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14:55:42 <@hms> ei apua, tulee pissi housuu kun lukee näitä quoteja :(
14:55:52 <@hms> meinaaan ei! apua!
14:55:58 <@hms> tarvin apua siis
14:56:03 <@hms> eli menen vessaan..
14:56:40 <@aarni-> Jos neljännen vuoden opiskelija reagoi noin, miten lukuvuoden aloitusta odottava fuksi...

Julkaisija: Blanko ry.
http://www.blanko.ﬁ
Paino: Oulun yliopistopaino
Painos: 170 kpl
E-mail: blankki-tiimi@blanko.ﬁ
http://blankki.blanko.ﬁ/
nettijatkot http://blankki.blanko.ﬁ/nettijatkot

Nimeämätöntä työtä, juttuja ja muuta materiaalia ovat tehneet Juhani lLehtonen, Jussi Lehtonen, Jenni Sirviö sekä Atte Aunola. Taitto Hanna-Mari Saxman.

Seuraava Blankki ilmestyy abipäiville. Jos haluat juttusi lehteen, lähetä se viimeistään 1.10.2009.
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.

3

pääkirjoitus
Hei!
Olet aiemmin tänä kesänä saanut käsiisi TOL:n hyväksymiskirjeen, onnittelut hienosti menneestä pääsykokeesta! Yliopisto on jo muistanut
sinua omalla hyväksymiskirjeellään, nyt on TOL:n ja Blankon vuoro
tervehtiä omalla viestillään.
Sinulla on varmasti paljon kokemuksia edellisestä oppilaitoksestasi, oli
se sitten korkeakoulu tai alemman asteen oppilaitos. Yliopisto on monessakin mielessä täysin erilainen paikka em. opinahjoihin verrattuna,
koko instituution tehtävänä on tehdä korkeimman tason tutkimusta sekä tarjota parasta opetusta. Muuttuvien lakitekstien, tieteenharjoittajien oppiarvojen, opinto-oppaiden ja joskus hankalaltakin tuntuvan byrokratian takana on kuitenkin
samat perusasiat kuin missä tahansa muuallakin elämässä: puitteet voivat olla mitä tahansa, mutta ihmiset ovat edelleenkin kaiken toteuttava ja säännöt määrittävä tekijä. Jotkut asiat voivat muuttua hyvinkin radikaalisti, mutta huomaat pian
olleesi jo aiemmin tekemisissä täysin samojen asioiden kanssa. Ainoat muuttujat ovat merkitys ja toteutustapa. Pienryhmäohjaajasi tulee opettamaan sinulle nämä tavat ja käytännöt. Voit olla huoletta, mutta pidä silmäsi ja korvasi auki.
Jotta saisit pienen käsityksen tulevasta, tehdään yhdessä pieni mielikuvaharjoitus.
Muistele edellisiä opintojasi ja kokemuksiasi. Oletko saanut tärkeimmät oppisi oppitunneilla vai niiden ulkopuolella?
Muodostitteko kaveriporukoita ja pidättekö vielä vuosienkin jälkeen yhteyttä? Kuinka paljon uusia ystäviä ja harrastuksia sait, sekä opiskelun yhteydestä että opintojen ulkopuolelta? Käytitkö mielestäsi kaikki mahdollisuudet, joita koulu
tai kouluun liittyvät yhdistykset tarjosivat? Käytitkö mielestäsi johonkin liikaa aikaa, ja olisitko jälkeenpäin ajateltuna
halunnut käyttää aikaa johonkin muuhun asiaan? Kummalla on mielestäsi suurempi vaikutus siihen mitä olet nyt, opiskelulla vai opiskelun ulkopuolisella toiminnalla? Mitä asioita muistelet edelleen suurimmalla lämmöllä?
Kuvittele nyt elämääsi noin viisi vuotta eteenpäin. Olet juuri suorittanut 300 opintopistettä ja valmistunut ﬁlosoﬁan
maisteriksi. Yksi elämäsi ainutkertaisimmista vaiheista on juuri päättynyt. Oletko ollut tyytyväinen yliopistoaikaasi?
Mistä sinulle jäi parhaat muistot? Saitko uusia kavereita, pidättekö yhteyttä vielä vuosienkin päästä? Omistitko haalarit? Ovatko ne täynnä merkkejä ja käytössä kuluneet, vai kuin uudet? Käytitkö mielestäsi hyväksesi kaikkia yliopiston
tarjoamia mahdollisuuksia? Mihin tapahtumiin osallistuit? Muisteletko vieläkin kaihomielin excuja, wappuja, sitsejä?
Muisteletko hyvällä myös opiskelua pikkutunneille asti kahvin voimalla, kurssityön deadlinen tuomaa painetta ja helpotusta kun valmis työ palautetaan kaksi minuuttia ennen määräaikaa, tenttiinluvun aloittamista viimeisenä iltana ja
siltikin hyvän arvosanan saamista? Toisaalta: muistatko myös huolellisen tenttiin valmistautumisen, ja kuinka siitäkin
huolimatta epäonnistuit?
Ensimmäisen harjoituksen tarkoituksena oli saada sinut miettimään, mikä loppujen lopuksi oli mielestäsi parasta tähänastisessa opiskelijaelämässäsi. Jälkimmäisen harjoituksen tarkoituksena oli saada sinut muodostamaan käsitys opiskelijaelämästäsi yliopistossa. Haluat varmasti yliopistoaikasi olevan elämän parasta aikaa ja opiskeluaikaa, usko pois: se tulee
olemaan paljon enemmän kuin pystyit äskettäin kuvittelemaan - jos päätät sen olevan sellaista.
Jokaisen kokemuksen, hyvän tai huonon, on tarkoitus antaa opetus. Mitä enemmän opetuksia, sitä paremmin voit tietää
haluamistasi asioista ja näinollen kehittää itseäsi tiettyyn suuntaan. Nyt on sinun päätettävissäsi, minkälaisia kokemuksia haluat. Itseasiassa päätitkin sen jo äskettäin, muodostamalla kuvan itsestäsi valmistuneena opiskelijana.
Blanko, TOL ja yliopisto ovat sen tason kokemuksia, ettei niistä kannata edes puhua ääneen. Kuulopuheet tuntuvat _todella_ laimeilta sen jälkeen, kun voi pienellä vaivalla hankkia samanlaisia kokemuksia. Kun olet itse kertojan roolissa ja
muistelet menneitä, sinua katsotaan kunnioittavasi ylöspäin ja mietitään että “vau, pääsisinpä itsekin kokemaan saman”!
Jos huomaat joskus istuvasi kiikkustuolissa ja aloittavasi lauseet “sillonku mää olin nuori ja yliopistossa...”, olet onnistunut
täydellisesti. Koska olet myös tehnyt työurasi tietojenkäsittelytieteiden alalla, sinulla on vähintäänkin hyvä eläkekassa.
Tervetuloa hankkimaan muistoja ja kokemuksia!
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Tuomas Aarni, Herra Päätoimittaja
blankki-paatoimittaja@blanko.ﬁ
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”

jantain kunniaksi

10:59 <@dorz> tulin per

Menkää tekin helvettiin siitä!
Vuodesta toiseen olen katsellut miten laitoksellemme valuu idiootteja idioottien perään ja alan
hiljalleen olla kyllästynyt siihen. Nuoret ihmiset
hukkaavat elämäänsä ja vetävät samaan kurimukseen myös kavereitansa, joilla muuten olisi toivoa
paremmasta elämästä. Kaikki TOLlille päässeet
eivät valitettavasti ole sisällä sen takia että TOLlilta valmistuisi heidän unelma-ammattiinsa. Näiden opiskelijoiden motivaatio opiskeluun saattaa
joskus olla lievästi sanoen hieman hakusessa tai
oikeastaan yhtä hukassa kuin juuri sisäänpäässeiden tyttösten neitsyys heidän herätessään ilman
vaatteita länkkärihattu päässään setämiehen vierestä. TOL ei ole kaikille oikea paikka opiskella.
Valitettavasti jotkut opiskelijat tekevät niin että
kun he huomaavat, etteivät sittenkään valinneet
oikeaa opiskelupaikkaa, he vain lusmuavat ja
odottavat seuraavan kevään pääsykokeita. Jotkut
saattavat jopa lueskella silloin tällöin pääsykokeita varten. Tässä ei muuten olisi mitään vikaa,
mutta se että jotkut vain sylkevät kattoon, tekee
helposti sen että muutkin alkavat miettimään että ei kai sitä niin pakollista ole luennolle mennä
- sama pitää itsekin hauskaa jos kerta kaveritkin
ja kevään tullessa saa nämä viattomat opiskelijat
huomata, että kelkasta vissiin tuli tiputtua ajat
sitten. Nyt Kela ei enää olekaan niin ystävä vaan
kyselee miksi ei ole noppia tarpeeksi.

Jos huomaat tulleesi väärälle
alalle, älä koita hankkia krapulaa mahdollisimman usein,
vaan ota kaikki hyöty irti!
TOLlissa on muutama erittäin hyvä asia myös
niille joille TOL ei välttämättä ole tie unelmaammattiin: TOLlilta on helppo opiskella mitä
tahansa muuta alaa. Jos siis haaveilet esimerkiksi humanistin urasta, niin ota selville mitä kaikkia opintoja siihen kuuluu ja aloita niiden opiskeleminen sivuaineopiskelijana. Sitten isona kun
pääset sisään humanistikouluun, on sinulla jo valmiiksi opintoja joita saat hyväksi luettua ja valmistut ammattiisi nopeampaa. Toinen etu on se
että nykyään ei ole olemassa alaa missä ei törmäisi tietokoneisiin. Tietokoneita on kaikkialla: ompelukoneista traktoreihin, joten jokainen TOLlin
kurssi on vain selkeää hyötyä! On erittäin hyödyllistä tulevan ammattisi suhteen sillä että käyt
TOLlin kursseja ja saat tutkintoosi sivuaineopintoja TOLlilta.

Mieti siis tulevaisuuttasi ja opiskele vaikket välttämättä TOLlilta haluaisikaan valmistua!

Vinkkejä niille joille TOL on
juuri se oikea ala:
OPISKELE jo ensimmäisenä vuonna tosissaan! Ensimmäisen vuoden opinnot vaikuttavat tutkimuksien mukaan huomattavasti valmistumiseen. Jos ensimmäisenä vuonna lusmuilee, kostaantuu se joko
sillä ettei valmistu tai sillä että opinnot venyvät.
Yliopistossa vain sinä olet vastuussa opinnoistasi eikä kukaan potki perseelle, joten ota itseäsi niskasta
kiinni ja opiskele! Koita tehdä tietty rutiini opiskeluun ettei se mene sellaiseksi, että makaat kotona ja
opiskelet tietokoneella ja välillä jumiudut Facebookkiin tai muille sivustoille. Yllättävän moni opiskelija
hakkaa päätänsä seinään sen takia ettei saa tehtyä
kunnon rytmiä. Kannattaa esimerkiksi harkita sitä
että opiskelisi jossain muualla kuin kotona. Menee
vaikka kirjastoon muutamaksi tunniksi päivässä tekemään yliopistohommia. Tällä saavuttaa sen edun
että kun viimein tulee kotiin voi oikeasti rentoutua ja jumiutua viihdesivustoille, sen sijaan että jumiutuisi jo aamusta viihdesivustoille, potisi huonoa
omatuntoa siitä ettei tee kouluhommia (eli viihdesivustolla surffailu ei ole rentoutumista vaan vain vastuun välttelyä joka ei rentouta) ja hommien seisottua päivän seisoo illalla lusikka kahvikupissa koska
laihempi kahvi ei enää toimisi.
Käy Blankon tapahtumissa ja ota muutenkin osaa
Blankon toimintaan. Tämä edesauttaa opintojesi sujuvuutta (helpompi käydä luennoilla/harkoissa kun
siellä on kavereita). Lisäksi työmarkkinoille päästessäsi Blanko on kullan arvoinen, jos esimerkiksi haastattelijasi on tuttu Blankon piireistä tai yrityksen
vanha työntekijä (johon olet tutustunut) suosittelee
sinua on työpaikan saaminen N kertaa helpompaa.
Yritykset eivät niin mielellään lottoa työntekijöitä
ja monesti tutkintopaperia enemmän painaa tieto
työntekijän luonteesta. Mielummin työ annetaan
ahkeralle ja hyvälle työntekijälle vaikka hänellä olisi huonommat paperit kuin laiskalle hyväpaperiselle
tyypille.

Puheenjohtaja
Ville Kiviniemi

10:08 < MiG-29x> Jokainen itseäänkunnioittava nörtti tuntee yhtenäisyyttä laittesitonsa kanssa niin sisäisesti kuin ulkoisestikkin.

”

13:26 <@MiG-29x> meilläpä oli rankat pileet!! Juotiin kahteen pekkaan yks pullo lapparin ykköstä
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Fuksivastaavan
Tervehdys
Arvoisat fuksit!

