Sisällys

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 käyttää uudelleen lehden tai sen yksittäisen osan uudelleenjulkaisun tai muun
käytön yhteydessä toteutus- tai jakelutavasta riippumatta. Toimitus säilyttää pyytämättä lähetettyjä kirjoituksia tai kuvia kuukauden, ellei hukkaa niitä saman tien. Blankin lukija- ja asiakasrekisteriä voidaan väärinkäyttää ja luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin.
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Ilmoitukset, tiedustelut ja aineisto
Blanko ry
Tietojenkäsittelytieteiden laitos
Oulun yliopisto
90570 OULU
blankki@rieska.oulu.fi
Tilaukset
Blankolaisten maksuton ja väistämätön kestotilaus jatkuu ilman
erillistä uudistamista kunnes tilaaja lopettaa opiskelijaelmänsä
tai toimitus irtisanoo itsensä.
Pääpäällikkö : Matti Virtanen
Apupäällikkö : Hanna Säynäjäkangas
Toimitusjohtaja : Damage
Aputoimitusjohtaja : Disaster
Painopaikka : Yliopistopaino
Kustantaja : omakustanne orjatyövoimalla (Blanko ry)
Blankin levikki : 250 kpl
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Pää(tön)kiriijotus

Puheenjohtajan palsta

Mumbojambo–generaattori raksuttaa jälleen.

Milleniumin ensimmäinen lukukausi on loppuhuipennusta vaille valmis.
Kun näin jälkeenpäin tarkastelee kaikkea sitä mitä on tehty (ja on jäänyt
tekemättä), ei voi tulla kuin sihen tulokseen että toimintaaa on ollut
kiitetettävästi. Tapahtumia ja tempauksia on koluttu läpi, tilaisuuksissa
edustettu jne. Blankon kehitys kiltana on ottanut mukavia harppauksia
kohti hallittua toimintaa. Viimeisin merkki toiminnan onnistuneisuudesta on hiljattain pidetty vaalikokous, jonka osanottajamäärä oli suurin
miesmuistiin. Kiitos tästä positiivisesta kehityksestä kuuluu kaikille
kiltalaisille.

Tämän Blankin kasaaminen sujui edellistä läpyskää kivuttomammin ahkerien pikku Blanko–tonttujen avun ansiosta. Me Blankki–
pukit olimme kerta toisensa jälkeen ymmyrkäisinä ilosta juttusten
putkahtamisesta jouluisiin sähköpostilaatikoihimme. Erityistä hämmästystä ja naaman venymistä aiheutti juttu, joka luvattiin jo kesäksi toimitukselle, ja joka siis nyt vihdoin tuli kuin tulikin perille.
Eräs reipas tonttumme oli optimoinut pakettinsa koon sähköisen
tiedonsiirron maksimirajoille ja hetken partojamme raavittuamme
jouduimme kaivamaan nosturin takataskustamme siirtääksemme
jutun Blankkiin.

Kuten jo edella mainitsin yhdistyssäntöjen mukainen vaalikokous pidettiin taannoin, ja siellä valittiin uusi hallitus ensikaudelle. Itse jo vanhana
“Blanko veteraanina”, tein tietoisen valinnan vetäytyä hallitustoiminnasta ja tehdä tilaa uusille kasvoille. Neljän vuoden “hallitusrupeaman”
aikana on kyllä ehtinyt nähdä riittävän paljon toimintaa ja toisaalta
mikäänhän ei ole ikuista. Tässä vaiheessa haluankin kiittää lämpimästi
kaikkia “kanssatoimijoita” hallitusympyröissä. Paljon on yhdessä nähty
ja koettu, ja voin vakuuttaa että muistot jotka tästä aikakaudesta ovat
jääneet, ovat minulle varsin mieluisia.

Toimituksen pukit kiittävät ja kumartavat jokaisesta pienestä
kätketystä lahjapakettibugista herra Bill Gatesia, jonka omalaatuisen huumorintajun ansiosta toimituksella ei ole viime
aikoina ollut laisinkaan vapaa–ajanongelmia etsiessään kadonneita käyttöjärjestelmän osia kiven navasta, taistellessaan
tekstinkäsittelyohjelman ja taittosoftan keskinäisten kommunikointivaikeuksien kanssa ja miettiessään, miten ihmeessä nimeltämainitsematon käyttöjärjestelmä pystyy aina unohtamaan vanhat
ja tutut oheislaitteet sattumanvaraisessa aikakäsityksessään.
Jokaisessa kunnon lehdessä on niksi. Tässä panoksemme kunnostautuaksemme kovassa kilpailussa : joulukalenteri CD–romppusta voi huijata siirtämällä puuceen ajanlaskua tarvittava jakso
eteenpäin. Kokeile kuukautta, ja joulukalenteri paljastaa kaikki
salaisuutensa.

Joka tapauksessa; The show must go on, ja näinhän tapahtuu. Verot
ovat kohta historiaa, ja uusia perinnetapahtumia on roppakaupalla
kehitelty ja toteutettu. Yritysmaailman ovet ovat pikkuhiljaa jälleen
aukeamassa erilaisten yhteistyömuotojen merkeissä. Tulevaisuus siis
näyttää varsin valoisalta. Arpa on heitetty ja vastuu siirtyy pikkuhiljaa
kiltalaisille. Aktiivisuus yhteisissä asioissa on se taikasana joka todistetusti toimii aina parhaiten.

Blankin kannessa on toimituksen iloiset joulutervehdykset kaikille!

