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Seuraava Blankki ilmestyy syksyllä.
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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Pääkirjoitus
Morjenstaaa!
Tätä lehteä lukiessasi olet ottanut opiskelupaikan vastaan Oulun yliopistosta. Onnittelut loistavasta valinnasta!
Kesä lähenee loppuaan ja syksy lähestyy hurjalla vauhdilla. Tätä kirjoittaessani siemailen juuri aamukahviani
vapaapäivänäni kesätöistä, ja mieleni kääntyi jo syksyn opiskeluun ja mietiskelin minkälaisia ne uudet fuksit
ovatkaan...ei sillain irstaalla setämiehen tavalla, vaan ihan sillain normaalilla.
Syksy tuo tullessaan sinulle paljon uusia asioita. Muutat ehkä uudelle paikkakunnalle ja omaan asuntoosi,
aloitat opiskelusi uudessa paikassa jne... Näitä ei kannata pelätä. uusien opiskelijoiden tukena ovat
vanhemmat opiskelijat ja pienryhmänohjaajat. He kyllä auttavat kun nykäiset hihasta ja näytät avuttomalta,
ovat ennenkin auttaneet. Muista myös sosialisoitua! Suosittelen lämpimästi jokaista uutta opiskelijaa
lähtemään mukaan bileisiin ja tapahtumiin avoimella mielellä. Bileistä löytyy paljon hyviä kavereita jotka
saattavat vielä opiskella samaa alaakin. Opiskelu on paljon mukavampaa, kun on kavereita, jotka pähkäilevät
samoja juttuja.
Tässä kirjoittaessani aloin samalla muistelemaan omaa fuksisyksyäni. Muutin Kaijonharjuun ja olin liittynyt
#Blanko kanavalle irkissä ja jopa jutellutkin siellä. Eräänä iltana joku kysyi, onko kenelläkään apinatalossa
asuvalla läppäriä käsillä (asuin silloin vielä tellervontiellä eli “apinatalossa”), vastasin myöntyvästi ja minut
kutsuttiin koneeni kanssa yläkerran kerhohuoneeseen, missä tapasin kasan Blankon aktiiveja ja siitä se
sitten lähti. Sen illan tuloksena olen ystävystynyt moneen kanssaopiskelijaan ja myöskin lähdin mukaan
kiltatoimintaan, jonka takia kirjoitan teille tätäkin tervehdystä.
TL;DR siis onnea opiskelupaikasta ja tervetuloa yliopistoon. Muista sosialisoitua ja ottaa elämästä kaikki irti
muistaen myös ne opinnot!

Aleksi “Zeussi” Pöyhtäri
blankki-paatoimittaja(at)blanko.fi

“

11:53 <@jyrki> varmaan jonkun 20 tuntia koodannut
nyt viikonloppuna :D
11:53 <@Annemari> pelottavaa
11:53 <@jyrki> perjantaina jonkun 5-6 tuntia, eilen yli 10 ja tänään
aamusta asti
11:53 <@jyrki> noh, jotkut tekee sudokuja
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Puheenjohtajan tervehdys
Syysterveisiä, arvoisa tuleva opiskelija
Kesä alkaa pikkuhiljaa olla ohitse ja syyssateet kolkuttaa
kohta jo kattoja, mutta syksyn tullessa alkaa myös
opiskelut, eli sateita voi onneksi kiroilla yhdessä muiden
opiskelijoiden kanssa. Uusille opiskelijoille opiskelujen
aloitus tarkoittaa myös miljoona uutta asiaa, mitkä pitäisi
pystyä omaksumaan heti eikä joskus tulevaisuudessa,
kun siihen olisi myös aikaa. Informaatioähkyn iskiessä
muistakaa, että kaikki ovat todennäköisesti jossakin
vaiheessa olleet tasan samassa tilanteessa, eli kannattaa
vain kysyä rohkeasti apua, mikäli sellaista kokee
tarvitsevansa. Opiskelun alkuorientaatiota varten on myös
yliopiston puolelta palkattu vapaaehtoisia vanhempia
opiskelijoita pienryhmäohjaajiksi, jotka varmasti osaavat
auttaa, melkein joka tilanteessa opiskelujen alussa.
Muiltakin opiskelijoilta saa ja kannattaa myös kysyä
neuvoja ja vinkkejä opiskeluun.
Yliopistossa opiskellessa ei myöskään onneksi aika käy pitkäksi, vaan jonkinlaista
tekemistä riittää varmasti kaikille. Yliopistolta löytyy erilaisia kerhoja ja järjestöjä
aiheesta kuin aiheesta, jokaiselle opiskelulinjallekin löytyy yleensä oma ainejärjestö
tai kilta. Tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoille kyseinen kilta on Blanko ry, jonka
jäsenlehteä tälläkin hetkellä luet. Blanko järjestää vuoden mittaan suuren määrän
erilaisia tapahtumia, mm. elokuvailtoja, peli-iltoja(sekä digitaalisille että analogisille
peleille), urheilutapahtumia ym kissanristijäisiä syystä tai toisesta. Näistä tullaan teille
paasaamaan syksyn mittaan enemmänkin, joten tässä vaiheessa totean vain, että
kannattaa rohkeasti lähtä mukaan toimintaan. Sateita on myös hyvä tulla kiroilemaan
Blankon kiltahuoneelle joka sijaitsee yhdessä yliopiston pommisuojista. Kahvin ja
huonohkon musiikin lisäksi, siellä on myös suojassa mahdollisilta pommeilta
Blankon hallituksen puolesta, tervetuloa yliopstoon ja antoisaa opiskeluaikaa!
Oikealla asenteella seuraavat n. 5 vuotta voivat olla parhaat n. 5 vuotta teidän
elämästänne.

Topi “Nestori” Konttavaara
Blanko ry:n puheenjohtaja
Ps. Jos IRC on tuttu, kannattaa suunnata
kanavalle #blanko.2012 ja/tai kanavalle
#blanko, molemmat löytyvät IRCnetistä
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“

18:08 < janux> voin kertoa että iisakalla naama
sulaa kun se tarkistaa mun tenttiä
18:08 < janux> kysyttiin mikä on vyöryvä
ajoitusjärjestys(cascading schedule)
18:09 < janux> vastasin: “Vyöryvässä
ajoitusjärjestyksessä meillä on
järjestys(schedule), sekä tynnyri(barrel).
Järjestys laitetaan tynnyriin ja vyörytetään
rinnettä myöten alas(do the barrel roll). PS. Vitsi
oli oma keksimä”

Kopo-palsta

Terve kaikki tuoreet fuksit ja fuksinmieliset. Tässä muutamia ajatuksia uuden uljaan urasi alkutaipaleelle.
Siispä sähköisesti tervetuloa!
Oman kahden vuoden yliopistokokemukseni pohjalta voin sanoa, että täällä puhutaan paljon asiaa erittäin
laajalta alalta. Eli jos haluat tulla mestariksi omalla alallasi, kannattaa se rajata tarkasti ja alkaa heti opetella,
kysellä ja etsiä tietoa juuri siihen alaan liittyen. Tekemällä kehityt parhaiten juuri siinä, missä haluat olla
mestari. Kun olet päässyt jyvälle omasta erikoisosaamisestasi, kannattaa alkaa laajentamaan osaamista
laajemmalle alalle, jotta erikoisosaamisesi pääsee oikeuksiinsa. Jos et vielä tiedä, mikä on parhain kaikista, ei
hätää, sillä tässä vaiheessa erittäin harva sen tietää. Sitä suuremmalla syyllä kannattaa kysellä eri tehtävissä
työskenteleviltä ihmisiltä heidän työstään ja miettiä, miten ne tehtävät sopivat omaan arvomaailmaasi. Vaikka
se oma ala ei heti tunnu löytyvän, kannattaa lähteä kulkemaan kohden sitä alaa, joka tuntuu tällä hetkellä
parhaalta. Sillä sekin matka vie sinua paljon enemmän eteenpäin sen sijaan, että jäisit odottamaan, ‘että kaikki
liikennevalot näyttävät vihreää’.
Yliopiston aloittaminen on mahtava mahdollisuus niin uudistaa kaveripiiriä kuin myös ottaa täysin uusi suunta
elämällesi. Täällä suurin osa ihmisistä on uusia toisilleen ja he eivät tiedä aiemmasta elämästäsi, siksi
sinunkin on nyt helppo aloittaa rakentamaan parempaa tulevaisuutta. Vaikka uusi suunta ei heti alussa sujuisi
täydellisesti, älä huoli, sillä ensimmäisinä viikkoina kaikille tulee niin paljon uutta asiaa, että enää puolen
vuoden päästä kukaan ei muista kovin tarkasti mitä alussa puuhattiin. Siis rohkeasti vain luomaan itsellesi
uutta, mielekkäämpää tulevaisuutta elämällesi.
Valitse sinä kohtalosi, ettei kohtalo valitse sinua.

Eero “Eero-” Penttilä
kopo-vastaava@blanko.fi
#blanko.kopo @IRCnet

“

“

14:23 <@hulu> noni, nyt on noppein welhon liittymä
14:24 <@hulu> otin ihan vaa siksi, ku rassas noi “toi
on ihan turhan nopea, kun x Mbps riitää aivan hyvin”
15:09 <@Mutjake> hulu, teikä ei kyllä ajattele
ollenkaan Afrikan lapsia tuon teikän netin kanssa.