Tämän hienon tekstin kuuluisi varmaankin olla sitten fuksivastaavan tervehdys. Mokomat käskivät minut kirjoittamaan
sivullisen tervehdystä teille joten tässä sitä: Tervehdys! Tervehdys! Tervehdys! Tervehdys! Tervehdys! Tervehdys! Tervehdys! Tervehdys! Tervehdys!
No joo okei en minä sentä niiiiiiiin blondi (vaikka päänahasta satunnaisesti kasvaakin luonnostaan oljenväristä tukkaa eli
oikeasti kyllä olen blondi, mutta kyllä Te nyt varmaan tajusitte mitä haen, siis jatketaanpa ennen kuin sitkeinkin teistä
on kadottanut punaisen langan) ole vaan oletan, että kuuluisi tähän asiaakin kertoa.
Se miksi minä naputtelen tässä hienoisessa univajeessa viime tingassa deadlinet paukkuen tätä sekavaa mokellusta, jota
saan myöhemmin naama punaisena häveten lueskella, on tämä hieno hallituspaikkani, jonka tarkoituksena on vastata
Teihin liittyvistä asioista hyvät fuksit. Luultavammin törmäätte minuun törmäilemässä ja kompastelemassa milloin mihinkin viattomiin kiinteisiin esineisiin jo ensimmäisenä päivänä ja osa teistä onnekkaista saa 15 tunnin verran kuunnella
kälätystäni pienryhmäohjaajana.
Olen pitkin kevättä valikoinut yhdessä laitoksen kanssa uskomattoman fantastisen valiojoukon, jonka pitkäjänteisesti
fyysisellä ja henkisellä väkivallalla uhkaamalla (vitsi!) olen kouluttanut ja pakottanut kouluttautumaan eri tahojen koulutustilaisuuksissa hienoksi joukkioksi, joita myös pienryhmäohjaajiksi kutsutaan.
Ensimmäisenä päivänä Teistä jokainen jaetaan pienryhmiin. Kyseessä on porukka, jonka kanssa teidän kuuluu viettää
aikaa ainakin sen pakolliset 15 tuntia syksyn mittaan. Toivottavasti mahdollisimman moni teistä ryhmäytyy ja löytää
tästä jengistä mahdollisimman monta uutta tuttavuutta. Mikäli kuitenkin tuntuu siltä, että pienryhmänne on mielestänne täynnä pelkkiä kuolaavia aivokuolioidiootteja (siis anteeksi syljeneritykseltään aktiivisia ja hieman älyllisesti rajoittuneita ihmisiä) tai tuntuu siltä ettei koskaan voi verkostoitua tarpeeksi (ei muuten voi), kannattaa suunnata nenänsä
mahdollisimman useisiin Blankon ja muiden tahojen tapahtumiin. Hieman tympeää saattaa olla, jos nököttää koko fuksivuotensa yksin. Niin kerta!
Pienryhmäohjaajanne ansiosta teidän EI tarvitse opetella yksinään kuinka forwardoidaan sähköpostit oikeaan osoitteeseen, irkataan, ilmoittaudutaan kursseille tai missä helevetissä on IT116, kiltahuone, Discus, Tellus, vessa, tietokoneita,
opiskelijapalvelut, kielikeskus ja niin edelleen ja niin edelleen. Luultavimmin useimmille Teistä nämä asiat eivät vielä
tässä vaiheessa sano kovin kauheasti mitään, mutta odottakaapahan vaan!
Mikäli teillä on mieltä askarruttavia ongelmia, voitte kääntyä ohjaajienne puoleen, sillä se on heidän tehtävänsä auttaa
nimenomaan Teitä ja siitä heille myös maksetaan palkkaa. Jos käy niin, että se oikean pienryhmäohjaajan tilalle laitettu
kaikentietävä kyborgi sattuu olemaan tavallista bugisempi versio voitte myös kääntyä esimerkiksi minun puoleeni.
Eipä tässä kai muuta kuin, että nähdään syksyllä!

Terveisin fuksivastaavanne Päivi “tragedinen” Palosaari
fuksivastaava@blanko.ﬁ

TÄRKEÄ TIEDOTUS FUKSEILLE (ja miksei muillekin)!!
Blankki eli Blanko ry:n virallinen lehti etsii tulevalle talvikaudelle kesätoimittajaa! Tehtäviin kuuluu yleinen häröily ja
journalismin tukeminen ja harrastaminen niin Blankon piireissä kuin vapaa-aikanakin. Edeltävää toimittajan kokemusta
et tarvitse mutta se katsotaan aina eduksi. Työ ei ole mitenkään haastaavaa, fyysisesti rasittavaa tai muutenkaan häiritsevää. Työrasituksena voi ainoastaan syntyä lieviä krapulaisia päiviä tai muuten vain naurulihaksia
särkeviä ajanjaksoja, jolloin et halua nähdäkään mitään huumoripitoista aineistoa. Jos työkuvaus
kiinnostaa, hae ihmeessä Blankin talvikauden kesätoimittajaksi lähettämällä sähköpostia meidän
päätoimittajallemme blankki-paatoimittaja@blanko.ﬁ. Ja vaikka et kiinnostunutkaan, voit silti
hakea koska meitä ei ole koskaan liikaa!
-Blankki-tiimiläiset

”

10:59 <@hulu> tuliskohan mei
kästä hyvä proffessoori
10:59 <@hulu> oon unohtan
u jo kahtena päivänä laukusta
läppärin virtalähteen
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Fuksisanasto

Teksti: alkuperäinen (Blankki 3/2006) Tommi Portti ja Juho Myllylahti, tähän numeroon muokannut Mika
Haapaniemi ja Tuomas Aarni

Henkilökuntaa:

litsevansa, mutta silti sielä istutaan.
Tentti, jonka luulit päässeesi läpi ensiyrityksellä. Suojautuneet nörtit.

Assistentti eli assari on koulutusvirassa, jossa opetetaan ja tehdään
omaa jatkotutkimusta. Heitä tulet nä- Logiikka Jos A ja B niin C. Ja Löffe.
kemään esim. kurssien harjoituksissa.
OT1 Tehkää heti kun pystytte! Oikeasti! (eli ohjelmointityö 1 ;))
Lehtori piti alunperin ääntämis- ja
lukuharjoituksia kielissä, mutta nykyisin hän on opettaja muiden joukossa (ei siis mikään opettaja!!).
PRO eli pienryhmäohjaaja. Apusi ja
ystäväsi yliopistoon saapuessasi. Pienryhmäohjaajaltasi voit kysyä ja pyytää apua missä tahansa mihin tahansa liittyvässä aiheessa, vastaus
löytyy (ihan varmasti) kaikkeen.
Fuksivastaava Ylläolevan pomo,
Blankon hallituksessakin O.o
Professori (proffa)Yliopistossa
tutkiva ja opettava tohtorishenkilö, usein vieläpä jonkin laitoksen johtaja. Myös erityisistä ansioista Tasavallan Presidentti voi
myöntää professorin arvonimen.

Ensimmäisen vuoden kursseja:
JO Johdatus ohjelmointiin, kuinka
minusta tulee kunnon nörtti.

Muita alan lyhenteitä:
1337 eli Leet, Elite Ei EVOta.
Kun huomaat kellon olevan 13:37,
muista mainita siitä muille ympärillä olevillesi. Maaginen pisteraja fuksipisteitä kerätessä, kaikki
rajan ylittäneet palkitaan!
EVO Et Vaan Osaa. Tätä tulet kuulemaan kohtuu usein, käytetään myös verbiä evottaa.
LOL Laughing Out Loud, tätäkin tulet kuulemaan.
ROFL Rolling on ﬂoor laughing,
erilainen versio aikaisemmasta.
OMG Oh My God
WOW ... älä vaan sano että pelaat.
WTF Olo joka usein yllättää. What the fuck ”Mitä kummaa?” nuin kiltisti sanottuna

JOTT Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin, kuinka ihmisistä on tullut nörttejä kautta aikojen.

Hyvä tietää:

JTS Johdatus tietojärjestelmien suunnitteluun: nörttien ajatusmaailma piirroksina.

OYY tai YO-kunta Oulun yliopiston ylioppilaskunta

KLP, Käyttöliittymien perusteet,
nörttien ulkoinen olemus ja vähäsen sitä jännää mitä humanistit ja
kasvikset opiskelevat koko ikänsä.
ITKK Ei ilmatorjuntakonekivääri, mutta tuntuu yhtä kivalta...
Tietoturha, TTPK Jotain minkä suurin osa meistä hallitsee, tai luulee hal-

OY Oulun yliopisto

PSOAS Pohjois-Suomen Opiskelija-asuntosäätiö. Täältä voit yrittää ruikuttaa kämppää itsellesi.
PSOAS ei voi kuitenkaan tarjota
asuntoa kaikille sellaista haluaville,
joten oma aktiivisuus kämpän etsinnässä on erittäin hyvä asia.
TOL Tietojenkäsittelytieteiden laitos. Lyhenne tulee muinaisilta
ajoilta jolloin laitostamme kutsut-

tiin nimellä Tietojenkäsittelyopin
laitos. Opista on sittemmin tullut
historiaa, mutta tietojenkäsittelyopin laitos saa edelleenkin postia.
YTHS Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö. Niin ainakin jotkut väittävät. Voit mennä kätevästi valittamaan kurkkuaidsia tai muuta tautia
HA Hampurilaisateria. Iltaläskiä. Saa
sekä aularavintolasta että Juliniasta,
ovat kumminki erilaisia. Kokeile ihmeessä! (koukuttavia makuelämyksiä)

Paikkoja:
Aularavintola ja aulakahvila Yliopiston keskusaulan alakerrassa sijaitseva ruokapaikka. Aulakahvila sijaitsee tämän yläpuolella, tosin myös aularavintolasta saa kahvia. Tunnetaan
myös nimillä yläkuppila ja alakuppila
Caio Unirestan Kaijonharjussa sijaitseva ravintola/baari. Tunnetaan myös
luentosalina CA10. Vaikka oluen
hinta onkin noussut, monet opiskelijat käyvät täällä virkistäytymässä.
Pub Kuutio Caion vastakohta,
harva uskaltaa käydä. “Alan ammattilaisille”, sijaitsee myös Kaijonharjun keskustassa.
Kiltis, kiltahuone Blankolaisten
oma tila yliopistolla, sijaitsee kellarikerroksessa sinisen käytävän varrella. Paikka jonne kaikki Blankon jäsenet ovat tervetulleita!
Kiltatoimisto Sijaitsee Tietotalo 2:
n alakerran pommisuojassa. Täällä
me juuri nyt hiki- ja veripäissämme tätäkin läpyskää taitamme.
Oranssit naulakot Sekoittuvat helposti vihreisiin naulakoihin. Sijaitsevat aularavintolasta katsottuna vastakkaisella puolen vihreistä naulakoista, voivat myös
vaihtaa paikkaa keskenään.
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Patio Oululaisten ikioma ravintolan ulkoanniskelualue. Suomen ensimmänen patio oli ylioppilastalo Rauhalan pihalla 60-luvulla.
Prolab Vanha Prolab on lasikoppi
Tietotalo 2:n ensimmäisessä kerroksessa, josta saa hakea kurssien harjoitustöitä. Aukioloajat vaihtelevat.
Nykyään toiminta siirtynyt nettiin.
Teekkaritalo Kaijonharjussa sijaitseva teekkareiden oma pesä, jossa
on bileitä ja niissä sattuu ja tapahtuu. Myös Blanko järjestää hurjia bileitä siellä (siellä on tyttöjä!).
IT 116 Perusluentosali, IT 115:n naapuri.
Vihreät naulakot Sekoittuvat helposti oransseihin naulakoihin. Sijaitsevat aularavintolasta katsottuna vastakkaisella puolen oransseista naulakoista, voivat myös
vaihtaa paikkaa keskenään.

Opiskelijaelämästä:
Blanko Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden ainejärjestö eli kilta, jonka tehtävänä on järjestää kaikennäköistä kivaa puuhasteltavaa opintojen vastapainoksi sekä ajaa opiskelijan etuja
tässä kylmässä, pahassa maailmassa.
Eurot Oululainen väistyvä perinne keskioluen ja siihen rinnastettavien alkoholijuomien polkumyynnistä. Oulusta löytyy eurot
tai lähes eurot viikon jokaiselle päivälle. Blankolaiset euroilevat enimmäkseen Hevimestassa, ja Onnelallakin on omat kannattajansa.
Ticet Legendaarinen humalan taso,
jonka vain harvat saavuttavat tajuntaa menettämättä. Tarkempien määritelmien toivossa suuntaa kohti
Mestan euroja ja etsi Tice-nimistä
miestä. Kyseisen miehen voit löytää myös ircistä samalla nimellä.
Excu, ekskursio, eksursio Reissu,
yleensä matka toiselle paikkakunnalle, jossa on ohjelmassa yrityksiin ja toisiin alan opiskelijoihin tutustumista. Blanko järjestää syys-

ja kevätexcun per lukuvuosi.
Goa-tzeTaistelulaji, jonka kädentaitoja esitellään euron illoilla päällekarkaajan karkoittamiseksi.

Bumerangi Essee, referaatti tai harjoitustyö, joka hyväksymättömänä palautuu opiskelijalle kera opettajan
punakynäisten korjausvaatimusten.

GooM Vuosittain helmikuussa järjestettävä akateeminen risteily Suomenlahdella; mahdollisuus bailata neljä päivää peräkkäin tuhansien muiden opiskelijoiden kanssa!

Deadline Töiden palautusten ehdoton takaraja, joka yllättää varautuneimmankin opiskelijan rumasti takaapäin. Tätäkin tekstiä hakataan
myöhässä. Muistakaa kuitenkin että
harvoin deadlinet ovat joustavia.