Terveisin:

Terveisin : Päälliköt, Damage & Disaster

Puheenjohtaja
Sami Korpela
Blanko ry.
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Anonyymejä avautumisia

Tales from the accountants crypt
Terve taas aikaahan ei ole kulunut juuri mitään ja taasen olen teille
avautumassa Blankon rahoista eli siis tuloista ja menoista. Syys ei
ainakaan ole tuonut liikaa rahaa tileillemme, päinvastoin syksy on ollut
varsin köyhää aikaa. Kun toiminta syksyllä koulun alkaessa alkoi, oli
suurin menoerämme tietysti fuksien saunaillan järjestämien sillä täytyyhän uusille tulokkaille vähän tarjota purtavaa ja käymistuotteita.
Onneksi rakas yhteistyö kumppanimme CCC-yhtiöt tukivat meitä ja
saivat siinä samalla hieman itsestään kertoa. Fuksi saunan jälkeen
koitti jo ”perinteiseksi” muodostunut krokettiturnaus johon Blanko
sijoitti huomattavia summia välineiden ja palkintojen muodossa (CCC
oli taasen paikalla kaljan kanssa). Sitten olikin jo peli-illan vuoro jossa
nautittiin Blankon sponsoroimaa spördeä ja tietysti hommattiin tilat
pelaamista varten. Onhan sitä rahaa mennyt myös muuhunkin kuin
pelkkään bilestämiseen: on hankittu kiltahuoneelle tavaroita, julkaistu
Blankki ja leivottu kiltahuoneelle leivonnaisia.

This program has performed an illegal operation and will be shut down?

Nyt kun tuli melkein kaikki menot kerrottua voidaan siirtyä tulo puolelle, joka tosin on varsin lyhyt. Emojärjestömme TTL ry on tänä syksynä muistanut meitä kokonaisella 60 mk:lla. Siis tämä kyseinen 60
mk on viimeinen (keväällä tuli aiemmat) tilitys tämän vuoden jäsenmaksuista. Eli menoja on tuhansia ja tuloja 60 mk, joka tarkoittaa sitä,
että kirstun pohja alkaa jo häämöttää. Mutta hätä ei ole tämännäköinen sillä haalari urakka on jälleen edessä ja haalarithan on jäsenmaksujen jälkeen suurin yksittäinen tuloerä killallemme. Toivottavasti mainokset menivät hyvin kaupaksi ja voidaan jälleen tammikuussa tarjota
ikimuistettavat Haalarikastajaiset. Vielä on tosin ikäväkseni muistutettava että olemme tämän syksyn aikana sitoutuneen maksamaan verovelkoja n. 10000mk
Ja lopuksi vielä järkyttävä tarina rahastonhoitajan arjesta. Oli synkkä
ja myrskyinen yö ja rahastonhoitaja laskeskeli kassaa ja kiillotteli kolikoita kun hän huomaamattaan laittoi kassalippaan avaimen lippaan
sisälle. Kun rahat oli laskettu ja kolikot kiillotettu sulki hän kassalippaan ja järkytyksekseen huomasi että kiinnihän se meni ja avaimet
on sisällä. Se miten kaikki tapahtui ja miten lipas voi lukittua ilman
avainta on edelleen poloiselle rahastonhoitajalle suuri arvoitus, mutta
joka tapauksessa tilanne on se että lipas on kiinni ja pysyy. Ja tämä
tarina oli ja on edelleenkin tosi.

... kele!
6
Jurppiiko? Tälle palstalle voit lähettää asiasi anonyymisti. Julkaisemme parhaan
valituksen. Tekstejä vastaanotetaan osoitteessa: blankki@rieska.oulu.fi, subjektiksi “anonyymejä Avautumisia Blankkiin”.

B

l

a

n

k

k

i

2

/

2 0 0 0

Ylimmäinen Kirstunvartija

7

Blankki vastaa lukijakyselyn palautteeseen
Yhteenvetona kertokaamme, että palautteen perusteella Blankin lukijat ovat keskimäärin ensimmäisen vuosikurssin elämäänsä
kyllästyneitä ja seksuaalisesti turhautuneita miespuolisia henkilöitä.
Blankkia moitittiin turhimmaksi läpyskäksi katekismuksen jälkeen.
Toimitus jää pohtimaan tulevia Blankkeja varten, kuinka voisimme
ottaa mallia katekismuksesta kohottaaksemme edes askeleen
verran lukijakuntamme tyytyväisyyttä.

9

Tiedoksi : Blankin ulkoasun on tarkoitus olla Blankomainen
yhteistä sekavaa linjaa sekoittaaksemme ja sivuilla on tuntematon ja häilyvä maksimimäärä, joka on mahdollisesti epäsuoraan
verrannollinen toimituksen laiskuuteen.
Suuren lukijakuntamme toivomuksesta julistamme Blankin ensimmäisen epävirallisen kirjoituskilpailun. Kirjoitus palautetaan
sähköisessä muodossa Blankin toimitukselle osoitteeseen
blankki@rieska.oulu.fi 31.12.2000 mennessä. Kirjoituksen maksimipituus on 1666 merkkiä tai vaihtoehtoisesti 26 112 bytesiä. Osallistujilta vaaditaan ainoastaan intellektuellisminsa aktivoimista.
Aiheen kirjoituksellesi voit valita seuraavista :
•
•
•
•

miksi olen paras minä
mikä Pokémon on parhain
miksi tv-uutiset on paskoja
miksi Blankki paskoo

Osallistujien kesken arvotaan näytepakkaus kahvia.
Paljastamme lukijoillemme muutamia Blankkiin liittyviä faktoja
seuraavassa kappaleessa, jos haluat säilyttää jännityksen elämässäsi, sulje silmäsi ja käännä sivua.
•
•
•
•

Blankki on puoleeton ja riippumaton, koska on.
Blankin toimitus on raivoraitis.
Blankkien teko alkoi vuosia sitten, kukaan ei tiedä syytä.
Alunperin Blankin edeltäjänä on toiminut Pioco–sika.

Kiitos kaikille lukijakyselyymme vastanneille.
Vielä lopuksi kaikille Blankkia lukeville Pokémon–faneille iloiset terveiset koko päiväkodin lapsilta ja Leena–siivoojalta.
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Apu!Pöytä

Oletko aina halunnut tietää palavasti, onko mieltäsi vaivannut ikuisesti kysymys:

O N KO M I N U S TA TÖ I H I N ?

