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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
esiityneistä virheistä tai ohjeiden ja vinkkien noudattamisesta syntyneistä seuraamuksista. Kirjoituksia ja kuvia saa lainata lehdestä vain toimituksen kirjallisella luvalla. Tarjottu tai tilattu aineisto hyväksytään
julkaistavaksi sillä ehdolla, että sitä saa korvauksetta edelleen käyttää lehden www-sivustolla sekä lehden tai sen yksittäisen osan uudelleenjulkaisun tai muun käytön yhteydessä toteutus- ja jakelutavasta riippumatta. Toimitus säilyttää pyytämättä lähetettyjä kirjoituksia ja kuvia kuukauden, ellei hukkaa niitä jo ennen aikamäärän täyttymistä.
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Pääkirjoitus

Tervetuloa maan
parhaaseen opinahjoon!
Tervehdys, uusi lukijani ja lämpimät onnitteluni – sillä
varsin todennäköisesti olet Oulun yliopiston (OY) Luonnontieteellisen tiedekunnan (LuTK) Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen (TOL) uusi opiskelija. Fuksi, niinkuin
meillä tavataan sanoa.
Fuksiudessa ei ole mitään pahaa. Päinvastoin. Ensimmäisen vuoden aikana voi tehdä kaikenlaista hauskaa ja joskus jopa vähän typeryyksiäkin, sillä aina voi
vedota fuksiuteen. Vanhemmat tieteenharjoittajat muistelevat kaihoisasti omaa fuksiaikaansa ja salaa kadehtivat kutakin fuksikertaa. ;-)
Niin, toivon, että luet tätä FuksiBlankkia perinpohjaisesti eli vähintäin kerran kannesta kanteen. Jututimme tähän lehteen mm. ex-tollilaista ja vaihto-opiskelussa
ollutta tollilaista, jotta saat vähän käsitystä siitä, mitä tulevaisuus voi tarjota. Muistan oman fuksiaikani, jolloin
uusia asioita tuli sellaista vauhtia, etteivät ne ensin meinanneet millään jäsentyä yksin aivokopassa säilytettäväksi tietomassaksi. Tuolloin infokaaokseen sai hyvät järjestämisvihjeet FuksiBlankista, TOL:n ekavuosikurssilaisen perusaapisesta.
Oulun yliopisto on mielenkiintoinen tuttavuus. Se on
käsittämättömän iso rakennuskompleksi, jossa liikkuminen järkevästi tuottaa vaivaa, vaikka Lipastolla (opiskelijaslangia, synteesi sanoista “Linnanmaa” ja “yliopisto”)
olenkin liikkunut lähes päivittäin liki vuoden.
Mietimme, josko laittaisimme kartan yliopistosta
tähän. Se olisi perusteltua siksikin, ettäTOL:n toimintoja sijaitsee useassa eri paikassa yliopistolla. Tekemisen
työläys ja toisaalta TOL:n WWW-sivustossa oleva hyvä
ohjeistus sai meidät luistamaan hankkeesta. Jätetään
pienryhmäohjaajienkin (PRO) tehtävälistalle jotakin...
Sen sijaan löydät tästä lehdestä paljon sekä opiskeluahjoasi TOL:ia että ainejärjestö Blankoa koskevaa informaatiota. Samalla saat tietoa, mistä tietoa voit jatkossa saada. Blankon ja yliopiston tiedotuksessa World
Wide Web on ehdottomasti nopein ja ajantasaisin viestintäväylä. Hoida siis nopeasti käyttäjätunnuksesi kuntoon yliopiston atk-palveluihin ja anna sähköpostin,
WebOodin, Optiman ja mitä kaikkia niitä onkaan laulaa.
Ja tule mukaan kiltatoimintaan, ehdottomasti. Tosin
kiltahuoneellemme on hieman mutkikasta ensi kertaa
tulla, joten jos et muuten löydä, niin pyydä PROtasi opastamaan.
Opiskelun käynnistämisessä ja myöhemmissäkin
vaiheissa tulee tilanteita, jolloin kannattaa rohkeasti kysyä muilta. Oma kaveripiiri muodostuu varmastikin äkkiä uusien opiskelijoiden kesken ja jos oma lähipiiri ei
osaa auttaa, niin kysy pienryhmäohjaajaltasi. Hän joko

tietää tai kaivaa vastauksen Sinulle, viimeistään seuraavaksi tapaamiskerraksi.
Voit toki itsenäisestikin ottaa yhteyttä killan hallituksen jäseniin ja toimihenkilöihin sekä laitoksen/yliopiston henkilöstöön. Kontaktitietoja löytyy tästä lehdestä ja
lisää mm. Blankon webbisivuilta (http://blanko.oulu.fi).
Niin – otsikkoon palatakseni ja sitä selventääkseni:
Oulun yliopisto on Suomen ensimmäisiä yliopistoja – en
nyt uskalla asiaa tutkimatta kirjoittaa, että ensimmäinen,
vaikka näin todennäköisesti on – joka on rakennettu
kokonaisvaltaisen suunnitelman mukaan ja pääosin samaan paikkaan (no, lääketieteen ja arkkitehtuurin opiskelijat sijaitsevat jossakin ihrankäkkymöisissä, mutta
kuitenkin). Oulu city – ja samalla vähän harmillisesti
myös ylioppilaskunnan ja PSOASin toimistot – sijaitsee
tosin vähän syrjässä, mutta kaikkeen tottuu.
Mutta erityisesti henki on yliopistolla hyvä ja eteenpäin pyrkivä. Meillä satsataan opetuksen laatuun. Mm.
palautejärjestelmien kehittäminen on ennen kaikkea
opiskelijan etu (lue juttu s. 15). Suuri osa nk. Oulun ilmiöstä selittyykin yliopiston panoksesta seutukunnan
kehitykseen, niin innovaatio- kuin bisnespuolella.
Ja noiden asioiden parissahan TOL:lla jatkuvasti
askarrellaan. Tavalla tai toisella. Erään, varsin hyvän
määritelmän mukaan TOL ja tollilaiset ovat ihmisen ja
tietokoneen välissä. Ja voin sanoa, että siinä välissä on
paljon työmaata!
Kerran vielä onnittelut Oulun yliopistoon ja TOL:lle
pääsysi johdosta!
Toivotan Sinulle kivutonta opiskelujen käynnistymistä
sekä antoisaa ja virikkeistä opiskelusyksyä!

Markku
markku@solutions.fi

Seuraava Blankki
eli Abi-Blankki ilmestyy marraskuussa 2004. Aineisto siihen on toimitettava
Blankin toimitukselle perjantaihin 29.10. mennessä.
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Juuso Räsänen
puheenjohtaja

Morjens!
Kesäloma on taas ohi, niillä onnellisilla, joilla sellainen
on ollut. Suurimmalla osalla on kuitenkin ollut jonkinasteinen kesätyö ja rahaa on tienattu hikihatussa tulevaa
talvea varten. Toisaalta ainakin minulla kesätyöansiot
ovat palaneet suurin piirtein saman tien kuin palkka on
tilille napsahtanut, onneksi sentään budjetoituihin menoeriin. Kesätyö tai ei, viime lukuvuosi on nollattu tehokkaasti ja uuteen syksyyn lähdetään puhtaalta pöydältä,
oli se sitten ensimmäinen, toinen tai n. vuosi.
Blankokin on saanut huilata tovin kesän aikana, mutta
täysin toimettomana olemiseen ei ole suinkaan ollut aikaa. Nyt syksyllä Kajaanissa aloittavien uusien tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden mukana alkaa siellä myös
Blankon toiminta. Haasteena onkin löytää Kajaanista heti
aluksi muutama innokas opiskelija ja saada heidät killan toimintaan mukaan.Yhteistyötä ja yhteistä toimintaa
Kajaanin ja Oulun välillä tulee olemaan muun muassa
haalariprojektin muodossa, jonka ansiosta mainosten
hankkiminen fuksien haalareihin saadaan ulotettua
myös Kajaanin yrityksiin. Lisäksi laitoksellamme aloittaa ennätysmäärä fukseja, peräti 180 kappaletta, joiden
jokaisen ohjaaminen yliopistomaailman saloihin on
blankolaisten etuoikeus.
Blankon velvollisuudet eivät lopu tietenkään pienryhmäohjaukseen. Opiskelija-ainejärjestöjen näkyvin
rooli on yleensä ollut vapaa-ajan aktiviteetin järjestämisessä ja opiskeluympäristöön vaikuttaminen on tapahtunut niin sanotusti kulissien takana. Viime keväänä Blanko kuitenkin sai pitkällisen prosessin jälkeen jäsenilleen
jakoon ison kasan Microsoftin ohjelmia, virallisella opiskelijalisenssillä. (Varapuheenjohtajaa siteeraten, tämä ei
ole Blankon osalta mikään kannanosoitus mihinkään

suuntaan :) Pisteenä i:n päällä lepää tehostunut opetustason seuranta. Blankon toiminta kehittyy siis enenevissä
määrin myös fyysiseen opiskelun tukemiseen, henkisen virkistäytymisen lisäksi.
Mitä muuta tulevalta lukukaudelta voi sitten odottaa
kuin kajaanilaista toimintaa ja opiskelijalisenssejä? Luentojen ja harjoitusten lisäksi kannattaa lukujärjestykseen varata aikaa myös aimo annos opiskelua tukeville
aktiviteeteille. Erityismaininnan ansaitsevat tietysti hyvän fiiliksen ja uusien tuttavuuksien tavoittamiseen tarkoitetut opiskelijatapahtumat. Jos syksyyn valmistautuminen on jäänyt vähäisemmälle, kannattaa siihen orientoitua viimeistään nyt. Opiskelijaelämä tulee taas.

Juuso Räsänen
Blankon puheenjohtaja

Tervehdys hyvät fuksit
Tervetuloa taloon minunkin puolestani. Toivottavasti olette jo intoa puhkuen valmiina uppoutumaan Tietojenkäsittelytieteiden mystiseen maailmaan, missä bitit laiduntavat muistiavaruuksien niityillä ja semmoista.
Olen eräänlainen fuksivastaavan ja opinto-ohjaajan
hybridi. Olen osaltani vastuussa Orientoivien opintojen
toteutuksesta, joten mikäli koette siellä sanoinkuvaamattomia kauheuksia, muistakaa, että olen vain osasyyllinen (jos taas koette siellä elämänne suurimman valaistumisen, niin kaikki on tietenkin minun ansiotani). Noh,
pistäkää kuitenkin palautetta. Orientoivat opinnothan on
siis tämä kurssi, jossa teille opetetaan yliopistossa opiskelemisen salat ja jonka tulette käymään ensimmäisenä. Luennoille osallistumalla tulette tehokkaasti välttymään kivoilta pikku sekaannuksilta opintojen alkuvaiheessa ja vähän myöhemminkin (“mikä ihmeen sähköpostitunnus?”).
Aivan ensi töiksenne aloitustilaisuuden jälkeen teidät kuitenkin tullaan laskemaan pienryhmäohjaajanne
hellään huomaan, joka aivan henkilökohtaisesti johdattaa teidät akateemisen elämän pyörteisiin. Muistattehan
tulla paikalle, ettei ohjaajienne tarvitse metsästää teitä
pitkin syksyä kera mafian tehoperinnän.

Matti Pouke toimii Blankon fuksivastaavana ja myös
TOL:n pienryhmäohjauksen
(PRO) vastuuhenkilönä ja
pienryhmäohjaajien pomona.
TOL:lla on tänä syksynä yhteensä 22 pienryhmäohjaajaa, “PROlea”, joista neljä hoitaa vaativaa tehtäväänsä Kajaanissa aloittavien fuksien
ohjaajina. Seuraavilla sivuilla
on esitelty tämän syksyn
pienryhmäohjaajat. Löydät
oman ohjaajasi esittelyn siis
tästä lehdestä.

Matti Pouke
Blankon fuksivastaava
matti.pouke@oulu.fi

Muistakaa myös tutustua Blankon järjestämiin rentouttaviin juhlintatilaisuuksiin, joissa voitte lepuuttaa kiristyneitä hermojanne opiskelukiireiden lomassa. Siellä voitte toteuttaa alalle tyypillisesti elintärkeää verkostoitumista ja luoda suunnitelmia, jotka vaikuttavat vielä
kaukaisessa tulevaisuudessa opintojen jälkeenkin.
Jos ne vielä muistatte seuraavana aamuna.
Todennäköisesti tulemme törmäämään tavalla tai
toisella opintojenne alkuvaiheessa. Voitte vapaasti tormentoida sähköpostilaatikkoani kysymyksillänne. Muistakaa myös Orientoivien opintojen www-sivuilta löytyvät Usein Kysytyt Kysymykset. Osoitehan on http://
www.tol.oulu.fi/kurssit/orientoivat/orientoivat.html.
Olkoon kiintolevynne suojatut alfapartikkelien hyökkäyksiltä.
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Matti Pouke
opinto-ohjaaja,
fuksivastaava
yms.
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Blanko, onko se jotain
syötävää?

