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päätoimittajalta
puheenjohtajalta
fuksivastaavalta
kiltaesittely
kiltahuone-esittely
suuntautumisvaihtoehdoista
TOL tutuksi; opintoneuvoja
M&MMM
M&MMM-reseptivihko
IRC-opas
fuksipisteet
opiskelijahaalarit
musicka addicta
MKHFT ry. vappusuunnistaa
tapahtumia ja tiedotusta

PRO:ilta tiedusteltiin seuraavia asioita:
pienryhmäohjaajien esittäytymiset:
— nimi, irc-nikki, siviilisääty
Ville-Matti Alanko
— vuosikurssi, vuosimalli
Tommi Portti
— paras kurssi, miksi
Karin Komulainen
— paras irkkikanava (mistä sinut siis löytää)?
— parhaat bileet, miksi
Saana Orjala
—
Mitä
touhusit ennen tollia?
Mikko Niskanen
Minna Pulkkinen
sekä tuloksia seuraavista testeistä:
Atte Aunola, Jenni Sirviö, David Spalding http://www.testimaa.com/testi.php?t=ihminen
Mikko Pallari, Henna Kvist
http://www.testimaa.com/testi.php?t=amis
http://www.testimaa.com/testi.php?t=elitisti
Tuomas Aarni
http://www.testimaa.com/testi.php?t=kuolema
Jaakko Aro

Seuraava Blankki
Julkaisija: Blanko ry
http://www.blanko.fi
ilmestyy 10.10.2007
Paino: Oulun yliopistopaino
Jos haluat juttusi lehteen, lähetä
Painos: 200 kpl
se viimeistään 20.9.2007
E-mail: blankki-tiimi@blanko.fi
http://blankki.blanko.fi/
nettijatkot http://blankki.blanko.fi/nettijatkot

Nimetöntä työtä lehden parissa ovat tehneet:
Anna Keskitalo (taitto, ideointi), Eino Keskitalo
(paniikkitatto ja oikuluku), Hanna-Mari Saxman
(ideointi), Anna Nikkilä (kielipoliisi), Miikka
Ansamaa (valokuvaus, ideointi), Heidi Wikman
(viime hetken copywriting). On varmaankin joku,
jota en muistanut mainita. Lisäksi ei voi muistaa
mitä kaikkea mainitut ovat tehneet, mutta kiitoksia
avusta vaikka virallista kiitosta en muistanutkaan
antaa.

Blankki on puolueeton ja riippumaton opiskelija-ainejärjestölehti. Blankin testit ja vertailut perustuvat kansainvälisesti veriﬁoituihin menetelmiin ja ohjelmistoihin. Blankki ilmestyy säännöllisen satunnaisesti. Lehti ei vastaa tilaamattoman materiaalin säilyttämisestä eikä palauttamisesta. Julkaisemamme artikkelit, ohjeet ja vinkit on tarkastettu huolella, mutta emme kuitenkaan takaa niiden virheettömyyttä emmekä
vastaa esiintyneistä virheistä. Kirjoituksia ja kuvia saa lainata lehdestä vain toimituksen luvalla. Tarjottu tai tilattu aineisto hyväksytään
julkaistavaksi sillä ehdolla, että sitä saa korvauksetta edelleen käyttää lehden www-sivustolla ja lehden tai sen yksittäisen osan uudelleenjulkaisun tai muun käytön yhteydessä toteutus- tai jakelutavasta riippumatta. Toimitus laittaa pyytämättä lähetettyjä kirjoituksia ja kuvia
nettiin, ellei hukkaa niitä ennen sitä. Blankki ei edusta Blanko ry:n tai kenenkään muunkaan virallista kantaa.
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Hei fuksi!
Opiskeluajan kaikista tärkein osa-alue ei yllättäen ole todella nopea valmistuminen parhailla mahdollisilla arvosanoilla (joiltakin se toki onnistuu ja he luultavasti ovat arvokkaita työntekijöitä missä tahansa yrityksessä) vaan verkostoituminen. Opiskeluaikana luodut
kaverisuhteet ovat työelämään siirryttäessä todella arvokkaita. Moni onkin saanut työnsä
jo pelkästään sillä että kaveri on suositellut hänen palkkaamistaan. Toki taitojakin tarvitaan, mutta yritykset monesti palkkaavat henkilöitä joista heidän ei tarvitse miettiä että
millaisia he ovat. Muutama positiivinen sana pomon jo palkkaamalta henkilöltä voi hyvinki
kallistaa melkein tasapainossa olevan vaakakupin sinun eduksesi. Joten älä pelkästään lue
omassa pikkukömmänässäsi vaan tutustu ihmisiin ja tee itsesi tunnetuksi.
Verkostoitumisessa Blanko auttaa parhaiten. Sieltä löydät varmasti itsesi kaltaista seuraa,
sillä Blankossa on laaja kirjo erilaisia henkilöitä, koodareista bilehirmuihin ja kaikkea siltä
väliltä. Jos Blankon tapahtumat eivät totaalisesti iske sinuun niin siitä vain ehdottamaan
tapahtumaa joka sinun mielestäsi olisi mahtava. Jos löytyy tarpeeksi kiinnostuneita niin
tapahtuma epäilemättä järjestetään, Blankohan on jäsenistöään palveleva.
Blankosta ja opiskelusta on juttua tässä lehdessä enemmänkin, joten en turhaa kuluta arvokasta palstatilaa siihen, vaan kerron Blankin mahtavuudesta. Blankki on jo vuosia ollut
oman markkinasegmenttinsä kiistaton hallitsija. Vaikka markkinajohtajuus onkin saavutettu, ei Blankki ole jäänyt laakereilleen lepäämään vaan se on kehittynyt vuosien saatossa
tähän.
Vaikka Blankkitiimiläiset tekevät loistavaa työtä lehden eteen, on uudelle verelle aina tilaa. Jos kynä pysyy edes hitusen kädessäsi niin kannattaa sekaantua Blankin tekoon. Blankissa julkaistaan juttuja laidasta laitaan, ja vaikka laatu onkin korkea, pyritään kaikki
mahdolliset jutut julkaisemaan. Jos päädyt juttua tekemään niin muista ettei taiteilija ole
koskaan tyytyväinen työhönsä, joten vaikka mielestäsi juttusi ei ole hyvä niin voi se hyvinkin olla kaikkien muiden mielestä taiteellinen mestariteos. Fuksien kädestä lukisin mielellään juttua esimerkiksi fuksisuunnistuksesta tai ensimmäisistä yliopistopäivistä, jos sinua
kiinnostaa kirjoittaa jommasta kummasta tai jostain muusta niin ota yhteyttä (blankkipaatoimittaja@blanko.ﬁ) tai tule seuraamaan #blanko.blankki-kanavalle touhua. Blankkiin
sekaantumalla saat monia etuja: nimeäsi tunnetuksi, kutsun Blankin kesäjuhliin, kutsun
Blankin pikkujouluihin, Blankki-haalarimerkin, monia uusia ystäviä (Blankkiin sekaantuneet henkilöt tuppaavat olemaan keskivertoa hyvempiä henkilöitä). Blanko palkitsee
Blankkiin sekaantuneita myöskin fuksipisteillä joita fuksipassiisi keräilet. Älähän siis epäröi, ota kaikki edut itsellesi ja liity iloiseen joukkoomme.
Jos kirjoittaminen ei oikein ole sinun juttusi, kannattaa ottaa selville mitä kaikkia muita
toimihenkilöpaikkoja Blankolla on tarjota. Vaikka toimihenkilön (kuten myös hallituslaisenkin) homma on vapaaehtoista ilmaistyötä on se silti palkitsevaa, eikä yhdelle henkilölle
kuitenkaan liian paljoa hommia kasaannu,
siitä pitää huolen Blankon toimihenkilöiden
suuri lukumäärä.
Tervertuloa opiskelemaan. Muista olla ahkera, mutta muista myös huvit ja erityisesti
verkostoituminen!
Terveisin
Herra Päätoimittaja
Ville Kiviniemi

ps. Säilytä tämä lehti! Siitä on sinulle hyötyä nyt ja tulevaisuudessa!
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Sinne meni kesä

Kesä on jälleen kerran ohi. Olipahan allekirjoittaneellekin ensimmäinen loma sitten viiteen-kuuteen vuoteen ja tarpeeseen tuli. Opintoja ehdin jonkin verran suoritella, mutta lähinnähän tuo laiskotellessa meni. Toivottavasti kaikki
muutkin ehtivät kesätöidensä lomassa jonkin verran ottamaan rauhallisesti ja ovat uutta tarmoa täynnä odottamassa
uutta lukukautta.
Näin se siis alkoi teidänkin uusien tulokkaiden opiskelu-uranne. Siispä tervetuloa meidän ahkerien tietoa janoavien,
opintotuella loistavasti toimeentulevien ja innokkaiden lukijoiden pariin. Pieneksi muistutukseksi myös vanhemmille
opintojensa suorittajille aina niin luotettavan lähteen Wikipedian sanoin: “Opiskelu tarkoittaa tietojen ja taitojen kartuttamista. Ihmiset opiskelevat saavuttaakseen yleissivistystä tai ammatillista osaamista johonkin ammattiin.” Opiskeluun
liittyy aina niitä hyviä ja vielä parempia päiviä, toisinaan paistaa aurinko ja toisinaan on vain poutaa. Mutta jotta se opiskelukin olisi hauskaa, muistakaa aina myös vapaa-ajan huvitukset. Wikipediakin jo sanoo, että opiskeluikäisenä ihmisen
elämään kuuluu parinmuodostus.
Tervetuloa myös mukaan yliopiston ehdottomasti kauneimpaan, tehokkaimpaan ja mielenkiintoisimpaan kiltaan. Killan
tehtävänä on pitää huolta jäsenistöstään, järjestää vapaa-ajan toimintaa sekä auttaa mahdollisuuksien mukaan opinnoissa. Kaikki tapahtuu vapaaehtoistoimin ja uusia aktiiveja erinäisiin toimiin ja tehtäviin kaivataankin lähes joka päivä lisää. Nyt nopeasti tutustumaan vanhempiin opiskelijoihin ja mukaan
toimintaan. Muistakaa, että killan uusi hallitus ja toimihenkilöstö aloittavat toimintansa heti
tammikuusta, joten on korkea aika alkaa täyttää tehtäviä. Olkaahan aktiivisesti mukana.
Asettakaa itsellenne tavoite ja pyrkikää siihen. Oli se teidän tavoitteenne opinnoissa sitten
mikä tahansa, hyvät verkostot ja ystävät tahi sitten loistavat arvosanat tahi vaikka molemmat,
muistakaa kuitenkin, että tavoitteen saavuttamisen eteen pitää tehdä töitä ja ainakin suurimmaksi osaksi sen tulee olla hauskaa tai ainakin tyydyttävää. Toivotan teille kaikille erittäin
hyvää lukuvuoden alkua ja jaksetaan puurtaa vielä vajaat puoli vuotta. Ai niin, muistakaa
jälleen hymyillä.

Marja Hamari, pj

Ville-Matti Alanko
Karukki
21 vuotta
Single-julkaisu atm :<
Vuosikurssi 1/2006
#Blanko/#Blanko.2007/#Blanko.2006 (en sano ovatko parhaita
laadullisesti :D)
Parhaat Blankon bileet ovat Blankon tulevat fuksisaunat \o - en perustele. Yleisesti kaverin järjestämät pirskeet vuonna kivi ja kukka, en perustele vieläkään :P
Peruskoulu->lukio->lakki->intti->tol
61% hyvä ihminen.
13% amis.
61% Elitisti.
Kuolen 12.11.2065
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Hei sinä tuore fuksi!
Mikäli sait tämän lehden postissa, olet saanut opiskelupaikan ja aloitat pian tietojenkäsittelyn opinnot täällä Oulussa. Onneksi
olkoon! Loistava valinta! Tietojenkäsittely
on monipuolinen ja mielenkiintoinen ala
ja Blanko on yksi yliopiston aktiivisimmista killoista.
Ensimmäisinä päivinä päässäsi todennäköisesti pyörii suunnattoman paljon kysymyksiä: miten ilmoittaudun kursseille, mille
kursseille ilmoittaudun, mikä on HOPS ja
missä on sali IT116? Näihin kaikkiin kysymyksiin löytyy vastaukset, parhaat tietolähteesi ovat laitoksen kotisivut, irc ja
pienryhmäohjaajasi, mutta ei välttämättä
tässä järjestyksessä :) Pienryhmäohjaajasi
tapaat laitoksen vastaanottotilaisuudessa,
se voin olla minä, joku Mikko, tai joku toi-

nen Mikko, mutta vain saapumalla paikalle teossa. Eikä luokanvalvoja kyttää jokaista
poissaoloasi vaatien vanhempien allekirjoisaat tietää sen ajoissa.
tusta poissaolovihkoon. Opintopisteesikin
Monelle yliopistoon tulevalle opiskeluiden ovat lähinnä Kelan mielenkiinnon kohteealku tarkoittaa ensimmäistä kertaa muut- na. Akateeminen vapaus on hieno asia, kun
toa pois kotoa omilleen, uudelle paikka- ei haluakkaan käydä aamun ensimmäisellä
kunnalle. Uudelle paikkakunnalle, josta luennolla, mutta muistathan että vapaus
ei välttämättä löydy yhtään tuttua, tässä tuo mukanaan vastuun. Jos sinä et huolehpienryhmäohjaaja ja pienryhmä voi olla di opinnoistasi, ei niistä huolehdi kukaan
suureksi avuksi :) Pienryhmäbileet, fuksi- muukaan.
sauna ja Vulcanalia ovat tapahtumia, joista todennäköisesti löytyvät ensimmäiset Mutta pelottelu sikseen, saavu vastaantuttavuudet. Omasta kokemuksesta voin ottotilaisuuteen, tutustu pienryhmääsi,
kertoa, että opiskelu voi olla aika-ajoin pienryhmäohjaajaasi ja ala irkkaamaan,
raskasta ja kurssitöiden teko yksin voi olla kysy kun tarvitset apua, vaikka jo ennen
tuskallista puurtamista, mutta ensimmäi- syyskuuta, vaikka heti huomenna, piensenä syksynä syntyneet tuttavuudet autta- ryhmäohjaajat odottelevat teitä jo irkisvat pitkälle kun Java ei käänny, logiikassa sä kanavalla #Blanko.2007. Blankon ja
TOL:n verkkosivut ja saamasi tietopaketti
on aukkoja tai Linux lakkoilee.
riittävät varmasti täyttämään tiedonnälkäKursseille, tentteihin ja harjoitusryhmiin si, jos näin ei kuitenkaan ole, älä epäröi otilmoittautuminen voi olla kirjavaa. Oliko taa yhteyttä. Toivotamme sinut lämpimästi
se Optima, mikä ihmeen Weboodi? Mis- tervetulleeksi !
tä sainkaan kirjastokortin? Mihin oikein
palautan DiMePe-esseeni? Koska se pitit. fuksivastaava Tommi ja PRO:T
kään palauttaa? Tietoa löytyy kyllä etsivälle, mutta muistathan, että yliopisto ei ole
koulu, vaan se on tiedeyhteisö, jonka osa
uusi opiskelijakin on. Yliopisto ei ole kuten ala-aste, yläaste tai lukio. Äidinkielen
opettajasi ei tule patistamaan sinua esseen

Tommi Portti, Piudi, atm. Oulun kovin bilesinkku
TOL-2005, vm 1986
Parhautta ollu ainaki ranskan alkeiskurssi 2 ja Software Business Planning, hyvässä porukassa aina hauska puuhailla.
No itsehän olen suurella osalla #blanko-alkuisista kanavista, mutta parasta vois olla #vitun_greippi ja salakanavat.
Fuksisuunnistus 2005 ja voitto \o/, oikeastaan vaikea sanoa parhaita bileitä, kun olen aina kaikissa bileissä niin alkaa
vähän olee vaikea muistaa :p
Kirjottelin itteni ulos Ivalon lukiosta, vältin intin lasketteluonnettomuuden takia ja suoraan sitten tollille.
65% hyvä ihminen.
39% amis.
61% Elitisti. (autss)
Ja tyhjää potkasen 21.2.2056 .
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Tietosavotta - mikä se on?
Blanko ry on Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden ainejärjestö,
jonka tarkoitus on toimia opiskelijoiden
tukena niin opinnoissa, elämisessä kuin
myös vapaa-ajassa. Blankolla on takanaan
pitkä ja vaiheikas historia niin hyvissä kuin
huonoissa merkeissä. Ensi vuonna taivalta
on taitettu jo 35 kunnioitettavan vuoden
verran, jolloin luvassa on suuret vuosijuhlat vanhenemisen kunniaksi. Jäseniä Blankossa on tällä hetkellä reippaat 500.

mia, ainakaan näin pohjoisessa. Laitoksen
johto ja Blankon jäsenistö päättivät sitten
järjestää moisen seminaarin nimeltään Oulun tietojenkäsittelypäivä Blanko. Nykyisellään vuosittain järjestettävä tapahtuma
kulkee nimellä Blanko-päivät ja sen käytännön järjestelyistä vastaa Linnanmaan
Piuha, joka koostuu pelkästään tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoista. Tapahtumassa käy keskimäärin 150-200 osallistujaa
joka syksy.

