3
4
5
6
7
8
11
12
15
16
18
19
22
25
26
27
28

Pääkirjoitus
Puheenjohtajan tervehdys
Kopo-vastaavan tervehdys
Fuksivastaavan tervehdys
Blankon esittely
Hallituksen esittely
OLuT:n esittely
Pienryhmäohjaajien esittely
Kiltisesittely
Yliopiston kartta
Irkkiohjeet
Fuksiruoat
Fuksisanasto
Valmistuneen suusta
Laitoksen esittely + organisaatiomuutokset
Saanan vauhtivuosi
Opiskelijaelämää Oulussa

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

Blankki-tiimiin kuuluvat:
Tommi “patukki” Sikanen (päätoimittaja),
Johanna “Freya” Korhonen,
Aleksi “Zeussi” Pöyhtäri,
Samu “Elvari” Hänninen,
Miia-Maria “Myanna” Mikkola,
Päivi “tragedinen” Palosaari,
Miikka “YaYEyE“ Tervo,
Juhani “voodoolounge” Hirvilammi,
Sampsa “notsuho” Jalli,
Ida “lyssie” Viinikka (taitto)

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
Tervehdys ja onnea opiskelupaikastasi!
Pitelet käsissäsi rakkaan ainejärjestömme Blankon kiltalehteä, eli Blankkia. Olemme koonneet tähän fuksinumeroon paljon asiaa juuri sinulle, joka olet opintojesi
alkuvaiheessa, pää täynnä kysymyksiä ja kenties ehkä
hieman jännittäenkin. Jännittäminen on jopa ihan ok,
silloin pysyyy yllättävän skarppina. Jännitystä helpottamaan löydät lehdestä kaikenlaista hyödyllistä, kuten
yliopiston Linnanmaan kampuksen kartan, esittelemme muutaman tärkeän järjestön, tärkeimpänä mainiten
oman ainejärjestömme Blankon sekä kattokiltamme
Oulun Luonnontieteilijät ja lisäksi paljon muuta mikä
opintojaan aloittavaa ihmistä voi kiinnostaa.
Lisäksi valoitamme myös elämästä kampuksen ulkopuolella, esittelemme Oulua opiskelijakaupunkina, kerromme hieman mitä muuta voi tehdä kuin istua nenä kiinni
tenttikirjassa sekä valoitamme hieman työelämää erään
valmistuneen silmin. Vaihdosta kiinnostuneet huomio!
Löydät tästä läpyskästä myös erään blankolaisen vaihtoopiskelijan tarinan. Lisäksi kannustamme sinua tarttumaan kiinni maailman kätevimpään viestintäväliseen,
irkkaukseen. Onhan se sentään oululainen keksintö.
Kahlattuasi lehden läpi, toivomme että olet toivottavasti
edes hieman viisaampi ja valmiimpi aloittamaan elämäsi parhaat viisi vuotta Oulun yliopistossa!

Kesäterveisin,
Tommi ”patukki” Sikanen
Blankin päätoimittaja
blankki-paatoimittaja@blanko.fi

“
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Kopo-palsta

Pj-palsta
Tervehdys kaikki rakkaat uudet fuksit ja vähän tutummatkin möngertäjät!
Onnea hienosta alavalinnasta ja opiskelupaikasta, olet nyt oikeiden asioiden äärellä! Koska tämän lehden toivottavasti lukevat kaikki uuden uutukaiset ihanat fuksipallerot, voisimpa
esittäytyä teille, jotta kaikki pääsevät heti kartalle, että mikäs
se hömelö matami siellä Blankon puikoissa johtoa pitää hassun
hauskalla tyylillään, eikä kertaus vanhemmille blankolaisillekaan liene pahitteeksi. Olen siis Blankon puheenjohtaja Anna
Runtti. Olen 25-vuotias ainejärjestötoimintaan hurahtanut,
sinkkuileva, ännännen (=5<) vuoden blankolainen. En ole ehkä
aktiivisimman opiskelijan perikuva, mutta opiskelua ja kaikkia
muitakin elämän osa-alueita koskevia neuvojani kannattaa
aina kuunnella, mutta ei tehdä niinkuin minä teen. Muistakaa,
älkää tehkö niinkuin minä teen vaan kuinka minä sanon.
Koska blankolaisillahan on tunnetusti liikaa rahaa ja vapaaaikaa, myös minulla on useita vapaa-ajan harrasteita joilla voin
korjata tämän tilanteen. Jos en siis opiskele, ole töissä tai hoitamassa Blankon hommeileita, harrastan muun muassa kahden
koirani kanssa erilaisia koirahömpötyslajeja jossain kisaamme,
ratsastusta ja uusimpana hurahduksena laskuvarjohyppyä. Tähän lajiin onkin viime aikoina hurahtanut mukavissa määrin
muitakin blankolaisia, huippua hommaa, kaikki muutkin vaan
kurssille ja hyppäämään!
Joitakin saattaa ehkä kiinnostaa, että miten olen päätynyt Blankon puheenjohtajaksi niin kerrompa siitäkin. Kun aloitin opiskelut Tollilla vuonna 2010 olin ihan mahdottoman ujo ja arka
tyttö. Kiltahuonekin oli pelottava ja siellä istui vain läppäreihinsä tuijottavia pelottavia mörököllejä. Rakas pienryhmäohjaajani käytti meitä pelokkaita fukseja kyllä siellä, mutta kyllä se
sinne pelottavaan kellariin laskeutuminen olisi ollut aivan liian
hurjaa aivan yksinään, joten aluksi tutustuminen blankolaisiin
oli sangen vaikeaa. Onneksi opiskelijabileet houkuttivat edes
jonkin verran ja samoin excut ja innostuinkin lähtemään heti
ensimmäiselle syysexculle mökkeilemään syksyllä. Miten hurjaa se olikaan lähteä täysin tuntemattomien kanssa moiselle
retkelle! Päätös sinne lähdöstä oli kuitenkin luultavasti yksi parhaimmista päätöksistäni ikinä.
Syysexcu on semmoinen siitä vekkuli tapahtuma, että siellä
ei VOI olla tutustumatta uusiin ihmisiin. Fuksit ja muut uudet
tuttavuudet otetaan Blankolla aina avosylin vastaan ja kaikkiin
halutaan tutustua. Jos tämä aikaisemmin on ollut vaikeaa jos
fuksi ei ole vaikkapa uskaltautunut sinne kiltahuoneelle, niin
syysexculla meitä ei pääse karkuun vaan tutustumme kaikkiin
vaikka väkisin! Lähtekää siis hyvänen aika kaikki sinne mukaan,
aivan mahtava reissu ja älkää olko yhtä tolloja kuin minä, että
pelkäisitte sitä kiltistä. Kaikki tykkäävät fukseista ja olemme
kaikki ihan hirveän iloisia nähdessämme teidät siellä joukossamme heti alusta asti.
Koska olin tosiaan ujo, höpsö tyttö, ei ainejärjestöhommiin lähteminen tuntunut minulle ihan aluksi luontevimmalta ratkaisulta. Pikkuhiljaa aloin kuitenkin saamaan Blankolta niin paljon
niissä hommissa mukana olevia kavereita, että houkutus kävi
lopulta niin suureksi, että uskalsin itsekin mukaan ja hain lo-

4

pulta Blankon ulkoministeriksi, johon pestiin rupesin vuonna
2013. Hommahan olikin niin antoisaa ja mukavaa, että uusin
kauteni samassa tehtävässä vielä vuonna 2014 jonka jälkeen
päätin, että nyt se on päästävä puheenjohtajaksi asti ja minähän pääsin.
Puheenjohtajavuoteni on kyllä lähtenyt mainiosti käyntiin! On
hienoa tehdä töitä mahtavan toimeliaan hallituksemme kanssa
ja tietenkin kaikkien muidenkin blankolaisten kanssa. Varoituksen sanana fukseille sitten, että minä en ole turhan totinen pj,
joka ei juuri fuksien kanssa touhuaisi, sillä olen sitten kaikkea
muuta. Minä olen se, joka istuu teidän kanssanne niillä fuksikursseilla kun en ole niitä kaikkia vieläkään käynyt, kyselen
teiltä neuvoja tentteihin kun olette kuitenkin minua fiksumpia
ja reippaampia opiskelijoita, ja ennen kaikkea minä sitten biletän teidän kanssanne. Toivottavasti mahdollisimman monelle
teistä tulee tulevan vuoden aikana tutuksi legendaariset jatkot
Yliopistokadun residenssissäni, josta fukseja ei häädetä edes
yöksi kotiin nukkumaan vaan sohvalla on aina kaikille tilaa!
(testattu juttu)
Kaikki vaan nykimään siis hihasta kun minua näkee, tarvitsitpa
seuraa tai apua mihin tahansa, niin minähän lähden. Opiskelemaan, pelaamaan kiltikselle Tekkeniä, baariin, Teekkaritalolle
tai vaikka treffeille, niin rohkeasti juttusille vain! Minä olen kaikkien kaveri niinkuin kaikki muutkin ihanat blankolaiset, enkä
pure ellet itse pyydä.
Lopuksi toivottaisin teille kaikille hurjasti onnea matkaan! Opiskelu on välillä rankkaa, mutta se on myös ihanaa ja antoisaa.
Vinkkinä vielä, että tulkaa sinne kiltikselle ja käykää Blankon
tapahtumissa niin tutustutte ihmisiin. Blankoon jokainen on
tervetullut omana itsenään ja kaikki otetaan vastaan juuri sellaisina kuin ovat. Vaikka olemme kaikki erilaisia, meitä yhdistää
myös paljon samoja asioita ja siksi jokaiselle löytyy varmasti
niitä ystäviä täältä. Opiskelu on paljon hauskempaa ja helpompaa kun on kavereita, joten tulkaa kaikki ulos koloistanne
ja antakaa meidän tutustua teihin ja olla teidän kavereitanne.
Nähdään pian!

