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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.
Ilmoitukset, tiedustelut ja aineisto
Blanko ry
Tietojenkäsittelytieteiden laitos
PL 3000
90014 Oulun yliopisto
blanko.blankkitiimi@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
Prosessipäällikkö : Kintsu
Painopaikka : Yliopistopaino
Blankin kustantaja : omakustanne orjatyövoimalla (Blanko ry)
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Päätönkiriijotus

Puheenjohtajan palsta
Pimennosta pienryhmäohjaajaksi ja kilta-aktiiviksi

Tervehdys kaikille blankolaisille! Uusi vuosi on jälleen alkanut, ja toivottavasti
vuoden ensimmäinen Blankkikin saadaan ennen kevättä painoon. Tämä juttu on
kirjoitettu 13. tammikuuta, joten voitte päätellä onko kädessäsi oleva lehtemme
joutunut odottamaan - jälleen kerran - juttuja sivujen täytteeksi. Tosiaan, unohdin
melkein esittäytyä. Nimeni on Niko Hummastenniemi. Olen tämän vuoden uusi
Blanko ry:n puheenjohtaja. Edustan toista vuosikurssia tietojenkäsittelytieteissä.
Paljon on sattunut ja tapahtunut viime vuoden aikana. Moni tekijä on vaikuttanut
siihen, että polkuni on johtanut puheenjohtajaksi asti. Suurin tekijä tähän on entinen puheenjohtajamme Ilari Juslén. Hän on tehnyt niin uskomattoman paljon
hyvää kiltamme eteen, että minulla tulee olemaan haasteellinen vuosi edessäni.
Otan haasteen luottavaisena vastaan ja aion tehdä parhaani tehtävässäni, johon
minut on valittu.
Vuosi sitten jos joku olisi väittänyt, että olen tulevan vuoden Blankon uusi puheenjohtaja, olisin pitänyt häntä vähintään harhaluuloisena. En ollut killassamme aktiivina enempää kuin, mitä Blanko järjesti bileitä. En osallistunut hallituksen kokouksiin enkä muutenkaan ollut nokkamiehenä missään. Viime syksy on kuitenkin kertonut aktiivina ollessani, että tilanteemme kilta-aktiivien suhteen on todella heikko.
Laitoksemme opiskelijat, vaikka lukumäärällisesti meitä on uskomattoman paljon,
eivät ole kiinnostuneita kiltatoiminnasta. Mitä kertoo esimerkiksi se, että haalaritilauksia tuli alle 60 kappaletta? Tämä on alle puolet syksyllä aloittaneista perusopiskelijoiden määrästä. Seuraavat kappaleet olen kirjoittanut viime syksynä. Valitettavasti
nämä kappaleet eivät koskaan päätyneet edelliseen Blankkiin ja haluan ne kuitenkin
vielä julkaista. Viime syksynhän toimin jäsenvastaavana.

Seuraavan Blankin deadline on 10.4. eli excun lähtöpäivä. Blankin toimitus toivoo
tällä kerralla saavansa lehteen tarpeeksi täytettä deadlineen mennessä, jotta voisi
excun aikana saattaa lärtyn painokuntoon. Jonkinlainen excureportaasi liitettäneen
mukaan viime hetkellä. Jos joku kielinero onnistuu kääntämään ylläolevan kirjoituksen mille tahansa muulle kielelle, lahjoittaa pääpäällikkö hänelle pullon Absolutvodkaa. Ei muuta kuin hauskaa loppumaaliskuuta ja
!
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Päälliköt

Kaikki alkoi eräässä hallituksen kokouksessa, kun selasin fuxien täytettyjä jäsenlomakkeita viime vuoden syyskuun lopussa. Minua harmitti niiden puolesta, jotka
olivat unohtaneet allekirjoittaa lomakkeensa. Hallituslaiset kysyivät minulta, että
ryhtyisinkö hoitamaan asiaa ja metsästämään lomakkeensa huolimattomasti täyttäneitä blankolaisia. Samalla hetkellä kiltamme oli saanut uuden toimihenkilön.
Jäsenvastaavan tehtävät tulisivat helpottamaan varsinkin sihteerin vaativaa tehtävää.
Samaisessa kokouksessa päätettiinkin uuden toimihenkilön tehtävästä. Jäsenasioita
hoitavan toimihenkilön virka oli syntynyt.
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Ajatus kilta-aktiiviksi ryhtymisestä oli herännyt minussa jo monta kuukautta aikaisemmin. Olinhan valittu aikaisemmin keväällä jo TOL:n uudeksi pienryhmäohjaajaksi. Vasta silloin pienryhmäohjaajana toimiessani tajusin herätä kuopan pohjalta ja ryhtyä oikeasti aktiiviksi. Enkä ole katunut yhtään! Varsinkin pienryhmäohjaajan tehtävästä olen pitänyt valtavasti. Selvä tavoitteeni olikin syyskokouksessa
ryhtyä myös hallitusehdokkaaksi. Kiltamme tarvitsee toimintaan paljon aktiiveja
lisää. Myös sinun panostuksesi on enemmän kuin tervetullut. Tule tekemään kanssamme toimivampaa Blankoa - juuri nyt on paras aika toimia. Valitettavasti tällä
hetkellä varsinkin järjestettyjen tapahtumien osallistujamääriä seuratessa ei voi kuin
pahoitella kuinka pieni porukka toiminnassamme onkaan todellisuudessa mukana.
Esimerkiksi SyysExculle osallistui alle 20 blankolaista. Kun muistetaan, että kiltamme on jäsenmäärältään yliopistomme suurimpia, on tulos suorastaan säälittävää
luokkaa. Kiitos pienryhmäläisilleni siitä, että saimme mukaan myös ensimmäisen
vuosikurssin edustajia.
Pienryhmäohjaajana toimiessani olen tajunnut sen, kuinka hirveän suuri vastuu
ohjaajalla on omaa ryhmäänsä kohtaan. Ohjaajan tehtävä on saada kiinnostus
heräämään myös kiltatoimintaan. Se ei ole helppo tehtävä. Tärkeää olisikin saada
pienryhmäohjaajiksi motivoituneita ja ennen kaikkea innostuneita opiskelijoita.
Pienryhmäohjaajan on näytettävä esimerkkiä ryhmäläisilleen. Jos pienryhmäohjaaja
on passiivinen kiltalainen, on hänen vaikea saada (jos edes yrittää tuomaan) ryhmästään esille uusia aktiiveja. TOL:n uusien opiskelijoiden sisäänottomäärä on kasvanut vuosien aikana valtavasti. Viime syksynä perusopiskelijoina aloitti 120 uutta
tollilaista. Meitä on siis todella paljon! Juuri siksi olisi tärkeää saada aikaan yhteistoimintaa; luennoilla kun se on jokseenkin mahdotonta. Blanko ry:n tehtävänä on
yhdistää tämä valtaisa joukko yhteen. Tämän saavuttamiseen tarvitaan kaikkien
panostusta.

