaupungiksi”, ei Oulu sitä ole. Tämä 
on nasta kaupunki! 

Tommi “muualta muuttanut” Sikanen
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Porttiteoria
Porttiteoria: kuinka fuksista tulee aktiivi Blankossa.

Kun syksyllä ensi kertaa aloin pyörimään yliopistolla ja 
tutustumaan sen vilkkaaseen elämään vain huomatak-
seni, kuinka hyvin jokainen otettiin vastaan. Paljon riip-
pui siitä, kuinka itse halusi olla mukana tapahtumissa, 
opiskelussa ja vapaa-ajassa muiden kanssa. Syksyn mit-
taan fukseja houkutellaan verkostoitumaan mitä erilai-
semmissa tapahtumissa, jotka ovat mielestäni jokainen 
käymisen arvoisia. Jotain silti alkoi tapahtumista puut-
tua.</nowiki>

Ensimmäinen askel oli, kun osallistuin vapaaehtoisena 
Blankon vuosijuhlien järjestämiseen työvoimana. Kun 
piti mennä kokoontumaan asian tiimoilta, en ollut edes 
harkinnut meneväni, sitten yliopiston pihalla kotiin läh-
töäni tehdessä toinen fuksi kysyi minua mukaan. Siitä se 
lähti ja päivääkään en mukaan lähtemistä ole katunut, 
vaan on tullut mietittyä jos tuota kysymystä pihamaal-
la ei olisikaan kysytty. Voisin olla siitä huolimatta aktiivi, 
jos en olisikaan aktiivi, olisi yksi asia varma: olisin jäänyt 
paljosta paitsi!

Jonkin verran tapahtumissa kulkeneena alettiin minulta 
kysyä ohimennen olenko kiinnostunut toimari (=toi-
mihenkilö) hommista ja vihjailtiin kulttuurivastaavan 
paikan olevan tyhjä. Tartuin tähän mahdollisuuteen ja 
niin jo viikon päästä minua perehdytettiin hommiin ja 
pidin ensimmäisen leffaillan. Tämä oli se mikä tapahtu-
mista oli alkanut puuttua, eli tapahtumien järjestämi-
nen. Ehkä sitä voi ajatella myös ”piireihin” pääsemisenä, 
mutta nämä piirit ovat niin avoimet ja vastaanottavaiset, 
että kuka tahansa pääsee niihin. Homma vei suorastaan 
mukanaan ja päädyin kokeilemaan erilaisia asioita, jois-
ta uusinta on Blankkiin kirjoittaminen! Ensi vuonna olen 
myös pienryhmänohjaajana, joten alkaa vaikuttaa siltä, 
että ihmiset täällä ja yhteishenki vei minut mennessään, 
eikä näistä porteista ole takaisin menemistä!

Sinustakin voi tulla tuleva aktiivi, varsinkin jos viihdyt 
toisten seurassa ja nautit tapahtumien järjestämisestä 
tai muusta värkkäämisestä, jotta kaikki voivat nauttia 
siitä. Tulet varmasti pääsemään mukaan avoimeen me-
noon ja loppu on kiinni sinusta itsestäsi, miten käy. Tule 
ja soluttaudu joukkoomme! 

20:52 <@jaakkoo> saatana ku linus ja steve ois tehny yhessä läppärin
20:53 <@jaakkoo> ois tullu kuule viimisen päälle kova peli
20:53 <@jaakkoo> steve suunnittelis kuoret ja linus tunkkais sinne 
jonku rehellisen linuxin
20:53 < Otter> systeemi jota pitä konffata helvetisti mutta on vain 
yksi nappi?

“

Miikka “YaYEyE” Tervo,
Kulttuurivastaava & PRO

Vectorama 2014

Vectorama on yksi suomen suurimmista LAN-ta-
pahtumista. Tänä vuonna 15-vuotisjuhliaan viettä-
vä tapahtuma järjestettiin Oulun Energia -areenalla. 
Tapahtuma oli myös kävijämäärältään suurin Vecto-
rama koskaan 550 konepaikallaan ja yhteensä 1006 
kävijällään.