Anna “Nananas”
Runtti
Puheenjohtaja
Blanko ry

Koulutuspoliittinen palsta kertoo ajankohtaiset kuulumiset tietojenkäsittelytieteiden
laitoksella opiskelusta. Kopo-vastaava ylläpitää laitoksen ja killan välisiä
koulutuspoliittisia suhteita.
Kesäterveiset!
Minun nimeni on Jussi Vaara ja aloitan kolmannen
opiskeluvuoteni nyt syksyllä 2015 Tietojenkäsittelytieteen laitoksella Oulun Yliopistossa. Päätin aikanaan hakea opiskelemaan TOL:lle puhtaasta kiinnostuksesta tietokoneita ja pelejä kohtaan, enkä silloin
tiennyt, mihin opiskelu veisi minut. Olen positiivisesti yllättynyt, miten monipuolista opetus on ollut
ja kuinka paljon minun kaltaisia tietokoneilla istujia
muut opiskelijat ovat. Olen oppinut tuntemaan laitoksemme työntekijöitäkin, jotka ovat huippuja alallaan ja muutenkin mukiinmeneviä tyyppejä.
Toimin tosiaan tällä hetkellä hallituksen kopo-vastaavana, joka on lyhenne koulutuspoliittisesta vastaavasta. Tehtäviini kuuluu valvoa yleisesti opetuksen
tasoa, eli käytännössä kerään passiivisesti palautetta
opiskelijoilta. Pyrin aina viemään palautteen mahdollisimman pian eteenpäin, sillä olen huomannut,
että laitoksen työtekijät arvostavat palautetta. Opetuksen laadunvalvonnan lisäksi järjestän lukukauden
aikana kahdet palautepäivät. Palautepäivien idea
on, että kopo-vastaava kerää ison liudan palautetta,
mitkä hän sitten luovuttaa laitoksen henkilökunnalle.
Laitoksen henkilökunta tulee sitten itse vastaamaan
saamiinsa palautteisiin, ja tämän jälkeen koetamme
löytää ratkaisuja ongelmiin jakamalla omia näkemyksiämme mahdollisiin ongelmiin. Tavoitteena on
kehittää opetuksen laatua parempaan suuntaan.
Kurssien muuttuessa yleensä kursseilla ilmenee joitakin kasvukipuja, joita haluamme korjata. Seuraavat
palautepäivät järjestetään syksyllä, tervetuloa!
Kopo-vastaava ei lomaile edes kesällä. Alkava lukuvuosi on historiallinen, sillä Tietojenkäsittelytieteen
laitos (TOL) lakkaa olemasta 2015/2016 vuodenvaihteessa. Tiedekunnassa tapahtuva organisaatiomuutos
luo laitoksen tilalle kolme itsenäistä tutkimusryhmää,
jotka jatkossa vastaavat tutkimuksesta ja opetuksesta. Tulevaisuus saattaa siis tuoda muutoksia, sillä nyt
jo on tiedossa, että muutama opettaja siirtyy eläkkeelle ja heidän vastuukurssit siirtyvät eteenpäin
muille. Kopo-vastaavana olisin tästä syystä kiinnos-

tunut
saamaan
palautetta mahdollisista uusista
kurssijärjestelyistä,
sillä en henkilökohtaisesti halua,
että laatu huononee organisaatiomuutoksen takia.
Vielä
haluaisin
toivottaa
kaikki
syksyllä 2015 aloittavat fuksit lämpimästi tervetulleeksi opiskelemaan ja mukaan Blanko
ry:n toimintaan. Jos tuntuu, että kohtaatte kursseilla
tai muualla opiskeluun liittyvissä asioissa ongelmia,
niin minuun vaan yhteyttä niin selvitellään, mitä asialle voisi tehdä. Suosittelen kaikkia tulemaan meidän
kiltahuoneelle ja lähtemään excursioille, koodaamaan, opiskelemaan tentteihin ja viettämään aikaa
muiden blankolaisten kanssa. Näillä suosituksilla
saatte varmasti ”ikimuistoisen” ensimmäisen opiskeluvuoden syksyn. Nähellään lipastolla sitten ja muistakaa, että opiskelu saattaa maistua joskus puulta,
mutta sen hetken voi myös jakaa muiden kanssa.
Kopokätyreitä haetaan! Kopokätyrit ovat kopo-vastaavan silmät kursseilla, joilla hän itse ei ole. He ovat
kopo-vastaavan pikkuapulaisia, yleensä jokaisella
vuosikurssilla on oma kopo-kätyri. Etsin siis aktiivisia omilla aivoillaan eläviä nuoria (miksei myös vanhojakin) opiskelijoita, joilla on kiinnostusta toimia
yhteisen hyvän vuoksi. Kiinnostuneet voivat tulla
kyselemään minulta lisää henkilökohtaisesti, irkissä
tai sähköpostilla osotteella kopo-vastaava@blanko.fi.
Irkissä nickini on Fjussi.

Kopovastaava
Jussi “Fjussi” Vaara
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Blankon

Fuksivastaavan

tervehdys

Möfmöf fuksit!
Oon Blankon fuksivastaava ja tehtäviini kuuluu pääasiassa teistä, uusista fukseista, huolehtiminen. Tässä
tehtävässä apunani on kevään aikana laitoksen kanssa valitsemani sekä ankaran koulutukseni läpäissyt
proryhmä, pienryhmänohjaajat. Käytännössä pidän
huolta, että pienryhmänohjaajasi hoitaa hommansa
sekä huolehdin että kaikki ohjaajat ovat perillä asioista. Toimin myös itse pienryhmänohjaajana.
Fuksivuoden pari ekaa viikkoa varsinkin ovat melkoisia tietopläjäyksiä, joista jokaiselta menee jokin asia
todennäköisesti ohi. Yliopistossa ei onneksi kuitenkaan odoteta, että sisäistäisit kaikki uudet asiat heti
ja tässä apuun tulee pienryhmänohjaajasi. Häneltä
voit kysyä kursseille ilmoittautumisista, seuraavan
ohjauskerran ajankohdasta, yliopiston parhaimmista
opiskelu- ja ruokapaikoista tai vaikka seuraavista tapahtumista. Pienryhmänohjaajan tehtävänä on pitää
huolta, että pääset opinnoissasi alkuun.
Fuksivuosi on täynnä kaikenlaisia tapahtumia. Suosittelen käymään varsinkin oman kiltamme, Blankon,
tapahtumissa, sillä niissä tapahtumissa pääsee verkostoitumaan muiden pienryhmien fukseihin sekä
muiden vuosikurssien opiskelijoihin. Opiskelusta
tulee selvästi mukavampaa, kun luennoilla sekä harkoissa tuntee muitakin samojen tehtävien parissa
pähkäileviä. Suosittelen myös käymään kattokiltamme, Oulun Luonnontieteilijät ry:n tapahtumissa, joista varsinkin fuksisuunnistus on monen ikimuistoisin
tapahtuma fuksivuodelta.

“
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esittely

Hoi.
Moni sanoo valmistumisen jälkeenkin opiskelun,
varsinkin fuksivuoden, olleen elämän parasta aikaa
ja siksi siitä kannattaa ottaa mahdollisimman paljon
irti. Kannattaa kuitenkin myös muistaa akateeminen
vastuu, sillä yliopistossa opiskelun vastuu on opiskelijalla. Opiskelulle ja vapaa-ajalle onkin hyvä kehittää
sopiva tasapainottelu jo opintojen alussa, jolloin
molemmista saa enemmän irti. Nähdään viimeistään
syksyllä! :)

Marko ”Mafuko” Saari
Fuksivastaava

Meikäläistä pyydettiin kertomaan vähän Blankosta ja
blankolaisten elintavoista. Blanko, 42-v, on yksi Oulun yliopiston kankahilla majaansa pitävistä ainejärjestöistä. Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan taksonomisessa luokittelussa Blanko on lajeista suurin
ja laajimmalle levittäytynyt. Kesäiseen vuodenaikaan
Blanko on yleensä melko passiivinen, mutta näin syksyn tullen Blankokin aktivoituu ja aktiivisimmillaan se
on wapunajan pikkutunneilla ennen vaipumistaan
kesälevolle. Huolimatta korkeastaan iästään Blanko
on yhä vetreä vanhus, joka jaksaa telmiä nuorempiensa seurassa ongelmitta. Blankon eli Blanchon eli
Blansson jne. (keksi oma) erottaakin muista killoista
tietojenkäsittelytieteilijöiden edustamisen lisäksi lähinnä väritys. Väritykseltään Blanko on yhdistelmä
tummansinistä houkutusväriä sekä pinkkiä varoitusväriä. Tämä on aivan ainutlaatuinen väriyhdistelmä
Oulun ainejärjestömaailmassa.
Siksi varmimmin Blankon läsnäolon huomaa näitä
pääväritykseltään tummansinisiä haalareita kantavien salskeiden ja lumoavien opiskelijanuorukaisten
parveilusta, joiden etuja ja oikeuksia Blanko ajaa raivokkaasti opiskeluelämän koettelemuksissa. Blankolaispopulaatio on tätä nykyä noin 400 yksilöä. Suuri
osa kannasta keskittyy Kaijonharjun savanneille,
mutta heitä tapaa myös ympäri Oulun, Suomen ja
jopa maailman. Suurimmalla mahdollisuudella blankolaisen koodimärehtijän päiväsaikaan tapaa laiduntamasta kiltahuoneelta (tsekkaa kiltahuone-esittely).
Toinen hyvä mahdollisuus bittisoturin bongaamiselle
on mennä väijymään Caion ruokintakatoksen nurkille iltalennon aikoihin, Caio on yömyöhään auki ja sopivan suolainen nuolukivi löytyy aina.
Siinä kuulkaa karkeinkin fakiiri herkistyy, kun näkee
kuinka hellästi Blanko omiaan hoivaa, mikä ilmenee
monin eri tavoin. Yksi tärkeimmistä on mahdollisuus
matkata Blankon vatsapussissa erilaisille excursioille
virkistymään ja tutustumaan loppusijoituspaikkoihin
eli yrityksiin. Keväisin saadaankin todistaa blankolaisten suurta kansanvaellusta Tallinnaan ja takaisin.
Useissa tapahtumissa Blanko tarjoaa nisäänsä omilleen aivan veloituksetta, esimerkiksi pikkujouluissa
kinkkua ja virvokkeita vedetään niin, että ähky hellit-

tää vasta loppiaisen nurkilla. Näiden lisäksi on useita
muita jäsenetuja, joista tulette varmasti kuulemaan
lisää. Mutta ei blankolaisena oleminen aina niin helppoa ole, sillä välillä blankolaisen täytyy koodata. Vaikka koodaaminen onkin vain pieni osa blankolaisen
elämää, niin siitä – ironista kyllä – blankolainen parhaiten tunnetaan. Monesti kuulee sanottavan, “jaaha,
siinä se blankolainen taas koodaa”. Jotkut hyväkkäät
vielä kuuntelevat yössä kumisevaa naputusta ja arvuuttelevat keskenään, että kuinkas monta riviä se
blankolainen nyt kirjoitti. Tähän aktiviteettiin onneksi
TOL tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet tutustua ja
Blankon fuksipisteet toimivat oivina kannusteina lisäoppimiselle.
Teilläkin, rakkaat TOL:n fuksit, on hyvät mahdollisuudet päästä osalliseksi Blankosta. Jäsenhakemus
(blanko.fi/kilta/liittyminen) perstaskuun, Axea kainaloon ja pian tekin olette valmiit kohtaamaan yliopiston opiskelijahaasteet tummansinisessä kokovartalopolyesteriunelmassa.