Täysjäseneksi liittyi uusista (ja muutama vanha) opiskelijoista yhteensä 59 tollilaista.
Paikallisjäsenyyttä haki kuusi opiskelijaa. Jos aloittaneita oli 120, niin vain hieman yli
puolet liittyi Blankon jäseniksi. Loput ovat tollilaisia, ei kuitenkaan blankolaisia, joita
ei ilmeisesti kiltatoiminta kiinnosta. Sääli. Kuitenkaan koskaan ei ole liian myöhäistä
toimia, kuten olemme opiskelussammekin sen jo kerenneet oppia. Tule tutustumaan
toimintaamme! Kiltatoiminta ei ole pelkkää hauskanpitoa, vaikka se onkin suurimmaksi osaksi bileiden järjestämistä ja vapaa-ajan toiminnan kehittämistä. Mutta
kaikki nämä antavat vastapainoa sille, mitä laitos meille tarjoaa. Jos luet tätä julkaisua, tunsit piston rinnassasi ja et ole vielä Blankon jäsen, kannattaa vakavasti harkita
liittymistä. Pelkät lehtiedut ovat jo huomattavat. Käy tutustumassa Blankon WWWsivuilla. Sieltä löydät myös liittymisohjeet. Kaikesta lukemastasi huolimatta Blankon
toiminta elää ja voi hyvin. Esimerkiksi Blankon sählyvuoro alkaa olla jo niin suosittu, että vaihtopenkillä kerkeää jo hiki kuivua.
Uusi hallitus on valittu ja on aloittanut toimintansa. Olemme saaneet kasaan hyvän
porukan, jolle voi jakaa vastuuta. Olen miettinyt henkilökohtaisesti omia puheenjohtajakauden tavoitteita. Tärkein niistä on saada kiltatoimintaamme lisää porukkaa mukaan. Tähän päästään käytännössä niin, että valitsemme pienryhmäohjaajiksi
motivoituneita Blankon jäseniä. Toinen selvä tavoite on saada kiltahuone toimivammaksi nykyisestä kuin mitä se tällä hetkellä on. Bileitä saadaan toivottavasti järjestettyä myös lisää. Tavoitteet ovat korkealla ja niihin tarvitaan paljon ponnisteluja, jotta
niihin päästään. Toivottavasti näen myös Sinut, arvoisa lukija, seuraavissa Blankon
tapahtumissa!
Itse kullekin valoisia hetkiä pimeän talven iltoihin.

Nörtit yhdistetään monesti tollilaisiin. Nörttiyteen yhdistetään taas monesti hiljaiset
ja sosiaalisesti passiiviset ihmiset. Tulemalla kiltatoimintaan mukaan myös sosiaaliset taidot paranevat. Parhaimmillaan Blanko tarjoaa siis ilmaisen hoitokuurin nörttiyteen. Vaikka meillä on paljon kiltatoiminnan suhteen passiivisia opiskelijoita, niin
ei voi olla mahdollista, että he kaikki olisivat kiltatoiminnan suhteen tarkoituksenmukaisesti sitä. Olen pienryhmäohjaajana tavannut paljon erilaisia ihmisiä, myös
hiljaisia ja arkoja opiskelijoita. Olisi hyvä saada myös heidät mukaan ja avautumaan
ulospäin. Tehtävä on varsin vaikea.

6

Päälliköt

Puhis
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Niko Hummastenniemi

Kevätexcu tosin jo täynnä
Blankon suuri ja mahtava kevätexcu suuntautuu tänä vuonna Helsinkiin ja sieltä
lahden ylitse Tallinnaan. Matka ajoittuu 10.-14.4.2002 väliselle ajanjaksolle. Reissulaisilla on oivat puitteet perehtyä alkoholin valmistukseen, käymiseen, pullotukseen, juomiseen, ylikuluttamiseen, oksentamiseen, ja vieläpä halpaan tuomiseen.
Käydäänpä matkalla kääntämässä myös Remedyllä (jos mahtuu).
Eksun valtaisan ja ennennäkemättömän brutaalin suosion takia
mukaan ennätti vain nopeista nopeimmat. Olemme ymmällämme.

Tässä vielä eksyileville eksulaisille
avuksi koko reissun kattava kartta.

SUOMI

Nyt löydät itse kotiin jos kadotat
koko muun apinalauman!

