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Seuraava Blankki ilmestyy Syssyllä

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.

Julkaisija: Blanko ry.
http://www.blanko.fi
Paino: Oulun yliopistopaino
Painos: 120 kpl
E-mail: blankki-tiimi@blanko.fi
http://blankki.blanko.fi/
Palautetta Blankista voit antaa myös 
Blankon webbisivujen kautta.

Blankki-tiimiin kuuluvat: Johanna “Freya” 
Korhonen(päätoimittaja), Aleksi “Zeussi” Pöyhtäri (taitto), 
Tommi “Patukki” Sikanen, Atte “Pablo_” Tamminen, Juho 
“Hilloh” Leinonen
Kansi: Samu “Samnes” Mikkonen
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Pääkirjoitus

Tervehdys!
Aivan ensimmäiseksi onnittelut opiskelupaikan johdosta! Syksy tuo sinulle luultavasti paljon 
uusia asioita tullessaan: luultavasti muutat uudelle paikkakunnalle omaan kämppään, ja lisäksi 
tulet tulevana syksynä tutustumaan liutaan uusia ihmisiä. Nämä tulevat muutokset elämässäsi 
luultavasti jännittävät ja ehkä jopa pelottavatkin sinua, mutta kannattaa muistaa, että voit 
aina kysyä jostain mieltäsi askarruttavasta asiasta esimerkiksi pienryhmänohjaajilta tai muilta 
vanhemmilta opiskelijoilta.

Tämä lehti on juuri teitä fukseja silmällä pitäen suunniteltu infopaketti: löydät tästä lehdestä 
niin Blankon hallituksen esittelyn, lyhyen irkkausoppaan kuin myös yliopiston kartan muun 
tarpeellisen ohella. Tämän kaiken on siis tarkoitus antaa sinulle arvokkaita vinkkejä ja neuvoja, 
joiden avulla pääset mukavasti ensimmäisen opiskelijavuoden alkuun. Suosittelen tämän 
lehden tarkkaa lukemista, sillä seuraavat sivut pitävät sisällään paljon tärkeää informaatiota. 
Kannattaa myös heti opiskeluiden alkaessa lähteä reippaasti tapahtumiin mukaan, sillä niissä 
tutustut helposti muihin blankolaisiin ja fukseille suunnattuja tapahtumia onkin syksyllä pilvin 
pimein. Toisaalta kannattaa myös muistaa tasapaino opiskeluiden ja juhlimisen välillä: pidä ote 
opiskeluistasi, mutta muista myös välillä käydä tuulettumassa.

Mikäli sinua kiinnostaa tulla mukaan tekemään Blankkia, ota rohkeasti yhteyttä 
allekirjoittaneeseen tai muihin blankkitiimin jäseniin. Lehden teko on rentoa puuhaa, ja uudet 
ideat ovat aina tervetulleita. Blankkia tehdessä luultavasti opit paljon uusia asioita sekä tutustut 
muihin blankolaisiin. Mikäli siis kiinnostusta löytyy, voit tulla nykimään meikää hihasta erilaisissa 
tapahtumissa.

Terveisin

Johanna “Freya” Korhonen
Blankki-paatoimittaja@blanko.fi

17:33 <@mrcap> Donni Zeussi Kurkku^ ottakaahan kaljaa mukaan, 
meillä on liigacup pelin jälkeen pappoja vastaan peli ja se pitää voittaa 
17:33 <@Zeussi> no voi perkele 
17:33 <@Zeussi> pittää lähtiä vissiin kauppaan 
17:35 <@mrcap> meikä ottaa jotain 6 tölkkiä mukaan ettei välttis 
tartte erikseen ihan asiakseen lähtiä kauppaan 
17:36 <@Zeussi> samapa tuo on hakia kun kuitenki viimestää 
loppuviikosta tarttee 
17:36 < lastu> jahas pojat käyttää douppinkia 
17:37 <@mrcap> turha sitä on selvinpäin lähtiä pelejä häviämään

“
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Puheenjohtajan 
Palsta

Hei kaikki fuksit. Tervetuloa Ouluun opiskelemaan tietojenkäsittelytieteitä. Tervetuloa myös Blankoon, 
omaan ainejärjestöömme. Blanko on siis kaikkien Oulun tietojenkäsittelijöiden oma yhdistys, joka järjestää 
jäsenilleen toimintaa ympäri vuoden. Kannattaa tulla paikalle mahdollisimman moneen tapahtumaan heti 
opintojen alusta asti. Erilaisilla kekkereillä oppii tuntemaan opiskelukaverit ja tapaa paljon uusia ystäviä. 
Blanko on erittäin yhteisöllinen ainejärjestö, sen varmasti jo pieni piipahdus kiltahuoneella paljastaa. Niin, 
siellä kiltahuoneella saa ja pitää käydä päivittäin!

Blankon hallituksesta kantautuu terveisiä syksyn meiningeistä. Blankolaisten syksynhän aloittaa fuksisauna, 
joka on syksyn ensimmäinen blankon oma tapahtuma. Tänä vuonna syksylle sattuu kaksi isoa rysäystä, 
Blankon 40-vuotisjuhlat ja myös Oulussa tänä vuonna järjestettävä ATK-YTP, jota saapuu kanssamme 
viettämään väkeä myös muualta Suomesta. Syksyn aikana järjestetään myös leffailtoja, peli-iltoja ja muita 
pienempiä tapahtumia. Monesti Blankon tapahtumia sattuu useita samalle viikolle. Kannattaa toki muistaa 
myös muiden järjestämät tapahtumat. Niitä on taatusti joka viikko.

Kirjoittelen tätä keskikesän yönä, mutta syksy tulee nopeasti. Syyskuun alussa siis kokoonnumme 
Teekkaritalolle Kaijonharjuun, ja vietämme fuksisaunaa. Alun virallisen osuuden jälkeen iltaa jatketaan 
musiikin kuuntelun ja erilaisia kilpailuja käyden. Sauna on toki kuumana koko illan, kuten tapahtuman 
nimestä voi päätellä. Uudet ja vanhat opiskelijat, tavataan fuksisaunassa!

Jarkko “Junkle” Orava
Puheenjohtaja, 
Blanko ry 

13:59:39 <@fmr> huhuh hyvin potkii kahvi kun 
ei oo pariin päivään tullu juotua 
13:59:42 <@fmr> siis kahvia 
13:59:46 <@Tice> :DD 
13:59:48 <@Tice> Hyvä korjaus 
13:59:49 <@aarni-> :DDD

“
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Osaaminen tähtäimessä

Tuossa eräänä päivänä omaa uravalintaani miettiessä tuli mieleeni kysymys: Millaista osaamista alan 
työnantajat tänäpäivänä hakevat? Niinpä päätin ottaa selkoa asiasta. Tutkinnan kohteeksi pääsivät 
tälläkertaa Balnkon sähköpostilistan kautta postilaatikkooni kolahtaneet 26 työpaikkailmoitusta 
viimeisen vuoden ajalta. Tässä lyhyesti selvityksen tuloksia:

Selkeästi useimmassa ilmoituksessa haettiin selainohjelmoinnin taitajia HTML+CSS+JS+JQueryn 
muodossa. Lisäksi niistä moni painotti mobiili ja/tai tabletti -alustoja, mutta myös PC vilahti joissain 
teksteissä. Myös noin puolessa ilmoituksista hakijalta odotettiin englanninkielen taitoa, mutta 
todellisuudessa uskoisin luvun olevan vieläkin suurempi. Ohjelmistotuotannossa käytettävistä 
menetelmistä suosituin oli Test Driven Development ja mainituksi tulivat myös Continuous 
integration ja Agile. Web puolelta suosiossa oli Responsive web design -menetelmä. Enemmistö 
paikkojen tehtävänimikkeistä oli ohjelmisotsuunnittelija tai -kehittäjä ja suurin osa työpaikoista 
sijaitsi Oulussa, mutta kaukaisimmat löytyivät Espanjasta ja Tokiosta.