Järjestön alku on lähtöisin jo 60-luvun
lopulta, jolloin matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden opiskelijoiden Sigma-killan alajärjestönä toimi Blanko-kerho. Alan
kasvu kuitenkin tiedostettiin varsin pian
ja oma ainejärjestö houkutteli opiskelijoita kovasti. Blanko-kerho rekisteröitiinkin
yhdistykseksi 14.5.1973, jolloin se aloitti
itsenäisen toimintansa. Yhdistyksen nimeämisestä järjestettiin kilpailu ja yhtenä
nimiehdotuksista oli Tietosavotta. Nimi
Blanko todettiin kuitenkin paremmaksi
vaihtoehdoksi. Aluksi yhdistys keskittyi
lähinnä opiskeluun liittyvien asioiden parantamiseen.

Opiskelun ja alan työelämään tutustumisen tukemiseksi Blanko järjestää ekskursioita alansa yrityksiin. Viime keväänä
kävimme Jyväskylässä Ixonos-ﬁrman yritysesittelyssä ja sieltä jatkoimme matkaa
Tallinnaan pariksi päiväksi rentoutumaan.
Ekskursiomatkojen tarkoituksena on olla
opintomatkoja ja tutustuttaa opiskelijoita
alan eri yrityksiin ja toimintoihin. Matkoja
järjestetään normaalisti kaksi vuodessa, keväisin ja syksyisin.

Opetuksen laadun takaamiseksi ja sen parantamiseksi pyrimme järjestämään vuosittain palauteiltapäivän yhdessä laitoksen
kanssa, jolloin kaikilla on mahdollisuus
70-luvulla automaattisen tietojenkäsitte- saada asiansa sanotuksi. Edustajamme ovat
lyn tarve alkoi kasvaa. Alalla ei kuitenkaan mukana myös Opetuksen kehittämistyöollut tuohon aikaan tarpeeksi ammattitai- ryhmässä valvomassa etujamme.
toista henkilökuntaa eikä yhteisiä tapahtu-

Blankon vapaa-aikaan kuuluu olennaisena
osana urheilu- ja virkistystoiminta. Järjestö
tarjoaa jäsenistölleen esimerkiksi elokuvaja peli-iltoja, järjestää bileitä ja mahdollisuuksia osallistua erinäisiin liikunnallisiin
harrasteisiin kuten jalkapalloon. Blankon
riveissä pääset myös helposti tutustumaan
opiskelijoiden kovasti suosiossa olevaan
lajiin kyykkään. Urheilullisena perinteenä
vuosittain on ollut mm. laitoksen ja Blankon välinen sählyottelu keväisin. Viimeksi
taistelu päättyi tasan 11-11.
Pitääksemme huolen siitä, että pystymme
jäsenistöllemme tarjoamaan vain parasta,
edustajamme osallistuvat aktiivisesti erinäisiin Oulun yliopiston ylioppilaskunnan
järjestämiin kokouksiin ja tapahtumiin.
Jotta saisimme killan toimimaan jatkossakin yhtä tehokkaasti kuin se tähän mennessä on tehnyt, tarvitsemme uusia aktiiveja mukaan toimintaan. Tule siis innolla
tutustumaan Blankoon ja blankolaisiin.

Marja Hamari
Lähde: Blanko ry:n 30-vuotisjuhlajulkaisu

Karin Mirjami Komulainen
Karinkom
avoliittossa
vuosikurssi 2005
vuosimalli 1986
Paras kurssi on ollut Ohjelmistoyrittäjyyden ulottuvuudet, kurssi oli mielenkiintoinen, opettaja erinomainen ja ryhmätöitten tekeminen on niin kivvaa.
Olen erilainen nuori ja en paljon irkkaile, ainakaan vielä..
Parhaat bileet: Vappupippalot omalla porukalla ja Vapun päivän piknikki, koska syöminen ja juominen
on mukavaa. :)
Ennen TOL:ia asuin Kajaanissa ja kolusin lukion käytäviä.
74% hyvä ihminen
13% amis
83% elitisti
kuolen 25.7.2069, iik!!
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Toinen olohuone
Tervehdys tuleva blankolainen. Kunniakas
tehtäväni on osallistua pienten fuksien perehdyttämiseen ja kertoa tästä ahkerien (ja
ei niin ahkerien) opiskelijoidemme viihtyisästä kohtaamispaikasta! Etsit sitten piristävää kahvikupposta luentojen välillä tai
sohvaa pientä lepotaukoa varten, on Blankon oma kiltahuone juuri Sinun paikkasi.
Kiltahuone koostuu lähinnä kahdesta
huoneesta ja keittiöstä, jotka on varustettu kaikenlaisella pienen ja suuremmankin
opiskelijan tarpeita täyttävällä. Perimmäisestä huoneesta löytyy leppoisa oleskelutila, poppivehkeet, erilaisia lautapelejä, PC
ja Mac vaikkapa irkkailuun ja netissä surffailuun, Xbox ja pari tanssimattoa jotka
saavat jäykimmänkin nörtin sheikkaamaan
kuin Marco Bjurström! Toinen huone soveltuu loistavasti esimerkiksi ryhmätöiden
tekoon ja projektiryhmien palavereihin
rauhallisuutensa vuoksi.

irc-keskustelut pystyyn vastakkaisella soh- takuuvarmat aamukahvit ennen luentoa
valla istuvien kanssa.
ovat sen arvoiset!
Keittiöstä löytyy kahvinkeittovälineet ja
toki myös välineet teen ja kaakaon tekoon.
Nämä ovat blankolaisten vapaassa käytössä ja usein siellä onkin valmista kahvia jo
odottamassa. Blanko ei kuitenkaan tarjoa
kertakäyttömukeja, joten tuothan oman
mukisi! Myös muiden mukien lainaaminen
on kiellettyä. Jääkaappi on myös vapaassa
käytössä ja siellä voi säilöä vaikkapa omia
eväitään, joiden lämmittelyyn löytyy myös
mikro.

Kiltahuonetta pyritään kehittämään jäsenistön toiveita vastaavaksi, joten ideoita
sen kehittämiseen otetaan vastaan. Mikäli
sinulla on ideoita tai kiltahuonetta koskevia kysymyksiä, ota yhteyttä esimerkiksi
kiltahuonevastaava@blanko.ﬁ.
Kiltahuone on meidän kaikkien yhteinen
olohuone, joten huolehdithan myös jäljistäsi. Kiltahuoneelta löytyy useampia roskakoreja ja oma keräyslaatikko mm. tyhjille
pulloille. Pidetään paikka siistinä!

Kiltahuoneella pidetään iltaisin erilaisia
tapahtumia, kuten leffailtoja ja peli-iltoja. Tervetuloa viihtymään ja törmäillään kahNäistä informoidaan etukäteen ja ne ovat vinkeittimellä! J
kaikille jäsenille avoimia. Myös hallituksen kokoukset pidetään kiltahuoneella ja
kuka tahansa asioista kiinnostunut voi tulla paikalle kuuntelemaan. Kiltahuonepäivystyksen aikaan paikalla päivystää joku
Luppoajalla kiltahuoneella on hyvä käydä hallituksen edustaja, jolta voit käydä myös
harrastamassa sosiaalista kommunikointia ostamassa kiltapaitoja tai haalarimerkkejä.
kahvittelun merkeissä. Mikäli tälläinen
muiden ihmisten kanssa suorassa kontak- Ovet avataan aamulla heti kun ensimmäitissa oleminen tuntuu hieman vieraalta nen avaimen omaava sattuu paikalle ja sultoiminnalta, kiltahuoneella kokoontuu jetaan joskus neljän aikoihin. Halutessasi
säännöllisesti myös irkkikerho, johon kaikki voit tiedustella omaa avainta kiltahuoneAnne-Mari Laitala
ovat vapaita liittymään! Ei siis muuta kuin vastaavalta (siis minulta o/ ). Avaimesta
sohvan valtaus, läppäri kehiin ja henkevät peritään pieni panttimaksu, mutta ehkä ne
kiltahuonevastaava

Saana Orjala, Naanaksi saa haukkua väärinkäsitysten välttämiseksi
naanatin
Siviilisääty: Emäntä
Vuosikurssi ja -malli: ‘04 ja ‘85
Paras kurssi on mikä tahansa Luodonpään kurssi, koska Martti on teh man.
Parhaat bileet: Fuksisuunnistus ‘04, minihameet ja jätesäkit kunniaan. (näin o! -taitontuuraajan huom.)
Ennen TOL:ia röhnysin Lohtajalla.
70% hyvä ihminen.
30% amis.
57% Elitisti.
Kuolen 9.2.2058
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tietojenkäsittelytieteiden suuntautumisvaihtoehdot —

opiskelijoiden näkökulma
ohjelmistotuotanto

”Jostain kumman syystä en saanut opiskeluista tarpeekseni vielä amk:n tietojenkäsittelypuolella, joten hakeuduin TOL:lle jatkamaan, tarkoituksenani syventää osaamistani. Ohjelmointihommat tuntuivat jo aiemmin saadun kokemuksen
pohjalta eniten kiinnostavilta, joten suuntautumisvaihtoehto oli helppo valita.
Osittain vaikutti kyllä sekin, että sain tradenomitutkinnostani useita ohjelmistotuotannossa pakollisia kursseja hyväksiluettua.
Oliosuuntautunut analyysi ja suunnittelu, olio-ohjelmointi sekä tietorakenteet
ovat olleet kivoimpia kursseja, harkkatöitä tehdessä on saanut monia onnistumisenkokemuksia, mitkä ovat kannustaneet eteenpäin. Erilaiset projektityöt lukuisine dokumentointeineen ovat välillä tuntuneet turhan raskailta, varsinkin kun
ns. oikeassa elämässä hommat viedään monesti läpi huomattavasti vapaamuotoisemmin. Toisaalta on kyllä ihan hyvä nähdä, miten asiat voidaan tehdä myös
”oikein” ja perusteellisesti.

Anna Nikkilä
6. vuosikurssi
opintoja kasassa 133.5 ov
töissä Nokialla Build Engineerinä

Työtilanne on ainakin toistaiseksi vaikuttanut ihan hyvältä, ja varsinkin ohjelmointipuolella töitä tuntuu riittävän jos vain osaamista ja motivaatiota löytyy.
Ohjelmistotuotannon koulutuksella voi suuntautua moniin erilaisiin työtehtäviin, jotka yleensä kuitenkin jollain tavoin liittyvät ohjelmointiin, oli se sitten
alimman tason koodausta tai johtotehtäviä tai mitä tahansa siltä väliltä. Uskoisin, että jatkossakin työpaikkoja Oulun alueelta löytyy, ala on kuitenkin koko
ajan edelleen kehittyvä.”

”Minua on aina kiinnostanut taloustieteellinen ajattelutapa, mutta olen myös
erittäin kiinnostunut ICT –alasta. Luin ensin taloustieteitä ja hallintotieteitä,
mutta koin, että ne opinnot eivät tarjonneet minulle oikeanlaisia avuja joilla pärjäisin tulevaisuudessa ja ne eivät täysin opettaneet asioita joista olin kiinnostunut. Sitten kiinnostuin ohjelmistoliiketoiminnan suuntautumisvaihtoehdossa ja
koenkin, että täällä saan juuri oikeanlaiset eväät tulevaisuutta ajatellen. Tiesin
myös heti Tietojenkäsittelytieteiden laitokselle tullessa, että ohjelmistoliiketoiminta on suuntautumisvaihtoehtoni ja päivääkään en ole päätöstäni katunut!

ohjelmistoliiketoiminta

Tarjolla on useita hyviä kursseja, mutta myös parannettavaa on. Suurin haaste kursseille on niiden uutuus, joten useat kurssit hakevat vielä muotoaan. Osa
kursseista painottuu teoriaan, esimerkiksi johtamisoppiin ja myynnin saloihin, ja
osassa kursseista opiskellaan erilaisten case –tapausten kautta. Minulle eniten
ovat nimenomaan antaneet kurssit joissa opetellaan käsittelemään ohjelmistoliiketoimintaa ja sen eri muotoja käytännön esimerkkien avulla. Suosikkikurssikseni voisin nimetä Case Studies in Software Business.
Tulevaisuudesta ja työtilanteesta valmistuessa on vaikea sanoa. Niin kuin alalla on totuttu, voi työnsaanti olla hektisen helppoa tai sitten omaan alaan sopivaa työtä voi joutua etsimään oikein tosissaan. Yksi suositeltava vaihtoehto on
myös yrittäjyys, johon ainakin ohjelmistoalalla kannustetaan kovasti. Myös tähän vaihtoehtoon tarjotaan oppeja joiden avulla voi omaan tulevaisuuttaan lähteä muokkaamaan. Suuntautumisvaihtoehdon lukijan tulevaisuuden työtehtävät
voivat olla monenlaisia, he voivat toimia esimerkiksi markkinointipäällikkönä,
tuotepäällikkönä tai vaikkapa toimitusjohtajana jos rahkeita riittää. Opiskelut
ovat vain lähtökohta ja kaikki on kiinni lopuksi ihmisestä itsestään ja siitä miten
asioihin suhtautuu ja miten niitä hoitaa. Uskon, että varsinkin tässä suuntautumisvaihtoehdossa esimerkiksi ihmissuhde- ja verkostoitumistaidoilla on suuresti merkitystä. Ohjelmistoliiketoiminnan suuntautumisvaihtoehdosta voi todeta,
että se pitää varmasti kaikki ovet avoinna ja opettaa paljon hyödyllistä tulevaisuutta varten!”