Excjusen alustava ohjelma:
10.4 ke:

Illalla kiltahuonebileet, joiden jälkeen klo 23:00 lähtö linja-autolla
kohti Helsinkiä.

11.4 to:

Aamulla ollaan perillä Helsingissä. Päivällä luvassa yritysvierailuja Remedy ja Sinebrychoffin panimo. Illalla 19:00-01:00 on reippaille
exculaisille luvassa paikallisen ainejärjestön TKOälyn kanssa saunomista, ja klo 22:00 uneliaimmat pääsevät jo nukkumaan Domma Benitan tiloihin, vaikka suurin osa varmaan käyttää tilaisuuden hyväksi ja
tutustuu mieluummin pääkaupunkimme villiin yöelämään ;)

12.4 pe:

Aamulla klo 09:00 suunnistamme laivalla Tallinnaan ja sieltä edelleen
kaupungille. Kun tavarat on saatu vietyä hotelliin, jossa exculaiset
majoitetaan 2h-huoneiin, voikin loppupäivän kuluttaa riemukkaasti
kaupungia kierrellessä. Illan hämärtäessä porukkamme kokoontuu
juonimaan toinen toistaan oivallisimpia baarireittejä ja öisen Tallinan
valloitussuunnitelmia.

13.4 la:

Oulu

Helsinki

Tallinna

Lauantaina laiva lähtee klo 15:00 Tallinnasta Helsinkiin, josta aloitamme rennon bussimatkan kohti Oulua, laukut täynnä tuliaisia ja
toivottavasti kaikki exculaiset vielä tallella. Perillä Oulussa ollaankin
sitten varhain sunnuntai-aamulla.

VIRO

Tarkempia tietoja excusta saa kysymällä Blankon suunnittelijalta osoitteesta
blanko.suunnittelija@oulu.fi.

8

Blanko ry.
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Uusia naamoja
Blankin täytteeksi utelimme mukaan toimintaan tulleilta
ihmisiltä erinäisiä perustavanlaatuisia totuusarvoja...
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hallituspaikka / toimihenkilövirka kaudella 2002?
Nimi, ikä, irssinikki?
Kotipaikkakunta?
Vuosikurssi + arvioitu valmistumisvuosi?
Alkoholin keskimääräinen viikkokulutus ravintola-annoksina?
Alkoholin keskimääräinen blanko-bilekulutus spördekauhoina?
Suuri Missiosi Blankon toiminnan edistämiseksi?
Sana on vapaa / lähetä vaikka terveisiä äitille.

0.
1.
2.
3.
4.

Puhis
Niko Hummastenniemi, 22, Nixa
Oulu
2. vuosikurssi, arvio 2005-2006
Keskiarvo voisi liikkua jossain 3-4
hujakoilla. Tarvittaessa voidaan
nostaa sitä tämän vuoden aikana.
5. Spördeä tulee juotua muutama kupillinen joka bileissä. Maku yleensä
paranee joka mukin jälkeen.
6. Blanko tarvitsee lisää aktiivista
porukkaa toimintaansa - sekä bileisiin että viralliseen toimintaansa.
Suurin tavoitteeni on nostaa tätä
nykyistä kohtuullisen pientä osallistujamäärää suuremmaksi.
7. Haluan lähettään terveisiä eräälle hyvälle ystävälleni. Kannattaa välttää kavereita, jotka irkkaavat. Halu päästä irkin valtakuntaan tarttuu ilman minkäänlaista fyysistä kosketusta. Irkkaaminen on kuin
huumetta - siihen jää helposti koukkuun. Varsinkin meidän omalla
kanavallamme (#Blanko) on niin tasokasta keskustelua, että monesti
huomaa useamman tunninkin vierähtäneen hetkessä ;) Ja nuo hymiöt,
niitä tulee sitten siroteltua joka paikkaan. Voitko siis enää olla kokeilematta?
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0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

VaraPuheenJohjaja
Johanna Kangas, 23v., ”nanna-”
nykyään Oululainen, syntynyt Jyväskylässä
1.vsk ja ei suurempaa kiirettä valmistua
1?
hih.. 1?
”Ja meillä kaikilla oli niiiiin muukaaavaaa...”
Saa nypätä hihasta, asiasta tai asian vierestä :)

0. Ulkoministeri.
1. Jaakko Jumisko, 22-v. Ja täytyy kai se myöntää että #Blanko:lla
roikun nikillä Raskali.
2. Palijasjalakanen oululainen. Melekeen aina jopa ylypiä siitä.
3. No tuota, nyt pitää vähän selittää. Virallisesti alotin heti
lukion jälkeen vuonna ’98, mutta se eka syksy meni lähinnä
JP-ryhmän (tunnetaan myös nimellä tekkeniläiset) kanssa heiluessa jossain muualla ku luennoilla ja seuraavat kuusi kuukautta vietin valtion kustantamalla elämysmatkalla lapissa.
Joten paperilla olen 4. vsk, mutta käytännössä 2-3. vsk. Opinnoista on kohta puolet plakkarissa joten heitämpä valmistumisvuodeksi vaikka 2005.
4. Jos jätetään vappu ja pikkujoulukausi laskuista niin alle 6.
5. No maistuuhan se. Terveisiä vaan Nestorille ja A-P:lle.
6. Pannaan porukka nauramaan.
7. Maailmassa on paljon paikkoja joissa sana ei ole vapaa.
[ei kuvaa]
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0. Suunnittelia
1. Miika Oikkonen, 20v, Pige
2. Kempele, mutta nyt tietenkin asun Oulussa.
3. Vuosikurssi on TOL/00, mutta opiskelut olen aloittanut vasta tana
vuonna. Valmistumis vuosi on jotain 2006. Ehka, varmaan...
4. Alkoholin vaarinkaytto on 25 annosta viikossa, siksi pyrinkin noin
30:een.
5. Spordea menee kiltahuone haroilyissa noin... 15 isoa mottia.
6. Suuri Missioni: Bileet tublataan, ihmisia houkutellaan tublasti
enemman bileisiin kuin ennen. Viimeisimpana ja tarkeimpana
pointtina olen hommannut Viinamestarille uuden oppipojan, jotta
bileissa oli tublasti enemman spordea, tuota jumaltenjuomaa.
(Oppilas ei ole viela kuitankaan aloittanut tulevia opintoja.)
7. Vapaa sana: Varokaa IRC:ia!
[ei kuvaa]