Teksti:
Jyrki Puttonen

Tähän mennessä olet jo luultavasti törmännyt sanaan
Blanko. Mikä ihme on Blanko? Lyhyesti sanottuna Blanko on Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden ainejärjestö. Jäseniä meillä on tällä hetkellä
noin 500 ja toimintaa järjestetään lähes viikoittain.
Mitä Blanko sitten oikein touhuaa? Yhdistyksen sääntöjen toisessa pykälässä lukee seuraavaa: ”Yhdistyksen
tarkoituksena on toimia tietojenkäsittelyalan opiskelijoiden etujärjestönä ja yhdyssiteenä ja siten tukea alan
opiskelijoiden yhteisiä pyrkimyksiä. ” Käytännössä tämä
tarkoittaa bileiden järjestämistä, erilaisia tempauksia,
excursioita muihin yliopistoihin ja yrityksiin, liikuntaa ja
muuta mukavaa. Lisäksi Blankolla on edustusta tietojenkäsittelytieteiden laitoksen laitosneuvostossa sekä opetuksenkehittämis- ja tutkintorakenneuudistustyöryhmissä. Eli Blanko järjestää hauskanpitoa ja huolehtii
opiskelijoiden asemasta ja oikeuksista.
Blankolla on myös paljon yhteistyötä eri tahojen
kanssa. Hyvänä esimerkkinä tästä on joka syksy järjestettävä fuksisuunnistus, johon kaikki luonnontieteellisen
tiedekunnan ainejärjestöt ottavat osaa järjestämällä
oman rastinsa. Samaan aikaan on käynnissä myös teknillisen tiedekunnan suunnistus. Fuksisuunnistuksessa
on tarkoituksena tutustua yliopistoon ja Oulun kaupunkiin kiertämällä karttaan merkittyjä rasteja, joilla suoritetaan kaikenlaisia tehtäviä. Viime vuosina tehtävinä on
ollut mm. hiiren heittoa, runon lausuntaa ja tien kaltevuuskulman laskentaa pullon avulla. Fuksisuunnistus on
fukseille ensimmäinen tapahtuma, jossa opiskelijat käytännössä valtaavat kaupungin keskustan, ja meno on sen

mukaista. Suunnistus oli eräs oman fuksisyksyni kohokohdista.
Miksi sinun olisi hyvä liittyä Blankoon? Koska Blankoon ei ole pakko liittyä, haluat varmaan hyvät perustelut, miksi juuri sinun halutaan liittyvään meihin. Ensinnäkin liittymällä saat satoja Blanko-kavereita, joista on
hyötyä paitsi opiskeluaikana, myös tulevaisuudessa työelämässä. Lisäksi saat bileissä syötävää ja juotavaa,
pääset halvemmalla excursioille ja saat käyttöoikeuden
Microsoftin tuotteisiin (XP, Visual Studio ja paljon muuta) koko opiskeluajaksesi. Blanko puolestaan saa lisää
joukkovoimaa (joukossa tyhmyys tiivistyy), mahdollisesti aktiivisen toimijan ja toivottavasti, eikun siis varmasti, hyvän tyypin.

Jyrki Puttonen
Blankon varapuheenjohtaja

PRO
– eli pienryhmäohjaajat
Seuraavilla sivuilla on esitelty syksyn pienryhmäohjaajat
Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella (koodina “TOL”)
satunnaisessa järjestyksessä. Aakkosjärjestyskin kävi
jossakin vaiheessa mielessä, mutta kielitaidon puuttuessa ne ovat tässä nyt siten kuin ovat.
No, toki silleen PROlet on ryhmitelty, että ensin on
esitelty 18 Oulun PROlea ja sitten heidän jälkeensä neljä Kajaanin PROlea. – Tämä ei kuitenkaan ole mikään
Blankin aluepoliittinen kannanotto vaan puhdas sekoaminen (taas) aakkostuksessa.

PROleille esitettiin seuraavanlainen kysymyslitania,
johon he ovat oman vointinsa ja kykynsä mukaan parhaalla tavalla vastanneet. Lue ja tutustu!
1. vuosimalli, horoskooppi, vuosikurssi
2. irc-nick + kanavat, joilla asut
3. lempielokuva + mitä syöt/juot leffaa katsoessasi
4. suosikki(konsoli-/pc-)peli
5. työskenteletkö opiskelun ohessa? (missä ja miksi)
6. lemmikkieläimesi
+ motto/oman elämän viisaus

Blankon – ja blankolaisten –
syksyn tapahtumakalenterista
– tässä mainittu vain lehden painoon mennessä tieossa olevat tapahtumat –

Syyskuu
• Fuksisauna, pe 10.9.2004 @ teekkaritalo
• Vulcanalia, ti 14.9.2004 @ Kuusisaari (OYY)
• Fuksisuunnistus, ti 21.9.2004 OLuT)

Lokakuu
• Syysexcu
• Demoilta @ kiltahuone
• Kroketti @ kiltahuone

Marraskuu
• Peli-ilta @ kiltahuone
• Pikkujoulut, pe 26.11 @ Tetran saunatilat

Tapahtumista löydät lisätietoja nettisivuilta. Jos tilaisuuden
perässä ei ole mainittu muuta järjestäjää, tiedot löytyvät
Blankon sivuilta osoitteesta http://www.blanko.oulu.fi/.
Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) järjestämistä
tilaisuuksista löydät tietoa sivusto-osoitteesta http://
www.oyy.fi/ ja Oulun Luonnontieteilijät ry:n (OLuT)
järjestämistä osoitteesta http://www.student.oulu.fi/~olut/.

Katariina Silvendoinen

Jussi Kärki

1. 1975, Kaksoset , TOL2003.
2. CoolBLady (B=blue) #blanko #serveri #fordclub .
3. Spesialisti (ei ainoa ;) + Panttereita/PeachKiwivichyä.
4. PlayStation2: EyeToy:n SlapStream / Tetris.
5. Kyllä, apteekissa, koska olen farmaseutti ja haluan
elää ilman opintotukea.
6. 1- ja 6-v punaiset kollikissat
(+ villakoirat valitettavan usein).
+ “Kaiken voi tehdä
paremmin – miksi
tyytyä vähempään”

1. parasta vuosimallia -82 , horoskooppi: Oinas, Vuosikurssi: -03
2. Xoloth, kanavat: blanko tottakai ja Oulu
3. Taru Sormusten Herrasta- trilogia, ja syön/ juon mitä
käteen sattuu.
4. Grand theft auto 3 ja Vice city
5. Kyllä, OYS ja ei näillä opiskelija palkoilla elä...
6. Vehka-kasvi
Loponen( pitäähän nörtillä puheseuraa olla :D )
+ “Jätkä on
hyvä jätkä”
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Teksti ja kuva:
Markku
Pylkkö

Blanko toimii – kesälläkin
Olennainen osa opiskelua on vapaa-aika ja se, miten lataat akkusi opiskelun joskus tyhjentäessä takin täysin. Sitä varten opiskelijat ovat jo vuosisatojen – vaiko
vuosituhanten, sitä eivät Blankin arkistot kerro, kun lehden toiminta on alkanut vasta viime vuosituhannella –
ajan järjestäneet vapaa-ajan toimintaa erilaisissa aineja harrastejärjestöissä, usein killoiksikin kutsutuissa.
Sinun oma ainejärjestösi on TOL:n opiskelijoista
muodostuva Blanko ry. Mitä toimintaa ainejärjestö sitten järjestää, on viime kädessä jäsenistä itsestään kiinni. Kiltahan on kuin mikä tahansa muukin yhdistys, jäsenet valitsevat hallituksen ja evästävät sitä, mitä toimintaa halutaan ja millaisin resurssein sitä pyöritetään.
Blankon toiminta on erittäin vireää, ainakin kuluneen
vuoden perusteella. Siitä voit vakuuttua esim. tutustumalla Blankon toimintaan killan omilla WWW-sivuilla
(http://www.blanko.oulu.fi). Keväällä toki oli jo nähtävissä pientä hyytymistä: Wappu on jokaiselle sen juhlimiseen vakavasti suhtautuvalle melkoinen
voimainkoetus.
Mutta taas kesällä Blankon aktiivisimmat nousivat tuhkasta kuin feenikslinnut: Parin vuoden ajan järjestetyt
TOL:n kesätenttien tappajaiset, piknikit kokosivat taas kesä- ja heinäkuussa
runsaasti blankolaisia Tuiran uimarannalle. Ja tänä kesänä Blanko otti ensimmäistä kertaa viralliseen ohjelmistoonsa Pudasjärven Jyrkkäkoskella järjestettävän omaehtoisen kesäfestarin.
Jos et ensi kesänä saa töitä, ei syytä
huoleen. Kyllä Blanko järjestää ensi kesänäkin jotakin ohjelmaa, niin ettei kesä
aivan toimetonna suju.

Syksyn tulevasta ohjelmasta ei tätä kirjoitettaessa ole
vielä kaikkia yksityiskohtia tiedossa: monet asiat päätetään Blankossa vasta kesätyöläisten palattua maan korvista takaisin Lipaston liepeille. Voit toki vaikuttaa jo
syksyn toimintaan omalla panoksellasi, esim. haalariprojekti on fuksien ensimmäisiä omia hankkeita opiskelijaelämän alkutaipaleella. Ja viime syksynä fuksit
kantoivat järjestelyvastuun loistavasti toteutetusta syysexcursiosta, hoitivat Blankon 30-vuotisjuhlan jatkot ja
silliaamiaisen ammattilaisten tavoin ym.

Henri Bastman

Heidi Wikman

1.
2.
3.
4.
5.
6.
+

1. 1981, rapu, 2003
2. Odetta, kanavat #blanko #elukka #inferna #voimahali + muita
3. Disneyn Bambi, juon cokista ja syön pizzaa
4. Warcraft III
5. En työskentele, toivottavasti pian jossain
6. Kaksi kissaa, nimeltään Abigail ja Kermele + mies
+ “Tuhmasta päästä
nauttii koko ruumis”

1977, Oinas, 2003
Joutilas #blanko, “harvemmin”
Braveheart tai Sormusten Herrat, Pizza ja kokis
Championship manager
En vakituisesti
Naapurin koira
“Se joka toisia haukkuu on itse paras.”
tai,
“Se parhaiten nauraa joka
toiselle kuoppaa kaivaa.”

Tule siis rohkeasti ja omana itsenäsi toimintaan
mukaan! Ja syksyn kauaskantoisin tapahtuma killassa on
tietysti vaalikokous, joka valitsee hallituksen ja toimihenkilöt ensi vuodeksi sekä hyväksyy toimintasuunnitelman
ja budjetin.
Piknikillä on tunnelmaa (kuva alla).

Vain vuoden fuksina
Mitä fuksius on? Se on vuosi aikaa totutella ja tutustua
yliopistoon ja uusiin ihmisiin. Paras tapa on osallistua.
Itse lähdin fuksivuoteeni avoimin mielin, paljoa yliopistosta tietämättä ja vailla suuria suunnitelmia. Pienryhmäohjaus auttoi alkuun uudessa maailmassa. Apua
tarjosi ja tarjoaa myös #Blanko-irckanava, jossa kysymyksensä saattaa esittää niiden mieleen tullessa. #Blanko helpotti myös ihmisiin tutustumista.
Tapahtumiin osallistuessa alkoi Blankon aktiivitoiminta kiinnostaa. Blankon 30-vuotisjuhlissa olin avustamassa tiskin takana ja Blankkiin lähdin kuvittajaksi. Lopulta syyskokouksessa minut valittiin haluamalleni ohjelmoijan toimihenkilöpaikalle vuodeksi 2004. Sittemmin onkin tullut tehtyä yhtä sun toista.

Fuksivuoteen kannattaa panostaa – heti alusta. Tapahtumin osallistuminen tasapainottaa puurtamista, ja
vaikka joskus tuntuisikin niiden hieman nipistävän opiskelusta, kannattaa muistaa, että fuksi ollaan vain kerran
ja opiskella ehtii myöhemminkin. Tuleva opiskelukin on
mukavampaa, kun ympärillä on tuttuja ihmisiä. Parhaiten ihmisiin tutustuu tapahtumissa. Aluksi ei tunne ehkä
kuin muutaman, vuoden lopussa jo paljon enemmän.
Osallistumista ei tietenkään pidä jättää vain fuksivuoteen, mutta jos ei myöhemmin aivan jokaista kissanristijäistä jaksakaan käydä, voi vedota jo vanhuuteen.
Kaikkien teidän tulevien fuksien, oman vuosikurssilaisten sekä vanhojen naamojen jälleen syksyllä näkemistä, syksyn pienryhmäohjausta ja tulevia tapahtumia
odottaen, hyvää loppukesää toivottaen...

Kuluva vuosi on tarjonnut monenlaisia haasteita ja
kokemuksia tapahtumien järjestämispuolella ja bileintoa on ollut ehkä syksyäkin enemmän, kun on itse ollut
mukana toteuttamassa. Kevään lopuksi koitti viimein
blankolaisen, ja jokaisen yliopisto-opiskelijan, toinen
joulu – wappu oli mittava ja maittava! Fuksivuosi alkoi
olla paketissa.
Mitä jäi käteen? Loistavia muistoja fuksisaunasta
lähtien, syysexcusta vuosijuhliin, haalarikastajaisista
wappuun, lukemattomia uusia tuttuja ja kavereita, hyviä kokemuksia aktiivitoiminnasta sekä riittävästi opintoviikkoja. Jo tällaisenaan vuosi oli mahtava. Sen kuitenkin kruunasi, itseni yllätykseksi, Blankon vuoden
fuksi -kunniamaininta ja pullo kirkasta wappuna. Kiitos tuntui hyvältä.

Aapo
ohjelmoija, Blankin kuvittaja, SMFL-yhteyshenkilö,
Kajaanin yhdyshenkilö, “nakkikone” ja vuoden fuksi

Juho Yliuntinen

Juho Mattila

1.
2.
3.
4.
5.
6.
+

1. 1982, Oinas, 2002.
2. Gali, #blanko @ IrcNet; #linux.fi, #c++.fi, #php.fi @
QuakeNet (kesällä vain satunnaisesti).
3. Ei varsinaista suosikkia, mainitaan ‘Kuolleiden runoilijoiden seura’ yhtenä parhaista, syön/juon milloin
mitäkin sattuu olemaan.
4. Tällä hetkellä Pro Evolution Soccer 3 (PC).
5. Ainoastaan kesällä (Flextronicsilla Oulaisissa, koska eläminen maksaa).
6. Lemmikkieläimiä
ei tällä hetkellä ole.
+ “Jokainen tsäänssi
on mahdollisuus.”

1983, neitsyt, 2003 aloittanut.
vaev; #blanko ja monta muuta.
Dina. Enimmäkseen kynsiäni.
Civilization -sarja (PC)
vaevin idle&laze OY (eli valitettavasti en)
Pölykoirat
“Eikö Wapun jälkeen
olekaan elämää?”

9
Teksti:
Aapo Herrala
vuoden 2004
fuksi
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TOL:lle vihdoin asialliset
tilat
Teksti:
Markku
Pylkkö
Kuvat:
Markku
Pylkkö ja
Virta Palaste
Leinonen
Arkkitehdit
Oy

Oulun yliopistolla tuntuu aina olevan jokin rakennusprojekti meneillään. Kerrankin meneillään oleva rakennushanke palvelee myös Tietojenkäsittelytieteiden laitosta aivan suoranaisesti: vihdoinkin 35 vuotta toiminut
laitos saa käyttöönsä yhtenäiset tilat. Tähän asti laitos ja
sen nyt jo 145 työntekijää ovat toimineet – ja toimivat
vielä tänä syksynäkin – kuuteen eri paikkaan hajautuneena.
Tietotalo II sijaitsee Rakentajantien varrella,Yliopistonkadun puolelta katsoen koko yliopistokompleksin
takana. Uudet toimitilat käsittävät yli 5000 neliötä kolmessa eri kerroksessa. Tietotalo II:een rakentuu mm.
neljä mikroluokkaa, kolme luokkahuonetta, laboratorioita sekä työhuoneet laitoksen henkilökunnalle. Samalla valmistuu yliopiston muuhunkin käyttöön kaksi isoa
luentosalia.

