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Hei!
Kädessäsi on vuoden tärkein julkaisu
abeille, Abi-Blankki. Miksikä niin tärkein?
No siksi tietysti, että se kertoo jokaiselle
abille, miksi tulla opiskelemaan tietojenkäsittelytieteitä Oulun yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitokselle Luonnontieteelliseen tiedekuntaan. Tai siis jokaiselle abille, joka on ollut kyllin aktiivinen hankkiakseen tämän lehden luettavaksi. Lehden
painos on kuitenkin rajallinen potentiaalisten lukijoiden määrään nähden, joten vain
harvat ja valitut voivat nauttia näiden sivujen sivistävästä vaikutuksesta.
Miksi tulla opiskelemaan tietojenkäsittelyä Oulun yliopistoon ja siellä Luonnontieteelliseen tiedekuntaan? En osaa antaa
tietenkään yleispätevää tai tyhjentävää
vastausta – eikä sellaista vastausta olekaan,
jonka perusteella kaikki Tietojenkäsittelytieteiden laitoksellemme hakisivat. Vastaan kuitenkin omasta puolestani, miksi
alkuvuodesta päätin hakeutua Keski-Suomesta pohjoiseen, metsien ja mäkien suojaamasta maakunnasta meren äärelle, viimaisille lakeuksille.
Tutkailtuani Luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opasta totesin, että tietojenkäsittelytiede – tai ”vanha” tietojenkäsittelyoppi, josta jäänteenä on vielä aina silloin
tällöin esiin putkahtava TOL-lyhenne – on
ymmärretty paitsi laajasti myös ihmisläheisesti. Esim. Matematiikan perusopinnot

eivät vie huomattavaa aikaa ensimmäisinä opiskeluvuosina, vaan ”härkää tartutaan sarvista” ihan alkajaisiksi.
Lainaankin mainittua opinto-opasta
Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelman kohdalta: ”... tärkeää on myös
tutkia, miten tietotekniikan avulla kyetään tukemaan ihmisten ja organisaatioiden toimintaa erilaisissa työtilanteissa sekä miten ohjelmistoliiketoimintaa kehitetään globaalissa kilpailukentässä.” Kuten asiaa Abi-päivien valmistelukokouksessa selväsanaisemmin
pohdiskelimme, ”TOL on ihmisen ja
tietokoneen välissä”.
Tietojenkäsittely on oppiaineena
Oulun yliopistossa myös Teknistieteellisessä tiedekunnassa. Opiskelupaikkaansa harkitsevaa voi askarruttaa,
miksi näin ja kumpiko pitäisi valita. Jos
minä saisin päättää, niin ei mitään väliä. Olen itsekin kummastellut, miksi
resursseja levitetään.
Syitä on toki monia, yhtenä kaiketikin, että tietojenkäsittely on jo lähes kaikilla elämänaloilla itsestäänselvyys ja
eri tiedekunnissa oppiaineet ovat vain
hissuksiin kasvaneet nykyisiin mittoihinsa. Luonnollisesti lähestymistapa
on tällöin vähän erilainen, vaikka sisällöt olisivatkin joissakin tapauksissa lähes identtiset.

Tämä lehti on fuksivoimin uudistetun
Kaikki ideat ovat tervetulleita, joten
Blankki-tiimin ensimmäinen aikaansaan- pistäpä postia tulemaan, jos aatoksia
nos tänä syksynä. Vaihdoimme formaattia Blankin kehittämiseen on mielessäsi.
vähän isompaan, onhan kiltakin sitten
edellisen eli Fuksiblankin vanhentunut ja
elää nyt jo neljättäkymmentä vuottaan.
Blankki-tiimi koettaa tehdä parhaansa, jottei päästäisi muistuttamaan sananlaskusta ”Moni on kakku päältä kaunis...”
Kutsunkin kaikki kiltalaiset ja laitoksen
työntekijät yhteisiin ”tietotalkoisiin”, jotta
saadaan entistä enemmän hyötysisäl–
töä(kin) tuleviin Blankkeihin. Ideoituna on
jo mm. pelipalsta, josta saataneen ensi
Markku
vuonna lukea moninaisia mielenkiintoisia
markku@solutions.fi
peliarvioita.
Ilmoituikset, tiedustelut ja aineisto
Blanko ry
Tietojenkäsittelytieteiden laitos
90014 Oulun yliopisto

Sähköisesti:
http://www.blanko.oulu.fi
e-mail: blanko.blankkitiimi@oulu.fi
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Puheenjohtajan palsta
Tervehdys abiturientit!
(ja te muut, jotka olette saaneet tämän lehden käsiinne)
Tämän Abi-Blankin tarkoitus on kertoa
tietojenkäsittelytieteiden opiskelusta
Oulun yliopistolla etenkin ainejärjestömme Blankon kannalta. Opiskeluun
kuuluu oleellisena osana tuo legendaarinen opiskelijaelämä, jonka syövereihin
tullaan myös tekemään katsaus. Lehdessä on kerrottu muutamista syyskauden
bileistä, joita olemme järjestäneet, ja yleisesti ainejärjestöjen roolista yliopistomaailmassa.
Aluksi hieman yleistä ainejärjestöistä. Ainejärjestöjen tehtävänä on mm.
valvoa opiskelijoiden etua kyseisellä laitoksella, kehittää opetusta ja järjestää silloin tällöin pieniä illanviettotapahtumia.
Suurimalle osalle meistä aktiiveista ainejärjestötoiminta on kuitenkin ennen
kaikkea kavereiden tapaamista ja hauskanpitoa yhdessä.
Kannattaa ehdottomasti miettiä opiskelupaikan valintaa myös sen perusteella, kuinka aktiivinen ainejärjestö mahdollisella tulevalla opiskelupaikallasi on.
Ensimmäisenä vuotena keskityin lähinnä opiskeluun, mutta ehdin siinä samalla nauttia myös muutamista Blankon järjestämistä illanistujaisista. Myöhemmin
olen havainnut, että illanistujaiset ja ainejärjestötoiminta yleensä ovat oleellisesti helpottaneet ”opiskelun tuskaa”.
Blanko on ehdottomasti yksi yliopistomme aktiivisimmista ainejärjestöistä.
Tapahtumakalenteristamme löytyy merkintä yleensä vähintään joka toiselta viikolta. Käytännössä tämä tarkoitta sitä,
että opiskelijoillamme on hyvät mahdollisuudet tutustua toisiin opiskelijoihin
luentosalien ulkopuolella.
Opiskelu on tietenkin yliopistossa se
tärkein tehtävä, mutta lähes yhtä tärkeänä pitäisin opiskelijatovereihin tutustumista ja aktiivista opiskelijaelämää.
Blankon aktiivit ovat lisäksi vaikuttamassa useissa muissa toimielimissä.
Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että
ainejärjestömme edustajat kuulevat viimeisimmät uutiset ja voimme tiedottaa
niistä muille opiskelijoille.

Toivotan onnea tulevan opiskelupaikan metsästyksessä. Kannattaa miettiä
tulevan opiskelupaikan valintaa tarkkaan,
sillä se tulee vaikuttamaan merkittävästi
siihen, millainen tulevaisuudestasi muodostuu. Valintaa kannattaa miettiä oman
motivaation lisäksi myös jo mainitsemani aktiivisen opiskelijaelämän sekä varmasti myös tulevan työllisyystilanteen
kannalta.
Menestystä jatkossa toivottaen