Samu ”Elvari” Hänninen

7

Hallituksen esittely
1. Nimi, titteli, vuosikurssi, siviilisääty
2. Mitä hommia hoidat Blankossa?
3. Mikä sai lähtemään toimintaan mukaan?
4. Mikä on paras asia Blankossa?
5. Mikä on lempipelisi?

Miia-Maria ”Myanna” Mikkola, Rahastonhoitaja

1. Olen Miia-Maria Mikkola, vuoden 2012 fuksi ja sisäsiittoisesti parisuhteessa toisen blankolaisen kanssa.
2. Hoitelen rahastonhoitajan tehtäviä jo toista vuotta putkeen.
3. Toimintaan lähdin mukaan pidemmän suostuttelun ja ympäripuhumisen seurauksena, enkä ole katunut.
4. Blankossa ehdottomasti parasta on kaikki ihmiset, joita tapaa erityisesti kilthuoneella ja tapahtumissa.
5. Mashed

Ville ”Purnaaja” Saarenpää, Ulkoministeri

Anna ”Nananas” Runtti, Puheenjohtaja

1. Anna Runtti, puheenjohtaja, 2010, sinkku.
2. Johdan puhetta. Organisoin asioita ja huolehdin, että asiat tulee
tehtyä.
3. Kävin paljon Blankon tapahtumissa ja koin, että olisi aika kantaa
oma kortensa kekoon. Myös kaverit houkuttelivat mukaan.
4. Blankolaiset ihmiset. Ihminen voi lähteä Blankosta, mutta Blanko
ei lähde ihmisestä.
5. Mashed.

1. Ville Saarenpää ja irkissä Purnaaja, titteli on ulkoministeri, vuosikursi on 2013 ja siviilisääty on varattu.
2. Hoidan Blankossa ulkoministerin hommia, elikkä pidän huolta
Blankon suhteista muuhun maailmaan eliyrityksiin ja kiltoihin.
3. Ihmiset houkuttelivat mukaan ja mukavaahan tämä toiminta on
opiskelujen ohella.
4. Ihmiset. Niin monia erilaisia persoonia ja kaikki on yhtä parasta :)
5. Mashed .

Jenny ”Jents” Ilonen, Varapuheenjohtaja

1. Jenny Ilonen, varapuheenjohtaja, 2011, varattu.
2. Varapuheenjohtaja on puheenjohtajan ”oikea käsi”, joka hoitaa
puheenjohtajan hommat hänen ollessa estynyt. Varapuheenjohtaja myös järjestää ABI-päivät ja lukiovierailut yhteistyössä Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen kanssa.
3. Yhteisöllisyys. Olen ollut Blankon toiminnassa mukana heti
fuksivuodesta lähtien, ja vaikka välillä tekisikin mieli hakata päätä
seinään, on se myös antanut todella paljon. Jos nyt saisin päättää
uutena fuksina lähtisinkö mukaan toimintaan lähtisin ehdottomasti!
4. Melkoinen klisee, mutta ihmiset. Blankosta löytyy ihmisiä laidasta laitaan, mutta kaikkia yhdistää edes jonkun verran kiinnostus samoihin asioihin. Yhteishenki killan sisällä on todella hyvä, ja
kaikki halukkaat otetaan mukaan toimintaan.
5. Mashed.

Jenni ”iGaZ” Hautala, Sihteeri

1. Jenni ”iGaZ” Hautala, sihteeri, neljäs vuosikurssi, naimaton mutta W4r4ttUh.
2. Kirjottelen ylös kokousten pääkohtia pöytäkirjoihin ja hoitelen
pikkunakkeja mitä kohdalleni sattuu.
3. Mielenkiinnosta halusin kokea miltä tuntuu olla mukana hallituksessa, sihteerin paikka vaikutti helpoimmalta tällaiselle hallituslaisnoobille :D
4. Nörttiys :3
5. Mashed.
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Jesse ”Hermanni” Korhonen, Tapahtumavastaava

1. Jesse Korhonen, Tapahtumavastaava, aloitin 2014 syksyllä,
naimaton.
2. Tapahtumavastaavan hommat, eli huolehdin tapahtumien
käytännön järjestelyistä kuten tilojen varaamisista ja ohjelman
kehittämisestä ellei tapahtumalle ole nimetty muuta
vastuuhenkilöä.
3. Oma halukkuus osallistua ainejärjestön toimintaan ja olla
aktiivisesti mukana toiminnassa. Viimeisen silauksen teki se, että
hommiin ei vuosikokouksessa ollut muita halukkaita, joten päätin
lähteä mukaan tähän erittäin haastavaan tehtävään.
4. Blankon avoimuus ja se, että kaikki otetaan mukaan toimintaan
riemumielin
5. Mashed.

Jerry ”Jerberus” Ekström, Tiedottaja

1. Jerry Ekström, 2013, naimaton.
2. Tiedottajan hommia.
3. Halusin avustaa kiltatoiminnnassa toimien muiden kanssa.
Tiedottajana pääsee myös vastaamaan Blankon massiivisesta
propagandakoneistosta, joten kyseessä oli tarjous josta en
voinut kieltäytyä.
4. Hyvä yhteishenki. On muuten myös varmasti sinunkin kanssa,
jos luet tätä lehteä.
5. Mashed.
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Jussi ”Fjussi” Vaara, KOPO-vastaava

1. Nimeltäni olen Jussi Vaara ja aloitin opinnot herran vuonna
2013. Siviilisäädyltäni olen naimaton
2. Tänä vuonna olen ollut Blanko ryn Kopo-vastaava, eli olen
Blankon koulutuspolittinen vastaava. Vastaan Blankossa koulutuksen laadunvalvonnasta kuulumalla tietojenkäsittelytieteen
opetuksenkehittämistyöryhmään, missä käydään läpi koulutusalamme opetukseen liittyviä asioita.
3. No en mä nyt enään muista… Se vaan tuntui silloin joskus
pari vuotta niin hyvältä päätökseltä. Voin vain sanoa etten kadu
toimintaan lähtemistä.
4. Mitäköhän minä vastasin viime vuonna tähän kysymykseen…
No blankolaiset on tietysti paras asia Blankossa. Jäsenet tekee
killan ja sillei. Blankolaisten kanssa voi nauttia vapaa-ajasta
monella eri tapaa.
5. Mashed.

Samuli ”knock” Heimonen, Jäsenvastaava

1. Samuli Heimonen, Jäsenvastaava, 2011, Sinkku.
2. Jäsenvastaavan roolissaylläpidän killan jäsenrekisteriä ja
hoidan jäsenyyksiin liittyviä asioita. Tämän lisäksi teen muita
tehtäviä joita hallitus päättää tehdä ja toimin myös Bugi-palvelimen ylläpitotiimissä.
3. Fuksivuonna juttelin vanhoille toimihenkilöille, jotka kertoivat
toiminnasta ja miten hienoa se on. Tämä sai sitten minutkin
lähtemään mukaan toimintaan.
4. Paljon samanhenkistä porukkaa joiden kanssa tulee mahtavasti toimeen.
5. Mashed.

Marko ”Mafuko” Saari, Fuksivastaava

1. Marko ”Mafuko” Saari, fuksivastaava, 2009, sinkku.
2. Fuksivastaavana huolehdin fukseista. Lisäksi toimin pienryhmänohjaajien yhdyshenkilönä ja heidän välityksellä pidän
huolen, että fuksit pääsevät opinnoissa alkuun.
3. Fuksina kiersin lähes kaikki tapahtumat läpi ja siitä lähtien
olenkin halunnut olla mukana järjestämässä tapahtumia sekä
kehittämässä Blankon toimintaa.
4. Blankossa parasta ovat ihmiset.
5. Mashed.