Haalarit Opiskelijan oma “univormu”; käytetään bileissä, excuilla ja erinäisissä tapahtumissa.
Haalareihin voi kiinnittää haalarimerkkejä, pinssejä ym. tauhkaa. Blankolaisilla tummansiniset.

Essee (Tavanomaisempien merkitysten lisäksi) noin kymmensivuinen
kirjoitelma, jolla voi suorittaa osan
kurssista. Vaikka esseessäkin pitäydytään tieteellisessä täsmällisyydessä,
siinä on yleensä runsaasti pohdintaa.

Jippo Alatyylin ilmaisu jonka alkuperä sinulle vielä selviää.

Kandidaatti (kandi) Alempi korkeakoulututkinto, laajuudeltaan
180 opintopistettä. Uusien opiskelijoiden on opiskeltava itsensä kandidaateiksi ennen maisterintutkinnon suorittamista. Tietenkin kandidaatilla saatetaan viitata myös lääketieteen opiskelijaan, joka on klinikkavaiheessa, mutta ei ole vielä
valmis lääketieteen lisensiaatti.

Lutka Luonnontieteilijä
N Mystinen ennalta-arvaamaton
ja todennäköisesti hyvinkin suuri
määrä ihmisiä tavaroita tai aikayksikköjä. Yleensä kuulee puhuttavan
”ännännen vuoden opiskelijoista”.
OLuT Tässä kirjoitusasussa Oulun luonnontieteilijät ry, eli lutkakiltojen kattokilta. Blanko on
sekä kaatanut että vallannut OLuTin. Olut on juoma. OLuT järjestää
muun muassa olutiltoja, yo dawg.
OPM Omat Eväät Messiin.
OPM+OPM = Omat Eväät ja Omat
Pyyhkeet Messiin. Saunaillat ovat
useimmiten OPM+OPM. Jos bileet
eivät ole OPM, ne joko tarjoaa jokin
yritys tai ne pidetään ravintolassa.
Teekkari Ne tupsulakkipäiset hyypiöt, jotka ovat vielä suuremmammaksi osaksi miespuolisia kuin TOLlilaiset.
Humanisti Teekkarin vastakohta, opiskelee kaikkea jännää...Turha toivo, älä edes
yritä. Useimmiten naisia.

Laku Musta läpyskä
joka aukaisee ovia.
Pilkki Harmaa mötkylä joka aukaisee ovia, mutta eri ovia kuin laku.
Maisteri Ylemmän korkeakoulututkinnon eli 120op (kandidaattivaiheen jälkeen) suorittanut henkilö.
Pruju Yliopistopainosta ostettu
nippu paperia, johon luentojen asiat
on koottu yleensä suoraan luentokalvoista. Näitä voi ostaa jos ei tykkää lukea tietokoneen näytöltä.
Plagiointi Pahin rikos mitä tiedeyhteisössä voi tehdä, eli esittää jonkun toisen tekemä työ omana työnään (tai jopa oman aiemman työn
kopiointi ilman viittauksia). Tarkoituksellinen plagiointi voi johtaa pahimmillaan tutkinnon hylkäämiseen tai yliopistosta erottamiseen.

Kasvatustieteilijä, kasvis Olet ollut
vähintään 12 vuotta elämästäsi kasvisPro gradu (gradu) Ylemmän korten tai osa-aikakasvisten käsiteltävänä.
keakoulututkinnon lopputyö.

Muuta opiskeluun liittyvää:

12:48 <@vesurj> tietokoneet on perseestä [x] kakka on perseestä [x] tahdon lomalle [x] vituttaako [x] minulle saa lähettää suoramarkkinointipostia [ ] osallistun arvontaan [x]
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”

15:50:3
3
15:50:3 <@hulu>
ei
7 <@h
ulu> k akullakaan o
unnon
o
merim housuja
ies

Kopo-palsta 3/09
Hei!
Suurin osa tästä lehdestä käsittelee
opiskelijaelämän ihanuutta, mutta
myös opiskelu on omalla tavallaan ihanaa ja palkitsevaa. Suurin osa yliopistoajasta kuluu luentoihin, kurssitöihin ja tentteihin sisältäen valmistautumisen kuhunkin tehtävään. Koska
yliopisto-opetuksen on tarkoitus olla
parasta opetusta, opetuksen jatkuva
kehittäminen on paljon työtä vaativaa toimintaa. Yliopistolla kehitystyö
ei kuitenkaan ole täysin henkilökunnan vastuulla, opiskelijoilla on tässä
suhteessa oma vaikutuskeino ja paras
ystävä: KOPO eli koulutuspolitiikka.
Yliopistolaki määrää opiskelijat osaksi
yliopiston, tiedekuntien ja laitosten
päätöksentekoa, tällaiset opiskelijat
kantavat yleisnimitystä HOE eli Hallinnon OpiskelijaEdustaja. Tämä katsaus kertoo lyhyesti miten opiskelijat voivat olla osa päätöksentekoa ja
muut vaikutustavat opetuksen kehittämiseen:
TOL:n korkein päättävä elin on laitosneuvosto, jossa tehdään päätökset esimerkiksi laitoksen taloudesta,
strategiasta ja hyväksyy opinnäytteet
(kandi/gradu). Neuvostoon kuuluu
edustus professoreilta, muusta henkilökunnasta ja opiskelijoista. Opiskelijaedustajat valitaan vaaleilla kahden vuoden kaudeksi. Koska uusi yliopistolaki muuttaa nyt voimassa olevia käytäntöjä ja päätökset uusista,
kaikkia laitoksia koskevista laitosneuvostokäytännöistä tehdään muilla tasoilla, tulevaisuudesta on paha sanoa
mitään varmaa. Opiskelijaedustus on
kuitenkin lakiin kirjoitettu vaatimus
myös uusille laitosneuvostoille.
OKTR eli opetuksen kehittämisen työryhmä on opetusasioihin keskittynyt
ryhmä, jonka tehtävänä on valmistella
opetusta koskevat päätökset laitosneuvoston käsittelyä ja hyväksyntää varten. Tällä hetkellä eniten opiskelijoita
kiinnostava asia lienee palkitsemisjärjestelmä, joka on tarkoitus valmistella
syksyn aikana ja ottaa käyttöön v. 2010
alusta. Käytännössä tämä tarkoittaa
opiskelijoille mahdollisuutta saada
stipendi/palkinto esimerkiksi vuoden
opinnäytetyöstä, vuoden ohjelmointityöstä, vuoden projektista. Lopullinen
toteutus on vielä auki, mutta tullaan

tiedottamaan näkyvästi kun päätökset
on tehty. Myös OKTR:ssa on opiskelijaedustus. Edellämainittu aloite palkitsemisesta oli nimenomaan opiskelijoilta tullut aloite, joten voidaan perustellusti sanoa meidän opiskelijoiden olevan vaikutusvaltaisia.
Syksyllä pidetään kahdet tärkeät vaalit, joiden tuloksilla on vaikutusta myös
TOL:n opiskelijoihin, Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) edustajistovaalit sekä luonnontieteellisen
tiedekunnan (LuTk) tiedekuntaneuvostovaalit. Aloitetaan ensimmäisestä:
olet yliopistoon tullessasi maksanut
OYY:n jäsenmaksun. Jäsenmaksu _EI_
ole sama asia kuin lukukausimaksu.
Jäsenmaksu oikeuttaa sinut erilaisiin
etuihin, mm. YTHS:n terveyspalveluihin, VR:n ja Matkahuollon opiskelija-alennuksiin, jäsenmaksuilla järjestetään erilaisia tapahtumia sekä jaetaan rahallista tukea opiskelijakilloille
ja muille opiskelijajärjestöille. Edustajisto on 37-jäseninen kokoonpano,
jolla on ylin päätäntävalta koko ylioppilaskunnan asioihin. Edellisessä kokouksessamme (kirjoitushetkellä juhannuksen aikoihin) valitsimme omat
ehdokkaamme yliopiston hallituksen
opiskelijajäseniksi, kesän projektina
on muokata OYY:n säännöt uuden
yliopistolain vaatimuksiin sopiviksi.
Luonnontieteellisessä tiedekunnassa
TOL on selkeästi suurin laitos, mutta
päätöksenteossa tasavertainen muiden
kanssa. Koska myös tiedekuntaneuvostoissa opiskelijaedustus on lakiin kirjoitettu vaatimus, opiskelijaedustajat
valitaan myös vaaleilla. Jos perinteet
pitävät paikkansa, molemmat vaalit
pidetään samana päivänä ensi syksynä.
Äänestä molemmissa vaaleissa, koska
se on ainoa keino vaikuttaa asioihin ja
kehitykseen.
Näkyvämpi ja maanläheisempi tapa
vaikuttaa on yksinkertainen: puhu asioista niille, jotka voivat vaikuttaa. Luennoilla voi kysyä mitä tahansa, ja luennoitsija vastaa. Kysymyksen voi lähettää myös sähköpostitse, ja saat vastauksen postilaatikkoosi. Fuksivastaava, pienryhmäohjaajat, kopo-vastaava
ja kopo-kätyrit välittävät myös kysymyksenne eteenpäin. TOL ja Blanko
järjestävät lukukausittain palautepäivän, jolloin opiskelijat ja henkilökunta
kokoontuvat päiväksi keskustelemaan

opetuksesta ja laitoksen toiminnasta.
Opiskelijana ja opetuksen vastaanottajana sinua voi verrata opetuspalvelun hankkineeseen asiakkaaseen: jos
palvelu ei toimi niinkuin on ennalta
annettu ymmärtää, on olemassa oikeus kysyä kysymyksiä “miksi, miten,
koska” jne. Pelkkä oikeuden olemassaolo ei kuitenkaan hyödytä, jos oikeutta
ei käytetä. Ongelmat on tehty ratkaistaviksi, molemminpuolinen perustelu
ja keskustelu ovat edelleenkin parhaat
tavat kehittää.
Seuraavassa on lyhyt listaus Blankon
opiskelijaedustuksesta:
Blankon kopot: Tuomas “aarni-” Aarni
(kopo-vastaava), Päivi “tragedinen” Palosaari (fuksit), Riikka “Shasta-” Huttunen (2.vsk), Martti “DThorn” Tuisku
(3.vsk), Jukka “Weju” Weissenfelt
(4.vsk)
TOL:n laitosneuvosto: Tuomas Aarni,
Simo “simbah” Arvola, Atte “Morrissey” Aunola, Marja “Darea” Hamari,
Ville “mrcap” Kiviniemi, Heli “vainaaja” Kuosmanen, Juho “Mutjake”
Myllylahti, Mikko “_SomeOne_” Pallari, Juhana “hulu” Virtanen
OKTR: Tuomas Aarni, Ville Kiviniemi, Martti Tuisku
LuTk:n tiedekuntaneuvosto:
Myllylahti

Juho

OYY: Ville Kiviniemi (hallituksen jäsen), Tuomas Aarni (varsinainen edustaja ja kopo-valiokunnan jäsen), Juho
Myllylahti (varaedustaja)
Hallinnon, ylioppilaskunnan ja opiskelijakillan luottamustehtävät ovat yksi
parhaita esimerkkejä niistä asioista,
joihin yliopistossa voi saada ilmaisen
koulutuksen. Kerromme oikein mielellämme lisää näistä tehtävistä sekä keinoista saada itselleen pesti. Välittömiä
palkkioita näistä toiminnoista ei välttämättä saa - palkkio tuleekin pitkällä
aikavälillä ja jollain muulla tavalla kuin
äkkiseltään odottaisi, elämän parhaat
asiathan ovat ilmaisia.
Tuomas, Jukka, Riikka, Martti
Kopo-vastaava ja kopo-kätyrit
kopo-tiimi@blanko.ﬁ

10:01 <@Virasto> tuli viime yönä oltua huutokaupassa jossa myytiin Ewing Oilin osake-enemmistö eniten tarjoavalle, JR sai sen ostettua ja lähti tarjoamaan mulle ryyppykierroksen öljyparonien klubilla

” Kilesittely
tahuoneen
23:52:08 <@Rockyz> uv-lamppu tehnyt tehtävänsä ja yrtit ovat valmiita? :)