0. Sihteeri
1. Mari Vierelä, 21, Trilliann (juujuu, on se siitä Hitchhikerista, mutta
huomatkaa +n)
2. Syntyny mie olen Tampereella, mutta Kittilässä koko pienen elämäni
viettäny.
3. Fuksejahan tässä olaan. Jaa että valmistumisvuosi... No äipästä tuli
maisteri 45-vuotiaana, joten ei mulla ole vielä hoppua. :)
4. Oivoi. Ihan liikaa. Oikeasti.
5. Spördeä(tm) irvistellen yks pieni mukillinen, se kun vaan kuuluu asiaan,
mutta muuta a-juomaa sitte senki
eestä.
6. Nyt on semmonen fiilis, että ”laitetaan hommat kuntoon”. Ku killan rahaasiatki alkaa olla kunnossa, voihan voimavaroja käyttää toiminnan kehittämiseen ja imagon kohottamiseen paitsi
omien jäsenten, myös muitten kiltojen
silmissä. Näytetään kaikille epäilijöille!
(Fasulle terkkuja tässä vaiheessa. ;)
7. Roseanne Barr joskus viishasti lausahti: ”The thing women have got
to learn is that nobody gives you power. You just take it.” Tuo on
hyvä pittää mielessä. :)
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0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kiltahuoneenkehitystoimihenkilo.
Tuomo Rehn, 20, Cellari
Oulu, kotoisin Lappeenrannan laheisyydesta
01, valmistun sitte...joskus...2010?
4
7
kiltahuoneesta r0x0r-mesta.
Terveisia aitille.

0. Spördenmajoittaja / kasvattajakin
mahdollisesti. Vastuuta kertyy kun vastuuta ottaa vastaan.
1. Hannu-Pekka Rajaniemi, 20 vuotta
ja kuukausia päälle. Irkkaan nickillä
Stormi, liian monella kanavalla.
2. Oulu alusta tähän päivään saakka.
3.Olen toisen vuosikurssin opiskelija.
Opinnot sujuu osittain laiskasti (tosin
tahti tiukka tänä vuonna. Ainakin
yritys on kova). Heitetään arvoiduksi
valmistumisvuodeksi vaikka se 2005
tai 2006.
4.Vähäinen. Ei köyhällä ole varaa.
5.Suuri. Tähän on köyhällä varaa. Ja
ensimmäisen viiden kauhallisen jälkeen se makukaan ei haittaa. :)
6.Yleistä haahuilua. Kiltahuoneeseen voisin panostaa, vaikka ei suoranaisesti olekaan minun hommia. Olisi mukava kuitenkin nähdä kellarimme joskus oikeasti viihtyisänä. Mutta jos ei muuta niin jos vaikka
saisi kuitenkin niin hyvät spördet keitettyä, että se houkuttelee suuren
osallistujamäärän paikalle. Nakittaminen hommiinkin onnistuu tällöin
helpommin, ja Blanko-henki saa uutta tulta :)
7. Jos jotain sanoa osaisin, sen tähän kirjottaisin. Tuppisuuksi syntynyt
olen, sanan säilä multa kehdossa nukkuessani vietiin ja piiloitettiin.
Tuppisuuna siis myös elän ja kuolen. Piste.
PS. Mahdollisesti paikkani vapautuu syksyllä. Kotikeittäjät korvat höröllä
tilaisuuden tulleessa. Siinäpä se.
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0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Urheiluvastaava (Onko meillä semmonenki?)
Pasi Takalo, 21, Pasto
Oulu, Suomi Finland PRKL.
2.vsk, 2004-2005
~10 annosta.
8,56 kauhallista.
Saada Blankolaiset liikuttelemaan muitakin, kuin ranneja sormilihaksia (Mahdoton Tehtävä (tm)).
7. Ööh.. no terveisiä äitille sitten. Piupau.

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ohjelmoija.
Miska Seppanen, 22, Albert.
Kotona, oma koti kullan kallis.
-01, 2004.
Ei tarkkaa tietoa, jos kulutusta laisinkaan.
n.3
Parempia bailuja, isommalle porukalle.
Uusi vuosi, uudet kujeet...

[ei kuvaa]

[nykyisin tiedottaja (toim.huom.)]