Nyt voit saada sen selville ihka ilmaiseksi Blankin suurenmoisessa testissä.
R aksi oik eat vaihtoehdot ja tarkis ta sitt en t es tisi tulos sivulta 14.

Kaikille alan opiskelijoille lienee tuttua, miltä tuntuu olla
ilmainen ympärivuorokauden auttava instant-helpdesk jokaiselle
kummin kaiman serkkupojan pelihullun pikkuveljen puolitutulle,
jonka kone jumii. Meillä ei ole omaa elämää, ei. Me haluamme
ehdottomasti vapaasta tahdostamme asentaa lähikauppiaan naapurin sydänystävän avovaimon poikaystävän työsuhdekannettavaan
käyttöjärjestelmää puoli kolmeen asti tenttiä edeltävänä yönä.
Sehän suorastaan kuuluu meille, koska “me tajuamme sentään
jotain noista penteleen rakkineista”. Älkää turhaan kiitelkö,
mehän teemme tätä hommaa puhtaasti kutsumuksesta.

Aamuherätys?
a) Piis-of-keikki
b) Nou-vei!
c) Dunno
Osaan?
a) Koodata javalla
b) Jotain muuta
c) En mitään
Haluaisin töihin?

Tuttua lienee myös tapa, jolla ihmiset kuvaavat ongelmatilanteitaan. “Se ilmotti jotain ja en ymmärtäny ja painoin jotain nappia
summassa. En ymmärrä mitä olisin muka tehnyt siinä väärin, miksei
se enää käynnistyis?”. Niinpäniin.

a) Laitokselle assariksi
b) Soneralle
c) Mihin vaan paitsi Nokialle
Vapaa-aikanani?

Vaikka yleisenä helpdeskinä olo tavallisesti saa itkemään, seuraavan viestin saatuani vaivuin käsittämättömän hysteeriseen nauruun. Sokki-reaktion jälkeen mietin hyvän tovin, että mitähän
ihmettä
tämä
tarkoittaakaan?
Ihmetyttää
myös,
miten
kuka-tahansa-peruskoulun-läpi-päässyt-kirjoitustaitoinen-ihminen
unohtaa kaiken oppimansa ja hädissään hakkaa lyhyen ja ytimekkään (liiankin tiivistetyn viestin tässä tapauksessa, asia jäi
hämäräksi) hätähuudon ilman isoja kirjaimia, pisteitä, pilkkuja,
välimerkkejä ja allekirjoituksia. Voittekin jo arvata, että postissa ei tietenkään ollut liitteenäkään mitään...

a) Olen aina töissä
b) Koodaan rentoutuakseni
c) Kättään ja irssaan
Opiskelen?
a) Tollilla
b) Tollilla, mutta olen töissä aina
c) En opiskele
Opiskelutahti?
a) 0 – 5 ov / vuosi (normaalitahti)
b) 5 – 40 ov / vuosi (hikipinkotahti)
c) 40 – 100 ov / vuosi (ei ole mahdollista, valepukki!)

Date: Mon, 23 Oct 2000 09:02:39 +0300
From: Neiti Äksä <neiti.x@xxxxxx.com>
To: xxxxxxxx@rieska.oulu.
Subject:

Miksi en ole vielä töissä?
a) Olen vasta piskuinen fuksi
b) En ehdi vastaamaan, koska olen täyspäiväisesti töissä
c) Poliittinen / uskonnollinen vakaumukseni kieltää minulta työnteon

HEI EN TIIÄ SAATKO TÄTÄ MIEHETH JNE.EVIESTIÄ MUTTA EN
TAASKAAN NÄÄ TÄTÄ VIESTIÄ OMALLLA KONEELLA MIKSI

Voit käyttää pisteiden ynnäämiseen vaikkapa eksel–taulukkolaskentaohjelmaa,
helpottaaksesi tuskaista urakkaasi. Jokaisesta vastauksesta saat 2 pistettä.
Laske nyt pisteesi yhteen reippaasti ja katso tulokset sivulta 14.
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Matkapuhelinalan tuulahdus Lontoosta
Kävin haistelemassa matkapuhelinalan uusia tuulia työnantajan piikkiin Lontoossa lokakuun puolivälissä. GPRS Summit 2000 –nimisen
konferenssin tarkoitus oli käsitellä erilaisia GPRS-verkkoon ja –päätelaitteisiin liittyviä asioita ja kysymyksiä. (GPRS = General Packet Radio
Service, pakettikytkentäinen dataverkko; mahdollistaa jatkuvan mobiiliyhteyden Internetiin sekä nopeamman datasiirron kuin GSM-verkko.
toim.huom.) Aiheet kuulostivat mielenkiintoisilta: GPRS roaming (verkkovierailut), laskutus, standardointi, päätelaitteet.. varsinkin laskutuspuoli (työnkuvan takia) ja päätelaitteet (henk.koht. mielenkiinto) kiinnostivat kovasti. GPRS-laskutuksesta oli jopa järjestetty erillinen workshop, sinne siis.