Jukka Kontula
Blankon hallituksen puheenjohtaja

(pikku)Joulu-Blankki
ilmestyy perjantaina 28.11.03.
Siihen tarkoitettu
aineisto on toimitettava Blankkitiimille perjantaihin
21.11.2003 mennessä
(esim.) osoitteella
blanko.blankkitiimi@oulu.fi.
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Mikä kilta?
Blanko r.y. on Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden oma ainejärjestö, kilta. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden
etujärjestönä ja yhdyssiteenä sekä Oulun
yliopistossa että valtakunnallisesti ja siten
tukea alan opiskelijoiden yhteisiä pyrkimyksiä.
Blanko perustettiin vuonna 1973, joten
se on päässyt jo kunnioitettavaan 30 vuoden ikään. Aikuisesta iästään huolimatta
(tai ehkä juuri siitä johtuen) Blanko r.y. on
toimiva opiskelijayhteisö, joka järjestää
sekä jäsenilleen että muille opiskelijoille tapahtumia ja toimintaa.
Blankon toimintaa rahoitetaan pääasiassa Tietotekniikan liiton jäsenmaksupalautuksilla, ja näitä tuloja kilta käyttää jäsentensä vapaa-ajan vieton tukemiseen mm.
maksamalla osallistumismaksuja, tukemalla matkoja erilaisiin tapahtumiin sekä
järjestämällä vapaa-ajan toimintaa, kuten
urheilutoimintaa ja ohjelmallisia iltamia.
Toiminnan muotoja ovat myös osallistuminen Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden opetuksen kehittämiseen, jäsenkunnan suhteiden hoitaminen Oulun
yliopistoon, Oulun yliopiston ylioppilaskuntaan sekä muihin alan järjestöihin ja
yrityksiin ynnä alaan liittyvän materiaalin
julkaiseminen ja jäsenilleen välittäminen.
Blankon toimeenpanovaltaa käyttää yhdistyksen hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä vähintään kaksi (2) ja enintään kuusi (6) muuta jäsentä. Hallitus va-

litsee lisäksi joukon toimihenkilöitä killan tehtäviä hoitamaan. Näitä ovat tällä hetkellä graafinen suunnittelija, fuksivastaava, urheiluvastaava, ohjelmoija, webmaster-, kopo- ja kiltahuonevastaavat, viinimestari, pari valokuvaajaa
ja blankkitiimin jäsenet.
Jäseniä Blankoon kuuluu noin 500 ja
se onkin Oulun yliopiston suurimpia
kiltoja. Pääasiassa jäsenet ovat tietojenkäsittelytieteiden nykyisiä ja entisiä
opiskelijoita, mutta killan hallitus voi
hyväksyä killan jäseniksi myös muita
henkilöitä ja yhteisöjä.
Blanko r.y. on Tietotekniikan liitto
ry:n jäsen. Blankon postiosoite on:
Blanko r.y., Tietojenkäsittelytieteiden
laitos, 90014 Oulun yliopisto. Sähköisesti Blanko löytyy WWW-osoitteesta
http://www.blanko.oulu.fi. Sähköpostitse voit lähestyä kiltaa osoitteen
blanko.hallitus@oulu.fi välityksellä.
Jos Sinulla on jotakin kysyttävää kiltatoimintaan tai opiskeluun Tietojenkäsittelytieteiden laitoskessa liittyen, ota
epäröimättä yhteyttä.

Killan tapahtumakalenteri
loppuvuodelle 2003
pe 14.11.2003
Peli-ilta ja kiltahuonebileet klo 18:00
ti 18.11.2003
Kähmintäsauna klo 18:00
ke 19.11.2003
Syyskokous klo 15:30
ke 19.11.2003
OLuT-sitsit klo 19:00 (ks. sivu 20)
pe 28.11.2003 Pikkujoulut klo 18:00
la 6.12.2003
Itsenäisyyspäivän illallinen klo 19:00
ma 8.12.2003 Blankon saunailta – vol 8 JouluSpecial klo 18:00
Tarkemmat tiedot webistä: www.blanko.oulu.fi/tapahtumakalenteri
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Tietojenkäsittelytieteiden
laitos – opetus ja
taustatietoja
Olemme Luonnontieteellisen tiedekunnan suurin ja yliopiston toiseksi suurin
laitos. Tarjoamme yli 1400 opiskelijallemme ja 130 työntekijällemme monipuolisen ja jatkuvasti kehittyvän opiskelu- ja työympäristön. Koulutamme asiantuntijoita ja monialaisia osaajia haastaviin kansallisiin ja kansainvälisiin tehtäviin.
Valmistuttuasi maisteriksi tietojenkäsittelytieteiden laitokselta voit toimia tietoteollisuudessa työssä kuin työssä. Sinulla on käytännössä varma työpaikka
odottamassa alan yrityksessä tai halutessasi tutkimus- ja kehittämishankkeissa.
Opiskelusi meillä jakautuu viiteen
suuntautumisvaihtoehtoon, jotka ovat
Digitaalinen media, mobiilipalvelut,
ohjelmistotuotanto, ohjelmistoliiketoiminta ja tietojärjestelmät. Katso lisätietoja suuntautumisvaihtoehdoista osoitteesta
www.tol.oulu.fi/tiedotusvalineet/
opiskelu.html.

Tietojenkäsittelytieteiden laitokselle on juuri
valmistumassa uudet toimitilat Linnanmaalla.

Suuntautumisvaihtoehdot ovat kokonaisuuksia, joista voit valita mieleisesi
oman osaamisesi ja kiinnostuksesi mukaan. Opiskelijoiden valmistumista tietyn
suuntautumisvaihtoehdon kautta ohjaavat
valinnaiset opinnot, työkokemus ja pro
gradu -tutkielman aihe. Annamme opiskelijoillemme vapauden opiskella. Kurssivalinnoilla jokainen käytännössä tekee suuntautumisvalintansa kolmannen opiskeluvuotensa aikana. Kaikille pakollisia opintoja on noin 90 opintoviikkoa. Lisäksi kuhunkin suuntautumisvaihtoehtoon kuuluu tiettyjä suositeltavia opintojaksoja.
Tietojenkäsittelytieteiden laitos perustettiin Oulun yliopistoon vuonna 1969
erillisenä laitoksena. Vuonna 1987 se liitettiin luonnontieteellisen tiedekunnan laitokseksi. Tutkimustoimintaamme on alusta lähtien suunnannut voimakas panostus
tietojärjestelmätieteeseen. Tietojärjestelmätieteellinen painotus laitoksen tutkimustoiminnassa oli erittäin selvästi näkyvissä aina 1980-luvun lopulle asti. 1980luvulla laitoksen koulutusohjelmaa laajennettiin liittämällä siihen ohjelmistotuotannon suuntautumisvaihtoehto. Ohjelmistotuotantotutkimus tuli mukaan tutkimustoimintaan varsinaisesti vasta 1990luvun alussa tasavertaisena tutkimussuuntauksena tietojärjestelmätieteen rinnalle.
Ohjelmistoliiketoiminnan ja digitaalisen median suuntautumisvaihtoehdot
aloitettiin 1990-luvun lopussa ja mobiilipalveluiden
suuntautumisvaihtoehto
vuonna 2002. Katso suuntautumisvaihtoehtojemme sisällölliset kuvaukset osoitteesta
www.tol.oulu.fi/abi/.
Alueellinen toimintamme on vahvaa ja
monipuolista. Syksystä 2004 alkaen Kajaanissa aloittaa pysyvä tietojenkäsittelytieteen koulutus. Siellä suuntautumisvaihtoehtoja ovat ohjelmistotuotanto ja ohjelmistoliiketoiminta. Opiskelusta Oulussa
ja Kajaanissa löydät tarkempia tietoja
www-sivuiltamme.
Laitokseltamme valmistuneiden työtilanne on erinomainen. Kun valmistut,
työllistyt.

Tietojenkäsittelytieteiden
laitos – tutkimus, opiskelu,
työelämä
Laitoksemme tutkimus jakaantuu kahteen
alueeseen, joissa kummassakin on neljä
teemaa. Ohjelmistotuotannon tutkimuksessa aiheina ovat ohjelmistojen laatu ja
laatutekniikat, ohjelmistotuotantoprosessien kyvykkyyden mittaaminen ja kehittäminen, ohjelmistoliiketoiminta sekä tulevaisuuden telekommunikaatiotuotteet ja
-palvelut. Tietojärjestelmissä tutkitaan hypertekstitietojärjestelmiä ja elektronista
kaupankäyntiä, käyttöliittymiä ja käytettävyyttä, tietoturvaa ja tietojärjestelmiä sekä
tietotyötä.
Yhteistyöstä tietoteollisuusalan yritysten kanssa meillä on vankat perinteet ja
hyviä kokemuksia jo 1970-luvulta alkaen.
Yhteistyötä on tehty sekä tutkimuksessa
että opetuksessa. Käytännönläheisten
kurssien harjoitus- ja projektityöt on suunnattu vastaamaan yritysten tarpeita. Opiskelijat tekevät myös pro gradu -tutkielmiaan yhteistyössä yritysten kanssa. Perustutkimuksen merkitys yrityksille näkyy
pitkällä aikavälillä. Hyvä teoria on hyväksi
käytännölle.
Tulevaisuudessa pitää hallita yhä laajemmin eri aloja. Tietojenkäsittelytieteiden
laitokselta valmistuu ihmisiä, jotka hallitsevat laajojen kokonaisuuksien koordinoinnin tietotekniikan ja informaatioteknologian alalla. Loppututkinnon suorittaneena filosofian maisterina voit valita työurasi hyvin monipuolisesti sekä asiantuntija- että johtotehtävistä. Esimerkiksi luovuus ja taiteelliset kyvyt ovat hyödyksi
uusmedia-alalla, talouselämän tuntemuksesta taas on hyötyä vaikkapa projektipäällikkönä. Sinä valitset. Me koulutamme.