Vesa-Pekka Leppänen
4. vuosikurssi
opintoja n. 150 ov
kesät töissä Nokialla
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Minulla ei oikeastaan ollut erityistä syytä hakea juuri Tollille. Sinne hain rakkaudesta alaan ja koska muualla lähistöllä ei tämän tasoista opetusta ollut mielestäni tarjolla. Kotvan aikaa opiskeltuani, huomasin tietojärjestelmien suuntautumisvaihtoehdon kiinnostavan eniten. Ohjelmistotuotanto oli toinen minua
kiinnostava suuntautumisvaihtoehto, mutta päädyin kuitenkin valitsemaan tietojärjestelmät. Oman suuntautumisvaihtoehdon lisäksi olen opiskellut erinäisiä
kursseja jotka kuuluvat ohjelmistotuotannon kokonaisuuteen, eikä niistä varmastikaan haittaa ole ollut.

tietojärjestelmät

Omasta mielestäni mielenkiintoisin kurssi suuntautumisvaihtoehdossani on ollut
käyttäjävuorovaikutuksen suunnittelu, mutta pidin myös paljon Web-tietokantajärjestelmien suunnittelu-kurssista.
En ole vielä onnistunut löytämään alan töitä, joten en omakohtaisia kokemuksia työllistymisestä osaa sanoa. Kuten muutkin Tollin suuntautumisvaihtoehdot,
tarjoaa myös tämä hyvät valmiudet työelämään.
Kaikkiaan olen ollut erittäin tyytyväinen valitsemaani suuntautumisvaihtoehtoon. Välillä kurssit ovat olleet suossa tarpomista, mutta antoisia elämyksiä, onnistumisen riemua ja hyvää pohjaa tulevaisuudelle melkein kaikki kurssit ovat
tarjonneet.

digitaalinen media

Kristian Ratia
opintoja n. 80 ov

Tulin TOL:lle vuonna 1998 käynnistämään digitaalisen median suuntautumisvaihtoehtoa. Olin työskennellyt aiemmin perustamassamme ISP:ssä jossa tein
palvelinylläpitoa sekä web-palvelujen rakentamista. Tältä kokemuspohjalta minut pyydettiin tekemään DM:n ensimmäisiä kursseja. Ehdotin heti alkuun pelien
pitämistä agendassa, sillä niissä selvästi kehittyi mielenkiintoisia digitaalisen
median käytön muotoja mm. erilaisissa visualisoinneissa, mutta pääpaino oli
web-palveluissa ja verkkoviestinnässä.
Digitaalisen median antia TOL:n tarjonnassa oli jonkinasteinen viestintänäkökulma, ja eritoten Veikko Mynttisen perustamat visuaalisen- ja graaﬁsen suunnittelun kurssit sekä myöhemmin mukaan tulleet 3d- ja pelikurssit. Tutkimuspuolella
perehdyimme hypermediateoriaan josta on ammennettu Web-tietojärjestelmien
suunnittelun kurssille perusteoriaa ja suunnittelumalleja. Jossain vaiheessa
opiskelijoiden keskuudessa alkoi levitä käsitys, että digitaalisessa mediassa ei
tarvitse opetella ohjelmointia. Samaan aikaan olin itse alkanut ohjelmoida uudestaan monen vuoden tauon jälkeen: aiemmin olin tehnyt yläasteaikoina ja lukion
alussa C:llä pieniä pelejä ja ISP-töissä erilaisia palvelinmoduleja. Vuonna 2001
aloimme tehdä Kyperjokki-ryhmällä tapahtumiin visualisointeja (VJ-keikkoja).
Myöhemmin lähdimme kehittämään siitä liiketoimintaa, mitä varten olen ohjelmoinut erilaisia kuvien generointi-, käsittely ja näyttämisohjelmia. Tältä pohjalta yritin tuoda DM-ohjelmointinäkökulmaa myös opetukseen, mm. esittelemällä
aihetta peruskurssilla. Tein myös graduni DM-ohjelmistona, 3d-hahmoanimaatioiden reaaliaikaohjausjärjestelmästä.

Toni Alatalo
n. vuosikurssi
opintoja n. 120ov
töissä Kyperjokissa ja
Jaicom Oy:ssä ohjelmoijana

Lopetin opettamisen keväällä 2005, kun oli tarve keskittyä tekemään itse. Syksyllä pääsin tekemään 3d-lyhytelokuvaa Amsterdamiin. Tehtäviini kuului mm.
itse 3d-ohjelmiston kehittäminen, mallinnus- ja animaatioskriptien ohjelmointi
sekä renderfarmin hallinta. Sivuaineena opiskelemani elokuva- ja tv-tieteet tukivat mukavasti. Myöhemmin olen työskennellyt Oulussa mm. videotuotannoissa
ja visualisointiohjelmoijana, lehti- ja web-julkaisemiseen liittyvissä tiet järjestelmäprojekteissa sekä nyt Kyperjokin pelituotannoissa ohjelmoinnin ohella myos
3d-käsityöläisenä. Elokuvat ja pelit ovat maailmalla valtavia bisneksiä, ja molemmissa ohjelmointitaitoisilla mediaosaajilla on keskeinen rooli — lähitulevaisuus
näyttänee miten ne Oulun alueella kehittyvät. Web-osaajilla joka tapauksessa on
töitä myös tietojärjestelmäpuolella.
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Tietokoneet ja tietojenkäsittely alkoi kiinnostaa jo aika nuorena. Oikeastaan siitä
asti kun aikoinaan pääsin käsiksi Commodore 64/128 – tietokoneeseen. Enemmänkin tuli pelattua silloin, mutta tuli sitä jonkin verran basicin kanssa koodailtua. Myöhemmin päädyin hakemaan TOL:lle sillä tietokoneista kiinnosti enemmänkin sisällöntuotanto, ei niinkään se sisäinen tekniikka. Sitten joskus toisen
ja kolmannen vuoden aikoihin alkoi mobiilipalveluiden suuntauminen vaikuttaa
kiinnostavalta.

mobiilipalvelut

Mobiilipalveluissa mielenkiintoni herätti erilainen työn kohde, kannettavat mobiililaitteet. Mobiilipalvelut onkin monella tapaa välimuoto muiden suuntautumisten välillä. Itse olen tarkemmin kiinnostunut ohjelmistotuotannosta mobiililaitteille. Aikoinaan mietin että periaatteessa minua kiinnostaa laiteläheinen
ohjelmointi, paitsi että se on turhan teknistä ja matemaattista. Toinen pää oli
ohjelmistotuotanto tietokoneelle, eikä sekään niin paljon kiinnostanut. Keskitie
löytyi sitten mobiilipalveluista ja siellä ohjelmistotuotannosta missä laitteisto on
vähän tietokonetta rajatumpi ja laiteläheisempi, muttei kuitenkaan turhan tekninen.
Mobiiliohjelmoinnin kurssilla huomasin, että ei se koodailu kännykälle olekaan
niin helppoa. En kuitenkaan lannistunut ja jaksoin yrittää kunnes huomasin,
ettei se loppujen lopuksi ollutkaan niin vaikeaa. Myöhemmin tuli muutamia
kursseja, jotka käsittelivät asioita melko laiteläheisesti, mikä ei niinkään minua
kiinnostanut. Yksi mukavimmista asioista kursseilla ja harjoituksissa oli kun ensimmäisen kerran näki omatekoisen ohjelman kännykässä.
Tällä hetkellä ohjelmointityöt ovat pääsääntöisesti Symbian-ympäristössä, mutta hommia löytyy myös Linux-alustalle ja Javalle. Työpaikkoja mobiililaitteiden
parissa löytyy aika hyvin Oulun seudulta. Ja niin kauan kuin kännykät kehittyvät, niin tarvitaanhan sitä ihmisiä niitä tekemään. Töitäkin on sinänsä laidasta
laitaan, että jotkut tekevät todella laiteläheistä koodia ja toiset perinteisiä ohjelmia.

Sami Lehtonen
5. vuoden opiskelija
Opintoja rekisterissä 139ov (253op)
töissä Sysopendigialla Software engineeri:nä

Moi, olen Mikko Niskanen (joo joo, se elokuvaohjaaja, enpäs olekkaa tuota kuullu). IRC:stä (sekä äm-irk että se mihin
voi laittaa niitä ihquja kuvia) minut voi bongata nickillä Pop-. Paras kanava mistä minua tulisi huhuilla tarvittaessa olisi
varmaankin #Blanko.2007 / #blanko. Olen vuosikertaa -84 ja TOL:n vuosikertaa -05. Nyt kysytään sitten suosikkikurssia.. no se olisi varmaankin Käytettävyystestaus, älyttömän hauskaa itsenäistä työskentelyä ja kaikki pelit ja vehkeet
löytyy käyttöön testilabraa ja laitteistoja myöten. Vuoden parhaat bileet on tietenki wappuna, jolloin on vaan niin hel*etin
hauskaa kun koko opiskelija-scene antaa palaa ja oikein kunnolla. Ennen tollille tuloa asustelin Rovaniemellä josta käsin
lähinnä aiheutin yleistä pahennusta julkisella rietastelulla sekä inhottavalla kielenkäytöllä. Siviilisääty.. no talutushihnassahan tässä ollaan (varattu). Enempää minulla ei itsestä ole sanottavana, ehkä nuo testien tulokset antaa jotakin viitettä
minun sielunelämästä. Minua voi yliopiston käytävillä nähdessä nykäistä hihasta ja kysellä juttuja, tosin en välttämättä
viitsi pysähtyä saati sitten vastata tavallisille kuolevaisille. Fiiliksen mukaan. Ehkä.
48% hyvä ihminen. <- tulipa yllättävän hyvät pisteet :o
17% amis. <- jes
61% Elitisti. <- hahaa meikä on snobi
Kiitos ja anteeksi.
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TOL TUTUKSI

extra

Kajaanista Muhoksen kautta Ouluun

Kuka olet? Mistä tulet?
Olen Heli Alatalo (os. Kuutti). Olen syntynyt Kajaanissa ja lapsuuteni olen viettänyt
Muhoksella. Tällä hetkellä asun Oulussa mieheni ja pienen tyttäremme kanssa.
Koulutukseltani olen kasvatustieteen maisteri.

valmistumisvaiheessa olevat ja toki kaikki
muutkin), Orientoivien opintojen ja pienryhmätoiminnan vastuuhenkilö, laitosneuvoston sihteerin tehtävät, lukujärjestyksen
suunnittelu, tentinvalvojien ja varavalvojien nimeäminen, Opken (Opetuksen kehittämistyöryhmä) jäsen ym.

Miksi olet TOL:lla, tai mikä Sinut toi
Miten tulet näkymään uusille fukseille?
TOL:liin?
Orientoivissa opinnoissa ja uusien opiskeSyystä tai toisesta olen aina tykännyt opislijoiden opintoneuvonnassa.
kelusta ja opintoihin liittyvistä asioista,
niinpä työtehtävänikin
Koska pienen fuksin
ovat liittyneet opintotulisi kääntyä puoleeasioihin. TOL:lle pääsi?
dyin oltuani muutamia
vuosia yliopiston muissa
Kaikissa
opiskeluun
yksiköissä töissä mm.
liittyvissä asioissa.
Opiskelijapalveluissa ja
Rakentamistekniikan
Mitä olet ajatellut tehosastolla. Kun valittavana
dä isona?
oli määräaikainen työso-

vat tyytyväisinä korkeatasoisesta opetuksesta nauttien ja työllistyisivät edelleen
hyvin. TOL olisi vakiinnuttanut paikkansa
isona laitoksena ja kansainväliset yhteydet olisivat jokapäiväistä arkipäivää. Joku
TOL:n tutkijoista olisi keksinyt lukujärjestyksensuunnitteluautomaatin.
Mitä harrastat, mikä on tärkeää elämässäsi?
Elämässä tärkeintä on terveys ja perhe.
Aika työn ulkopuolella kuluu perheen parissa, pyöräilen tai käyn vaunuajelulla tyttären kanssa. Pidän leipomisesta ja tykkään
myös kokkailla. Kesällä ja syksyisin liikun
mielelläni metsässä marjastamassa ja luonnosta nauttien. Horoskoopiltani olen vesimies ja lempivärini on sininen.
Mitä neuvoja antaisit uusille fukseille?

Opiskelkaa ahkerasti mutta muistakaa
Sitä en tiedä vieläkään myöskin muu elämä. Aina saa ja pitää ky;-)
syä jos on ongelmia, mitä tahansa.

pimus ”raksalla” tai TOL:
lla ei valinta ollut vaikea.
Mitä teet TOL:lla?

Millainen olisi TOL
20 vuoden päästä, jos
Sinä saisit päättää?

Työtehtäviäni on mm.
opintoneuvonta (erityisesti uudet opiskelijat ja

Opiskelijat

opiskelisi-

nimi, irc-nikki, siviilisääty: Minna Pulkkinen, leea, n/a
vuosikurssi, vuosimalli: 2005, -86
paras kurssi, miksi? Puhakan kurssit, loistava luennoitsija.
paras irkkikanava(mistä sinut siis löytää)? #bp07 (fuksikin voi päästä kyseiselle kanavalle, seuraa
Blanko-päivien fuksirekryä vaikkapa fuksisaunalla :)
parhaat bileet, miksi? Wappu, jokainen opiskelija tietää miksi
Mitä touhusit ennen tollia? Lukion kävin.
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Osa 3.