Konferenssin lisäksi (joka siis oli varsin hyödyllinen) tuli tietysti hortoiltua Lontoossa edestakasin ja kävinpä Bristolissakin moikkaamassa
kavereita. Tällaisia yhdistettyjä business-and-pleasure –matkoja on toivottavasti jatkossa enemmänkin tiedossa. Lontoosta (Oxford Street) Heathrowlle pääsee muuten taksilla hintaan £40 ja metrolla hintaan £3.50.
Taksilla pääsee mukavasti, metrossa saa hikoilla – varsinkin jos repussa
on ~5 litraa tuliais-Strongbowta. ;-P

Workshopissa minut ja työkaverini otettiin vastaan lähes kuninkaallisen kunnioittavasti (noo, hiukan liioiteltuna ehkä). Ensin hiukan ihmetytti moinen kohtelu, mutta selvisihän se syy. Olimmehan me sentään
Suomesta, matkapuhelinalan edelläkävijämaasta, ja Suomessa on toteutettu jo GSM-verkossa sellaisia palveluita, joiden haaveillaan monessa
muussa maassa toteutuvan GPRS-verkon myötä. Tällainen palvelu
on esimerkiksi matkapuhelimella maksaminen – voit ostaa limonaatia
automaatista soittamalla automaatin kyljessä olevana numeroon. Tai
maksaa auton pesun samalla tavalla. Ja lasku näistä tulee matkapuhelinlaskun yhteydessä. Saimme hyväksyviä kommentteja ja katseita sekä
osallistujien että tilaisuuden vetäjien taholta. Huh, melkein kihosi nuppiin moinen. ;-)
Itse konferenssissa odotin kovasti päätelaiteosuutta. Niistä oli puhumassa kahdenkin matkapuhelinvalmistajan edustajat, ei tosin tämä
suuri suomalainen kuitenkaan. Mutta odotettavissa oli pettymys. Toisen
valmistajan edustaja sanoi hyvin ylimalkaisesti, että GPRS-päätelaitteita on heiltä tulossa markkinoille keväällä 2000. Toinen valmistaja taas
on jo ehtinyt tuoda omat GPRS-luurinsa jo markkinoille, mutta eivätpä
kovin hääppöisiltä näyttäneet. Pieni näyttö ja hyvin epämääräisen
oloinen käyttöliittymä. Ei hyvä.
Hyvin monet konferenssin osallistujat tuntuivat olevan sitä mieltä, että
WAPin tähänastinen surkea menestys saattaa hyvinkin lähteä nousuun
GPRS:n myötä. Tämä voi hyvinkin pitää paikkansa, sillä tuolloin datasiirto on nopeampaa ja luotettavampaa (no, ehkä ei ihan verkon olemassaolon alkuhetkinä…) kuin piirikytkentäisessä GSM-verkossa. Lisäksi
asiakas maksaa vain siirtämästään datasta, eikä ajasta laisinkaan.
WAPista on myös tulossa versio 1.2, joka toivottavasti myöskin auttaa
asiaa.
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T IE T OIS KU
Olet saavuttamaisillasi paitsi lehden puolivälin, myös häikäilettömän
paheksuttavaa ja arkaluontoista kuvamateriaalia. Mikäli olet alle
10-vuotias, uskovainen tai muuten vain rajoittunut persoona, suosittelemme ohittamaan välittömästi seuraavat kolme sivua. Muussa tapauksessa jo pelkkä vilkaisu seuraavalle aukeamalle nostattaa valtavan
erektion housuihisi. Jos siis satut olemaan mies. Olemme varoittaneet.
15

14
14 pistettä :
Näin siinä kävi. Sinusta on työläiseksi.
Niin on meistä kaikista, niin ne sanovat.
100% työllistyminen!!! TOL!!! Hip ja hei!!!
Hyvä ilis. Voit palata koodaamaan nyt.

Muut pistemäärät :
Huijasit! Olet kuitenkin työläinen, joskin
kieroluontoinen yksilö, joka ei ole vielä
uskaltautunut ulos loosistaan suureen
maailmaan. Voit palata koodaamaan nyt.
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Blankin 2 / 2000 virallinen keskiaukeamapoika

Voit olla juuri sinä. Lähe tä k uvasi Blankin toimitukselle tai viuhahda bileissä.
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Blankon hallitus toimikaudelle 2001 on valittu

Blankin kokeileva keittiö leipoo ruispasteijoita ( ~15 kpl )

Blankon hallitus syyskokousti 8.11.2000. Hallituksen 2001 valinta oli tiukan väännön ja usean äänestyskierroksen tulos.
Vanhimmat hallituslaiset jäivät vuosien työpanoksen jälkeen
ansaitulle eläkkeelle ja saimme joukkoomme muutaman uuden ja
tuoreen edustajan. Alla selventävä kaavio.

puhis

100 g kebab–lihaa
50 g vihreitä paprikasisuksisia oliiveja
100 g Magre–juustoa ( jokaisessa meissä asuu lehemä )
keitetty muna
250 g ruistaikinaa kaupan pakastealtaasta
hitu vehenäjauhoa kaulimisen avuksi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hanna
Säynäjäkangas

varapuhis
sihteeri

Ilati Juslén

suunnittelija

Sari Juntunen

rahastonhoitaja

Sami
Tommilammi

ulkoministeri

Sulatellaan taikinaa hetkonen, kiireiset saa mikrosta vauhtia
Samaan aikaan pilpustetaan kaikki ohjeen loput jutut pieneksi
Sekoitetaan sitten kipossa koko pilpustettu sotku mössöksi
Kaulitaan taikinaa, aivan sikaohueksi isoksi lätyksi pöydälle
Muotataan / puukotetaan levy sopiviksi ympyröiksi / miksi vaan
Tungetaan niin paljon täytettä kuin suinkin mahtuu pasteijoihin
Koitetaan sulloa pasteijat kiinni ja painellaan reunat yhteen
Painellaan reunat yhteen kunnolla kanssa, ni ei sotke uunissa
Heitetään uuniin, alaosaan 225° C ja jotain 15 – 20 minuuttia

Heikki
Virkkunen

Huom. Älä polta niitten jutskien kulmia uunissa!