Myös perinteisemmät ohjelmointikielet, C ja C++, mainittiin parissa ilmoituksessa ja niillä 
osaamista tarvittiin yleensä peliohjelmointiin algoritmien (kuten tekoälyn) tai 3D mallintamisen 
saralla. Parissa ilmoituksessa kaivattiin palvelinpuolen osaamista Apachen, PHP:n ja tietokantojen 
tiimoilta. Myös muutamalle graafikolle oli paikka luvassa. Hakemuksissa vilahti ohjelmiston 
kehitysalustaksi myös konsolit (PS3, Xbox360) sekä linux -ympäristö ja eräässä etsittiin sosiaalisen 
median osaamista.

Ja nyt kun ollaan sopivasti päästy luetteloinnin makuun, niin tässä mainitut muut ohjelmointikielet, 
JS-kirjastot, yms. ohjelmointikirjastot ja ohjelmat, jne: Python, JavaEE, Raphael.js, Bootstrap, DoJo, 
WebGL, WebCL, WebRTC, Rivertail, AJAX, Xflow, XML3D, W3DS, realXtend, Emscripten, 3D algebra, 
MS Studio 2012, Photoshop

Toivottavasti tästä joukosta löytyy sinullekkin jotain mieluista. Toisaalta tässä ei ole läheskään koko 
Oulun alueen ohjelmistoyritysten kirjo, vaan täältä varmaan löytyy melkein vaikka mitä. Tosin 
kaikkia teksitsää mainittuakaan ei löydy TOL:n koulutustarjonnasta, vaan opiskelu vaatii oma-
aloitteisuutta joko hankkia tietoa itsenäisesti, tai vaikkapa kerätä kanssaopiskelijoista kokoon oma 
opintopiiri, joka paneutuu porukalla johonkin kiinnostavaan aiheeseen.
Jos sinäkin haluat saada viimeisimmät Blankolle lähetetyt työpaikkailmoitukset, niin kannattaa 
liittyä Blankon sähköpostilistalle, niin silloin ilmoitukset tipahtavat tuoreeltaan myös sinun 
postilaatikkoosi.

Juuri alkavaa ukkosmyrskyä odotellen

Eero “Eero-” Penttilä - KOPO-vastaava
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Fuksivastaavan tervehdys

Hellou,
Toimin Blankon fuksivastaavana ja tehtäviini kuuluu pääasiassa teistä, uusista fukseista, 
huolehtiminen. Käytännössä koordinoin teidän pienryhmäohjaajianne ja huolehdin että 
kaikki ovat perillä asioista. Minulta saa tulla koska vain kysymään lähes mitä vain! Jos en tiedä 
vastausta, otan selvää.

Tuleva syksy kuuluu vuorenvarmasti teidän elämänne jännittävimpiin siinä mielessä 
että lähes kaikki on uutta. Monet ovat juuri saapuneet uudelle paikkakunnalle, uuteen 
opiskeluympäristöön ja uusien ihmisten keskelle. Uusia asioita tungetaan joka tuutista ja 
kaikki kuuluttavat juuri oman juttunsa olevan se kaikkein tärkein. Tämä kaikki saa varmasti 
pään pyörälle. Muistan itse – tai oikeammin, en muista oman fuksivuoteni ensi hetkiä. Pari 
ensimmäistä viikkoa meni aikamoisessa infoputkessa ja tietoa tuli ovista ja ikkunoista. Siinä oli 
pureskeltavaa pitkäksi aikaa ja hämmästeltävää riitti koko loppuvuodeksi.

Voin siis tämän pohjalta neuvoa että älkää säikähtäkö ensimmäisten päivien ja viikkojen 
haipakkaa menoa. Homma tasaantuu kyllä syksyn myötä ja kaikkea ei todellakaan tarvitse 
muistaa ensimmäisen kerran jälkeen. Omaksukaa tietoa omassa tahdissanne ja kysykää kun 
tuntuu että ette ymmärtäneet. Pienryhmäohjaajanne ovat juurikin tätä varten olemassa. Heillä 
on velvollisuus vastata mieltä askarruttaviin ongelmiin ja muutenkin auttaa teidät parhaalla 
mahdollisella tavalla uuden opiskelutaipaleen alkuun.

Myös minä olen teidän apunanne ja pyrin osallistumaan alkuviikkojen ohjelmaan aktiivisesti. 
Suosittelen kaikkia lähtemään heti mukaan kaikenlaisiin tapahtumiin. Kotiutuminen 
tapahtuu huomattavasti mukavammin, kun tutustuu uusiin ihmisiin ja oppii siinä sivussa 
uusia asioita. Osallistukaa siis ehdottomasti ainakin oman kiltanne, Blankon tarjoamiin 
tapahtumiin sekä oman ehtimisen mukaan myös muiden kiltojen ja oman kattokiltanne, Oulun 
Luonnontieteilijöiden tapahtumiin.

Ottakaa kaikki irti tulevasta vuodesta, fuksivuosi eletään vain kerran! :)

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.

“

Ida “Lyssie” Viinikka - 
Fuksivastaava
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Jarkko “junkle” Orava - Puheenjohtaja
Hei, olen Jarkko “junkle” Orava ja johdan puhetta Blankossa. Olen siis 
puheenjohtaja. Opiskeluvuoteni ovat monet, ja niin myös vuoteni 
blankossa. Hallituksen jäsenenä olen jo viidettä vuotta. Joskohan seuraava 
syyskokous olisi sitä mieltä, että riittää. Ei se mitään, ainejärjestötoiminta 
on penteleen hauskaa hommaa.

Aikaisempina vuosina olen Blankossa toiminut tapahtumavastaavana, 
sihteerinä ja ulkoministerinä. Puheenjohtajana toimenkuvaani kuuluu lähinnä kokonaisuuden 
hallinta ja kaikkien narujen käsissä pitäminen sekä hommien delegointi. Sehän ei tietenkään estä 
minua työntämästä nenääni joka asiaan vaikka ilman minuakin asia hoituisi. Yksityiselämässä olen 
28-vuotias ukonreuhka, joka pitää musiikista ja tietokonepeleistä ja kaikista kivoista tyypeistä. 
Itse pidän itseäni solidaarisena, rehtinä ja reippaana esimerkkikansalaisena, muut taas luultavasti 
leuhkana narsistisena psykopaattina. Totuus löytyy ehkä sieltä jostain niiden ääripäiden välistä.