Uudet toimitilat saadaan käyttöön marraskuun aikana. Koko laitoksen muutto Tietotalo II:een on siis ohjelmassa vielä ennen vuodenvaihdetta.
Mitä järjestelyjä opetustoimintaan ja harjoitustyöryhmien työskentelyyn muutosta aiheutuu, selviää alkusyksyn aikana. Näillä näkymin muutto ei vielä vaikuta A-periodin opetukseen mitenkään. Myös tietokatkosten pitäisi olla TOLS-palvelimia käyttäville minimaalisia,
kertoo laitoksen atk-palveluista vastaava Ari Vaulo.
Uusista toimitiloista ja niiden myötä toteutuvista uusista mahdollisuuksista kerrotaan tarkemmin seuraavassa Blankissa.

Tietotalo II on kuin varkain
noussut täyteen mittaansa
yliopistokompleksin
lounaiskulmalle. Ulkonaisesti
rakennus näytti jo kesäkuussa
lähes valmiilta, pihan
siivousta lukuunottamatta.
Laitoksen yli 1400 opiskelijaa
saavat vielä kuitenkin odottaa
pääsyä uusiin tiloihin vuoden
lopulle asti.

Mika Lasanen

Lauri Manner

1. -81, härkä, -03
2. lastu, #blanko (IRCNet) #hpr (QNet)
3. mahdoton sanoa, Kummisedät, Epäillyt, Full Metal
Jacket... Kynsiä lähinnä
4. konsoli: Winning Eleven 7 International PC: QuakeWorld/Urban Terror
5. kyllä, Kasvishovissa
ja VPS:llä, rahan takia kai ?
6. Pari kukkaa ja villakoiraviljelmä
+ “What Can I Say”

1. -83, rapu, 2003
2. AnarchyB / #blanko, #punk.fi
3. Fight Club, mitä tahansa suolaista / rasvaista / tulista / epäterveellistä
4. Nethack
5. Työskentelen aktiivisesti
taistelussa markkinataloutta,
yhteiskunnan valtarakenteita
ja hyvää makua vastaan.
6. Oulussa kämpillä pari
miljardia pölypunkkia,
kotona Suomussalmella
suomenpystykorva
+ “Software is like sex;
it’s better when it’s free.”
— Linus Torvalds
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Tietotalo II rakentuu
virallisesti Senaatti
Kiinteistöjen rakennuttamana. Pääurakoitsijana on
Skanska Talonrakennus Oy.
Rakennuksen harjakaiset
vietettiin alkuperäisen aikataulun mukaan helmikuun
2004 lopulla, mikä antaa
luvan odottaa myös rakennushankkeen valmistuvan
aikataulussaan marraskuussa.
Alla pääsuunnittelija Virta
Palaste Leinonen Arkkitehdit
Oy:n näkemys valmiista
rakennuksesta lounaissuunnasta katsottuna.

Y

Juhana Virtanen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
+

1971, kaksoset, 2002
huluxide, #blanko, #inferna, #vittusaatana
mikä tahansa kubrick, suklaa & pepsi max
deus ex
osaaika-rocktähtenä boney n:ssä rakkauden tähden
kissani perttu elias raatikainen ja hellunsa milla
“tyyli ennen tarkoitusta”

Petteri Turunen
1. 1973, Neitsyt, TOL-02
2. PetTerry, #Blanko (asumisesta EI voi puhua)
3. Viimeisen vuoden aikana katsotuista: Phonebooth,
vissy/kepu ja sipsit maistuu
4. MOHAA jatko-osineen
5. PINT, NOKIA, tarttee fyffeä
6. Ei ole, vaikka meillä
asuukin kissa =3D)
+ “ Jos ei tykkää, ei
tee/syö/mikä tahansa
verbi käy...”
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Teksti:
Kukka-Maaria
Kakko

Suuntautumisvaihtoehdot
Koulutusohjelmamme jakautuu viiteen suuntautumisvaihtoehtoon, joista voit valita mieleisesi oman kiinnostuksesi ja osaamisesi mukaan. Suuntautumisvaihtoehdoissamme tulevat esille tietojenkäsittelytieteiden tekninen, matemaattinen, humanistis-yhteiskunnallinen ja
liiketoiminnallinen puoli, joista viimeksi mainittu on Suomessa ainoa lajissaan.
Seuraavat lyhyet kuvaukset kertovat pääpiirteittäin,
mihin kussakin suuntautumisvaihtoehdossa keskitytään
ja erikoistutaan. Kaikilla opiskelijoilla on myös yhteisiä
kursseja ennen erikoistumista. Suuntautumisvaihtoehto päätetään viimeistään kolmantena opiskeluvuonna.

täväkenttään eli tietoliikenneohjelmistojen kehitysmenetelmiin ja työkaluihin, järjestelmäarkkitehtuureihin,
ohjelmointirajapintoihin, yhteyskäytäntöihin, tietoturvaan ja palvelusovellusten käyttöliittymiin.
Suuntautumisvaihtoehto luo sinulle valmiudet sijoittua ohjelmistoammattilaisena tietoliikenneteollisuuden
(laitevalmistajat, operaattorit, ohjelmistoyritykset) palvelukseen sekä tietoliikennettä liiketoiminnassaan hyödyntävien yritysten palvelukseen asiantuntijatehtäviin.
Työelämässä voit toimia mobiilisovellusten ja -palvelujen kehittämistehtävissä esimerkiksi tietoliikennesuunnittelijana tai tietoturvapäällikkönä.

Digitaalinen media

Ohjelmistotuotanto

Digitaalisen median suuntautumisvaihtoehdossa koulutamme asiantuntijoita digitaalisen median ohjelmistotuotteiden, järjestelmien ja sisällöntuotannon kehittämiseen. Kehittämisen lisäksi perehdytään digitaalisten järjestelmien käyttöön ja hyödyntämiseen erilaisissa organisaatioissa.
Opiskelijat perehdytetään sekä luovaan että tekniseen osaamiseen digitaalisen median alalla. Viestinnälliset taidot ovat olennainen osa koulutustasi ja osaamistasi. Valmistuttuasi voit toimia www-kehitys- sekä sisältötuotantoprojekteissa esimerkiksi konsepti- tai wwwsuunnittelijana.

Ohjelmistotuotannon suuntautumisvaihtoehdossa keskitytään ohjelmistojen teknisiin ratkaisuihin eli opetellaan ohjelmoimaan ja opiskellaan ohjelmistojen rakenteet, rakentaminen ja niiden tekniset mahdollisuudet.
Ohjelmistotuotantoa opiskelleena osaat suunnitella,
kehittää ja tuottaa ohjelmistoja sekä niiden kokonaisratkaisuja.
Suurten prosessien suunnittelu ja kehittäminen on
arkea siinä missä yksittäisiin ohjelmistoihin perehtyminenkin. Voit työskennellä ohjelmointitehtävissä ja ohjelmistokehitystehtävissä esimerkiksi ohjelmistosuunnittelijana, tietokantaohjelmoijana tai projektien vetäjänä.

Mobiilipalvelut

Ohjelmistoliiketoiminta

Mobiilipalveluiden suuntautumisvaihtoehdossa perehdyt tietoliikennejärjestelmien ohjelmistokehittäjän teh-

Ohjelmistoliiketoiminnan suuntautumisvaihtoehdossa
keskitytään ohjelmistojen ja niihin liittyvien palveluiden

Vesa-Ville Piiroinen

Markku Pylkkö

1. 1980, Kalat, TOL-2000
2. dorz, #oy_lan, #blanko, #punttis, #oamk, #oyy ja
pari muuta
3. Kaikki aivottoman kliseiset toimintaleffat ja romanttiset komediat. Syön mitä löydän.
4. Civilization 3 ja Burnout 2
5. Ohjelmistosuunnittelijana
Sysart Oy:ssa, porvarillisen
elämäntavan ja oman alan
työkokemuksen takia.
6. Lhasa Apso- narttu
nimeltään Lola.
+ “Paras motivaation lähde
on viime hetken paniikki.”

1. 1955, jousimies (kiinalaisessa vuohi), TOL03
2. SirMake (Make42), #blanko, #oy_lan
3. Clockwork Orange, Pink Floyd ja scifi-leffat (mm.
Matrix, Babylon5, X-files), yleensä en mitään.
4. Shanghai (Macin versio Taipeista), Risk (sekin Macpeli)
5. Mitä nyt killan hommia
touhuilen (+ oman firman
taloustöitä hoitelen)
6. ”Markku hankkii kotieläimeksi sammakonkutua”
+ Motto: Elämä on liian
vakava asia tosissaan
otettavaksi
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Oulun yliopiston TOL:lla
tuotteistamiseen sekä markkinointiin kansainvälisessä
ympäristössä. Kaikki ohjelmistoliiketoiminnan opiskelijamme opiskelevat laajan sivuaineen taloustieteitä.
Tässä suuntautumisvaihtoehdossa opit, mitä ohjelmistot ovat ja kuinka ne tehdään.
Tuotteistaminen, markkinointi ja teollisuuden asiakassuhteet ovat asioita, joita opiskelun aikana opit hallitsemaan ja kehittämään. Koulutuksen saaneena huomaat yritysten ja muiden ohjelmistoja käyttävien organisaatioiden ohjelmisto- ja markkinointitarpeet. Voit toimia erilaisissa ohjelmistoyritysten tuotekehitys- ja markkinointitehtävissä esimerkiksi asiakkuuspäällikkönä tai
myyntijohtajana.

erikoistua erilaisiin tietojärjestelmiin liittyviin tutkimus-,
soveltamis- ja johtamistehtäviin ja mahdollisuuden työskennellä esimerkiksi testaajana, laatupäällikkönä tai
käyttöliittymäsuunnittelijana.

Tietojärjestelmät

Artikkelin kirjoittaja Kukka-Maaria Kakko valottaa
paitsi laitoksen tiedottajana meille erilaisia laitosta
koskevia asioita tiedotteiden muodossa, myös useasti
digikameran “filmiä”. Tässä Kukka-Maaria kuvauspuuhissa abien Vaikea valinta -rekrytilaisuudessa
Kajaanissa.

Miikka Krogerus

Sakari Sanaksenaho

1. -83, jousimies, TOL2003
2. Netmonkey, #blanko ja #kombostikobla, joskus
myös #oulu
3. LOTR, kaksi tornia. Syön
popcornia ja juon olutta,
hätätapauksissa limpparia.
4. NHL 2004, Far Cry,
Unreal Tournament 2002,
Baldur’s Gate 2
5. Puhelinmyyjänä. Siksi että
saisin kiusata ihmisiä ja
ehkä joskus rahaakin.
6. Ei ole muuta kuin
Logitech niminen hiiri.
+ “Odota aina pahinta, et
pety ikinä.” |” Jos haluu saada on pakko antaa.”

1. vm.1978, Oinas (Kiinalaisille hevonen), kaksi vuotta opintoja on takana.
2. Ikuisen sieluni hyväksi olen kokenut paremmaksi
olla ryhtymättä moiseen hapatukseen.
3. Pelkoa ja inhoa Las Vegasissa. Leffassa natustan
poppareita, kotona jätskiä.
4. Manageri/Strategia pelit.
EA:n NHL pelejä on tahkottu ensimmäisestä lähtien.
5. Tällä hetkellä en. Kohta
lienee pakko.
6. Hullu lepakko nimeltään
Eeva. Maksaa puolet
vuokrasta.
+ “Life is a bitch and then
you die.”

Kuva: Markku Pylkkö

Tietojärjestelmien suuntautumisvaihtoehdossa perehdytään erilaisiin tietojärjestelmiin. Kehittäminen, käyttöönotto, käyttö ja hyödyntäminen ovat tietojärjestelmiin
perehtymisen osa-alueita. Niitä kaikkia tutkitaan käytännön työelämän näkökulmasta. Suuntautumisvaihtoehdossa tutkitaan, miten tietojärjestelmiä voidaan kehittää
ja käyttää yrityksissä ja muissa organisaatioissa.
Tietojärjestelmien suuntautumisvaihtoehdossa korostetaan ihmisten välisen vuorovaikutuksen merkitystä sekä tarkastellaan kehitettävien järjestelmien laatua,
jota arvioidaan käytettävyyttä ja palvelevuutta tutkimalla. Tietojärjestelmien tarkastelussa on käytössä ihmiskeskeinen näkökulma.
Suuntautumisvaihtoehdosta valmistuneena suunnittelet erilaisia tulevaisuuden tietojärjestelmiä jokapäiväisen elämän tarpeisiin. Koulutus antaa sinulle pohjan
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HOPS – Mitä se tarkoittaa?
Miksi se pitäisi tehdä?
Teksti:
Hanna
Koskela
Opetuksen
kehittämisyksikkö,
Oulun
yliopisto

HOPS on henkilökohtainen opinto- tai opiskelusuunnitelma. Sisällöltään se voi olla melkein mitä tahansa. Jollakin se on yksityiskohtainen suunnitelma kaikista suoritettavista kursseista, joku tekee elämän mittaisen itsensä kehittämissuunnitelman. Tavallisimmin HOPS on
suunnitelma opiskeltavista kursseista.
Hyvä HOPS alkaa opiskelun tavoitteiden miettimisellä. Tavoitteiden pohtiminen ja kirjaaminen antaa opiskelulle raamit ja sitä kautta saa ammennettua motivaatiota. Laajana, koko opiskelun kestävänä tavoitteena voi
miettiä minkälaiseksi asiantuntijaksi haluaa kasvaa. Jokaiselle lukuvuodelle kannattaa miettiä omat tavoitteensa ja suunnitella suoritettavat kurssit. Onko opetussuunnitelmassa jotain pakollisia kursseja tai pakollisia suo-

Hanna Koskela (oik.) kävi Blankon kiltahuoneella
maaliskuussa kertomassa opintojen ohjauspalveluista
Oulun yliopistossa. Blankon Kopo-vastaava Hannu
Korva oli Hannan kanssa samoilla linjoilla.

ritusjärjestyksiä, mitä valinnaisia voi suorittaa tänä lukukautena, mitä taas seuraavana. Suunnitelman toteutumista on hyvä arvioida matkan varrella. Opiskelusuunnitelman ei tarvitse aina olla koko vuoden kattava,
vaan sen voi tehdä yhtä kurssia varten tai vaikka vain
tenttiin valmistautumisen tueksi.
HOPSiin vaikuttaa myös oma henkilökohtainen elämäntilanne. Tavoitteet tulisikin asettaa saavutettaviksi,
eikä vaatia itseltä yli-inhimillisiä suorituksia. Tasapainoinen sosiaalinen elämä ja harrastukset opiskelun rinnalla
auttavat saavuttamaan tavoitteet. Suunnitelman tulee olla
aina joustava, tarvittaessa tavoitteita voi alentaa tai korottaa.
Sijoittamalla aikaa HOPSin laatimiseen voittaa sen
moninkertaisesti takaisin, sillä kuten vanha sanontakin
toteaa: hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tekemällä
HOPSin opiskelu jäsentyy, siihen tulee jämäkkyyttä ja
tehokkuutta. Kirjoitettu HOPS on konkreettisempi kuin
vain mieleen rakennettu HOPS. Kirjoittamalla suunnitelman paperille se saa muodon eikä leiju vain epämääräisenä tavoiterykelmänä ajatuksissa. Kirjoittaminen
tekee tavoitteet todeksi ja niiden toteutumista on myös
helppo seurata.
HOPS ei ole kiveen kirjoitettu suunnitelma, jota orjallisesti noudatetaan, vaan se on elämään mukautuva
suunnitelma omasta opiskelusta.
Opintojen suunnitteluun apua Oppimisen teematunneista (www.oulu.fi/opkeh/opiskelijoille) ja lisätietoa
esim. www.oulu.fi/oppimisklinikka tai www.ovi.joensuu.fi.