0. Valokuvaaja
1. Jussi Ranta, 23, justeeri
2. Kotoisin Muhokselta. Asun Oulussa.
3. 01 + 2006
4. Yksi tölkki Guinnessia / jotain muuta puuroa per viikko.
5. 6-10 kauhaa riittää heikolle viinapäälle.
6. Ikuistaa hetkiä joita voi vanhana mummona/pappana katsella tippa linssissä.
7. Terveisiä tutuille!
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0. Heh... epavirallisesti Rinnakkaisohjelmoija(!), eli pileiden ja
tapahtumien organisointia + muuta nakkia tarvittaessa. Niin ja
Blankki-tiimia.
1. Vili Lang, 21vee. Irssinikkina Vili (yllattavaa, eiko?)
2. Oulu.
3. Sisaan paasin v.2000 paasykokeissa ja aloitin opiskelut muka
kesken lukuvuoden (armeijan jalkeen) 2001 kevaalla, mutta kaytannossa vasta 2001 syksylla.. elika jonkinasteinen puolifuksi
olen. Valmistuminen riippuu... ehka siina 4-6 vuotta.
4. Ei tahan osaa vastata. Oiskohan tuo jotain yli 7 :9
5. Tavallisesti varsin sopivasti, pikkujouluissa reilusti liikaa.
6. Rokkia, groovea, aktiivisuutta... muut saa selittaa :}
7. Rommi on hyvaa, hyva olut on loistavaa ja rokki on musiikkia.
Ah, il vraiment faut que je fasse mes excercises d’Unix maintenant.

Blanko ry.
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Ruikutusta lopputyön
tekemisen tuskasta
Olen nyt tullut siihen pisteeseen, joka tuntui neljä ja puoli vuotta sitten hyvin
kaukaiselta ajatuksenakin. Lopputyö. No, ei sentään gradu, vaan luonnontieteiden
kandin tutkielma, mutta silti opintojeni loppua enteilevä koetus. Huh. Miten kukaan
ikinä saa gradua aikaiseksi, kun jo LuK-tutkielma tuntuu vaikealta saada edes alulle?
Ehkä sitä pitäisi kysyä niiltä, jotka ovat gradun tehneet - ja silti ovat vielä hengissä...
Mistä ensinnäkin voisi löytyä sellainen aihe, joka kiinnostaisi tarpeeksi, että sitä jaksaisi tutkia ja sitten vielä kirjoittaa siitä monta kymmentä sivua? Ehkä jokin kurssi
on ollut niin mielenkiintoinen että tekisi mieli tutkia jotain sen aihepiiristä löytyvää
asiaa tarkemmin? Näinkin on jollekin käynyt, mutta jospa kumminkin työnantaja
keksisi jonkin aiheen niin että lopputyön tekemisestä saisi jopa palkkaa? Excellent
idea. ;-)
Noniin, aihe on työnantajan ja laitoksen edustajan kanssa mietitty ja sovittu. Nyt
sitten vaan käärin hihat ja ryhdyn hommiin... ja tätä olen nyt toistellut itselleni puolisen vuotta. Miten oikein pääsisin alkuun? Onneksi en ole yksin tämän ongelman
kanssa. Muutkin ovat tuskailleet, että aikaa gradun tekoon ei riitä, kun pitäisi tehdä
niitä muitakin töitä. Ei kai siinä muu auta kuin vain lähteä penkomaan tietoja kirjastoon ja nettiin.
Nyt on tietoa - jotain ”vähän sinnepäin” ja jotain aika mielenkiintoistakin. Mutta
nyt se vaikein: mihin minä oikein tällä tutkimuksella pyrin? Ja taas kuulen lohduttavia sanoja: ”yleensä tuon idean keksiminen on vaikeaa, mutta kun sen saa selvitettyä, loppu sujuu melkein kuin itsestään”. Helppohan se on sanoa kun oma gradu on
jo ajat sitten tehtynä, ehkä tässäkin pätee se vanha sanonta että aika kultaa muistot?
No, uskottava kai se on vanhemman tieteenharjoittajan suusta kuultuna.

riippui kaikesta.” Tai kenties sosiaaliset paineet alkavat jo tuntua: ”Motivaatiota
sai kummasti lisää, kun huomasi, että vaimo meinaa saada oman lopputyönsä valmiiksi ennen omaa.” Gradun teon ajankohdallakin voi ehkä olla merkitystä: ”Jos
en saa tätä nyt valmiiksi en saa ikinä kun me muutetaan kesäkuussa maalle - ja
toinen ajatus perään: jos tämä ei ole valmis kesäkuussa multa menee kesäloma
pilalle.” Mutta luulen kyllä että eniten olen samaa mieltä tästä: ”Palkitsevinta oli
saada gradun ’peikko’ pois niskasta, eikä sitä tarvinnut enää jatkuvasti ajatella.”
Okei, jos nyt sitten saisi sen motivaation käännettyä päälle. Mutta vaikka nyt tiedänkin, mistä kirjoittaa ja mitä, niin ei homma ole vielä bueno. Kertokaa minulle
vielä, mitä vaikeuksia teillä on ollut matkan varrella, niin ehkä omat vaikeuteni eivät
tuntuisi niin suurilta! Noh, ”itse on väkertänyt gradun omasta mielestä valmiiksi
ja varsinaista ohjausta ei ole kuin lopussa (kun olet painattanut kirjat!) opponentin
taholta. Joko minä ymmärsin prosessin väärin tai opponoinnin paikka olisi huomattavasti aiemmin työn keskivaiheilla.” No huh. Niinpä juuri, ”vaikeinta oli kun
ohjaajalta ei saa kommenttia irti tai että se on tyyliin ’korjaa tätä vähän’ (<- miten
vähän?!?)”. Ehkä viisastun näistä kommenteista ja pyydän Miksi en muuten kysy,
mikä on koko prosessin helpoin vaihe? No siksi en kysy, koska kyllähän se nyt on
itsestään selvää: otsikon kirjoittaminen.
Nyt kun olen saanut julkisesti urputtaa lopputyön tekemisen tuskasta, voinkin
lopettaa urputtamisen ja vihdoin kääriä hihat ja tarttua toimeen. Jos jotkut ovat taistelleet ja saaneet aikaan gradun (20 ov), tottahan minä nyt yhden kandin tutkielman
(5 ov) kirjoitan! Katsotaan kuinka eukon käy.