11:11:28 <@Manaluusua> muistan ku alottelin nää kodestushommat
11:11:31 <@Manaluusua> oli niin kivvaa
11:11:46 <@Manaluusua> aurinko paisto, neitsyet juoksi pihalla ja kaikilla oli kivvaa
11:11:54 <@Manaluusua> paino eclipsestä että run ja alako tapahtumaan
11:11:56 <@Manaluusua> mutta ei, ei enään

5

Blankon hallituksen esittely
Puheenjohtaja
Topi “Nestori” Konttavaara, sinkku, vuosikurssi 2007. Harrastan irkkaamista, lisäksi
hallitushommat käyvät välistä harrastuksesta, jos ei jopa työstä. Puheenjohtaja on
diplomaattinen ja edustava virallisimman tason toimija Blankon hallituksessa. Tehtäviin
kuuluu mm. puheen johtaminen hallituksen kokouksissa ja ym. toiminnan johtaminen.
Puheenjohtaja laatii myös vuoden lopulla toimintakertomuksen ja kasan muita virallisia
papereita. Blankossa on parasta kaikki blankolaiset, jotka jaksavat toisiaan ja toistensa
seuraa tapahtumasta ja vuodesta toiseen.

Varapuheenjohtaja
Olen Karoliina “SirDanju” Kemppainen. Harrastuksiani ovat pelit niiden
monissa muodoissa (videopelit/lautapelit/larppaaminen jne) ja myös yleinen
jokapaikanhöyläys. Olen kihloissa. Varapuheenjohtajan tehtäviin kuuluu huolehtia
yhdessä puheenjohtajan kanssa siitä, että hommat tulevat hoidetuksi. Lisäksi
Abi-päivien järjestäminen yhdessä laitoksen kanssa kuuluu varapuheenjohtajan
toimenkuvaan.Parasta Blankossa ovat ehdottomasti ihmiset! Ja se, että
kiltahuoneella voi pelata Soul Caliburia ;) Tervetuloa TOLlille! Muistakaa, että ei ole
tyhmiä kysymyksiä! Rohkeasti vain yhteyttä tai nykäisyä hihasta jos on orpo olo! .

Rahastonhoitaja
Olen Tuomas “Tumep” Paulin, vuosikurssi 2010. Harrastan monimuotoista urheilua
kesäisin ja hiljennyn opiskelemaan syksyksi ja kevääksi. Muita harrastuksia ovat
tietokoneet ja hallitustoiminta. Olen sinkku. Hallituksessa toimin rahastonhoitajana
eli kirstunvartijana. Hoidan Blankon raha-asioita ja valvon rahan käyttöä parhaani
mukaan.

Sihteeri
Marko “Mafuko” Saari, vuosikurssi 2009, seurustelen. Oon neljännen
vuoden opiskelija, joka käy aktiivisesti erilaisissa tapahtumissa.
Pääsääntöisiin harrastuksiin kuuluu pelaaminen, anime, manga ja
japanin kulttuuri ylipäänsäkin. Blankossa oon sihteeri, eli minut löytää
todennäköisesti jokaisesta Blankon hallituksen kokouksesta. Kirjoitan
kaiken enemmän tai vähemmän oleellisen asian ylös kokouksista
pöytäkirjaan. Koska olen aktiivisesti monessa asiassa mukana ja
kiinnostunut tapahtumien järjestämisestä, niin olen myös OLuT:n
hallituksessa tiedottajana. Blankossa parasta on mukava porukka
ja tapahtumat. Kannattaa ottaa kaikki irti fuksivuodesta, sillä se on
opiskelijaelämän parasta aikaa!

Tapahtumavastaava
Olen Erno “Erasaki” Outila, vuosikurssia 2011. Olen sinkku ja kotoisin Sodankylästä.
Blankon hallituksessa olen tapahtumavastaava eli järkkäilen eri tapahtumia.
Blankossa parasta on tämä porukka, jota Blankolla on.Muistakaa opiskellakin, niin
ettei käy silleen, että olette ens syksynä istumassa samoilla kursseilla.
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Kopo-vastaava
Eero “Eero-” Penttilä, 2010, vapaa, harrastuksina partio ja ohjelmointi.
Kopovastaavan toimenkuvaan kuuluu mm. linkkinä opiskelijoiden ja yliopiston välillä
toimiminen, esim. laitoksen opetuksen kehittämistyöryhmässä, OYY:n valiokunnissa
tai vastaavissa toimielimissä oman kiinnostuksensa mukaan.Parasta Blankossa
ovat ihmiset. Koska olemme erilaisia, tuomme jokainen oman värimme muuten niin
harmaaseen ja tylsään opiskelijaelämään. Siksipä toivon näkeväni myös sinut ainakin
Blankon tapahtumissa ja jos järjestötoiminta kiinnostaa, niin toki myös tapahtumia
järjestämässä.
Valitse kohtalosi, ennenkuin kohtalo valistsee sinut. Värikästä syksyä.

Ulkoministeri
Hei, olen Jarkko “junkle” Orava. Vuosikurssi on tol-12. Älä kysy miksi. Tai no
kysy vaan. Juon mieluummin kallista kaljaa nelivitosessa kun halpaa kaljaa
Hevimestassa. Katson ennemmin Starcraftia kuin jääkiekkoa. Kuuntelen
ennemmin Deadmau5:ia kuin David Guettaa. Syön ennemmin pihviä kuin
makaronilaatikkoa. Nautin enemmän kesästä kuin talvesta. Ajan mieluummin
autolla kuin kävelen. Puhun ensin ja ajattelen sitten.Blankon hallituksessa olen
ulkoministeri. Se tarkoittaa sitä, että vastaan killan ulkosuhteista muihin kiltoihin,
yrityksiin ja sidosryhmiin. Lisäksi ulkoministerin tehtäviin kuuluu vuosittainen
haalariprojektin johtaminen. Blankossa on parasta se, että siellä joku saattaa
haluta joskus kuunnella Deadmau5:ia tai katsoa Starcraftia.

Tiedottaja
Samuli “knock” Heimonen, vuosikurssi 2011. Tiedottajana jaan tietoa
blankolaisille opiskelusta, tapahtumista, harrastuksista jne. sähköpostin,
Facebookin ja irc:n kautta. Lisäksi ylläpidän killan sähköpostilistoja ja
osallistun muuhun hallituksen toimintaan. Olen 25-vuotias, sinkku ja kotoisin
Oulusta. Harrastuksiini kuuluu tennis ja kaikenlainen säätäminen tietokoneilla.
Blankossa parasta on se, että on paljon samanhenkisiä ihmisiä, joiden kanssa
tulee toimeen ja toki Mashed.

Fuksivastaava
Jenny “Jents” Ilonen, vuosikurssini on 2011 ja olen varattu. Koska olen
fuksivastaavana hallituksessa, toimin pienryhmäohjaajien yhdyshenkilönä ja
yhdyssiteenä ohjaajien sekä hallituksen välillä. Ehkä tärkein hommani syksyllä
on auttaa fukseja saamaan opinnot alkuunsa pienryhmänohjaajien välityksellä,
ja osallistuinkin myös pienryhmänohjaajien valintaan. Olen siis käytännössä
pienryhmänohjaajien pomo. Blankossa on parasta ehdottomasti muut ihmiset.
Tapahtumissa ei ole ikinä ikävää, ja ketään ei varmasti jätetä yksin! Vinkkinä kuitenkin
uusille opiskelijoille voisin sanoa sen, että osallistukaa, tutustukaa ja tulkaa mukaan
Blankon toimintaan! Tulet varmasti viihtymään.

Jäsenvastaava
Olen Juho “Hilloh” Leinonen, vuosikurssi 2010, sinkku. Toimin Blankon
hallituksessa jäsenvastaavana. Tehtäviini kuuluu jäsenrekisterin ylläpito ja muut
jäsenyysasiat, kuten DreamSpark Premium -tunnusten jakelu. Harrastuksiin
kuuluu pelaaminen yms.
Parasta Blankossa on se, että voi bilettää muiden kanssa Mega Manin tahtiin.
Myös se on mahtavaa, että kiltahuoneelta löytyy aina mukavaa seuraa pelaamaan
Mashedia. Nähdään siellä.
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Fuksivastaavan
tervehdys
Hellurei ja hellät tunteet!
Aivan näin ensimmäisenä täytyy minunkin onnitella teitä
kaikkia uusia fukseja uudesta opiskelupaikasta (ja vanhoja
opiskelijoita siitä, että jaksatte lukea tätä höpötystäni uusille
fukseille)! Uusi opiskelupaikka on mahtava saavutus, mutta
kaikkea tätä uutta ja ihmeellistä, mitä se tuo mukanaan, ei
tarvitse käydä läpi yksin. Täällä tätä viestiä kirjoittaa (hyvin
väsynyt) Blankon fuksivastaava, eli oman pienryhmänohjaajasi
jälkeen se henkilö, jonka tarkoitus on auttaa teidät alkuun
opiskeluissanne. Olen lähes varma, että opitte tuntemaan
minut seuraavan vuoden aikana tavalla tai toisella – sen
lisäksi, että olen fuksivastaavana, olen myös suhteellisen
aktiivinen blankolainen muutenkin. Minut todennäköisesti näet
Blankon tapahtumissa, kiltahuoneella, juttujani voit lukea tästä
mahtavasta Blankki-lehdestä, ja osa teistä saa jopa kestää
minua pienryhmänohjaajanaan tulevana syksynä! Voi teitä
onnekkaita :-)
No, ettei tämä tervehdykseni menisi aivan höpöttelyksi (mikä ei todellakaan ole mitenkään päin
epätodennäköistä ottaen huomioon tämänhetkisen väsymyksen tasoni), voisin tähän väliin sepittää
ihan jonkinverran asiaakin. Mainitsinkin jo aiemmin olevani pienryhmänohjaaja, ja lisäkseni tätä
mahtavaa pestiä hoitaa 12 muuta minun valitsemaa henkilöä. Meidän tarkoituksenamme on saada
teidät suhteellisen hyvään alkuun opiskelurintamalla kertomalla teille pienryhmänohjauskerroilla
(joita yhteensä on n. 15) asioita yliopisto-opiskelusta, ja hieman sen ulkopuoleltakin. Ja jos oma
pienryhmänohjaajasi tuntuu täysin vatipäältä, voit tottakai tulla kysymään minulta, jos jokin asia tuntuu
haastavalta, tai tuottaa ongelmia. Heti ensimmäisenä päivänä teidät jaetaan pienryhmiin, joissa
jokaisessa on noin kymmenkunta henkilöä. Toivon todella, että näistä henkilöistä tulee ensimmäiset
kaverisi yliopistomaailmassa, mutta jos sinusta kuitenkin tuntuu, että ryhmäsi on täynnä sahahampaisia
hirviöitä tai aivottomia monstereita, tai olet ylisosiaalinen luonnonoikku (mikä ei todellakaan ole
pahasta!), toivotan sinut täysin sydämin tervetulleeksi Blankon tapahtumiin tutustumaan muihinkin alan
opiskelijoihin! Kavereita tai ystäviä ei voi ikinä olla liikaa, ja lupaan, että sinut otetaan avosylin vastaan
kirjavaan joukkoomme.
Jos (ja kun) yliopisto-opiskelu tuntuu haastavalta – itselläni se ainakin oli aluksi vaikeaa – voit aivan
vapaasti kääntyä pienryhmänohjaajasi puoleen. Koska kaikki valitsemani ohjaajat ovat täydellisiä ja
kaikkitietäviä, auttavat he mielellään sinua ongelmissasi. Kuitenkin, jos ohjaajaksesi on sattunut surkea
torakankakka, joka ei hoida hommiaan, voitte kääntyä minun puoleeni. Pidän henkilökohtaisesti huolen,
että ohjaajasi saa kärsiä toimettomuudestaan. Pienryhmänohjaajat ovat käytännössä töissä ohjatessaan
teitä, ja kaikkihan tietävät, että työt on tehtävä, ettei saa potkuja. Ja minä olen se, joka potkaisee
ohjaajaasi, jos hän ei hoida hommiaan :-)
Näihin sanoihin ja näihin tunnelmiin, onnea vielä opiskelupaikastanne, ja tapaamme syksyllä!