Opiskelussamme korostuvat ne sosiaaliset taidot, joita tarvitset työelämässäkin. Opetuksessa painotamme
ryhmätyötaitojen ja viestinnän merkitystä. Kunkin suuntautumisvaihtoehdon sisällä pystyt rakentamaan asiantuntijuutesi joustavasti kiinnostuksesi mukaan. Ohjelmistoliiketoiminnan
suuntautumisvaihtoehdossa on kaikilla pakollisena sivuaineena taloustieteitä. Mobiilipalveluissa suosittelemme kaikille tietoliikennepalveluiden
sivuaineopintoja sähkö- ja tietotekniikan osastolta. Muissa suuntautumisvaihtoehdoissa sivuaineet voit valita
vapaasti itse. Sinun on hyvä lukea esimerkiksi sosiologiaa, elokuvatutkimusta, psykologiaa, matematiikkaa,
kasvatustiedettä ja taloustieteitä.
Käytännössä voit lähes täysin vapaasti valita sivuaineesi koko yliopiston tarjonnasta. Humanistinen, yhteiskuntatieteellinen ja kasvatustieteellinen ymmärrys tukevat omassa opetuksessamme annettavia tietoja. Lisäksi
sinulla on meidän opiskelijanamme
hyvät mahdollisuudet vaihto-opiskeluun. Kursseillamme on myös usein
vierailevia ulkomaalaisia opettajia. Jo
opiskeluaikana voit halutessasi osallistua kansainvälisiin projekteihin. Meillä on vapaus opiskella!
Kansainvälistyvät yritykset tarjoavat mahdollisuuksia ulkomailla työskentelyyn. Ammattinimikkeiden laajahkon listan ja esimerkkejä tietoteollisuusalan tehtäväalueista löydät kokonaisuudessaan osoitteesta
www.tol.oulu.fi/abi/tyollistyminen.html.
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ABIsta

FUKSIksi

Teksti (ja viereisen sivun piirros): Kaisa Teronen Evoluutiopiirros: Aapo Herrala

Lukiossa vaaditaan lähes täydellistä läs- Yliopistossa kukaan ei piittaa, saavutko
näoloa tunneilla tai ainakin hyviä selityk- luennolle ajoissa vai myöhässä, jos saavut
siä (hammaslääkärikäyntejä kertyy vuo- ollenkaan.
den aikana joskus yllättävän paljon…)
Lukiossa opiskellaan arkipäivisin, jotta Yliopistossa kaikki opiskelijabileet järjesteviikonloppuna ehtii rentoutua ja käydä tään keskellä viikkoa, jotta viikonloppuna
baarissa.
ehtii rentoutua ja käydä baarissa.
Jos lukiossa reputtaa tentin tai haluaa ko- Yliopistossa järjestetään yhdestä kurssista
rottaa arvosanaansa, joutuu kurssin käy- 3–4 tenttiä vuodessa. Voit valita niistä miemään uudestaan.
leisimmän tai siirtää koko homman jonnekin ensi vuodelle.
Abit ovat koulunsa vanhimpia ja kaikki- Fuksit ovat aivan hukassa 12000 opiskelitietäviä (lukiokirjojen pohjalta pärjää tosi jan seassa, jonne luennoitsijat ja professohyvin Trivial Pursuitissa).
rit heittelevät epämääräisiä tiedonmurusia, joista sitten pitäisi kasata itselleen tutkinto.
Lukiossa pitää opiskella vähän kaikkea Yliopistossa voit keskittyä sinulle hyödylsolubiologiasta eksistentialismiin, vaik- lisiin ja kiinnostaviin kursseihin. Esim.
kei aina kauheasti kiinnostaisikaan.
Tol:lla ei tarvitse lukea matikkaa ollenkaan,
jos ei halua, ja ruotsiakin vain yksi kurssi.
Siirtyessäsi lukiosta yliopistoon, siirryt …osaksi maailmanlaajuista akateemista
samalla pienemmistä paikallisista ympy- tiedeyhteisöä!
röistä ja kuppikunnista…

Tervetuloa Ouluun!
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Lainahaalareissa
Text by Katariina Silvendoinen, TOLin fuksi vuosimallia 2003

Miltä tuntuu olla fuksi? Entä miltä tuntuu
olla fuksi, kun on jo joskus ennenkin ollut
fuksi? Eipä se tunnu enää fuksilta ollenkaan. Kun on jo (ainakin) kerran leimautunut tiettyyn ainejärjestöön/kiltaan, oppinut niihin ikiomiin haalareihin ja tullut
niitten kanssa tutuksi. Fuksina oleminen
on kovasti vaikeaa, kun on itse toiminut
parikin kertaa tutorina (=pienryhmäohjaajana) niille tuoreille ’untuvikoille’.
Miltä tuntuu olla TAAS fuksi, onko elämää ilman haalareita? Vastaan tähän, niin
kuin odotitkin minun tekevän: on. Ja ilokseni olen huomannut, että on elämää, vaikka olisikin fuksina haalareissa. Lainahaalareissa. Yksikään blankolainen ei ole tullut sanomaan, että mitä sinä fuksi teet vääränvärisissä haalareissa. Yksikään blankolainen ei ole suhtautunut ’vääränvärisiin’
haalareihin ollenkaan negatiivisesti. Tämä
jos mikä on suvaitsevaisuutta. Olen kovasti
otettu siitä, että blankolaiset ovat hyvin
suvaitsevaisia. Eikä pelkästään haalarien
suhteen.
Blankolaiset suhtautuvat fukseihin hyvin lämpimästi verrattuna siihen kohteluun, mitä olen jossain muualla toisissa
ainejärjestöissä/killoissa nähnyt. Meidät
fuksit on otettu hyvin lämpimästi ja avosylin vastaan ja mukaan killan toimintaan.
Sanalle fuksi on tullut aivan uusi merkitys.
Fuksi onkin oikeastaan positiivinen käsite. ’Fuksittelu’ on jäänyt vähälle, ja sen
sävy on ollut – jossei aina hilpeä – ystävällinen vähintäänkin.
Miksi minä fuksina haluan olla haalareissa? Siksi. Se on tottumiskysymys. Sitä
ei halua erottua joukosta vain siksi, että on
ilman haalareita, kun on tottunut olemaan
haalaribileissä haalarit päällä. Jospa fuksius on niin kuin neitsyyskin, että kun sen
kerran on kokenut ja menettänyt, niin ei
koskaan takaisin saa? Ehkä korkeintaan
sen tunteen ’like a virgin’ – ei kun ’like a
fuksi again’.
Jokainen vähänkin omasta killastaan
välittävä ihminen haluaa tunnustautua
killan jäseneksi. Jokaisen blankolaisen pitää pystyä kantamaan haalareitaan ylpeänä; todisteena siitä, että kuuluu juuri tähän

joukkoon. Haalarimainosten perusteella pystyy jopa päättelemään haalaripukuisen vuosikurssin; sponsorit on jokaisen vuosikurssin hankittava itse.
Siitä se yhteishenki lähtee käyntiin!
Haalarien käytön ei tarvitse tarkoittaa sitä, että voi laskea montako oksennusta niistä löytyy vuosien käytön jälkeen. Tietysti jokaisella tahralla on oma
merkityksensä (haalareitahan ei kuulu
KOSKAAN pestä), mutta tahrojen
hankkiminen ehdoin tahdoin itsensä
rapakuntoon ryyppäämällä ja nurmikoita ja/tai ojanpohjia pitkin konttaamalla ei ole haalareiden perimmäinen
tarkoitus. Haalarit päällä voi käyttäytyä jopa asiallisesti.
Kun me fuksit siis viimein saamme
omat Blankon siniset haalarit päällemme, voimme edustaa Blankoa niin kuin
ei kukaan koskaan ennen. Ja vanhat
’lainahaalarit’ voi paketoida viimein
varastolaatikkoon muistojen joukkoon…

Käy se kroketti “lainahaalareissakin”...