Texas BBQ with Uncle Jim Bob Putolone
Tiedättehän sen tunteen, kun alkaa himoita jotain tiettyä asiaa. Se
polttava kaipuu saada syödä jotain
upeaa valtasi mielemme eräänä
kirpakkana kevätpäivänä. Matka
Italiaan oli piristänyt mieliämme jo viikkoja, mutta oli jo uuden
ruokakulttuurin ja uuden matkan
aika. Eräs New Orleansin matkalla
tapaamamme texasilainen maanviljelijä oli miltei loputtoman vuolaasti kehunut setänsä Jim Bobin
suurta bravuuria, paksua ja mehevää lihavarrasta. Olimme aluksi hieman skeptisiä, mutta tuolla
hieman rasittavalla pikkumiehellä
oli kuitenkin todisteita poistamaan
ajoittaiset epäilymme hehkutuksen
todenperäisyydestä.
Vetäistyään
esiin massiivisen lihakimpaleensa,
jonka setä Jim Bob oli hänelle valmistanut evääksi, olimme myytyjä.
Eläissämme emme olleet nähneet
moista ilmestystä ja tiesimme, että
vielä joku päivä olisimme Jimbon
vieraana maistamassa ja valmistamassa parasta grilliruokaa koko
maailmassa.
Lennettyämme Dallasiin, vuokrasimme komeimman amerikanraudan minkä löysimme. Olimmehan
jälleen isojen autojen ja halvan
menoveden maassa, jossa kaikki
on suurta ja komeaa. Sokkeloisesta
Dallasista selvittyämme käänsimme
auton keulan kohti Sweetwaterin
kaupunkia ja tarkemmin Jim Bob
Putolonen TitTy Ranchia. Tarinan
mukaan tila on nimetty isosetien
Titus ja Tyler Putolonen mukaan,
jotka raivasivat tiensä Sweetwaterin perukoille 1800-luvun lopulla. Saavuttuamme sisään
ranchin massiivisesta portista, avautui
eteemme sa-

noinkuvaamattoman upea näky.
Kuvankauniita peltoaukeita ja auringon kultaisessa loisteessa kylpeviä maissintähkiä silmien kantamattomiin.
Jim Bob oli jo odottanutkin meitä jo
innolla ja automme nähtyään tuikkasi hän grillin välittömästi tulille.
Olimme kotona.
Tuo texasilaisuuden perikuva oli
suunnitellut varallemme kattavan
menun. Kaikki perinteisen amerikkalaisen grillikulttuurin mukaan
luonnollisesti. Odotimme vesi kielellä mitä tuleman piti.
Alkupalaksi Jim Bob oli päättänyt
tuoda jotain pitkää ja lihaisaa. Olimme valmiit ottamaan vastaan jotain
valtavaa ja voi pojat, sellaistahan
sieltä tulikin. ”Texasin suurimmat
hot dogit tehdään meidän ranchillamme”, ylpeili Jim Bob polleana.
Ja syystä. Nuo massiiviset kahden
leipäposken välissä olevat valtavat
nakit kuorrutettuna sipulilla, juustolla, majoneesilla, kurkkusalaatilla
ja miltei kaikella maan ja varsinkin
taivaan väliltä. Sydämemme tykytti jo uskomattoman kiivaasti veden
heruessa suunpielistä. Viimein JB
antoi lihan puhua ja saimme alkaa
sullomaan elämämme upeimpia hodareita naamaamme.

porsaaseen ja raikkaaseen pekoniin hiveli kieliämme ja mieliämme
niinkuin nyt paksu lihavarras vaan
miestä voi hivellä. Tämä jos mikä
on sitä oikeaa grillausta, BBQ Texas-style!
Illan jo hämärtyessä oli aika tirauttaa grillille vielä illan viimeinen
ruokalaji. Vuorossa oli perinteiset
texasilaiset kyljykset. Ne olivat lahjoitus naapuritilan Millbayn perheeltä. Perhe oli kuullut tulostamme jo aikoja sitten ja halusivat olla
mukana tässä upeassa kulinaristisessa tapauksessa. Ja mehän emme
ruuasta helpolla kieltäydy, joten
otimme lahjoituksen ja perheen
avosylin mukaan illanviettoon.

Possujen kypsyessä hiljalleen tiristen grillin ritilällä, köräytti pihaan
Jim Bobin vanha ystävä. Olimme
yllätyksestä jähmeinä kun huomasimme vieraan olevan countrymusiikin suuri nimi Travis Tritt. Mies
kaivoikin autonsa takakontista
akustisen kitaran, jonka sulosoinnuista saimme nauttia kyljysten,
nuotion ja hämärtyvän Texasin illan kyytipoikana. Where Corn Don’t
Grow -kappaleen soidessa herkistyi
koko juhlaväki. Varsinkin Jim Bobin kasvoilta paistoi onnen ja tyytyväisyyden sekaisten kyyneleiden
läheisyys. Olimmehan keskellä
Mutta todellinen ruuan riemuvoitto suuria maissipeltoja, joita Jimbo oli
oli vasta alkamassa. Oli aika läjäyt- pitänyt kuin kukkaa kämmenellä.
tää esille jo aiemmin mainitsemamme isäntämme erikoisuus, massii- Pian olikin aika siirtyä yön viettoon
vinen lihavarras. Ylpeänä Jimmy Jim Bobin vierasmajoituksena toivarrastaan esittelikin ja pian iso mivaan piharakennukseen.
rivi maissista, possusta, tomaatista,
pekonista ja paprikasta koostuvia Aamun sarastaessa Texasin taivaalvartaita tirisi
la, heräsimme
grillin tulisesraikkaaseen
sa
pätsissä.
rasvantuokMakea maissi
suun. Jim Bob
yhdistettyoli hakenut linä mehevään
hakauppiaalta

Vaikkeivat kaikki liharuuat olekaan aina huokeimmasta päästä, voi kohtuuhinnalla luoda erittäin maittavia kokonaisuuksia. Tässä muutama vinkki lihan ja jauhelihan käyttöön monipuolisemmin.

Luku 3
LIHARUUAT

Faktat:
· tekemällä keiton vanhoista jämistä ja ylijäämävärkeistä säästät rahaa mausta tinkimättä
· ruuanlaitossa auttaa aina, jos kykenee näkemään hyvän ruuan aineksista joista sitä ei välttämättä heti huomaisi

Melkein mistä tahansa saa loihdittua keiton ja esimerkiksi juuri nuista aineksista saa aikalailla
minestronekeiton nimellä kulkevan kokonaisuuden. Keitä ensin perunat ja sitten loppua kohden lisäät loput ainekset ja mausteet. Mausteina toimii esimerkiksi paprikajauhe, valkosipulirouhe, chilijauhe ja höysteeksi myös luonnollisesti yrtit. Esimerkiksi tuoreella basilikalla saa
ihmeitä aikaan.

Mitä tehdä kun kaapissa on vähän sitä sun tätä? Jos sinulla on vaikka ylitse jäänyttä spagettia,
perunoita, kinkkua, pakkasen nurkassa ehkä hernemaissipaprikaa ja luonnollisesti moneen taipuva maustevalikoima, olet jo askeleen lähempänä herkullista keittoa kuin kuvittelitkaan.

Sekametelisoppa

Kuori ensin perunat ja viipaloi ne sopiviksi
Ainekset:
kuutioiksi. Tämän jälkeen laita vesi kiehu10 keskikokoista perunaa
maan levylle ja lisää lihaliemikuutio ja vähän
400g jauhelihaa
suolaa veteen. Kun vesi kiehuu, lisää perunat
paketti rössyä
kiehumaan. Huomaa, että perunat laitetaan
sipulia
vasta kiehuvaan veteen. Ovela kikka, tiedän.
lihaliemikuutio
Perunoiden kiehuessa paista jauheliha ja lisää
suolaa
siihe sipulia ja suolaa. Viipaloi rössy sopivan
kokoisiksi kuutioiksi ja kun perunat ovat milFaktat:
tei kypsiä, lisää keiton sekaan jauheliha ja rös· perunat ovat halpaa ruokaa ja niitä kannatsyt. Tämän jälkeen anna keiton muhia kattilastaakin käyttää runsaasti
sa pienellä lämmöllä 5-10 min, jonka jälkeen
· Veripalttu (tunnetaan myös nimillä kampsu,
keitto on valmis.
rössi, rössy ja rössö) on suomalainen perinneruokalaji. Veripaltun valmistukseen käytetään
muun muassa sianlihaa, ruisjauhoja, veripulveria, siirappia ja suolaa. Veripalttu, kuten kaikki
muutkin veriruoat, sisältää paljon rautaa. (Wikipedia)
· rössy ei ole mahdottoman kallista ja isolla vadillisella keittoa ruokkii itseään pitkään tai monia kerralla

Kun kaikki rullat ovat kasassa, pyöräytetään
ne nopeasti kuumalla paistinpannulla, jotta
rullien pinta ei päästäisi uunissa nestettä ulos.
Uunivalmiit rullaat sijoitetaan uunivuokaan ja
niiden sekaan kaadetaan pieni liraus vettä. Tämän jälkeen vuoka peitetään foliolla tai kannella ja laitetaan 200 asteiseen uuniin noin 45
minuutiksi.

Marinoidut lihat otetaan käsittelyyn ja ensimmäiseksi avonaisen viipaleen päälle sijoitetaan
kinkku tai pekoni. Tämän jälkeen päälle laitetaan koskenlaskijaa pieninä paloin tai juustoraastetta sopiva läjä. Koko komeus kruunataan
vastasilputulla tuoreella basilikalla, jota ripotellaan päällimmäiseksi. Tämän jälkeen pihvi
lisukkeineen rullataan tiiviiksi paketiksi ja sidotaan narulla yhteen. Vaihtoehtoisesti rullan
hallintaan voi käyttää myös hammastikkuja.

Aluksi tehdään lihalle marinaadi. Yksinkertainen ja nopea mausteseos kehkeytyy laittamalla
astiaan oliiviöljyä (normaali käy myös), grillimaustetta, valkosipulijauhetta, chilijauhetta ja
vähän suolaa. Ainesosat sekoitetaan tasaiseksi
seokseksi jossa lihat pyöritellään. Lopuksi lihat
jätetään muhimaan seokseen hetkeksi.

Jälleen eräs klassikkojen klassikko. Lihapullat. Kaikkien suosikki lapsuudesta, muistot tulvivat
mummon upeista lihapullista ja siitä ah niin upeasti tuoksuvasta keittiöstä. Älä enää unelmoi,
vaan toteuta tuo tilanne itse.

Lihapullat ja ruskea kastike

Rullien lisukkeena parhaiten maistuu perinteinen perunamuussi. Perunamuussin valmistaminen käy käden käänteessä. Suosittelemme muussiperunaksi lapin puikulaa. Ensiksi kaadetaan
vedet pois kypsien perunoiden seasta, jonka jälkeen perunat muussataan mahdollisimman pieneksi murskeeksi. Tämän jälkeen joukkoon lisätään nokare voita tai voimariiniä (uudet nestemäiset ruuanlaittomargariinit käyvät myös) ja liraus maitoa. Tässä vaiheessa on myös hyvä lisätä
pilkottu sipuli ja suolaa mukaan seokseen. Vatkaa koneella tasaiseksi ja kuohkeaksi muussiksi.
Lisää maitoa tarvittaessa.

Faktat:
· ihminen on pohjimmiltaan lihansyöjä, älä siis
kursaile vaan anna palaa
· uunissa lihoista erittyvä neste käy oivallisesti
kastikkeeksi muussille ja itse lihalle ruokailuvaiheessa
· naudan paisti ei ole itseasiassa edes kovin kallista, joten sitä uskaltaa ostaa ilman pelkoa budjetin räjähtämisestä käsiin

Muussiin:
Pussillinen lapin puikulaa
sipulia
maitoa
suolaa
voita

Ainekset:
naudan paistia lihatiskiltä viipaleina ja nuijittuna (määrä riippuu syöjistä, noin kaksi
per nautiskelija)
1 pkt ilmakuivattua kinkkua tai pekonia
1 nippu tuoretta basilikaa
paketti voimakasta koskenlaskijajuustoa
tai
pussillinen juustoraastetta
mausteita

Makujen maailmastakin tuttu kokonaisuus luodaan helposti ja vaivattomasti. Maukkaiden lihakääröjen taikaa ei voita oikeintehtynä mikään.

Paistikääröt ja perunamuussi

Perusmureketaikina (josta voi valmistaa
niin murekkeen, lihapullat tai pihvitkin):
600g jauhelihaa
1 1⁄2dl korppujauhoja
2 1⁄2 dl vettä
2 munaa
2 tl suolaa
n. 1 tl mustapippuria
2 tl paprikajauhoa
2 pientä sipulia
3 valkosipulin kynttä
Sekoita korppujauhot ja vesi kulhossa ja anna
turvota pari minuuttia. Silppua sipulit joukkoon ja lisää jauheliha, munat ja mausteet.
Tämän jälkeen anna käden puhua ja vaivaa
taikinasta tasainen kokonaisuus. Tässäkin tapauksessa mausteita saa ja pitääkin kokeilla, jotta
oma paras makuelämys löytyisi.
Valmiista taikinasta voit pyöräytellä lihapullia
kastelemalla kädet ja pyörittelemällä taikinaa
käsissäsi. Kun lihapullat ovat valmiit, paista ne
pannulla kypsiksi tasaisesti pyöritellen.

Lihapullille voi tehdä kaveriksi ruskean kastikkeen, jolloin se sopii helpommin sekä perunan,
että pastan kanssa. Ruskea kastike valmistetaan laittamalla öljyä kuumalle pannulle. Tämän
jälkeen öljyyn laitetaan pari desiä vehnäjauhoja, jotka ruskistetaan melko tummiksi öljyssä.
Älä anna niiden kuitenkaan kärähtää liikaa, tällöin ne menevät pilalle. Kun jauhot ovat sopivan
ruskeita, lisätään joukkoon vähintään puoli litraa vettä, tai tarvittava määrä riippuen paljonko
kastiketta haluaa ja paljonko jauhoja on paistettuna. Sekoita kastiketta vispilällä, jotta paakut
hajoisivat ja kastikkeesta tulisi tasaista. Varo kuitenkin naarmutamasta rippilahjaksi saamaasi
hackmanin pannua metallisella vispilällä! Kastiketta voi maustaa hieman mieltymystensä mukaan, mutta tulee muistaa, että lihapullat tuovat makua myös kastikkeeseen. Lopuksi sekoitetaan kastike lihapullien joukkoon vaikka kattilassa. Tämän jälkeen on ruoka jälleen valmista
tarjottavaksi.
Faktaa:
· Lihapullat ovat jokaisen suosiossa, siispä ne ovat loistavia tarjottavia vieraille
· isosta annoksesta syö pitkään, joten sinun ei tarvitse kokata joka päivä
· muista soveltaa, kokeile ja onnistu!

Luku 4
LEIVOTTAVAT
Opiskelijaruuan yksi tukipilareista on tietysti pitsa. Aina ei tarvitse kuitenkaan turvautua armaan Baabelin tai jonkun muun lättylän pauloihin, vaan on olemassa myös vaihtoehto. Lisäksi
on myös hyvä tietää edes yksi jälkiruokaresepti.

Pitsa

Tämä on jokaisen osattava tehdä. Pitsan ollessa yksi tärkeimmistä ravinnon lähteistä on moinen
ape kyettävä valmistamaan. Ja senhän te osaatte varmasti seuraavalla ohjeella.

Laiskan miehen lasagnette

Tässäkin tapauksessa ensin keitetään pastaa
suolavedessä noin kymmenen minuutin ajan.
Jauhelihassa sen sijaan otetaan laajemmat
operaatiot käyttöön. Paistetun jauhelihan sekaan laitetaan tomaattimurska, valkosipuli,
mausteet ja tarvittaessa yrttejä mieltymysten
mukaan. Seosta kuumennetaan kunnes se on
sopivan tasaista. Ruokaa aletaan rakentamaan
kerroksittain uunivuokaan. Ensin kerros pastaa, sitten kerros jauhelihaa ja lopuksi joka
kerros täydennetään kasalla juustoraastetta.
Tätä jatketaan kunnes vuoka on täysi ja päälimmäisenä kerros pastaa. Tämän jälkeen kaadetaan makaroonilaatikosta tuttu munamaito
vuokaan ja lämmitetään 200 asteisessa uunissa
reilun tunnin ajan.