Fukseille voisin antaa yhden neuvon tulevasta. Olette päässeet opiskelemaan 
tietojenkäsittelytieteitä. Muistakaa kuitenkin se, että tietokoneiden kanssa pärjää aina. Ihmisten 
kanssa onkin sitten hieman vaikeampaa. Ne kun toimivat välillä ilman minkäänlaista logiikkaa 
tai järkeä. Tutustukaa siis uusiin opiskelutovereihinne ja opetelkaa toimimaan erilaisten ihmisten 
kanssa yhteistyössä. Blankon riveissä on taatusti tulevia työkavereita, ja saattaapa joukosta löytyä 
tuleva pomosikin!

Marko “Mafuko” Saari - Varapuheenjohtaja
Oon Marko “Mafuko” Saari, vuosikurssi 2009, sinkku. Harrastuksiini kuuluu 
pelit, animu, manga ja japanin kulttuuri ylipäänsäkin. Blankossa oon 
varapuheenjohtaja ja tehtäviini kuuluu huolehtia Puheenjohtajan kanssa, 
että yhdistyksen hommat hoituvat. Näkyvimpiä tehtäviäni ovat kuitenkin 
Abipäivien ja lukiokierrosten järjestäminen laitoksen kanssa. Fuksina kannattaa ottaa kaikki irti 
fuksivuodesta, sillä se on opiskelijaelämän parasta aikaa!

Lotta “Lotsku” Savola - Rahastonhoitaja
Toimin Blankon rahastonhoitajana ja minulla alkaa toinen opiskelevuosi 
TOL:lilla. Blankolaiset ovat mukavia ja kiltiksellä on huippua hengailla! 
Vapaa-ajalla urheilen ja teen paljon töitä! Viimeaikoina olen hurahtanut 
täysin juoksemiseen. Vauhdikasta syksyä kaikille!

Blankon hallitus 2013
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Eero “Eero-” Penttilä - Kopo Vastaava
Olen Eero ‘Eero-’ Penttilä, Blankon kopo-vastaava. Harrastan vaeltamista, 
sekä elektroniikkaa/ohjelmointia. Kopovastaavan toimenkuvaan kuuluu 
mm. linkkinä opiskelijoiden ja yliopiston välillä toimiminen, esim. 
laitoksen opetuksen kehittämistyöryhmässä, OYY:n valiokunnissa tai 
vastaavissa toimielimissä oman kiinnostuksensa mukaan.

Omasta opiskelukokemuksesta voisin sanoa, että kannattaa vähän miettiä, 
että mitä opinnoiltaan haluaa. Kun on jokin suunta, jota kohden suunnistaa, 
löytää paremmin perille. Mutta toki jos opintojen edetessä löytyy jokin todella mielenkiinoinen 
uusi asia, kannattaa omia suuntiaan korjata parempaan.
Menestystä valitsemallesi tielle.

Anna “Nananas” Runtti - Ulkoministeri
Olen Anna Runtti ja toimin hallituksessa ulkoministerinä. Nyt syksyllä 
minulla pyörähtää käyntiin neljäs vuosi TOL:lilla ja hallituksessa olen nyt 
ensimmäistä kertaa. Tehtäviäni ulkoministerinä ovat esimerkiksi suhteiden 
hoitaminen ja yhteydenotto muihin kiltoihin vaikkapa jonkin yhteistyön 
tiimoilta, sekä myös yrityksiin yhteydessä oleminen esimerkiksi excursiomatkojemme 
yritysvierailuista. Luultavasti tärkein ulkoministerin tehtävä on kuitenkin jokavuotisen 
haalariprojektin hoitaminen, johon lisähaastetta on tänä vuonna tuonut myös vuosijuhliemme 
sponsoreiden hankinta.

Vuosijuhlista puheenollen tämä vuosi onkin fukseille loistava aika aloittaa opinnot, sillä 
ainakaan tapahtumista ei ole puutetta. Edessä on varmasti mahtava vuosi 
meille kaikille ja toivottavasti kaikki lähtevät innolla mukaan Blankon 
tapahtumiin ja toimintaan. Niin ja koitetaan muistaa silti myös opiskella!

Riku “Rickhart” Suomela - Sihteeri
Riku “Rickhart” Suomela, vuosikurssi 2011. Toimin Blankon hallituksen 
sihteerinä eli kirjoitan kokouksissa pöytäkirjoja. Tämän lisäksi osallistun 
myös aktiivisesti kaikkeen muuhun toimintaan ja järjestelyihin. Toimin 
myös TOL:n johtoryhmän opiskelijaedustajana.

Olen 22 -vuotias paljasjalkainen Oululainen, jonka harrastuksiin kuuluu hyvä seura, tv-sarjojen 
katsominen ja talvisin akateeminen kyykkä. Kaippa aktiivitoiminta Blankossa voidaan myös 
laskea harrastukseksi, sillä sen parissa tulee vietettyä paljon tapahtumarikasta aikaa.
Omana fuksivuotenani minut otettiin erittäin hyvin vastaan ja suosittelenkin lähtemään mukaan 
kaikenlaiseen toimintaan ennakkoluuloitta; saunaillat & excursiot, kiltahuoneella hengailu ja 
vaikkapa kyykän pelaaminen ovat sitä parasta opiskelijaelämää. Jos tulen vastaan käytävillä tai 
esimerkiksi fuksisaunassa, niin ei muuta kuin hihasta nykimään!

Samuli “knock” Heimonen - Jäsenvastaava
Olen Samuli Heimonen, toimin tänä vuonna Blankon jäsenvastaavana ja 
tämä on toinen vuosi mukana hallituksen toiminnassa. Ikää on kertynyt 
jo 26 vuotta. Nyt on 3. vuosi alkamassa TOL:lla ja yhteensä n:s, koska 
kerkesin jokusen vuoden opiskelemaan TTK:n puolella tietotekniikkaa. 
Tietokonepelien lisäksi joskus tulee pelattua tennistä ja kyykkääkin.
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Erno “Erasaki” Outila - Tapahtumavastaava
Olen Erno Outila, 21v kotoisin Sodankylästä,kolmannen vuoden 
opiskelija.Toimin toista vuotta hallituksesssa tapahtumavastaavana, eli 
olen järkkäämässä teille tätä oheistoimintaa kuten laneja sekä juhlia, 
muun hallituksen kanssa.

Toivottavasti tulette nauttimaan TOL:illa opiskelusta ja nähkäämme 
tapahtumissa. Tulkaa vaan jutustelemaan ja jos on jotakin ongelmaa ja 
törmäätte minuun lipastolla, niin rohkeasti vaan nykästä hihasta niin asiat selviää.

Ida “lyssie” Viinikka - Fuksivastaava
Nimi on Ida (”yhellä iillä”), irkissä vastaan kuitenkin paremmin lyssie-
huuteluihin. Olen syntyjäni Etelä-Pohjanmaalta, tuolta Suomen 
Villistä lännestä, puukkojunkkareiden kotiseudulta. TOL:lla minulla 
alkaa 3. vuosi, mutta kaiken kaikkiaan olen jo niin vanha luuska 
että ännännes vuosi yliopistolla käynnistyy. Blankossa toimin tänä 
vuonna fuksivastaavana eli olen juurikin se henkilö tästä sakista joka 
luultavimmin tulee teille ensimmäisenä tutuksi. Tunnusmerkkeinä 
mainittakoon liian paljon käyvä suu ja se etten tykkää Mashedista.