Tapahtuma kestää torstai-iltapäivästä sunnuntai-
hin. Ohjelmassa oli pelicompoja, alan yrityksien ja 
erilaisten yhdistysten esittelypisteitä ja sitä itseään, 
lanittamista. Yhteensä 72 tuntia energiajuomaa, 
vilkkuvia valoja, musiikkia ja tietokonepelien pe-
laamista hyvässä seurassa. Mitä muuta nörtti tar-
vitsee? Noh, ainakin mikropitsoja kannattaa varata 
mukaan.

Oheistoimintakäytävällä edustamassa olivat CRYO 
ry, Fantasiapelit, Oulun Yliopisto, Kapsi ry, Stage 
ry, Effi ry, Suomen amigakäyttäjät ry ja Sendanor. 
Oulun pelikehitysklubi Stage järjesti myös Artemis-
simulaattorin oheistoimintakäytävälle. Käytävältä 
myös löytyi kioski, josta kävijät voivat ostaa pien-
tä purtavaa ja tilata pitsoja tapahtuman aikana. 
Tapahtuman aikana myös paikalliset graffitiartistit 
järjestivät Street art -kilpailun, jonka aiheena oli 
maalata Vectoraman varastokontit.

Tapahtumassa otettiin pelaajien kesken mittaa 
useissa peleissä. Pelivalikoimaan kuului League 
of Legends, Dota2, Hearthstone, Counter-Strike: 
Global Offensive ja Starcraft2: Heart of the Swarm. 
Kilpailujen voittajat pääsivät myös ottamaan mit-
taa Urbanlan-tapahtuman voittajien kanssa lanien 
välisessä pelissä. Voitot menivät 2-1 Urbanlanien 
hyväksi. Vectorama voitti Hearthstone-finaalin, Ur-

banlan voitti League of Legends - ja Dota2-finaalit.

Vectorama järjestäjän näkökulmasta on mahtava 
tapahtuma. Tapahtuman suunnittelu aloitetaan 
yleensä elo-syyskuun vaihteessa ja hommia teh-
dään aina kesäkuulle asti. Tunteja tapahtuman 
eteen kuluu paljon ja vielä vähän enemmän. Jär-
jestäjien työtaakka huipentuu kesäkuun alussa itse 
tapahtumaan. Järjestäjät ovat alan ammattilaisia ja 
harrastajia, joilla on vahva yhteishenki tehdä paras 
LAN-tapahtuma kävijöille. Oulun Energia -areena 
oli mahtava paikka tapahtumalle ja tätä kirjoitta-
essa seuraavan vuoden tapahtuman suunnittelua 
ollaan jo pikkuhiljaa käynnistelemässä.

Nopeita faktoja vectoramasta:
= Järjestetään kesäkuun alussa Oulussa
= Konepaikkoja vuonna 2014 noin 550
= Vuonna 2014 kävijöitä yhteensä 1006
= Keskittyy tietokonepelien pelaamiseen ja haus-
kanpitoon

Aleksi ”Zeussi” Pöyhtäri
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Fuksiruoat
Pekonipasta
Tässä ruoassa yhdistyy monta hyvää paremman 
arkiruoan ominaisuutta: halpa hinta, nopea ja helppo 
valmistus, raaka-aineiden hyvä säilyvyys ja pieni määrä, 
maku ja täyttävyys. Huonoin puoli on luultavasti se, että 
se loppuu liian äkkiä ja jääkaappiin kätketty loppukat-
tilallinen alkaa houkuttelemaan, vaikkei vielä nälkä oik-
eastaan olekaan.