Kroketti 2003 -mestaruus
taas Champsille
Blankon perinteinen krokettiturnaus järjestettiin tänä vuonna 9.10. lähes yhtä
perinteisessä paikassa eli kiltahuoneen
takapihalla. Huolimatta syksyisen koleisasta säästä rankkaan turnaukseen
uskaltautui 14 urheaa joukkuetta, joissa
mukana oli niin fukseja kuin n. vuosikurssin opiskelijoita. Myös kroketin ystäviä oli saapunut paikalle runsain mitoin kannustamaan suosikkiaan voittoon, tai muuten vain oleskelemaan.
Turnauksen järjestelyihin oli tänä vuonna kohdistettu erityistä huomiota järjestämällä paikalla lisävalaistusta ja nimeämällä turnaukselle päätuomari sekä
useita aputuomareita. Lisäksi pelialueelle oli suurella vaivalla levitelty keltainen lehtipeite.
Joukkueet jaettiin 6 ryhmään ja heti
alusta lähtien peli oli raakaa, sillä vain
ryhmien voittajat selviytyivät seuraavalle kierrokselle. Yhdessä erässä oli
aina 2 ryhmää, jotka kiersivät rataa päinvastaisiin suuntiin ja kuten arvata saattaa, tilanne muuttui sekavaksi kun ryhmät kohtasivat radan varrella. Tuomareilta vaadittiin erittäin suurta tarkkaavaisuutta, kun he yrittivät pysyä selvillä, mikä pallo oli minkäkin joukkueen ja
kuka saa heiluttaa keppiä.
Heti ensimmäisen pelin jälkeen joutui turnauksen jury kokoontumaan ja te-

kemään vaikean päätöksen: pitäisikö rataa lyhentää? Pitkällisen keskustelun ja
muutaman neuvoa-antavan tauon jälkeen
jury teki lähes yksimielisen päätöksen ja
poisti radalta muutaman portin. Sama tapahtui toisen pelin jälkeen. Ja kolmannen.
Mutta neljännen pelin jälkeen jury kokoontui ja päätti yllättäen vaikeuttaa rataa, sillä olihan kyseessä jo finaali.
Finaaliin olivat tiensä raivanneet fukseista koostunut Ms Bob ja edellisen turnauksen mestarit Champs. Tiukan kapteenien palaverin jälkeen joukkueet olivat
valmiita aloittamaan taiston. Ilmassa oli
suurta urheilujuhlan tuntua, kun nämä
nykypäivän gladiaattorit ryhtyivät taistelemaan paikasta taivaassa. Huolimatta Ms
Bobin sankasta kannattajajoukosta ja sangen kovaäänisestä kannattajasta (tai kenties siitä johtuen?) vanhat mestarit olivat
kohtuullisen ylivoimaisia ja Champs pääsi
jo toistamiseen nauttimaan paikasta lehdistön salamavalojen loisteessa. Voittoisassa joukkueessa pelasivat Ari Hautasaari, Henrik Heusala, Toni Lindh ja Miika Hämeenaho.
Jatkaako Champs voittokulkuaan?
Onko tulevissa fukseissa haastajaa? Pysyvätkö putket paikallaan? Kuka helvetti on
Puttosen Jyrki? Nämä ja paljon muuta selviää Blankon krokettiturnauksessa 2004.
Tule paikalle!

Jyrki Puttonen
pääjtuomari

Voittoisa Champs voittoisan turnauksen jälkeen.
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Blankon SyysExcu 2003
Jyväskylä-Tampere, short edition
Tämä tarina kertoo referoiden Blankon
tämänvuotisesta SyysExcursiosta Jyväskylään ja Tampereelle. Parhaat palat tässä Abi-Blankissa, pahimmat paljastukset seuraavassa Blankissa!
Excursion toteutunut ohjelma poikkesi ainakin aikatauluiltaan suunnitellusta, mikä lienee tavallista. Yllättävää
kyllä olimme välillä jopa aikaisessa!
Sää vaihteli matkalla aika lailla. Kun
lähdimme, Oulussa oli syksy, ja palatessamme matkalla oli kunnon lumipyry ja
kaupunki valkoisena.
Lähdimme matkaan keskiviikkona
22.10. klo 8:17, kun viimeinenkin (vesivahingon uhriksi joutunut) matti myöhänen saapui bussille. Taisi olla Niko,
kun totesi, että tämänvuotinen Excu olikin oikea fuksi-Excu; vanhoja naamoja
oli mukana yllättävän vähän, ja Excun
järjestäjätkin olivat fukseja. Kiitokset
kaikkien exculaisten puolesta Samulille, Liisalle ja Juholle onnistuneesta reissusta ! ! !
”Hurraa”-huutojen saattelemana ylitimme Kempeleen rajan, jolloin virallinen Excu-henki – vai oliko se pullon
henki? – pääsi valloilleen. Epävirallinen
exculaisten esittelykierros suoritettiin
bussin etuosassa mikkiin puhuen. Matkan ainoa ulkomaalaisvahvistus esitteli itsensä suomen kielellä, mistä irtosi
matkan ekat aplodit.
Joka pysäyksellä osa pojista juoksi
nelostien varteen suorittamaan tarpeensa, mikä ei kovin monen kerran jälkeen
jaksanut naurattaa… Muuten käytös oli
suorastaan epäilyttävän asiallista.
Bussikuski sai nauttia äänekkäästä
karaoke-laulannasta, kun mikin toimimattomuudesta johtuen koko bussilastillinen exculaisia hoilasi iskelmiä –
”Miljoona ruusua” humalaisen miesjoukon laulamana oli viattomuudessaan
yllättävän kaunis esitys, ja herkisti jopa
selväpäisen reportterin!
Jyväskylään saavuttaessa bussin vessa oli jo hajonnut ja nälkä oli suorastaan
raivoisa. Ekat haalarimerkit oli ommeltu reportterin toimesta; Liisa oli muistanut ottaa mukaan lankaa ja neuloja.
Excu-CD oli kuuneltu läpi jo moneen
kertaan, ja ”Tao-Tao” soi päässä, vaikka

Stop-nappia oli jo painettu aikaa sitten.
Suuria jouluisia lumihiutaleita leijaili taivaalta.
Jyväskylässä pääsimme nauttimaan yliopiston ruokalan antimista. Kovasta nälästä huolimatta suurimmalla osalla jäi
puolet jättiläismäisistä tortilloista syömättä. Jälkiruoka oli mainiota.
Syönnin jälkeen tutustuimme Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmätieteen opiskelijoiden ainejärjestön, Dumppi ry:n, pikkuruiseen toimistoon ja erikokoisiin jäseniin. Kyll’ maar Blankon kiltahuone on iso
ja mahtava, vaikka onkin maan alla!
Emme kauaa ehtineet vanhentua yliopistolla, kun tuli lähtö yritysesittelyyn
Samstockille. Haalarit piti vaihtaa virallisempiin vaatteisiin, mutta onneksi kukaan
ei ollut tarpeeksi humalassa joutuakseen
jäämään pois esittelystä. Exculaiset nuokkuivat kyllä ahkerasti, eikä esitys suonut
virkistystä hedelmistä huolimatta. Esittely oli yllättävän äkkiä ohi, mutta onneksemme saunalle pääsi jo.
Sauna sijaitsi aivan Jyväskylän keskustassa, maan alla. Perillä piti jo useamman
oikaista retkipatjalle, ja reportterikin testasi saunatilojen sohvaa, jolla oli oikein
mukava ottaa iltapäivänokoset. Herääminen koitti, kun ”varastoja” täydentämään
lähteneet exculaiset palasivat kilisevine
kasseineen ja kasvomaaleineen.
Saunominen alkoi 17:30 ja jatkui aina
aamuyölle saakka. Osa exculaisista sau-