Juhani Heikka

( Ihmetellä sopii minne jäi jokaruuan mausteet valakosipuli ja aurajuusto – voi niitäkin sinne laittaa ...tai ihan mitä muuta tahansa. )

Kokous päätti laitosneuvoston opiskelijajäsenehdokkaiksi samalla vauhdilla kokoustaessaan seuraavaa ( varsinainen - vara ) :
Hanna Säynäjäkangas - Heikki Virkkunen, Päivi Törmänen - Katja
Juvani, Matti Virtanen - Sami Tommilammi
18
Oikea ratkaisu : Puhis ~ Ilati Juslén, Varapuhis ~ Heikki Virkkunen, Sihteeri ~ Sari Juntunen, Suunnittelija ~ Hanna Säynäjäkangas, Rahastonhoitaja ~ Sami Tommilammi, Ulkoministeri ~ Juhani Heikka. Toimihenkilöt : Tiedotusguru ~ Matti Virtanen, www-guru ~ Päivi
Törmänen, Hanslankari ~ Ari-Pekka Repo, Ohjelmoija ~ Katja Juvani, Urheiluvastaava
~ Pasi Takalo, www-assistentti ~ Pertti Lehtosaari, Harjoitteluvastaava ~ Tero Haaga.
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D

Tee oma Blankki–juttusi
V ä h ä l l ä

v a i v a l l a

j a

i h a n

Harjoittelukappale

Lopullinen versio

i t s e

1. Etsi sakset
ja Leikkaa viereinen sivu irti
2. Taita sivu kohdasta a puoleksi niin, että Blanko–
logo jää taitoksen sisäpuolelle. B ja C ovat siis
lepäilevät nyt vastakkain
3. Taita Blanko–logojen puoli sivusta C:n kohdalta
siten, että Blanko–logo jää makoilemaan
päällimäiseksi koko nivaskassa. Nyt voit nähdä D:n ja
C:n silmiesi edessä, A ja B on piilossa
4. Etsi B ja taita sivun reuna B:stä alkaen taaksepäin
5. Kädessäsi pitäisi olla taiteltu M–kirjaimen
muotoinen haitari, jossa on päällä Blankon
katkoviivoitettu logo
6. Jos ei ole, käännä haitari ympäri
7. Ota sakset
ja leikkaa varovarovaisesti
harjoittelukappale–Blanko–logon katkoviivaa
pitkin ihan koko kuvion ympäri ja jätä taitoskohdista
hieman ääriviivaa leikkaamatta
8. Avaa höskä
9. Kädessäsi on juuri valmis hienonhieno rivi Blanko–
hiutaleita, jonka voit laittaa vaikkapa ikkunaan
koristeeksi

21
C

A

Jos ensimmäinen versio meni pilalle, voit kokeilla nyt
lopullista versiota ja onnistut varmasti!

B

Blankolaisia ilahduttaneesta askarteluvihjeestä ja
katkoviivoitetusta Blanko–logosta kunnia kuuluu
vaatimattomasti eräälle reippaalle nimeltämainitsemattomalle mahdollisesti tulevalle talkkarille, jonka voit
sattumalta tavata kiltahuoneella saksinensa
paperin
kimpussa kokousten aikaan. Kannattaa siis käydä Blankon
hallituksen kokouksissa ja varsinkin kiltahuoneella!
H y vä ä j o u l u a to i vot ta a B l a n k i n vä k i !
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TIETOKONEMURPHOLOGIAA
Kaikkihan tuntevat murphyn lain. Tunnetuin näistä on lienee mönkäänmenemisen laki; ”Jos joku voi mennä mönkään, se menee mönkään”.
Tässäpä muutama moderni versio samaa jaloa ideologiaa mukaillen.

BELINDAN LAKI
Tietokoneen kaatumisen todennäköisyys on suoraan verrannollinen käsiteltävänä olevan tiedoston tärkeyteen.

P.S: Seuraavassa muutama idioottivarma vinkki tietokonejärjestelmien
tenttiinkin.

PICKERINGIN LAKI TIEDON KATOAMISESTA
Kovalevyn rikkoutumisen todennäköisyys kasvaa suorassa suhteessa aikaan, joka on kulunut viimeisen varmuuskopion ottamisesta.

MURPHYN TIETOKONEJÄRJESTELMÄMÄÄRITELMÄT
Laitteet: Tietokonejärjestelmän osat joita voi potkia.
Ohjelmat: Tietokonejärjestelmän osat jotka eivät toimi.
Kovalevy: Tietokonejärjestelmän osa joka hyytyy pahimmalla
mahdollisella hetkellä.
Oheislaitteet: Osat jotka eivät ole yhteensopivia tietokonejärjestelmän kanssa.
Tulostin: Tietokonejärjestelmän osa johon tulee paperitukos,
kun käännät katseesi muualle.
Johto: Tietokonejärjestelmän osa joka on liian lyhyt.
Hiiri: katso kohtaa kiroilu
Varmuuskopiointi: Toimitus jota ei koskaan suoriteta ajoissa.
Peruminen: Ominaisuus joka toimii täydellisesti kunnes sitä
tarvitaan.
Muisti: Tietokonejärjestelmän osa jota ei ole tarpeeksi.
Virheilmoitus: Pyyntö hyväksyä tärkeiden tietojen hävittäminen.
Tiedosto: Tietokonejärjestelmän osa jota ei löydy.
Suoritin: Tietokonejärjestelmän osa joka on jäänyt vanhanaikaiseksi.
Käyttöohje: Tietokonejärjestelmän osa josta ei ymmärrä mitään.

BREZNIKARIN LAKI TIETOTEKNIIKASTA
Tietotekniikan käytäntö on sitä, että etsitään sopiva jakoavain
jolla oikea ruuvi hakataan sisään.
HAGANIN LAKI
Tietokoneen muistin pituus on yhtä suuri kuin sen verkkojohdon
pituus.
PÄIVITYSPERIAATE
Päivitys hajoaa heti kun vanha versio on poistettu kovalevyltä.
Täydennyslaki: Vanhan version uudelleen asennus ei onnistu.
THOMPSONIN JATKUVUUSTILALAKI
Kovalevyt ovat jatkuvasti samassa tilassa: täynnä.

CRAYNEN LAKI

VIRUSTEKIJÄ

Kaikki tietokoneet odottavat samalla nopeudella

Pahin virus on siinä ainoassa tiedostossa jota et käy läpi
virussuojausohjelmalla.