Parisensataa grammaa tuorepastaa tai samansuun-
tainen lopputulema kuivapastaa (esim. fettucinea tai 
spaghettia)
Parisensataa grammaa pekonia
Pari purkkia kermaa (kuohukerma > vispikerma > 
ruokakerma) (Kananmuna, parmesaania)
Suolaa
Pippuria

1. Laita pastan keitinvesi kiehumaan
2. Pilko pekoni ja laita paistinpannu lämpeämään levylle
3. Ripottele pekoni paistumaan lämmenneelle paistin-
pannulle, voit myös testata veden (~1 dl) lisäämistä pan-
nulle varmistaaksesi pekonin tasaisemman kypsymisen
4. Keitinveden kiehuessa suolaa vesi ja laita pasta keit-
tymään paketin ohjeiden mukaisesti
5. Kun pekoni alkaa olla “makkeimmilleen”, lisää pan-
nulle kerma sekä mustapippuria myllystä
6. Kaada pastan keitinvesi pois, kaada paistinpannun 
sisältö pastan joukkoon
7. Halutessasi lisää parmesaania ja/tai riko pastan jouk-
koon kananmuna ja sekoita (parmesaanin voi myös 
ripotella lautaselle nostetun annoksen päälle) 8. Pasta 
on helpompi annostella ja narrata haarukkaan, jos kat-
tilaan painaa “ristin” paistinlastalla, joka katkoo pisimpiä 
pastanroikaleita.

Munakas

Kananmunat ovat yksi parhaita ruoka-aineita budjet-
tiruoanlaittoon. Tämän vuoksi munakkaan (ja muna-
kokkelin) tekeminen kannattaa opetella. Munakasta 
voi myös piristää esimerkiksi edellispäivältä ylijääneellä 
tacojauhelihan lopulla. Olisin käyttänyt tässä esimerkkiä 
pekonia, vaan eihän sitä jää yli ;-)

Kananmunia
Suolaa
Pippuria
Voita
Mahdollisia täytteitä, tässä tapauksessa cheddaria ja sa-
lamia

1. Riko munat kulhoon ja riko niiden rakenne haarukalla
2. Mausta suolalla ja pippurilla ja sekoita, halutessasi 
voit hiukan vatkata kananmunia
3. Lämmitä paistinpannu ja lisää pannulle nokare voita
4. Kaada munakas pannulle ja paista, kunnes munakas 
alkaa olla läpeensä hyytynyt
5. Lisää mahdolliset täytteet
6. Taita munakas puoliksi ja paista, kunnes pohja saa 
kauniin värin.

Juho “Mutjake” Myllylahti

Kana-pekonicurry

Heleppo ja hyvä, yleensä ruokalistalla sopivan suikaleli-
han (tai suikaloitavan lihan) sattuessa vastaan kaupas-
sa. Pekoni lisää mukavasti savunmakua ja mehevyyttä 
ruokaan. Curryä voi piristää esimerkiksi kasviksilla, mut-
ta minulla on maine varjeltavana, joten en ala moiseen 
dekadenssiin. Oikeastaan riisikin on vapaaehtoinen. 
Lisäksi protip: jos riisiä menee enemmän, kannattaa 
harkita pientä riisikeitintä, esimerkiksi Clas Ohlsonilta.

Lihaa
Pekonia
Kermaa
Curryä (esimerkiksi sopivaa currymausteseosta tai cur-
rytahnaa)
Voita
Suolaa
Riisiä (lisukkeeksi), esimerkiksi basmati- tai jasminriisiä

1. Valmistele riisi
2. Pilko pekoni ja lihat
3. Lämmitä pannu ja lisää nokare voita
4. Ripottele pekonit pannulle. Mikäli haluat pekonista 
rapeampaa, paista sitä ensin jonkin aikaa ennen lihan 
lisäämistä pannulle
5. Lisää lihat pekonin päälle
6. Ruskista lihat ja kypsennä pekoni
7. Lisää kerma pannulle
8. Lisää currya ja suolaa, kunnes kastike läpäisee maku- 
ja väritestin
9. Hauduta kastiketta hetki 
10. Tarjoa riisin kera.