Terveisin fuksivastaavanne
Jenny ”Jents” Ilonen
fuksivastaava @ blanko.fi
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Pienryhmäohjaajien
esittelyt
Kysymykset:

by Atte “Pablo” Tamminen

1.Kuka olet ja mistä tulet? 2.Jos olisit peli, mikä peli olisit? 3.Milloin aloitit opiskelusi? 4.Mikä on mielenkiintoisinta
tietojenkäsittelyssä/IT-alassa? 5.Parasta fuksivuodessa? 6.Vuoden paras tapahtuma?
7.Vihje ensimmäisen vuoden opiskelijoille

Tommi Sikanen
1.musarunkkari ja tulen Kuopiosta.
2.Mashed. Yhtä random.
3.Steve Jobsin kuolinvuosi, 2011.
4.Käytettävyysasiat. Se, miten ohjelmista saadaan loogisesti ja helposti
käytettäviä ja opittavia.
5.Se tunne kun tunnet sopeutuneesi joukkoon ja viihtyväsi yliopistossa. Ja
vappu luonnollisesti.
6.Kevätexcu. Heti kärkeen 37 tuntia putkeen valvomista.
7.Klassikoita mutta menkööt: muista opiskella, lähde tapahtumiin mukaan ja
tule kiltikselle.

Sami Leinonen
1. Sami Leinonen, 21, Vuokatista.
2. Superman 64, eli luokaton, hankalasti ohjattava, itsepäinen bugiraunio.
3. Ihan naurettavan kauan sitten eli vuonna 2011.
4. RAHAA, RAHAA KAIKKIALLA. Kröhöm, ei kun siis itsensä kehittäminen
niin osaamiseltaan kuin ymmärtämiseltään alalla, joka on levinnyt kaikkialle ja
joka ei jää laakereilleen lepäämään, vaan kehittyy jatkuvasti.
5. Kaikki on uutta ja ihmeellistä.
6. Se yksi jota en muista.
7. Vihje vai vinkki? Vihje: “What is something that’s easier to pick up the
heavier it gets?” Vinkki: Älä missaa yhtäkään tapahtumaa ikinä, muuten
kaduttaa.

Aleksi Pöyhtäri
1. Aleksi “Zeussi” Pöyhtäri Kempeleestä
2. Olisin joku lautapeli, koska ilman seuraa on tylsää
3. Armon vuonna 2009
4. Monimuotoisuus, alalla on kaikkea ja vähän enemmän siitä mä tykkään
tänne mä jään
5. Bileet ja verkostoituminen. Tosi paljon uusia kavereita jäi omalta
fuksivuodelta käteen ja muistoja sitäkin enemmän.
6. WAPPU! (Jos ei lopeta kesken, niin sehän on yhdet bileet?)
7. Tutustukaa ihmisiin älkääkä jääkö nurkkaan istumaan. Rohkeasti
vain mukaan kaikennäköisiin tapahtumiin ja bileisiin niin opiskelukin on
mukavampaa kun on kavereita samalla alalla:)
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Ida Viinikka
1. Ida on nimeni ja Pohjanmaa kotini. Puukkojunkkarien ja painijoiden pyhältä
maalta, hurjasta lännestä lähtöisin ja irkissä kannattaa huudella lyssietä jos
on jotain mielen päällä.
2. Olen siinä mielessä outo blankolainen, että en pelaa, koska a) minulla
ei muka ole aikaa, b) olen mahdottoman huono häviäjä eikä kukaan halua
nähdä minua oikeasti vihaisena. Se, joka saa vietyä minulta Mashedneitsyyden, ansaitsee kyllä jonkin erikoispalkinnon!
3. Alunperin lipastoelämä alkoi jo armon vuonna 2008, mutta TOL:lle
rantauduin vasta 2010, ensin sivuaineopiskelijana ja päähänpiston myötä
pääaineopiskelijana.
4. Pääsee harrastamaan insinööripornoa!
5. Monet ja taas monet uudet ihmiset ja erilaiset kinkerit. Muistettavimpia
hetkiä Wappu ja erityisesti patukin kanssa Wesibussissa vietetty VIP-päivä ;)
6. Opiskelijan joulu, juhannus ja pääsiäinen - eli Wappu :)
7. Verkostoidu ja verkostoidu! Irkissäkin on paljon kivempi jutella kun tietää
naamat nickien takana. Ja sekä blankolaiset että muut lipastolaiset ovat
pääosin oikein ihania <3

Jenny Ilonen
1. Olen Jenny, tunnetaan myös nimellä Jents, 20 vuotta. Sateenkaaren
toiselta puolen.
2. Joku hirveän söpö sekä pinkki! Mieluiten myös pörröinen.
3. 2011
4. Alan muuttuvuus ja se, että aina voi oppia jotain uutta!
5. Uudet ihmiset sekä tapahtumat. Sain vihdoinkin olla itse vastuussa
omista opiskeluistani, ja huomasin, ettei se olekaan niin vaikeaa. :-)
6. Fuksisuunnistus. Ja kaikki muutkin.
7. Vaikka opiskelu voi aluksi tuntua takkuiselta, ei silti kannata luovuttaa!
Apua saa ja kannattaakin kysyä. Täysillä mukaan sekä opiskeluun että
opiskelun ulkopuoliseen elämään niin opiskeluajastasi tulee parasta aikaa
ikinä!

Pete Sevander
1. Pete “Skorpy” Sevander, avojalakane oululainen
2. Doom, koska on se vaan niin hieno peli vieläkin.
3. Aloitin 2011.
4. Ohjelmointi.
5. Uudet kaverit ja uudet jutut
6. Kesän alkaminen
7. Varokaa Mashedia. Se on aika koukuttava.

Samu Mikkonen
1. Samu Mikkonen, 22, samnes, alunperin kajjaanista
2. Tilt to live
3. 2010
4. Mahdollisuus päästä vaikuttaamaan monien elämään ja vaihtelu.
5. Ehdottomasti tapahtumien kautta tutuksi tulleet ihmiset.
6. Wappu.
7. Elä toki yritä selvitä opiskelusta yksin. Kivempaa kimpassa.
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Pyry Korhonen
1. Nimeltäni oon Pyry Korhonen, nikkinä toimii Damorg. Ihan tässä yliopiston
vieressä asun.
2. Team Fortress
3. Herran Vuonna 7D6.
4. Pelit, asiakkaiden rahastus, käyttäjien vedätys ja töiden minimoiminen.
5. Kaiken maailman exkcut ja miitit.
6. Kevät excu, Steam Summer/Xmas Sales tahi viimenen tentti.
7. Life free, slack hard. Also, buy hats. Hats make you cool and respected.
The taller the hat, the taller the respect. Wait what?

Johanna Korhonen
1. Olen Johanna “Freya” Korhonen,ja olen kotoisin Haapajärveltä.
2. Olisin Mirror’s Edge.
3. Aloitin opiskeluni syksyllä 2011.
4. Alan monipuolisuus sekä kehityksen huima vauhti.
5. Fuksivuodessa parasta oli tapahtumissa käyminen sekä niiden kautta
mahtaviin tyyppeihin tutustuminen.
6. Vuosi piti sisällään lukemattomia mahtavia tapahtumia, mutta parhaimmiksi
sanoisin kevätexcun tai wapun kokonaisuudessaan.
7. Lähtekää rohkeasti tapahtumiin mukaan, mutta älkää kuitenkaan unohtako
opiskeluja.

Erno Outila
1. Erno “Erasaki” Outila, Sodankylästä
2. Dwarf fortress
3. 2011
4. Monipuoliset mahdollisuudet
5. Uudet ihmiset ja tapahtumat
6. wappu ;)
7. Tutustukaa ihmisiin, käykää tapahtumissa ja muistakaa opiskellakin.