Heidi Oja

Pentti Maikkula

1.
2.
3.
4.
5.
6.
+

1. Maarapun viattomuus alkoi 1982 ja päättyi syksyllä
2003.
2. Nick ja kanavat vaihtuvat päivittäin, koska olen törkeä.
3. Herrat Kubrick, Tarantino ja Cruise eivät juuri epäonnistu. Amatööripuolelta “Väsäissään co. goes
Lompolo”. Kynsiä.
4. Quest For Fame ja ...
jonkun pitäis muuten
kääntää “Rappakalja”
pc:lle.
5. Sitä ne kelat ja veronalletkin kyselee.
Riistäjät. Rokkia pitkin
härmää ja vepdisaignia.
6. Veriloinen a.k.a very
happy.
+ “Jokainen on oman
elämänsä pornotähti.”

1979, Kalat, TOL-02
Terhen + #blanko, #oy_lan
Leijonakuningas + karkkia
Tjaa-a.. NES Bubble Bobble
ATKK:lla. Siellä on kivaa.
Jussi
“Se mitä tehdään,
tehdään kunnolla.”
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Opiskeluun voi vaikuttaa!
Yliopistossa opiskelu eroaa kouluopiskelusta monella
tapaa. Yliopistossa opiskelija on tasavertainen tiedeyhteisön jäsen, jolla on samanlaiset mahdollisuudet vaikuttaa tiedeyhteisön toimintaan kuin vanhemmilla, esimerkiksi professorijäsenillä. Opiskelijan tärkeä vaikuttamismahdollisuus on palaute. Oulun yliopistossa sinulla
on tähän loistomahdollisuus, sillä onhan yliopistossamme toiminut jo kymmenen vuotta opiskelijalähtöinen
palautejärjestelmä, sinun onneksesi ja eduksesi. Opiskelijalähtöisessä palautejärjestelmässä opetuksen laatua parannetaan kuulemalla opiskelijan kokemuksia ja
ajatuksia opiskelun sujumisesta.
Sinun roolisi on siis tärkein. Kaikki lähtee siitä, että
annat rehellistä palautetta. Voit antaa sitä pyydettäessä,
mutta myös pyytämättä. Tärkeää on, että annat palautetta niin, että tiedät, että se tavoittaa oikeat henkilöt.
Kahvilassa puheet kurssin toimivuudesta tai toimimattomuudesta eivät muuta tilannetta. Palautetta voit antaa
niin kirjallisesti kuin suullisestikin, kurssin aikana tai
kurssin jälkeen. Kurssin aikana annettu palaute hyödyttää sinua heti. Myös opettaja ja muut opiskelijat ovat
tyytyväisiä, jos rohkenet esimerkiksi kommentoida suttuista kalvokynää.
Palaute vaikuttaa opetukseen ja sitä pohditaan laajemmin opetuksen laadun takaajana Opetuksen kehittämistyöryhmässä (OKTR). Palautteesta keskustellaan
myös palautepäivässä, jossa sinulla on vielä mahdollisuus
tuoda oma kokemuksesi opetuksen laadun parantamiseksi. Jos haluat vielä laajemmin vaikuttaa, kannattaa osallistua laitoksesi Opetuksen kehittämistyöryhmään.

Aapo Herrala
1. 1983; Vesimies; TOL-03, 2.vsk
2. AapoH @ IRCNet, Patrk @ QNet;
#blanko + muita
3. Vaikkapa Snatch.
Se vaan on pirun
tyylikäs.
4. CS (ainakin jos
mietitään, mitä on
eniten tahkonnu)
5. En. Siksi.
6. No ne villakoirat.
+ “Mä rakastan
teitä kaikkia!”

Sinä hyödyt palautteesta! Palaute auttaa opettajaa
suuntamaan opetustaan siten, että se palvelee sinun
oppimistasi. Sinulla on varmasti aina jotain sanottavaa
saadusta opetuksesta, opetusmenetelmistä ja opetuksen järjestelyistä. Käytävillä tupistu palaute ei paranna
tilannetta. Huolehdi siis, että palautteesi saapuu perille.
Palautteen avulla vaikutat opiskeluusi.

Sinun oppiminen
ja kokemuksesi opetusmenetelmistä ja
opetusjärjestelyistä
ovat pohjana palautteellesi,
joka voi olla kirjallinen/suullinen ja
voit antaa sitä opetuksen aikana/kurssin jälkeen.
Opetuksen kehittämistyöryhmä (OpKe)
keskustelee ja miettii opetuksen laadun parantamista
hyödyntäen saatua palautetta.
Palautepäivä
on koko laitoksen yhteynen keskustelutilaisuus
opiskelun sujuvuuden parantamiseksi.

Palautejärjestelmän kulku oppimisesi edistäjänä

Lisätietoa opiskelijan vaikuttamismahdollisuuksista
ainejärjestöstäsi ja hanna.koskela@oulu.fi ja http://
www.oulu.fi/opetkeh/kehtoimi/laatu/index.html

Vili Törmänen
1. ’78, Leijona, 2000
2. vpt_, #cryo #blanko
#cryobowl #kaupunninkingit
3. Eka Matrix pääsee lähelle
jakamatonta ykkössijaa.
Kaikkiruokainen.
4. Tällä hetkellä Amped 2.
5. Työskentely?
Jotain syötävää?
6. Pieni punainen
paholainen ;)
+ “Kasva isoksi,
älä aikuiseksi.”

Teksti:
Hanna
Koskela
Opetuksen
kehittämisyksikkö,
Oulun
yliopisto
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Kajaani
– näppärä nuorukainen TOL:n tiimissä

Teksti:
Antti Ylönen

She she on hauska se Poniäm, ku siinä on se poni ja se
ämmä, lausui Aki Hymyhuulissa aikanaan. Pienellä ajatuksellisella väkivallalla tietojenkäsittelytieteiden laitoksen uudesta tulokkaasta Kajaanin yksiköstä voisi sanoa,
että she she on hauska se tietotekniikka, ku siinä on se
tieto ja se tekniikka.
Kajaanissa aloittaa syksyllä perustutkintokoulutus,
joka perustuu emolaitoksen tutkintovaatimuksiin. Eli tiedollisesti opiskelijat saavat samat eväät kuin Oulussa.
Tekniikalla taas pyritään häivyttämään Oulun ja Kajaanin
välinen fyysinen etäisyys niin hyvin kuin mahdollista.
Kajaanin koulutus toimii tietyssä mielessä eräänlaisena
laboratoriona uuden tekniikan käytölle opetuksessa.
TOL:n Kajaanin yksikkö näki päivänvalonsa siis tämän vuoden alussa. TOL:n palkkalistoilla Kajaanissa on
kaikkiaan 12 ihmistä ja lisää odotetaan. Professori aloittaa syyskuun alusta ja muuta opetushenkilökuntaa palkataan tarpeen mukaan. Nyt Kajaanissa on kaksi lehtoria, kaksi yliassistenttia ja kolme assistenttia. Lisäksi on
projekti- ja toimistohenkilöstöä sekä ATK-henkilöstöä.
Kajaanissa opiskelijat voivat siis valita kahdesta
suuntautumisvaihtoehdosta: ohjelmistotuotanto ja ohjelmistoliiketoiminta. Aloituspaikkoja on 40.
Kajaanin tulijan kannattaa varautua siihen, että pääsee eturiviin muokkaamaan koko toimintaa. Toiminta on
rakennusvaiheessa, ja niinpä tulijoilta odotetaankin
umpihankihiihdon alkeiden osaamista. Jos ne eivät ole
tuttuja, voin tässä opastaa, että niihin kuuluvat mm. ennakkoluulottomuus, rohkeus, aktiivisuus, kärsivällisyys,
yritteliäisyys, suurpiirteisyys ja TAHTO!

Uutta on esimerkiksi se, että TOL saa tilat vanhaan
tyttölyseoon! Kajaanin perinteikäs Linnan lukio saa uuden elämän, kun siitä tulee vaiheittain yliopiston toinen
kampus Kajaanissa. Tilat remontoidaan kunnolla ja varustetaan viimeisen päälle huippulaitteilla.
Elikkäs, juuri kun luulit päässeesi koulusta, palaatkin takaisin. Sekös varmasti innostaa. Vähänkö ehkä!
Tässäkin tarvitaan umpihankihiihtoa eli UHH:ta eli kärsivällisyyttä. Ensimmäisen vuoden ajan lukiolaiset ovat
riesana, mutta häipyvät sfääreihin keväällä 2005. Silloin
yliopiston toiminta Linnassa laajenee ainakin matematiikan opetuksella, mahdollisesti enemmänkin.
Eikä siinä vielä kaikki. Talon korkeimpaan ja kauneimpaan tilaan rakentuu projektioppimislaboratorio.
Kajaanin opiskelussa, varsinkin ohjelmistoliiketoiminnassa, tullaan painottamaan projektioppimista ja yrittäjyyteen kouluttamista. Takuumiehinä asiassa ovat professorit Vesa Puhakka ja Juhani Warsta.
Vuoden alusta aloitti myös Kajaanin yliopistokeskus
ja kesäkuun alussa allekirjoittivat viiden yliopiston (Oulun, Kuopion, Jyväskylän, Joensuun ja Lapin) rehtorit yhteistyösopimuksen, joka mahdollistaa näiden yliopistojen opintojen rantautumisen Kajaaniin.Voikin olla niin, että
Kajaanin opiskelijat opiskelevat viidessä yliopistossa!
Vähäpätöinen seikka ei liene sekään, että Kajaanin
opettajankoulutusyksikkö on Suomen suosituin. Asuntotilanne Kajaanissa on varsin hyvä. Eikä vuokrataso ole
opiskelijan kukkarolle mahdoton.
Siispä tervetulloo Kajjjaaniin toivottaa Kajaanin tiimi

Kajaanin PROt

Jaakko Vanhala
Tuomas Laatikainen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1980, vesimies, 2003
irc ei kuulu sosialistumisen välineisiini
matrix, kenties soodaa
autopelit kaveriporukalla
kyllä, olen töissä päätoimisesti IT-alan yrityksissä
koirat, jotka ei koko ajan lahkeessa jöpitä

1. 1978, skorpioni, muuntokoulutettava.
2. Olen offline-tilassa ja asun kotona. Kutsun sitä joskus leikkimielisesti Elämäksi.
3. Veturimiehet heiluttaa! Kesäkeittoa ja piimää!
4. Leisure Suit Larry 1 -> loput.
5. Opiskelen työn ohessa.
6. + “Uti, non abuti.”