Hallituksen haastatteli
Aleksi “Zeussi” Pöyhtäri
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OLuT:n esittely
Olen Ida Viinikka, TOL:n 5.vuoden opiskelija ja OLuT ry:n
puheenjohtaja. OLuT ei suinkaan tässä yhteydessä viittaa tuohon rakastamaamme mallasjuomaan, vaan on
lyhynne nimestä Oulun Luonnontieteilijät ry. OLuT on
kaikkien Oulun yliopiston luonnontieteellisten alojen
kiltojen (eli ainejärjestöjen) kattokilta. Myös Blanko on
OLuT:n jäsenkilta ja sitä kautta myös te, hyvät Blankon
fuksit, olette OLuT:n jäseniä.
OLuT on ollut olemassa noin 20 vuotta (itse asiassa meillä on 20-vuotisjuhlat marraskuussa). Järjestön tehtävä
on ajaa luonnontieteellisten alojen opiskelijoiden asioita sekä järjestää paljon tapahtumia niin omille kuin vähän muidenkin alojen opiskelijoille. Olemme yliopiston
suurin järjestö ja tämä takaa esimerkiksi sen ettei kenenkään tarvitse opiskella tai viettää vapaa-aikaansa yksin!
Syksyn koittaessa OLuT suuntaa täyden energiansa tuleviin fukseihin. Teille on omistettu kokoinen kuukausi,
sillä syyskuussa OLuT järjestää yksinomaan fukseille
suunnattuja tapahtumia! Tässä vaiheessa on hyvä laittaa
kalenteriin ainakin seuraavat tapahtumat:
- ti 8.9. Fuksikisat Linnanmaan liikuntahallin takana klo
17 alkaen
- to 17.9. Fuksisuunnistus, lähtö yliopiston vihreiltä naulakoilta klo 14 alkaen
- to 24.9. Fuksisitsit Teekkaritalolla klo 18 alkaen
Fuksikisat ovat leikkimielisiä tehtäviä sisältävät kiltojen väliset mittelyt. Yleensä joukkue on helppo kasata
vaikkapa oman pienryhmän jäsenistä. Toki kaikenlaiset
muutkin kokooonpanot ovat sallittuja! Blankolla on
tänä vuonna jälleen puolustettavanaan köydenvedon
mestaruus, joten tulkaa näyttämään biologeille, matemaatikoille ja kumppaneille kuinka koodarit vetävät
köyttä! :)

misen saloihin. Sitsit eli akateemiset pöytäjuhlat ovat
merkittävä osa yliopistomaailmaa ja jokaisen joka haluaa tulevaisuudessa sitseillä käydä (niitä on muuten paljon!), on suositeltavaa osata perussäännöt ja -käytänteet
kuten esimerkiksi sen koska on soveliasta puhua, milloin
lauletaan ja miten skoolataan oikeaoppisesti.
Tässä oli pintaraapaisu meidän tapahtumistamme. Niitä
on vuoden mittaan tarjolla runsain määrin ja jokaiselle
löytyy varmasti mieluista puuhaa. Saatte pienryhmäohjaajiltanne syksyn aluksi OLuT:n menokalenterin johon
on merkitty kaikki tulevan syksyn tapahtumat sekä lyhyet kuvaukset mitä nämä käytännössä tarkoittavat.
Haluan koko OLuT:n hallituksen puolesta toivottaa teille
jokaiselle mitä parhainta fuksivuotta! Fuksivuosi tunnetusti vietetään vain kerran joten siitä kannattaa ottaa ilo
irti!
Mikäli herää mitään kysymyksiä tai ajatuksia, niitä voi
laittaa minulle sähköpostitse, irkitse tai tulla juttelemaan kun minut jostain bongaa (mahdollisesti jopa
Blankon kiltikseltä)!
Nähdään Blankon Fuksisaunassa!

Ida ”lyssie” Viinikka
puheenjohtaja,
Oulun Luonnontieteilijät ry
ida.viinikka@student.oulu.fi

Fuksisuunnistus on tapahtuma josta todennäköisesti
kuulette heti ensi päivistä saakka vanhemmilta opiskelijoilta. Suunnistuksessa joukkueet valitsevat itselleen
teeman ja suorittavat kiltojen pitämiä rasteja niin yliopistolla kuin matkalla keskustaankin. Rasteilla pisteitä
saa niin itse tehtävän suorituksesta, teemasta kuin esimerkiksi joukkuehengestä ja rastivahtien oluthampaan
kolotuksen tyrehdyttämisestä. Fuksisuunnistusta monet
pitävät opiskeluaikansa parhaana yksittäisenä tapahtumana joten en suosittele jättämään sitä väliin!
Fuksisitsit ovat harjoitussitsit, joilla fuksit vihitään sitsaa-
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Pienryhmäohjaajien esittely
1. Vuosikurssi, siviilisääty
2. Hauskin muistosi fuksivuodelta?
3. Mikä on ollut paras kurssi, ja miksi?
4. Minkälainen pienryhmäohjaaja olet?
5. Mikä on lempipelisi?

Kandivaiheen PRO:t
Marko ”Mafuko” Saari

1. 2009, sinkku.
2. Eka kerta wesibussissa. <3
3. Projekti 1, koska kyseisellä kurssilla pääsi hyödyntämään oppimaansa alan yrityksessä ja pääsi kokemaan
millaista on työskennellä
alalla.
4. Aktiivinen pro. Useamman vuoden opiskelleena
osaan neuvoa, mihin tapahtumiin kannattaa etenkin
mennä ja missä paikoissa on hyvä opiskella.
5. Mashed.

Don-Oskar Gashi

1. 3. vuosi, onnellisesti parisuhteessa.
2. Kaikki syksyn fuksitapahtumat.
3. Business Process Modelling (eli lyhennettynä BPM)
oli paras, koska asia kiinnosti ja mallintaminen on kivaa.
4. En toivoton.
5. Mashed.

Eetu Haapamäki

1. Vuosikurssi 2014, sinkku.
2. Ehdottomasti ATK-YTP.
Koko reissun ajan oli tekemisen meininki päällä ja oli
piristävää nähdä opiskelijaelämää muuallakin kuin
Oulussa.
3. Tietoturva. Kurssin järjestelyt oli toteutettu erittäin
hyvin ja itse aihe oli kiinnos-
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tava.
4. Pyrin auttamaan fuksejani pääsemään sisään sekä itse
opiskeluun että opiskelijaelämään. Kannustan heitä olemaan aktiivisia Blankon toiminnassa ja toivon että mah-

dollisimman monesta tulisi aktiivi.
5. Mashed.

Jerry ”Jerberus” Ekström

1. 2013, sinkku.
2. Excut oli ainaski iha kivoi,
ja tietty muut blankolaiset
(ne on muuten ollu iha kivoi
tänäkin vuonna).
3. Käyttöliittymien suunnittelun perusteet, koska siinä
sai piirrellä paperille kaikenlaista hassua.
4. Otan heti kättelyssä luulot kaikilta pois ja pidän että omat ohjattavanikin ottavat muilta luulot pois. :D Eli siis ihan kiva kaveri joka
auttaa aina kun vain mahdollista.
5. Mashed.

Samuli Kaakinen

1. 2. vuosikurssi, naimaton.
2. En tiedä mikä on hauskin,
mutta parhaiten mieleen on
jääny fuksisuunnistus, jouluristeily sekä wapun avajaiset Hoplopissa.
3. Sanotaan vaikkapa Ckielen peruskurssi. En ole
ennen koodaillut millään
muotoa, joten oli ihan hauska oppia jotain täysin uutta.
4. Toivottavasti mukava ja rento. Tärkeintä itselle on, että
kaikki uudet fuksit pääsevät heti kiinni yliopistoelämään
ja nauttimaan siitä. :)
5. Mashed.

Sara Lindfors

1. 2014, suhteessa.
2. Mietiskelin ensin hauskinta tapahtumaa, mutta
totesin, että hauskinta on
ollut ihmisten kanssa vietetty aika. Mahtavaa porukkaa
Blankolla!
3. TJSP eli tietojärjestelmien suunnittelun perusteet,
koska
tietojärjestelmien
suunnittelu on tosi kivvaa :]
4. Sellainen iloinen ja opastava. Toivottavasti myös hauska :D
5. Mashed.

Tommi ”patukki” Sikanen

1. 2011, pariton.
2. Fuksisuunnistus, osui sen
verran hauska ja rämäpäinen porukka josta tuli aika
tiivis myöhemmin. Paras tapahtuma koskaan!
3. Paras kurssi on ollut Ohjelmistotekniikka. Mukava
kattaus tarpeellista teoriaa.
4. Vanha! Vaikka tää on
meikän kolmas kerta pienryhmänohjaajana, tämä ei väsy! Koska viimeistä vuotta
(ehkä, tuskin jopa) vedellään, niin aion kouluttaa omasta ryhmästäni parhaan koskaan. Kulminoin kaiken oppimani ja aikaisemman ohjauskokemukseni tämän syksyn
porukkaan.
5. Mashed.

Pekka Ulvinen

1. -13 sisään mutta toinen
syksy vasta, single!
2. Fuksisuunnistus? (Kaikki
hauska ei ole julkista..)
3. Diskreetit rakenteet, matematiikka on mukavaa.
Kortelainen myös.
4. Olen rehellinen ja fuksinäkökulma on vielä tuoreessa
muistissa. Olen myös kärsivällinen ja sovittelunhaluinen, ottakaa yhteyttä, jos tulee kysymyksiä, ongelmia tai ehdotuksia!
5. Mashed.

Kansainvälisten opiskelijoiden PRO
Christina ”xtina” Tikkinen-Piri

1. 4. vuosikurssi, naimisissa, kv-ohjaaja
2. Ehdottomasti kaikki excursiot sekä legendaarinen wappuviikko.
3. Täytyy kyllä mainita tässä Diskreetit rakenteet. Se kurssi tuskin kaipaa paljon perusteluja.
4. Pyrin olemaan mahdollisimman reilu ja mukava kaikkia kohtaan. Saa tulla rohkeasti
jutustelemaan!
5. Mashed.
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Maisterivaiheen PRO:t
Ari ”Asiz” Kairala

1.
Aloittanut
erillisvalinnankautta
tulleena
maisteriopiskelijana
aka
”muuntomummona” 2014.
Maisterivaiheen ohjaaja siis.
Parisuhteessa, ”eli naitu on”.
2. Blankon pikkujoulut ja
siellä saunomisen yhteydessä suoritettu baariexcursio.
3. Tohtori Jukka Kontulan
viime syksynä pitämä Software Business Development. Oikeasti mielenkiintoiset
luennot ja harkatkin oli pääasiassa mukavia. Vapaasti valittaviin nappaamani tietoteekkareiden kurssi Programmable Web Project täytyy mainita myös. Venyi välillä
vähän yötöiksi ko. kurssi, mutta opetti paljon.
4. Auttavainen puurtaja. Kaikkien kaveri.
5. Mashed.

Samu ”Elvari” Hänninen

1. 2012, singgu, maisterivaiheen ohjaaja.
2. Niin ovat muistot rapautuneet kuin vanhan kirjan
sivuista kääritty sätkä, joka
on jo aikoja sitten hiipunut tuhkaksi tuuleen, että
mitään erityisen hauskaa
muistoa ei muistu mieleen.
Mutta hyvänä muistoina
mainittakoon diskreettien
rakenteiden ihmisiä yhdistävä vaikutus ja wapunaika
yleisesti ottaen.
3. Ohjelmistotekniikka erityisesti on jäänyt mieleen hyvällä tavalla. Kurssilla tuli paljon hyvää asiaa ja study
group-henkinen toteutustapa oli mielestäni mainio. Toivottavasti kurssi pysyy samanlaisena jatkossakin.
4. Lyhyesti sanottuna enempiä kiertelemättä tai kaartelematta olen suorastaan liikuttavan ekselenttinen
ohjaaja joka ohjaa empaattisella perusilmeellä sekä autonomisella olemuksella. Is such a thing even possible?
Yes it is. ::aliens.
5. Mashed.