ROBBINSIN SÄÄNTÖ

CROMERIN LAKI

Yksy syy siihen että tietokoneet saavat aikaan enemmän kuin
ihmiset on ettei niiden tarvitse koskaan keskeyttää työtänsä vastatakseen puhelimeen.
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Digitaalinäyttö antaa vääriä tietoja tarkemmin kuin ennen oli
mahdollista.
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FINAGLEN INFORMAATIOLAIT
1.
2.
3.
4.

OHJELMOIJAN ONGELMA

Tiedot, jotka sinulla on, eivät ole samat jotka haluat.
Tiedot, jotka haluat, eivät ole samat jotka tarvitset.
Tiedot, jotka tarvitset, eivät ole samat jotka voit saada.
Tiedot, jotka voit saada, maksavat enemmän kuin olet
valmis maksamaan.

Ohjelmointi on kuin seksiä: yksikin virhe, ja joudut antamaan
tukea lopun ikääsi.
KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN LAKI
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Tietokoneet ovat älyn musta aukko: ei ole niin suurta neroa etteikö systeemisuunnittelusta löytyisi hänelle liian kova pähkinä
purtavaksi.
Microsoftin täydennyslaki: Tarvitaan satoja neroja tekemään
monimutkaisesta yksinkertainen

J. T:N LAKI TEKNISESTÄ TUESTA
Mitä parempi asiakaspalvelu, sitä nopeammin pääset sellaisen
henkilön puheille joka ei pysty auttamaan.
THORSONIN LAKI

FLONIN LAKI

Mitä suurempi hätä, sitä vähemmän kännykän akussa on virtaa.

Ei ole kieltä jolla olisi pienimmissäkään määrin vaikea kirjoittaa
huonoja ohjelmia.

PAPERITULOSTUKSEN LAIT
PETZENIN INTERNET-LAKI
1.
2.
3.

Se ei onnistu ensi yrityksellä
Se ei todennäköisesti onnistu toisella yrityksellä
Heti kun kävelet pois tulostimen luota, siihen tulee paperitukos.

Lupaavin hakuohjelmalla löydetty linkki johtaa lopetetulle kotisivulle.
THROOPIN AKSIOOMA

LUCASIN LAIT
Maailmankaikkeus ei ole käyttäjäystävällinen
1.
2.
3.
4.

Tärkein ohjelmasi vaatii enemmän muistia kuin sinulla on.
Jos sinulla on tarpeeksi muistia, kovalevytila ei riitä.
Jos ohjelma mahtuu muistiin ja kovalevylle, se kaatuu.
Jos ohjelma toimii moitteettomasti, se vain odottaa kriittistä
hetkeä ennen kuin kaatuu.

MCMAHONIN SÄÄNTÖ
Riipumatta siitä mitä etsit ainakin yksi pornosivu vastaa
hakukriteerejäsi.

PERLISIN POSTULAATTI

SULLIVANIN VÄITTÄMÄ

Tietokoneala tarvitsee kyltymättömästi uusia muotisanoja.
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Sami Korpela
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Fuksin elämää…
On maanantaiaamu. Väsyttää. Olen odottanut tätä aamua pääsykokeiden tuloksien julkaisemisesta lähtien. Aloitan tänään opinnot tietojenkäsittelytieteiden laitoksella. Olen yksi noin 120 uuden TOL-laisen joukossa.

maljan haltuunsa. Voittajan julkistamisen jälkeen osa fukseista suunnisti jatkoille kaupungin yöelämään.
Perinteinen fuksisuunnistus oli myös syksyn ohjelmassa. Hienoista
taktiikkapalavereistä huolimatta pienryhmästämme koottu suunnistusporukka ei pysynyt kasassa vaan hajosi useampaan harhailevaan
joukkioon. Suunnistuksessa oli kymmenkunta rastia, joilla piti suorittaa erinäisiä tehtäviä runonlausunnasta näyttelemiseen ja huipennuksena oli strippaus Rotuaarilla…Viisaimmin taktikoineet joukkueet jättivät strippausrastin viimeiseksi, jolloin suurin hälinä Rotuaarilta oli jo
loppunut.

Ensimmäiseksi piti suunnistaa kaikkien rakastamaan ruotsin kielen
infotilaisuuteen, jossa käskettiin vain kirjoittaa nimi TOL:n ilmoitustaululla olevaan listaan. Seuraavaksi oli vuorossa laitoksen esittely L10:ssä.
Tilaisuudessa esiteltiin laitoksen henkilökunta ja laitos yleisesti. Siellä
viereeni istuutui vanhalle viinalle tuoksahtava ensimmäisen vuoden
opiskelija, jolla oli hankaluuksia löytää miellyttävää istuma-asentoa.
Hänellä tuntui olevan pieni kohmelon poikanen, joka ilmeni hiljaisena
vaikerteluna ja puhinana. Vapaa-ajan vieton perehdytys oli hänen kohdallaan alkanut omatoimisesti hieman etuajassa. Laitoksen esittelyn
jälkeen meidät fuksit jaettiin pienryhmiin ja aloitettiin työskentely. Myöhemmin iltapäivällä oli vuorossa tutustumiskäynti ravintola Caio:oon,
jonne pienryhmäohjaajat meidät luotsasivat. Tosin vierailulle osallistuneiden fuksien joukko oli kahden käden sormilla laskettavissa.