9

Aamu 8. Luento. Tylsyys. Väsy. Tauko. Kuppi kuumaa. Musiikkia. Rentoutuminen. Hyvää seuraa. Kiltahuone... KILTAHUONE!
Kiltahuone on todennäköisesti mukavin yksittäinen yliopistolla sijaitseva paikka, johon tulet tutustumaan ensimmäisen vuotesi aikana. Se on rakkaan kiltamme meille tarjoama ajanviettopaikka luentojen ja harjoitusten välissä, aikana,
niitä ennen ja niiden jälkeen. Toisin sanoen kiltis on auki n. klo 8 – 17 kaikkina arkipäivinä aktiivisen lukuvuoden ajan
ja sinne ovat tervetulleita kaikki TOL:n opiskelijat. Tämän lisäksi siellä järjestetään toistuvasti erinnäisiä Blankon tapahtumia, kuten leffa- ja peli-iltoja, joista kuitenkin tiedotetaan sekä Blankon tapahtumakalenterissa että yleensä myös
sähköpostitse.
Kiltis koostuu lähinnä kahdesta huoneesta ja keittiöstä, joista löytää lähes kaiken, mitä normaali tai vähemmän normaali opiskelija voi tavallisena päivänä tarvita. Perimmäisestä huoneesta löytyy leppoisa oleskelutila, poppivehkeet +
PC musiikin soitteluun, surffailuun ja vaikkapa irkkailuun, Xbox ja pari tanssimattoa, jotka tekevät nörtistä kuin nörtistä rytmikkään latinosankarin, mutta joiden käyttöä suositellaan kuitenkin mieluiten voimakkaan deodorantin kera.
Toinen huone soveltuu loistavasti esimerkiksi ryhmätöiden tekoon ja projektiryhmien palavereihin rauhallisuutensa
vuoksi. Huoneesta löytyy myös lautapelejä niitä etsiville sekä tietenkin parit retrokkaat tietokoneet netin/ircin tuijottelua varten.
Millä kaikilla tavoilla voit siis parantaa päivääsi kiltahuoneen avulla? No, se on pitkälti itsestäsi kiinni, mutta monet tulevat kiltahuoneelle luentotauoilla tai päivän joutohetkinä juomaan kahvia ja sosialisoitumaan muun nörttiväestön kera.
Kahvia on yleensä valmiina ja keittimen vieressä oleva kello kertoo, millon se on keitetty, mutta kaikkien paikalle sattuvien kiistämättömän kunnioituksen voi saavuttaa myös keittämällä sitä itse. Teetä ja kaakaota on myös tarjolla herkkävatsaisille tai muuten kahviongelmaisille. Kaiken lämpimän juoman hörsimiseen liittyen on kuitenkin muistettava, että
Blanko ei tarjoa erikseen kertakäyttömukeja, joten kaikkien on tuotava oma mukinsa kiltikselle (toisten mukeja ei luonnollisesti ole soveliasta käyttää ilman lupaa). Sosialisoituminen on sekin toki itsestä kiinni ja voikin sanoa, ettei kiltiksellä
ole etikettivirhe sekään, jos hautaudut läppärin taakse irkkaamaan / wowittamaan / pelaamaan pokeria tai uppoudut
muuten vaikkapa pöydällä lojuvien kiltalehtien lueskeluun. Jos paikallisten opiskelijaruokaloiden tarjonta ei nappaa, on
kiltiksellä myös jääkaappi eväiden säilytystä varten sekä mikro, jos ne tarvitsee saada lämpimäksi.
Säännöllisten iltamien lisäksi kiltahuone on paras paikka etsiä Blankon aktiiveja tarvittaessa. Paras aika tähän ovat viikottaiset kiltahuonepäivystykset, mutta myös Blankon hallituksen kokoukset pidetään kiltahuoneella ja niitä seuraamaan
ovat tervetulleita kaikki asioista kiinnostuneet. Kiltahuonepäivystysten yhteydessä tai ennen tai jälkeen kokousten voit
ostaa haalarimerkkejä ja kiltapaitoja. Jos haluat tiedustella kiltahuoneen kulkuoikeutta omaan pilkkiisi tai ehdottaa jotain yleishyödyllistä uudistusta kiltahuoneelle, ota yhteys jompaan kumpaan kiltamme isännistä (isanta@blanko.ﬁ) tai
suoraan johonkin hallituksen jäseneen.
Kiltahuone on meidän kaikkien yhteinen olohuone, joten huolehdithan myös jäljistäsi. Kiltahuoneelta löytyy useampia
roskakoreja ja keräyslaatikoita. Pidetään paikka siistinä!
Tavataan kiltiksellä!
Miikka Krogerus

”

Isäntä
10:36:43 <@aarni-> “Anna miehelle kala, niin hänellä on ruokaa päiväksi. Opeta mies kalastamaan, niin hän on päivän ryyppäämässä järvellä.” <3
...
15:15:02 <@aarni-> “En katso televisiota uskonnollisista syistä... enkä muistakaan syistä”
15:16:44 <@Odetta> aarnilla irtoaa mainioita mietelauseita tänään :D
15:16:51 <@Odetta> meikäki vois
15:16:59 <@Odetta> “huumeita tulee usein vedettyä enemmän kuin laki sallii”
15:17:05 <@aarni-> Rauhallinen työpäivä, ehtii ajatella
15:17:13 <@aarni-> “Diilerin nenää kutitti kamalasti”
15:17:32 <@Odetta> :D
15:18:31 <@aarni-> “Olen riippumaton monestakin asiasta, mutta mielelläni omistaisin riippumaton”
15:19:39 <@Tice> t:C
15:19:59 <@Karukki> nyt oli niin huono että itkettää
15:20:10 <@Odetta> :DDDD
15:20:12 <@Odetta> kauhia
15:21:44 <@Ruusu> tuo alittaa kyl riman
15:21:51 <@Tice> Jep...

”Lyhyt opas irkkaukseen

15:35:33 <@Odetta> oho, tulipa huomaamatta tehtyä kaikki päivän hommat tässä valituksen ohella
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Teksti <@Mikuel>, pilkunviilaus <@aarni->

Irkkauksen etiketti

Elämä on irkissä
Jotkut väittävät, että irkkaajalla ei ole elämää. Irkissä ja irkkaajilla tuntuu olevan kuitenkin paljon elämää, sillä IRC-kanavat
täyttyvät joka päivä tekstistä ja keskustelu irkissä käy välillä niin
vilkkaana, että hitaammat eivät meinaa perässä pysyä. Irkkaus
on blankolaiselle tärkeä tiedonsaantikanava ja siitä on apua sekä
opintoja että vapaa-aikaa silmällä pitäen. Se on nopea ja helppo
tapa tutustua muihin opiskelijoihin ja saada tietoa mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Irkkaus onkin hyvä työkalu yhteydenpitoon ja siitä on takuulla apua varsinkin opintojen alussa. Irkkauksen aloittaminen ei ole elämästään luopumista, vaan sen jatkamista ja laajentamista verkkoon ja yhteydenpitoa niiden oikean elämän kavereiden kanssa.

Keskustelua #Blanko:lla
19:27 < Weju> what
19:29 < zenna> wat
20:10 <@Odetta> wat
20:14 <+kaik> waat
20:14 <@Tice> kwaak

Kanavasurﬀailua
Irkissä keskustelu tapahtuu kanavilla. Uuden kanavan voi luoda keksimällä itselleen kanavan nimen, jota ei ole vielä olemassa ja liittymällä kyseiselle kanavalle. Kanavilla on
yleensä operaattorit, jotka voivat poistaa käyttäjiä keskustelusta ja hallinnoida kanavan
asetuksia. Operaattorit tunnistat heidän nimimerkkinsä edessä olevasta @-merkistä.

Kuten muissakin yhteisöissä, myös irkissä on erilaisia sääntöjä joita kannattaa noudattaa. Nämä säännöt riippuvat kanavasta, mutta on olemassa joitain nyrkkisääntöjä joiden mukaan
pärjää kanavalla kuin kanavalla:
1. Älä ﬂoodaa
2. ÄLÄ HUUDA!
3. Älä provosoi turhaan muita
4. Kanavan operaattorin sana on laki
Jokaiselle kanavalle on ajan kanssa
muodostunut jonkinlainen käsitys
siitä mikä on sallittua ja mikä kiellettyä ja mikä johtaa kanavalta poistamiseen.

Kuinka sinne pääsee?
Irkkaamisen aloittamiseksi tarvitset itsellesi IRC-clientin, joita löytyy netistä pilvin pimein, mutta suosituimmat ovat luultavasti
mIRC ja Irssi. mIRC on jo perinteikäs Windowsille tarkoitettu ja graaﬁsella käyttöliittymällä varustettu clienti ja täten varmasti
enemmän aloittelijan silmää miellyttävä vaihtoehto. Irssi taas on yleensä komentoriviltä ajettava tekstipohjainen vaihtoehto,
joka on kuitenkin pienen opettelun jälkeen erittäin tehokas ja toimiva ja jonka voi myös jättää (yliopiston) palvelimelle pyörimään vaikka oman koneen sammuttaisikin. Tämä pieni opas keskittyykin jälkimmäisen opetteluun.
1. Ensimmäiseksi tarvitset jonkin SSH-clientin, jolla voidaan ottaa tekstipohjainen yhteys yliopiston palvelimeen. Tätä varten
googlaa ja hae itsellesi Putty tray, joka on pieni, näppärä ja hyväksi havaittu vaihtoehto (Mac-käyttäjät voivat käyttää OSX:n
mukana tulevaa Päätettä). Voit laittaa Puttyn suoraan Windowsin työpöydälle ja käynnistää sen siitä.
2. Kun olet saanut Puttyn käyntiin, ota yhteys yliopiston Tuomi-palvelimelle kirjoittamalla Host Name –kohtaan: tuomi.oulu.
ﬁ (protokollan tulee olla SSH) ja painamalla Open.
3. Kirjaudu sisään Tuomelle omalla yliopiston verkon käyttäjätunnuksellasi eli paju-tunnuksella. Päätteellä tai unix/linuxin komentorivillä kirjautumiskäsky on ssh pajutunnus@tuomi.oulu.ﬁ jonka jälkeen kirjoitetaan pajun salasana.(Tuomi ja paju käyttävät samaa käyttäjätunnus/salasana -paria, vaikka ovatkin eri serverit.)
4. Mikäli kirjautuminen onnistui, pitäisi ruudulle ilmestyä tekstiä eri komennoista ja muita ohjeita. Luo seuraavaksi itsellesi
Irssi-screeni kirjoittamalla komentoriville screen irssi ja eteesi aukeaa tyhjä ikkuna. Yhdistä screenisi irc-serveriin komennon /
server irc.oulu.ﬁ avulla.
5. Tässä vaiheessa, lyhyen odotuksen jälkeen Irssin pitäisi aueta kaikessa kauneudessaan eteesi. Kirjoittamalla /join #blanko pääset Blankon kanavalle vertaistesi joukkoon, jotka varmasti neuvovat uusissa ongelmissa :).
6. Kun saat tarpeeksesi tältä erää, voit poistua Irssi-screenistä painamalla Ctrl+a+d, jolloin Irssisi jää pyörimään palvelimelle ja
voit ottaa sen käyttöösi myöhemmin. Näytöllä pitäisi lukea [screen detached], tätä sanotaan detachaamiseksi eli poistut screenista sulkematta sitä. Olet vielä tässä vaiheessa yhteydessä tuomi-serveriin (komentorivi jotain tyyliin [tuomi:(~)(52)%]), serveriyhteys katkaistaan kirjoittamalla komento logout tai painamalla Ctrl + d.
7. Kun haluat palata takaisin, voit ottaa palvelimella pyörivän Irssi-screenin käyttöösi kirjautumalla tuomeen (kohdat 2-3) jälkeen komentoriville screen –rd ja jatkaa siitä mihin jäit.

”

Irkin ja Irssin tärkeimmät komennot
/nick nimimerkki vaihtaa nimimerkin halutunlaiseksi
/join #kanava liittyy käyttäjän haluamalle #kanavalle

/query nimimerkki avaa yksityiskeskusteluikkunan toisen
käyttäjän kanssa
/whois nimimerkki kertoo tarkempia tietoja halutusta
käyttäjästä
/leave #kanava lähtee pois #kanavalta
Irssissä kanavat aukeavat numeroituihin ikkunoihin, joita
voidaan käsitellä seuraavasti:
/window close sulkee kyseisen Irssin ikkunan
/window <numero> siirtyy haluttuun ikkunaan
Nopeampi siirtyminen Irssin ikkunasta toiseen tapahtuu painamalla Alt pohjaan ja haluttua ikkunan numeroa. Myös Alt ja nuolinäppäimet vasemmalle ja oikealle
käyvät ikkunoiden selaamiseen.
Keskustelua voit selata ylös- ja alaspäin Page Up ja Page
Down –näppäimillä.
Lisää komentoja löydät netistä löytyvistä kattavista oppaista ja kyselemällä muilta.