Marko Saari
1. Marko “Mafuko” Saari. Heti kaksmielisiä kysymyksiä.
2. Amnesia, koska pyrin pitämään morsonlailla huolen siitä että fuksit ovat
aktiivisia.
3. 2009
4. Pelinkehitys
5. Ensimmäinen kerta wesibussissa ehdottomasti.
6. Wappu
7. Kannattaa käydä Blankon, OLuT:n ja koko yliopiston laajuisissa
tapahtumissa. Verkostoituminen auttaa myös opinnoissa.

Riku Kalander
1. Riku “Dara” Kalander
2. Palapeli, olen osieni summa: jos osat on hukassa, olen sekaisin
3. -08
4. Ongelmien ratkaiseminen
5. Fuksivuodessa parasta on fuksisuunnistus ja uusiin ihmisiin tutustuminen
6. Yksi tapahtuma on ylitse muiden ja se on Olutin jouluristeily
7. Olkaa aktiivisia, verkostoitukaa uusiin ihmisiin, he eivät pure (kovaa). ;)
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Atte Tamminen
1. Atte “Pablo” Tamminen Joensuusta
2. Roguelike-pelit: yrität lopettaa, mutta ne tulevat takaisin entistä
raivostuttavampina!
3. vuosi sitten
4. viestien liikkuminen johdoissa ja piirilevyillä
5. omaan kämppään muuttaminen (olen aikamoinen kotirotta)
6. Blankon tapahtumista paras oli kroketti, muista jäi mieleen Tuomas
Henrik 45specialissa ja Maraconit
7. kandee irkkaa, lukee kurssikirjoi ja skruudaa parsaa

Excuraportti
teksti: Karoliina ”Danju” Kemppainen

Jotta opiskelijat eivät aivan uupuisi rankan kevätopiskelun alla, päätti Blanko yhteistyössä
tietojenkäsittelytieteiden laitoksen kanssa järjestää jokakeväisen opintomatkan Tallinnaan (tapahtuma
tunnetaan myös nimellä “kevätexcu”). Matkaan lähdettiin vähemmän myrskyisenä keskiviikon ja torstain
välisenä yönä. 50 urheaa opiskelijaa pakkasi laukkunsa linja-auton uumeniin ja puhkui loputonta intoa matkalle
lähdön edessä. Riemu oli ylimmillään, mutta viimeistään aamukuudelta reippaimmatkin matkalaiset taisivat
jo torkahtaa. Valitettavan viime hetken peruuntumisen vuoksi urheat opiskelijat eivät päässeet vierailemaan
ennalta sovittuun firmaan, jonka nimi tässä jääköön mainitsematta. Sen sijaan matkalaiset visiteerasivat
vapaasti valittavissa kohteissa runsain määrin.
Tutustuttuamme kauniiseen pääkaupunkiimme suuntasimme kohti satamaa, josta matka jatkui. Tallinnaan
saavuttiin iltamyöhäisellä ja hotelliin kirjautumisen jälkeen monet suuntasivatkin hakemaan itselleen jotain
iltapalaa, jonka jälkeen nukkuminen oli usean valinta. Seuraava aamu hotellissa käynnistyi harmaan sateisena.
Tihkusta huolimatta osa matkalaisista halusi ulkoilma-aktiviteetteja ja suuntasi kohti Tallinnan eläintarhaa,
jossa useat eksoottiset ja vähemmän eksoottiset eläimet valloittivat paatuneimmankin it-opiskelijan sydämen.
Päivään mahtui myös vanhassa kaupungissa kuljailua sekä ravintolassa syömistä. Allekironnut ehti myös
piipahtamaan muutaman muun kanssa keskiaikaisista kidutusvälineistä kertovassa museonäyttelyssä. Illalla
tutustuimme paikalliseen yöelämään, ja sitähän riitti. Tarjolla oli monenmoista yöklubia sekä pubia.
Seuraava päivänä alkoi kotimatka, mutta onneksi päivä oli vasta lauantai. Niinpä hekin, jotka maanantaina
suuntasivat takaisin sorvin ääreen (opiskelu on työtä) pystyivät nauttimaan paluumatkasta, jota siivitti muun
muassa huoltoasemalta hankittu karaokelevy. Oulussa bussista purkautui iloinen lauma opiskelijoita, jotka
olivat virkistäytyneitä saadessaan hetken levätä ja ajatella jotain muutakin kuin tenttejä ja kursseja. Kotiin
päästyään monet ottivatkin Tallinnan tuliaiset kainaloon ja sunntasivat kotia kohti odottamaan Wappua!
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Tietoa Blankon tiedotuksesta

Mistä tiedän milloin on bileet? Entäs voinko ostaa jostain haalarimerkkejä? Löytyykö 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
Näiltä sivuilta löydät informaatiota Blankosta yleensä, miten Blankoon liitytään, kuka heiluttaa nuijaa ja niin
poispäin. Sivuilta löytyy kattava arkisto vanhoja tenttejä. Erilaisista tapahtumista ja bileistä tiedotetaan webissä,
ja valokuvaaja tuppaa laittamaan sinne myös todistusaineistoa bileistä. Blankon sivuja kannattaa siis selailla
usein!
Lisäksi tietoa kulkee sähköpostitse. Tapahtumien ja muiden asioiden lisäksi välitetään tietoa mm. avoimista
työpaikoista. Blankon postituslistoista löydät tietoa osoitteesta http://www.blanko.fi/toiminta/
Blankolla on oma irc-kanava, jonne pääsee avaamalla jonkin irc-ohjelman ja kirjoittamalla
/join #blanko
Blanko-kanavalla voi jutskailla ihan mistä vaan. Yhdistävä tekijä kanavalla on se, että kaikki siellä ovat (tai ovat
olleet) TOLlin opiskelijoita. Jos IRC on sinulle ennestään outo asia, pienryhmäohjaajasi opastanee tässäkin
asiassa. Myös vuosikursseille on omat kanavansa. #blanko.2012 -kanavalta löytyvät kanssaopiskelijat, mutta
myös pienryhmäohjaajat, hallituslaiset ja muita aktiiveja.
Myös Blankon Facebook-sivua käytetään tapahtumista ja muusta mahdollisesta tiedottamiseen:
http://www.facebook.com/blankory
Viimeisenä muttei vähäisimpänä: Ilmoitustaulut kiltahuoneella ja luentosalien IT115 & IT116 läheisyydessä.
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 johonkin toimihenkilöön!
Sähköpostiosoitteet löydät osoitteesta
http://www.blanko.fi/kilta/hallitus/
Parhaimmat poiminnat ja paljon muuta luet kuitenkin tästä lärttysestä, Blankista. Muista siis myös
http://blankki.blanko.fi
Kaikille yliopiston opiskelijoille avoimista poikkitieteellisistä tapahtumista pääsee parhaiten selville OYY:n
kautta. Osoitteesta http://oyy.fi/ löytyy mm. tapahtumakaleteri ja monia eri postituslistoja joille liittymistä
kannattaa vahvasti harkita. Erityisesti Oyytiedotus-listalle liittymällä saa tietää missä mennään ja mitä tapahtuu.
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Kampusalueen kartta
TOL:n
tietokoneluokat
(FY alkuiset
esim. FY1045)

tietojenkäsittelytieteet
biokemian laitos
it133
M-ovi

it134
it138

portaat
TOL:n
uusiin
tiloihin

it115

Blankon
Kiltahuone

it116

Vihreät
naulakot

paperika

Tellus

L2

Discus

L3

Kastari

Aular

R-ovi

Luna

Koneen sauna

Saalastinsali
sähkötekniikan
osasto

Kyykkäkoppi

Yliopistokatu
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Vinkkejä
Paperikaupasta saat prujuja
Aularavintolasta ja Julianiasta löydät HA:n
Kiltikseltä saat ilmaista kahvia

biofysiikan laitos

Tulostaa voit esimerkiksi Telluksessa
tai atk-asemalla
TOL:n uudet toimitilat sijaitsevat ns. tähtitieteen
käytävällä kolmannessa kerroksessa. Täällä majailee
henkilökunta mutta opetusta on it luokissa ja
mikroluokissa vanhalla fysiikan käytävällä.

biologian laitos
opiskelijapalvelut

auppa
L1

Julinia

Oranssit
naulakot

Cursus

Pegasus

L6
L4
atk-asema

ravintola
humanistinen tiedekunta

Mikrohalli

Snellmania
Prosessi ja
ympäristötekniikan
osasto

taloustieteiden
tiedekunta
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Kiltahuoneen esittely