Blanko ry:n kiltahuone
Hei Sinä tuore TOLin opiskelija eli fuksi! Näin opiskelun aluksi toivotan jokaisen fuksin tervetulleeksi kiltahuoneelle eli kiltikselle tutustumaan kaikkeen toimintaan. Fuksina Sinulla on oikeus osallistua killan toimintoihin, vaikka et vielä virallinen jäsen olekaan. Osallistuminen on kaikille ilmaista, ellei toisin ilmoiteta.
Aloitan ikävimmästä päästä eli kertomalla joitakin
totuuksia: Se, että opiskelet TOLilla, ei automaattisesti
tee Sinusta Blanko ry:n jäsentä. Blankon jäsenyys maksaa (vähän), koska esim. kiltahuoneen ylläpitäminen
jäsenille ei ole ilmaista. Satojen jäsenten killan toiminnan pyörittäminen ei ole halpaa hupia. Pienryhmäohjaajasi kertoo Sinulle asiasta tarkemmin ! Toiseksi kiltahuoneella ei ole siivoojaa, joten jokainen SAA itse siivota omat jälkensä. Kahvitkin saatat joutua keittämään
itse, mikä on oman turvallisuutesi kannalta ehkä parasta… osa blankolaisista on kahvinkeittokiellossa ihan siitä
syystä, että useimmat meistä juovat mieluiten kahvia, ei
tervaa ! ! ! Sekä kahvin-/teenkeittovettä että maitoa on
isossa jääkaapissa minun toimestani.
Ole aktiivinen tai laiska, innokas tai vähemmän innokas – me haluamme Sinut mukaan toimintaan ! Jokainen uusi (ja vanha) osallistuva jäsen on toivottu lisämauste Blankon toimintaan.
Kiltiksellä järjestetään noin kerran viikossa Blanko
ry:n hallituksen kokous, jonne kannattaa saapua aktivoitumaan tai ainakin seuraamaan, mitä ison killan toiminnan johtaminen pitää sisällään. Kokoukset ovat hyvin
avoimia ja vapaamielisiä (mutta tietenkin järjestelmällisiä) tilaisuuksia, joihin toivon jokaisen blankolaisen
tutustuvan. Netistä selviää seuraavan kokouksen ajan-

Joona Tolonen
1. 1977, Skorpioni, -04 (MOBI)
2. Enpä pahemmin asu missään ircissä, mutta icq toimii numerossa #34610048
3. Aivoton toiminta tehoaa aina, kyytipojaksi poppareita, karkkia ja limpparia
4. Sidin varhaisempi tuotanto ja HOMMn kolme ensimmäistä osaa.
5. Opiskelen töiden ohessa. Elektrobit, perhe pitää
elättää =)
6. Ei ole
+ “Kyllä se siitä”

kohta. Älä ujostele saapua paikalle – ota vaikka kaveri
mukaan!
Kiltahuoneella on hallituksen jäsenten lisäksi mahdollisuus tutustua muihinkin vanhempiin opiskelijoihin,
ircata/surhvata netissä (myös oman läppärin kautta –
WLAN on löytänyt tiensä myös kiltikselle), lepäillä, kuunnella musiikkia, pelailla tai vain tarkkailla toimintaa.
Useille blankolaisille kiltahuone on kuin toinen koti tai
olohuone; toivon, että Sinusta tulee yksi meistä!
Kiltis on tuttavallinen paikka. Sitä on yhteisvoimin
kunnostettu, eikä se työ koskaan lopu. Huonekalut eivät ehkä ole viimeisintä huutoa, mutta ne ovat toimivia.
Jaa missä Blankon kiltis sijaitsee ? Piilossa maan alla,
bunkkerissa, sinisen geologian käytävän varrella: lasiovesta sisään ja portaat alas. Jos ketään ei satu olemaan
paikalla, ovi on lukossa. Pienryhmäohjaajasi tuo Sinut
paikalle jo ensimmäisten viikkojen aikana – jos niin ei
jostain syystä tapahdu, vaadi häntä viemään Sinut kiltikselle heti!
Kun tätä kirjoitan, on kesä vasta alussa, ja Oulu ihan
liian kaukana. Kun tätä luet, on jo syksy lähellä, ja kiltahuonevastaavakin aktiivisesti tehtävässään… laitamme paikat taas täyteen toimintakuntoon kesäteloilta jokaista vanhaa ja uutta blankolaista varten.
Tervetuloa kiltahuoneelle ja mukaan Blankon porukkaan!
Kesäterveisin Blanko ry:n kiltahuonevastaava,
Katariina Silvendoinen
e-mail: blanko.kiltahuone@oulu.fi
irc-nick: CoolBLady

Teemu Lappalainen
1. 1979, Neitsyt, 2004
2. Joskus olen kyllä vakavasti harkinnut muuttoa ESDmaahan..
3. aurajuustoa, valkosipulia ja punaviiniä, niin leffa kuin
leffa menee..
4. systemshock 2 oli joskus aikoinaan aika kurko.
5. Ennemminkin taidan opiskella työn ohassa, paikka
on Elektrobit.
6. Kastroimattomia villakoiria, lisääntyvät kuin kanit.
+ “Ei pidä ottaa liian vakavatasti”
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Teksti:
Katariina
Silvendoinen

Oulun Yliopisto - Tietojenkasittelytieteiden opiskelijat - www.blanko.oulu.fi

Blankon Hallitus

2004

Puheenjohtaja
Juuso Räsänen

Varapuheenjohtaja
Jyrki Puttonen

Kulttuuri- ja terveysministeri
Heidi Oja

Kopo-vastaava

Hannu Korva

Sihteeri
Vesa-Ville Piiroinen

Suunnittelija

Rahastonhoitaja
Pekka Oikarainen

Tiedottaja

Samuli Pöyhtäri

Liisa Oikarinen

Ulkoministeri

Blanko-paivat yhteyshenkilo

Henrik Heusala

Jukka Kontula

Tekijät esiin

“No hiiohei,
Visainen trivia ratkaistu, lopputuloksena suht
selväpäisiä ja yksimielisiä vastauksia.”

Oulun yliopistossa, Luonnontieteellisessä tiedekunnassa ja myös Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella liikkuu
monenlaista kengänpohjankuluttajaa. Jotta heti alusta
lähtien tunnistaisit tärkeät henkilöt, on oheisia sivuja
kuvitettu heidän kasvokuvillaan.
TOL:n opiskelijoiden ainejärjestö Blankossahan on
– siis nimetysti – kahdenlaisia aktiiveja. (No, tosiasiassa kolmannen kategorian muodostavat ne aktiivit, jotka eivät vielä/enää/koskaan ole laittautuneet/laittaudu/
aio laittautua nimettyihin virkoihin, mutta ovat aktiivisesti toiminnassa mukana. Kiitokset heille aktiivisuudesta! Ilman heitä ei olisi toimivaa kiltaakaan.)
Aktiivien ykkösluokan muodostavat hallituksen jäsenet. Heillä on valtaa, mutta onpa sitten vastavuoroisesti vastuutakin. He tekevät viralliset päätökset killassa, mutta hallituksen kokoukset ovat olleet ja ovat vastakin kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia. Yleensä
parhaiten perusteltu päätösesitys tulee myös hallituksen päätökseksi. Hallituksen jäsenet valitsee yhdistyksen kokous.
Sitten on Blankossa joukko toimihenkilöitä. Heillä
on nimetyt vastuut ja heille hallitus voi nakittaa melkein minkälaisia tehtäviä tahansa. Ja hallitus voi myös
nimetä uusia toimihenkilönimikkeitä määriteltyjen
tehtäväkokonaisuuksien hoitamiseksi sekä valita näihin tehtäviin toimihenkilön/t.

Tällä hetkellä (siis elokuun 2004 alussa) hallituksen kokoonpano on oheinen (siis viereisellä sivulla
oleva). Tosin tiedottaja Liisa Oikarinen on ilmoittanut
eroavansa hallituksesta henkilökohtaisista syistä
(muutto Oulusta etelään) ja hallitus on nimennyt uuden
toimihenkilövakanssin vt. tiedottaja sekä tähän tehtävään valinnut Anna Nikkilän.
Hallituksen jäseniltä kysyttiin FuksiBlankissa esittelyä varten seuraavat kysymykset:

Juuso Räsänen
puheenjohtaja

Jyrki Puttonen
varapuheenjohtaja

1. Juuso Räsänen (Yagua), 081082, 2002, olut.
2. Jos laitosneuvostoon ja tiedekuntaneuvostoon kuuluminen lasketaan niin vastaus on kyllä.
3. Ensimmäiseltä vuodelta tutuksi tulleet aktiivikaverit, suuri kiitos ja kumarrus heille. Tiukka kysymys,
puheenjohtajan pesti kuulostaa hienolta, mutta tuo
mukanaan myös paljon vastuuta. Kyllä tämä on juuri
sitä mitä haluan, tietysti monarkia ja kuninkaan
kruunu olisivat plussaa.
4. Johdan hallituksen kokouksia ja yritän saattaa monipuolisen aktiiviporukkamme yhteisymmärrykseen kiperien kysymysten äärellä.
5. Tappi tietenkin, työskentely on tarkempaa, vaivattomampaa ja palkitsee ehdottomasti paremmin :)
6. 20-30, omin käsin ommeltu. Näin tulee olemaan
myös jatkossa.

1. Jyrki Puttonen, hcp, 23.12.1981, TOL-02, Rajakylän Raikas
2. Linnanmaan Piuha ry:n varapuheenjohtaja, Blanko-päivät’04
projektiryhmässä toimintapäällikkönä (action hero), tiedekuntaneuvostossa opiskelijajäsenenä (juon kahvia), laitosneuvostossa varajäsenenä (eivät tarjoa kahvia) ja OAMK.
3. Luova hulluus sai lähtemään mukaan ja kyllä, juurikin tälle
paikalle.
4. Härvään kaikenlaista, asun kiltahuoneella, kommentoin ja
huomauttelen. Koettelen muiden hermoja ja yritän saada
jotain järjestystä aikaan. Eli aika mahdoton tehtävä ja juuri
niinkuin kuvittelin.
5. Tappi. Ehdottamasti. Touchpad-pakanat pitäisi polttaa roviolla.
6. Parisenkymmentä, riippuu vähän kuinka innokkaasti jaksan
ommella ja kuinka nopeaan vanhat irtoilee (Kyllä, haalarimerkkikin voi irrota kun tarpeeksi kikkailee). Yhden merkin
on killan äiti ommellut, muut itse.

1. Koko nimi, irc-nick, syntymäaika, vuosikurssi,
juoma?
2. Kuulutko muihin järjestöihin, yhdistyksiin tai päättäviin elimiin?
3. Mikä sai sinut lähtemään mukaan Blankon toimintaan ja oliko tämä juuri haluamasi hallituspaikka?
4. Mitä teet ja onko toimenkuva vastannut odotuksiasi?
5. Touchpad vai tappi?
6. Montako haalarimerkkiä ja kenen neulomia?
Seuraavilla sivuilla on hallituksen jäsenten vastaukset.
Niiden perässä on lyhyesti esitelty – ilman kuvia – killan toimihenkilöt. Viimeisimmän tiedon ja kattavat toimenkuvaukset saat killan WWW-sivuilta http://
www.blanko.oulu.fi/.
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Teksti ja kuva:
Markku
Pylkkö

Tollilaiselle kyllä töitä
löytyy
Blankki kävi haastattelemassa TOL:lta vuonna 2001 valmistunutta Hanna Aaltosta tarkoituksenaan saada selville, mikä tollilaista saattaa valmistumisen jälkeen työelämässä odottaa. Samalla toki tuli jutustelluksi myös opiskeluaikaisista asioista, onhan hyvä muistaa, ettei opiskelu TOL:lla ole aina ollut samanlaista kuin nyt – eikä
tietenkään tule tästä eteenpäinkään olemaan.
Hanna Aaltonen tuli tollilaiseksi hieman poikkeuksellisella tavalla, vaikka varsinaisesti hakikin laitokselle
normaalisti pääsykokeiden kautta alkukesällä 1997. Hän
oli näet hakenut edellisvuonna Oulu Software -projektiin, johon tuli valituksi Jyväskylän ammattikorkeakoulukokeilussa tehtyjen opintojen ryydittämänä. Oulu Software -projektissa oli mukana useita yrityksiä (mm. CCC,
Elbit ja SyPress) sekä Oulun yliopiston Täydennyskoulutuskeskus. Projektin myötä tuli TOL-opinnot aloitetuksi
siis jo vuonna 1996.

2007 asti. – Harmi sinänsä, sillä juuri nyt Sonera ja TeliaSonera ovat puheenaiheena, haastattelupäivänä Harri
Koponen oli juuri irtisanoutunut TeliaSoneran palveluksesta ja tätä kirjoitettaessa juuri julkistettu hänen sanomansa siitä, että Sonera olisi nyt yrityksenä parempi, jos
olisi pysynyt itsenäisenä (toim. huom.).
Sonera tulikin Hannan kuvioihin jo vuoden 1998
alussa. Tuolloin hän pääsi Soneralle projektihommiin
matkapuhelinverkkojärjestelmien tietotekniikkaosastolle. Työ oli projektien johtamista ja prosessikehitystyötä.
Työura on edennyt Soneralla ja tällä hetkellä Hanna työskentelee Projects-ryhmässä projektipäällikkönä.

Soneralle töihin

Työstään Hanna Aaltonen kertoo vain sen verran,
että lähes kaikki projektiryhmät ovat kansainvälisiä,
mukana ruotsalaisia, norjalaisia, tanskalaisia. Projektidokumentaatio on englanninkielsistä ja Hanna pitääkin
työelämässä kielitaitoa merkittävänä avuna. Erityisesti
englannin kielen taito on välttämätön.

Hannan pääaineena oli tuolloin ohjelmistotuoteliiketoiminta – myöhemmin ohjelmistoliiketoiminnaksi pelkistynyt suuntautumisvaihtoehto. Niitä ei tuolloin ollutkaan
kuin kolme, tämän lisäksi tietojärjestelmät ja ohjelmistotuotanto. Gradunsa Hanna teki Soneran sisäisestä asiakkuudesta. Gradutyö on julistettu salaiseksi vuoteen

TOL:n tutkinto sopii Hannan mielestä erityisen hyvin hänen yksikkönsä tarpeisiin. Ex-tollilaisia onkin lukuisia töissä yksikössä, jonka vahvuus on noin 2000
henkeä, näistä neljännessata Oulussa. Neljästä kesäharjoittelijasta tosin vain yksi on tänä vuonna tollilainen.

Vesa-Ville Piiroinen
sihteeri
1. Vesa-Ville Piiroinen, dorz,
200380, ännäs vuosikurssi,
nykyään Irish Coffee.
2. En kuulu.
3. Minut sai mukaan pyyteetön
rakkaus ainejärjestöämme
kohtaan, paikka oli se, mihin pyrinkin.
4. Olen sihteeri, toimenkuva on vastannut odotuksiani.
5. Ehdottomasti touchpad, tapin nysvääminen ei ole
soveliasta yleisellä paikalla.
6. Nolla haalarimerkkiä, kaikki olen ommellut itse.

Pekka Oikarainen
rahastonhoitaja
1. Pekka Oikarainen, Speku,
270181, 3. vsk, Olut
2. Olen Blankon T2x -klubin puhis, klubi joka miittailee
yleensä kiltiksellä luentojen
aikaan irkkailun merkeissä :)
3. Uudet kaverit ja Blankon bileet. Tätä mä oon aina halunnu.
4. Olen Blankon rahastonhoitaja. Toimenkuva on juurikin sitä mitä odotin.
5. T2x-klubin virallinen kanta on tappi, joten se on minunkin kantani :)
6. 32 merkkiä. Minun itseni, ex-tyttöystävän ja äitikin
on neulonut pari.
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Kilta-aktiivi
Hanna osallistui opiskeluaikanaan aktiivisesti killan rientoihin. Alkuvaiheessa yhteydenpito oli tiiviimpää ”softareitten” kanssa, niin biletyksessä kuin tietysti opiskelussakin. Kilta-aktivistina Hanna ehti ansioitua monessa:
hän oli vuoden fuksi 1997 ja hallituksessa ensin sihteerinä ja sitten ulkoministerinä. Muista aktiviteeteistä
mainittakoon monivuotinen laitosneuvoston jäsenyys.
Hanna muistaa Blankon aktiiviajoilta erityisesti Blanko-päivien järjestämisen vuonna 1998. Sitä varten perustettiin oma yhdistyksensä Linnanmaan Piuha. Tällä
tavoin turvattiin Blanko-päivien jatkuvuus, Blankohan oli
tuolloin joutunut verottajan hampaisiin – esimerkkiainejärjestönä.
Uusille tollilaisille Hanna Aaltonen lähettää terveisiä,
että opiskelu TOL:lla luo hyvät valmiudet ITC-alan moninaisiin tehtäviin. Erityisesti kielitaidon hankintaan kannattaa panostaa. Hanna pitää myös hyvänä TOL:n projektiopetusta, joka ainakin hänen opiskeluaikanaan oli
erinomaisesti toteutettu.
Hanna on kovasti tyytyväinen sekä
TOLlilla saamaansa oppiin että
nykyiseen työhönsä TeliaSoneralla.