22:43:49 <@Cokis> oi, missasin tissit
22:43:54 <@Cokis> mut hyvä leffa kyllä joo

Muutamia kanavia
* #blanko - killan “pääkanava”, noin kolmesataa nykyistä ja entistä opiskelijaa.
* #blanko.2009 - oman vuosikurssisi kanava, jolle on hyvin suositeltavaa liittyä.
* #blanko.blankki - lukemasi lehden kanava. Epäselvistä asioista voi kysyä täältä ja samalla tulla mukaan tekemään lehteä.
* #blanko.kopo - keskustelua opetuksesta, opiskelijaelämästä ja yliopistosta. Tätä kautta kannattaa jättää opetukseen ja TOL:iin liittyvä palaute, koska kanavaa lukevat ne ihmiset jotka voivat viedä parhaiten viestin eteenpäin laitokselle.
* #blanko.urheilu - Blankon urheilutoiminnan kanava. Sählyä, sulkapalloa, futista jne, istumatyöläisen jos kenen on pakko harrastaa säännöllisesti liikuntaa.
* #tol.kajaani - kajaanilaisten oma kanava.
Pienryhmäohjaajasi perustaa todennäköisesti pienryhmällesi oman irc-kanavan pienryhmän omaa yhteydenpitoa varten, liity myös sinne. Blankossa
on (ullatuus) N kappaletta eri aiheisiin liittyviä alikanavia, niiden listaaminen veisi liikaa palstatilaa. :(

OLuT -esittely09
Hei uudet fuksipallerot!
Ja onnittelut hienosta valinnastanne aloittaa tietojenkäsittelytieteiden opiskelu!
Blanko on Oulun yliopiston suurimpia ja aktiivisimpia kiltoja ja tekemistä ja kavereita löytyy varmasti kaikille. Kuitenkin
täydellisen sisäsiittoisuuden estämiseksi, kannattaa myös tutustua muihinkin kuin oman ainejärjestön jäseniin. Mainion tilaisuuden tähän tarjoaa Oulun luonnontieteilijät ry (OLuT), joka on kaikkien luonnontieteellisen tiedekunnan kiltojen kattokilta. OLuTin piiriin kuuluu kaikkea tietojenkäsittelystä matematiikkaan ja geologiaan. Oulun luonnontieteilijät tekee yhteistyötä myös Oulun Teekkariyhdistyksen ja Oulun yliopiston Humanistisen killan kanssa.
Oulun luonnontieteilijät on tällä hetkellä remontin alla ja tapahtumia ollaan järjestämässä aikaisempaa enemmän. Ensimmäinen kaikkien kiltojen yhteinen tapahtuma on legendaarinen fuksisuunnistus, johon jokaisen fuksin kannattaa ehdottomasti osallistua, mutta kartat ja kompassit kannattaa ehkä jättää kotiin ;) Suunnistus järjestetään tiistaina 15.9 yhteistyössä
taloustieteilijöiden kanssa, muista saapua paikalle, sillä fuksisuunnistus on loistava paikka napata talteen ensimmäiset fuksipisteet!
Muita syksyllä tulevia tapahtumia ovat mm. jalkapalloturnaus, ruskaretki, laskettelureissu, teemabileet ja pikkujoulusitsit. Nämä ovat pelkästään tämän vuoden
puolella!
Suosittelen lämpimästi kaikille uusille opiskelijoille ainejärjestötoimintaan tutustumista ja mukaantuloa, sillä monelle opiskelijalle uusi opiskelupaikka tarkoittaa
usein myös uutta paikkakuntaa ja muuttoa pois vanhojen kavereiden ja perheen
luota...ja yksin olohan on tunnetusti ihan hanurista. Ainejärjestötoiminnan parista
löytyy paljon kavereita, joiden kanssa on paljon mukavampi hajoilla ITKK:n ja
JOTT:n luennoilla ja vääntää OTE:n ryhmätöitä. Sen lisäksi, ainejärjestötoiminnasta voi vielä tulevaisuudessa saada opintopisteitäkin :)
Törmäämme varmaan viimeistään fuksisaunassa tai tiedekunnan tervetulotilaisuudessa, mutta käytävälläkin saa tulla hihasta nykimään. Sitä ennen kannattaa seurata
OLuTin verkkosivujen fuksi-osuutta osoitteessa http://www.olut.oulu.ﬁ. Sieltä
löydät paljon fukseille hyödyllistä tietoa ja kaikkea oleellista tapahtumista.
Tommi Portti
Puheenjohtaja
Oulun Luonnontieteilijät ry
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Kuori ensin perunat ja viipaloi ne sopiviksi kuutioiksi. Tämän jälkeen laita vesi
kiehumaan levylle, lisää lihaliemikuutio ja
vähän suolaa veteen. Kun vesi kiehuu, lisää perunat kiehumaan. Huomaa, että perunat laitetaan vasta kiehuvaan veteen.
Ovela kikka, tiedän. Perunoiden kiehuessa paista jauheliha ja lisää siihen sipulia
ja suolaa. Viipaloi rössy sopivan kokoisiksi
kuutioiksi ja kun perunat ovat miltei kypsiä, lisää keiton sekaan jauheliha ja rössyt.
Tämän jälkeen anna keiton muhia kattilassa pienellä lämmöllä 5-10 min, jonka
jälkeen keitto on valmis.

Olet Oulussa (no okei mahdollisesti myös
Kajaanissa), mitäpä muuta keittoa pitäisi osata tehdä, kuin rössypottuja. Pohjois-pohjalainen perinneruoka parhaasta
päästä.
Ainekset:
10 keskikokoista perunaa
400g jauhelihaa
paketti rössyä
sipulia
lihaliemikuutio
suolaa

Melkein mistä tahansa saa loihdittua kei-

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

� rössy ei ole mahdottoman kallista ja
isolla vadillisella keittoa ruokkii itseään
pitkään tai monia kerralla

� Veripalttu (tunnetaan myös nimillä
kampsu, 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)

� perunat ovat halpaa ruokaa ja niitä kannattaakin käyttää runsaasti

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

Luku 2 – Keitot

ja tarvittaessa suolaa. Tämän jälkeen lisää
sekaan vettä sopivasti peittämään broilepaketti maustamatonta tai marit. Lisää sitten reilu puoli pakettia juustoa
rinoitua kanaa
kuutioina sekaan samalla sekoittaen. Kun
curryä
juusto on sulanut tasaiseksi kastikkeeksi
paketti koskenlaskijajuustoa
lisätään hernemaissipaprikat ja ananakset
purkki ananasta
sekaan ja annetaan muhia hetki pannussa.
pussi hernemaissipaprikaa
Tämän jälkeen on ruoka valmista nautittaPaista ensin broilerit kunnolla ja lisää curry vaksi halutun lisukkeen kyytipoikana.

Ainekset:

� ruuanlaitossa auttaa aina, jos kykenee
näkemään hyvän ruuan aineksista joista
sitä ei välttämättä heti huomaisi

� tekemällä keiton vanhoista jämistä ja ylijäämävärkeistä säästät rahaa mausta tinkimättä

Faktat:

Aluksi tehdään lihalle marinaadi. Yksinkertainen ja nopea mausteseos kehkeytyy laittamalla astiaan oliiviöljyä (normaali käy myös), grillimaustetta, valkosi-

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
Muussiin:
Pussillinen lapin puikulaa
sipulia
maitoa
suolaa
voita

Ainekset:

Maukkaiden lihakääröjen taikaa ei voita
oikeintehtynä mikään.

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

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.

Vaikkeivat kaikki liharuuat olekaan aina huokeimmasta päästä, voi kohtuuhinnalla luoda
erittäin maittavia kokonaisuuksia. Tässä muutama vinkki lihan ja jauhelihan käyttöön
monipuolisemmin.
pulijauhetta, chilijauhetta ja vähän suolaa.
Paistikääröt ja perunamuussi
Ainesosat sekoitetaan tasaiseksi seokseksi
jossa lihat pyöritellään. Lopuksi lihat jäte- 5
Makujen maailmastakin tuttu kokonaitään muhimaan seokseen hetkeksi.
suus luodaan helposti ja vaivattomasti.

Luku 3 – Liharuuat

ton 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.
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ja laitetaan 200 asteiseen uuniin noin 45
minuutiksi.
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

Lihapullat ja ruskea kastike
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.

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

Ainekset:

menttejä, 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.

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

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.
Faktat:

� juusto ja muut lisukkeet nostavat ruuan
hintaa hieman, mutta ruokaisempana annoksesta riittää jopa kuuteen syömäkertaan

� pienempiä annoksia voi kompensoida lisukeleivällä, jolloin ruoka riittää isommal-

lekkin porukalle

Heleppo pekonipasta
Ainekset:

Paketti halpaa tuorepastaa
Paketti pekonia
Purkki kermaa
Suolaa

Tämä homma on nopsa ja helppo: leikkaa pekonit muutaman sentin pätkiksi
joko saksilla tai veitsellä. Laita pastan ohjeen mukainen määrä vettä lämpenemään.
Paistele paistinpannulla makusi mukaiseksi (vinkki: kuuma pannu, jolla on nokare voita helpottaa rapeaksi paistamista.
Varo kuitenkin liikaa rapeutta, jollet tykkää ns. vedellä kuivalla). Kun keitinvesi alkaa kiehumaan, nakkaa pastat sekaan ja 3
keittele niitä sen muutaman minuuttia.
Hankkiudu eroon vedestä, lisää pekoni,
suola, kerma. Halutessasi tähän voi sitten
lisäillä basilikaa, juustoa (aurajuusto, parmesaani, whatever) tai vaikka kananmunan. Tätä kannattaa valmistaa kerralla vain
sen verran, kuin jaksaa syödä, koska uudelleenlämmitettynä ei tuppaa enää olemaan yhtä hyvää. Tuorepastaa voi käyttää vain osan siitä isosta euroshopperin
paketista, ja toki ruoan voi tehdä demarien kuivapastaankin. Mutta tuorepasta on
tässä osaksi se “juttu”, eikä se nyt niin älyttömiä maksa.

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.

Laiskan miehen lasagnette

Annoksia molemmista tulee noin neljä, joten hintaa kertyy alle euro per annos. Tämä
jos mikä on halpaa ja hyvää opiskelijaruokaa.

� täysi maitopurkki maksaa noin euron, eikä
sitäkään käytetä kokonaan

� kananmunat maksavat noin puolitoista
euroa laatikko

� suolaa jokaisella on kuitenkin

� sipuli on halpaa kuin saippua

� jauhelihaa saa alle kolmella eurolla

� pussi makaronia maksaa noin 25 senttiä

Faktat:

Makaronilaatikon tekeminen ei vaadi suu- Soveltaminen on kokkauksen perusele

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.

Makaroonipata

ria lisätoimintoja normaalin makaronipadan
tekemisen lisäksi. Tarvitset vain uunivuuan
Perinteinen makaronipata, makaronimössö, ja munamaitoa. Munamaitoa voit tehdä riksörsseli mikä ikinä mieltä eniten lämmit- komalla kaksi munaa astiaan ja puoli litraa
tääkin, on yksi suosituimmista ruuista ja ei maitoa päälle. Tämän jälkeen vatkaat seoksyyttä. Kaikessa yksinkertaisuudessaan se sen tasaiseksi. Sitten munamaito valutetaan
hivottelee täydellisyyttä.
vuokaan kaadetun makaronin päälle tasaiAinekset:
sesti.
1pss makaronia
400g jauhelihaa
Makaronilaatikko paistetaan uunissa 200
sipulia
2
asteessa noin tunnin ajan, jonka jälkeen
suolaa
voitkin nauttia maittavasta ruuasta täysin
(2 kananmunaa)
siemauksin.
(0,5L maitoa)

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

tapahtuu

paistinpannussa.

Pääpiirteittäin kypsennys toimii siten, että
sipuli/valkosipuli kuullotellaan ensin, sitten paistellaan raaka liha (pekoni!), mikäli
se kuuluu menuun, ja sitten homma onkin aika vapaamuotoista. Mikäli eilisiä perunoita ei ole jäljellä, kannattaa nykäistä
raa’at perunat leppoisiksi kuutioiksi, pistää vettä kiehumaan ja tuupata pottukuutiot kiehuvaan veteen noin kolmeksi-neljäksi minuutiksi. Tämä helpottaa paistamista, kun ne perunat kypsyvät siinä pannulla alle vuorokaudessa. Pyttipannussa sopii käyttää läskisti voita, mausteita (chili on
aikasta kiva), eilisen ruoan tähteitä (kaurapuuro kannattanee kuitenkin jättää laskuista). Ja kaikkea muuta kivaa. Paista7
minen tapahtuu loppuvaiheessa leppoisalla lämmöllä, että saa muhia herkku. Jos
malttaa, niin voi vielä lopuksi paistaa itselleen kananmunan, puristit jättävät keltuaisen valuvaksi. Herkun seuraksi sopii esimerkiksi valkosipulikurkku ja smetana. Tai
ketsuppi. Tai mitä ikinä keksiikään. Tämän
ruoan saa valmistettua hyvin halvalla, vähän kalliimmalla tai tosikalliilla. Tai “puoliilmaiseksi”, mikäli on sopivia tähteitä jääkaapissa. Tämä ruoan saa muuten valmistettua sitten lihattomanakin, korvaa vain lihan jollain muulla. Halloumi ois kiva.

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.

Luku 4 - Leivottavat

Valmistus

Ainekset:

Esimerkiksi perunoita, voita, makkaraa sekä suolaa ja pippuria.

Ruoka, joka lopettaa kaikki ruoat. Tai ainakin ne tähteet sieltä jääkaapista.

Pyttipannu

� muista soveltaa, kokeile ja onnistu!

� isosta annoksesta syö pitkään, joten sinun ei tarvitse kokata joka päivä

� Lihapullat ovat jokaisen suosiossa, siispä
ne ovat loistavia tarjottavia vieraille

Faktaa:

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

Ainekset:

Pitsapohjan ainekset:
5dl vehnäjauhoja
1pss kuivahiivaa
1tl suolaa
4rkl öljyä
2dl lämmintä vettä
Sekoita ensin kuiva-aineet keskenään ja lisää sitten öljy. Viimeiseksi päälle kaadetaan
lämmin vesi. Taikinaa voi vaivata joko käsin
8
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 halutut täytteet. Tomaattikastikkeesta käy ihan perinteinen
ketsuppi, jota voi piristää vaikka chilijauheella tai yrteillä.
Kun täytteet on saatu ladottua pohjan
päälle, laitetaan pitsa uuniin 200-225 asteeseen noin 10-15 minuutiksi. Aika riippuu täytteiden määrästä ja uunin toimivuudesta.
Faktat:
� kuten sekametelisoppa, pitsa on myös
oiva jämienkäyttömahdollisuus

� pitsataikina toimii hätätilanteessa leipätaikinana ja voi täten pelastaa epätoivoisen
sunnuntai-illan nälänhädän
� pitsasta saa myös oivan tarjottavan illanistujaisiin ja kaveriporukan pikkunälkään

Pannukakku

Ainekset:

Aah.. mikä olisikaan yksinkertaisuudessaan parempaa jälkiruokaa kuin perinteinen pannukakku. Sen lisukkeena voit tarjota niin hilloa kuin jäätelöä, kermavaahtoa tai marjoja. Monipuolisuudessaan se on
voittamaton.
4 dl maitoa
2 kpl munia
1 rkl sokeria
1⁄2 tl suolaa
reilu 2dl vehnäjauhoja

MAKUJEN MAAILMAN

SUURI RESEPTILIITE

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

Ohjeet voit kiskaista irti lehdestä ja taitella omaksi keittovihkosesi, muutoin voi lukeminen olla työlästä (toim. huom).