noi, ja loput pelasivat kaiken maailman
pelejä. Vikke esitteli illan mittaan suorastaan pyörryttäviä korttitemppuja, jotka
saivat aikaan hillittömiä aplodeja. Dumppareitakin oli toiminnassa mukana alusta
asti, ja haasteita Twisteriin otettiin vastaan
puolin ja toisin – välillä jopa sekajoukkuein.
Reportteri tunki saunaan poikien kanssa, mutta virallinen tyttöjen saunavuorokin piti järjestää ujoimmille. Tyttöjen pyrähdettyä saunassa, alkoi seuraava kierros,
ja dumpparitkin saivat turhat vaatteet riisuttua. Näin naisnäkökulmasta voi sanoa,
että isännät olivat pyyhkeet päällään hyvinkin edustavia.
Meidän Liisa maalaili illan Suomi-Ruotsi-bileiden henkisiä kasvomaalauksia. Pariin naamaan ilmestyi muitakin lippuja.
Excu-CD soi tauotta edelleenkin.
Lähtö bileisiin Gigglin Marliniin tapahtui 23 aikoihin; valitettavasti kaikki eivät
jaksaneet lähteä mukaan. Ekat exculaiset
hyytyivät jo ja kaivautuivat makuupusseihinsa.
GM:ssa oli Suomi-Ruotsi-meininki huipussaan. Liekö syynä GM:n korkea hintataso, kun ensimmäiset exculaiset poistuivat paikalta jo yhden aikoihin. Me viimeiset exculaiset (reportteri mukaan lukien)
saavuimme saunalle 2:30 paikkeilla –
dumpparit jäivät joraamaan vielä täydellä
teholla.
Saunominen ja iltasatujen kertominen
oli täydessä vauhdissa, kun me innokkaimmat bailaajat pöllähdimme paikalle.
Saimme kuulla, että pari blankolaista oli
yrittänyt korttelikierrosta pakkasessa pelkät kengät jalassa, mutta matkan pituuden
takia olivat kääntyneet kesken matkan takaisin.
Yö-löylyjä piti ehdottomasti koittaa, ja
kyllä kannatti. Sauna oli aivan erilainen 10
tunnin päälläolon jälkeen. Kun kaikki olivat löytäneet nukkumapaikan ja valot oli
sammutettu, kuului kutsu jatkoille sauna-

tilan eteiseen; siellä istuttiin pienellä
porukalla, naurettiin ja häirittiin muitten unta. Taisi siinä pullokin kiertää
kädestä toiseen…
Tiiviistä ja trooppisesta tunnelmasta, valojen räpsimisestä ja metelistä
huolimatta nukkuminen sujui lopulta
varsin hyvin. Aamulla alkoi siivoaminen heti ylös päästyämme, kello oli jotain välillä 8-9. Löytötavaroita tuli kassillinen, mutta pari filmiä jäi pysyvästi
hukkaan, ja muutama oli mennyt poikki jossain välissä. Pääsimme ulos saunalta aikataulussa, ja bussilla oli koko
Excu-joukko koolla. Saimme vähän
myöhässä dumppareitakin Exculle
mukaan.
Jyväskylästä päästyämme ensimmäiset kuorsasivat. Himoksella lumetettiin jo. Längelmäellä oli vessatauko,
joka lipsahti taas sinne varastojen täydennyksen puolelle.
Tampereelle saavuimme kymmenisen minuuttia aikataulusta myöhässä,
mutta TietoEnatorilla vastaanotto oli
lämmin. Haalareita ei tarvinnut riisua,
kelpasimme sellaisinaan.

Toinen, ja matkan viimeinen, yritysesittely alkoi TE:n tarjoamalla erinomaisella lounaalla. Lounaan jälkeen
tutustuimme TE:n vapaa-ajanviettotiloihin.
Varsinainen yritysesittely oli hyvin
tehty ja kiinnostava. Joka osastolta oli
oma ’luennoitsija’. Kalvosulkeiset menivät yllättävän pirteissä tunnelmissa,
mikä oli varmasti tarjoillun kahvin ansiota osittain. Meille ilmaistiin selkeästi, että
TE on kiinnostunut opiskelijoista.
TE:lta lähdimme saunalle pienen
Tampere-sightseeingin jälkeen. Totesimme, että kaupungissa on paljon pippelipatsaita! Bussi heitti meidät kyydistään Koskikeskuksella, ja saimme kotvasen odotella Ratinanlinnan takapihalla, ennen kuin pääsimme yläkerrok-
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Saunassa oli hyvät löylyt ja tiivis tunnelma. Reportteri eksyi taasen miesten
sekaan, mikä oli hyvä asia, sillä saunassa
selvisi, että saunalta pitäisi lähteä klo 23
mennessä. Tällä kertaa ei ollutkaan naisten saunavuoroa ollenkaan. Saunomisen
jälkeen Blankon mullikuoro reportterilla
vahvistettuna esitti ”Yogi bearin” miehekkään raivokkaasti; paikalliset olivat suorastaan mykistyneitä.
Saunalta piti lähteä siis 23 mennessä,
määränpäänä Partyhouse Kiva ja Kolmiobileet. Osa juhlijoista meni ilmaisella busseen saunomaan. Miniomenapuun he- silla, ja me loput kävelimme. Matka ei oldelmät houkuttivat osan joukosta rai- lut pitkä ja ilta oli nuori ja kaunis.
voisaan omenasotaan ja pulujen seura
kirvoitti ”Yogi bearin” kuorolauluna.
Reportterikin lauloi ääneen muiden läsnäollessa ensimmäistä kertaa sitten peruskoulun laulukokeiden. Eikä hävettänyt yhtään!
Tampereen yliopiston matematiikan,
tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteen
opiskelijoiden ainejärjestö Luuppi ry:n
meille järjestämä sauna sijaitsi siis Ratinanlinnassa ja aivan ylimmässä kerroksessa. Näkymät auringon laskiessa olivat upeat! Saunomaan päästiin saman
tien. Varastojen täydennys onnistui Koskikeskuksessa, jonne pääsi Ratinanlinnasta sisäkautta.
Juhlinta oli aika lailla erilaista kuin
Kivassa oli hyvä meno päällä, paljon
Jyväskylässä. Tai oikeastaan aika samanlaista: blankolaiset ja dumppilaiset ihmisiä (=opiskelijoita) ja hyvä palvelu.
bailasivat keskenään, tamperelaiset Pari metriä korkea lava oli jo täynnä blanluuppilaiset olivat lähinnä omissa poru- kolaisia reportterin saapuessa paikalle.
koissaan. Hauskaa oli joka tapauksessa Loppuillasta esiintyivät Laura Lee ja Hanja välillä soi jopa humppa! Pari kasaa- nibal, kummallakin oma show. Mitään ei
jäänyt näkemättä, ja digikameroiden salakin rakentui jossain välissä.
mat välkkyivät
ahkerasti. Joku
fani taisi saada
Laura Leeltä
nimmarinkin
iholleen.
Yön edetessä alkoi exculaisia väsyttää
ja nälättää. Jotkut kävivät välillä syömässä.
Parhaimmassa
(pahimmassa)
kunnossa olevat vilkuilivat
ahkerasti kelloa viimeiset
tunnit. Osa exculaisista katosi välillä ties
minne, mutta