Juho “Hilloh” Leinonen - Tiedottaja
Moi, Olen Juho “Hilloh” Leinonen, Blankon tiedottaja. Olen neljännen 
vuoden opiskelija ja Blankon toiminnassa olen nyt mukana kolmatta 
vuotta. Tiedottajana pidän huolen siitä, että jäsenistömme tietää 
mitä, missä ja milloin yhdistyksessämme tapahtuu, eli tiedotan 
tapahtumistamme ja kaikesta muusta tärkeästä sähköpostitse, 
webbisivuillamme, irkissä ja Facebookissa. Lisäksi kirjoitan aktiivisesti 
myös Blankkiin, eli tähän läpyskään.

Blankossa on parasta sen jäsenet. Tuosta joukosta löytyy varmasti muita ihmisiä jotka jakavat 
samat mielenkiinnon kohteet kanssasi. Mikäs sen parempaa kuin samanhenkinen seura. 
Tämän takia Blankon kiltahuone onkin maailman paras paikka. Nähdään siis siellä ja pelataan 
Mashedia.
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Blankon esittely

Aleksi “Zeussi” Pöyhtäri

Blanko ry. on meidän tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden ikioma kilta. Kilta on perustettu 
vuonna 1973 ja täyttää tänä vuonna siis kunnioitettavat 40 vuotta. Yhdistyksen tarkoituksena 
on toimia tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden etujärjestönä ja linkkinä muihin yhdistyksiin 
niin Oulun yliopistossa kuin valtakunnallisestikin. Tavoitteena Blankolla on tukea alan 
opiskelijoiden yhteisiä pyrkimyksiä ja tarjota jäsenilleen kaikennäköistä vapaa-ajan toimintaa. 
Yhdistyksen vakaana aikomuksena on myös tutustuttaa opiskelijat toisiinsa sekä Ouluun ja sen 
tarjoamiin aktiviteetteihin.

Blanko ry. 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, joita on toisinaan hyvinkin 
paljon. Bileiden lisäksi Blanko tarjoaa kulttuuria, lan-tapahtumia, urheilua, peli-iltoja, 
yritysvierailumatkoja jne. nautittavaksi. Hieman näkymättömämpi, mutta ei yhtään vähäisempi 
toimintamuoto on Blankon jatkuva puuttuminen mahdollisiin opetuksen epäkohtiin, sekä 
parannusehdotusten esittäminen suoraan TOL:n johdolle.

Me Blankolaiset olemme toimeliaita ja toivomme vilpittömästi että myös sinä, uusi opiskelija 
liityt iloiseen joukkoomme, tulet mukaan meidän toimintaamme ja tutustut muihin aktiivisiin 
kiltalaisiin. Blanko on jäsenmäärältään yksi Oulun yliopiston suurimmista killoista noin 500 
jäsenellään, joten ainakaan meitä ei kovin kovasti tarvitse etsiä. Jäsenemme koostuvat 
suurimmaksi osaksi laitoksen nykyisistä ja entisistä opiskelijoista.

Blankolaiset löytää yleensä luentotauoilla kiltahuoneelta nauttimassa kahvia ja viettämässä 
aikaa toistensa seurassa. Kiltahuoneemme sijaitsee yliopiston pommisuojassa geokäytävän 
varrella.

Nähdään syksyn tapahtumissa ja yliopistolla!
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
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PRO:t ovat fuksien tukijoukot  ja mentorit. Siispä päätimme esitellä heidät teille fukseille ja 
kysyimme heiltä seuraavat kysymykset:
1. Nimi, irc-nick ja ikä? 2. Aloitusvuosi? 3. Siviilisääty? 4. Miten päädyit TOL:lle opiskelemaan? 5. 
Paras muisto fuksivuodeltasi? 6. Paras opiskelijatapahtuma? 7. Vinkkisi fukseille?

1. Marko Saari, Mafuko, 23 
2. 2009 
3. Sinkku 
4. TOL vaikutti parhaalta vaihtoehdolta lukion ja datanomitutkinnon 
jälkeen. Siltä se tuntuu vieläkin. :)
 5. Eka kerta wesibussissa! 
6. Wappu. 
7. Käykää etenkin fuksivuonna ahkerasti tapahtumissa, mukavampi hajoilla 
luennoilla yhdessä kavereiden kanssa.

1. Anna Runtti, Nananas, 23v 
2. 2010 
3. Parisuhteessa 
4. En päässyt opiskelemaan ensisijaisesti hakemaani paikkaan, joten 
unohduin TOL:lle, mikä on osoittautunut jälkeenpäin oikein hyväksi jutuksi. 
5. Blankon syysexcu mökkeillen oli aivan mahtava. 
6. Kaikki excut. Myös saunomisbileet esim. Teekkaritalolla ovat kivoja. 
Fuksisauna, laskiaissauna ja wappusauna ovat kaikki huippuja.
 7. Käykää paljon tapahtumissa, ne ovat vain niin kivoja ja niissä tutustuu mukavasti ihmisiin. 
Opiskelukin on kivempaa kavereiden kanssa.

1. Joonas Tiala, satou, 22
 2. 2012 3. Seurustelen. 
4. Noh, oli alalle kinostusta ja pohjaakin löytyi yo-datanomitutkinnon ja työkokemuksen 
puolesta, joten ala oli aika selkeä valinta. Oulu on paska kaupunni, joten 
sovin tänne aika hyvin.
 5. Varmaankin kevätexcu Tallinnaan. Huikea reissu kaikin puolin. 6. Öö.. 
wappu? 
7. Ottakaa kaikki irti fuksivuodestanne, niitä on suurimmalla osalla vain yksi.

1. Niklas “nuxu” Pasila, 23v
 2. 2012 
3. Naimisissa 
4. Ala on ollut selvillä jo lapsesta asti. Elektroniikkaa ja tietoliikennettä amiksessa, vuosi 
Satakunnan ammattikorkeakoulussa tietojenkäsittelyn parissa, josta 
päädyin tänne. 
5.Niin paljon tapahtunut ettei yksi ole yli muiden. Toisaalta parhaita 
tapahtumia ei yleensä muista. Super Mario Bros. kuuteen ja puoleen 
minuuttiin oli ihan jees.
 6. Ehdottomasti vappu. 
7. Älkää stressatko, älkää käyttäkö fedoraa, kysykää jos jokin on epäselvää.

PRO-esittely
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1. Mikko “Migi” Karvonen, 21
 2. 2011
 3. Naimaton 
4. Pääsykokeeseen pääsi sopivasti pakoon intin pahaa maailmaa. Tälle tielle 
jäin. 
5. Hyviä ja hämäriä on niin paljon, että miksi niitä erittelemään. 
6. Wappusuunnistus. Ahteri loisti punaisena ruoskimisesta seuraavan viikon. 
7. Varokaa Patukin vulvagrafiaa.