Soveltaminen on kokkauksen peruselementtejä, joten tämänkin reseptin taustalla on puhdas
laiskuus tehdä kaikkia aina pisimmän kaavan mukaan. Mitä tehdä, jos ei vain jaksa tehdä oikeaa
lasagnettea? No tietysti silloin sovelletaan.

Ainekset:
500g pussi Penne-pastaa (putkiloita)
400-700g jauhelihaa
sipulia
valkosipulia
raastettua juustoa
tomaattimurskaa tai valmiskastiketta
2 kananmunaa
0,5l maitoa

Faktat:
· juusto ja muut lisukkeet nostavat ruuan hintaa
hieman, mutta ruokaisempana annoksesta riittää jopa kuuteen syömäkertaan
· pienempiä annoksia voi kompensoida lisukeleivällä, jolloin ruoka riittää isommallekkin porukalle

Yksinkertainen broilerikastike

Broileri on ruokana kaikkien suosiosssa. Siksipä on hyvä tietää vähintää yksi yksinkertainen
broilerikastikkeen resepti. Kastikkeet ovat käteviä siitäkin syystä, että niitä voi syödä niin pastan, riisin kuin myös perunan kanssa.

Ainekset:
paketti maustamatonta tai marinoitua
kanaa
curryä
paketti koskenlaskijajuustoa
purkki ananasta
pussi hernemaissipaprikaa

Paista ensin broilerit kunnolla ja lisää curry ja tarvittaessa suolaa. Tämän jälkeen lisää
sekaan vettä sopivasti peittämään broilerit.
Lisää sitten reilu puoli pakettia juustoa kuutioina sekaan samalla sekoittaen. Kun juusto
on sulanut tasaiseksi kastikkeeksi lisätään hernemaissipaprikat ja ananakset sekaan ja annetaan muhia hetki pannussa. Tämän jälkeen on
ruoka valmista nautittavaksi halutun lisukkeen
kyytipoikana.

Luku 2
KEITOT

Jos haluat tehdä helppoa ja nopeaa ruokaa, niin keitot ovat sinun ruokaasi. Pienellä vaivalla saat
aikaan maittavia keitoksia, joita kehtaat tarjota vaikka anopillesi.

Rössypotut

Olet Oulussa (no okei mahdollisesti myös Kajaanissa), mitäpä muuta keittoa pitäisi osata tehdä, kuin rössypottuja. Pohjois-pohjalainen perinneruoka parhaasta päästä.

Tämä on ruokana todella monipuolinen, sillä
lisäämällä jauhelihaan mausteita, tomaattisosetta, juustoa tai mitä ikinä mielesi tekeekin,
saat aikaan loistavia kokonaisuuksia. Muistathan, että kokkaaminen on rohkeaa kokeilua.
Testaa eri vaihtoehtoja ja löydä suosikkisi.

Laita kattilaan vettä kiehumaan. Lisää veteen
pari teelusikkaa suolaa ja odota, että vesi kiehuu. Lisää makaronit veteen ja keitä niitä välillä sekoittaen noin 10 minuutin ajan. Paista
jauheliha ja lisää siihe pilkottu sipuli ja suolaa.
Lopuksi kaada vedet pois makaronien seasta ja
lisää joukkoon paistamasi jauhelihat. Sekoita
ja ruoka on valmista.

Makaronilaatikon tekeminen ei vaadi suuria
lisätoimintoja normaalin makaronipadan tekemisen lisäksi. Tarvitset vain uunivuuan ja munamaitoa. Munamaitoa voit tehdä rikkomalla
kaksi munaa astiaan ja puoli litraa maitoa päälle. Tämän jälkeen vatkaat seoksen tasaiseksi.
Annoksia molemmista tulee noin neljä, joten hin- Sitten munamaito valutetaan vuokaan kaadetaa kertyy noin 60/90 senttiä per annos. Tämä tun makaronin päälle tasaisesti.
jos mikä on halpaa ja hyvää opiskelijaruokaa.
Makaronilaatikko paistetaan uunissa 200 asteessa noin tunnin ajan, jonka jälkeen voitkin
nauttia maittavasta ruuasta täysin siemauksin.

Faktat:
· pussi makaronia maksaa noin 10-20 senttiä
· jauhelihaa saa kahdella eurolla
· sipuli on halpaa kuin saippua
· suolaa jokaisella on kuitenkin
· kananmunat maksavat noin euron laatikko
· puoli litraa maitoa noin 0,5 euroa

Ainekset:
1pss makaronia
400g jauhelihaa
sipulia
suolaa
(2 kananmunaa)
(0,5l maitoa)

Perinteinen makaronipata, makaronimössö,sörsseli mikä ikinä mieltä eniten lämmittääkin, on
yksi suosituimmista ruuista ja ei syyttä. Kaikessa yksinkertaisuudessaan se hivottelee täydellisyyttä.

Makaroonipata

Pasta on jokaisen opiskelijan yksi tärkeimmistä ruoka-aineista, sillä se halpuudessaan ja käytännöllisyydessään ohittaa useimmat kilpailijat selkeästi. Yksinkertaisia reseptejä muokkaamalla
saa aikaan toistaan maittavampia makuelämyksiä. Tässä osiossa tuomme esille muutaman perusreseptin, joita muokkaamalla voit loihtia itsellesi ja ystävillesi maittavaa kotiruokaa pienellä
vaivalla.

Luku 1
PASTAT

Sekoita maitoon muna, mausteet ja lopuksi
vehnäjauhot. Käytä vatkainta ja vatkaa taikina tasaiseksi. Laita uunipellille leivinpaperia
ja kaada taikina sen päälle tasaisesti. Kypsennä
pannaria 225 asteessa 30 minuutin ajan ja tarjoile halutun lisukkeen kanssa.

Makujen maailma

Terveisin:

Toivottavasti näistä resepteistä on teille hyötyä ja saatte kokea onnistumisen tunteita niin opiskelujen, kuin myös kokkaamisen merkeissä. Tervetuloa opiskelun ja
ruuan ihmeelliseen maailmaan!

Ainekset:
4 dl maitoa
2 kpl munia
1 rkl sokeria
1⁄2 tl suolaa
reilu 2 dl vehnäjauhoja

Aah.. mikä olisikaan yksinkertaisuudessaan parempaa jälkiruokaa kuin perinteinen pannukakku. Sen lisukkeena voit tarjota niin hilloa kuin jäätelöä, kermavaahtoa tai marjoja. Monipuolisuudessaan se on voittamaton.

Pannukakku

Sekoita ensin kuiva-aineet keskenään ja lisää
sitten öljy. Viimeiseksi päälle kaadetaan lämmin vesi. Taikinaa voi vaivata joko käsin tai
sitten koneella, kunnes se on tasaista ja sopivaa. Jauhoja voi lisätä tarpeen mukaan. Tämän
jälkeen taikina kaulitaan tasaiseksi leivinpaperin päälle jauhojen ja kaulimen (tai ihan käsin)
avulla. Sitten pohja vedetään papereineen pellille tai ritilälle jonka päällä siihen laitetaan haFaktat:
lutut täytteet. Tomaattikastikkeesta käy ihan
· kuten sekametelisoppa, pitsa on myös oiva jä- perinteinen ketsuppi, jota voi piristää vaikka
mienkäyttömahdollisuus
chilijauheella tai yrteillä.
· pitsataikina toimii hätätilanteessa leipätaikinana ja voi täten pelastaa epätoivoisen sunnun- Kun täytteet on saatu ladottua pohjan päälle,
tai-illan nälänhädän
laitetaan pitsa uuniin 200-225 asteeseen noin
· pitsasta saa myös oivan tarjottavan illanistu- 10-15 minuutiksi. Aika riippuu täytteiden
jaisiin ja kaveriporukan pikkunälkään
määrästä ja uunin toimivuudesta.

Ainekset:
Pitsapohjan ainekset:
5dl vehnäjauhoja
1pss kuivahiivaa
1tl suolaa
4rkl öljyä
2dl lämmintä vettä

Läski in memoriam
Saimme kuulla suru-uutisen vuosien takaa. Keminmaalla elänyt nuori ja iloinen Tiina-lammas oli menehtynyt
navetassa liiallisen syönnin seurauksena. Ilman suurta
mediahuomiota jäänyt tapahtuma kosketti meitä syvästi. Elämänsä iloisena elänyt ja suurimpaan nautintoonsa
lopulta menehtynyt sielunsisaremme Tiina ansaitsee arvoisensa muiston ja toivommekin, että jokainen läskin
ystävä viettää pienen hiljaisen hetken Tiinan muistolle.
Lepää rauhassa ystävämme.
Syö mitä syöt, juo mitä juot,
taivaan buffetissa nälkä ei lopu koskaan

Makujen maailman

suuri reseptiliite

Tässä liitteessä tuomme teille arvon fuksit muutamia reseptejä, joiden
avulla voitte loihtia mitä maittavimpia ja myös halpoja ruoka-annoksia.

Sisällys:
1. Pastat
2. Keitot
3. Liharuuat
4. Leivottavat
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paikallisen erikoisuuden, giant grill
killer -pihvit. Valtaisa kasa nuita jumalten tai vaihtoehtoisesti vanhan
vihtahousun maailmaan sysäämiä
pihvejä täytti tajuntamme. Olimme
astuneet vielä syvemmälle manan
majoille, ja me pidimme siitä. Kyytipojaksi tulleet valkosipulilla höystetyt lankkuperunat saivat meidät
lopullisesti uhraamaan elämämme
tälle rakastamallemme taiteelle.

Täysinä kaikista mahdollisista
grilliherkuista, olimme valmiita
raahautumaan kohti autoamme
ja hyvästelemään vieraanvaraiset
isäntämme. Tämä oli taivas, jonne
olisimme voineet jäädä ikuisiksi
ajoiksi, mutta meitä odottivat jälleen uudet seikkailut. Ajoimme raukeina kohti lentokenttää ja otimme
suunnan kohti Kyproksen saarta.

M&M

Atte Aunola, Morrissey, sinkku
TOL-05, -85
Uusmedian sisällöntuotanto, koska loistavan ryhmän kanssa oli mukavaa tehdä töitä
#blanko.sinkut
Vappu, koska se on mielentila
Ennen TOLlia taapersin Raahen kosteilla soilla käyden lukiota ja muuten vaan häröillen.
57% Hyvä ihminen
17% Amis
57% Elitisti

Jenni Sirviö, irc-nikki Ruusu, siviilisääty Sinkku,
vuosikurssi -06, vuosimalli -87
Paras kurssi oli... oli... Logiikka ja sen jipot. =) Perustelen tuon siten et se oli niin helppoa
asiaa.
Irkissä kanavia ovat #blanko.sinkut ja tietysti #blanko.2007. On kyl monta muutakin blankokanavaa mistä minut löytää.
Kaikki bileet on ollu kivoja eli en osaa valita niistä sitä kaikkein parasta.
Ennen tollia kävin lukiota. Oli varmaan jonkinlainen elämäkin erilaisissa ympyröissä mut
nyt on taas toisenlainen “elämä”. :D
65% hyvä ihminen.
35% amis.
39% Elitisti.

David “Pokey” Spalding, naimaton/sinkku ._.
TOL/2006, syntynyt -86
Paras kurssi: digitaalisen median perusteet. sattui nyt vaan olemaan kiinnostava! (toim.huom.
oikolukija ei pystynyt käsittämään lausetta)
paras irc-kanava: #ocremix @ ETG :)
parhaat bileet: Ai yliopistolla vai? Vulcanalia oli erittäin mukava tapa aloittaa opiskelu ja siitä on
jäänyt parhaimmat muistot. Fuksisaunassa oli myös oikein hauskaa!
Touhut ennen tollia: vuodenmittaiset tietotekniikan opiskelut Raahen AMKilla T___T
65% hyvä ihminen.
9% amis.
70% Elitisti. (ohhoh!)
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hei me ircataan!!! ^^ <3
Pulssini kiihtyy, hikipisarat nousevat iholleni ja käteni tärisevät... Hittaasti liu’utan
sormiani tasaista pintaa pitkin, kunnes tunnen käteni juuri oikeassa kohdassa, liikutan
kättäni hellästi ja painan pehmeästi. Hellä mutta määrätietoinen kosketukseni saa
hivenen vastustavan mutta vastaanottavan
palautten. Ikkuna aukeaa, olen astunut irkkiin

käyttöön löytyy ohjeita, mutta niitä ei tar- loppupeleissä elämän omistaminen ei kanvitse etsiä, sillä tässä seuraa irssin lyhyt op- nata, koska se johtaa loppupeleissä kuolepimäärä, ja muutahan et tarvikkaan.
maan. Irkkaajat taas elävät ikuisesti.(How
do you kill that which has no life?)
Kun uutena opiskelijana saavut yliopistolle,
käteesi lyödään ennemmin tai myöhemmin /away [viesti] asettaa poissaoloviestin
tunnukset tuomelle, josta tässävaiheessa ei (myöskin tarpeeton, olethan kuitenkin entarvitse tietää kuin se, että sielä voi pyö- nemmin tai myöhemmin aina tavoitettarittää irssi-screeniä(tämä siis hyvä juttu). vissa irkistä)
Kun siis kotia päästyäsi uudet tunnukset
Tässä vaiheessa tekstiä tehköön selväksi kädessä istuessasi avaat tietokoneen suori- /away poistaa poissaoloviestin
kaikille, joiden mieliin tuli edeltävän pe- ta seuraava:
/names listaa aktiivisen kanavan paikallarusteella mieleen kuva Irc-galleriasta, että
olijat
1.
Imuta
ssh-client
jolla
voit
ottaa
yhteysaunan takana on vielä tilaa ja nahkurin
orsilla tavataan. Irc ei ole irc-galleria! Ei... den tuomeen, suositeltavia valintoja ovat /help [komento] tulostaa apuja komenTodellisuus on jotain paljon seksikkääm- mm. Putty ja Nutty
nosta, pelkkä help listaa käytettävissä olepää. IRC eli Internet Relay Chat on enti2.Yhdistä ja kirjaudu tuomelle, tuomen vat komennot
sen Oulun yliopiston (TOL:n) opiskelijan
osoite on tuomi.oulu.ﬁ
Jarkko “Wiz” Oikarisen vuonna 1988 keCtrl+1(->0) Hyppää kyseiseen ruutuun
hittämä reaaliaikainen keskusteluohjelma, 3.Kirjoita seuraavat käskyt:
Ctrl+p Edellinen kanava
joka oli siis olemassa kauan ennen messenCtrl+n Seuraava kanava
geriä ja muita epäpyhiä keksintöjä. Näiden screen irssi
/server
irc.oulu.fi
Ctrl+a Viimeiseksi aktiivinen kanava
käyttö irkin sijaan on älykkyydeltään mm.
jarrupalojen öljyämiseen tai haarniskassa /join #blanko
Page up Lastlogin selaaminen ylöspäin
uimiseen verrattavia tekoja.
Page down Lastlogin selaaminen alaspäin
Blankolla IRC näyttelee suurta roolia, se
on ehkä tehokkain käytössämme oleva tiedotustapa, vaikka toki Blanko-aktivisteille
on olemassa oma postituslistakin. Myös
kysymykset kursseille ilmoittautumisista ja
muusta opiskeluun liittyvästä ja erityisesti siihen liittymättömästä voi ohjata joko
#Blanko:lle tai #Blanko.2007:lle, joka on
juuri teidän ikioma kanavanne, arvon tulokkaat.