Samuli Pöyhtäri
suunnittelija

Hannu Korva
kopo-vastaava

1. Samuli Pöyhtäri, carol,
syksyllä 1983, 2,5vk, tumma velko / punaviini
2. e
3. Niko ja Jukka. joo.
4. vastaan siitä, että blankolaisilla on juhlia ja juhlissa
syötävää/juotavaa
5. touchpad (kun nyt omistan laptop-tietokoneen)
6. aika vähän, ite neulonu

1. Hannu Tapio Korva, Adversary,
081081, 4. vsk, Adven kaataja
(Viinaa Ananas Lightilla oikeassa suhteessa...)
2. Ensimmäisenä tulee mieleen
nyt ainakin OYY:n edustajisto sekä Laitos- ja tiedekuntaneuvosto.
3. Yleisen mielenkiinnon ja bileiden kautta toimintaan.
Kopo-vastaavan pesti on ehdottomasti se paikka johon alunperinkin halusin.
4. Kopoilen, eli yritän tuoda opiskelijoiden mielipiteitä esille lähinnä meidän laitoksen suuntaan.
5. Näin Ibm T2x-kerholaisena tappi on ilman muuta ainoa oikea vastaus.
6. N. 35, itteni ja kolmen naisen neulomat. (Ja kyllä, äiti
on näistä naisista yksi. :p )
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Lähtisitkö vaihtariksi?
Uusia kulttuureja, kieliä ja matkustelua pitkin poikin
Etelä-Eurooppaa

Teksti ja kuva:
Kukka-Maaria
Kakko

Antti Rantala on kolmannen vuoden mobiilipalveluiden
suuntautumisvaihtoehdon opiskelija, joka vietti lukuvuoden 2003-2004 vaihdossa Minhon yliopistossa PohjoisPortugalin Guimarãesin kaupungissa.

– Jalkapallo näkyy Portugalissa joka puolella, ja EMkisoista puhuttiin jo kauan ennen varsinaisia kisoja.
Myös vaihtarit pelasivat usein keskenään jalkapalloa
huudellen neuvoja kukin omalla kielellään, sanoo Antti.

Alun perin Antti halusi vaihtoon johonkin englanninkieliseen maahan. Koska sellaista vaihtopaikkaa ei löytynyt, valitsi Antti paikkansa Guimarãesin ja Barcelonan
väliltä. Guimarães voitti kaupungin pienemmän koon,
halvemman hintatason ja jalkapallon vuoksi.

Vapaa-aikaansa Antti kulutti jalkapallon lisäksi surffaamalla ja matkustamalla. Tutuksi tulivat Portugalin suuret kaupungit Porto ja Lissabon sekä etelän lomakaupunki Faro. Antti matkusteli myös Espanjassa ja EteläRanskassa.
– Päätavoitteeni vaihto-opiskeluvuoteni aikana oli
päästä matkustamaan. Opiskeluun en niin päässyt kiinni, koska Portugalissa tietojenkäsittelytieteiden opiskelu
yliopistossa on koulumaista kuten Suomen ammattikorkeakouluissa. Lisäksi tietojenkäsittelytieteiden painotus
Minhon yliopistolla oli matemaattinen, kertoo Antti.

Kieltä ja elekieltä
Opiskelu ja asiointi esimerkiksi kaupungilla tapahtuu
portugaliksi. Antin kokemuksen mukaan vain yliopiston
professorit osaavat englantia. Sen vuoksi ennen opintojen alkamista on hyvä suorittaa portugalinkielen kurssi. Antti suoritti kuukauden mittaisen intensiivikurssinsa Portugalin Coimbrassa.

Mobiilipalveluiden opiskelija Antti Rantala viihtyi
lukuvuoden Portugalissa.

– Kannattaa opiskella kohdemaan kieltä jo Suomessa, mikäli se on mahdollista. Minulla meni ensimmäinen
kuukausi taisteluun kielen kanssa, mutta sen jälkeen sillä
jo pakon edessä pärjäsi, ainakin yhdessä elekielen
kanssa, Antti naurelee.

Heidi Oja, kulttuuri- ja
terveysministeri

Jukka Kontula
Blanko-päivät yhteyshenkilö

1. Heidi Oja, Terhen,
17.3.1979, TOL-02, pääsääntöisesti vesi
2. Linnanmaan piuha ry
3. Halusin tutustua uusiin ihmisiin ja olla mukana siellä
missä tapahtuu. Oli.
4. Toimenkuvaani kuuluu pitää Blankolaiset pirteinä :)
Vastaan mm. liikuntasalivuoroista ja laskettelureissun
järjestämisestä. Jotain kultturelliakin on kehitteillä,
katsotaan, mitä syksyn mittaan saan aikaiseksi. Kyllä.
5. Touchpad on kiva.
6. Enpäs ole laskenut.. oisko ~40 kpl ja itse olen kaikki
urheasti ommellut.

1. Jukka Kontula, FlasHLitE, 10-01-1978,
TOL 2000, Olut (merkillä ei niin väliä).
2. Kuulun.
3. Alunperin lähdin mukaan vuonna 2002, kun piti saada muutakin tekemistä kuin pelkkä opiskelu. Jotenkin olen päätynyt vetämään Blanko-päiviä ja tällä
hetkellä olen varsin tyytyväinen työnkuvaani (Huom.
Blanko-päivien vetäminen käy oikeasti työstä).
4. Järjestän tämän vuoden Blanko-päivät yhdessä
muun projektiryhmän kanssa. Vaikka olin mukana
järjestämässä jo viime vuoden Blanko-päiviä on tehtävien laajuus ehkä hieman yllättänyt. Eteenpäin vain
täysillä niin kyllä se siitä.
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Portugaliin haluavien opiskelijoiden kielen opiskelu on hieman hankalaa Oulussa, sillä yliopisto ei tarjoa
portugalin kielen kursseja. Helsingin yliopistossa ja
monissa kansanopistoissa sen opiskelu on kuitenkin
mahdollista.
Vaihto-opiskelijoiden asumisen järjestää yleensä
kohdeyliopisto, näin myös Minhon yliopistolla.
– Asuin samassa solussa toisen suomalaisen opiskelijan kanssa, mikä ei kielen opettelun kannalta ollut
yhtään hyvä juttu. Toisaalta asunto oli todella edullinen;
maksoin vuokraa vain vajaat 70 euroa kuukaudessa.
Asunnon kunto ei kylläkään ollut mitenkään erityisen
hyvä ja esimerkiksi astiat puuttuivat, Antti pohtii.

Antin neuvoja vaihto-opiskeluun lähteville
opiskelijoille:
– Asu kohdemaan opiskelijan kanssa samassa
solussa, jotta opit maan kieltä ja kulttuuria.
– Ota oma kannettava tietokone mukaan, sillä
se helpottaa työskentelyä huomattavasti.
– Hoida vakuutukset kuntoon vaihtoasi varten;
koskaan ei tiedä, mitä tapahtuu.
– Ota ainakin Portugaliin mukaan paljon passikuvia; niitä tarvitaan virallisten dokumenttien
lisäksi esimerkiksi yliopiston harrastuskortteja
ja kurssi-ilmoittautumisia varten.
– Varaudu byrokratiaan.

5. Tästähän voi väitellä vaikka kuinka, mutta IBM miehet tietää miten asia oikeasti on. Kerran kun on tappia käyttänyt on touchpad kuin sokean haparointia.
6. Oiskohan noin 10-20 ja itse on tullut kiinnitettyä
kaikki.

Liisa Oikarinen
tiedottaja
1. – 6. Ei oo tietoo Blankin
taittajalle asti herunut./Information not
available.

Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen SOKRATES-/
ERASMUS-vaihtopaikat Eurooppaan ovat tällä
hetkellä seuraavat:
– Technische Universität Wien, Itävalta
– Technische Universität Graz, Itävalta
– Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu
Braunschweig, Saksa
– Universität Mannheim, Saksa
– Universität Regensburg, Saksa
– Universität Stuttgart, Saksa
– Fachhochschule München, Saksa
– Universidad Politecnica de Cataluña, Barcelona, Espanja
– Universidad de Deusto, Espanja
– Universidad País Vasco, Bilbao, Espanja
– Universidad de Málaga, Espanja
– Kingston University Higher Education Coorporation, London, Iso-Britannia
– University of Manchester, Iso-Britannia
– Panepistimio Egeou, Samos, Kreikka
– Rijksuniversiteit Leiden, Alankomaat
– Universitae Politechnica din Bucaresti, Romania
– Politecnico di Milano, Italia
Yliopistolla on myös paljon muita vaihtopaikkoja
esimerkiksi Yhdysvalloissa, Australiassa ja Japanissa. Laitoksellamme vaihtoon liittyviä asioita
hoitaa professori Ilkka Tervonen (p. 553 1908). Lue
lisää vaihto-opiskelusta yliopiston kansainvälisten
asioiden yksikön www-sivuilta osoitteesta:
http://www.oulu.fi/intl/ajankohtaista.htm.

Henrik Heusala
ulkoministeri
1. Hannu Henrik Heusala,
henkka__, 30.03.1980, 3s, kalija
2. tiukka ei
3. Se oli se normaali, juoma,laulu ja naiset. Hallituspaikka on juurikin se minkä halusin.
4. Isoin ja ajankohtaisin homma on varmaan tuo fuksien haalariprojektin läpivienti. Muuten järjestelen
nakkeja, joita meille hallituslaisille aina kokouksessa jaellaan, lähinnä järjestelen vierailuja ja pidän
yhteyttä muihin instansseihin. Toimenkuva on ollut
juurikin sitä, mitä ajattelin sen olevan.
5. Tappi nopiaan toimintaan, touchpad hellyyteen.
6. oiskohan 2 ja kummatki ite.
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Teksti:
Tony
Manninen
Kuvat:
LudoCraft

Teoriasta käytäntöön:
AirBuccaneers –pelin taival
Tietojenkäsittelytieteiden ja tietokonepelien yhteys on
kiistaton. Pelit kuuluvat laitoksemme tutkimusalueiden
piiriin niin ohjelmistojen, tietojärjestelmien kuin digitaalisen median näkökulmista. Pelitutkimus ei kuitenkaan
ole pelkkää teoriaa. Täysipainoiseen toimintaan kuuluu
aimo annos käytännön työtä.
Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella toimiva pelitutkimusyksikkö LudoCraft on suunnitellut ja kehittänyt
AirBuccaneers -peliä keväästä 2003 lähtien. Peli on ns.

modi eli modifikaatio Unreal Tournament 2004 -pelimoottorille ja se on tätä kirjoitettaessa edennyt versioon
Beta 4.1. Kyseessä on julkinen testiversio, joka on ilmaiseksi ladattavissa verkosta.
AirBuccaneers on ainutlaatuinen peli-idea, jossa
toteutuvat käytännössä useat pelitutkimuksen viimeisimmät tulokset. Kipinä julkisen pelin kehittämiseen tuli
pelijulkaisija Epicin ja näytönohjainvalmistaja NVIDIAn
järjestämän Make Something Unreal -kilpailun taholta.
LudoCraftin oli aika kokeilla akateemisen pelisuunnittelun kantavuutta laajemmissa sfääreissä.
LudoCraft on kehittänyt kokeellisia pelejä jo
vuodesta 2000 lähtien, mutta AirBuccaneers on
ensimmäinen tutkimuslaboratorion ulkopuolelle levitettävä tuotanto. Pelin teemana on kyläläisten ja metsärosvojen välinen kisailu ilmaherruudesta pohjoista mytologiaa huokuvassa miljöössä. Kumpikin joukkue operoi kuumailmapalloilla, joihin pelaajat jakautuvat miehistöiksi. Pallokunnat toimivat tehokkaimmin silloin kun tiimipelaaminen on hallussa. Miehistön roolit ja tehtävät sekä toiminnan koordinointi ovatkin olennainen osa pelikokemusta. Lisäksi pallokuntien
väliset yhteistaktiikat ja -toiminta vahvistavat
pelin strategista luonnetta.
AirBuccaneers on menestynyt kilpailussa kohtuullisesti sijoittuen mm. kolmanneksi kisan toisessa vaiheessa. Lopullisia sijoituksia ei ole vielä ju-

Toimihenkilöiltä kysyttiin yksinkertaisuuden (siis toimihenkilöidenkö? taittajan huom.) ja lyhyyden (kiitos – joku ajattelee taittajaparkaakin!) vuoksi vain seuraava kysymyslitania:
Koko nimi, irc-nick, syntymäaika, vuosikurssi
Jani
•••Kun aikaa jäi – ja vissiin vähän tilaakin löytyi – niin taittajapa kaivoi Blankin arkistosta muutaman kuvan. Ihan
kaikkien potrettia ei löytynyt, sellaisen voi kyllä jälkikäteenkin toimittaa Blankin arkistoa täydentämään. •••
Katariina

Jäsenvastaava
Jani Ohtonen, Lumis, 23.06.1983, TOL2003
Kiltahuonevastaava
Katariina Silvendoinen, CoolBLady, pp.kk.1975, TOL2003