Sisällys:

3. Liharuuat

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

4. Leivottavat

2. Keitot

1. Pastat

Terveisin:
Makujen maailma

1
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Pienryhmäohjaajien haastattelut
1. Matti Karjalainen, 25, efnian, naimaton, 3.
2. tietojärjestelmät, there was magic in the air
3. AM2, 4 GB, 4x320 GiB, Terratec Phase, KDE 4
4. Sellaiset joissa mennään rautatieaseman säilytyslokeroon eikä onneksi löydy kolikoita.
5. Illalla ab-sintti ja aamulla totoro.
6. Satunnainen lause Ecce homon sivuilta voimakkaasti elehtien.

Kysymykset:
1. Nimi, ikä, irc-nick, siviilisääty, vuosikurssi?
2. Suuntautumisvaihtoehto,
miksi?
3. Strategiset mitat?
4. Parhaat bileet?
5. Jos olisit eläin, mikä eläin
olisit ja miksi?
6. Iskurepliikkisi?
7. Humalamottosi?

7. 1-olutta täytyy vain juoda enemmän.
1. Erja, vuosimallia 1984, hilt, naimaton/seurustelee, TOL-08
2. Tietojärjestelmät tai ohjelmistotuotanto, yksinkertaisesti koska ne ovat kiinnostavimmat. :)
3. Sen henkilökohtaisimman vaatimattoman läppärin: Intel Celeron M 1.50 GHz/RAM 0.5 Gt/40 Gt/XP Pro sp3/CampusBaana
5/3 Kyllä sillä tekstiä kirjoittaa, kuvia käsittelee sekä roikkuu netissä. XD Pelejä ja mediaa varten on sitten muut koneet.
4. Yleensäkin ne mitä muistelee mieluiten jälkeenpäin.
5. Varmaan kissa, kun tykkään löhötä ja mennä oman pääni mukaan.
Ja valvoa öisin. Löhöäminen sisältää rennosti ottamisen lisäksi luonnollisesti myös mietiskelyn ja maailmanvalloitussuunnitelmat.
6. “Tykkäätsie jalkapallosta?”
7. “Tähän tarvitaan vahvempaa humalaa” -CMX
1. Riikka Huttunen, 21, Shasta-, avoliitossa, -08.
2. Tietojärjestelmät varmaankin. Vaikuttaa ihan mielenkiintoselta setiltä.
3. 2 GT dual-core, 4 GT ram, 160GT kovo, Vista. (Acer Extensa 5630Z)
4. Blanko pitää ehdottomasti parhaat pirskeet. Ensimmäisenä nyt muistuu mieleen haalarikastajaiset ja syysexcu.
5. Aika paha... Kotka varmaankin. Lentäminen on meikän juttu.
6. “Noh, joko mennään. Mennään nyt. Joko mennään.”
7. “Mulla on vähä näläkä.”
1. Olli Kasurinen, 21, O11i, seurustelen, 2008
2. Ei tiedossa
3. E8500 core 2 duo, 4gt 1066mhz ram,
3185gt kovo, win-XP 64-pro, 8/2
4. Omat varpajaiset
5. pantteri, ainakin ne salmiakit on hyviä
6. “moi”
7. *hik*

”

Tollilainen irkkaa myös mobiilisti:
11:25 <@Rockyz> puolelta julliin?
11:25 <@jaakkoo> lähin jo kottii :D
11:25 <@Rockyz> haha ok
11:25 <@jaakkoo> kävelen täs
11:26 <@jaakkoo> ja irccaan toki samal
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1. Antti Mehtomaa, melkein pappa, Lisk0, seurustelee, kirjoilla toinen vuosi, periaatteessa kuitenkin jo viides.
2. Digitaalinen media, koska se oli mielestäni kiinnostavin vaihtoehto.
3. Vanha prossu, rämisevä tuuletin, kovoa riittää mutta muistia ei, näyttis vanha ja ajurit ei toimi, lcd-näyttö sentään löytyy. Käytetään (varoen) litteällä näppiksellä ja vanhalla kunnon pallohiirellä <3
4. Sellaiset missä on paljon hyviä kavereita ja hyvää musaa. Vähä voi olla juotavaa kans :>
5. Lisko tietenkin, koska lämpimällä kivellä makoileminen on parasta.
6. Hahahahahahahahaha ei ole, eikä toivottavasti tuu koskaan olemaankaan :D
7. Jos ois mitä jois pois, jois pois ettei ois mitä jois pois.
1. Hannu Oksman, 23, Donni, avoliitto, 2007
2. Ohjelmistoliiketoiminta.
3. Athlon 1700+, 768 RAM, 120 GB, 17” putki. Nopia on joo...
4. Wappu tottakai, kiisseliä pitkin viikkoa.
5. Norsu, kärsä ois komia.
6. “Jaa sullon aasi mukana, jätä se narikkaan ja lähe mun mukaan.”
7. “Kaks pulloa viinaa ja baariin nukkumaan.”

1. Jussi, 24, Tinsu, sinkku, Tollilla 2006
2. Ohjelmistotuotanto, koska on hauska tehdä jotain mikä toimii. Tai ei...
3. 7,15909 MHz Motorola 68000, 256 kt muistia, AmigaOS 1.0
4. Vulcanalian iltajuhlan jatkojen jatkot...
5. Panda: Laiska ja uhanalainen. Hippien suosiossa.
6. Moi! Etkö olekin sitä mieltä ettet kieltäytyisi mukaani lähtemiseen suostumiseen kieltäytymiseen suostumisesta? (Hämmennyksen aikana esittäydytään tai paetaan)
7. Parempi överit kuin vajarit!
1. Päivi Palosaari, 21, tragedinen, varattu, 2007
2. Ohjelmistoliiketoiminta ja en oikein tiedä miten päädyin tähän vaihtoehtoon, kaippa se jotenkin vain tuntui luontevimmalta vaihtoehdolta.
3. Tässä vaiheessa kesää näkyisi olevan: Asus P5B, Intel Core
2 E8400 3GHz, 2 Gb DDR2, nVidia GeForce 8400GS, 320
Gb, Win7 32 bit/Ubuntu 64 bit, netti on mitä on.
4. Vappu (varsinkin kun sen juhliminen aloitetaan noin kahta viikkoa ennen) on kokonaisuudessaan aikamoinen elämys.

”

5. Varmaankin jokin paimenkoira. Erityisesti kännisten ihmisten paimentamisessa on tullut kunnostauduttua aina silloin tällöin.

6. Katoppa hallituksen esittelyistä.
16:37 <@
Pop> jall
ua
7. Sama kuin yllä.
16:38 <@
Pop> ku , ﬁsua, punkkua,
oleman c
olutta, lo
ocktail
nkkua, si
ideriä
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1. Aleksanteri Pyrrö, Xanta, parisuhteessa yliopiston kanssa (ikuisesti), -08.
2. Ohjelmistoliiketoiminta, suurin todennäköisyys joskus valmistua.
3.
_________________________________________________
__________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________)’ �’ �’ �’ �’ �’ �’ �’ �’
(___)___)
(lehti voi hyvin väärentää todellista kokoa)
4. Koko elämä on yhtä isoa bilettä!
5. SIKA! orgasmi kestää 30 minuuttia. (Sama ku meikän naisilla)
6. Et sä kyl mikää ässäpari oo mut vedän silti all init!
7. Ja koko illan tulee!
1. Tuomas Aarni, 24, aarni-, avoliitto, 2006
2. Ohjelmistoliiketoiminta ja tietojärjestelmät, mietin aiemmin pitkään kumman otan mutta kompromissina otan molemmat.
3. AMD 64bit 3200+, 2.5gt ram, 2x500gt kovot, Kubuntu 9.04, 22” Full HD, 10/2 kotona, lipastolla mukana kulkee Asus PRO50SL ja reubläppärinä Dell Latitude D600.
4. Blankon bileet - wappu - sitsit on melko tiukka combo, ei-yliopistohommista mainittakoon surullisenkuuluisa itäblokin kierros.
5. Leijona! Mulla on kultainen harja ja voimakas karjahdus, jos en syö tai saalista olen nukkumassa. GRAUR!
6. Ks. hallitushaastis(sit)
7. Ks. hallitushaastis(sit)
1. Arto Saukko. Ircistä löytyy Kurkku- nimellä. Seurustelee. 4. vuosi alkaa TOL:lla
2. Digitaalinen media, eniten kiinnostava ala, sekä koodauksesta en niin välitä, mutta pakko sitäkin on osata edes vähän.
3. Pituutta 184cm, painoa sellaset 90kg, Jos niitä koneen specsejä kaipaatte niin tietokone löytyy jota on jopa vähän kellotettu ;)
4. Hmm..Yliopistobileistä Vulkanalia, sekä aina yhtä ihana Wappu.
5. No saukko tietenkin. Oikea vesipeto.
6. Ei ole kyllä ihan hetkeen ollut tarvetta ko. repliikille, mutta mennään nyt sillä tutulla ja turvallisella “käyt sä täällä usein” :)
7. “Kaverille kans.”. “hölökyn kölökyn”
1. Juho Balac, 24v, Balac, sinkku, 2vk.
2. Ohjelmistoliiketoiminta, mielestäni monipuolisempi Kajaanin molemmista vaihtoehdoista.
3. PC, läppäri ja miniläpppäri
4. Juhannuksen allasbileet
5. Koala, ne nukkuu suurimman osan päivästä
6. Mennään meille, roikutaan verhoissa ja leikitään apinoita.
7. “Aina voi yhden ottaa”
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1. Martti Tuisku, 25, DThorn, kihloissa, kuninkaallinen 2007
2. Jaa... eipä ole tullu vielä päätettyä, kaikkia kursseja tullu käytyä. Varmaan aika paska vastaus, ku pitäis muka näin ”vanhempana” opiskelijana tietää jo. Sanotaan vaikka sitte että suuntautumisvaihtoehto on tahallinen ja tahaton komiikka, alkoholi ja tanssilattiat.
3. 486 DX/2, 8 mb ram, 256 mt kovo, MS-Dos 7, 28.800 bps
4. Kevätexcu, Club Venus Discotheque
5. Vesinokkaeläin. Erittäin harvinainen ja kiinni otettaessa kukaan ei usko että joku voi oikeasti näyttää tuolta.
6. ”Lähetsä meille nuoleen postimerkkejä?”
7. Kaikki Modern Talkingin biisit

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
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!
Lisäksi tieto kulkee sähköpostitse; ainakin tärkeimmät asiat. Spämmimäärän vähentämiseksi Blanko käyttää myös uutisryhmäänsä
oy.killat.blanko
jossa tapahtumien ja muiden asioiden lisäksi välitetään tietoa avoimista työpaikoista. Tilaa heti kättelyssä tämä newsryhmä; jos se tuntuu hankalalta, kysy apua pienryhmäohjaajaltasi.�
Jaa että missä kaikki ovat? Hmm.. pitäisi ehkä kysyä että missä kaikki irkkaajat ovat. Blankolla on oma irc-kanava, jonne
pääsee avaamalla jonkin ircohjelman ja kirjoittamalla
/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: Ilmoitustaulu TOLlin käytävällä. Laitoksen käytävällä olevalla ilmoitustaululla ilmoitetaan kaikista bileistä ja muista tärkeistä asioista. Ilmoitustauluakin kannattaa siis käydä katselemassa aina silloin tällöin.
Etkö löydä vastausta askarruttavaan asiaan? Ota yhteyttä Blankon hallitukseen tai johonki toimihenkilöön! Sähköpostiosoitteet löydät osoitteesta
http://www.blanko.ﬁ/kilta/hallitus/
Parhaimmat poiminnat ja paljon muuta luet kuitenkin tästä lärttysestä, Blankista. Muista tietenkin myös
http://blankki.blanko.ﬁ
19:07 <@Ihrit> Tice: löysin muuten sen kaks eurosen salaatista
19:07 <@Tice> Ihrit :DD
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”

17:24:29 <@Odetta> lopetin kyselyn siihen
17:24:34 <@Odetta> jaksa mitään paskasti tehtyjä kyselyitä
17:26:26 <@aarni-> Ei jaksakkaa, tosin sillon mennee viimeisetki ilot facebookin käytöstä
17:27:15 <@Odetta> :D

Hallituksen esittely

Blanko on lähes 500 jäsenen kilta, joka on yksi yliopiston suurimpia ja aktiivisimpia. Näin suuri joukko jakaantuu väkisinkin useampaan osaan: Blankolla on tavallaan kolmenlaisia aktiiveja.
Aktiivien päättävän elimen muodostavat hallituksen jäsenet. Heillä on valtaa, mutta onpa vastavuoroisesti vastuutakin.
He tekevät viralliset päätökset killassa, mutta hallituksen kokoukset ovat kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia. Yleensä
parhaiten perusteltu päätösesitys tulee myös hallituksen päätökseksi. Hallituksen jäsenet valitsee yhdistyksen kokous,
joka järjestetään syksyisin ja jota täten osuvasti syyskokoukseksi arkikielessä nimitetään.
Lisäksi Blankolla on joukko toimihenkilöitä. Heillä on nimetyt vastuut ja heille hallitus voi nakittaa tarpeen tullen erilaisia tehtäviä. Hallitus voi myös nimetä uusia toimihenkilöitä määriteltyjen tehtäväkokonaisuuksien hoitamiseksi.
Kolmannen kategorian muodostavat ne aktiivit, jotka eivät vielä/enää/koskaan ole laittautuneet/laittaudu/aio laittautua nimettyihin virkoihin, mutta ovat aktiivisesti toiminnassa mukana. Heitä voimme
kutsua vaikkapa aktivisteiksi. Kiitokset heille
Kysymykset:
aktiivisuudesta! Ilman heitä ei olisi toimivaa
1. Nimi, ikä, nick, siviilisääty, vuosikurssi
kiltaakaan.
Seuraavassa esitellään hallitus eli vallassa
oleva kymmenikkö. Jotta totuus saataisiin paremmin esiin, vastauksia ovat täyttäneet itse
avstaajan lisäksi muut hallituslaiset! ;)

2. Mitä teet hallituksessa? Miksi juuri tämä paikka?
3. Miksi lähdit mukaan hallitukseen?
4. Mikä on parasta Blankossa?
5. Humalatilasi?
6. Iskurepliikkisi?
7. Humalamottosi?