Kiltahuone, kiltis, minun sanojeni mukaan betonibunkkeri tai toinen koti... Blankolaisten toinen olohuone.
Ensisilmäyksellä kiltahuoneelle tultaessa saatat nähdä kourallisen ihmisiä läppärit sylissä irkkaamassa aivan
hiljaa, välillä naurahdellen itsekseen. Kohta huomaat olevasi yksi heistä. Kiltahuone, tuo mystinen (ja kenties
ainoa) paikka, jossa blankolaiset harrastavat sosiaaliseksi kanssakäymiseksi luokiteltavaa käyttäytymistä.
Blankon kiltahuone sijaitsee pommisuojassa, jonne pääsee Geokäytävältä. Et välttämättä vielä tunne yliopiston
katuja, ja tuskin tulet tuntemaankaan, mutta on silti hyvä muistaa, että kiltahuoneelle pääsee Geokäytävältä.
Mutta mikä se kiltahuone sitten on? Kiltahuone lyhykäisyydessään on paikka, jossa tapaat opiskelijakavereitasi.
Kiltahuone on juuri se paikka, jonne voit tulla luentojen tai harkkojen välissä, ennen niitä tai niiden jälkeen
vaikkapa juomaan kahvia, seurustelemaan muiden nörttien kanssa tai jopa opiskelemaan! Kiltahuone on
paikka, jossa toivottavasti (tai valitettavasti) sinäkin tulet viettämään suuren osan yliopistolla vietetystä ajastasi.
Vaikka kiltahuoneemme sijaitsee pommisuojassa, on siellä silti ajoittain toimiva ilmastointi sekä juokseva
vesi. Kiltahuoneemme käsittää kaksi huonetta sekä keittiön, eli periaatteessa siellä voisi jopa asua - vain
vessa puuttuu! Kuitenkin kiltahuoneemme on auki vain n. 8-16, joten täysin kokopäiväiseen asumiseen se ei
sovi. Olemme siinä mielessä onnekkaassa tilanteessa, että kiltahuoneemme on vain meidän käytössämme.
Perimmäisestä huoneesta löytyy oleskelutila, jossa on Xbox (ja Mashed!!111), tietokone, sohvia, musiikkia,
ihmisen kaltaisia olentoja... Tästä huoneesta siis löytyy melkeimpä kaikki, mitä opiskelija tarvitsee. Hiljaisuutta
sieltä ei kuitenkaan aina löydy, joten jos melutaso nousee yllättävänkin korkeaksi, ja pitäisi myös opiskella (Ai
täh? Opiskella? No jos yksi Mashed ennen sitä!), on toinen huone täydellinen vaihtoehto. Sieltä löytyy pari
sohvaa ja pöytä, sekä muutama aataminaikainen tietokone, joiden toimivuutta en voi taata. Keittiöstä löytyy
ainakin kahvinkeitin, yleensä myös kahvia ja kahvikello (jonka käytön tulet toivottavasti oppimaan), jääkaappi,
mikro ja vedenkeitin. Kertakäyttömukeja kuitenkaan keittiöstä ei aina löydy, joten oman mukin tuominen on
suositeltavaa. Jääkaappi on vapaa omien eväiden säilyttämiselle, kunhan niitä ei säilytä siellä viikkotolkulla –
kukaan ei halua löytää yllätyksiä kuukausien päästä jääkaapista.
Vaikka mainitsinkin jo aikaisemmin kiltahuoneen olevan paikka, jossa harrastetaan sosiaalista kanssakäymistä,
ei se kuitenkaan ole pakollista. Voit aivan hyvin tulla myös hautautumaan läppärisi taakse irkkaamaan,
pelaamaan tai koodaamaan, eikä kukaan katso sinua paheksuen. Otamme vastaan kaikki ihmiset sellaisina
kuin he ovat, eikä kiltahuoneeltamme löydy myöskään kiusaamista tai syrjimistä. Kiltahuone on avoin kaikille
blankolaisille!
Olet siis todella tervetullut tutustumaan kiltahuoneeseemme ja ihmisiin siellä! Otamme innolla vastaan uudet
ihmiset kuluttamaan kiltahuoneemme ikivanhoja sohvia. Muistathan kuitenkin pitää kiltahuoneen siistinä, jotta
muutkin sinne kehtaavat tulla :-)
Jenny “Jents” Ilonen
fuksivastaava
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Yleiskatsaus
kiltiksen
musiikkiin
By
musarunkkari
Kuten kaikki tollilaiset tietävät, kiltahuoneellamme on tietokone jossa on internet. Tämä mahdollistaa nörteille
sen, että YouTubesta ja Spotifystä voi kaivella esiin mitä mielenkiintoisempia kappaleita ja videoita sekä
itsensä että muidenkin kuultavaksi tai nähtäväksi. Blankolla on Spotify Premium-tili minkä ansiosta kiltiksellä
soi usein musiikkia tauotta. Olen usein tullut kiltikselle, jossa onkin soinut musiikkia huoneen ollessa tyhjillään,
kiitos repeat-toiminnon.
Mitä musiikkia kiltahuoneella sitten kuunnellaan? Tyypillisiä kappalevalintoja ovat nettimeemit, kuten Amazing
Horse, Epic Sax Guy tai vaikkapa Pullava. Tällaisien huumorilaulujen tahdissa on helppo purkaa luennoilla
kasautunut ahdistus tai pelata Mashedia. Toki näiden kappaleiden tahdissa voi myös opiskella, mutta se
useimmiten saattaa jäädä yritykseksi. Siksi moni siirtyykin toiseen huoneeseen jos haluaa keskittyä johonkin.
Moni siirtyy toiseen huoneeseen myös silloin, kun Veskun Hyvää Puuta alkaa soimaan.
Kiltiksellä soi myös hyvääkin musiikkia. Spotify-tilillämme on monia erinomaisia soittolistoja jotka soivat usein
loputtomalla shuffle repeatilla jos joku ei jaksa käydä laittamassa jotain tiettyä artistia/levyä/genreä soimaan.
Usein joku viitsii tämän tehdä, joten saamme nauttia yleensä hyvätasoisesta musiikista. Kiltahuoneella
todellakin soi musiikkia laidasta laitaan (ja nämä laidat eivät muuten rajoitu Voicen soittolistan laitoihin) sillä
tästä pitää huolen jokaisen nörtin oma pieni sisäinen musarunkkari ja tietenkin killan virallinen musarunkkari
eli siis allekirjoittanut. Löytyy metelimiehiä, löytyy dubstep-eläimiä, löytyy indiehippejä, löytyy hipsteriä sekä
kansantanhujen ystävää. Aivan mielivaltaisesti ei musiikkia voi kiltahuoneella kuunnella, sillä DJ saa usein
välitöntä palautetta arvovaltaiselta raadilta, joka koostuu sohvilla loikoilevista, läppärillä suojautuneista
nörteistä. Joskus palaute on jopa fyysistä.
Jotta homma ei menisi ihan luokattomaksi, on hyvä puhua ns. herrasmiessäännöistä. Niistä tärkein (ja ainoa)
on se, että jos laitat jonkun erityisen ärsyttävän tai muuten vain täysin älyttömän kappaleen soimaan, on sinun
kuunneltava se paikan päällä loppuun tai vaihdettava tilalle parempaa. On myös kohteliasta huomioida muut
kiltahuoneella oleskelevat ihmiset ja säätää äänenvoimakkuutta sopivalle tasolle. Huonoilla musiikkivalinnoilla
voi saattaa kiltahuoneellisen porukkaa hulluuden partaalle tai sitten voi käydä niin kuin allekirjoittaneelle kävi.
Saavuin kiltahuoneelle kesken maaliskuisen arkipäivän ja huomasin että Spotifystä soi Maybeshewill-niminen
pumppu. En ollut kuullut kyseisestä bändistä aikaisemmin, mutta hetken kuuntelun jälkeen ihastuin siihen
ja nyt kyseinen bändi kuuluu musarunkkarin musiikkikirjastoon. Jätin kiltiksen tietokoneelle “lapun” jossa
tiedustelin sen ihanan olennon henkilöllisyyttä, joka johdatti minut tietämättään kyseisen bändin pariin, mutta
tätä henkilöä ei ole vielä tähän päivään mennessä löytynyt. Kenties jonain päivänä ...
Kiltahuone on kaikkien tollilaisten olohuone. Musiikki kuuluu olohuoneeseen ja rentoutumiseen. Kuunnellaan
musiikkia ja nautitaan elämästä.
Ilosaarirock 2012 jälkitunnelmissa,
Tommi “patukki” Sikanen, musarunkkari
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Blankon esittely
teksti: Karoliina ”Danju” Kemppainen
Blanko ry. on vuonna 1973 perustettu Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen (TOL)
opiskelijoiden oma ainejärjestö eli kilta. Tämän yhdistyksen tarkoituksena on
toimia tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden etujärjestönä ja yhdyssiteenä sekä
Oulun yliopistossa että valtakunnallisesti ja siten tukea alan opiskelijoiden yhteisiä pyrkimyksiä. Lisäksi
Blankon pyrkimyksenä on tarjota jäsenilleen sekä muille opiskelijoille erilaista vapaa-ajan toimintaa ja
tutustuttaa heidät toisiinsa sekä Ouluun että sen tarjoamiin aktiviteetteihin.
Blanko on osiensa summa, sillä ilman aktiivisia tekijöitä ei yhdistystäkään olisi. Miksi et siis tulisi mukaan
toimintaan? Me blankolaiset olemme hyvin toimeliasta sekä sosiaalista porukkaa. Killan parista jokainen
voi löytää itselleen läjän uusia kavereita sekä mieluisaa tekemistä. Toivomme, että myös sinä, uusi
opiskelija, tulet mukaan toimintaamme ja tutustumme toisiimme. Tule ainakin käymään kiltahuoneellamme,
sillä se todella on yhdistyksemme sydän tarjoten monia virikkeitä väsyneelle opiskelijalle. Blanko on
yksi Oulun yliopiston suurimmista killoista noin 500 jäsenellään. Suurimmaksi osaksi jäsenet ovat
tietojenkäsittelytieteiden nykyisiä ja entisiä opiskelijoita, mutta killan hallitus voi hyväksyä killan jäseniksi
myös muita.
Blankon toimintaa rahoitetaan pääasiassa Tietotekniikan liiton jäsenmaksupalautuksilla, ja näitä tuloja
kilta käyttää jäsentensä vapaa-ajan vieton tukemiseen mm. maksamalla osallistumismaksuja ja tukemalla
matkoja erilaisiin tapahtumiin sekä järjestämällä muuta vapaa-ajan toimintaa.
Yhdistys koostuu siis meistä opiskelijoista ja meno on sen mukaista. Tarjoamme monenlaisia tukipalveluita
niin opiskeluun kuin sen ulkopuoliseen opiskelijaelämään. Helpoiten Blankon huomaa sen järjestämistä
jäsentapahtumista sekä bileistä. Bileiden lisäksi Blanko tarjoaa kulttuuria, lan-tapahtumia, urheilua, peliiltoja, yritysvierailumatkoja jne. nautittavaksi. Hieman näkymättömämpi, mutta ei yhtään vähäisempi,
toimintamuoto on Blankon jatkuva puuttuminen mahdollisiin opetuksen epäkohtiin sekä parannusehdotusten
esittäminen suoraan TOL:n johdolle.
Toivottavasti näemme syksyllä toisemme Blankon tapahtumissa sekä yliopiston käytävillä!