useimmat lähtivät viimeistään kolmeksi
bussille – siis heti, kun mahdollista. Reportterikin raahattiin pois Kivasta kesken
parhaan menon.
Yllättävää kyllä, kaikki olivat ajoissa
paikalla maalissa. Bussi lähti hiljaisuuden
vallitessa perjantain aamuyöstä klo 3:30
Tampereelta kohti Jyväskylää ja Oulua.
Kun oli päästy liikkeelle, alkoi jo kuorsaus kuulua. Vielä jaksoi muutama pullo liikkua kädestä käteen.
Klo 5:25 alkoi kuulua laatoituksen ääniä
bussin vessasta. Pitkälle sitä selvittiinkin!
Dumppilaisia ripoteltiin kyydistä pitkin
Jyväskylää, viimeinenkin ’laina-exculainen’ poistui kyydistä 5:58. Osa toivotteli
pikaisia jälleennäkemisiä – Blankon vuosijuhlissa nähtäisiin taas.
Matkan jatkuessa kotia kohti, kuului
bussin hiljaisuudesta monotonisella äänellä kuolematon lause: ”Nyt on mulla viimeisetkin oljenkorret käytetty, ei oo hyvin asiat”. Vessa lainehti taas ja osa porukasta oli
hyvin tiedottomassa tilassa. Reportterikin
taisi nukahtaa kesken muistiinpanojen kirjoituksen…
Reportterin säpsähtäessä hereille klo 8
oli talvi tullut! Kuski ei välttämättä ollut
hillittömästä lumipyrystä yhtä innostunut.
Kello 8:15 tauon paikka: ihme kyllä, kukaan ei ostanut tällä kertaa kaljaa.
Viimeinen pissatauko Pulkkilassa: 79
km matkaa Ouluun. Tunnelma taukopaikalta lähdettäessä on k.u.o.l.l.u.t.
Klo 10:50 aurinko pilkistää pilvien raos-
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ta, maa on valkea Kempeleessä. Viken
hymy on kuin Naantalin aurinko. Lumipyry sakenee, ja taas näkyy kaljapullo jonkun kourassa: tästäkö alkaa se
kuuluisa ’uusi nousu’?
Perjantai 24.10.2003, kello 11:01 perillä Oulussa. ”Hurraa”-huudot raikuvat järjestäjille ja aplodit kuskille, joka
kaikesta huolimatta toi ja vei meidät
perille. Linja-autoasemalla matkan
”johto” poistui kyydistä. Ilmeistä pystyi päättelemään sen verran, että joku
sai matkalla jotakin.
Kello on 11:18 ja bussi perillä lähtöpaikassaan Oulun yliopistolla: ”Lunta
tulvillaan on raikas talvisää”. Kyllä uni
maittoi useampana päivänä ja yönä tämän reissun jälkeen!
Tämä oli allekirjoittaneen ensimmäinen excursio, vaikka yksi yliopistotutkinto onkin jo takana. Sen sanon, että
pelkästään hyviä ja iloisia muistoja tulvahti mieleen tätä juttua puhtaaksikirjoittaessa. Hymy on huulilla joka kerta, kun Blankon SyysExcu vain mieleen
tulee! Kiitos vielä kaikille mukanaolleille ikimuistoisesta ja omalaatuisesta
Excursiosta! Ja ensi kerralla otetaan
uusiksi.

Katariina Silvendoinen
Blankon SyysExcursion
virallinen reportteri
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Vuosijuhlat
1.11.2003
Juhlien ykköspöytä nauttimassa
juhlaillallista.

“Kröhöm,
avaan juhlan.”

O
i
k
.
Seremoniamestarina
toiminut Niko
Hummastenniemi
hääri juhlaväen
joukossa kuin
kala vedessä
seremoniasauvansa
kera.

Blanko
30 vuotta
Professori Pekka Abrahamsson
ja juhlapuhe.

Kansanedustaja
Suvi Lindén ja
puhe nörteille.

17

“Mitä se
oikein
sanoi?...”

Kuvat:
Markku
Pylkkö

“Vieläköhän hän
kauan puhuu?”

Otetaanko taas?

Bar is open!

Kilta vietti 30-vuotissyntymäpäiväänsä
Pyhäinpäivänä juhlavasti.
Tässä lyhyt kuvakavalkadi itse juhlasta. Vuosijuhlaraportti
kuin myös selvitys,
mitä tapahtui jatkoilla ja silliaamiaisella,
tarjoillaan seuraavassa numerossa.
Tanssiklinkkeri täyttyi Virpi Piipon ja orkesterinsa tahdissa tanssijoista.
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Blanko-päivät ’03
– Opiskelijoiden voimannäyte
Mitä tapahtuu, kun kootaan yhteen
motivoituneita henkilöitä, jotka eivät
pelkää vastaanottaa haasteita? Syntyy
ennakkoluuloton ryhmä, joka toteuttaa
mahdottomaltakin tuntuneita asioita.
IT-alan asiantuntijoille ja johdolle
suunnattu Blanko-päivät’03 seminaarin
järjestelyt olivat suuri haaste tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoista kootulle
kahdeksanhenkiselle projektiryhmälle.
Blanko-päivien 30-vuotisjuhlaseminaari järjestettiin 15.-16.10.2003 Oulussa, Uudella Seurahuoneella. Tapahtuma
keräsi lähes 200 kävijää.
Haasteet tuovat mukanaan myös
mahdollisuuksia. Blanko-päivät on suuri projekti, jossa jokaiselle tarjoutuu
mahdollisuus oppia ja luoda uutta sekä
tustua mielenkiintoisiin ihmisiin. Tapahtuman toteutus perustuu vapaaehtoisuuteen, joten motivaation, sitoutumisen ja vuorovaikutuksen merkitys on
suuri. Projektin aikana hankitut kontaktit, kokemus ja itseluottamus ovat resursseja, joista on varmasti hyötyä tulevaisuudessa. TeliaSoneran varatoimitusjohtaja Harri Koponen totesi Blankopäivillä, että tapahtuma tarjoaa järjestelyissä mukana oleville opiskelijoille hyvän ponnahduslaudan yritysmaailmaan.
Työskentely projektissa ei ole ollut
pelkkää raatamista. Mukaan on mahtunut iloista yhdessäoloa, hauskanpitoa
vapaa-ajalla ja rentoja illanistujaisia. Pil-

Teksti:
Katja Sipponen

ke silmäkulmassa ja hyvä yhteishenki auttaa jaksamaan tiukat aikataulut ja haasteellisen työmäärän.
Tämän vuotisia Blanko-päiviä lähdettiin toteuttamaan sillä asenteella, että tapahtuman perinteelle luodaan jatkuvuutta myös tulevaisuudessa. Pitkin vuotta on
tullut useilta tahoilta viestiä, että tällä konseptilla toteutetulle tapahtumalle on Oulussa kysyntää. Myös osallistujapalautteessa toivottiin päivien jatkuvan. Blankopäivät’04 projektiin etsitäänkin nyt innostuneita tekijöitä.
Blanko-päivät’03 oli hyvä osoitus opiskelijoiden, yritysten ja alan tutkimuslaitosten välisestä yhteistyöstä. Tällaisen yhtesityön merkitystä ja mahdollisuuksia ei
voi liikaa korostaa. Näin on saatu aikaan
kontaktifoorumi, joka on osaltaan mahdollistamassa Pohjois-Suomen ja erityisesti Oulun alueen IT-alan tutkimuksen sekä
business- ja teknologiaosaamisen esiintuomista ja kehittämistä.

Tämänvuotisten
Blanko-päivien
ylen onnellinen
projektiryhmä
menestyksellisesti
suoritetun uurron
jälkeen.

Fuksisaunassa kunnioitettiin
perinteitä
Teksti:
Jukka Kontula
Kuvat:
HeikkiRäinä

Perinteinen Blankon fuksisauna järjestettiin
tänä vuonna 12.9. perinteisessä paikkaa eli
Teekkaritalolla. Perinteitä kunnioittaen paikalla oli myös edustaja yritysmaailmasta ja
poliisit kävivät jälleen pitämässä huolta juhlijoiden turvallisuudesta.
Joku on joskus sanonut, että hienojen tilaisuuksien huono puoli on se, että joutuu
kuuntelemaan huomattavan määrän puheita ennen kuin päästään itse asiaan. Tämän
määritelmän mukaan Blankon fuksisaunasta on muotoutumassa hyvinkin hieno tilaisuus, nimittäin uudet opiskelijat saivat kuunnella 2 tuntia eri tasoisia puheita ennen kuin
pääsivät nauttimaan juomatarjoilusta.
Illan aloitti CCC:n puheenvuoro, jonka
kävi pitämässä vanha TOL vaikuttaja ja nykyinen CCC:n varatoimitusjohtaja Erkki Koskela. Hän esitteli yrityksen toimintaa ja antoi
vinkkiä, mitä tulevien opiskelijoiden kannattaisi lukea, jotta ovet työelämään joskus
avautuisivat. Mr. Koskela painotti myös tutkinnon suorittamisen tärkeyttä ennen kuin
siirtyy työelämään (tämän kommentin ansiosta tekstin moraalinen hyväksyttävyys nousi 30%). CCC:n puheenvuoron jälkeen oli
äänessä Tietotekniikan Liitosta (TTL) Jorma
Pyy, joka kertoi mitä hyötyä Blankoon ja sitä
kautta TTL:n kuulumisesta opiskelijalle on.
TTL:n puheenvuoron jälkeen Katja Halvari
Pohjois-Pohjanmaan tietojenkäsittely-yhdistyksestä (Potky) kävi kertomassa elämästä
Blankon jälkeen (onko sitä?). Virallisemman
osuuden kruunasi palkitsemistilaisuus, jossa 9 parasta tämän vuoden pääsykokeissa
menestynyttä palkittiin, Blankon ja TTL:n