Satunnaisia vinkkejä
= Lidl on oikeasti halvempi, mikäli moinen löytyy 
säälliseltä etäisyydeltä.
= Älä kuumenna teflonpannua liian kuumaksi 
(varsinkaan tyhjänä), koska pinnoite ei yksinker-
taisesti kestä sitä.
= Kun teflonpannuun alkaa tarttua ruoka kiinni, 
on aika ostaa uusi.
= Lidlin pakastecevapcicit ovat jatkojen ässä hi-
hassa.
= Marinoimattomat lihat ovat maultaan parem-
pia eivätkä häviä pahasti hinnassakaan, kun ottaa 
huomioon marinadin painon.
= Kannattaa vilaista läpi ruoka-aineiden sisällys-
luettelot, esimerkiksi osaan ”maustamattomista” 
lihatuotteista on lisätty vettä ja suolaa. Ruokaker-
massa puolestaan on vettä ja tärkkelystä. Nämä 
seikat eivät automaattisesti tarkoita niiden olevan 
huonompia, mutta liika tietoisuus ei ole pahasta.
= Makkarakaupan tarjouksia kannattaa seurata, 
noin ylipäätään lihatiskistä haettu liha on yleisesti 
vakuumipakattua maukkaampaa...ja välillä myös 
halvempaa. Esimerkiksi jauhelihan voi pakastaa.
= Mausteissa kannattaa maksaa siitä hiukan laa-
dukkaammasta versiosta, koska niitä kuluu lop-
pupeleissä vähän. 
= Sriracha -- testaa ja ihastu. 
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Vanha pulkka tarinoi

Ainakin paljon on monenlaista ehtinyt tapahtumaan ja 
moni asia muuttumaan, noin opiskelijan näkökulmasta. 
Esimerkiksi Caio on ehtinyt vaihtaa omistajaa ja käydä 
läpi kaksikin remonttia (baaritiski oli joskus siinä, mis-
sä on nyt ”tanssilattia”). Tuoppiakaan ei saa enää 2,80 
e kauppakalenterin kupongilla. Eikä Dantesta kahden 
täytteen pizzaa 2,90 e. Tollilla ei ole enää viittä suuntau-
tumisvaihtoehtoa, Tietotalo kakkosestakin on muutettu 
takaisin ”vanhalle puolelle”. Yliopisto ei ole enää valtion 
tilivirasto, eikä Nokia ole enää sama Nokia kuin silloin 
joskus. Fuksivuotena sinne kutsuttiin vielä käymään, 
tarjolla oli tortilloja ja mukaan sai Nokia 6230 -korkina-
vaajan ja sinisen Nokian repun. Tollilla opetetiin vielä 
mobiiliohjelmointia Symbianilla. Kävin joskus aloitus-
luennolla (huvikseni, kurssia ei ollut tarkoitus suorittaa) 
ja puhetta oli, että kurssimateriaali tulee Nokialta ja se 
pitää palauttaa kurssin jälkeen (lieneeköhän piti joku 
NDA:kin allekirjoittaa, sitä en pysty muistamaan).

Fuksivuotena pystyi muuten vielä uimaan Teekkaritalon 
rannassakin. Nykyään se alkaa olla jo kohtuullinen suo-
ritus.

Onneksi sentään jotkut asiat pysyvät: kiltiksellä pelataan 
edelleen Mashedia <3 Fuksivuotena kyllä taottiin myös 
paljon Burnoutin Crash party -pelimoodia.

Ai niin, ja Blankolla oli oma kesäfestari: Jyrkkä \o/. Festa-
ri järjestettiin Pudasjärven Jyrkkäkoskella, jossa oli (on) 
puitteet, mutta joka oli niihin aikoihin räsistynyt ja vä-
hällä käytöllä. Blankolaisten joukkoon oli eksynyt entisiä 
pudasjärveläisiä, jotka keksivät järjestää omat festarit 
alueella. Blanko tuki Jyrkän järjestämistä ja kutsu fes-
tareille lähetettiin Blankon maililistalle. And there was 
much rejoicing. Viimeinen Jyrkkä järjestettiin muistaak-
seni 2009. Palaako Jyrkkä enää koskaan, sitä emme saa 
ehkä koskaan tietää. Mutta lupaan tulla pulkkailemaan, 
jos se vaan suinkin on mahdollista.