Blanko lyhyesti
Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen opiskelijoiden ainejärjestö.
Perustettu 1973.
Jäseniä noin 500.
Blanko r.y. on Tietotekniikan liiton jäsen.
Blanko ry, Tietojenkäsittelytieteiden laitos, 90014 Oulun Yliopisto

Miksi kannattaa liittyä Blankoon?
teksti: Juho “Hilloh” Leinonen
Kuten varmaan jo nyt tiedät, Blanko on Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden ainejärjestö.
Kaikki TOL:n opiskelijat ovat tervetulleita Blankon jäseneksi. Mutta mitä tuo jäsenyys oikein sitten tarkoittaa?
Tässä Blankissa on jo kerrottu jonkin verran Blankon järjestämistä tapahtumista, joten niihin en nyt tässä
perehdy. Tapahtumien lisäksi Blankon jäseneksi liittyminen antaa paljon muitakin etuja. Blankon jäsenet saavat
hankkia Blankon hienot opiskelijahaalarit, joita käyttäen erottuu edukseen tapahtumissa.
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Blankon jäsenenä saa myös pääsyn Microsoftin DreamSpark Premium -ohjelmaan (entinen MSDNAA).
DreamSpark Premiumista Blankon jäsenet saavat ilmaiseksi Microsoftin ohjelmistoja aina kehitystyökaluista
käyttöjärjestelmiin asti (Office ei valitettavasti kuulu tähän joukkoon). Saatavilla on siis lisenssit Windows 7:ään
kuin vanhempiin versioihinkin ja tulevaisuudessa myös uusi Windows 8 tulee saataville.
Blankon jäsenet ovat myös oikeutettuja saamaan tunnukset Blankon omalle palvelimelle eli Bugille. Bugi
tarjoaa levytilaa tiedostoille, sekä pyörittää niin PHP:tä kuin MySQL:lää.
Blanko hoitaa myös jäseniensä eli opiskelijoiden edunvalvontaa. Blanko on suoraan yhteydessä
tietojenkäsittelytieteiden laitoksen opetuksen kehittämistyöryhmään kahden opiskelijajäsenen kautta. Näin siis
opiskelijat voivat saattaa opetuksessa mahdollisesti huomaamiaan epäkohtia paremmin esille kopovastaavan
kautta.
Blankon jäsenyydessä on kaksi eri vaihtoehtoa: paikallisäsenyys ja täysjäsenyys. Kaikki ylläoleva kuuluu jo
paikallisjäsenyyteen, jonka jäsenmaksu on 10e/vuosi. Täysjäsenenä liityt Blankon lisäksi myös Tietotekniikan
liiton eli TTL ry:n jäseneksi. Tietotekniikan liiton jäsenenä saat halutessasi Tietokone-lehden joko
kotiinkannettuna tai verkkoversiona. Tietokone-lehden lisäksi on myös mahdollista valita lisämaksusta toinen
lehti. Alle 28 v. opiskelijan täysjäsenyyden hinta on 28e (ei lehteä) - 59e (Tietokone + kakkoslehti). Lehtien
lisäksi TTL ry:n jäsenetuihin kuuluu paljon muutakin. Tarkemmin näitä etuja voi tarkastella osoitteess
http://www.ttlry.fi/henkilöjäsenedut
Blankon jäseneksi liittyminen on helppoa. Niin täysjäsenen kuin paikallisjäsenen liittymislomakkeen löydät
osoitteen http://www.blanko.fi/kilta/liittyminen/ kautta ja samassa osoitteessa voit tarkastella myös
jäsenetuja tarkemmin. Tämän lehden takakannessa on myös liittymislomake, jonka voi palauttaa Blankon
kiltahuoneella olevaan laatikkoon, pienryhmäohjaajallesi tai hallituksen jäsenelle. Jäsenyysasioissa voi myös
ottaa yhteyttä minuun sähköpostitse osoitteella jasenvastaava@blanko.fi.

Tollin opiskelija

Paikallisjäsen

Täysjäsen

Blankon tekemä edunvalvonta työ esimerkiksi
opiskelussa

X

X

X

Osallistuminen suurimpaan osaan Blankon
järjestämistä tapahtumista

X

X

X

Osallistuminen kaikkiin Blankon tapahtumiin ja
alennuksen saaminen excusta

-

X

X

Oikeus käyttää Blankon haalareita

-

X

X

Tunnukset Bugille

-

X

X

DreamSpark Premium (ilmainen Windows 7,
kehitystyökaluja yms.)

-

X

X

Tietokone-lehden vuositilaus

-

-

X

Jonkin seuraavista lehdistä tilaus hintaan 30e/
vuosi: Tietoviikko, Pelit, 3T, Tiede tai Turvallisuus &
Riskienhallinta

-

-

X

Alennuksia TTL:n tarjoamista kursseista ja
tapahtumista

-

-

X

Alennuksia matkoista ja hotelleista

-

-

X

Alennuksia lehdistä ja kirjoista

-

-

X

Alennuksia silmälaseista

-

-

X

Tietotekniikan lakiasioissa maksuton neuvonta

-

-

X

hinta/vuosi

0e

10e

29e
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Miksi kannattaa lähteä
tapahtumiin mukaan?
Vaikka Oulu oli minulle hyvin tuttu kaupunki, en
tuntenut täältä juuri ketään fuksivuoteni alussa.
En myöskään tuntenut ketään muuta tollilaista, ja
kieltämättä minua mietitytti, mitenköhän minä pärjään täällä. Päätin kuitenkin kerätä rohkeuteni ja
aloinkin olla tuttu näky Blankon kiltahuoneella ja
erinäisissä tapahtumissa, opiskeluita kuitenkaan
unohtamatta. Tutustuin liutaan uusia ihmisiä niin
Mashedin kuin bileidenkin merkeissä, ja monista
kiltalaisista on tullut minulle ystäviä. Uusiin
ihmisiin tutustumisen lisäksi vietin aivan mahtavia hetkiä tapahtumissa, ja pian tajusinkin, että
minusta oli tullut...aktiivi. Nykyään kirjoittelen
juttuja Blankkiin sekä nillitän muiden blankkilaisten
kirjoitus- ja kielioppivirheistä, mitä aion sinnikkäästi jatkaa tulevaisuudessakin. Lisäksi minua on
mahdollista bongata niin tapahtumista kuin myös
kiltahuoneelta Mashedin äärestä. Suosittelen kovasti tapahtumiin osallistumista, sillä ne ovat mahtavia tilaisuuksia tutustua niin omiin vuosikurssilaisiin
kuin myös vanhempiin opiskelijoihin!
Johanna “Freya” Korhonen

Niin, tuo otsikon kysymys mietitytti
itseänikin fuksivuoteni alussa. Nyt vuoden jälkeen en todellakaan ole katunut
päivääkään sitä, että lähdin mukaan
Blankon toimintaan: olen hallituksessa
fuksivastaavana, kirjoittelen vaihtelevasti juttuja Blankkiin, olen pienryhmänohjaajana ja minut löytää melko
varmasti kiltahuoneeltamme lähes milloin
vain! Voisin siis minäkin kutsua itseäni
Blankoaktiiviksi. Muutin Ouluun opiskelujen alkaessa toiselta paikkakunnalta,
ja vaikka kotipaikkakuntani ei Oulusta
kaukana olekaan, en tuntenut täältä
oikein ketään. Blankon tapahtumien
kautta olen tutustunut muihinkin saman
alan opiskelijoihin, ja olen löytänyt kenties
koko elämän kestäviä ystäviä. Opiskeluajasta tulee todella pitkä, jos sen joutuu
kulkemaan yksin, suosittelen siis täysin
osallistumaan tapahtumiin!

Jenny “Jents” Ilonen

20

Fuksisanasto

WTf
laku
lol

Teksti: alkuperäinen (Blankki 3/2006) Tommi Portti ja Juho Myllylahti, tähän numeroon muokannut
Tommi Sikanen

Henkilökuntaa:

turingin kone, kiikkustuoli ja paljon “itsestäänselviä”
asioita.

Professori (proffa) Yliopistossa tutkiva ja opettava
tohtorishenkilö, usein vieläpä jonkin laitoksen johtaja.
Myös erityisistä ansioista Tasavallan Presidentti voi
myöntää professorin arvonimen.

JO Harjoitustyö Tehkää heti kun pystytte! Oikeasti!
( eli vanha ohjelmointityö 1, jos joku sitä vielä siksi
kutsuu ;) )

Assistentti eli assari on koulutusvirassa, jossa
opetetaan ja tehdään omaa jatkotutkimusta. Heitä
tulet näkemään esim. kurssien harjoituksissa.
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

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 Tietokoneihmisen iltarukous

Ensimmäisen vuoden
kursseja:
JO Johdatus ohjelmointiin, kuinka minusta tulee
kunnon nörtti, tai ainakin koodaava sellainen
JOTT Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin, kuinka
ihmisistä on tullut nörttejä kautta aikojen.
TJSP Tietojärjestelmien suunnittelun perusteet:
nörttien ajatusmaailma piirroksina. Vanhemmat
tieteenharjoittajat voivat kutsua virheellisesti vanhalla
nimella JTS.
ITKK Ei ilmatorjuntakonekivääri, mutta tuntuu yhtä
kivalta...

WOW ... älä vaan sano että pelaat.
WTF Olo joka usein yllättää. What the fuck ”Mitä
kummaa?” nuin kiltisti sanottuna
IRC EI ole se sivusto johon voi lisätä kuviansa
muiden ihmeteltäväksi.

Hyvä tietää:
OY Oulun yliopisto
OYY tai YO-kunta Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Tietoturha, (Tietoturva) Jotain minkä suurin osa
meistä hallitsee, tai luulee hallitsevansa, mutta silti
siellä istutaan. Tentti, jonka luulit päässeesi läpi
ensiyrityksellä. Suojautuneet nörtit.