toimesta, Blankon täysjäsenyydellä loppuvuodeksi.
Luultavasti tähän mennessä puolet
uusista opiskelijoista oli jo menettänyt
uskonsa illan tarjoilun suhteen eikä tilannetta varmaan auttanut se, että seuraavaksi vuorossa oli Blankon esittely ja lavalle marssi noin 20 Blanko-aktiivia. Onneksi aktiivimme ovat tarvittaessa lyhytsanaisia ja moni ymmärsi fuksien janon, joten esittelyt jäivät lyhyiksi ja ytimekkäiksi. Tämän jälkeen uusille blankolaisille piti vielä kertoa talon käyttäytymissäännöt ja sittenhän juomahanat jo
aukesivatkin. Säännöt taisivatkin mennä
harvinaisen hyvin perille, sillä saunatiloihin ei tietääkseni hajonnut yhtään pulloa
koko illan aikana.
Fuksien nautittua noin tunnin ajan
Blankon tarjoamista rentouttavista juomista oli aika laittaa uusien nörttien notkeus koetukselle. Luvassa oli perinteistäkin perinteisempi ja kaikkia lähentävä
lappuleikki. Tietokoneen ääressä jähmettyneet lihakset saatiinkin varmasti venymään sillä muutama ryhmä venyi mitä
uskomattomimpiin asentoihin. Kisan lopussa koettiin yllättävä käänne, kun vanhemmista tieteenharjoittajista koostuva
Old School -joukkue tuli kisaan mukaan.
Old School -porukka on kuitenkin tainnut istua koneen ääressä jo liian kauan,
sillä viimeinenkin notkeus näytti olevan
kadoksissa ja kisan ylivoimaisen voiton
vei joukkue nimeltä Gustastum (tai jotain
tuohon suuntaan) 12 lapulla.
jatkuu seur. sivulla
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Ilta jatkui saunomisen, syömisen ja toisiin tutustumisen merkeissä myöhään yöhön. Saivatpa uudet fuksimme houkuteltua puheenjohtajankin pöydälle tanssahtelemaan ja huhujen mukaan vanha puheenjohtajakin olisi innostunut uusista opiskelijoista niin, että olisi kivunnut pöydälle ja julkisesti riisunut vaatteitaan päätyen lähes syntymäasuunsa…
Illan perinteisiinhän kuuluu myös kolme virkavallan
vierailua ja tällä kertaa viimeinen tapahtui ilmeisesti ihan
aiheesta. Noin kolmen aikaan yöllä viimeiset talolle jääneet mohikaanit olivat innostuneet ja aloittaneet rumpu
/ huuto –session, jonka poliisi kävi keskeyttämässä takavarikoimalla porukan innostamiseen käytetyt bongo rummut.
Illasta jäi kuitenkin hyvä maku
suuhun ja vaikuttaa siltä, että olemme saaneet seuraamme taas uuden
aktiivisen joukon pieniä blankolaisia. Illan aikana moni kyseli jo hallitukseen / toimariksi pääsystä.
Vinkkinä sanottakoon kaikille kiinnostuneille, että näyttäkää aktiivisuutenne ja kiinnostuksenne heti
syksyllä, niin vaaleihin mennessä
tiedämme, ketkä ovat parhaita jatkamaan Blankon perinteitä tästä
eteenpäin. Kuten varmaan huomasitte tästäkin jutusta, Blankossa perinteitä riittää ja sen lisäksi niitä
tulee jatkuvasti lisää.

Oulun Luonnontieteilijöiden SITSIT
KE 19.11.2003 kello 19.00 Teekkaritalolla
Perinteiset SITSIT järjestetään keskiviikkona
19.11. kello 19.00. Ovet avataan jo kello 18, joten
aikaisemminkin kuin klo 19 pääsee sisään.
Kannattaa muistaa, että laulukirja julkaistaan
sitseissä, joten toisaalta tämä on ainutkertainen
tilaisuus! Laulukirjan voi ostaa itselleen sitsien
aikana.
SITSIT ovat hieman muodollisempi juhla, jossa hyvässä seurassa ensin nautitaan hyvää ruokaa ja sitten lauletaan mukavia lauluja. Loppuilta meneekin sitten laulellessa ja seurustellessa.
Tarjoilusta vastaa koulutettut huippuammattilaiset, joten juhlissa voi nauttia oikeasti elämästä.
Kaikki tälläinen mukavuushan maksaa, mutta OLuT on päättänyt tulla opiskelijaa vastaan
niin, että hinta painuu vaivaiseen 20 euroon.
Maksu tulee suorittaa OLuT:n tilille: OP
574136-2142346 ja viestiin maininta SITSIT ja oma
nimi (tai nimet).
LISÄKSI tulee ilmoittautua rahastonhoitajallemme Tiina Forsmannille, sähköpostilla:
tiinafor@paju.oulu.fi
Ilmoittautumisessa tulee mainita seuraavaa:
- Oma nimi
- Mahd. avec. (nimi)
- Kasvis- vai liharuoka
- Mahd. ruoka-allergiat.
(Kasvisruoka on täytetyt paprikat riisillä ja liharuokana porsaanleike kermaperunoilla ja läpimillä vihanneksilla.)
HUOM! Maksu ja ilmoittautumiset tulee suorittaa viimeistään perjantaina 14.11.2003.

Mukaan mahtuu noin 50 luonnontieteilijää, joten nopeasti ilmoittautumaan, niin et jää paitsi loppuvuoden luonnontieteilijöiden get togetheriä eli
kokoontumista.
TILAISUUDEN AIKATAULU (ALUSTAVA )
klo 18
Ovet aukeavat.
klo 19.00 SITSIT alkaa. Laulukirja julkaistaan.
Puheenjohtajan tervetulijaistoivotus
Alkukeitto (kasvis) ja ruokahalun kohotussnapsi
Ruokailu alkaa ja kohotetaan ruokahalua
lisää
Jälkiruoka kahvi + avec
Laulualkaa laulukirjan mukaan (sauna
aukeaa)
Ja jatkuu...
05.00
SITSIT loppuu
Ruokalista:
Alkukeitto: (kasviskeitto) + patonki
Pääruoka
Jälkiruoka: marjapiirakka kahvilla + avec
Ruokajuomana: viini, virvoitusjuoma, vesi
Pukukoodi:
MIEHET: Suorat housut ja kauluspaita
NAISET: Hame/housut ja siisti paita.
Kaikki joukolla mukaan!

Nim. “Tasa-arvo tiedotukseenkin”:

Yleisöltä

Tasa-arvoako?
Tunnettu tosiasia on, että tekniikan ja tietojenkäsittelyn alalla suurin osa opiskelijoista
on miehiä. Itse olen tietojenkäsittelyä opiskeleva nainen ja minua tämä epätasainen
sukupuolijakauma ei häiritse pätkääkään.
Naisten aliarvioiminen taas häiritsee minua
suunnattomasti.
Mirror-kampanjan tarkoituksena on houkutella naisia tekniikan alalle. Jos tyttöjä ei
kertakaikkiaan kiinnosta tietojenkäsittely
eikä tekniikka, miksi heitä alalle houkutellaan? Alaa ei muka koeta tarpeeksi ”naiselliseksi”, mutta jos joku tekniikasta kiinnostunut abi-tyttönen on valmis valitsemaan
toisen alan pelkästään tämän takia, on hänellä korvien välissä pahasti vikaa.
”Naiseudesta on jopa etua: tytöt saavat
pääsykokeissa lisäpisteitä ja koulussa sekä
työelämässä pidetään kuin kukkaa kämmenellä.” kertoo insinööri Sanna Mirror-kampanjan esitteessä. Kyseisessä esitteessä myös
muut naiset kertovat, kuinka hyvin he pärjäävät alalla. Mielestäni on varsin sovinistista
jakaa esitettä näinkin itsestäänselvää asiaa
koskien. Sovinistista on myös antaa pisteitä
pääsykokeissa sukupuolen perusteeella. Ihan
niin kuin naiset eivät ikinä pääsisi alalle, jos

heille ei annettaisi lisäpisteitä. Miksi ihmeessä naisia pitäisi kohdella mitekään
eri tavoin kuin miehiä? Jos miespuolinen
henkilö on pätevämpi, niin mielestäni
opiskelupaikan tulisi automaattisesti kuulua hänelle. Tässähän alkaa ihan huolestuttamaan miesten asema!
Yksi lukuisista muista naisten älykkyyden aliarvioimisen esimerkeistä on
eräässä nimeltä mainitsemattomassa lukiossa järjestettävä ”ATK -kurssi tytöille”. Jo kurssin nimi olettaa, etteivät tytöt
voi tietää tietokoneista yhtään mitään ja
siksipä heille täytyy järjestää oma kurssinsa. Sääliksi käy niitä poikaraukkoja,
joilla on sormi suussa tietokoneiden
kanssa ja he eivät kehtaa mennä tytöille
tarkoitetulle kurssille. (Otetaankohan
heitä edes sinne?)
Entä sitten, jos kaikki tietojenkäsittelyn ja tekniikan opiskelijat olisivat miehiä? Kuka siitä kärsii? On aivan turhaa
houkutella naisia esitteillä tai ylimääräisillä pääsykoepisteillä alalle, sillä uskon
että asiasta kiinnostuneet ovat tarpeeksi
älykkäitä hakeutumaan alalle omatoimisesti.