Anna

Vt. tiedottaja
Anna Nikkilä, Jiwa, 08.12.1979, TOL 2002

Ohjelmoija
Juhana Virtanen, huluxide, 17.06.1971,
TOL2002
Tenttiarkistovastaava
Kimmo Kemppaala, Axim,
12.08.1976, TOL2001
Valokuvaaja
Niko Hummastenniemi, Nixa,
28.10.1979, vuosikurssi. 5. alkaa
Fuksivastaava
Matti Pouke, Zpochen,
xx.xx.1981, TOL 2002
Alumni-vastaava
Jussi Ranta, justeeri,
10.12.1978, TOL 2001
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listettu, mutta tähänastinen
menestys on jo sinällään
voitto Suomen pelitutkimukselle, TOLille ja LudoCraftille. Miljoonan dollarin palkintopotista päätyy siis siivu
myös tänne Ouluun. Ehkäpä
jokunen tietokonekin ilmaantuisi pelitutkimuksen
käytännön testausta helpottamaan…

L

udoCraft on Tony Mannisen johtama pe
litutkimusyksikkö, joka suunnittelee ja
kehittää tietokonepelejä sekä tutkii pelisuunnittelua, -tuotantoa ja muita peleihin liittyviä ilmiöitä. Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella toimiva ryhmä koostuu kymmenestä tutkijasta ja tutkimusapulaisesta, joiden painopistealue on digitaalisen median suuntautumisvaihtoehdon piirissä.
LudoCraft järjestää myös retropeli-iltoja,
joissa pääsee pelaamaan myös vanhemmalla
kalustolla. Kokeiltavana on laitteita vuosimallia

-78 olevista televisiopeleistä aina tämän päivän
pelikonsoleihin. Historian tallentamiseksi LudoCraft kerää pelikoneita ja pelejä kokoelmaan, josta toivottavasti vielä syntyy pelimuseo.
Lahjoituksia otetaan vastaan!
Lisätietoja:
Tony Manninen
tony.manninen@oulu.fi
040-7660420
http://ludocraft.oulu.fi

Webmaster
Markus Haataja, alive,
16.04.5374, TOL 2001

Web-apprentice
Juho Mattila, Gali,
14.04.1982, TOL 2002

Viinimestari
Vikke Matikainen, Kosmo, IMAGE
24.01.1982, TOL 2002 NOT FOUND

Ohjelmoija
Aapo Herrala, AapoH,
10.02.1983, TOL 2003

Graafinen suunnittelija
NO IMAGE
Tuomas Nissinen, tumpelo, FOUND
30.10.1980, TOL 2001

sekä blankkitiimiläiset (ks. sivu 2):
Aapo Herrala, AapoH, 10.02.1983, TOL 2003
Hannu Kukka, 28.08.1981, TOL 2002

OLuT-vastaava
Pasi Partanen, pasipa,
10.08.1979, TOL 1999

Vili Lang, 12.01.1981, vuosikurssi n. 3,5 :))

Hanslankari
Janne Suokas, janus,
22.05.1974, TOL 1997

Kaisa Teronen, 23.02.1982, TOL 2001

Markku Pylkkö, SirMake, 06.12.1955, TOL 2003
Hanna Säynäjäkangas, kinzu, 051278, TOL 1999
Matti Virtanen, baguji, 22.03.1978, TOL 1999
Heidi Wikman, Odetta, pp.kk.1981, TOL 2003
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THIEF: DEADLY SHADOWS
– Varkaan arkea ja sunnuntaita
Teksti ja
kuvat:
Turre

Thief-saagan uusin tulokas Thief: Deadly Shadows yllätti minut iloisesti, vaikka olin kuullut jo ennen pelin
hankintaa, että se tulee olemaan XBOX-käännös *fear*.
Thief-sarjassa seikkaillaan mestarivaras Garrettina, joka
tuppaa jokaisessa sarjan osassa joutumaan maailmaa
uhkaavan juonen kiemuroihin. Juoni olikin omasta mielestäni erittäin puoleensavetävä, ja oli vaikea lopettaa
pelaamista, mutta sitäkin helpompaa aloittaa se uudestaan ja uudestaan vaikka cola-juoman voimalla.
Luultavasti käännöksen takia peli on tehosyöppö,
mutta toteutus on ainakin keskinkertainen. Testikoneeni pyöritti thieffiä 800x600 resoluutiolla keskinkertaisella
detaililla. Valikot olivat mielestäni ensisilmäyksellä harvinaisen törkeät ja niitä selaillessa meinasi itkukin tirahtaa silmään. Grafiikan säätäminen on minimaalista ja
ääniasetuksia ei ole ollenkaan. Ruutuun kuin liimattu
”Back”-nappula herätti myös kummastusta. Mutta valikoista viis, pelattavuus on tärkeintä, ja siinä Thief: Deadly Shadows potkii varmasti persuuksille montaa muuta konsolikäännöstä.

Kaupunki ei ole kovinkaan eloisa muutamia tallustelijoita lukuun ottamatta ja siellä liikutaan vain varkaille sopivaan aikaan, yöllä. Kaduilla partioivat kaupunkivartion lisäksi pakanoiden ja Hammer-nimisen fanaattisen organisaation edustajia, jotka kaikki ovat varsin
vihamielisiä. Vartioiden saadessa Garrettin hengiltä,
joutuu ”ulospääsemättömään” vankilaan, mutta pakanan
tai Hammerilaisen listittyä Garrett kohtaa suoran kuoleman. Tälläisten takaiskujen välttämiseksi suora tappelu kenenkään kanssa ei ole järkevää, tai ainakaan siistiä. Napautus pampulla (tai nuolella) takaraivoon saa
viholliset hiljaiseksi.
Perinteisen 1st person-kuvakulman lisäksi peliin on
ympätty myös 3rd person-kulma, johon en henkilökohtaisesti juurikaan kajonnut. Tunnelma pysyy huomatta-

Thief tarjoaa toistakymmentä tehtävää melko suoraviivaisessa järjestyksessä. Tehtävissä annetaan lista
tavoitteita, jotka täytyy suorittaa jotta sen pääsee läpi.
Tavoitteiden määrä riippuu valitusta vaikeustasosta.
Uutena ominaisuutena Thief-sarjassa tehtävien väliin on
jätetty hengähdystaukoja, joiden aikana voi tutkiskella
kaupunkia, myydä tehtävien aikana varastettuja tavaroita ja ostaa varkaalle sopivia tarvikkeita.

FuksiSanastoa
Akatemia

Alakuppila
Amanuenssi
Approbatur

Assistentti
Auskultointi

Viittaa toisaalta itse yliopistolaitokseen historiallisena, mutta jatkuvana järjestelmän; toisaalta sillä
tarkoitetaan valtiollista elintä Suomen Akatemiaa,
joka järjestelee tieteen tekoa Suomessa ja muun
muassa jakaa tutkimusrahoja.
Yliopiston keskusaulan alakerrassa sijaitseva
ruokapaikka.Yläkuppila vastaavasti yläkerrassa.
Opintojen ohjaaja ja järjestelijä.
Toisaalta arvolauseena laatua ilmaiseva, mutta
yleisemmin sillä viitataan opintojen määrään. Se
on yhtä kuin perusopinnot (15 – 20 ov) pää- tai
sivuaineesta. Vrt. Cum laude ja laudatur.
Eli assari on koulutusvirassa, jossa opetetaan ja
tehdään omaa jatkotutkimusta.
Tarkoittaa opetusharjoittelua ja siihen liittyviä
kasvatustieteellisiä opintoja.

Blanko

Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden ainejärjestö eli kilta, jonka tehtävänä
on järjestää kaikennäköistä kivaa puuhasteltavaa opintojen vastapainoksi sekä ajaa opiskelijan etuja tässä kylmässä, pahassa maailmassa.
Bumerangi
Essee, referaatti tai harjoitustyö, joka hyväksymättömänä palautuu opiskelijalle kera opettajan punakynäisten korjausvaatimusten.
Cum laude
(Arvolauselman ohella) keskipitkä määrä opintoja, niin sanotut aineopinnot = 35 – 40 opintoviikkoa. Vrt. Approbatur ja laudatur.
Curriculum vitae Eli cv on ansioluettelo eli tiivis elämänkerta, joka
korvaa entisen nimikirjaotteen.
Dekaani
Tiedekunnan pomo. Dekaani allekirjoittaa tutkintopaperit ja antaa tutkintotodistuksen valmistuvalle publiikissa.
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Kaikki pelin näkymät ovat hyvin tummia, kuten asiaan
kuuluu. Kuvankäsittelyohjelmalla on näihin näkymiin
onnistuttu kaivamaan joitakin yksityiskohtiakin esiin.
vasti jännittyneempänä vanhaan malliin pelatessa. Garrettin arsenaali on myös saanut lisäystä tainnutuskaasupommeista miinoihin ja köysinuolen korvaaviin kiipeilyhanskoihin. Hälytyksen sattuessa voi siis paeta vaikka seinille.
Vastustajien tekoäly ei liiemmin ole parantunut sitten edellisen Thieffin. Mekastus ja valossa liikkuminen
saa solttupojat varuilleen, mutta jos meteli ei ole jatkuvaa, jättävät ne etsimiset sikseen. Deadly Shadowssissa partioivat vartijat tosin huomaavat, jos vartioreitin
varrelta on kadonnut asemissa ollut työtoveri. Innokkaat
soturit saattavat myös huomata läheiseltä pöydältä kadonneet arvoesineet. Veriläikät ja ruumiit saavat vartijat varuilleen, ja he saattavat jopa hakea lisäjoukkoja
etsimään murhamiestä. Tämän vuoksi veriläikät voikin
siivota pois, ja ruumiit kantaa pimeään nurkkaan tarkkojen silmien ulottumattomiin.
Kokonaisuudessaan Thief: Deadly Shadows ei tarjoa paljoakaan uutta verrattuna edeltäjiinsä, lukuun ottamatta kaupungissa vapaata liikuskelua. Peli on silti
taattua Thieffiä ja jatkaa melko kunniakkaasti erittäin hyvää pelisarjaa. Tunnelma on edelleen tallella ja varastaminen... ah niin kivaa.

Dosentti

Essee

Excu, ekskursio

Filosofia

Pelin tekijä: ION Storm
Pelin julkaisija: EIDOS Interactive

Laitteistovaatimukset:
• vähintään 1,5 Ghz prosessori
• 256 Mt keskusmuistia
• 3000 Mt kiintolevytilaa
• DVD-asema
• 64 Mt DirectX9-yhteensopiva näytönohjain
• DirectX9-yhteensopiva äänikortti

Testikone:
Athlon XP 2200+
512 mt DDR400
Radeon 8500LE 128mt

Peli on saatavissa verkkokaupoista ja hyvinvarustetuista viihde- ja pelikaupoista.
Hintaa Thief: Deadly Shadowsilla on n. 44 euroa.

Tiettyyn aiheeseen erikoistunut opettaja, joka
harvoin on työssä laitoksessa, vaan vaikkapa
muussa yliopistossa, yrityselämässä tai eläkkeellä. Hän käy antamassa aiheestaan dosenttiluentoja ja ohjaa aihepiirinsä graduja.
(Tavanomaisempien merkitysten lisäksi) noin
kymmensivuinen kirjoitelma, jolla voi suorittaa osan kurssista. Vaikka esseessäkin pitäydytään tieteellisessä täsmällisyydessä, siinä on
yleensä runsaasti pohdintaa.
Reissu, yleensä matka toiselle paikkakunnalle, jossa on ohjelmassa yrityksiin ja toisiin alan
opiskelijoihin tutustumista
Paitsi oppi tiedosta ynnä muusta, myös kummallinen sana tulevassa tittelissäsi maisterin
edellä. Syy on historiassa: ennen tieteet olivat
eriytymättömämpiä ja kaikkea olevaista tutkittiin filosofian nimikkeen alla. Sittemmin luonnontieteellinen ja humanistinen todellisuuden

Haalarit

Kandidaatti

JO

käsittelytapa erosivat, mutta kummastakin tiedekunnasta edelleenkin valmistutaan filosofian
maisteriksi.
Opiskelijan oma “univormu”; käytetään bileissä, excuilla ja erinäisissä tapahtumissa. Haalareihin voi kiinnittää haalarimerkkejä, pinssejä
ym. tauhkaa.
Merkitsee yliopistossa ainakin kolmea asiaa:
Ensinnäkin hän voi olla alemman korkeakoulututkinnon (120ov) suorittanut henkilö. Toiseksi
hän voi olla ylemmän korkeakoulututkinnon
(160ov) aikaisempina vuosina suorittanut henkilö, joka ei ole anonut itselleen maisterin arvonimeä (nykyäänhän valmistutaan suoraan maistereiksi). Kolmanneksi hän voi olla lääketieteen
opiskelija, joka on klinikkavaiheessa, mutta ei
ole vielä valmis lääketieteen lisensiaatti.
Johdatus ohjelmointiin; syksyn ensimmäisiä
kursseja

Caion selviytymisopas
fukseille
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Teksti:
Eino ja Odetta

Caio on yliopiston lähellä sijaitseva leppoisa opiskelijaravintola jonka iltarientoihin jokaisen uuden opiskelijan pitäisi tutustua. Tämän selviy tymisoppaan tarkoitus
on auttaa helpottamaan Caion ihmeisiin perehtymistä.
Mukaan voi aina houkutella myös pienryhmänohjaajia,
jotka lähtevät varmasti mielellään nauttimaan hyvästä
seurasta muutaman oluen äärellä.

vieressä . Lukematon määrä snookerpöytiä asustaa
ulko-ovesta vasemmalla 10–20 askeleen päässä. Nälkäisimmät asiakkaat löytävät vastapäätä baaritiskiä ruokatiskin, tosin ruokaa voi tilata kaikilta henkilökunnan näköisiltä ihmisiltä.

Lähiympäristö

Tarjoilijat ovat avuliaita ja ystävällisiä. Sitä saa mitä
tilaa. Tuoppeja ja tuhkiksia siivotaan pöydistä parin tunnin välein. Tarjoileva henkilökunta on kohtuullisen pitkämielinen asiakkaiden humalatilaa kohtaan, vaikka
tunnelma onkin yleensä rauhallinen.

Caion lähiympäristö tarjoaa lukuisat palvelut pankkiautomaatteineen ja kioskeineen/grilleineen. Kaikki tarvittavat palvelut löytyvät kivenheiton päästä Caion ovelta.
Tarina kertoo, että kuuluisalle Apinapatsaalle on vain
kävelymatka (toim. huom. Apinapatsas lakitetaan blankolaisten toimesta wappuisin).

Parkkitilat
Caion välittömässä läheisyydessä sijaitsee merkittävästi
parkkipaikkoja sekä polkupyörille että autoille. Mutta
muistathan, että Caioon ei kannata saapua autolla, ellet
ole värvännyt itsellesi lujahermoista kuskia.