PRO:t haastatteli
Juho “Hilloh” Leinonen

“
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Kiltisesittely
Blankon kiltis on hiukan piilossa, löydät sen kun käännyt
Väylältä Geokadulle, etsit oven jossa on Blankon lappu
ja laskeudut siellä olevat portaat alas. Ensimmäinen
asia, jonka oletettavasti huomaat on että puhelimet
löytävät kenttää kiltiksellä vain välttävästi. Siitä, onko
tämä hyvä vai huono asia, voi olla montaa mieltä. Jos
ei muuta, niin se ainakin toimii hyvänä tekosyynä olla
väliaikaisesti saavuttamattomissa.
Heti eteisen jälkeisestä
huoneesta löytyy sohvia,
muutama tietokone yhdeltä seinustalta, televisio,
NES ja Playstation toiselta, sekä sekalaista muinaiselektroniikkaa takaseinältä.
Uudet tulokkaat huomaavat
nopeasti, että sohville istuminen on suurinpia virheitä,
jonka kiltiksellä voi tehdä, koska niiltä on yllättävän vaikea
päästä pois kun on kerran takamuksensa parkkeerannut. ”Joo,
voisin sitä tästä lähteä kohta...” on usein kiltiksellä
kuultu lausahdus, jota lähes aina seuraa vielä ainakin
tunti pari istuskelua. Yleensä tämä
etuhuone sisältää sellaisia henkilöitä, jotka haluavat käyttää kiltahuonetta opiskeluun, sillä päähuoneessa ei lukuisien muiden
aktiviteettien takia yleensä edes
kannata yrittää opiskelua.
Sivuhuoneesta löytyy jääkaappi, jossa voi pitää omia juomia
tai ruokia, tietenkin jos ne uskaltaa laittaa niiden muiden
tavaroiden sekaan, jotka ovat
lojuneet siellä ties kuinka
kauan. Huoneessa on myös koko
kiltahuoneen tärkein kapistus, nimittäin kahvinkeitin,
joka tuottaa elämän nektaria kun siihen syöttää vettä ja
kahvinpuruja oikeassa suhteessa. Tämä prosessi kannattaa opetella kunnolla, sillä muuten voi saada aikaiseksi
jotain aivan muuta, yleensä muiden kiltalaisten vihat
päällensä ja pyynnön olla keittämättä kahvia enää ikinä
uudestaan. Muista myös keittelyjen jälkeen siivota jälkesi ja heittää käytetyt purut roskikseen. Jos et löydä roskista, se saattaa piileskellä erinäisten home- ja sieniviljelmien alla, riippuen milloin se on viimeksi tyhjennetty.

Kun käännyt ensimmäisestä huoneesta oikealle, saavut
kiltiksen ns. ”päähuoneeseen.” Täällä on lähes aina joku,
istuskelemassa sohvalla koodaamassa, irkkaamassa, tai
muuten vain soittamassa suutaan. Huoneen perällä on
kaksi televisiota, joihin on kytketty erinäisiä pelikonsoleita. Usein löydät täältä ainakin pari blankolaista
luontaisesta
elinympäristöstään, nimittäin huutamassa ja
pelaamassa Mashedia Xboxilla. Olen myös kuullut huhuja, että kiltiksen Xboxilta
ja muilta konsoleilta löytyisi
muitakin pelejä pelattavaksi, mutta allekirjoittanut ei
ole niitä vielä onnistunut
löytämään. Ja miksi tarvitsisi, kun on Mashed?
Päähuoneesta
löytyy
myös tietokone, josta on
pääsy Blankon Spotify-tilille.
Se on kytketty kiinni kiltiksen stereoihin, joten
pääset helposti esittelemään kyseenalaista musiikkimakuasi muillekin. Musan lisäksi koneella voi seikkailla
internetissä. Selaushistorian tutkailu ei ole kuitenkaan
suositeltavaa, koska sieltä voi löytyä vaikka mitä epämääräistä skeidaa, joka
saa nuoren fuksin menettämään viattomuutensa ennenaikaisesti.
Kiltiksellä tavataan!

Sampsa
Jalli

”notsuho”

15

F

BK
122

Biokemia

koulutus

GO
101

2c

Geologia
Fysiikka

Virransilta

M

ravintola

kirjasto

p palvelupiste

Päivitetty 13.1.2015

Blankon kiltahuone

sisäänkäynnit

invapysäköinti/
-sisäänkäynti

i virastomestaripiste

tupakointi kielletty

Paavo Havaksen tie

i

p

invapysäköinti

T

4c

U
TF
104

p TTK1 2.krs

6e

Teknologiakylä

i
P

invaWC

Hallinto

6d

6c
päärakennus

6a

131

esteetön

6b

R

2S

TS160

HR142,144

invaLinnanmaantie
pysäköinti

Pentti Kaiteran katu

HR145
Saalastinsali

TAKSI4

TS139
Kok.huone TS487

p TTK2

TS164-186
Sähkö-, tieto- ja
tietoliikennetekniikan osastot

TS136-9

TS133-135

itäpuoli

TAKSI1

E
5b
i kok.huone
TS107
TS126-131 invaWC

5c

invapysäköinti
TS101-104

YT116
KO155
Kuntokok.huone
sali
TF241

Juvenes
Print

L10

5a

4f

2T

Prosessi- ja
ympäristötekniikka

V

X

sauna
Konetekniikka
KO KO136-42
143
KO
148,314

PR167

KO
Tekniikan- KO
101,102,130 150
katu

Luna

4d

Koneenkatu

TF103,105

Lapinsali

L3

3a

L4

2d

SÄ124-132
TM113 SÄ137,140
Teknologiakasvatus
Sosiologia
PR135kok.h.

p HKT

Y
Taloustieteiden tiedekunta

invaWC
Kielistudiot
TA101,105 Arina-sali

TAKSI2

1a

TH118 Mikrohalli
Kauppakatu Mikro- SÄ110 SÄ
halli
SÄ102-5
SÄ112 114,
PR126 116,
A,B 118
PR105
PR101,2,4
PR119
PR302 Prosessinkatu
PR174
PR325
PR405 PR181
PR115
Tönning- kok.h.
PR194
sali
PR183-191

Ylioppilaskunta
2a ATK-asema

TE320 FY1120
YL124
M101
LuTK
HENKI
talous
TTK
matematiikka
ATK-katu
invaWC
OP-sali
IT116
IT115, Wetteri-sali

IT133,134,138

5e

Geotieteet
Fysikaaliset
tieteet

4e

1d

C

C5

esteeKTK
106,127 tön
206,207
palvelupiste kok.huone 303,305,307 invapysäköinti
2.krs

i p YY301,
HuTK
Snellmanian ja KTK

V-lab

VÄYLÄ

KK225-236 KTK
Kielet
KTK219-235 183KTK137-181 199
invaHU122
KTK210,213,215
WC
inva- KTK KTK
HU208-211 KK223-4
HU108-111 KK103 KTK117 WC 209 112

inva-Eläinmuseo
WC
invapysäköinti

i

4a
p

Kainuunsali

L2

Pohjanmaan
sali
Keskusaula

L1

A

YB210

B

LuTK
YL
LuTK
matematiikka136
OPIN
Fysiikankatu
FY
1035
Tietohallinto TietojenTellus
Lähituki GO käsittelyGeokatu
tieteet
223

Maantiede

IT105 inva- IT112
IT106 WC IT113

ABC...

2M

länsieteläinen
LYNET
laboratorio

K

GO
102

TAKSI3

J

F1

Hertz
invaKemiankatu WC
OP-Pohjola-sali
TOPIK
L6

2F
kielistudio
KK105,106

ET232

1c

ET113 YB
211

YB110 invaWC
Itseop.tila

KE
1048
L7
L5
KE1103 Kemia
L8 Oulun
KE KE Student
PuheKE1094 251 1156 Center L9 lin-sali
Opintokatu
KE1139

KE1091

AVIS

Biologia

KS124,217
PT302

ET102 ET111 Biokatu

GKieli- ja viestintä-

BF119

2b

länsipuoli

Kaarihalli

biologia

Tiedekirjasto Pegasus

Linnanmaa
7.vaihe

Humanistinen tiedekunta Kasvatustieteiden tiedekunta
HU379-393
HU303-4
HU205-212
HU106

1b

Kasvitieteellinen
puutarha
HU146-

pääkirjasto
HU116-

N

Linnanmaan kampusalue

OULUN YLIOPISTO

Erkki Koiso-Kanttilan katu
Yliopistokatu
Lentokenttä
Oulun keskusta
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VÄYLÄ

VÄYLÄ
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Ylioppilaskunta 2a
Ympäristötietotalo 5e
YTHS 5b

Viestintä 6e

Talouspalvelut 6e
Thule 5e
Tietohallinnon neuv. 2c
Tietotekniikkamyym. 6c
Tilapalvelut 6e
Täydentävien opintojen
keskus (TOPIK)
- Avoin yliopisto 2c

Student Center 2c
Suomen Terveystalo 5b

Snellmania 1a
Julinia 1c
Aularavintola 3a
Discus 5a
Datania 5c
Kastari 6d

Ravintolat

Paperikauppa 4a
PSOASin asuntoja 6a

Opintotoimisto 2c
Opiskelijakeskus 2c

Eläinmuseo 1d
Geologinen museo 4e

Museot

Mikrohalli 2d
Mikrotukipiste 2a
Mobiilituki (vain hk) 2a

LYNET ymp.tietotalo 5e
Lähituki (vain hk) 4b

Koulutuspalvelut 2c

Tiedekirjasto Pegasus 1b
Tellus 4c
Luna 4d

Kirjastot

Kansliat:
TTK 4f
LuTK 4a
Kassa 6e
Kirjaamo 6e

Henkilöstöpalvelut 6e
Huoltokeskus ja
valvomo 2b
Juvenes Print 6b

Arkistotoimi 6e
ATK-asema 2a
Avoin yliopisto 2c

<IRC>-ohjeet

Irkkaamisen lyhyt oppimäärä - näin pääset
alkuun!
Irc (eli irkki) on keskusteluohjelma, jonka käyttäjillä ei yleisen
käsityksen mukaan ole minkäänlaista elämää. Tyypillisiin irckäyttäjiin 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.