Mutta miten tässä oikein saisi motivaation pysymään yllä, kun nytkin olen jo puoli
vuotta kuupaillut tämän homman kanssa? Jotkut ovat tehneet graduakin pari-kolme
vuotta, joten kuinka motivaatio siis pysyy yllä, jos gradun teko venyy ja venyyyyyyy?
Auttaisiko tieto työtilanteen (ja siten myös taloudellisen tilanteen) kohentumisesta:
”Piti saada gradu valmiiksi että saa vakituisen työpaikan että saa lainaa että voi
rakentaa talon joka oli jo tilattu talotehtaalta ja maksaakin se piti jollain eli kaikki
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Hanna Meklin
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kuva: Stormi

Irssiaddiktiotesti
Tuntuuko siltä että olet löytänyt uuden harrastuksen?
Tuntuuko siltä että uusi harrastus rajoittaa muuta elämääsi?
Tuntuuko siltä että et osaa lopettaa ajoissa?

1. irssaatko?
a) en
b) vähän
c) paljon

Pisteiden laskeminen:

2. irssaatko todellisuudessa?
a) en
b) vähän
c) liian paljon
3. montako tuntia päivästäsi vie #blanko?
a) 0 - 1
b) yli 8
c) kaikki muu on valetta
4. otatko pilepohjia virtuaalisten irssikavereidesi kanssa?
a) harvoin, minulla on irl-kavereitakin :)
b) usein, mutta yritän lopettaa
c) vain aina
5. häiritseekö irssaamisesi määrä itseäsi?
a) kyllä
b) ei
c) tyttö/poikakaverin mielestä kyllä
6. häiritseekö irssaamisesi työtäsi / opiskeluasi?
a) miten niin?
b) en haluaisi uskoa niin
c) en enää edes yritä tehdä töitä enkä opiskella
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a-vastauksista saat yhden pisteen
b-vastauksista saat kolme pistettä
c-vastauksista saat kuusi pistettä

0 - 6 pistettä:

Luultavasti olet irssiaddikti, mutta et haluaisi tunnustaa
sitä vielä itsellesi. Katso peiliin ja tee itsellesi palvelus.
Mene parturiin.Jos et kuitenkaan todella tunne olevasi
addikti vielä, käväisepä blanko-kanavalla ja korjataan
tilanne yhdessä.

7 - 18 pistettä:

Luultavasti olet irssiaddikti, mutta tiedät sen vallan hyvin
itsekin. Olethan suorastaan ylpeä stats-saavutuksistasi,
joita odottelet joka kerta yhtä suurella innolla ilmestyväksi. Jos et kuitenkaan tunne olevasi aivan huippuaddikti vielä, käväisepä blanko-kanavalla ja korjataan
tilanne yhdessä.

19 - 60 pistettä:

Luultavasti olet irssiaddikti, mutta mitäpä väliä, koska
niin on moni muukin. Jos et kuitenkaan tunne olevasi
addikti vielä, käväisepä blanko-kanavalla ja korjataan
tilanne yhdessä. Muista ostaa kaupasta hammaslankaa.

muut pistemäärät: Taviaivo, laske uudestaan

Kaizu
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kuva: Stormi

Paavo - Blanko-veteraani
- Kuka oli mieleenpainuvin luennoitsija, miksi?
kyllähän ne kerolan pentin luennot oli mieleenpainuvia.
- Muistatko opiskeluun/Blankoon liittyvää tarinaa jonka voisit kertoa?
tarinoita toki olis monenlaisia, mutta kehtaako niitä kaikkia lehteen panna...
itse rakentelin joskus keltaisen INPUTTI- laatikon tollin käytävälle. Joskus
olen käynyt katsomassa, että vielähän se siellä on..
- Minä vuotena/vuosina toimit Blankon puheenjohtana?

- Mitkä vuodet opiskelit Oulun yliopistolla tietojenkäsittelyoppia?

- Mitä Blankon toimintaan sisältyi 70-luvulla?

vuosina 72-78

sattumalta, aloitin matikan opiskelijana, mutta menin 73 syksyllä
albertinkadulle....

tärkein lienee ollut Blanko-päivien järjestäminen. Minun aikana ne järjestettiin kerran Raahessa. Rahaa saatiin monisteiden myynnillä. Työpaikkoja
välitettiin (lähinnä kesäksi), mutta näkyypä vielä moni olevan samassa kesätyöpaikassa. Mieleen tulee Mustosen Hannu Kaupungin ATK- osastolta
ja Kärkkäisen Tuomo Kalevasta. Excursio-Retki järjestettiin minun aikana
Itävaltaan ja Unkariin.

- Mikä sinusta ”piti tulla isona” sekä mikä sinusta tuli isona?

- Kuinka paljon Blankolla oli jäseniä 70-luvulla?

alunperin oli haave veisto-opettaja, sittemmin yritin (ja melkein
pääsin) arkkitehtiosastolle, mutta loppujen lopuksi minusta tuli tietojenkäsittelyn lehtori merikosken kauppaoppilaitokseen, nykyiään
Merikosken Ammatillinen koulutuskeskus

olisko ollut satakunta ???

- Miten päädyit valitsemaan juuri tämän alan?

;)

Blankki sai oivan tilaisuuden udella ikivanhoja juttuja Blankon lähes
kolmenkymmenen (30) vuoden takaiselta puhikselta. Tässäpä satoa:

puheenjohtajana olin muistaakseni pari vuotta joskus 74,75. Minun jälkeeni
tuli Kuvajan Pasi. Rahastonhoitajana minulla oli Korhosen Timppa, muita
toimihenkilöitä en muista..