1. Tommi “patukki” Sikanen, musarunkkari. Nick on patukki ja ikä 23. 
2. Steve Jobsin kuolinvuosi eli 2011. 
3. Sinkku, omistan kylläkin haaremin. 
4. Vähän sattuman kautta, pyrin ensin muualle. Lopulta hain TOL:lle ja 
Ouluun koska koneet on aina olleet lähellä sydäntä, ja lopullisen päätöksen 
sai aikaan kaverin suositus. 
5. Fuksivuodelta hmm, Wappu ja kaikki siihen liittyneet tapahtumat, ihmiset 
ja tunnelmat. Erityisesti Wesibussi. 
6. Paha sanoa, toisaalta vuoden aloituskemu eli Vulcanalia ja toisaalta Wappu 
kaikessa eeppisyydessään. Halkaistaan riita ja sanotaan Blankon kevätexcu. 
7. Klassikoita, mutta toimivaksi havaittuja: 1) lähde rohkeasti mukaan heti syksyllä eri 
tapahtumiin, niin tutustut kanssaopiskelijoihin parhaiten. 2) Muista opiskella! Tästä on 
muuten ihan omakohtaista kokemusta, vieläkin pari fuksivuoden kurssia rästissä. 3) Hengaa 
kiltahuoneella. Vaikka ajatus kellarista täynnä ventovieraita vieroksutti itseänikin, kiltikseltä 
löytyy kaikkea: ystäviä, apua, musiikkia, kahvia, seuraa (?) ja ennenkaikkea Mashed.

1. Riku “Dara” Kalander 
2. 2009 
3. Naimaton 
4. Päädyin TOL:lle koska sain suorittaa kursseja lukiossa, eikä pääsykokeessa 
tarvinnut käydä 
5. On niin paljon hyviä tapahtumia,että ei oikein voi erotella mikä olisi paras. 
Jos yksi pitää valita niin ehdottomasti fuksisuunnistus. 
6. Ehdottomasti OLutin jouluristeily. Mitä tapahtuu risteilyllä, jää risteilylle. 
7. Ottakaa kaikki irti fuksivuodesta ja opiskeluajasta. Uusiin ihmisiin 
tutustuminen on erittäin kannattavaa, he eivät pure. Ainakaan kovaa ^_^.

1. Lassi Minkkinen, lasoli, 20
 2. 2012 
3. Seurustekee 
4. Muutama kaveri opiskeli TOL:lla ennen minua ja päätin sitten hakea itsekin 
ja pääsin. 
5. Joko fuksisuunnistus tai kevätexcu, en osaa päättää 
6. Fuksisuunnistus 
7, Osallistukaa tapahtumiin, tavatkaa uusia ihmisiä ja olkaa muutenkin 
aktiivisia koska se on kivaa jeejee
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1. Jenny “Jents” Ilonen, 21v 
2. 2011 
3. Varattu 
4. Oikeastaan vahingossa, mutta (lähes) päivääkään en vaihtaisi pois.
 5. Fuksisuunnistus! Ehdottomasti parhain ja ikimuistoisin tapahtuma. Tätä 
ei kenenkään kannata missata :-) Vaikka suunnistus onkin alkuvuodesta, 
eikä fuksina välttämättä tunne ketään, kannattaa suunnistamaan silti lähteä. 
Tapahtumissahan sitä tutustuu uusiin ihmisiin parhaiten! 
6. Wappu kokonaisuudessaan. 
7. Vanha hyväksi koettu vinkki: Vaikka aluksi saattaisi opiskelu tuntua hankalalta, ei ikinä kannata 
luovuttaa. Aina saa kysyä apua. Opiskeluajastasi voi tulla parasta aikaa ikinä, jos vain lähdet 
täysillä mukaan opiskeluun ja opiskelun ulkopuoliseen elämään!

1. Kari “Karza-” Pollari, 24 
2. 2007 
3. Mawwied 
4. Potato 
5. /away 
6. Wappu 8)
 7. Osallistukaa opiskelijatapahtumiin, ja käykää kiltahuoneella. Work smart, 
not hard.

1. Lotta “Lotsku” Savola, 21
 2. 2012 
3. Naimaton 
4. Normaalin hakumenettelyn kautta. :D
 5. Wappu ja wesibussi! 
6. Fuksisuunnistus 
7. Kaikkeen kannattaa heti lähteä mukaan!

15:28 < jaakkoo> ättänä ku jompi kumpi koira 
piereskelee aivan vitusti _kokoajan_ 
15:28 < nassekova> :D 
15:28 < jaakkoo> yritä tässä nyt sitä koodata ku vähä 
välii tulee sellanen aivan jäätävä paskanhajunen pilvi

“Johanna “Freya” Korhonen
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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 ainakin pari sohvaa, pöytä, NES, kirjoja... Keittiöstä löytyy 
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
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Blanko in english

Sami “Dalzedur” Frogell

Students who study information processing science belong to the faculty of science, but this 
should change in 2014 to an entirely new faculty. What changes it will make, can and will be 
discovered when we get there.

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. OLuT is likely to play 
both an important AND entertaining role in your student lives, even should our faculty change.

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 
hopefully valid subscription to Spotify (but still, at the very least: an access to Internet and 
music contained therein) as well as the necessary broadcasting equipment to play good 
music jukebox style. The two main attractions are, of course, the Xbox and the fanatic masses 
enslaved by the surprisingly addictive and fun four-player-game known as Mashed. The second 
main attraction would be the loud minority, who goes for the Xbox 360 and the Soul Calibur 
series.

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!
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Tietoa 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, Oulun Luonnontieteilijöiden tapahtumista sekä OYY:n tiedotteissta. 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.2013 -kanavalta löytyvät kanssaopiskelijat, mutta myös pienryhmäohjaajat, hallituslaiset ja 
muita aktiiveja.

Myös Blankon Facebook-sivua käytetään tapahtumista ja muusta mahdollisesta tiedottamiseen. 
Facebook-sivu löytyy osoitteesta http://www.facebook.com/blankory
Viimeisenä muttei vähäisimpänä: Ilmoitustaulut kiltahuoneella ja käytävällä sen läheisyydessä. 
Ilmoitustaululla ilmoitetaan 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 ja irkkinikit 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

OYY Kaikille yliopiston opiskelijoille avoimista poikkitieteellisistä tapahtumista pääsee parhaiten 
selville OYY:n kautta. Osoitteesta http://oyy.fi/ löytyy mm. tapahtumakalenteri ja paljon tietoa 
ylioppilaskunnan toiminnasta.

11:09 < Komena> Elämäni ensimmäiset Jeesuskauppiaat tuli 
ovelle 
11:09 < migi> ostitko jeesuksen? 
11:09 < Komena> En 
11:09 < migi> :( 
11:09 <+Dalzedur> sen vois ripustaa seinälle kun siinä on 
valmiit reiät

“
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Henkilökuntaa:

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

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.

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... Ei kirjoituskammoisille.

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

Diskreetit rakenteet Matematiikkaa, logiikkaa, 
turingin kone, kiikkustuoli ja paljon 
“itsestäänselviä” asioita. Tehkää välikokeilla, trust 
me.

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

OLTP Ohjelmistoliiketoiminnan perusteet eli miten 
jätetään opinnot kesken, perustetaan firma ja 
tienataan miljoonia.

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.

OLuT Tässä kirjoitusasussa Oulun Luonnontieteilijät ry, eli 
lutkakiltojen kattokilta. Blanko on sekä kaatanut että vallannut 
OLuTin. Olut on myös juoma.

Eurot Oululainen väistyvä perinne keskioluen ja siihen 
rinnastettavien alkoholijuomien polkumyynnistä. 
Yhdet Suhteellinen käsite. Tarkoittaa että lähdetään nauttimaan 
alkoholijuomia sivistyneesti (yleensä useammassa määrin kuin 
yhden(1) verran)

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-tze Taistelulaji jonka kädentaitoja esitellään euron illoilla 
päällekarkaajan karkoittamiseksi.