Muutaman vuoden baareissa kulkemisen jälkeen on jokaisen naispuolisen henkilön kohdalle varmasti osunut mitä mielikuvituksellisimpia iskuyrityksiä. Yleisimmät latteudet
kauniista silmistä ja niin edelleen on varmasti jokainen kuullut, mutta joukkoon mahtuu
myös mitä omituisimpia keskustelunavauksia. Tällaiset omituisuudet eivät kuitenkaan
välttämättä ole kovin omaperäisiä, hauskoja,
nokkelia tai muutenkaan hyviä, vaikka ne sellaisilta suustaan päästäjästään saattavatkin
vaikuttaa. On olemassa sananparsia, joita on
hyvä välttää, jos naisihmiseen tosiaan tahtoo
tutustua. Seuraavassa muutama esimerkki elävästä elämästä.
Jos neidillä on lävistys
huulessaan tai leuassaan,
niin kannattaa miettiä, että
kuinkakohan monta kertaa
aikaisemmin häneltä on kysytty, että millaista mahtaa
sen kanssa suuteleminen.
Luultavasti aika monta kertaa. Ja jos kyseisessä lävistyksessä on piikki, sitä ei ole
myöskään sovelista ruveta

tökkimään sormellaan ennen kuin on sanonut sanaakaan. Kommentti ”Vähä sää
olisit hyvän näkönen ilman tuota lävistystä ” on myös varsin loukkaava. Nimittäin
se on aivan sama asia kuin haukkua tytön kampausta tai vaatetusta.
Jos keskustelu lävistetyn neitosen kanssa lähtee kuitenkin jostakin kumman
syystä etenemään, ei kannata jatkaa utelemalla että millasta suuseksi kielilävistyksen kanssa on. Sekin on kuultu kovin
monta kertaa ja mistä ihmeestä hän sen
voisin tietää? Ainakaan minä en ole koskaan harrastanut seksiä henkilön kanssa,
jolla on kielilävistys, vaikka minulla itselläni sellainen sattuukin olemaan.
”Vähä sulla on hyvät sääret. Näytä sun
varpaita.” on pelottava. Fetissinsä kullakin, mutta ainakin minulle pyyntö loi mielikuvan itsestäni makaamassa katuojassa
paloiteltuna ja varpaankynnet irti revittyinä, joten tilaisuuden tullen pakenin paikalta. Kyseisen tapahtuman jälkeen en ole
hameeseen pukeutunut. Keskustelun ensimmäisen kymmenen minuutin aikana
ei välttämättä myöskään kannata kertoa
jatkuu seur. sivulla
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pitävänsä naisten alusvaatteisiin pukeutumisesta. Jotain soisi sentään jätettävän arvailuiden varaan. Aika yllättävä fetissi insinööriltä tosin.
Itse kukin on varmaan jossain elämänsä vaiheessa eksynyt myös maalaiskapakoihin, näihin pikkukylien parhaisiin menomestoihin, joissa jokaisella peräkammarin pojalla on mahdollisuus löytää onnensa ja emäntä tiluksilleen. Usko tai älä, mutta
”Kenenkäs tyttöjä se sinä oot?” voi olla
myös iskuyritys. Vielä irstaammaksi sen
tekee varsinkin se jos setä tuntee isäni, kuten meilllä päin yleensä tunteekin.
”Oottako te emäntäkoulusta?” on (yllätys, yllätys!) myös maalla kuultu. Tämä tuli
aikalailla yllätyksenä, sillä en usko näyttäväni kovin katu-uskottavalta emäntäkoululaiselta. En myöskään osaa tehdä edes
makaroonilaatikkoa ilman kämppikseni
avustusta, saati sitten että ruoanlaitto muutenkaan kiinnostaisi. Ja emäntäkouluun
minua ei saisi kirveelläkään.
Jos olet kaappihomo, kannattaa ennen
naisen iskemistä miettiä, että entäpä jos
tyttönen tietääkin asiasta. Nimittäin aikasi
häntä ahdisteltuasi, neidille saattaa tulle
yllättävä halu sanoa ääneen kavereittesi
kuullen, että etkös sinä ole enemmän miehistä kiinnostunut. Läheltä nimittäin piti.
”Meille vai teille” –tyyliin kysymykset
kannattaa kysyä vasta kun ollaan keskusteltu jonkin aikaa, tai kun neitonen on tarpeeksi kännissä. Myöskin ennen vakavamman suhteen aloittamista olisi hyvä tutustua ihmiseen etukäteen. Tytölle, jota ei ole
nähnyt vuoteen ja jonka kanssa on vaihtanut korkeintaan pari sanaa, ei välttämättä
kannata soittaa keskellä yötä ja kysyä että
aletaanko seurustelemaan. Tyttö voi nimittäin kesken unien herättyään olla kovinkin
äkäinen ja lyödä luurin korvaan.
Haluaisin korostaa että mainitsemani
esimerkit ovat vain omalle kohdalle osuneita ja on myös lukuisia muita lausahduksia, joita ei suustaan kannata päästää. Mutta mitä heille sitten pitäisi sanoa? En minä
tiedä, eikä se minun ongelmani olekaan. :)
Nim. “Harkintaa iskuyrityksiin”

Morientes,
Tietojenkäsittelijöiden ainejärjestönä Blanko ottaa huomioon myös jäsentensä liikunnalliset tarpeet. Mikä olisikaan parempaa
vastapainoa koodaamiselle ja tenttikirjoille kuin urheilu? Tällä hetkellä jäsenille on
tarjolla vakinainen sähly- sekä sulkapallovuoro ja uusia haetaan mikäli kysyntää ja
resursseja löytyy.
Urheilutoiminta ei kuitenkaan ole ainoastaan vakinaisten vuorojen varassa, vaan
yliopiston sarjoihin etsitään Blankon riveistä esimerkiksi futiksen taitajia puolustamaan killan mainetta ja kunniaa. Talvisin panostamme myös lasketteleviin/lautaileviin jäseniimme järjestämällä laskureissun jonnekin kotimaan laskettelukeskuksista. Viime talvena kävimme Luostolla päivän verran ja tulevana lähdemme
viikonlopuksi Pyhä-tunturille.
Blankon jäsenyyden lisäksi käytettävissä on yliopiston tarjoamat liikuntamahdollisuudet.
Säännöllisten vuorojen lisäksi yliopisto
järjestää ohjattuja kursseja sekä kilpailuja.
Osallistuminen liikuntaan on joko erittäin
edullista tai ilmaista. Esimerkiksi Blankon
vakiovuorot ovat maksuttomia jäsenillemme, kuin myös yliopiston ohjaamattomat
harjoitusvuorot. Lisäksi ostamalla sporttikortin, pääsee hyödyntämään myös Linnanmaan liikuntahallin palveluja kuten
sulkapallovuoroja ja kuntosalia.
Urheilutoiminta on siis aktiivista myös
näin nörttipiireissä ja lajeja löytyy yliopiston liikuntaohjelmasta aerobicista vesijumppaan, joten valinnan varaa riittää.
Syksyisin
terveisin

Juuso Räsänen
Blanko ry:n urheiluvastaava