Suunnistusten jatkobileet olivat Mona Lisassa, jossa julistettiin voittajat. Palkintokorokkeella TOL:laiset olivat hyvin edustettuina ottaen
haltuunsa hopea- ja pronssisijan. Inside-piiri tietää kertoa, että toiseksi tulleen joukkueen taktiikkaan kuului lahjonta erinäisien nesteiden muodossa. Varsin luotettavan lähteen mukaan joukkue sijoitti korruptiovälineisiin parisen sataa markkaa. No sijoitus tuotti tulosta, sillä
joukkue sai palkinnoksi sadan markan lahjakortin pitkäripaiseen. Loppujen lopuksi tärkeintähän ei ole voitto vaan reilu taktikointi .. ; - )

Seuraava muistikuvani ensimmäisestä viikosta on legendaarisiksi muodostuneet Vulcanalia-bileet opiskelijaravintola ”Räyhälässä”. Tällä kertaa
osanottajajoukkokin oli huomattavasti suurempi. Ilta kului oluen ja siiderin merkeissä pienryhmäläisiin ja muihin opiskelijoihin tutustuessa.
Paikalla oli tarjolla myös live-musaa sekä ilmaista kahvia ja keksiä. Illan
kuluessa törmäsin erääseen anonyymiin sähköteekkarifuksiin, joka
väitti pystyvänsä todistamaan Jumalan olemassa olon matemaattisen
lausekkeen avulla… No lauseke jäi kuitenkin hieman epäselväksi. Seuraavan aamun johdatus ohjelmointiin–luennolle selviytyneiden joukossa Fanta näytti olevan suosittu tavaramerkki.

Onhan tähän syksyyn toki muutakin mahtunut kuin bilestystä. Pari
ensimmäistä viikkoa yliopistolla meni ympäriinsä palloillessa selvittäen
missä milloinkin pitäisi olla ja missä se on, jossa piti olla. Onneksi pienryhmäohjaajat ovat antaneet hyvin apua meitä fukseja askarruttaneisiin
ongelmiin. Tenttejä ei ole vielä orientoivien alkukoetta lukuun ottamatta
ollut, mutta muutamia luentopäiväkirjoja ja henkilökohtaista opintosuunnitelmaa on tullut rustattua. Olemme päässeet myös yritysvierailulle Teknopolikseen Nokia Mobile Phonesille, jonne tosin mahtui vain
neljäkymmentä nopeimmiten ilmoittautunutta fuksia. NMP:llä meille
esiteltiin Nokian tulevaisuuden tuotteita sekä työ- ja harjoittelumahdollisuuksia.

Seuraavat bileet olivatkin jo perjantaina teekkaritalolla fuksi-saunan
merkeissä. Ensimmäisenä ohjelmassa oli Blankon hallituksen esittäytyminen, jonka jälkeen oli Tietotekniikkaliiton puheenvuoro. Pitkähkön
TTL:n esittelyn jälkeen oli vuorossa CCC:n esittely, jonka jälkeen päästiin illan aiheeseen eli bilestämiseen. Oluen ja siiderin juonnin ohessa
meistä fukseista kasattiin joukkueita illan kisaa varten. Kisan tarkoituksena oli saada mahdollisimman monta paperilappua pysymään osallistuvien henkilöiden eri ruumiinosien välissä. Tällä kertaa tyyli ratkaisi
voiton. ”Padyn tiimi” otti legendaarisen elämäneliksiirillä täytetyn TOL:n
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Ensimmäinen periodi alkaa olla takana ja tenttiruuhka sekä harkkatöiden deadlinet edessä. Onneksi opiskelumotivaatio on ainakin toistaiseksi pysynyt korkealla, joten eiköhän noista haasteista selvitä. Toisaalta harkkatöiden deadlinet ovat häilyvä käsite eli työt palautetaan
sitten kun ne on saatu väännettyä valmiiksi. Kohta on fuksillakin joululoma, joka varmaankin kuluu tekemättä jääneiden hommien parissa.
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Juhani Heikka
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Urheiluvastaava tiedottaa
Urheilutoimihenkilön toimenkuvan tullessa Blankon kuvioihin
mukaan on aika tehdä jotain TOL:n urheilutoiminnalle. Ensimmäisen
vuoden opiskelijana minulla ei ole minkäänlaista käsitystä aikasemmista urheiluvuoroista, mutta useiden lähteiden mukaan toiminta
TOL:lla urheilun saralla on ollut “kuollutta” jo usean vuoden ajan.

Huom! Muista poistaa nimesi listasta, jos et pääsekään pelaamaan.
Näin muut pääsevät pelaamaan vuorollasi. Kaiken tämän ilmoittautumisen lisäksi muista kirjoittaa nimesi myös hallilla aulassa (vahtimestarin kopin luona) olevaan listaan, kun menet pelaamaan.

Nyt on siis aika tehdä muutos asiaan! Kehitysnäkymät tällä hetkellä ovat mitkä ovat: urheiluvuorot kulkevat käsi kädessä yliopiston
liikuntasihteerin kautta, joten vaikutusmahdollisuuksia ei voi sanoa
vielä. Kuitenkin olemme jatkuvasti “tilanteessa mukana” ja pyrimme
kehittämään toimintaa sekä hankkimaan urheiluvuoroja mahdollisimman paljon käyttöömme. Kuitenkaan tämä kaikki panostus ei
riitä, vaan urheiluvuorojen jatkumisen salaisuus piilee myös niiden
käyttäjissä, eli Teissä opiskelijat!