1. Ville Kiviniemi, galtsu kertoo ajankohtasimman iän, mrcap, facebookista löytyy, pitänee joskus kysyä joltain historian tutkijalta
2. Puheenjohtaja, koska Blankossa ei ole diktaattorin paikkaa ja kombostikoblalla on jo diktaattori
3. Tähän täytyy liittyä jotenki tytöt, en kyllä yhtään muista että miten ja miksi,
mutta tytön tai tyttöjen takia.
4. Blankon tekemä edunvalvontatyö. Ilman Blankoa esimerkiksi opintoasioiden
eteenpäin ajaminen olisi huomattavasti vaikeampaa. Nykyään se menee helposti:
sanoo kopo-vastaavalle tai kopo-kätyrille että tuolla kurssilla on tuollainen ongelma ja asia tulee kuntoon. Blanko auttaa myös oleellisesti verkostoitumisessa
muiden samaa ainetta opiskelevien kanssa. Sen lisäksi että se on helkkarin mukavaa, auttaa se myös työelämässä.
5. Kerranki kirjotan Blankkiin jotain selvinpäin!
6. Oon enemmän toiminnan miehiä ja isken tytöt puheen sijasta suudelmalla

”

7. “Tekisipä mieli vetää perseet, harmi ettei ole aikaa”, “nyt ois aikaa vetää perseet, mutta nukkuminen houkuttaa enemmän” tai kolmantena “*korks* *glug
glug glug*”
10:00 <@onari> himottais upouus seittemänvaihteinen helkama kulkuri :o~
10:06 <@mrcap> kaikenlaisia fetissejä sitä onki olemassa
10:06 <@mrcap> mutta ei se tietenkään väärin oo

”
”
”

11:11 <@Tice> Tuli nukuttuaki aika reilusti :D
11:11 <@Tice> 00->11
1. Paula Jaakola, 22, Cokis_, avoliitossa, -06
...
11:11 <@Rockyz> binääriunet
2. Hallituksen varapj. Nakkijuttujen delegointi/hoitaminen ja yleinen härvääminen on
aika jees, ja pitihän se lähtä ku pyydettiin.
18:53 < wege> sienet <3

18:54 < wege> mitä parempia sieniä, sitä sieniä! sienempää!!!
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3. Kyllähän sitä pystyy melko hyvin vaikuttamaan asioiden kulkuun/hoitoon hallituksessa ollessa.

09:29 <@mrcap> oho, onpa yllätys: maanantaita menny muutama
tunti ja tekis jo mieli vetää perseet

4. Ilmapiiri on rento, ja toki sen kautta on tutustunu uusiin ihmisiin ja saanut myös
apua opiskelussa (ihan oikeestiki).
5. on/off
6. en (tietääkseni) omista

1. Riikka Huttunen, 21,
Shasta-, avoliitossa, -08

7. “Voishan tuota pari ottaa..”

2. Toimin sihteerinä. Kirjaan ylös hallituksen kokouksen kulun ja asioita joita on ehdotettu ja päätetty. Sihteerin työ vaikutti sillon aikoinaan minulle sopivalta hommalta.
3. Kiinnosti tutustua ihmisiin. + Nakitus
4. Blankossa parasta on ehdottomasti hyvä porukka ja häröt jutut. Tylsää ei oo juurikaan koskaan.
5. Tällä hetkellä selvä, mutta muuten iloinen höpöttäjä.
6. <- ks. PRO-palsta
7. <- ks. PRO-palsta
1. Tuomas Aarni, 24v, aarni-, avoliitto, TOL2006
2. Olen koulutuspoliittinen vastaava eli KOPO-vastaava. Teen yhteistyötä laitoksen kanssa
opetuksen kehittämisen suhteen, eli välitän opiskelijoiden kysymyksiä/toiveita eteenpäin ja
yritän ratkaista opetuksen ongelmia. Järjestän palautepäivät yhteistyössä laitoksen kanssa lukukausittain. OYY:n kopo-valiokunnassa taas keskustelen koko yliopiston kopo-asioista ja
osallistun päätöksentekoon. Halusin tämän paikan, koska haluan vaikuttaa siihen koulutukseen, jonka kanssa aion joskus valmistua. Samalla saa pätevän kokemuksen suurehkon organisaation toiminnasta ja toimintaan vaikuttamisesta, me kun ei olla ihan pikkuporukka.
3. Mukavaa toimintaa hyvässä porukassa, hienot kokemukset ja oman “jälkensä” jättäminen myös jälkipolvien (v)ihastukseksi, mutta ennenkaikkea kasvaneet valta ja status! En
mainitse tässäkään yhteydessä henk.koht. maailmanvalloitussuunnitelmaani! Eiku...
4. Porukka otti heti alusta asti lämpimästi tervetulleeksi ja sittemmin on päässyt itsekin osaksi tätä hienoa porukkaa. Blankon bileet ja monet, todella hienot retkueet joita ollaan yhdessä perustettu. Yksittäiset sankariteot eivät todellakaan ole painokelpoisia, mutta irkissä ja bileissä saa kysyä lisää ;)
5. Juon vain kahdessa tilanteessa, silloin kun minulla on juomaa tai joku toinen tarjoaa omastaan. Joku Ticet-kännin viidestä vaiheesta.
6. Laulan eroottisen serenadin (Janos Valmusen Bussipysäkillä, joskus myös
alasti) tai kutsun luokseni kahdenkeskiselle illalliselle/aamiaiselle.
7. “Nyt juuaa!”
22:31 <@Rockyz> pyöräilin välivainiolle sählyyn ja aloin kaivaan repusta kamoja niin olinki ottanu mukaan läppärilaukun
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1. Topi Konttavaara, 22v, Nestori, sinkku, 2007
2. Jäsenvastaava, eli huolehdin kaikista ihmisistä jotka haluavat liittyä Blankon jäseniksi. Tämän lisäksi toimin sopo- eli sosiaalipoliittisena vastaavana, mikä tarkoittaa että istun kokouksissa ja muissa vastaavissa aina silloin tällöin, ja ideoin miten Blankon jäsenten elämää
voisi parantaa.
3. Jos en ihan väärin muista, niin luvattiin ilmaista viinaa. Vaan eipä
ole näkynyt...
4. Totta kai kaikki Blankon tapahtumat
5. Alkuilta menee hyvässä ja hilpeässä nousussa ja n. kello 3 aikaan
jyrkkä lasku syvään vitutukseen
6. “Kuunteletsä Antti Tuiskua?” (Jos vastaus on kyllä niin silloin jatketaan matkaa ja etsitään seuraava henkilö jolta kysyä)
7. Aina on hyvä sää juoda
1. Jarkko Orava, 24v, junkle, sinkku, 2005
2. Toimin hallituksessa suunnittelijana. Järjestän tai olen mukana järjestämässä suurinta osaa Blankon tapahtumista, eritoten bileistä. Bileissä vastuullani on yleensä jotain /kaikki virvokkeista ohjelmaan ja tavaroiden kuljetusta myös. Kun sattuu olemaan oma auto käytössä, niin kaikenlaisia kuljetusnakkeja napsahtelee tasaiseen tahtiin.
3. Olen aina ollut kiinnostunut asioista päättämisestä ja asioiden järjestämisestä.
4. Mahtava kiltahuone, hyvät bileet ja hyvä seura.
5. Viikonlopputöistä johtuen harvemmin. Mutta sitten kun lähtee niin
lähtee kuin tykin piipusta.
6. Lähteekö tytöt saunaan? (Ei toimi, pitäis varmaan keksiä uusi...)
7. “Minkälainen päivä sulla on huomenna?”

1. Ville-Matti Alanko, 23v, Karukki, avoliitossa, 2006
2. Mut valittiin ! :< Elikkä siis olen rahastonhoitaja. Hoitelen Blankon
raha-asiat siihen malliin, että verottaja ei ole kurkussa kiinni ja meillä riittää rahaa pitää hauskaa jäsenten kesken :) Välillä ärhentelen rahoista hallitukselle. Miksi juuri tämä paikka? Raha kiinnostaa ja tulevaisuuden kannalta oppii tärkeitä asioita kirjanpidosta ja budjetoinnista.
3. Hallitus__hommat ei alunperin kiinnostanut mutta opintojen kautta
saatu kirjanpitotaito vei lopulta nykyiseen toimenkuvaan. Kait taustalla oli
ajatuksena että tästä saa merkinnän CV:hen
4. Jaa minkähä valittis. Sanoisinko porukkahenki, vaikka välistä eripuraa
onkin niin kyllä porukan kanssa pärjää vaikka pienessä humalassakin.
5. Vaihtelee mutta sanoisin, että hassuttelijakänni
6. En iske vaan puren!
7. ”sitähän alkaa oleen pikkuhiljaa humalassa hohoh”

”

11:06 <@yb> huomenna lissut, lol
11:06 <@mono> \o/
...
11:07 <@mono> pukeudun kyllä pissikseksi ja meen eturiviin mesettään kännykällä

08:09 <@hcp> aamu-uinti piristää
08:09 <@hcp> tosin nyt on kyllä aika raukea olo :D
08:22 <@Morrissey> :b
08:29 <@Rockyz> semmosta se on pussit tyhjinä alastonuinnin jälkeen :)

”
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1. Päivi Palosaari, 21, tragedinen, varattu, -07
2. Olen fuksivastaavana ja kuten
jokainen alkeellisimmatkaan aivot omistava limaolio voi arvata
niin vastailen fukseihin liittyvistä
asioista! Jaa että miksi juuri tämä
paikka? Koska omasta fuksivuodesta
ei ole niin kauhean kauan aikaa sekä
pienryhmääkin on tullut jo yksi
satsi ohjattua niin hatarassa muistissa on vielä hyvin kaikki ne enemmän tai vähemmän oleelliset
asiat, joita fuksi joutuu kohtaamaan ensimmäisen vuoden aikana.
3. En enää muista, mutta epäilen idean syntyneen jossakin nousuhumalan ja laskuhumalan välisenä aikana kuten suurin osa muista hienoista ideoistani.
4. Ihmiset. <3

1. Matias Ketonen, 23, matiketo, salarakas, -07
2. Ulkoministeri, eli käytännössä vastaan killan ulkosuhteiden ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Haalariprojektin vetäminen.
3. Toiseksi parasta hommaa mitä
voi tehdä housut jalassa. Aktiivihommat auttaa myös pysymään kiinni opiskeluissa
4. Aktiivijengi & leffaillat
5. Pelkotilat ja hallusinaatiot \:D/
6. “Haiseeks tää rätti kloroformille?”
7. “Hey hey hey, drink
beer everyday.”

”

5. Ei nyt tällä hetkellä kovin kauhean korkea, mutta nukuin viime yönä ehkä kaksi tuntia joten juttujeni tämän hetkiseen tasoon nähden tulisi varmaan älykkäämpää tekstiä muutaman promillen humalassa.
6. En välttämättä ainakaan ensimmäisenä menisi pyytämään soittamaan rumpuja kattiloilla, mutta niinkin on tullut tehtyä.
7. Oho!
1. Mika Haapaniemi, 23v,
Miksumus, sinkku, 2006
2. Toimin tiedottajana eli lähetän spämmiä tapahtumista ja
muista tärkeistä asioista. Entinen PJ ahdisteli sen verran että oli pakko myöntyä.
3. Nakki napsahti
4. Bileet !
5. wasted tai ticet
6. Et sä mikään ässäpari oo
mut lähtisin silti all in
7. VITTU MOON PÄISSÄÄ, tämä siis yhden oluen jälkeen, muuten olen hiljaa

14:14:22 <@pte> joo, xxx se tosiaan kivasti blokkas meikää autolla ku olin töissä
14:14:27 <@pte> en oikeen ymmärtäny huumoria :D
14:14:34 <@pte> oli vielä kuset auton etupenkillä
14:14:55 <@Tice> :D
14:15:08 <@nassekova> :DDD
14:15:13 <@nassekova> vittuko repesin
14:16:03 <@Manaluusua> Hieno mies tämä meijän xxx
14:16:45 <@pte> no nyt kyllä repeilen ku se ajeli tosiaan semmosta vitun konttausvauhtia rampista tullessa
14:16:55 <@pte> katon että mitä vittua se edessä olevan auton kuski heiluttelee
14:17:01 <@pte> kohta soi puhelin ja “AHAHAHA? vituttaako?”
14:17:04 <@Tice> :DDDDDD
14:17:07 <@Manaluusua> :D:D:D:D
14:17:13 <@Manaluusua> eissss
14:17:39 <@aarni-> :DDDD
14:17:50 <@nassekova> :DD
14:18:02 <@Tice> Meikästä tuosta vois palkita jo vuoden ystävän teon :D

”
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Syksyn
tapahtumakalenteri

12:18:22 <@Jiw
a> MIEHET O
12:18:26 <@Jiw
a> köh.

