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Pääkirjoitus

Pääkirjoitus
Puheenjohtajan tervehdys
Opiskelijan elämä
Mitä tietojenkäsittelytiede on?
Laitos tutuksi: Henrik Hedberg
Opiskelijoiden haastatteluja
TOL ja työelämä

Hei!
Pitelet käsissäsi Abiblankkia, joka on tehty juuri teitä abeja
varten. Tämä on teille, jotka vielä pohtivat mitä tekisi lukion
jälkeen.
Lehdykkä sisältää perustietoa tietojenkäsittelytieteiden opiskelusta Oulun yliopistossa. Kerromme tieteenalastamme,
opiskeluista sekä opiskelijaelämästä yleisesti. Lisäksi raotamme hieman millaista elämä opiskeluiden ulkopuolella on.
Sitäkin on, elämä ei ole pelkkää opiskelua.
Toivottavasti saat kaiken tarvitsemasi tiedon päätöksenteon
tueksi. Toivotan sinut tervetulleeksi hakemaan meille opiskelemaan, toivottavasti näemme syksyllä!

Terveisin,
Tommi ”patukki” Sikanen
Blankin päätoimittaja
blankki-paatoimittaja@blanko.fi
Julkaisija: Blanko ry.
http://www.blanko.fi
Paino: Monisto oy
Painos: 1000 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)

PS. Apua, tajusin että omasta abivuodesta on jo 7 vuotta :S

Seuraava Blankki ilmestyy jouluna.
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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11:19 <@patukki> oiskoha Software Engineering Management,
Measurement and Improvement hyvä kurssi
11:19 < Kauko-> ON
11:19 < Kauko-> oho
11:19 < Kauko-> on se capseista huolimatta
11:19 <@Nananas> tartte huutaa saatana
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Opiskelijan

elämä

Pj-palsta
Tervehdys abit ja kaikki muukin väki joka on saanut tämän jalon lehden käsiinsä!
Uusille lukijoille ja vanhemmille kertauksena pieni esittely
alkuun. Olen Anna Runtti Blanko ry:n puheenjohtaja. Tykkään koirista. Se siitä, nyt kerron Blankosta ja tietojenkäsittelytieteistä! Tietojenkäsittelytiede on mahtava ala. Meille on
duunia, opiskelu on kivaa ja monipuolista ja parhaimpana
juttuna tämä on ihan älyttömän laaja ala. Maailma digitalisoituu päivä päivältä enemmän ja yhä useammalle pienelle
tietojenkäpistelijälle on tarvetta, tulkaa siis kaikki ihmeessä
tänne opiskelemaan, ellette jo ole.
Lisäksi meillä tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoilla on täällä tämä meidän Blanko. Jokaisen tietojenkäsittelytieteiden
opiskelijan yhteisö, toinen koti ja perhe. Meidän avulla opiskelusta tulee kivaa ja helppoa. Me olemme iso, mutta tiivis
joukko johon jokainen otetaan mukaan juuri sellaisena kuin
on. Olemme kaikki erilaisia ja joukkoomme mahtuu jos jonkinlaista hiihtäjää laidasta laitaan, mutta samalla meillä on
myös paljon yhteistä; Blanko ja tämä ala!

Meillä on myös aivan mahtava yhteinen mesta jossa jokainen
kunnon blankolainen viettää aikaansa mieluummin kuin
kotonaan, kiltahuone. Kiltahuoneemme on meille todella
tärkeä yhteinen paikka. Se sijaitsee eräässä Oulun yliopiston
väestönsuojatilassa kellarissa. Sinne laskeutuminen on aluksi
todella jännittävää ja ehkä jopa pelottavaa, mutta pian siitä
muodostuu hyvin monelle blankolaiselle toinen koti. Kiltiksellä voi opiskella, juoda kahvia, pelata lukuisia eri konsolija lautapelejä ja tärkeimpänä tietenkin viettää aikaa muiden
blankolaisten kanssa. Toivottavasti mahdollisimman moni
abi edes harkitsee vakavasti tietojenkäsittelytiedettä tulevaksi
alakseen. Oulu on mahtava kaupunki, tietojenkäsittelytieteiden opiskelu Oulun yliopistossa on kivaa ja antoisaa ja meillä on täällä mahtava ja tiivis opiskelijayhteisö johon otamme
kaikki innokkaina vastaan. Toivottavasti nähdään pian!

Anna “Nananas” Runtti
Puheenjohtaja

Blanko tarjoaa jäsenillemme paljon. Järjestämme todella paljon tapahtumia laidasta laitaan ja jokaiselle löytyy varmasti
jotain. Meillä on bileitä, lautapeli- ja leffailtoja, urheilutapahtumia ja käymmepä jopa kulttuuriakin harrastamassa
silloin tällöin. Tapahtumissa tutustuu ihmisiin. Kun saa kavareita omalta alaltaan on kurssien suorittaminen kavereiden
kanssa todella paljon mukavampaa ja helpompaa kuin yksin.
Ryhmätyöt ja vertaistuen saaminen haastellisilla kursseilla
on paljon helpompaa ja kivempaa kun tuntee ihmisiä ympäriltään. Lisäksi nämä ihmiset tulevat myös tulevaisuudessa
olemaan työkavereitasi, työnantajiasi tai työntekijöitäsi! Siksi
verkostoituminen opiskeluaikana on äärimmäisen tärkeää.
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19:53 <@Jents> musta ois tosi siistiä jos marsissa asuis vaikka
alieneita
19:54 <@Jents> semmosia vihreitä
19:55 <@Hilloh> vihreitä alieneita punaisella planeetalla ==
punavihreä kupla?