- Kauanko opiskelusi kesti?
kyllä siinä kaikkinensa kuusi vuotta meni
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Ohhoh. Oli ne aikoja. (toim. huom.)

Päälliköt
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Suvi Lindén kulttuuriministeri
Blankki tilasi haastattelun myös kulttuuriministeri Suvi Lindéniltä joka myös on
entisten aikojen tietojenkäsittelyopiskelijoita. Tässä Suvin kuulumisia:
- Mitkä vuodet olet opiskellut Oulun yliopistolla tietojenkäsittelyoppia?
Aktiiviset opiskeluvuodet olivat 85-90, tein systemoinnin harjoitustyön Oulun kaupungille ja sille tielle jäin. Tällöin opinnot olivat melkein gradua vaille valmiit.
Gradu valmistui vasta 98
- Miten päädyit valitsemaan juuri tämän alan?

- Kuka oli mieleenpainuvin luennoitsija, miksi?
TOL:illa oli siihen aikaan paljon mieleenjääneitä luennoitsijoita. Osa varmaankin
edelleen laitoksella mukana. Joitakin mainitakseni; tietysti laitoksen vetäjä ja ensimmäinen professori Pentti Kerola, Juhani Iivari ja tiedonhallintajärjestelmät on jäänyt
mieleen, Risto Nuutinen ja systemoinnin menetelmät saivat välillä harmaita hiuksia
opiskelijoille, Kari Kuutti, Erkki Koskela, Juhani Similä.
- Muistatko mitään opiskeluun liittyvää tarinaa jonka voisit kertoa?

Itse asiassa aika sattumanvaraisesti. Minulla ei ollut paljoakaan tietoa alasta, mutta
näkemys siitä, että ala on tulevaisuuden aloja. Tietokoneeseenkin tutustuin vasta
yliopistolla. Opiskeluni alkuaikoina tulivat ensimmäiset pc:t.Oikeastaan oli mielenkiintoista opiskella, kun tietojenkäsittelyoppi alana kehittyi ja eteni vauhdilla.

Opiskeluajoista on jäänyt mieleen erityisesti oman vuosikurssin kiva joukko. Meitä
oli vain kolmisenkymmentä ja vuosikurssin ”henki” oli hyvä. TOL oli siihen aikaan
kuin pieni perhe. Meitä oli silloin sen verran vähän. Opiskelu oli tietysti punnertamista, kuitenkin mukavat muistot opiskeluajoista on jäänyt sekä kurssikavereista
että opettajista.

- Mikä sinusta ”piti tulla isona”?

- Osallistuitko Blankon toimintaan millään tavoin opiskeluaikanasi?

Kouluaikoina haaveilin kauppakorkeasta ja valtiotieteellisestä. Olen tyytyväinen että
kohtalo kuitenkin johdatti opiskelemaan tietojenkäsittelyä. IT taustalla on mahdollisuus sijoitua monenlaisiin tehtäviin. Erityisesti tietoyhteiskunnan sisältökysymykset ovat äärimmäisen tärkeitä tulevaisuuden it alankin näkökulmasta. Ei pelkästään
tekniikkaa vaan ennenkaikkea sisältöjä.

En varsinaisesti hallitustoimintaan, mutta tietysti Blankon järjestämiin tilaisuuksin.

- Kauanko opiskelusi kesti ?
Kuten jo aiemmin totesin periaatteessa aivan liian kauan. Houkutus siirtyä työelämään oli aivan liian suuri ja gradu jäi roikkumaan. Mutta on äärettömän tärkeää,
että myös gradu tulee tehdyksi ja tutkinto valmiiksi. Se on paras pääoma.
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Päälliköt
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Aamu kauneimmillaan
Rustaili Hannu-Pekka Rajaniemi joskus ’99 tai ’00

Nostin päätäni. Siihen sattui. Tuntui kuin päätäni olisi taottu parikymmenkiloisella
lekalla. Raotin hiukan oikeaa silmääni. Virhe; kirkkaus oli sokaista minut ja oli kuin
hydrauliikkapora olisi aloittanut lemmenleikkinsä betonin kanssa pääni sisällä. Sillä
ja lekalla oli selvästi kilpailu menossa.
Suljin silmäni.
Vatsaani velloi. Tunsin tutun vääntelehtimisen. Pystyin jo laskemaan sekunteja.
Viisi jäljellä.
Avasin silmäni kivusta huolimatta. Vasen jäi kiinni. Se oli muurautunut umpeen
rähmästä. Saatanan saatana.
Nousin pystyyn ripeästi. Liian ripeästi. Selkäni antoi varoituslaukauksen enteillen tulevaa särkyä. Vittuakos sitä nukkuu lattialla kippurassa kun on vieressä miltei
tyhjä sänkykin. Sekunnit kuluivat uhkaavasti loppuun; karvas neste nousi ylös,
ylemmäs vatsalaukustani.
Ensimmäinen yökkäys. Otin nopeita askelia kohti ovea jonka takaa arvelin
vessan ja pöntön löytyvän.
Toinen yökkäys. Tunsin kuinka ensimmäiset oksennuksen pisarat hyökkäsivät
nielusta suuhuni.
Oven takaa paljastui vessa. Hyvä tuuri. Joku nukkui kylpyammeessa. Oven
narahdus sai hänet hätkähtämään ja pudottamaan tuoppinsa. Polvistuin, nostin
pöntön kannen ja päästin helvetin valloilleen. Sitä tuli nenästäkin. Perhana.