Onneksi olkoon, nyt olet virallisesti me- Nikin alku + tab Nikin täydennys
nettänyt elämäsi ja alkanut irkkaamaan.
Ctrl+a + d Detachaus screenistä
Tässä myös muutamia muita käskyjä jotka
voit kokea hyödyllisiksi:
/nick [nimi] muuttaa nimimerkkisi

Kanavia joita voit kokeilla:

/topic [topicci] muuttaa kanavan topicin
(tähän saatat tarvita kanavaoperaattorin #Blanko olisiko tämä itsestäänselvä?
oikeudet)
#Blanko.2007 kyllä, tämä on teidän ikioma kanavanne :) jossa kuitenkin muitakin
/me höpöttää kertoo mitä teet
Ircin toiminta saattaa vasta-alkajalle vaikiusanhenkiä palloilee, kuten allekirjoittakuttaa vähintäänkin mystisen seksikkäältä, /join #[kanava] kanavalle liittyminen
nut.
mutta ei huolta, pian ovet revitään auki ja
#Blanko.sinkut kohtauspaikka sinkuille
salat paljastetaan ja kaikki mystisyys kato- /whois [nimi] kertoo, kuka joku on
ja sinkkumielisille.
aa, jäljelle jää vain seksikkyys ja hukattu
/set real_name [nimi] muuttaa realelämä.
namesi, suositellaan oikeaa nimeä, ainakin Kanavia löytyy varmasti jokaiselle runsain
IRCnetin puolella (kohteliaisuus- ja perin- määrin, valinta muodostuu ongelmaksi
nesyistä), pelkkä /set tulostaa pitkän listan monille, allekirjoittaneen kanavalimitti on
muokattavista parametreista. Säätäjät tu- pamahtanut täyteen jo aikoja sitten.
kuinka se toimii?
tustukoon.
Ensin on valittava irc-clientti, vaihtoehtoja
on useita, mutta suurin osa käyttää joko /query [nimi] kahdenkeskinen keskusMitä et saa tehdä irkissä?
mIRC:iä tai irssiä. mIRC:n etuna on graa- telu
ﬁnen käyttöliittymä, skriptituki jne.jne.
(kaikkea vähän noboa). Irssin etuja ovat /msg [nimi] [viesti] yksityisviesti hen- Yleinen törkeä käytös johtaa ilmalentoon
ulos kanavalta.
muokattavuus, kyky ajaa sitä screenissä kilölle [nimi].
Floodaaminen johtaa ilmalentoon kanavalserverillä (oman tietokoneen voi sammut/part kanavalta poistuminen
ta
taa, mutta irssi pysyy serverillä tiukasti
käynnissä), vakaus ja näppäryys (kunhan /quit lopettaa irkin... tätä ei suositella, sillä Kiroilu voi johtaa ilmalentoon kanavalta
sen käytön on ensin opetellut). Mircin
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Mikko Pallari, _SomeOne_, on
2005, ‘84
Paras kurssi tähän mennessä suorittamistani on ehdottomasti olio-ohjelmointi, koska siinä on todella mielyttävä suoritustapa sekä se on älyllisesti
stimuloiva.
Turha itkeminen voi johtaa ilmalentoon
kanavalta
Mikä tahansa voi johtaa ilmalentoon kanavalta
Jotkin asiat vain täytyy selvittää kokemuksen kautta. Joillekkin kenkää vain tulee
enemmän kuin muille. Muistaa kannattaa
että IRC on malliesimerkki siitä, millainen
keskusteluohjelman tulee olla, yleisesti ottaen kuitenkin irc-keskustelut ovat loistavia esimerkkejä siitä, millaisia keskustelujen ei missään nimessä tulisi olla.
Kuitenkin irkkaus on osa Blankolaisuutta ja
kaikki tieto tulee irkin kautta perille paljon
nopeammin kuin ns. ”virallisia tiedotuskanavia” (onko sellaisiakin ”ihan oikeasti” ?)
pitkin ja yhteistä elämän puutetta voi korjailla kanssablankolaisten kanssa yön myöhäisinä tunteina.

#ntf.ﬁ
Onhan nuita mahtavia bileitä tullu nyt parissa vuodessa kierrettyä ja valinta
on vaikea, mutta Takomo, Perttu Lindroos ja kumppanit vetivät sen verran
kovaa settiä tuossa huhtikuussa kun Blanko järjesti Farmindin kanssa yhteistyössä Casablanko: The Video Gamen.
Ennen tollia hankin Rovaniemeltä parit tutkintotodistukset ja semmoisen
valkoisen lakin. Rovaniemen ja tollin välissä tuli könyttyä Mansikkahetolla ja
Halliwoodissa.
Testien mukaan: Olen 48% hyvä ihminen.
Olen 35% amis. Olen 61% Elitisti.
Kuolen 18.11.2048.
Käyännössä: Olen tosi mukava uniikki amispaperitkin omistava tyyppi, joka
heittää lusikan nurkkaan kun aika jättää ;)

4.Irkkaa
5.Ctrl+a, jonka jälkeen d
6.logout

See you on the IRC-side of
life(lessness)

<@Piudi> & <@Mutjake>

Henna Kvist, Limupai, sinkle
-05, vuosimallia -84
Graaﬁnen suunnittelu tietysti, sai tehä kivoja juttuja ja toteuttaa omaa
itteensä :)
Paras irkkikanava.. hmm no varmaan aina se misä on levottomimmat jutut.
Wappu on ainoa oikea vastaus! Ei wappu tarvi perusteluita, wappu on!
Ennen tollia asunu koko “pienen” ikäni Keminmaassa, ja Keminmaan lukiosta tuli
ylioppilaslakki napattua, sitte lukion jälkeen meni vuosi Rovaniemellä
amk:ssa.
57% hyvä ihminen
13% amis
52% elitisti
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Fuksipisteet

Tärkeä osa fuksina olemista on fuksipisteiden kerääminen. Pisteitä saa vähän kaikesta. Aktiivisesta
opiskelusta, aktiivisesta kiltatoiminnasta, bilettämisestä ja vähän mistä sattuu. Parhaita pisteiden
kerääjiä on perinteisesti palkittu, pisteiden määrää voidaan pitää jonkinlaisena arvosanana opiskelijaelämästä, vaikka pisteiden kerääminen ei mitenkään pakollista olekaan, eikä ketään, joka jättää
pisteet keräämättä, väheksytä millään lailla.
Vulcanalia 300, rastisuunnistus 200, helikopteri 69, syysexcu 200, paluu exculta 100, excu ilman kenkiä 50, David Hasselhoff auf Deutsch 50, hyvä perse 2, ATK-YTP 200... Tämä ei ole bingoa, vaan otteita
viime vuoden pisterikkaimmasta fuksipassista.
Fuksipassi on jokaiselle uudelle opiskelijalle jaettava taskukokoinen läpyskä, joka tulee ajan myötä
täyttymään ikimuistoisista bileistä, tehdyistä töistä sekä elämään jäävistä maineteoista. Jokaiseen
passiin tehtävän merkinnän taustalla on aina oma täysin ainutkertainen tarinansa, jota lueskellessa
voi hymyillä hiljaa ja muistella tuota hienoa tapahtumaa. Fuksipassi tulee toimimaan muistikirjana
ensimmäisestä eli ehkä ikimuistoisimmasta opiskeluvuodestasi. Mikä parasta, jos et muista mitä olet
edellisiltana tehnyt, voit lukea sen seuraavana aamuna passistasi!
Itse passimerkintöjen lisäksi jokaiseen merkintään liittyvät fuksipisteet, joiden suuruus määräytyy
suorituksen mukaan. Jos/kun käyt bileissä, saat pisteitä. Jos/kun avustat Blankoa erinäisissä tapahtumissa, saat pisteitä. Merkittävistä henkilökohtaisista suorituksista saa myös huomattavasti pisteitä. Ole kuitenkin tarkkana suorituksistasi, sillä myös miinuspisteet ovat mahdollisia.
Oikeutettuja pisteidenjakajia ovat pienryhmäohjaajat sekä Blankon hallituksen jäsenet. Fuksit eivät
kuitenkaan saa jakaa pisteitä toisilleen. Pisteiden myöntämiseen on olemassa selkeät kriteerit, joten
pistelistaan merkittyyn suoritukseen ei saa kaveribonusta tai muutakaan ekstraa päälle.
Kuten kaikkialla muuallakin, jos haluaa menestyä, kannattaa ottaa oppia parhailta. Tässä tapauksessa vuoden 2006 pistekuninkaan tittelin suomalla arvokkuudella voinen puhua itsestäni. En edes tiedä
omaa tarkkaa pistemääräni, oma passini koostui todella monesta yhteen nidotusta fuksipassista, ja
viralliseksi ilmoitettu murskaava saldo 4400 pistettä ei ollut edes lopullinen tulokseni - mitä todennäköisimmin tarkastajien laskimista loppui yhteenlaskettukin kapasiteetti kesken.
(Huomioitakoon, että vuosittain muuttuvien pistekriteerien vuoksi eri vuosien tulokset eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Varsinkin vuosikurssille 2007, tullaan tekemään täysin uusi pistelistaus.)
Eli miten pisteitä saa? Yksinkertaisesti, olemalla siellä missä tapahtuu ja tekemällä asioita. Itse keräsin valtaosan pisteistäni olemalla mukana bileissä, järjestämässä tapahtumia, avustamassa meininkejä mm. lippumyynnillä yliopistolla ja itse tapahtumien ovella. Excuilla käyminen on myös omiaan
kartuttamaan pistesaldoa, näillä reissuilla kun sitä äksöniä riittää. Ja niille kannattaa lähteä muustakin syystä kuin pisteiden toivossa! Pisteet kannattaa myös pyytää heti tapahtuman yhteydessä, että
pisteet varmasti kirjoitetaan ja suoritus on todistetusti pisteiden arvoinen. Omalta osaltani merkittävä ja ehkä jopa ratkaiseva loppusilaus tuli Blankkitiimiin kuulumisesta ja lukuisista artikkeleista,
joita timanttiupotuksin varusteltu kultakynäni on kirjoittanut suuren intohimoni ohjaamana. Ei pidä
myöskään väheksyä Blankon kansallispelin, kyykän, merkitystä asiassa. Eikä String uroteko eikä
String uroteko eikä...
Kaikella tekemälläsi on merkitystä. Aivan kaikella. We’ll be watchin’ ya.
Muista pisteitä hankkiessasi, että pisteet eivät ole itsetarkoitus vaan mukava bonus kaikesta. Koska
jokaisen pistemerkinnän taustalla on oma tarinansa, niihin liittyy poikkeuksetta yhteisiä hauskoja
hetkiä sekä hyvässä seurassa vietettyä laatuaikaa. Ei ole sattumaa vaan enemmänkin luonnollista
seurausta, että kovimmat pistemagneetit ovat sekä todella suosittuja seuraihmisiä että menestymään
tuomittuja onnistujia - niin opiskelijamenoissa kuin myöhemmässäkin elämässä.
Tulkaa kysymään pisteitä. Hienoista suorituksista niitä jaetaan ilomielin!
Tuomas Aarni & Tommi Portti
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miksi ihmeessä aikuiset ihmiset

pukeutuvat
haalareihin ?
P

äästin lapsenlapseni ullakolle leikkimään. Eihän vanha jaksa enää nuorten
vauhdissa. Kotvan siellä leikittyään hän
juoksi sieltä alas ja kertoi innoissaan löytäneensä merirosvojen aarrearkun. Nuoren
miehen uteliasuus oli valtava ja hän suorastaan hyppi ilosta kun lupasin hänelle arkun
aukaista. Arkkuni sisälsi kaikki nuoruuteni
arvokkaimmat muistot, ne muistot, joista
en lapsilleni koskaan kehdannut kertoa.
Saadessani arkun auki miehen alku alkoi
vauhdikkaasti penkomaan sen sisältöä.
Lattialle siirtyi 20 litran pirtukanisteri, pupupuku, Kombostikoblan t-paita, Blankon
laulukirja ja kasa Blankkeja. Kaivaessaan
sinisen vaatemytyn pikkuisen kasvot osoittivat suurta hämmästystä.

— ”Missä näitä haalareita on käytetty kun
näihin on pitänyt laittaa näin valtavasti
paikkoja?”
Missä tosiaan. Hitaaksi muuttunut mieleni
alkoi elää uudelleen mahtavaa nuoruutta ja opiskeluaikaa, elämäni parasta aikaa.
Haalareita katsellessani aloin muistamaan
asioita joita olin jo kauan sitten unohtanut.
Jokainen haalarimerkki kertoi oman tarinansa, muistuttivat bileistä joissa olin ollut
mukana, muistuttivat asioista joita opiskeluaikanani arvostin, ne kertoivat opiskelijaelämästäni sen tarinan jota en lapsilleni
kehdannut kertoa.

nuori olisi hieman vanhempi.
Niinpä päätin kertoa mikä haalareiden
idea on ja miksi aikoinaan sen olin ostanut. Haalareiden hinta oli ensinnäkin suht
mitätön verrattuna hyötyyn, eli vain 30
euroa. Haalareiden yksi tarkoitus on se,
että väreistä tunnistaa välittömästi omansa. Suurissa opiskelijatapahtumissa tuppaa
olemaan jos minkä väristä haalaria ja omia
etsiessä ei tarvitse kuin
etsiä laumaa sinihaalarisia tyyppejä. Väri
on mainio myös siinä
mielessä, että muut
tunnistavat missä liikkuu mikäkin opiskelija-ainejärjestö.
On
se aina hitusen verran
mieltä ylentävää verrata blankolaisten ja
muiden osallistumisaktiivisuutta ja todeta kuinka blankolaisilla on suurin joukko
liikkeellä tai jos ei suurin, niin ainakin yksi
suurimpia.
Yhteenkuuluvuuden ja yhteinäisyyden
tunteen lisäksi haalarit tarjoavat käyttäjälleen valtavasti suojaa. Haalarit toimivat
monesti kuten kurahousut: ne päällä ei
haittaa vaikka kulkijaa kohtaisikin yllättävä kaatuminen kuralätäkköön tai kulkija
muuten koheltaisi. Haalarit antavat käyttäjälleen
myös muunlaista
suojaa. Tiedäthän
kuinka kurahaalarit päällä voit
hyppiä lätäköissä
ilman että äiti hermostuu? Samaan
tapaan opiskelijat
suojautuvat haalareihinsa: he voivat haalarit päällä
tehdä monia sellaisia asioita mitä
ilman haalareita
olisi hieman noloa tai jopa väärin
tehdä.