Yksi, pitkälti historiaan siirtynyt erikoisuus on luultavas-
ti videoluennot: tollilla oli opiskelujeni alkuvaiheessa 
”etäpesäke” Kajaanissa, josta luennoitiin etänä myös osa 
kursseista. Vastaavasti luentoja videoitiin ja streamattiin 
myös Oulusta Kajaaniin siellä opiskeleville. Luentojen 
alkuun kuuluikin usein rituaali, jossa ISDN-yhteyttä pys-
kättiin kasaan ja huudeltiin, että ”Kuuleeko Kajaani?”. Vä-
lillä luentoa ehti kulua puolet, kun joku soitti Kajaanista, 
että saisiko sinnekin videota. Nykyään Kajaanin tol on 

siirtynyt kai lopullisesti historiaan ja siellä kesken jää-
neet opinnot pitää käydä suorittamassa Oulussa, koska 
siirtymäaika oli ja meni. Kajaanin tollin loppuminen liit-
tyi 2007 tapahtuneeseen ns. tollin talouskurimukseen, 
jolloin laitos joutui kovalle kulukuurille ja mm. Blanko 
järjesti mielenosoituksen yliopistolla leikkauksia vas-
taan. Lieneeköhän aiheesta käyty keskustelu edelleen 
Kalevan juttutuvan pisin keskusteluketju, silloisen hu-
hun mukaan joillakin yliopiston työntekijöillä oli kah-
vitaukojen agendana trollata ketjua niin pitkään kuin 
mahdollista.

Ja tärkein: Unirestalta saa enää häränpihviä läskian-
noksena. Se oli joskus oivallinen kaveri lineaarialgeb-
ran luentojen kylkeen, luonnollisesti Jullista Kimmon 
luukulta. Nykyään parhaat eväät lienee Jullin jättipihvi, 
mongolialainen ja hampurilaisateria.

Koska ruoka-asioihin on aina paras lopettaa, lähtee 
tämä pulkka luistelemaan nyt grillin ääreen, prost!

Juho ”Mutjake” Myllylahti 

Lapsuuden nörttimuistot
1990-luvun loppupuolisko. Ensimmäiset muistoni pe-
leistä ja pelaamisesta sijoittuvat kaverini kodinhoito-
huoneeseen, jossa pakastearkun hurina ja tuon har-
maan kenkälaatikon, NES:n, harmoniset sulosävelet 
säestivät pelaamistamme. Noin 90 % ajasta jona pela-
simme, oli pöm-
peliin iskettynä 
kenties paras 
ninjapeli ikinä! 
Saatan katsoa 
tätä ehkä nos-
talgialasien läpi, 
mutta tehdään-
pä pieni trippi 
lapsuuteen. Ky-
seinen peli on 
siis Natsumen 
1990 kehittämä, 
Euroopassa Blue 
Shadowna (Ja-
panissa Kage ja muualla Shadow of the Ninja) tunnettu 
side-scrolleri. Blue Shadow’lla on paljon yhtäläisyyksiä 
Tecmon Ninja Gaiden -sarjan pelien kanssa, mutta BS 
vie voiton täydellisellä soundtrackillaan ja mai-
niolla pelattavuudellaan, joka tosin ei kaverin 
puhkipelatuilla ohjaimilla päässyt oikein esille. 
Myös se kallistaa vaakakuppia BS:n suuntaan, 
että NG:t ovat aivan tajuttoman vaikeita pelejä, 
ja niiden pelaaminen on välillä kuin persekarvo-
jen repimistä, Blue Shadow on jopa mahdollista 
läpäistä menettämättä täysin hermojaan.