Vatsani tyhjeni vauhdilla. Jyrä päässäni taisteli huomiostani maailman kanssa.
Sappinesteet polttelivat kurkkuani. Ja nieluani. Myös sieraimiani. Mukavaa.
Heikotti. Nousin varovasti ylös. Avasin hanan ja säädin lämmön haalealle. Join
ahnaasti.
Kumarruin nopeasti ja oksensin uudelleen. Hetken päästä heikotti vieläkin
enemmän, mutta olo parani muuten. Oksennus, paras krapulalääke. Nousin ja
vedin vessan.
Join viileää vettä ja huuhdoin suunpieleni. Peilistä minua katsoi joku tuntematon.
Sillä oli pitkä sänki ja mustat roikkuvat pussit silmien alla. Oli vähän kalpeakin.
Suljin hanan ja kävelin ulos. Ammeessa nukkuva valitti jotain avoimesta ovesta
ja vedosta.
Olohuoneessa oli paljon lihaa lattialla. Paljon. Varoin astumasta päälle. Pöydällä
oli avoimia pulloja. Lattialla myös. Maistoin kaljaa. Se oli lämmintä ja väljähtynyttä.
Onneksi oksensin toisenkin kerran.
Tönin sohvalla lojuvaa tyttöä. Väänsin takkini pois hänen altaan. Heitin sen
päälle ja käännyin. Joku tippui lattialle ja kirosi unissaan.
Vaelsin ulko-ovelle. Eteisen lattialla makoili pari sylikkäin. Kyyhkyläiset. Astuin
heidän yli. Avasin oven ja suljin sen perässäni.
Raitis ilma täytti keuhkoni. Jyskytys ohimoillani yltyi.
Aamuaurinko oli kirkas. Hieroin silmiäni. Vasenkin aukesi vihdoin.
Vittu mikä päivä tästäkin tulisi.
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Stormi
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kuva: Stormi

Blankossa tapahtuu

Tietoa tiedotuksesta
Mistäs tiedän milloin on bileet? Entäs voinko ostaa jostain haalarimerkkejä? Saako jostain vanhoja tenttejä? Missä kaikki ovat?

PELI-ILTA

Kaikkiin näihin ja moniin muihinkin mieltä askarruttaviin kysymyksiin löytyy vastaus Blankon www-sivuilta, osoitteesta

27.3. klo 18

http://www.blanko.oulu.fi

Kiltahuone ja KO-101

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!

Verkkopelejä.
Seurapelejä.
Spördeä.

KEVÄTEXCU
10.-14.4.
Helsinki-Tallinna
Jännitystä ja tiukkoja tilanteita.
Avartavia kulttuurielämyksiä.
Halpoja Wappuwiinoja.

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.

WAPPU

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

~ Wappua edeltävä viikko, infoa kohta...

/join #blanko

Ylkkä-keskusta -akseli
Alkoholinkäyttöä päihtymistarkoituksessa.
Saunailta 26.4., krokettia ja muita tapahtumia.
Perinteisenä huipentumana Kurjenjuotto.

MUITA TAPAHTUMIA &
AJANKOHTAISTA INFOA
web: www.blanko.oulu.fi
news: oy.killat.blanko

Blanko-kanavalla voi jutskailla ihan mistä vaan. Yhdistävä tekijä kanavalla on se,
että kaikki siellä ovat TOLlin opiskelijoita.
Viimeisenä muttei vähäisimpänä:
Ilmoitustaulu TOLlin käytävällä
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.
Etkö löydä vastausta askarruttavaan asiaan? Ota yhteyttä Blankon hallitukseen!
Tämä onnistuu parhaiten kirjoittamalla sähköpostia osoitteeseen:
blanko.hallitus@oulu.fi
Parhaimmat poiminnat ja paljon muuta luet kuitenkin tästä lärttysestä, Blankista.
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Blanko/Hallitus2002
blanko.hallitus@oulu.fi

hallitus

toimihenkilöt

puheenjohtaja

blanko.puheenjohtaja@oulu.fi

Niko Hummastenniemi

varapuheenjohtaja

blanko.varapuheenjohtaja@oulu.fi

Johanna Kangas

rahastonhoitaja

blanko.rahastonhoitaja@oulu.fi

Mika Fonsén

ulkoministeri

blanko.ulkoministeri@oulu.fi

Jaakko Jumisko

suunnittelija

blanko.suunnittelija@oulu.fi

Miika Oikkonen

sihteeri

blanko.sihteeri@oulu.fi

Mari Vierelä

www-tiimi

blanko@paju.oulu.fi

Päivi Törmänen
Pertti Lehtisaari
Markus Haataja
Juha Salmisto
Pekka Kaipio
Vili Lang

tiedottaja

blanko.tiedottaja@oulu.fi

Vili Lang

blankki-tiimi

blanko.blankkitiimi@oulu.fi

Hanna Säynäjäkangas
Matti Virtanen
Vili Lang

suurlähettiläs

jheikka@tols17.oulu.fi

Tero Haaga

kiltahuonevastaava

trehn@tols17.oulu.fi

Tuomo Rehn

spörden majoittaja

harajani@mail.student.oulu.fi

Hannu-Pekka Rajaniemi

urheiluvastaava

blanko.urheiluvastaava@oulu.fi

Pasi Takalo

opke-interface

blanko.opke-interface@oulu.fi

Pasi Partanen

jäsenvastaava

blanko.jasenvastaava@oulu.fi

Sari Hannula

titol-vastaava

ijuslen@mail.student.oulu.fi

Ilari Juslén

hanslankari

blanko.hanslankari@oulu.fi

Janne Suokas

valokuvaaja

blanko.valokuvaaja@oulu.fi

Jussi Ranta

ohjelmoija

blanko.ohjelmoija@oulu.fi

Miska Seppänen

Blanko ry
Tietojenkäsittelytieteiden laitos
PL 3000, 90014 Oulun yliopisto
www.blanko.oulu.fi