N SIKOJA

12:19:04 <@hc
p> siksi nyt on
kin sikainﬂuens
sa leviämässä!

Syyslukukausi on täynnä sekä Blankon omia että isompien järjestöjen tapahtumia. Seuraavassa on suuntaa antava aikataulu tulevista tapahtumista (kaikille ei kirjoitushetkellä ole pystytty päättämään tarkkaa päivää) sekä lyhyt kuvaus tulevasta:

Syyskuu
7.9. Fuksisauna @ Teekkaritalo
9.9. Vulcanalia @ Yliopisto ja Kuusisaari
15.9. Fuksisuunnistus @ välillä yliopisto-keskusta
Haalariprojektin avaus

Lokakuu
Kroketti @ kiltiksen takapiha
Syysexcu
Kähmintäsauna @ Koneen sauna

Marraskuu
4.11 OYY:n edustajistovaalit & LuTk:
n tiedekuntaneuvostovaalit
Blankon syyskokous

Joulukuu
Pikkujoulut @ Tetra
Fuksisauna: Lukuvuoden ensimmäiset Blankon pirskeet! Fuksit siirtyvät Teekkaritalolle pienryhmäohjaajansa opastuksella ja viettävät mukavan illan tutustuen
toisiinsa ja vanhempiin blankolaisiin. Sisältää yleensä
myös vierailevan puhujan jostakin tietojenkäsittelyalan yrityksestä tai yhdistyksestä, viime vuonna esittelyn piti peliyhtiö Farmindin Development Manager
Jyrki Puttonen. (siis kuka v**tu on Puttosen Jyrki?)
Vulcanalia: Koko yliopiston lukuvuoden avajaisbileet, OYY:n 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi tapahtuman huhutaan olevan ennennäkemätön. Odotamme!
Fuksisuunnistus: Yksi niistä päivistä, joita muistelee erityisellä lämmöllä koko opiskeluajan. Kasaa vähintään neljän hengen suunnistusjoukkue ja jatka
Blankon kunniakasta putkea lutkafuksien eliittijoukoissa! Vanhemmat opiskelijat opastavat mielellään suunnistuksen ja menestyksen saloihin.

”

Haalariprojekti: Fuksit ja vanhemmat opiskelijat alkavat yhdessä hankkimaan haalarisponsoreita ja tilaavat fukseille haalarit. Projektin käynnistyksestä tiedotetaan näkyvästi syksymmällä.

Kroketti: Kiltiksen takapihalla järjestettävä krokettiturnaus, jossa riittää sekä hyvää seuraa että tasaisia matseja. Iltaan kuuluu myös ensikosketus Blankon viinimestarin jumalaiseen eliksiiriin, SPÖRDEEN. Tämä juoma
on valmistettu rakkaudella, ja myös maistuu siltä.
Syysexcu: Perinteinen syysexcu on ollut irrottautumista arjesta keskellä luontoa, mahdollisuuksien mukaan excun yhteyteen järjestetään vierailu johonkin yritykseen. Edellinen syysexcu suuntautui Övertorneåån ja yritysvierailu Lapin Kullan panimolle. Excuilijat eivät ikinä unohda mitä tarkoittavat esim. två
kilo sik äventyr, varm mellanöl ja surströmming.
Kähmintäsauna: Koneen saunalla järjestettävä saunatilaisuus, jossa aletaan haalimaan kasaan vuoden 2010 hallitusta ja toimihenkilöitä leppoisan illanvieton merkeissä. Tervetuloa mukaan!
Edustajistovaalit ja tiedekuntaneuvostovaalit: Mahdollisuutesi päättää, ketkä päättävät. Voit myös itse asettua ehdolle.
Blankon syyskokous: Sääntömääräinen yhdistyksen kokous, jossa vahvistetaan virallisesti vuoden 2010 toimijat ja toimintasuunnitelma. Blankon jäsenet valitsevat, ketkä vievät Blankon seuraavalle vuosikymmenelle.
Pikkujoulut: Kinkkua, spördeä, puuroa, torttuja, sauna, rienapojat, irstas pukki ja lahjojen vaihtoa keskellä kaupunkia.
Muita tapahtumia:
Leffaillat: Kiltiksen pystyy muuttamaan muutamassa minuutissa leffateatteriksi valkokankaan, videotykin ja PA:n avulla. Ehdota myös illan leffaa isommalle porukalle! Iltoja pitää kulttuurivastaava Jussi Siira,
kulttuurivastaava@blanko.ﬁ. Alkoholiton tapahtuma.
Peli-illat: Kiltis on täynnä lautapelejä ja pelikonsoleita,
joita ei ole hankittu vain koristeiksi: Carcassone, Trivial Pursuit, Alias, Mashed, tanssimatto... paljon löytyy ja omiakin pelejä saa tuoda. Alkoholiton tapahtuma.
BlankStock: Sillointällöin, kuitenkin vähän harvemmin järjestetty bänditapahtuma blankolaisten bändeille. Viime syksynä 45 Specialin lavalle nousivat B.F. Clinic, Phantom Wagon ja Raiwo.
Jos haluat olla mukana tapahtumien järjestelyissä tai ehdottaa omaa tapahtumaa, ehdota hallitukselle (hallitus@blanko.
ﬁ) ja/tai tule kokoukseen mukaan suunnittelemaan!

01:04 <@teprrr> alkais tamagotchiksi ja sammuis japseissa ojjaan

Jäseneksi liittyminen
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Teksti: Ville-Matti Alanko

Heipähei Fuksit!

Enpä olekaan vielä kiusannut teitä tarpeeksi kuten eivät monet muutkaan Blankki-lehden kirjoittajat. Kiltamme jäsenten
etuuksia valvoen lähestymme teitä fuksit, jotta pääsette mukaan toimintaamme. Voit liittyä kiltamme Blanko ry:n jäseneksi hyvin helposti ja päästä nauttimaan riennoistamme ja huikeista eduistamme joita on myös tässä lehdessä esitelty lähes ilmaiseksi ja vaivatta.
Jäseneksi liittyminen on hinnaltaan 8e ilman avausmaksuja eikä muita kustannuksia penätä. Tämän 8e hinnalla olet Blankon jäsen yhden lukuvuoden ajan (aina toukokuusta seuraavan vuoden elokuun loppuun) ja pääset nauttimaan Blankon
jäseneduista kuten Bugi-palvelimen käyttöoikeuksista, MSDN-AA tunnuksista, Bileistä, kiltahuoneesta , HAALAREISTA
jne jne.. 8e avulla pääset kiinni useisiin asioihin joista voisit vain kuvitella maksavasi. Liittyminen ei sido sinua mihinkään
jos niin haluat. Liityt Blankoon irrottamalla ja täyttämällä takakantena toimiva jäsenhakemuslomake. Valmiin lomakkeen
voit toimittaa pienryhmäohjaajallesi, jättämällä lomakeen Fuksisaunassa palautuslaatikkoon, pudottamalla Blankon postilaatikkoon TOL:n naulakoiden luona taikka viemällä lomakkeen omatoimisesti Kiltahuoneella olevaan jäsenvastaavan lokeroon. Tietenkin on vielä mahdollista että täyttelet lomakkeen netissä (http://www.blanko.ﬁ/kilta/liittyminen/) ja lähetät sen jasenvastaava@blanko.ﬁ ja sumplit asiat sitä kautta :) Mahdollisuuksia on monia!
Toki jos tunnet 8 euron olevan arvollesi liian pieni summa, voit liittyä myös Tietotekniikan liiton eli TTL:n jäseneksi, jolloin summa on 26e (sisältäen yhden ilmaisen lehden vuodeksi). Tällä summalla olet automaattisesti niin Blankon jäsen kuin
TTL:n jäsen ja käytössäsi on molempien jäsenetuudet (TLL jäseneduista löytyy tarkempaa tietoa http://www.ttlry.ﬁ/jasenille/). Tarjolla on myös kalliimpi mutta edukkaampi 50e jäsenyys, jonka kautta saat kotiisi 2 itsevalittavaa lehteä. Liittyäksesi TTL:on täytä lomake osoitteesta http://www.ttlry.ﬁ/jasenille/jasenyys/ , kohta henkilöjäsen. (Yhdistyskohtaan Blanko
ry näin tarkennuksena). Tämän lomakkeen jälkeen sinun tulee HUOM !!! omatoimisesti HUOM !!! lähettää TTL:lle opiskelutodistuksen kopio, jonka avulla todistat olevasi opiskelija (PRO kyllä neuvoo mistä pitää ottaa kopio).

Maksuohjeita:
Maksa paikallisjäsenmaksu kahdeksan (8) euroa tilisiirrolla seuraavin tiedoin:
Blanko ry.
Kauhavan Osuuspankki POP-Oulu 474430-220407
Viitenumero 2626
Jos jotain jäi epäselväksi, voit ottaa yhteyttä jäsenvastaavaan sivun alalaidassa olevasta sähköpostiosoitteesta ja hän kyllä
neuvoo sitten miten hommat toimii!

Blanko ry:n jäsenedut: MSDN-AA?
Nimihirviö Microsoft Developer Network Academic Alliance tai MSDN-AA, puhekielessä myös joskus mösdnnaa, on yksi
Blanko ry:n jäseneduista, joka on saatavilla kaikille yhdistyksen jäsenille. MSDN-AA:n sähköisestä palvelusta voi ladata suuren osan Microsoftin tuotteista täysin ilmaiseksi, mukaanlukien uusimmat PC:lle tarkoitetut käyttöjärjestelmät. Näitä ohjelmia voi käyttää myös valmistumisen jälkeen ja niiden lisenssi ei näin vanhene. Tämän jutun kirjoitushetkellä oli palvelusta
ladattu ohjelmia yhteensä 3341 kertaa ja suosituin oli Windows XP SP2, eli käyttöä palvelulla ollut.
Koska msdn-aa tunnukset ovat Blanko ry:n jäsenetu, joten ne saadakseen on luonnollisesti ensin liityttävä yhdistyksen jäseneksi. Tarkempia tietoja liittymisestä saa osoitteesta http://www.blanko.ﬁ/kilta/liittyminen/, mutta tässä lyhyesti.
Kohta 1: Maksa jäsenmaksu tilille joka löytyy Blankon nettisivuilta aiemmin mainitusta osoitteesta. Kohta 2: Täytä liittymislomake ja toimita se jäsenvastaavalle tai vaihtoehtoisesti naputtele lomakkeen tiedot sähköpostiin ja lähetä se jäsenvastaavalle. Lomakkeita löytyy Blankon kiltahuoneelta tai Blankon nettisivuilta aiemmin mainitusta osoitteesta. Kohta 3: Onneksi olkoon, olet Blanko ry:n jäsen!
Tunnuksia täytyy hakea erikseen, niitä ei tehdä automaattisesti liittymisen ohessa. Helpoin tapa saada tunnukset on kysyä
niitä sähköpostitse osoitteesta jasenvastaava@blanko.ﬁ tai IRCnetissä privaviestinä Nestorilta (/msg Nestori). Muista ilmoittaa paju.oulu.ﬁ tai mail.student.oulu.ﬁ -päätteinen sähköpostiosoite mistä muodostetaan myös kyseinen tunnus, sekä opiskelujen aloitusvuosi, esimerkiksi TOL-09. Ilman näitä tietoja ei tunnuksia voida tehdä. Tunnukset ilmestyvät tämän jälkeen
sähköpostiisi jäsenvastaavan kiireistä, kuun asennosta ja/tai säästä riippuen 1-4 päivän kuluessa.
Itse lataaminen järjestelmästä onnistuu seuraavalla tavalla: ensimmäisenä järjestelmästä ladataan asennuspaketti, jonka käynnistämällä ohjelma lataa itse tiedoston joka halutaan ladata. Esimerkiksi käyttöjärjestelmiä tai muita isompia paketteja ladattaessa ladataan cd-image. Internet on täynnä ilmaisohjelmia joilla polttaa imaget dvd-evylle.
Kertauksena vielä tunnusten hakeminen:
1. Liity Blanko ry:n jäseneksi maksamalla jäsenmaksu ja toimittamalla täytetty jäsenlomake.
2. Hae tunnuksia Blanko ry:n jäsenvastaavalta, jasenvastaava@blanko.ﬁ tai /msg Nestori @IRCnet.
3. Vastaanota tunnukset sähköpostitse.

Topi Konttavaara, jäsenvastaava
jasenvastaava@blanko.ﬁ