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

Jouluristeily Valtakunnallinen luonnontieteilijöiden 
jouluristeily pikkujouluaikaan Suomenlahdella; mahdollisuus 
bailata muiden tuhansien muiden lutkien 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.

Fuksisanasto
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Paikkoja:

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

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!

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

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

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.

IT 115 Perusluentosali, IT 116:n naapuri.

Luentosalit L1-L6 Sijaitsevat kaikki 
Aularavintolan läheisyydessä. Tollin tentit ovat 
salissa L3.

Vihreät naulakot Yliopiston yleinen 
kohtaamispaikka. Sekoittuvat helposti oransseihin 
naulakoihin. Sijaitsevat Aularavintolasta katsottuna 
vastakkaisella puolen oransseista naulakoista, 
voivat myös vaihtaa paikkaa keskenään.

Muuta opiskeluun liittyvää:

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

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

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

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. Myös 
tollilaisten jumalan, eli yliopiston tietohallinnon pomon, 
maisteri Suokkaan kutsumanimi. Tarjoa maisterille olut, se 
tykkää.

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.

Pro gradu (gradu) Ylemmän korkeakoulututkinnon 
lopputyö.
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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

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
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 kutsuttiin 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 kumminkin erilaisia. Kokeile ihmeessä! 
(koukuttavia makuelämyksiä)

Teekkari Ne tupsulakkipäiset hyypiöt, jotka ovat vielä 
suuremmammaksi osaksi miespuolisia kuin TOLlilaiset.

Tietoteekkari Luulevat olevansa tollilaisia parempia, 
mutteivät ole. Luulevat myös osaavansa koodata.

Humanisti Teekkarin vastakohta, opiskelee kaikkea 
jännää... Turha toivo, älä edes yritä. Useimmiten naisia.

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

Wesibussi
 Bussi numero 69 joka kiertää Linnanmaan ja keskustan 
väliä wappuna, todennäköisesti elämäsi hauskin kyyti. "Syy 
miksi tulin Oulun yliopistoon." © patukki Wappuna 2012.

"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.

Rattoradio Oululainen Wappuradio. Taattua viihdettä.
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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.Blankki suosittelee irkkaamaan SSH-palvelimen kautta, mitä varten sinun tulee hankkia 
terminaaliohjelma, joihin lukeutuvat esimerkiksi Windowsilla mm. Putty ja Putty Tray. 
Suositeltava ohjelma on Putty Tray, sillä useita muita puttyn versioita ei ole päivitetty aikoihin 
ja Tray sisältää hyödyllisiä ominaisuuksia kuten linkkien avaamisen klikkauksesta. Irc-ohjelmaa 
on tietenkin myös mahdollista ajaa paikallisesti omalla koneella ssh-palvelimen sijaan. Tähän 
tarkoitukseen sopiva ohjelma on esimerkiksi mIRC. Blankki ei kuitenkaan suosittele tätä 
kenellekään ikinä missään tapauksessa.

Jos olet Linux tai mac-käyttäjä, pääset irkin ihmeelliseen maailmaan ilman mitään erikseen 
hankittavia ohjelmia.

  1. Avaa Pääte/Terminal. Ota SSH-yhteys Tuomeen kirjoittamalla “ssh   
                    käyttäjätunnuksesi@tuomi.oulu.fi”. Käyttäjätunnus on tässä siis yliopiston  
  palveluiden käyttäjätunnuksesi.

  2. Seuraa alla olevia ohjeita kohdasta 4 alkaen.

2.Mikäli päädyit Puttyyn tai Putty Trayhin, niin ensimmäiseksi sinun tulee muodostaa yhteys 
Tuomeen, Oulun yliopiston palvelimeen jolla voit ajaa irc-ohjelmaa. Kirjoita Host Name 
-kohtaan tuomi.oulu.fi, valitse protokollaksi SSH ja paina OK.

3.Kun olet muodostanut yhteyden tuomeen, kirjaudu sisään yliopiston opiskelijatunnuksillasi. 
Aiemmin nämä on tunnettu nimellä paju-tunnukset, joten jos kuulet puhuttavan niistä, 
tarkoitetaan niillä samaa asiaa.
4.Seuraava askel on irc-ohjelman avaus, mikä tapahtuu kirjoittamalla ikkunaan screen irssi. 
Screen-komento 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]. Älä kuitenkaan kirjoita noita mukaan noita 
hakasulkuja.

IRC-ohjeet
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7.Seuraava askel onkin kanaville liittyminen. Blankolaisille tärkeimmät kanavat tulevat olemaan oman 
vuosikurssisi kanava (joka on siis tässä tapauksessa #blanko.2013) 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. Palvelimella pyörivän irc-ohjelman etu on myös se, että vaikka 
et olisikaan paikalla, viestit tallentuvat palvelimelle. Näin takaisin irkin ääreen tullessasi näet mistä 
kanavilla on keskusteltu poissa ollessasi. Kanavien viestejä voi selata page up- ja page down -napeilla.

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. Älä kuitenkaan kirjoita komentoa screen irssi uudelleen, sillä tämä vain avaa 
uuden instanssin irssistä auki. Tuota komentoa sinun tulee käyttää ainoastaan, jos alkuperäinen irssi-
instanssisi jostain syystä kaatuu tai sulkeutuu.

Muutamia kanavia: 
1.#blanko - killan pääkanava.
2.#blanko.2013 - oman vuosikurssisi kanava, jolle liittyminen on ehdottoman suositeltavaa.
3.#blankki - tämän lehden kirjoittajien kanava. Jos haluat kirjoittaa lehteen, helpoin tapa saada asiasta 
lisätietoa on liittyä tälle kanavalle ja kysyä asiasta.
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.

17:30 < tkarppi_2> osaako joku auttaa 
17:30 < sengir> ehkä 
17:30 < tkarppi_2> mulla on 3 screeniä auki ja haluisin 
tappaa kaikki 
17:30 < sengir> killall screen 

“

Alkuperäiset tekstit Blankki 3/2010: Aleksi 
“Zeussi” Pöyhtäri ja Tuomas “TheQ” Kukkamaa
Blankki 3/2011: Karoliina “Danju” Kemppainen
Blankki 3/2012: Johanna “Freya” Korhonen ja 
Tommi “patukki” Sikanen
Tähän numeroon muokannut Juho “Hilloh” 
Leinonen
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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.

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 8:aan ja Windows 7:ään, kuin vanhempiin versioihinkin. Tarjolla on myös 
Microsoftin kehitystyökalut eri alustoille sekä Visual Studiosta ilmaisversioita laajemmat paketit.
Blankon jäsenet ovat myös oikeutettuja saamaan tunnukset Blankon omalle palvelimelle eli Bugille. 
Bugi tarjoaa levytilaa tiedostoille, sekä pyörittää niin PHP:tä kuin MySQL:ää.
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 19e (ei 
lehteä) - 59e (Tietokone + kakkoslehti). Lehtien lisäksi TTL ry:n jäsenetuihin kuuluu paljon muutakin. 
Tarkemmin näitä etuja voi tarkastella osoitteessa 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 voit 
palauttaa Blankon kiltahuoneella olevaan laatikkoon, pienryhmäohjaajallesi tai hallituksen jäsenelle. 
Jäsenyysasioissa voi myös ottaa yhteyttä minuun sähköpostitse osoitteella jasenvastaava@blanko.fi.