29

Joten mitä siis tehdä käytännössä? Jos tuntuu siltä, että Sinulla
löytyy vapaa-aikaa, ylimääräistä energiaa ja reipasta mieltä, niin kaiva
pölyyntyneet suomiverkkarisi ja se iki-ihana vaaleanpunainen sulkapallomailasi kaapin uumenista ja lähde mukaan TOL:n urheilumahdollisuuksiin! Pieni hikoileminen antaa varmasti piristyneemmän
olon ja jaksat koodailla iltaisinkin ehkä tunnin tai pari pidempään...
ja kaiken tämän lisäksi urheileminen yliopiston alaisuudessa on
melkein (sporttikortti, 80mk/lukuvuosi) ilmaista!
Koska osaltanne vaikuttajina olette Te opiskelijat, otan avoin mielin
vastaan ehdotuksianne ja mielipiteitänne toiminnan parantamiseen.
Kaikki avautumiset otetaan siis vastaan, joten älkää säästelkö sanavarastoa!
Lopuksi sitten tämän hetken urheilumahdollisuudet TOL:lla:
- Keskiviikkoisin 20:40-21:40 sählyä Oulun normaalikoulun
lukion + yläasteen salissa (1/3 kenttää)
- Sulkapalloa perjantaisin klo 12-13 Linnanmaan liikuntahallissa kentillä 4 ja 5 (yksi henkilö varaa kentän ja voi ottaa
pelikaverit mukaan). Vuorojen varaus tapahtuu TOL:n ilmoitustaululta löytyvästä vuorolistasta, joka pyritään uusimaan
aina maanantaisin.
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Pasi “Pasto” Takalo
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Tietoa tiedotuksesta
Mistäs tiedän milloin on bileet? Entäs voinko ostaa jostain haalarimerkkejä? Saako jostain vanhoja tenttejä? Missä kaikki ovat?

Blankossa tapahtuu

Kaikkiin näihin ja moniin muihinkin mieltä askarruttaviin kysymyksiin löytyy
vastaus Blankon www-sivuilta, osoitteesta
http://www.tol.oulu./~blanko

Tapahtuma

Kuvaus

Ajankohta

Blankon
Pikkujoulu

- Pientä Blankomaista joulutusta
- Entisen veroviraston sauna
(Mäkelininkatu 31)

25.11.2000
klo 19

Aamiainen
Tellabsilla

- Aamiainen teknologiakylän toimipisteessä
- Ilmoittautuneille (15 hlö)

5.12. 2000
klo 9 - 11

Itsenäisyyspäivän
illallinen

- Illallinen ravintola Uleåborgissa 6.12.2000
- ”Pukupakko”
klo 18
- Ilmoittautuminen myöhemmin

Haalarisauna

- Entisen veroviraston sauna
(Mäkelininkatu 31)
- Fukseille haalarit
- Valan vannominen

Casablanko

Näiltä sivuilta löydät informaatiota Blankosta yleensä, miten Blankoon liitytään,
kuka heiluttaa nuijaa, ja niin poispäin. Sivuilta löytyy kattava arkisto vanhoja
tenttejä sekä linkkilista eri kurssien omille www-sivuille. Erilaisista tapahtumista ja bileistä tiedotetaan webissä, ja www-vastaava tuppaa laittamaan sinne
myös todistusaineistoa bileistä. Blankon sivuja kannattaa siis selailla usein!
Lisäksi tieto kulkee sähköpostitse; ainakin tärkeimmät asiat. Spämmimäärän
vähentämiseksi Blanko on kuitenkin siirtynyt käyttämään enemmälti uutisryhmäänsä
oy.killat.blanko
jossa tapahtumien ja muiden asioiden lisäksi välitetään tietoa avoimista työpaikoista. Tilaa heti kättelyssä tämä news-ryhmä; jos se tuntuu hankalalta, kysy
apua pienryhmäohjaajaltasi.

Ke 17.1.2001
klo 18.30

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

- Blankon legendaariset bileet
Ke 21.2.2001
perinteitä kunnioittaen
klo 20 alkaen
- Paikkana 45 Special
- Halvat liput opiskelijoille ja bändi

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

Kiltahuonepäivystys

- Blanko päivystää kiltahuoneella

torstaisin
klo 11 - 12

Blanko
urheilee

- Sählyä Oulun normaalikoulun
salissa (kenttä 1)

keskiviikkoisin
klo 20.40 - 21.40

Viimeisenä muttei vähäisimpänä:
Ilmoitustaulu TOLlin käytävällä

- Sulkapalloa : nelinpelikentät 4 ja 5 perjantaisin
- Pelivarauslista ilmoitustaululla klo 12.00 - 13.00

Laitoksen käytävällä olevalla ilmoitustaululla ilmoitetaan kaikista bileistä ja
muista tärkeistä asioista. Sinne ilmestyvät kaikki ilmoittautumislistat (haalarit,
excu, jne.) Ilmoitustauluakin kannattaa siis käydä katselemassa aina silloin
tällöin.

Kevään 2001 aikana luvassa myös Laskiaisbileistystä, Peli-ilta, Kevätexcu,
Kiltahuonebileitä, Kiltailta ja vihdoin ja viimein viikon kestävä Wappu…

Etkö löydä vastausta askarruttavaan asiaan? Ota yhteyttä Blankon hallitukseen! Tämä onnistuu parhaiten kirjoittamalla sähköpostia osoitteeseen:
blanko@rieska.oulu.
Parhaimmat poiminnat ja paljon muuta luet kuitenkin tästä lärttysestä, Blankista.
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Blanko/hallitus2000/kuka/mitä/hä/?
Puheenjohtaja
Sami Korpela
skorpela@rieska.oulu.fi

Varapuheenjohtaja
Hanna Meklin
hmeklin@rieska.oulu.fi

WWW-vastaava
Päivi Törmänen
ptormane@rieska.oulu.fi

Hanslankari
Janne Suokas
jsuokas@rieska.oulu.fi

Sihteeri
Sari Juntunen
sjuntune@rieska.oulu.fi

Ohjelmoija
Tero Haaga
thaaga@student.oulu.fi

Rahastonhoitaja
Ilari Juslén
ijuslen@student.oulu.fi

Kiltahuonevastaava
Heikki Virkkunen
hvirkkun@rieska.oulu.fi

Suunnittelija
Hanna Säynäjäkangas
hsaynaja@rieska.oulu.fi

Tiedottaja
Matti Virtanen
mercury@ee.oulu.fi

Ulkoministeri
Hanna Aaltonen
hanna.aaltonen@oulu.fi

Blanko ry,
Tietojenkäsittelytieteiden
laitos, Oulun yliopisto,
90570 Oulu
blanko@rieska.oulu.fi
www.tol.oulu.fi/~blanko