Ajo-ohjeet
Tiski sijaitsee ulko-ovesta tiukasti oikealla 10 askeleen
päässä. Tiskiltä tunnelmalliseen yläkertaan on matkaa
35 askelta. Ihmisen paras ystävä, wc löytyy baarin perältä 22 askeleen päässä tiskistä. Pation viehättävä uloskäynti sijaitsee tiskin päädyssä. Caion merkittävä nähtävyys, saunakabinetti on havainnoitavissa käymälöiden

JOTT
JTS
Kiltahuone
Kustos
Kypsyysnäyte

Laudatur

Lehtori

Johdatus tietojenkäsitelytieteisiin; yksi TOL:n
kaikille pakollisista kursseista
Johdatus tietojärjestelmien suunnitteluun; ensimmäisen vuoden kevään kurssi.
Blankolaisten oma tila yliopistolla; sijaitsee kellarikerroksessa sinisen käytävän varrella
Johtaa puhetta tohtorinväitöstilaisuudessa.
Gradun jälkeen kirjoitettava tentti, jolla osoitetaan, että osaa suomea ja että on kirjoittanut gradunsa itse.
Voi tulla saatua, vakkeivät opinnot menisikään
aina kolmosen tasaisesti. Laudatur on opintojen
määrän mittajana laajin, yleensä vain pääaineesta suoritettavat kaikki aineet syventävine
kursseineen, yhteensä noin 35 opintoviikkoa
(ilman gradua).
Piti alunperin ääntämis- ja lukuharjoituksia kielissä, mutta nykyisin hän on opettaja muiden
joukossa.

Asiakaspalvelu

Sisustus
Yleisilme on oranssin ja vihreän kukertava.Ylimääräisellä
rekvisiitalla ja ilmapiirillä on yritetty luoda oletettavasti
meksikolaista ilmapiiriä. Tiskin peräseinää koristaa röhkivä tarjoilijasikataulu. Seinissä on ikkunoita, jotka eivät
johda mihinkään. Yläkerran kaide suorastaan houkuttelee hakkaamaan päätä itseensä. Viihtyisät ja tilavat kaakelivessat. Caion asiakkaita viihdyttävät myös kaksi toimivaa televisiota vaihtelevine ohjelmatarjontoineen. Joskus Caiossa on jopa seurattu tärkeitä urheilutapahtumia.

Dresscode
Caiossa suositaan hyvin vapaamuotoista pukeutumista. Sallittua on kaikki verkkareista haalareihin. Kantaasiakkaat suosivat virttyneitä t-paitoja ja taksimieskenkiä. Trendikkäillä asiakkailla on päällään Koff-paitoja.

Lisensiaatti

Maisteri
OPM

Opponentti

OY
Patio

Eli lisuri eli lissu on jatkotutkinnon suorittanut
henkilö.Yliopistossa hän voi työskennellä vaikkapa assistenttina tai lehtorina. Nykysin monet
jatkavat maisterista suoraan tohtoriksi. Toisaalta
lääketieteellisestä tiedekunnasta valmistutaan
suoraan lisensiaateiksi.
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut
henkilö.
Oma Pullo/Pyyhe Mukaan. OPM+OPM = Oma
Pullo ja Oma Pyyhe Mukaan. Saunaillat ovat
useimmiten OPM+OPM.
Seminaarin tai väitöstilaisuuden vastaväittäjä,
joka tieteellisten perinteiden mukaisesti pyrkii
löytämään esiettävän työn heikkoudet ja vahvuudet.
Oulun yliopisto.
Oululaisten ikioma ravintolan ulkoanniskelualue. Suomen ensimmänen patio oli ylioppilastalo Rauhalan pihalla 60-luvulla.
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Asiakaskunta

Saunakabinetti

Caion asiakaskunta koostuu hyvin vaihtelevista persoonista. Pääosin asiakkaat ovat opiskelijoita, mutta sekaan
mahtuu myös vanhemman koulukunnan edustajia, kuten vaihtareita ja muita satunnaisia asiakkaita.

Kabinetin varaaminen on ilmaista, mutta saunan lämmitys maksaa 10e. Kabinetissa ei saa tupakoida.

Pöydät

Jukeboxissa on todella paljon suomalaista kakkaa ja
sukkahousuheviä, vanhoja ”legendoja” ja suomipoppia.
Jukeboxi on ilmainen ja biisejä selatessa seuraan liittyy
elähtäneitä keski-ikäisiä äijiä. Öh. Nyt soi ”Can I play
with myself?” Ougaad.

Caion tunnelmallisesta alakerrasta löytyy 16 pöytää,
jonka lisäksi saunakabinetissa on suuri kokousten pitämiseen soveltuva pöytä. Alakerran pöytätarjonnan lisäksi rauhallisessa yläkerrassa on 5 pöytää.

Jukeboksi

Snooker + pelit

Patio
Avaralta patiolta avautuu silmiä hivelevä metsäinen näköala, kaikki palvelut ovat lähellä Caion asiakasta: Starburger, Valintatalo ja Spar. Pation miellyttävä viileä ilmapiiri lokkeineen karkottaa paatuneimmatkin asiakkaat
sisätiloihin. Hyvällä tuurilla patiolla voi tavata yksinäisen
elävän muurahaisen. Pöydät ovat tahmeita ja aitaa koristaa linnunpaska.

Hello Kitty Jumpa
Jutun kirjoittamisen keskeytti kohtalokkaasti toisen toimittajan luurista löytynyt haastava Hello Kitty Jumpa -peli.
”Ennen sentään osattiin tehdä pelejä, tämmöset on parhaita!” Odetta tuumaa. Eino nauttii päihdyttäviä juomia
odotellessa. Odetta pääsi level seiskaan addiktoivassa
pelissä. ”Nyt tuli kiire.” ”Voi perse!” ja ”Oliko tässä 10
leveliä vai?” Ja viimeiset kuuluisat sanat: ”Kyllä mä kohta
lopetan.” ”Toi lintu on varmaan paha - ja toi nalle?” Ei tämä
peli aiheuta addiktiota. ”Nyt mä oon levelillä 11.” Damn.
”No jos mä nyt keskityn tohon jutun kirjoittamiseen..”
”Mitä? Tuliko nuo ihmiset sillä aikaa kun mä pelasin!?”

Pienryhmäohjaaja (PRO)

Portfolio

Promootio
Pruju

Caiossa on mahdollisuus pelata Snookeria, lautapelejä, dartsia, korttipelejä, flipperiä ja hedelmäpeliä. Tiistaisin on snookerikisa, joissa päävoittona on kaksi tuoppia olutta ja pizza. Osallistuminen maksaa 2 euroa.

Hinnasto
Kahden euron toastista kahdeksan euron cordon bleauhin väliltä löytyy kaikkea pizzasta tortillaan ja burriton. Pizzan saa hintaan 6–6,80 euroa. Juomapuolelta ison
tuopin saa opiskelijakorttia vilauttamalla hintaan 3,30
euroa, ilman joutuu pulittamaan 3,90 e. Pieni olut maksaa 2,90 e, siideri hanasta irtoaa hintaan 4,30 ja siideripullo 3,60 e. Olutkannun hinta on 9,80 e ja 1,32 litran siiderikannun saa hintaan 13,60 e.

Valomerkki
Valomerkki tulee aina liian aikaisin. Villeimmät huhut
kertovat ajankohdan vaihtelevan aukioloajoista huolimatta. Caion ovet aukeavat opiskelijaystävällisesti luentojen loppuessa neljän aikaan.

Apusi ja ystäväsi yliopistoon saapuessasi.
Pienryhmäohjaajaltasi voit kysyä ja pyytää
apua missä tahansa opintoihin ja opiskelijaelämään liittyvässä asiassa!
Voi olla kurssilla käytettävä opiskelumuoto,
oman ammatillisen kehittymisen työkalu tai
työnhakuasiakirja. Näyteportfolio on kaniso,
joka sisältää parhaat otteet työstäsi, ja jolla
voit vaikkapa esittäytyä työnantajalle. Se on
tavallaan laajennetu versio cv:stä. Perusportfolio tarkoittaa sitä laajaa opintojesi aikana tuottamaasi aineistoa, josta portfolio on
koottu.
Uusille tohtoreille muutaman vuoden välein järjestettävä vihkimisjuhlallisuuksien kimara.
Yliopistopainosta ostettu nippu papereita, joihin luentojen asiat on koottu yleensä suoraan
luentokalvoista.

Pro gradu
Professori

Prolab
PSOAS

Publiikki

Referaatti

Ylemmän korkeakoulututkinnon lopputyö.
Yliopistossa tutkiva ja opettava tohtorishenkilö, usein vieläpä jonkin laitoksen johtaja. Myös
erityisistä ansioista tasavallan presidentti voi
myöntää professorin arvonimen.
Lasikoppi TOLlin käytävällä, josta saa hakea
kurssien harjoitustöitä. Aukioloajat vaihtelevat.
Pohjois-Suomen Opiskelija-asuntosäätiö. Täältä voit yrittää ruikuttaa kämppää itsellesi. PSOAS ei voi kuitenkaan tarjota asuntoa kaikille
sellaista haluaville, joten oma aktiivisuus kämpän etsinnässä on erittäin hyvä asia.
Tutkintojen julkistamistilaisuus, jossa dekaani
luovuttaa todistuksen tutkinnon suorittaneelle.
Publiikki järjestetään yleensä kerran kuukaudessa (ei heinä- eikä elokuussa).
Sisältää olennaisen asian. Kirjoittamalla referaatin esim. kirjasta voi joskus kuitata osasuorituksen kurssista.
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Tietojenkäsittelytieteen pro
gradu -palkinto Ouluun

Teksti: KukkaMaaria Kakko
Kuva: Markku
Pylkkö

Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitokselta filosofian maisterin tutkinnon suorittanut Netta Iivari on
saanut Tietojenkäsittelytieteen Seuran vuoden 2003
ansiokkain pro gradu –palkinnon. Iivarin pro gradu –
työssä Cultural aspects in IS Implementation literature,
what and how has been studied, and could be studied in
the implementation of user-centered design tarkastellaan
erilaisia kulttuurikäsityksiä tietojärjestelmätieteen tutkimuksessa.
Palkitsemisperusteissaan Tietojenkäsittelytieteen Seura sanoo Iivarin työn olevan ansiokas, sillä siinä tarkas-

tellaan organisaation kulttuuria uudesta näkökulmasta,
jossa huomioidaan käyttäjäkeskeinen suunnittelu. Työ on
merkittävä ja onnistunut myös siksi, että Iivari on saanut
julkaistua tutkimukseensa liittyviä artikkeleita tieteellisillä
foorumeilla ennen pro gradu –työn ilmestymistä.
Tutkimuksessaan Iivari halusi tuoda esille käyttäjien huomioimisen ohjelmistotuoteyrityksissä ja pohtia sitä, miten aiheeseen liittyen kulttuuria on tutkittu
ja voitaisiin tutkia. Tietojärjestelmätieteissä kulttuuria
on tutkittu paljon, mutta tutkimukset poikkeavat suuresti
toisistaan, jonka vuoksi niiden systemaattinen analysointi oli tarpeen.
Netta Iivari valmistui Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitokselta vuonna 2003. Filosofian lisensiaatin tutkinnon tietojenkäsittelytieteistä hän suoritti
vuoden 2004 alussa. Vuonna 2001 Iivari on suorittanut
filosofian maisterin tutkinnon Jyväskylän yliopistosta
kulttuuriantropologian oppiaineesta. Tällä hetkellä Iivari
on tietojenkäsittelytieteiden laitoksen jatko-opiskelija ja
työskentelee laitoksella yliassistenttina.
Tietojenkäsittelytieteen Seura palkitsi lukuvuonna
2002-2003 tarkastetun ansioituneimman pro gradu –
tutkielman Tietojenkäsittelytieteen päivillä 25.5.2004.
Tietojenkäsittelytieteen päivät pidettiin Joensuussa 24.26.5.2004. Pro gradu –palkintoa on jaettu vuodesta 1984.
Netta Iivari on kautta aikojen toinen nainen, jolle palkinto
myönnettiin. Aiemmin palkinto on myönnetty mm. Linus
Torvaldsille.

Netta Iivari
juuri palkittuna
Joensuun
yliopiston
Tiedepuiston
sisäänkäynnin
edessä.

Respondentti

Teekkari
TKJ
TR
Tohtori

TOL

Seminaarin tai väitöstilaisuuden päähenkilö, joka
esittää tietoaan tieteelliseksi. Opponentin ja muun
läsnäolevan tiedeyhteisön velvollisuus on punnita väitteen taso.
Ne tupsulakkipäiset hyypiöt, jotka ovat vielä suuremmaksi osaksi miespuolisia kuin TOLlilaiset.
Tietokonejärjestelmät; ensimmäisen vuoden kevään kurssi.
Tietorakenteet; ensimmäisen vuoden kevään
kurssi.
Lisensiaattiakin enemmän jatko-opiskellut, väitöskirjan tehnyt henkilö, jolle tie on auki korkeimpiinkin yliopistovirkoihin. Nykyään opiskellaan
tohtoriksi suoraan maisterista ilman lisensiaattityön tekoa.
Tietojenkäsittelytieteiden laitos. Lyhenne tulee
muinaisilta ajoilta, jolloin laitostamme kutsuttiin nimellä TietojenkäsittelyOPIN laitos.

Yo-kunta

Äly

Oulun yliopiston ylioppilaskunta. Valvoo
meidän kaikkien opiskelijoiden etuja ja järjestää silloin tällöin kaikkea mukavaa.
Olet merkityksetön ja mitätön, kertakaikkisen keskiverto. Luultavasti et edes huomaa
sitä, mutta sinunlaisiasi varten on kehitetty
joukko älyä vaatimattomia kursseja, joita pitävät opettajat, jotka olivat joskus aivan samanlaisia kuin sinä. Kuten tulet vielä huomaamaan, äly ei ole pääsyvaatimus.

(Fuksisanasto on perimätietona kulkeutunut Blankin jäämistössä viime vuosituhannelta asti ja saattaa sisältää epäajankohtaisuuksia. Kysele havaitsemiasi kummallisuuksia pienryhmäohjaajaltasi, hänellä on up-to-date -tiedot. – toim. huom.)
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