Miksi liittyä Blankoon?

23:18 < nassekova> miksei mun msdnAA tunnukset toimi 
23:18 < nassekova> Nestori 
23:18 <@Morrissey> oot limanen mäkisti! 
23:18 <@Morrissey> siksei! 
23:19 <@Rockyz> mäcisti tietää

“

Samuli “knock” Heimonen
Jäsenvastaava



27

Blankon jäsenedut taulukkona:

Tollin opiskelija Paikallisjäsen Täysjäsen

Blankon tekemä edunvalvontatyö x x x

Osallistuminen suurimpaan osaan Blankon 
järjestämistä tapahtumista

x x x

Osallistuminen kaikkiin Blankon  tapahtumiin ja 
alennuksen saaminen excusta

- x x

Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa - x x

Oikeus käyttää Blankon haalareita - x x

Tunnukset Bugille - x x

DreamSpark Premium (ilmainen Windows 8, 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

Hinta 0 € 10€ 19€ (Tietokone-lehden 
kanssa 32€)
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Muistan sen päivän kuin eilisen: olin juuri aloittanut opinnot Oulussa ja olin ihmettelemässä 
muutaman muun TOLin fuksin kanssa Vulcanaliaa, lukuvuoden aloittajaispippaloita, kun yhtäkkiä 
Kuusisaaren parkkipaikalle kaarsi vanha bussi, joka oli täynnä puolialastomia haalaripukuisia 
opiskelijoita ja josta pauhasi järjetön meteli. Ihmetyksen määrä oli suuri, etenkin kun porukka, joka oli 
juuri tullut bussista ulos, säntäsi etuoven kautta takaisin sisään. Mitähän ihmettä?

Wesibussi on OTY:n ja Koskilinjojen yhdessä järjestämä hyväntekeväisyystempaus, joka sai alkunsa 
sähköteekkareiden toimesta vuonna 1999. Bussin alkuperäisidea oli siirtyä paikasta toiseen 
keskeyttämättä juhlintaa. Wesibussi siirtyi noin viisi vuotta sitten OTY:n eli Oulun Teekkariyhdistyksen 
alaisuuteen ja tätä nykyä bussia pyörittää erityinen WesiBussiComitea, joka koostuu noin kahdesta 
kymmenestä aktiivisesta teekkarista. Heitä kutsutaan myös staffilaisiksi. Nimestään huolimatta 
Wesibussilla ei ole mitään tekemistä veden kanssa (tähän törmään aika usein kun selitän ei-
oululaiselle ihmiselle Wesibussista) vaan kyseessä on Koskilinjojen useimmiten vanhahko, tavallinen 
paikallisliikenteen linja-auto. Wesibussi kiertää Vulcanaliassa ja Wappuna tunnin mittaisia hupiajoja 
pitkin Oulua, yhden tunnin maksaessa 2,5€.

Tavallinen bussi, no big deal? Erehdyit, sillä bussissä on hauskinta ikinä. Bussi on ensinnäkin koristeltu 
hienoksi mm. Ympin kalenteritytöillä (ei oikeilla tytöillä vaan kuvilla) ja muilla asiaankuuluvalla 
krääsällä. Toiseksi bussi on varustettu järeillä äänentoistovehkeillä, joiden ansiosta kyyti muuttuu 
hauskaksi. Kun musiikki alkaa soida, Wesibussi muuttuu (lähes) täysimittaiseksi yökerhoksi. Vertaus on 
osuva, sillä bussi on useimmiten täynnä, siellä soi musiikki lujaa ja jengi on sekaisin kuin seinäkello. 
Baaritiski tosin puuttuu mutta jokainen kaivaa omista laukuista ja repuista sellaiseen tahtiin juomia, 
ettei nopeinkaan baarimikko pysyisi siinä tahdissa.

Tiedän, ei varmana vakuuta vielä tämä kun hehkutan vanhaa bussinrämää jossa soi musiikki ja jossa 
juodaan. Wesibussin jippo onkin se fiilis kun olet siellä. Sinut valtaa täysin käsittämätön tunne, joka saa 
sinut unohtamaan huolesi ja murheesi - eikä sinulla ole enää kiire minnekään. Vaikka bussissa soiva 
musiikki ei olekaan sitä tuoreinta saati järkevintä, se saa sinut upealle tuulelle. Tunnet olevasi ikuisesti 
nuori ja kaunis, sinun tekee mieli antautua musiikin ja hyvän olon valtaan sekä heilua bussin mukana ja 
heiluttaa sitä hieman lisää. Jos et vieläkään usko, käy kokeilemassa. Musarunkkari suosittelee!
Tavallisien tunnin rundien lisäksi Wesibussi ajaa Wappuna myös legendaarisen KotiKaupunginLyhyen 
(KKL). Silloin bussi kiertää viiden tunnin ajan rakkaan kotikaupunkimme ammattilaismestoja hintaan 
10€. Lähiökapakoita, toisin sanoen. Reissu on joka vuosi myyty täyteen, jos mielit saada lippusi, ole 
ajoissa. Wapun lipunmyynnin avautuessa lipputiskille on usein käsittämättömän pitkä jono, juuri KKL:n 
takia.

Blankki testaa: Wesibussi
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Jos Wesibussista ei tahdo saada tarpeekseen, voi hankkia VIP-lipun. VIP:nä sinun ei tarvitse juosta 
uudelleen bussiin saati pelätä jääväsi ulkopuolelle - olet aina sisällä kuin haluat! Jos kuitenkin haluat 
poistua bussista (jostain käsittämättömästä syystä kuten esim. syöminen) ja haluat tulla takaisin, sinun 
ei tarvitse jonottaa. VIP:nä mahdut aina kyytiin ja sinut pyritään noukkimaan kyytiin mahdollisuuksien 
mukaan lähes mistä tahansa haluat. VIP-lippuja myydään päiväkohtaisena hintaan 50€, jolloin rullaat 
koko kyseisen päivän rullaustunnit niin halutessasi. Hardcore-Wesibussifaneille on tarjolla Koko Wapun 
VIP-lippu, jolla rullaat koko Wapun (viisi tai kuusi päivää, riippuen Wapusta) hintaan 250€. Jos hinnat 
tuntuvat korkeilta, voit miettiä sitä suorana lahjoituksena hyväntekeväisyyteen.