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.

Diskreetit rakenteet Matematiikkaa, logiikkaa,

TOL Tietojenkäsittelytieteiden laitos. Lyhenne tulee
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muinaisilta ajoilta jolloin laitostamme kutsuttiin
nimellä Tietojenkäsittelyopin laitos. Opista on
sittemmin tullut historiaa, mutta tietojenkäsittelyopin
laitos saa edelleenkin postia.

työnään (tai jopa oman aiemman työn kopiointi ilman
viittauksia). Tarkoituksellinen plagiointi voi johtaa
pahimmillaan tutkinnon hylkäämiseen tai yliopistosta
erottamiseen.

YTHS Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö. Niin
ainakin jotkut väittävät. Voit mennä kätevästi
valittamaan kurkkuaidsia tai muuta tautia

Pro gradu (gradu) Ylemmän korkeakoulututkinnon
lopputyö.

HA Hampurilaisateria. Iltaläskiä. Saa sekä
Aularavintolasta että Juliniasta, ovat kumminkin
erilaisia. Kokeile ihmeessä! (koukuttavia
makuelämyksiä)

Opiskelijaelämästä:

Muuta opiskeluun liittyvää:
Bumerangi Essee, referaatti tai harjoitustyö, joka
hyväksymättömänä palautuu opiskelijalle kera
opettajan punakynäisten korjausvaatimusten.

OLuT Tässä kirjoitusasussa Oulun Luonnontieteilijät
ry, eli lutkakiltojen kattokilta. Blanko on sekä kaatanut
että vallannut OLuTin. Olut on myös juoma. OLuT
järjestää muun muassa olutiltoja, yo dawg.

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

Eurot Oululainen väistyvä perinne keskioluen
ja siihen rinnastettavien alkoholijuomien
polkumyynnistä. Oulusta löytyy eurot tai lähes eurot
viikon jokaiselle päivälle. Blankolaiset euroilevat
enimmäkseen Hevimestassa.

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

Yhdet Suhteellinen käsite. Tarkoittaa että lähdetään
nauttimaan alkoholijuomia sivistyneesti (yleensä
useammassa määrin kuin yhden(1) verran)

Copypasta/copypaste Tätä EI saa tehdä, lainata ja
koostaa myös omasta lukemastaan tekstinsä mutta
tämä on huono tapa, opetelkaa pois siitä jos olette
tehneet.
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.
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
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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.

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. Blankolla
järjestää syys- ja kevätexcun per lukuvuosi.
Goa-tze Taistelulaji jonka kädentaitoja esitellään
euron illoilla päällekarkaajan karkoittamiseksi.
GooM Vuosittain helmikuussa järjestettävä
akateeminen risteily Suomenlahdella; mahdollisuus
bailata neljä päivää peräkkäin tuhansien muiden
opiskelijoiden kanssa!
Haalarit Opiskelijan oma “univormu”; käytetään
bileissä, excuilla ja erinäisissä tapahtumissa.
Haalareihin voi kiinnittää haalarimerkkejä, pinssejä
ym. tauhkaa. Blankolaisilla tummansiniset.
Jippo Alatyylin ilmaisu jonka alkuperä sinulle vielä
selviää.
Lutka Luonnontieteilijä
N Mystinen ennalta-arvaamaton ja todennäköisesti

hyvinkin suuri määrä ihmisiä, tavaroita tai
aikayksiköitä. Yleensä kuulee puhuttavan ”ännännen
vuoden opiskelijoista”.
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.

Caio Unirestan omistama 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. Blankkitiimi suosittelee
luotiliivien hankkimista tai hyvin tukevaa humalaa ja
itsepuolustustajua mikäli haluaa käydä.
Kiltis, kiltahuone Blankolaisten oma tila yliopistolla,
sijaitsee kellarikerroksessa sinisen käytävän varrella.
Paikka jonne kaikki Blankon jäsenet ovat tervetulleita!

Kasvatustieteilijä, kasvis Olet ollut vähintään 12
vuotta elämästäsi kasvisten tai osa-aikakasvisten
käsiteltävänä.

Oranssit naulakot Sekoittuvat helposti vihreisiin
naulakoihin. Sijaitsevat Aularavintolasta katsottuna
vastakkaisella puolen vihreistä naulakoista, voivat
myös vaihtaa paikkaa keskenään.

Wesibussi Bussi numero 69 joka kiertää
Linnanmaan ja keskustan väliä wappuna,
todennäköisesti elämäsi hauskin kyyti.

Patio Oululaisten ikioma ravintolan
ulkoanniskelualue. Suomen ensimmänen patio oli
ylioppilastalo Rauhalan pihalla 60-luvulla.

“Voi veljet.” Blankon ja Kultun viini- ja juustoillassa
Wappuna 2012 knockin lanseeraama käsite. Kun
et mitään muuta pysty (syystä tai toisesta) enää
sanomaan, sano tämä.

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.

Paikkoja:
Aularavintola ja Aulakahvila Yliopiston
keskusaulan alakerrassa sijaitseva ruokapaikka.
Aulakahvila sijaitsee tämän yläpuolella, tosin myös
Aularavintolasta saa kahvia. Tunnetaan myös nimillä
yläkuppila ja alakuppila.

“

21:21 <+Dara`> tiesittekö että saippuakivikauppias on
pisin palindromi
21:23 < Jarzka> Dara: ei ole?
21:24 < Jents> tissit on palindromi, tiesittekö?
21:24 < Jarzka> Saippuakukkakivikakkukauppias
21:25 < Jarzka> Tomaattimehupajapuhemittaamot
21:25 <@Hilloh>
kirjoitansanojaperäkkäinjateyritättelukeaniitäväärinpäin
21:24 < Jarzka> Saippuakukkakivikakkukauppias
21:25 < Jarzka> Tomaattimehupajapuhemittaamot
21:25 <+Dara`> no kyllähän niitä kirjaimia voi laittaa
peräkkäin vaikka kuinka monta jos haluaa, mutta siis
eihän noi oo sanoja
21:25 <@Hilloh>
kirjoitansanojaperäkkäinjateyritättelukeaniitäväärinpäin
21:25 < Jents> Hilloh: :D
21:26 < Jents> joo, jos jottai ->

IT 115 Perusluentosali, IT 116:n naapuri.
Vihreät naulakot Yliopiston yleinen
kohtaamispaikka. Sekoittuvat helposti oransseihin
naulakoihin. Sijaitsevat Aularavintolasta katsottuna
vastakkaisella puolen oransseista naulakoista, voivat
myös vaihtaa paikkaa keskenään.

21:26 < Jents> on tää huonoa nörtteilyä ko jaksa enää
edes koneella istua
21:26 < Henkraks> Dara`: no saippuakukkakivikakku?
21:26 < Henkraks> etkö oo nähny
21:26 < Henkraks> :------DDDDDDDD
21:26 <+Dara`> :-D
21:26 <@Donni> innosotunutsonni
21:26 < Jents> *innostunut sonni
21:26 <@Donni> nappiin meni
21:26 <@Donni> innostunut donni
21:26 < Henkraks> sonnistunut inni
21:26 < Jents> innostunut innod
21:27 <@Hilloh> innodtunut donni
21:27 < Jents> joo, tuohan on nuhanenän innostunut
sonni
21:27 < Jents> innodtunut donni, dedä dukodda
21:28 <+Dara`> donnistunut innod?
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Syksyn tapahtumia

Tapahtuma
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Kuvaus

Ajankohta

Paikka

Fuksisauna

Jokaisen fuksin pakollinen _tapahtuma_.
Sisältää Blankon esittelyn, naposteltavaa,
lämpimän saunan sekä kaikenlaista muuta
mukavaa mm. ilmaisten juomien kera.

4.9.

Teekkaritalo

Vulcanalia

Oulun yliopiston opiskelijoiden lukukauden
avaa virallisesti syyskuun alkupuolella
järjestettävä Vulcanalia. Vulcanalia on
kaikille Oulun yliopiston opiskelijoille avoin
ja ilmainen juhla, jonka perinteisiä esiintyjiä
ovat yliopiston rehtori, teekkarikuoro TeeKu,
ylioppilaskunnan kuoro Cassiopeia ja
Teekkaritorvet. Elävää musiikkia ja railakasta
juhlintaa on riittänyt aina valomerkkiin asti.

5.9.

Toppilan Möljä

OLuT:n Fuksikisailut

Perinteiset kolmatta kertaa järjestettävät
fuksikisailut pienryhmille.

10.9

Linnanmaan
liikuntahallin
ympäristö

OluTin järjestämä
fuksisuunnistus

Kaikkien fuksien se _must_ tapahtuma! Aivan
ylivoimaisesti hienoin hetki fuksivuodessa.
Tarkoituksena kiertää ryhmissä rasteja ja
menestyä! Suunnistuksen jälkeen huikeat
bileet keskustassa.

12.9

Ympäri Oulua

Syysexcu

Johonkin päin maapalloa muutamaksi
päiväksi bussilla. Sisältää yritysvierailuja ja
hauskanpitoa.

Ilmoitetaan
myöhemmin

Kroketti

Blankon jokasyksyinen krokettiturnaus, jossa
otetaan blankolaisista mittaa ja nähdään kuka
on killan paras kroketinpelaaja (tai joka huijaa
parhaiten ilman että tuomari näkee)

Joskus lokakuussa

Syyskokous

Blankon sääntömääräinen kokous, jossa
valitaan seuraavan vuoden hallitus- ja
toimihenkilöt. Jos haluat mukaan toimintaan,
tule tänne!

Marras-joulukuun
aikana

Blankon ja OTiTin
lanit eli Fragment
Offset

Oulun yliopiston suurin verkkopelitapahtuma.