#blanko. Kanaville liitytään komennolla /j #[kanava].

Tässä osiossa käsittelemme SSH-palvelimen kautta irkkaamista, mikä on suositelluin (ja nörttien silmissä ainoa oikea uskottava) tapa.

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. Jos ääkköset näyttävät kummalta tai niitä
ei näy ollenkaan, voit pakottaa terminaalisi käyttämään utf-8
enkoodausta kirjoittamalla komennon screen -Urd komennon
screen -rd sijaan.

1. Suosittelemme 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. Putty Tray:n löydät täältä: https://puttytray.
goeswhere.com
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 irssiohjelman 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.
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7. Seuraava askel onkin kanaville liittyminen. Blankolaisille tärkeimmät kanavat tulevat olemaan oman vuosikurssisi kanava
(joka on siis tässä tapauksessa #blanko.2014) sekä pääkanava

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.

Jo s 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 eli Pajun käyttäjätunnuksesi. 2. Seuraa yllä olevia ohjeita kohdasta 4 alkaen.
Muutamia kanavia:
1. #blanko - killan pääkanava.
2. #blanko.2015 - 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.
Jos nämä ohjeet tuntuivat jäävän kesken, täältä löytyy hieman
lisää: http://www.fury.fi/~raven/irssi-opas/

Fuksiruoat
Kun fuksisyksy starttaa, tapahtuu elämässä paljon muutoksia. Yksi näistä on useimmille kotoa pois muuttaminen. Tähän liittyy paljon asioita, jotka voivat olla osalle
uusia. Kukaan ei enää kerää vaatteita lattioilta tai pyyhi
pölyjä. Kukaan ei myöskään pese pyykkejä tai käy kaupassa. Eikä kukaan tee ruokaa! Nämä hommat täytyy
hoitaa itse ja alkuun se voi tuntua vähän ylivoimaiselta. Koska uusia juttuja on paljon, kannattaa ne pitää
yksinkertaisina jotta kaikki työmäärä ei pääse uuvutta-

maan. Ruoka on asia jonka voi tehdä aivan äärettömän
hankalasti ja monimutkaisesti. Tai sitten sen voi hoitaa
nopeasti ja suhteellisen helposti. Tässä muutama ohje
helpottamaan arki-iltojen kokkailutuokioita sekä muutama vinkki ylipäätään säästämään köyhän opiskelijan
viimeisiä pennosia mausta tinkimättä.

Tomaattikeitto
500g tomaattimurskaa
500g paseerattua tomaattia
1 pieni tai ½ iso sipuli
1-2 kynttä valkosipulia
vettä
1 rkl öljyä
mausteita (esim. suolaa, mustapippuria, paprikajauhetta...)
vuohenjuustoa tai linssejä tai pekonia
1. Pilko sipulit mahdollisimman pieneksi silpuksi.
2. Kuumenna kattila, lorauta öljy pohjalle ja heitä sipulit perään. Kuullota kunnes sipulit ovat kiiltäviä ja vähän
läpinäkyviä. Sekoita koko ajan etteivät pala pohjaan.
3. Lisää sekaan tomaattimurska ja paseerattu tomaatti. Keitä kunnes kaikki on höyryävän lämmintä. Lisää vettä
jos keitto näyttää liian paksulta.
4. Tässä vaiheessa työvaiheet jatkuvat sen mukaan mitä proteiininlähdettä haluat käyttää:
4a. Jos valitsit vuohenjuuston: murenna juusto ja sekoita se muun keiton joukkoon. 			
Kuumenna, mausta ja soseuta halutessasi.
4b. Jos valitsit linssit: seuraa linssipaketin ohjeita (yleensä pitää liottaa), lisää valmiit linssit 		
keiton joukkoon, kuumenna ja mausta.
4c. Jos valitsit pekonin: Paista pekoni ensimmäisenä, ennen sipuleita. Tällöin voit jättää öljyn 		
pois ja paistaa sipulit pekonin omassa rasvassa. Toimi muuten normaalisti vaiheet 1-3. 			
Lopussa mausta ja halutessasi soseuta keitto.
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Makaronimuhennos
5 dl makaroni
2 l vettä
400 g jauhelihaa
200 g herne-maissi-paprika -sekoitusta
mausteita (suolaa, mustapippuria, paprikajauhetta, chilijauhetta, valkopippuria...)
1. Laita vesi kiuhumaan ja lisää joukkoon reilu ripaus suolaa.
2. Lisää makaronit ja herne-maissi-paprika -sekoitus veteen.
Kuumenna paistinpannu ja paista jauheliha kypsäksi. Mausta mielesi mukaan.
3. Kun makaronit ovat kypsiä (keittoaika noin 8 minuuttia), kaada vesi pois kattilasta.
4. Kaada jauheliha kattilaan ja sekoita. Tarkista maku ja lisää mausteita tarvittaessa.

Munakas
3-4 kananmunaa
1 rkl öljyä
kinkkua tms.
pinaattia, tomaattia, paprikaa tms.
mausteita (suolaa, mustapippuria, paprikajauhetta, valkosipulijauhetta...)
1. Riko kananmunat syvään kulhoon ja sekoita rakenne rikki esim. haarukalla.
2. Lisää joukkoon kinkkua tai muuta proteiininlähdettä.
3. Lisää joukkoon vihanneksia kuten esimerkiksi pilkottua tomaattia.
4. Mausta haluamallasi tavalla ja sekoita koko seos huolella.
5. Kuumenna pannu ja lorauta sille öljyä.
6. Kaada seos pannulle ja paista molemmilta puolilta. Käytä munakkaan kääntämiseksi lastaa että rakenne pysyy
koossa. Ensimmäisen puolen paistamiseen menee noin 3 minuuttia, toiselle puolelle riittää puolet tästä.

Vinkkejä
> Osta tarjouksessa olevaa lihaa ja laita pakkaseen myöhempää käyttöä varten.
< Panosta mausteisiin: erilaiset mausteet tekevät yksinkertaisestakin ruoasta maukasta. Ne myös säilyvät pitkään.
> Sijoita silloin tällöin yrtteihin: kun olet käyttänyt puntin lähes loppuun, voit kasvattaa siitä lisää siirtämällä sen multapurkkiin.
< Sekä S-ryhmällä että K-ryhmällä on omat halpismerkkinsä (Rainbow, Eldorado, K-menu...), jotka nykyään ovat laadultaan lähes yhtä hyviä kuin kalliimmatkin merkit.
> Tee ruoanjämistä uutta ruokaa. Esim. keitetyistä perunoista saa tehtyä monenlaista, vaikkapa pyttipannua tai perunalättyjä.
< Usein isot pakkaukset ruokaa ovat kaupassa halvempia. Voit tehdä ison annoksen ruokaa ja pakastaa siitä osan. Näin ei tarvitse syödä viikkoa samaa ruokaa.
> Suosi kausituotteita. Netistä löytyy erilaisia satokalentereita jotka kertovat mikä vihannes ja hedelmä on milloinkin halvimmillaan ja maukkaimmillaan.
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Fuksisanasto
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 ja mihin tahansa liittyvässä aiheessa, vastaus
löytyy (ihan varmasti) kaikkeen.
Fuksivastaava Ylläolevan pomo, Blankon hallituksessakin.

Ensimmäisen vuoden kursseja:

Diskreetit rakenteet Matematiikkaa, logiikkaa, Turingin
kone, kiikkustuoli ja paljon ”itsestäänselviä” asioita. Tehkää välikokeilla, trust me. Moni tekee tätä kurssia monta
vuotta, moninaisista syistä.
ITKK Ei ilmatorjuntakonekivääri, mutta tuntuu yhtä kivalta... Ei kirjoituskammoisille.
JO Johdatus ohjelmointiin, kuinka minusta tulee kunnon nörtti, tai ainakin koodaava sellainen.
JOTT Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin, kuinka ihmisistä on tullut nörttejä kautta aikojen.
JO-harjoitustyö Tehkää heti kun pystytte! Oikeasti!
OLTP Ohjelmistoliiketoiminnan perusteet eli miten jätetään opinnot kesken, perustetaan firma ja tienataan
miljoonia.
Tietoturha, (Tietoturva) Jotain minkä suurin osa meistä
hallitsee, tai luulee hallitsevansa, mutta silti siellä istutaan. Tentti, jonka luulit päässeesi läpi ensiyrityksellä.
Suojautuneet nörtit.
TJSP Tietojärjestelmien suunnittelun perusteet: nörttien
ajatusmaailma piirroksina.
TKA Tietokonearkkitehtuurin kurssi jolla opit mitä kaikkea sieltä raudan sisältä löytyykään.