Allekirjoittanut ihastui ensimmäisenä Wappunaan Wesibussiin niin, että hankin ensimmäisen kyydin 
aikana Blankon nykyisen fuksivastaavan Idan kanssa VIP-lipun Waatolle (Wappuaatolle). Waattona 8 
tuntia Wesibussissa, mikä fuksiwapun huipennus! Sitten tuli kesä ja syksy, jolloin pääsin rullaamaan 
Wesibussiin jälleen Vulcanaliassa. Satuin olemaan taas samalla tunnilla edellä mainitun kanssa, jolloin 
ehkä hieman pikku päissämme ja Wesibussi-nirvanoissamme löimme kättä päälle: hankkisimme Koko 
Wapun VIP:t. Kuten moni kännilupaus saattaa jäädä unholaan, tämä ei jäänyt. Wapun lähestyessä 
harva uskoi aikeisiimme, mutta kun lipunmyynti avautui ja lunastimme lippumme, emme tienneet 
mihin soppaan olimme lusikkamme pistäneet. Koko Wapun VIP:nä pääsimme mukaan kaikkiin Wapun 
ajeluihin, sisältäen legendaarisen KotiKaupunginLyhyen sekä ensimmäistä kertaa Koko Wapun VIP:lle 
avatun mahdollisuuden osallistua KotiLääninLyhyelle, jonne ei aivan joka jamppa pääsekään, sillä 
KLL on vain teekkarikiltojen hallituksille. Rullasimme lähes joka päivä usean tunnin, käytimme bussia 
sen alkuperäiseen tarkoitukseen (siirtyä paikasta toiseen keskeyttämättä juhlintaan) sekä tietenkin 
huipensimme omat Waattomme viettämällä koko päivän Wesibussissa. Koko Wapun mittainen 
bussiseikkailu oli niin hauska, että tästä taitaa jäädä ainakin itselle perinne päälle. Tosiasiassa olen 
laittanut jo nyt (heinäkuussa) syrjään rahat tulevaa Koko Wapun VIP:iä varten.

Siltikään, vaikka kuinka tarinoisin sinulle Wesibussista, sinun täytyy kokea se itse. Suosittelen tekemään 
sen jo Vulcanaliassa. Jos osut minun pienryhmääni (olenhan musarunkkarin lisäksi myös yksi tämän 
syksyn pienryhmäohjaajista) voit olla varma että vien sinut bussiin. Loppuun kuitenkin varoituksen 
sana: Wesibussi aiheuttaa riippuvuutta.

Veden liplattaessa vieressä, ilta-auringon 
laskiessa kesäterveisin

Tommi “patukki” Sikanen 

13:19 <@Odetta> oli aika taitavaa se sun kaljan 
hukkaaminenkin 
13:20 <@Odetta> “mitä vittua missä mun kalja on 
äsken se oli tässä kädessä” 
13:20 <@Odetta> “tota, nasse, se on sun toisessa 
kädessä..” 
13:20 < nassekova> :D 
13:21 <@Tice> :DDDDD 
13:21 <@Rockyz> :DDDDD

“
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Olipa kerran pieni ja viaton allekirjoittanut, joka oli uskaltautunut fuksivuotensa ensimmäiseen 
opiskelijatapahtumaan: Blankon fuksisaunaan. Pientä fuksipalleroa jännitti älyttömästi, olihan tiedossa 
ensimmäiset opiskelijabileet täysin tuntemattomien ihmisien kanssa, jos omaa pienryhmäohjaajaa 
ei lasketa. Vähitellen tapahtuman edetessä tunnelma vapautui ja/tai tarjoiltu alkoholi alkoi vaikuttaa 
ja viimeistään joukkuekisassa alkoi juttu luistaa ensin oman joukkueen kesken ja myöhemmin myös 
muidenkin. Suuri yhteenkuuluvuuden tunne tapahtui, kun oma pienryhmänohjaajani Janiskeisari 
(Teemu Risikko) kaappasi minut ja paikalla olleet muut pienryhmäläisensä mukaansa ja esitteli meille 
hänen oman pienryhmäohjaajansa, Kaukon (Teemu Kaukoranta). Tämä hieno esittelyperinne vakuutti 
minut siitä yhteenkuuluvuudesta, mikä blankolaisten kesken vallitsi.

Syksyn mittaan iso askel oli laskeutua kiltiksen pelottavaan syleilyyn. Iso tila täynnä tuntemattomia 
ihmisiä tietysti ujostutti ensimmäisillä kerroilla, kaikki muut kiltiksellä olevat tuntuivat ainakin jossain 
määrin tuntevan toisensa. Uutta tulokasta tietysti hieman jututettiin ja uutena tulokkaana avasin suuni 
höpöttääkseni muille ja siitä se ajatus sitten lähti. Huomasin viihtyväni muiden fuksien kanssa kiltiksellä 
yhä useammin ja useammin ja lopulta huomasin miltei asuvani kiltiksellä. Tässä avitti tuore addiktio 
Mashed-peliin, mitä fuksit yleensä hakkaavat sen minkä luennoiltaan ehtivät, mutta myös hauskojen 
tyyppien seura ja kiltikseltä aina saatavissa oleva tietotaito ties sun minkä asian suhteen.

Kiltiksen kautta huomasin ajautuneeni Blankon syyskokoukseen valitsemaan uusia hallituksen jäseniä 
sekä toimihenkilöitä seuraavalla vuodelle. Olin jo aikaisemmin järjestetyssä kähmintäsaunassa (ei, siellä 
ei kähmitä vaan nimi tulee mahdollisien uusien toimihenkilöiden ja hallituksen jäsenien houkuttelusta 
mukaan toimintaan) innostunut esimerkiksi kirjoittamaan juttuja tähän läpyskään eli kiltalehteemme 
Blankkiin. Lisäksi lupauduin killan viralliseksi valokuvaajaksi. Syyskokouksessa minut sitten valittiin 
näihin tehtäviin ja olo oli ylpeä - pieneen fuksiin luotettiin. Tästä alkoi lumipalloefekti ja kevään mittaan 
huomasin olevani mukana lähes kaikessa Blankoon liittyvässä toiminnassa. Aloin pienryhmäohjaajaksi, 
joka osoittautui niinkin loistavaksi puuhaksi että päätin jatkaa PRO-uraani myös tänäkin syksynä. 
Ainakin vielä toistaiseksi syksyn 2012 pienryhmäläiseni ovat vielä hengissä, joten tuskin syksyn 2013 
ryhmä suoriutuu yhtään huonommin!

Tämän tekstin tarkoitus oli siis kertoa yksi tarina, miten täysin uuteen kaupunkiin muuttanut 
nuorukainen voi löytää Blankon riveistä oman paikkansa yliopistoyhteisössä. Automaattisesti tämä 
ei tietenkään tapahtu - ilman sinun haluasi et tutustu kehenkään, et koe mitään etkä todennäköisesti 
viihdy Oulun yliopistossa. Lähde siis rohkeasti mukaan tapahtumiin ja toimintaan. Me blankolaiset 
emme ole pelottavaa porukkaa, vaikka joskus verhoudummekin internetin ihmemaan ja läppäreiden 
taa. Sen sijaan olemme helposti lähestyttäviä ja useimmiten hauskoja hemmoja, joiden kanssa itse 
huomasin fuksivuotenani viihtyvän ja viihdyn yhä.

Porttiteoria

Tommi “patukki” Sikanen 
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Lomake täytetään selvästi tekstaten
Sukunimi Etunimet, puhuttelunimi alleviivataan

Lähiosoite

Postinumero Postitoimipaikka

Sähköposti Vuosikurssi

Syntymäaika Opiskelupaikkakunta

Liittymispäivämäärä _____._____.20_____

Edellä olevan vakuutan kunniani ja omatuntoni kautta

Paikka _____________________ Päiväys _____._____.20_____

Allekirjoitus ____________________________________________________

Blanko ry., Tietojenkäsittelytieteiden laitos, 90014 Oulun yliopisto

□ Oulu                     □  Kajaani

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. Paikallisjäsenen liittymislomake