Juoni on perushuttua. Mystinen Keisari Garu-
da on ottanut vallan Jenkeissä, alkukuvien pe-
rusteella mitä ilmeisimmin New York Cityssä ja 
monien ihmisten kerrotaan saaneen surmansa. 
Apuun rientävät kaksi ninjaa, naispuolinen Ka-
ede ja miespuolinen Hayate. Näistä on siis pelaa-
jan valittava ja lähdettävä vapauttamaan jenkit Garudan 
vallasta. Myös kaksinpeli on mahdollista, ja se olikin käy-
tetyin pelimuoto. Paitsi jos halusi päästä pitkälle, minul-
la kun oli tapana ryssiä kaikki. :/

Sitten seikkailu alkaa, dägädägädägä dädädä däädädää 
-tilutus aloittaa ensimmäisen tason. Aseena on oletuk-
sena katana, joka on perusmuodossaan aivan onneton 
leuku. Onneksi tasoihin on ripoteltu runsaasti power up-
peja, joilla voi boostailla aseen kantamaa. Muitakin asei-
ta on tasoissa tarjolla, löytyy kusarigamia (ei läheskään 

yhtä tyylikäs ase, kuin täpissä oleva katana ja sen takia 
usein minulle nakitettu ase), shurikeneja ja pommeja 
BOOOOOM. Vihulaisia on laaja kasti, jokaisessa tasossa 
omansa. Ensimmäisen tason öregöllit ovat säälittäviä, 
yhdestä osumasta veivinsä heittäviä, kuolemaansa koh-

ti rynniviä solttuja ja apinoita(?). Vaikeustaso 
nousee kuitenkin taso tasolta, ja loppupään 
robottihämikset ja muut venkulat ottavat osu-
maa ihan tajuttomasti, ennen kuin lyövät viu-
lunsa turpeeseen.

Hahmografiikat ovat ankarahkot, mutta aja-
vat asiansa. Taustat ovat pääosin katseltavia, 
kaupunkimaisemat jopa tyylikkäitä aika ajoin. 
Tasosuunnittelussa on onnistuttu kiitettävästi, 
on riittävästi tasoloikkaa ja tasoista rimpuilua, 
se on hauskaa se. Muutama kiperämpi loikka 
täytyy tehdä, mutta ei mitään mahdottomia 
juttuja tasoista löydy. Mutta ne musiikit, ne mu-
siikit! Kaikkein parhaiten sieltä yli kymmenen 

vuoden takaa ovat mielen kolkkoihin syövereihin jää-
neet kuiskimaan menneistä ne energisoivat kasibittiset 
rynkytykset, jotka siivittivät meidät pelaajat mitä usko-

mattomimpi in 
u r o t e k o i h i n . 
M u s i i k k i r a i t a 
koostuu paikoi-
tellen jopa hen-
gästyttävän no-
peatempoisista 
vedoista, joissa 
on uskomatto-
man tarttuvat rif-
fit ja maukkaasti 
säksättävät rum-
puraidat. Todelli-
nen palkinto pe-
lin päihittämisen 

jälkeen ja kaivattu sykkeentasaushetki on lopputekstien 
taustalla soiva tunnelmapala, joka hetken päästä lähtee 
samanlaiseen lentoon kuin muutkin raidat.

Kummasti tämä pieni peli on säilyttänyt viehätysvoi-
mansa kaikkien näiden vuosien jälkeenkin, ja tämän 
pariin huomaa palaavansa yhä aika ajoin. Annan arvo-
sanaksi 11,7 apinaa. 

Samu “Elvari” Hänninen

21:56 <@Rickhart> is this 
sad, luen tenttiin mutta 
piti laittaa haalarit päälle 
että sais vähä wappufiiliksiä 
kylläisiksi
21:56 <@Rickhart> yhyy i just 
wanna wappu

“
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