Oudot tekstit aukenivat minulle välittömästi: atk-ytp,
oamk, tko-äly, dumpparit,
kaikki nuo olivat olleet minulle arkipäivää opiskellessani. Nyt ne olivat muuttuneet mahtaviksi muistoiksi
nuoruudesta. Miettiessäni
haalareiden historiaa, merkkejä ja kaikkia tilaisuuksia
missä olin niitä pitänyt,
minulle tuli vaikeuksia keksiä millä nuoren miehen
uteliaisuuden tyydyttäisin.
Hän oli kuitenkin vielä niin
nuori etten voinut kertoa
tarinaa
muumi-goomimm-kyykkä-putkesta, enkä
lukuisista
wapuistakaan,
saatikka excuista. Kaikki nuo niin mukavat Kanssaihmiset eivät koskaan katso kieroon
tapahtumat saisivat odottaa aikaa jolloin jos puolenpäivän aikaan ihminen haalarit

päällä rymyää ja pitää hauskaa, kun taas
ilman haalareita rymyäminen olisi melkeinpä väärin tai vähintäänkin säälittävää.
Haalarit myös helpottavat pukeutumista.
Moniin juhliin ei tarvinnut miettiä juuri
ollenkaan mitä laittaisi päällensä, heitti
vain haalarit niskaan ja se oli siinä. Nykyään haalarini toimivat mainiona muistoesineenä mahtavista menneistä vuosistani.
Haalarit ovat epäilemättä olleet yksi parhaista opiskeluaikaisista investoinneistani.
Kun sinä siis fuksina ensimmäisen kerran törmäät kysymykseen ostaako haalarit
vai ei, älä turhia mieti vaan
tilaa ne välittömästi. Suurin
osa
opiskelijakavereistasi
ostaa kuitenkin haalarit ja
tekemällä samoin kuulut
automaattisesti porukkaan. Haalarit ovat
erittäin hieno juhlavaruste, joka päällä voit
tehdä mitä vain. Tämän huomaat viimeistään wappuna.
Blanko järjestää lukuisia tapahtumia joissa
on pukukoodina haalarit. Tapahtumiin voi
luonnollisesti osallistua myös ilman haalaria, mutta on se aina hienompaa pukeutua
kuten muutkin. Haalari päällä olet myös
osa meistä, haalareiden avulla sinä tunnistat omasi ja omat tunnistavat sinut. Liity
siis Blankoon ja näytä ylpeänä että kuulut
omiesi joukkoon ostamalla haalarit ja kantamalla niitä ylpeänä kaikissa mahdollisissa
tapahtumissa.

Ville Kiviniemi
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Musicka addicta
Welcome to the Blanko
Tuomas Aarni

Heipähei ja vielä kerran onnittelut hienosta valinnasta opiskelurintamalla! Blanko on näkyvä ja
aktiivinen opiskelijakilta, jonka bileet ja meiningit eivät jätä ketään kylmäksi - päinvastoin. Tämän
palstani tulen omistamaan täysin teille, arvon tulokkaat, ja kerron teille meidän meiningeistämme ja musiikkitottumuksistamme. Katsauksessa Blankon viime lukuvuonna järjestämien excujen
musiikit, tunnetaan myös omana käsitteenään excu-cd. You will learn. Samalla arvostelen kaksi
demoäänitettä, jossa blankolaisilla on vahvasti näppinsä pelissä. Onnittelut vielä kerran ja tervetuloa bileisiin!

Syysexcu 2006: Oulu-Kajaani-Paljakka-Oulu
Syysretkemme kohteena oli Paljakka, mökkikylä keskellä jotain, jossa olimme täysin yksin seurana bussillinen
omaa sakkiamme. Odottaessamme kyytiä bussipysäkillä, pysäkille tuli auto johon meitä pyydettiin hyppäämään. Pyytäjänä oli joku mustan miehen ja David Hasselhofﬁn sekoitus. Mietimme tarjousta hetkisen - ehkä
otamme, ehkä emme. Pian hyppäsimme kyytiin, emme siis menneet metsään. Autossa soi Miami Vice, mietimme jo mihin olemmekaan menossa. Kuski sanoi haluavansa viihdyttää, ja vei meidät veneelleen. Veneen nimi
oli Anna. Anna näytti aivan uskomattomalta kyydittäjältä, tämä on kuin toteutuva unelma! Mielikuvamme
vain vahvistui, kun kannelle laskeutui punainen helikopteri. Pikkuhiljaa kuitenkin aloimme miettimään, olisiko pitäny odotella bussipysäkillä omaa kyytiämme. Tarjoilijana toimi Lordin näköinen miestarjoilija Rasputin, joka halusi välttämättä tarjota meille ananaksenmakuisen tikkarin. Emme todellakaan tienneet mitä
ajatella. Onneksi Anna ei ollut ehtinyt lähteä satamasta, ehdimme juosta ajoissa takaisin bussipysäkille ja
päästä oikeaan kyytiin. Parhaaseen seuraan päästessämme tunsimme kaikki itsemme oikeiksi voittajiksi, ja
joimme kaljaa ainiaan läpi auringonnousujen, sähköntulisten öiden ja auringonnousujen. Todella mahtia!
Tracklist (ei järjestyksessä):
Jan Hammer - Miami Vice Theme
David Hasselhoff - Jump In My Car
Matti Nykänen - Ehkä otin, ehkä en
Basshunter - Botten Anna
Teräsbetoni - Älä mene metsään
Peaches - Rosa Helikopter
2. Maanantai - Emmä oikein tiiä
Sieni.us - Ananas
Apache
DJ Alligator Project - Lollipop
Guitarhero track
Hinoi Team - Night on Fire
The Bloodhound Gang - Uhn tiss uhn tiss uhn tiss
Mängimies, Ezra, Tikku & Mas - Jokainen on voittaja

Sieni.us - kalakala
Sieni.us - Kankinakit
Käytänhousuja - Kaljaa Ainiaan
Kikka - Mä haluun viihdyttää ringtone
Lordi - Hard Rock Hallelujah
Megaman - Electricman Stage remix
Sieni.us - Mustamies
Pendulum - Slam
Sieni.us - Pojat
Sieni.us - Riku pyörii
Sieni.us - Sammakko
Mona Carita - Rasputin
Basic Element - This Must Be A Dream

Downstone: s/t

Downstone esittelee olevansa sivuprojektina alkunsa saanut oululais-kemiläisbändi, joka on julkaissut
parin vuoden takaisen ensidemonsa lisäksi uuden, itsensä mukaan nimetyn ep:n. Kuuden biisin äänite
esittelee bändin, jonka musiikki on todella mielenkiintoinen sekoitus raskaita riffejä sekä todella rauhallisia puhtaita soundeja. Biisit ovat keskimitaltaan viisiminuuttisia, ja aikalailla kaikki näistä sisältävät
vaihtelua eri tunnelmien välillä maalaten mitä erilaisimpia mielikuvia. Mitään yksittäistä vertailukohtaa
en keksi, mutta joistakin kohdista tulee väistämättä mieleen Alice In Chains ja Bruce Dickinsonin soolotuotanto. Demon biiseistä ennenkaikkea Farewell jää todella helposti soimaan päähän jopa päiväkausiksi
- tämä on huomattu myös muualla Suomessa, biisi voitti viikon 23 demoskaban YleX:llä. Bändissä on
ainesta vaikka mihin. Vaikka aihetta olisi, täysiä pisteitä en silti anna. Aina pitää olla se seuraava askel
johon tähdätä :D
Syksyllä ilmestyvää live-cd:tä odotellessa,
4/5
http://www.downstone.net
Beatlesilla oli hirveä kiire keikalle, joten bändiläiset päättivät käyttää eri kulkupelejä.
Lopptulos oli, että Paul missasi junamatkan ja John lennon.
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Kevätexcu-cd 2007: Oulu-Jyväskylä-Tallinna-Oulu
Juuri ja juuri syksystä selvittyämme pääsisimme kunnon kouluun, ihan ulkomaille asti. Tällä reissulla ei
juotaisi cokista, vaan nyt pistettäisiin pum-pum ja humpaksi Tallinnan laivalla siniset blankolaispuvut
päällä. Eesti tulisi aina pysymään mielessämme. Vahingossa viisastuneina odotimme bussipysäkillä, emme
tekisi samaa virhettä kahdesti - Jimmy Dean -niminen City Boy esitteli itsensä Helsingin kuninkaaksi ja
kyseli meitä matkaseuraksi Ecuadoriin. Kieltäydyimme, HAA HAA HAA! Sitten lähdettiin liikkeelle ja
kohta olimmekin jo perillä, Viva Las Tallinnas! Koska samaan aikaan rakkaassa kotikaupungissamme oli
tulinen meininki Kärppien kunniaksi, me pidimme omat voitonjuhlamme juoden ultimaattisen tehokkaasti
kaljaa,kuten ainiaan ennenkin. Onneksi meillä oli erikoislupa juoda _avatut_ juomamme, jotka pistivätkin
kankeat pläskit liikkeelle. Jotkut jopa pyörimään.
Tracklist (ei järjestyksessä):
Big Bomb Mao vs. Olli Hokkanen - Sä juot kokista
Eläkeläiset - Pyjamahumppa
Eric Prydz vs Pink Floyd - Proper Education
Fredi ja Ystävät remix - Pump Pump
Instant Remedy - Outrun
Janos Valmunen - Bussipysäkillä
Jari Kinnula - HAA HAA HAA
Juice Leskinen - Eesti (on my mind)
Sieni.us - Kankinakit
Käytänhousuja - Kaljaa ainiaan
King Africa - El humahuaqueño
Kärpät Hock N’ Rollers - Verkko heiluu!

Leevi And The Leavings - Tallinnan laivalla
Machinae Supremacy - Sidology Episode 3: Apex ultima
Sieni.us - Mustamies
Jukka Poika - Pläski
Sieni.us - Riku pyörii
Sash! - Ecuador
Teuvo Loman - Helsinki City Boy
Troll - Jimmy Dean
Vintiöt - Eesti Aerobic (yks kaks koli neli)
Lazytown - You are a pirate
XL5 - Jäätä ja tulta
ZZ Top - Viva Las Vegas

Kapteeni Kosminen: Sähköpääkeskus

Kapteeni Kosminen on yhden miehen projekti, joka on myös kasannut ympärilleen yhtyeen Kapteeni Kosminen Kokemus. Tämä äänite on Kosmisen itsensä tekemä, Kapteeni soittaa kaikki soittimet. Levy on täysin puhdas instrumentaalikoostumus, laulua ei ole yhdessäkään biisissä. Intron
ripattua puheosuutta ei lasketa. Äänite on instrumentaaleihin tottumattomille melko vaikea lähestyttävä, biisit eivät ole tosiaankaan sieltä helpoimmasta päästä. Tätä voitaneen kuitenkin pitää levyn vahvuutena, että levyä saa kuuntelemaan enemmän löytääkseen sen punaisen langan.
Jos sitä on ollenkaan, jokainen biisi kun toimii yksilönäkin. Oma suosikkini on pelottavan, jopa
Varokaa heikkoja jäitä -tyylisen tunnelman luova Kyttyrä alas, ja myös päätösbiisi Lyyti Kirjoittaa on todella hieno. Kosmisen bändeistä Saaste on kuitenkin selkeä ykkönen, mutta soolotkin
toimivat hyvin.
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http://kosmotron.net

Tuomas Aarni, aarni-, sinkkuhan mää
Vuosimallia 1985, TOL:illa alk. ‘06
Paras kurssi oli OSOK (oliosuuntautunut ohjelmistokehitys) studygroupina oli mukava, vähän erilaista opiskelua ja ite
tykkään enemmän tehä porukalla kuin yksin
Mää oon mukana monella Blankon ja Blankoon liittyvällä kanavalla. Mainitaan nyt vaikka .2006, .2007, .sinkut ja KombostiKobla.
Onhan nää bileet ollu kunnon mahtia, mut kyllä fuksirastit ja Wappu ansaitsee spesiaalikunnian. Kaikki messiin vaan,
huikeita elämyksiä luvassa!
Mää opiskelin alaa vuoden amkissa ennen vaihtoa TOLille.
Muuten oon hommaillu aikalailla kaikkea, näistä ehdottomasti tärkeimpänä rokkihommat
65% hyvä ihminen.
30% amis.
43% Elitisti.
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MKHFT ry.
— Mukana tukemassa jo vuodesta 2006

Olipa kerran, pienessä kaukaisessa Oulun valtakunnassa muuan yliopisto, jonka eräässä tiedekunnassa oli pieni tietojenkäsittelytieteiden laitos, jossa oli pieni Miikka-niminen opiskelija, jolla oli kova fobia. Muut pienet opiskelijat kiusasivat pientä Miikkaa ja altistivat häntä jatkuvasti hänen epämiellyttävälle fobialleen. Miikka ei tätä kovin suuresti arvostanut, mutta ei siitä myöskään hirveästi
pahoittanut mieltään, sillä muiden pienien opiskelijoiden kiusaaminen oli lähinnä koomista ja se aiheutti kovinkin usein hervottomia
naurunpurkauksia, jotka jäivät yleensä parhaiten muistiin tapahtumasta kuin tapahtumasta. Erään keväisen laivaretken aikana,
matkalla pienen lammen yli pienestä Helsinki-nimisestä kaupungista pienelle Tallinna-nimiselle saarelle, muilla pienillä opiskelijoilla
oli niin hauskaa, että he päättivät järjestäytyä selkeäksi organisaatioksi. Tähän saattoi vaikuttaa pienistä tölkeistä nautittu virvoke,
joka sisälsi lähinnä vettä (noin 96-95%) Oli miten oli, matkan aikana alkunsa sai Ry, ei mikä tahansa Ry, vain juuri se ainoa oikea
Ry. Puheenjohtajaksi tälle Ry:lle valittiin Teuvo ja varapuheenjohtajan virkaa valittiin hoitamaan Jari. Yhdistykselle valittiin myös
mm. välinevastaava. Pohdinnan jälkeen tultiin siihen tulokseen, että järjestäytyneen Ry:n toiminta voisi olla liikaa pienelle Miikalle ja
pieni Ry päätti hankkia hänelle pienen suojavälineen, action-manin, jonka suojeluksen alla Miikkaa ei saisi ahdistella, tästä lähtien
Ry:n tukitoiminta rajoitettiin myös hetkiin, jolloin suojaväline ei ole läsnä. Näin sai alkunsa MKHFTRY, joka on perustamisensa jälkeen saanut huomattavasti lisää jäseniä, ottaen huomioon sen kaikin puolin järjettömän tarkoituksen ja toiminnan :D (Lisähuomiona
kaikille hyvä elämänohje: kaikkea ei kannata ottaa ihan tosissaan.)

O

lipa kerran ihana vappu. Tarkemmin eräs ihanan vapun päivä. Sanotaan
vaikka, että oli vapun toinen päivä. Kyllä,
toinen päivä kuulostaa kivalta. Olimme jo
päiväkausia miettineet uusia tapoja tukea
rakasta ystäväämme. Sitten kuin salama
kirkkaalta taivaalta iskeytyi tietoomme
mahdollisuus osallistua ihanan OluT ry:n
wappusuunnistukseen. Olimme ilosta soikeina ja aloimme välittömästi kasaamaan
rivimme iskuun ja valmiiksi kaikkiin rankkoihin koitoksiin, joita edessä oli.
Olimme edustaneet viimeksi Olut-kyykässä ry:tä isommalla ryhmällä, joten oli
jo aikakin tempaista uusi ässä tuhkaluukusta ja rasvata äänijänteet viimeisen
päälle pehmeiksi. Kyykätessä menestys jäi
laihaksi, mutta myös silloin varsinaiset tavoitteemme saavutettiin huimalla yleisön
tietouden laajentamisella ja uusien iloisten tuttavuuksien saamisella. Jo tuolloin
rakkaat iskulauseemme, kuten ”Better gay
than grumpy,” raikasivat kirkkaan iloisesti
kevättaivaalle.