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.
FTW For The Win. Mikäli joku juttu on siistiä. Tai haluat
olla sarkastinen. Choose your weapon.
IMO In My Opinion. Käytetään kun halutaan korostaa
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että kyseessä on oma mielipide.
IRC EI ole se sivusto johon voi lisätä kuviansa muiden
ihmeteltäväksi.
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

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. Laitos kuitenkin lakkaa olemasta 2015/2016 vuodenvaihteessa (lue lisää: Organisaatiomuutokset).
TST Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta johon mekin
kuulumme.
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)

Paikkoja:

Aularavintola ja Aulakahvila Yliopiston keskusaulan
alakerrassa sijaitseva ruokapaikka. Aulakahvila sijaitsee
tämän yläpuolella, tosin myös Aularavintolasta saa kahvia. Tunnetaan myös nimillä yläkuppila ja alakuppila.
Caio Tunnettu myös luentosalina CA10, kaikki haluaa
käydä! Kaijonharjun ytimessä saa päivisin nykyään lounasta, listalta hamppareita sekä alkoholipitoisia virvokkeita opiskelijaystävälliseen hintaan. Aina paljon tuttuja. Voi pelata myös biljardia! Usein kuulee sanottavan
“yksille Caioon” mutta yhtä usein päätyy laulamaan
Caion karaokeen. Blankkitiimi suosittelee! Nykyinen
päätoimittaja pyrkii järjestämään aina tiiminsä tapaamiset täällä.
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, si-

jaitsee 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.
Paperikauppa Keskusaulassa Aularavintolan yläpuolella
sijaitseva pieni kauppa josta voit ostaa opiskeluvälineitä, prujuja tai makeannälkään karkkia.
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.
L10 TOL:n tenttisali Discuksen vieressä. Tentit kuitenkin usein siirretään täältä pois kun tila loppuu kesken.
Ovessa on yleensä ohjeita tällaisissa tilanteissa.
Vihreät naulakot Yliopiston yleinen kohtaamis- ja lipunmyyntipaikka. Sekoittuvat helposti oransseihin naulakoihin. Sijaitsevat Aularavintolasta katsottuna vastakkaisella puolen oransseista naulakoista, voivat myös
vaihtaa paikkaa keskenään.

Opiskelijaelämästä:

Blanko Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden ainejärjestö eli kilta, jonka tehtävänä on järjestää kaikennäköistä kivaa puuhasteltavaa opintojen
vastapainoksi sekä ajaa opiskelijan etuja tässä kylmässä, pahassa maailmassa.
OLuT Tässä kirjoitusasussa Oulun Luonnontieteilijät ry,
eli lutkakiltojen kattokilta. Blanko on sekä kaatanut että
vallannut OLuTin. Vaikkei tietojenkäsittelytiede kuulukaan enää Luonnontieteelliseen tiedekuntaan, Blanko
kuuluu ainejärjestönä silti OLuTiin. 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 syysja kevätexcun per lukuvuosi.
Goa-tze Taistelulaji jonka kädentaitoja esitellään euron
illoilla päällekarkaajan karkoittamiseksi.
GooM Vuosittain helmikuussa järjestettävä akateeminen risteily Suomenlahdella; mahdollisuus bailata kol-

me 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.
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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Valmistuneen suusta
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 (ei päde kaikilla kursseilla, selvitä erikseen).
Vaikka esseessäkin pitäydytään tieteellisessä täsmällisyydessä, siinä on yleensä runsaasti pohdintaa.
Copypasta/copypaste Tätä EI saa tehdä! Tarkoittaa toimintaa jossa lainataan suoraan toisen tekstiä. Eli jos lainaat, muista viitata! Pätee myös harkkatöihin sun muihin. Koodaa ite!
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.
Pilkki Harmaa mötkylä joka aukaisee ovia.
Maisteri Ylemmän korkeakoulututkinnon eli 120op
(kandidaattivaiheen jälkeen) suorittanut henkilö.
Pruju Paperikaupasta ostettu nippu paperia, johon luentojen asiat on koottu yleensä suoraan luentokalvoista.
Näitä voi ostaa, jos ei tykkää lukea tietokoneen näytöltä.
Harvat käyttävät enää eikä läheskään kaikista kursseista
näitä ole enää tarjolla.
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.päätoimittaja pyrkii järjestämään aina tiiminsä
tapaamiset täällä.

Teksti: alkuperäinen (Blankki 3/2006) Tommi ”Piudi” Portti ja Juho ”Mutjake” Myllylahti,
Blankkiin 3/2011 muokannut Topi ”Nestori”
Konttavaara, tähän numeroon muokannut
Ida ”lyssie” Viinikka
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Kaverin tyttöystävän suusta kuultuun lauseeseen on
tämä teksti hyvä aloittaa: ”En olisi tavatessamme uskonut sinun valmistuvan yliopistolta”. Onneksi tämä ei
kuitenkaan toteutunut ja tässä sitä ollaan kirjoittamassa tekstiä valmistumisesta ja sen jälkeisestä työelämästä.

“

quote

Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella aloitin opiskelut
vuonna 2008 ja ensimmäisenä kolmena vuotena oma
opiskelumotivaationi oli enemmän tai vähemmän täysin hukassa, motivaation puute huipentui kolmantena
vuonna opintotuen katkeamiseen. Opintotuen lakkauttaminen oli itselleni eräänlainen herätys oikeaan
elämään, samanlainen asenne ei enää voi jatkua ja oli
pakko muuttaa elämäntyyliä. Seuraavina vuosina panostin opiskeluun huomattavasti enemmän, kuitenkaan opiskelijaelämää unohtamatta. Opiskeluajoistani
kaipaan sitä opiskelijoiden välistä sosiaalista ilmapiiriä.
Päivät vietettiin kiltahuoneella Mashedia pelatessa ja
illat tekemässä yhdessä jotain. Työelämästä en samanlaista yhteisöllisyyttä ainakaan vielä ole löytänyt.
Kesäkuussa 2015 valmistuin Tietojenkäsittelytieteiden
laitokselta ja kuukautta aikaisemmin olin aloittanut Accenturella työntekemisen. Työnhakuprosessini tuntui
erittäin vaivattomalta, helmikuussa 2015 lähetin hakemukseni ja pari viikkoa myöhemmin minuun otettiin
yhteyttä ja minua pyydettiin haastatteluun. Haastattelu meni mielestäni erittäin hyvin ja viikkoa myöhemmin Accenture tarjosi minulle työsopimusta.
Accenturelle minut palkattiin Java-koodariksi, mutta
ensimmäisen parin kuukauden aikana en ole koodannut päivääkään. Tähän mennessä työtehtäväni on ollut
sovelluksen toimivuuden sekä komponenttien välisien
suhteiden määrittelyä. Homman olen kokenut erittäin
mukavana ja haasteellisena. Työssäni olen huomannut
kuinka yliopistossa opitut asiat ovat auttaneet työhön
sopeutumisessa. Omasta mielestäni opiskelujen aikana sain hankittua perustiedot- ja taidot IT-alalle. Kuten
sanonta menee “työ tekijäänsä opettaa”, olen töissä
ollessani pystynyt kasvattamaan opiskelujen aikana
hankkimiani taitoja.

Kuten viime vuoden valmistuneen palstan kirjoittaja
mainitsi, kannattaa varautua siihen että jossain vaiheessa erityisesti työtä haettaessa epäilee omia taitojaan. Opiskelijoilla tämä voi korostua, sillä heillä ei ole
välttämättä työkokemusta mihin he pystyisivät vertaamaan omia taitojaan. Omalla kohdallani tämä korostui
työnhaun yhteydessä, lähetin kymmeniä hakemuksia
ja vain osaan niistä vastattiin.
Ehkä tärkein neuvo minkä uusille opiskelijoille voi antaa on “verkostoitukaa”, ottakaa kaikki irti opiskelijaelämästä tutustumalla toisiin opiskelijoihin, omalta alalta
sekä muilta. Opiskelkaa ahkerasti, kuitenkaan unohtamatta vapaa-ajan tapahtumia.

Riku “Dara” Kalander

Jos tai enemmänkin kun alatte opiskelemaan ohjelmointia enemmän, aloittakaa se miettimällä minkä sovelluksen loisin itseäni varten. Kehittämällä sovellusta
jota itse käytätte, teidän motivaationne sen kehittämiseen on paljon korkeammalla sillä itse olette sovelluksen käyttäjä ja ahkerin testaaja. Omalla mielenkiinnolla
omia sovelluksia kohtaan on mahdollista tehdä vaikutus työnantajaan.
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Laitoksen esittely
+
Organisaatiomuutokset
Tietojenkäsittelytieteiden laitoksesta puhutaan yleisesti tollina. Lyhenne saattaa kummastuttaa, koska
yleisesti lyhenteenä muissa yliopistoissa on TKL. Lyhenteen takana kummitteleekin tollin alkuperäinen
nimi; Tietojenkäsittelyopin laitos perustettiin alunperin syksyllä 1969. Olemassaolonsa aikana laitokselta
on valmistunut yli 1300 maisteria, ja se koostuu noin
800 pääaineopiskelijasta, sekä 90 työntekijästä.
Laitos oli osana Luonnontieteellistä tiedekuntaa
valtaosan olemassaoloajastaan, aina viime vuoden
alkuun saakka. Vuoden 2014 alussa perustettu uusi
tiedekunta, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta muodostettiin Sähkötekniikan, Tietoliikennetekniikan ja
Tietotekniikan osastoista sekä Tietojenkäsittelytieteiden laitoksesta. Myös lisämuutoksia on tulossa: ensi
vuoden alusta alkaen laitokset ja osastot lakkautetaan ja siirrytään malliin, jossa tutkimusryhmät sijaitsevat suoraan tiedekunnan alaisuudessa.
Tutkimus ja opinnot tollilla jakaantuvat kahteen päähaaraan, ohjelmistotuotantoon ja tietojärjestelmiin.
Ohjelmistotuotannon alla toimivia nykyisiä tutkimusryhmiä ovat M-GROUP, joka keskittyy empiiriseen
ohjelmistotuotantoon ja MOBI, jonka kohteena on
kehittää älykoteja ja elinympäristöä. Tietojärjestelmien puolella vastaavat ovat INTERACT, joka kehittää
uusia IT-ratkaisuja käyttäen kvalitatiivisia, osallistavia
ja konstruktiivisiä tutkimustapoja; OASIS, joka pyrkii
parantamaan ohjelmistojen ja tietojärjestelmien tarjoamaa hyötyä käyttäjilleen ja organisaatioille, sekä
ISSRC, joka keskittyy tietojärjestelmien turvallisuuteen liittyviin aihealueisiin.
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Organisaatiomuutoksesta tihkunee lisää informaatiota syksyn aikana, mutta tulevista tutkimusryhmistä tietojenkäsittelytieteen opiskelijoita eniten
koskettavat ovat luultavasti seuraavat: ”Empirical
Software Engineering in Software, Systems and Services”, professori Markku Oivo; ”Oulu Advanced Research on Service and Information Systems”, professori Harri Oinas-Kukkonen sekä ”Human Computer
Interaction and Human-Centered Development”,
professori Kari Kuutti. Näiden kolmen ryhmän lisäksi tiedekunnan alaisuudessa tulee olemaan 8 muuta
ryhmää, yhteensä 11. Ensi vuodesta lähtien nämä