Ilmoitetaan
myöhemmin

Oulun
yliopistolla

Peli- ja leffailtoja

Pelaillaan lautapelejä, konsolipelejä ja
oleskellaan yhdessä. Saatetaanpa pistää
myös lanit pystöön, ja kisailla eri pelien
merkeissä. Niin ja leffailloissa katsotaan
leffoja naposteltavien kera videotykillä.

Ilmoitetaan
myöhemmin

Kiltis

Pikkujoulut

Vuoden parhaat pikkujoulupippalot. Kansalle
kinkkua ja piparia. Rienapojat ja joulupukkikin
saattavat piipahtaa.

Joulukuun alussa

Oulun tetra

Blankon
kiltahuoneen
takapihalla

Lyhyt opas irkkaamiseen
lol

lol

Alkuperäinen teksti Blankki 3/2010: Aleksi “Zeussi” Pöyhtäri ja Tuomas “TheQ” Kukkamaa
Tähän Blankki-numeroon muokannut: Johanna “Freya” Korhonen ja Tommi “patukki” Sikanen
Irc (eli irkki) on keskusteluohjelma, jonka käyttäjillä ei
yleisen käsityksen mukaan ole minkäänlaista elämää.
Tyypillisiin irc-käyttäjiin kuuluvat nörtit, jotka istuvat
koneella joka päivä eivätkä poistu ulos ikinä. Tämä ei
pidä paikkaansa sillä irkissä on paljonkin elämää, on
kanavia jossa samanhenkiset ihmiset voivat jutella
keskenään mistä aiheesta tahansa. Lisäksi irkkiin
pääsee lähes mistä tahansa kunhan Internet-yhteys
löytyy ja milloin tahansa, koska irkissä sopimatonta
aikaa ei ole.Irkin käyttö on helppoa ja tässä oppaassa käsitellään irkkauksen aloittaminen askeleittain,
mikäli se ei ole jo ennaltaan tuttua.
Tässä osiossa käsittelemme SSH-palvelimen
kautta irkkaamista.
1.Hanki irc-ohjelma, tällaisia ovat esimerkiksi mIRC.
Blankki suosittelee kuitenkin irkkaamaan SSHpalvelimen kautta, mitä varten sinun tulee hankkia
terminaaliohjelma, joihin lukeutuvat esimerkiksi Nutty,
putty ja putty tray. Suositeltava ohjelma on putty tray,
sillä puttya ja nuttya ei olla päivitetty useampaan
vuoteen.
2.Mikäli päädyit Nuttyyn, puttyyn tai putty trayhin,
niin ensimmäiseksi sinun tulee muodostaa yhteys
tuomeen. Kirjoita Host Name -kohtaan tuomi.oulu.fi,
valitse protokollaksi SSH ja paina OK.
3.Kun olet muodostanut yhteyden tuomeen, kirjaudu
sisään paju-käyttäjätunnuksillasi.
4.Seuraava askel on irc-ohjelman avaus, mikä
tapahtuu kirjoittamalla ikkunaan screen irssi. Screenkomento avaa irssi-ohjelman ja jättää sen päälle, kun
suljet SSH-ohjelmasi.
5.Irssin avattuasi sinun tulee ottaa yhteys irc-palvelimeen, joten kirjoita komentoriville /connect irc.oulu.fi

6.Kun olet saanut yhteyden ircnettiin, sinun kannattaa
tässä vaiheessa keksiä itsellesi nick, jolla sinut tullaan vastaisuudessa tuntemaan bittiavaruudessa(ja
joskus myös reaalimaailmassa). Vaihda nickisi kirjoittamalla /nick [oma nick].
7.Seuraava askel onkin kanaville liittyminen.
Blankolaisille tärkeimmät kanavat tulevat olemaan
oman vuosikurssisi kanava (joka on siis tässä tapauksessa #blanko.2012) sekä pääkanava #blanko.
Kanaville liitytään komennolla /j #[kanava].
8.Onneksi olkoon! olet nyt irkkaaja, hyvästele
elämäsi, ystävät ja sukulaiset. EI! Irkki on vain yhteydenpitoväline, eikä sen edessä tarvitse istua koko
ajan. Sen päällä pitäminen silloin, kun satut olemaan
koneella, on suositeltavaa.
9.Viimeinen askel on irkistä poistuminen ja sinne
palaaminen, tämä tapahtuu sulkemalla SSH-ohjelma,
ja kun haluat palata takaisin, seuraa askelia 2 ja 3
sekä kirjoittamalla komentoriville komento screen -rD.
Screen-komennon parametri r avaa ennestään auki
olevan screenin (eli jonkin auki olevan ohjelman), ja
parametri D “irroittaa” ohjelman muista istunnoista,
samalla sulkien muut istunnot. Käyttämällä aina komentoa screen -rD vältyt siis tilanteelta, missä irssisi
olisi jäänyt auki esimerkiksi kiltahuoneen koneelle.
Jos olet mac-käyttäjä, pääset irkin ihmeelliseen
maailmaan ilman mitään erikseen hankittavia
ohjelmia. Seuraavaksi irkki for dummies eli ohjeet
myös mac-käyttäjille.
1. Avaa Pääte/Terminal. Ota SSH-yhteys Tuomeen
kirjoittamalla “ssh pajutunnuksesi@tuomi.oulu.fi”.
2. Seuraa ylempänä olevia ohjeita kohdasta 4 alkaen.
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Muutamia kanavia:
1.#blanko - killan pääkanava.
2.#blanko.2012 - oman vuosikurssisi kanava, jolle liittyminen on ehdottoman suositeltavaa.
Blankossa on useita eri aiheisiin keskittyneitä alikanavia, ja niiden kaikkien listaaminen veisi aivan liikaa palstatilaa, joten suosittelemme kysymään lisää irkissä.
P.S. Putty liittää oletuksena leikepöydän sisällön suoraan oikeasta hiiren napista. Jos haluat välttää pasteamasta kaikkia salaisuuksiasi vahingossa irkkiin, suosittelemme vaihtamaan asetuksista vaihtoehtoisen
copypaste-moodin päälle.

Blanko in
English
Students who study information processing science belong to the faculty of science. As students, we have our
own student organization AKA a guild that looks after our needs and rights, enriches our daily lives among
countless hours of dreary studying with various kinds of fun and exciting activities and events. But Blanko
is not merely out there for fun and enjoyment: Members of Blanko get access to free software via Microsoft
Dreamspark Premium access - which pays back for the membership several times over.
While all students of science have a top-level guild (OLuT) they all are members of, Blanko is a step closer
to us down the hierarchy, catering to our own special needs - while OLuT takes the role of watching over all
students of science and not just you in particular.
Blanko has around 500 members and is one of the more active and wealthier guilds in the entire university.
The people are friendly, relaxed, fun and usually likeminded kindred spirits. People who study information processing science are easily recognizable from their cool dark blue student overalls, unmatched intellect, great
tastes and hot companions! :)
Blanko's place of residence, the guild room or 'kiltis' in Finnish, is located in the basement level of the university, down the stairs at the first door on the left at the corridor leading west between restaurant Discus and Tellus
Library. Kiltis offers us a place of refuge, a spot of serene relaxation for winding down in-between the lectures.
It has been furnished with comfort in mind: There are several comfy sofas, a coffee maker, a few computers,
including one with a subscription to Spotify as well as the necessary broadcasting equipment to play good
music jukebox style. One of the main attractions is, of course, the Xbox and the fanatic masses enslaved by
the surprisingly addictive and fun four-player-game known as Mashed.
Kiltis is the beating heart of information processing science actives and each and everyone of you are
welcome to enjoy it. While Kiltis is maintained by Blanko, it is actually open for everyone who knows how to
behave themselves.
For more information, visit http://www.blanko.fi/english/
And join our IRC-channels, such as #blanko on IRCnet!
-Sami ‘Dalzedur’ Frogell, one of the two International Relations Managers of Blanko
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Haalarimerkit 2,5€ / kpl
APInen laulukirja 5€

Joko sinulla on legendaarinen Blanko-paita, laulukirja
vailla vertaa ja nipullinen hienoimpia haalarimerkkejä!?
Jos vastasit jossakin kohdassa "ei". Niin älä
panikoi. Kiltahuoneelta voit käydä ostamassa
kyseisiä tuotteita satunnaisen randomisti tai sitten

Kiltapaita 10/12€

kiltahuonepäivystyksen aikaan torstaisin klo 13-14.
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Blanko ry.
Lomake täytetään selvästi tekstaten
Sukunimi

Paikallisjäsenen liittymislomake

Etunimet, puhuttelunimi alleviivataan

Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Sähköposti

Vuosikurssi

Syntymäaika

Opiskelupaikkakunta

□ Oulu

Liittymispäivämäärä

□ Kajaani

_____._____.20_____

Edellä olevan vakuutan kunniani ja omatuntoni kautta
Paikka _____________________

Päiväys _____._____.20_____

Allekirjoitus ____________________________________________________

Blanko ry.:n paikallisjäsenyys maksaa 10 euroa vuodessa. Maksu suoritetaan tilisiirrolla tilille Blanko ry. / 474430-220407. Käytä
maksaessasi viitenumeroa 2626. Maksutapahtumasta ei tarvitse esittää kuittia. Toimita lomake täytettynä Blanko ry:n kiltahuoneelle,
jäsenvastaavaan lokeroon, Blanko ry:n hallituksen kokoukseen tai Blanko ry.:n järjestämään tapahtumaan hallituksen jäsenelle. Fuksit
voivat palauttaa lomakkeen myös pienryhmäohjaajalleen. Lomakkeen voi täyttää myös Internetissä osoitteessa
http://www.blanko.fi/jasenhakemus/
Lisätietoja: www.blanko.fi Tiedustelut: jasenvastaava@blanko.fi

Blanko ry., Tietojenkäsittelytieteiden laitos, 90014 Oulun yliopisto