Kaapista oli tullut useita uusia jäseniä ja
olimmekin liikkeellä valtavalla läpipenetroivalla joukkueella. Iloinen joukkomme
koostui varapuheenjohtaja Jarista, tiedottaja Marcosta, välinevastaava Juhasta, rahastonhoitaja Eltonista, jäsen Boy Georgesta
ja jäsen Tiivi-taavista. Mukana oli myös
vielä itsestään epävarma ollut, nykyään jo
rakas stylistimme Stefan ja pitsa/salaattibaarimme armoitettu kantaja Peppe, joka
illan kuluessa sai myös härskistä siveettömyydestään viheliäisiltä tinanapeilta rahanarvoisen huomautuksen.
Tunnuslaulumme, Janos Valmusen Bussipysäkki, raikasi kokoonnuttuamme lähtöpaikalle torinrantaan. Tämä suoraan jumalten sanoittama kappale tulisi raikaamaan
oi niin monesti vielä tämän päivän aikana.

Tämä herkisti mielemme jo lähtiessä ja
tiesimme tavoitteeksi asettamamne toinen
(2.) sija olisi miltei yhtä käsiemme ulottuvilla kuin toistemme ihanat.. olkapäät
(olitpa härski, kun muuta ajattelit heti).
Starttilaukauksen kajahtaessa olimme valmiita.
Jo ensimmäisestä rastista lähtien oli selvää,
että estot eivät ole esteenä menestyksellemme. Seistessämme miltei alasti Kiikelinsaaressa sinänsä iha kivojen tyttösten
ääressä, otimme vankalla suorituksella täydet kymmenen pistettä. Ja mikä parasta,
lyhenteemme syvintä olemusta kysyttiin jo
ensimmäiseltä rastilta lähtien. Se, jos mikä,
on mieluinen tehtävä selittää. Pitkien nestettä täynnä olleiden putkiloiden hivelyn
jälkeen oli aika siirtyä seuraavalle rastille.

ta alkoholitonta juomaa. Tämän jälkeen
suunnistimme kohti kolmatta ja shokeeraavaa rastia.
Tällä rastilla tuli eteemme miltei mahdoton tehtävä. Jokaisen jäsenen tulisi tämän
rastin aikana sylkeä. Kauhistunein ilmein
kuuntelimme ohjeita, kunnes ilmeni, että
sylkemisen kohteena olivatkin vain herneet. Huojentuneena purskauttelimme
vuorollamme herneitä suustamme tasaiseen tahtiin ja saavutimme pizzabaarin
ja sopivien juomien avustamana jo perinteeksi muodostuneet kymmenen pistettä.
Olemme taiteilijoita, antakaa meidän esiintyä! Ja esiintyähän me saimme. Seuraavan
rastin mieletön spektaakkeli mannerlaattojen kohtaamisesta ja vulkaanisesta erek..
eruptiosta herkisti jokaisen paikallaolleen
mielen miltei kyyneliin saakka. Puolialastomien ruhojen kohtaaminen miljoonien
vuosien muokkaamien geologisten tapahtumien kuvaajana päättyen mittavaan purkaukseen oli jotain uskomattoman kuvauksellista. Harmittavasti kuvausryhmiä ei
paikalla ollut, joten suoritus jäi vain harvojen valittujen muistoihin ikuisiksi ajoiksi.
Henkevä keskustelu, laadukkaat lahjukset
ja tietysti upea esitys toi jälleen joukkueellemme täydet pisteet. Taistelumme aatteemme puolesta ja mahdollisesta toisesta
sijasta jatkui siis loistavasti.

Saapuessamme lähelle seuraavaa rastia,
saimme kuulla kammottavia uutisia. Eräs
nimeltä mainitsematon ryhmittymä oli
ottanut rastilla niin sanotusta asiat omiin
käsiinsä. Kivien esittely ei ollut tuonut toivottua tulosta, vaan ryhmä oli saanut jopa
miinuspisteitä. Taktiikkamme ei siis tulisi
olemaan ainakaan edellämainitun kaltainen. Esityksestämme, jonka aiheena oli
rattoisasti ilolinnut, ei puuttunut vauhtia
ja tihkuvaa erotiikkaa. Perinteisten lahjontakeinojen riittämättömyys sai minut ajautumaan tiedottajan tehtävistä hetkellisesti
stylistin ammattiin ja vasta vahtien hiusten
uudelleenvärjääminen sai iloisille veikoille Ilosesti laulaen ja käsi kädessä siirryimme
kohti seuraavaa rastia, jossa meitä odotti
täydet pisteet.
kisan vaikeimmat pisteet. Erään Plansso ry:
Pisteiden hankkimisen haastavuus sai mei- n rastivahtien suostuttelu täysiin pisteisiin
dät miettimään vaihtoehtoisten lahjonta- uuvutti joukkuettamme huomattavasti.
keinojen mahdollisuutta. Fiksuina miehinä Tanssin, laulun, irstailun, halausten, lahjuspistimme pystyyn pitsa- ja salaattibaarin ten, stailaamisen ja tietysti tehtävän suoritDanten makoisista rasvakiekoista. Varsin- tamisen jälkeen olimme kuitenkin sulattakin kasvispizza osoittautui hitiksi erittäin neet myös näiden vahtien virkamiesmäisen
naisvaltaisten rastivahtien joukossa. Lisuk- kylmät sydämet. Kiitimme kauniisti ja
keeksi haettiin vielä suklaata ja hapokas- jatkoimme matkaa iloisesti hypellen ja lau-

25
laen kohti uusia taisteluita kymmenen pis- vodkan ja punaviinin virratessa raikuvat
aplodit ja yllättäen täydet pisteet. Seuraatetä rikkaampina.
van rastin anonyymit alkoholistit aihepiiri
Seuraavan rastin aihe oli edellisen kävijä- osui sopivasti yhteen mittavan lahjontamryhmän valitsema. Liekö jokin jumalainen me kanssa ja itkunsekaisten tilitysten, lahjohdatus vienyt edellisten ajatuksia oikeaan jonnan ja juhlakutsujen jälkeen oli jälleen
suuntaan, sillä aiheena oli todellakin gays- pisteiden jakamisen aika. Olisimme jälleen
loganien huutaminen armottoman pyö- olleet tyytyväisiä kahteenkin pisteeseen,
rimisen jälkeen. Tämänhän me osaamme mutta miltei puoliväkisin otimme täydet
vaikka unissamme ja niinhän siinä kävikin, pisteet vastaan ja aloimme siirtyä kisan
että pisteet mäjähtivät plakkariin helposti. pääkallopaikalle.
Toki täysiin pisteisiin vaadittiin mittavat
lahjonnat, joiden avulla saavutettiin siis Torinrannassa meitä odotti miltei selvinpäin ollut kisan ylijumala. Saimme kuulla,
jälleen kymmenen pistettä.
että jäljellä oli kuin olikin vielä yksi tehAikarajojen lähestyessä loppuaan oli jäl- tävä, Olutperformanssi. Olimme edelleen
jellä enää kolme viimeistä rastia. Asioiden taitelijoita, joilla oli suuri hinku esiintyä,
vauhdittamiseksi aloitimme lahjonnan joten emme laittaneet kummemmin hantseuraavalla rastilla jo jonotusvaiheessa. tiin. Ilman paitaa rinnat oluessa laulettuna
Tämä osoittautui hyväksi suunnitelmaksi, Janos Valmunen kuullostaa kerta kerralta
sillä täydet pisteet tuli saavutettua jo en- upeammalta. Yleisö oli mukana alusta lähnen varsinaista kisasuoritusta. Suoritus it- tien ja uskomattoman huuto- ja kannussessään räjäytti potin lopullisesti. Lisätyllä tusmysrkyn saattelemina olimme saaneet
lahjonnalla saavutimme galaktisen mitta- suunnistuksemme päätökseen.
vat miljoonakatsiljoona pistettä ja tittelin
Jännityksellä odotimme tulevaa sijoitus”paras tiimi niinku ikinä.”
tamme. Olimme lievästi pettyneitä, kun
Eivät he valehdelleet. Samoilla tulilla par- kuulimme ettemme saavuttaneet himoithauden tunnoissamme piipahdimme lau- semaamme toista sijaa, vaan jouduimme
lamassa juomalaulun toiseksiviimeisellä tyytymään tylsään ensimmäiseen sijaan.
rastilla Pikisaaressa. Lauluvastuun ollessa Voitimme siis ylivoimaisesti ja edustimminulla, Juhalla ja Jarilla, saavutimme me aatettamme estoitta koko päivän ajan.

Olimme tukeneet, levittäneet sanomaa
ja pitäneet päivän verran hauskaa. Mitä
muutakaan voi terve homofobiantuki ry:n
edustaja päivältään vaatia.
Aikamme pähkäiltyämme ja pettymyksestä huolimatta, päädyimme kuitenkin siihen
tulokseen, että ehkä on parempi kerran kokeilla ykköstä, että tietää arvostaa kakkosta
entistäkin enemmän.
MiikkaK:nHomoFobianTukiRY kiittää

From Ry with love:

Marco,
Jari
ja Teuvo

nimi: Jaakko Aro
irc-nikki: jaakkoo
siviilisääty: Naitu
vuosikurssi: 2006
vuosimalli: 1984
paras kurssi, miksi: no en kyllä vastaa tähän
paras irkkikanava(mistä sinut siis löytää)?: #elintarha
parhaat bileet, miksi: Helsinginkadun appro, huippua touhuta pitkin kallion katuja :)
Mitä touhusit ennen tollia?: Helsingin yliopistolla valtiotieteellisessä tiedekunnassa sekä oulun ammattikorkeassa muutaman kuukauden ennen yliopistolle siirtymistä. Olen siis Helsingistä muuttanut Ouluun vuoden 2006 alussa, eli olen varsin
oulunewbie :/
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Blankossa tapahtuu!
07.09.2007
Oltermannien valmistumisbileet
11.09.2007
Vulcanalia
Vulcanalia on koko yliopiston yhteinen juhla.
Tule juhlimaan ja tutustumaan myös samaan
aikaan järjestettäviin järjestömessuihin!

18.09.2007
Fuksisauna
Fuksisauna käynnistää opiskelijaelämäsi
sekä komeasti että kauniisti toden teolla.
Monien wanhojenkin mielestä vuoden
parhaimpia bileitä.

22.11.2007 — 23.11.2007
Blanko-päivät ’07
Blanko-päivät järjestetään tänä vuonna 22. ja
23. marraskuuta Oulun Radisson SAS -hotellissa. Vuoden tauon ja BIT-päivien jälkeen Blankopäivät palaavat jälleen omalla nimellään.
Blanko-päivät on Suomen tunnetuimpia IT-tapahtumia, jonka historia ulottuu aina 1970-luvulle asti. Sen taustalla ovat Blanko ry (Oulun
yliopiston tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden ainejärjestö) sekä POTKY ry (Pohjois-Pohjanmaan tietojenkäsittely-yhdistys).
Blanko-päivien virallinen WWW-sivu:
http://www.blankopaivat.ﬁ

Luvassa syksyn mittaan myös paljon muutakin!

Tietoa tiedotuksesta
Mistä tiedän milloin on bileet? Entäs voinko ostaa jostain
haalarimerkkejä? Saako jostain vanhoja tenttejä? Entä missä
kaikki ovat?
Kaikkiin näihin ja moniin muihinkin mieltä askarruttaviin kysymyksiin löytyy vastaus Blankon www-sivuilta, osoitteesta
http://www.blanko.ﬁ
http://opiskelu.blanko.ﬁ/index.php/Etusivu opiskeluwiki

Jaa että missä kaikki ovat? Hmm.. pitäisi ehkä kysyä
että missä kaikki irkkaajat ovat. Blankolla on oma irckanava, jonne pääsee avaamalla jonkin ircohjelman ja
kirjoittamalla
/join #blanko
Blanko-kanavalla voi jutskailla ihan mistä vaan. Yhdistävä tekijä kanavalla on se, että kaikki siellä ovat TOLlin opiskelijoita. Jos IRC on sinulle ennestään outo asia,
pienryhmäohjaajasi opastanee tässäkin asiassa.
Viimeisenä muttei vähäisimpänä:

Näiltä sivuilta löydät informaatiota Blankosta yleensä, miten
Blankoon liitytään, kuka heiluttaa nuijaa, ja niin poispäin. Sivuilta löytyy kattava arkisto vanhoja tenttejä sekä linkkilista
eri kurssien omille www-sivuille. Erilaisista tapahtumista ja
bileistä tiedotetaan webissä, ja valokuvaaja tuppaa laittamaan
sinne myös todistusaineistoa bileistä. Blankon sivuja kannattaa
siis selailla usein!

Laitoksen käytävällä olevalla ilmoitustaululla ilmoitetaan kaikista bileistä ja muista tärkeistä asioista. Ilmoitustauluakin kannattaa siis käydä katselemassa aina
silloin tällöin.

Lisäksi tieto kulkee sähköpostitse; ainakin tärkeimmät asiat.
Spämmimäärän vähentämiseksi Blanko käyttää myös uutisryhmäänsä

Etkö löydä vastausta askarruttavaan asiaan? Ota yhteyttä Blankon hallitukseen tai johonki toimihenkilöön! Sähköpostiosoitteet löydät osoitteesta

oy.killat.blanko

http://www.blanko.ﬁ/kilta/hallitus/

jossa tapahtumien ja muiden asioiden lisäksi välitetään tietoa
avoimista työpaikoista. Tilaa heti kättelyssä tämä news-ryhmä;
jos se tuntuu hankalalta, kysy apua pienryhmäohjaajaltasi.

Parhaimmat poiminnat ja paljon muuta luet kuitenkin
tästä lärttysestä, Blankista. Muista tietenkin myös

Ilmoitustaulu TOLlin käytävällä

http://blankki.blanko.ﬁ

Törmäsitkö johonkin outoon sanaan tai käsitteeseen? Tsekkaa fuksisanasto Blankin nettijatkoista osoitteessa
http://blankki.blanko.ﬁ/nettijatkot/
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Ixonos on ICT-alan palveluyritys, joka tuottaa asiakkailleen riskienhallintaa ja kilpailukykyä tukevia ohjelmistokehityksen ja projektijohtamisen ratkaisuja. Konsernin
palveluksessa on noin 700 henkilöä 9 paikkakunnalla Suomessa sekä Virossa ja Slovakiassa.

Pyritkö täydelliseen suoritukseen?
Haemme jatkuvasti mm. ohjelmoijia, ohjelmistosuunnittelijoita, testaajia ja projektipäälliköitä. Meidät ixonoslaiset tunnistaa
asiakaslähtöisyydestä, luotettavuudesta ja intohimoisesta pyrkimyksestä täydelliseen suoritukseen.

Ixonos Oyj Kiviharjunlenkki 1, 90220 Oulu, puh. 0 424 2231 www.ixonos.com