tutkimusryhmät tulevat vastaamaan kukin osaltaan
opetuksen järjestämisestä, nykyisin kurssit järjestävät laitokset/osastot.
Muutosten takana on ymmärrettävästi tarve pärjätä
pienemmällä budjetilla: yliopiston rahoitus on viime
vuosina pienentynyt ja sama trendi tulee näillä näkymin jatkumaan tulevina vuosina. Sinänsä tavoite
tiivistää organisaatiota on opiskelijoiden kannalta
hyvä, koska vaihtoehtona voisi olla säästöjen hakeminen esimerkiksi kurssitarjonnasta. Tiedekunnan
taloudellinen tilanne on kohtuullisen hyvä, joten paniikkiin ei ole tarvetta. Kannattaa kuitenkin opetella
olemaan aktiivinen ja seuraamaan, mihin suuntaan
asioita ollaan viemässä. Yliopistoilla on suuri autonomia, joten myös opiskelijoiden valta vaikuttaa asioihin on suurempi moneen muuhun opinahjoon verrattuna. Kurssipalautteiden tyyppisillä pienillä teoilla
voi olla yllättävän suuri merkitys.
Onnittelut opiskelupaikasta ja antoisaa opiskeluaikaa! Vaikka opiskelijaelämässä on omat hankaluutensa ja haasteensa, tarjoaa se paljon vapautta ja väittävätpä jotkut sitä jopa elämän parhaaksi ajaksi. Tuo
väitteen paikkaansapitävyyden saatte itse selvittää :-)
Ps. Vaikka tolli nykymuodossaan katoaa, niin toivottavasti näemme vuonna 2019 jonkinsorttiset viiskymppiset.

Saanan vauhtivuosi
Päätin lähteä opiskelijavaihtoon hetken mielijohteesta. Olin hieman kyllästynyt senhetkiseen elämääni, ja
maisemanvaihdos kiinnosti. Matkustelu on kiehtonut minua aina ja Erasmus+ -ohjelman avulla se käy
kätevästi ja edullisesti.
Vaihtoon voi hakea SoleMove –järjestelmän kautta.
Lisäksi tulee lähettää kohdeyliopistoon erilliset hakemukset, kunkin yliopiston vaatimusten mukaan.
Rahoitin vaihto-opiskeluni omilla säästöilläni, tiedekunnan stipendillä sekä Erasmus-tuella. Koin hakuprosessit kohtalaisen yksinkertaisiksi, enkä kohdannut liiemmin ongelmia.
Vaihtovuoteni vietin Barissa, joka sijaitsee Italian
kantapäässä. Valitsin sen vaihtokohteeksi sijainnin
vuoksi: merenrantakaupungin lämpötila laskee alimmillaan 5-10 asteeseen, ja suurimman osan vuodesta
lämpötila on 20 asteen paremmalla puolella. Puglia,
eli hallintoalue johon myös Bari kuuluu, on todella
kaunis paikka valkoisine kaupunkeineen, historioineen sekä hiekkarantoineen. Barista on myös melko
edullista matkustaa eri puolille Italiaa sekä Eurooppaa.
Kun vaihtoon lähtee, tulee muistaa että sosiaalista
elämää on enemmän kuin tarpeeksi, kunhan vain
itse jaksaa olla aktiivinen. Aktiviteetteja on laidasta
laitaan, urheilusta ja päivätapahtumista rantabileisiin. Aikaa opiskelulle ei välttämättä paljoa jää, joten
turhan suuria opiskelutavoitteita ei kannata itselleen
asettaa. Onneksi opettajat joustavat paljon esimerkiksi tenttipäivämäärissä. Opintojen vastaavuuksista
tutkintoon on myös hyvä ottaa selvää jo hieman ennakkoon, sillä opintosuunnitelmat tulee hyväksyttää
usein sekä lähtö- että kohdeyliopistossa.
Opiskelusta voisin sanoa, että se ei ollut pääosassa
oman vaihtovuoteni aikana. Kaikki opiskelu tapahtui italiaksi, mikä oli vaikeaa varsinkin aluksi, sillä en
puhunut sanaakaan italiaa. Vastuu oppimisesta on
itsellä, ja työmäärän koin olevan suurempi kuin Suo-

“

messa. Tentit olivat lähes kaikki suullisia, mikä vaati
aluksi hieman totuttelua.
Paras asia, mitä vaihdossa opin, oli rennompi suhtautumistapa elämään. Italian kulttuuri tarttuu helposti,
vähentää tehokkuutta sekä lisää tyytyväisyyttä. Vuoden aikana tapahtuu paljon eivätkä asiat koskaan
mene suunnitellusti, varsinkaan Etelä-Italiassa. Toisena tulee kielitaito: Englannin sekä italian kielten käyttö sujuu nyt huomattavasti paremmin kuin ennen
vaihtoa.
Vaihtovuoteni Italiassa on ollut yliopisto-opintojeni
huikeinta aikaa: Ihania ystäviä, ihmisiä, matkustelua,
huolettomuutta, aurinkoa ja hyvää ruokaa. Suosittelen vaihto-opiskelua kaikille halukkaille!

Saana Rainto

quote
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Opiskelijaelämää Oulussa
Oulu on todellinen opiskelijakaupunki. Siitä pitää
huolen yliopiston 16 000 opiskelijaa, joita ei voi
olla huomaamatta katukuvassa. Oululaiset ovatkin
tottuneet näkemään haalarikansaa missä tahansa
vuoden- ja vuorokauden ajasta riippumatta.
Opiskelijat ovat keskittyneet pääasiassa Linnanmaan
kampusalueelle, missä sijaitsevat lähes kaikki
tiedekunnat. Lipastoksi kutsuttu yliopistorakennus
on päästä päähän yli kilometrin mittainen, joten
pitkät käytävät ovat arkipäivää opiskelijalle. Moni
onkin ottanut oppia vahtimestareista, ja ovat
alkaneet rullailla luentosalista toiseen potkulaudalla.
Tosin ruuhka-aikaan tämäkin liikkumismuoto on
hidasta, sillä keskusaula tuppaa ruuhkautumaan
varsinkin suosituimpaan lounasaikaan, klo 11.3012.30.
Lipaston lähellä sijaitsee mystinen Teekkaritalo,
joka on nimensä mukaisesti sekä teekkarien
temmellyskenttä
että
kaikkien
yliopistoopiskelijoiden menomesta. Talon sijainnista johtuen
lähes jokainen yliopiston opiskelija on joskus
vieraillut siellä. Talolla järjestetään kaikennäköisiä
juhlia, aina akateemisista pönötystilaisuuksista
riehakkaisiin
rantabileisiin.
Kaikenkarvaisia
pippaloita järjestetään myös paljon Tetran
saunatiloissa keskustassa, Tellervontien Apinatalolla
ja ties sun missä. Yleisimmät paikat tulevat aika
nopeasti tutuksi, jos pikkuisenkin harrastaa
opiskelijaelämää.
Vaikka Linnanmaan kampus sijaitseekin noin
kuuden kilometrin päässä keskustasta, ei
opiskelijoiden tarvitse jumiutua paikalleen. Bussit
sahaavat molempiin suuntiin todella tehokkaasti.
Tarvitsee vain ilmaantua pysäkille, niin yhtäkkiä
oletkin jo perillä. Jos ei halua maksaa bussikortista
(mikä muuten on opiskelijalle suht edullinen), voi
myös pyöräillä. Oulun tasaisuudesta johtuen täällä
on todella helppo pyöräillä paikasta toiseen. Mäkiä
ei juurikaan ole.

Oululaiset opiskelijat järjestävät vuosittain monia eri
tapahtumia pitkin kaupunkia. Näistä mainittakoon
kirkkovenesoudut Tuiran rannalla, laskiaisen
mäenlaskukisat Välkkylän mäessä, Teekkaritalon
ympärihiihdot ja monet, monet muut. Jos
kaupunkia ei tunne, niin käymällä tapahtumissa saa
kaupungista aika hyvän yleiskuvan. Useat kattokillat
järjestävät syksyisin fuksisuunnistuksen, jossa uudet
opiskelijat pääsevät rastisuunnistuksen muodossa
tutustumaan toisiinsa ja Ouluun, sillä rasteja on
sekä yliopiston läheisyydessä että keskustankin
kulmilla. Jos pelkkä pyöräily ei riitä kuntoiluksi,
pystyy Oulussa urheilemaan myös tehokkaammin.
Sporttipassilla saat kuntosalikortteja ja kaikkea
muuta sälää edullisesti ja niitähän Oulusta löytyy.
Jostain kumman syystä kuntosalit täyttyvät aina
vuoden alussa. Uudenvuodenlupauksilla saattaa
olla osuutensa asiaan.
Kulttuurinnälän iskiessä et myöskään jää lehdelle
soittelemaan, vaan kaupungissa sattuu ja tapahtuu,
aina teatteripönötyksistä räkäisiin klubeihin.
Keikkoja Oulussa on, siitä kiitos kaupungin
runsaahkolle
keikkapaikkatarjonnalle.
Löytyy
irkkubaaria, yökerhoa ja kaikkea muuta siltä väliltä.
Ja jos ihan se perinteinen nälkä yllättää, olet oikeassa
paikassa. Oulua nimittäin tituleerataan Suomen
pizzapääkaupungiksi. Kaupungista löytyy lukuisia
“känkkylöitä” (känkky=pizza) ja hampurilaisbaareja,
joista mainittakoon kestosuosikkina Bar & Grill
Kauppuri 5. Lukemattomien ihmisten sydän on
tipahtanut paikaltaan kun he ovat maistaneet
Kauppurin hamppareita. Jos et usko, käy
kokeilemassa.
Kaiken kaikkiaan Oulu on todella mainio paikka asua
ja opiskella. Vaikka kaupunkia joskus nimitetään
erään suomalaisartistin kappaleen mukaisesti
“paskaksi kaupungiksi”, ei Oulu sitä ole. Tämä on
nasta kaupunki!

Tommi “muualta muuttanut” Sikanen

28

29

30