Uusi opiskelupaikka? Jatkuvatko opinnot? Pidätkö kenties ”välivuotta” aivan itsellesi uudessa tiedekunnassa?

Viimeksimainitut järjestöt valikoituivat tekstiini sen takia, että muistin ne ulkoa. Kuinka?

Ei väliä!

No erilaisista ilmoituksista johtuen tietysti! Tahdon tällä
sanoa, että kaikilla mahdollisilla klubeilla ja kerhoilla on
julisteita, kuulakärkikyniä, fabosivuja, sähköpostilistoja,
banderolleja, lentolehtisiä ja ties mitä. Ne ovat kyllä läsnä
tavalla tai toisella varsinkin Oulun yliopiston alueella!

Tai siis ON väliä! Oulun yliopiston opiskeluympäristöstä
löytyy nimittäin muutakin, kuin sporttipassi, hassunhauskat fuksiaiset, saunat, wappu, kaikenlaiset kissanristiäiset ja niin edelleen. Edellälistattuja yhtään väheksymättä, mutta seuraavia korostaen: Hyvät naiset ja herrat,
tämän tekstin teemana on opiskelijaelämää sivuavat järjestöt!
En puhu nyt myöskään killoista saati kattokilloista vaan
osan opiskelijoista esimerkiksi omien intressien, harrastusten, intohimojen ja asuinpaikkojen mukaan keskenänsä muodostamista järjestöistä.
Siinä missä sulkimenhuudattajat voivat räpsiä tiensä Ylioppilaskamerat ry:hyn, voivat raskaan musiikin ystävät
jyristellä hullulla junalla tai moottoritietä pitkin kohti
ÖRMY:n tapahtumia. Jos tykkäät radioharrastamisesta,
voit löytää itsesi Oulun Teekkarien Radiokerhon helmoista!
Teekkari mainittu! Jatketaan siis sillä, että jos triangeli,
tuuba, tai vaikka pasuuna pysyy kädessä, voit marssia pärinän pärisyttämänä kohti Teekkaritorvien treenikämppää. Sinun ei tosin tarvitse välttämättä olla tietystikään
teekkari. Älä anna nimien johtaa harhaan haalarimerkkien liimaamisesta puhumattakaan! Jos olet Etelä-Pohjanmaalta, voi EPOsta löytyä iloista seuraa. Kaunohiihtoseurassa pääset laskettelureissuille, ja vaelluksista ja
opiskelijapartiotoiminnasta kiinnostuneet voivat lähteä
SOOPA:n ahkioon! Jos radiotoittajan, tuottajan tahi ylipäätään radio-ohjelman monisyisen onnistumisen osatakaaminen kiinnostaa, suosittelen ottamaan selvää Rattoradion toiminnasta!

Tässä tekstissä on mainittu vain muutama järjestö. Oulun yliopisto on opiskelijamäärältään todella iso, ja ainakin suurin osa opiskelijoista varmasti löytää mieleistänsä
toimintaa. Oikeastaan tässä yhteydessa voisi sanoa, että
molempi on parempi! Nimittäin: Jos mieleistä kerhoa tai
toimintaa ei löydy, voi aina perustaa sellaisen myös itse!
Ainut tehtäväsi on pitää silmät auki, ja mikä kaikkein tärkeintä: Muistaa, että aina kannattaa lähteä yrittämään jotain uutta! Välillä epämukavuusalueelle mennessäsi sinun
on vaikea hävitä, pikemminkin helppo ainoastaan voittaa! Täällä kotihärmässä kun asutaan, voi välillä uusiin
kasvoihin tutustuminen olla myös hieman pelottavaa.
Mutta toisaalta: RocknRoll!! Lähde rohkeasti toimintaan
mukaan ja voit huomata nopeasti olevasi hyvän fiiliksen
aallonharjalla opiskelun vastapainoalalla, joka voi toisaalta olla joskus myös (unelma)ammattisi!

Juhani “voodoolounge” Hirvilammi
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Laitos tutuksi:
Henrik Hedberg

Mitä tietojenkäsittelytiede on?
Tietojenkäsittelytiede (engl. computer science, computing science tai information processing science, suomeksi myös
tietojenkäsittelyoppi) on tieteenala, joka tutkii tietotekniikkaan ja sen käyttöön liittyviä ongelmia, muun muassa tiedon
tallennusta, esittämistä ja siirtämistä.
-Wikipedia

Tietojenkäsittelytiede, mitä se on? Monille tulee varmaankin heti ensimmäisenä mieleen tietokoneiden kanssa puuhastelu, eikä totuuus kauas tuosta heitä. Tietojenkäsittelytiede on kuitenkin erittäin monipuolinen ala:
informaatioteknologia on jatkuvasti läsnä arjessamme,
ja tietojenkäsittelytiede liippaa läheltä niin teknisempiä
kuin humanistisempia tieteenaloja. Jos tämän asian haluaisi esittää matemaattisesti Vennin diagrammilla, niin
tietojenkäsittelytiede löytyisi humanististen tieteiden ja
tietotekniikan leikkauskohdasta.
Mitä meillä sitten opiskellaan? Kuten sanottua, tietojenkäsittelytiede on erittäin monipuolinen ala, mikä näkyy
myös kurssien erilaisuudessa: toisaalta meillä on ns. ihmisläheisempiä kursseja, jotka koskevat mm. käytettävyyttä ja tietojärjestelmien sosiaalista aspektia, mutta toisaalta meiltä löytyy myös koodaamiseen ja ylipäätään ns.
teknisempään ja/tai matemaattisempaan puoleen liittyviä
kursseja. Lisäksi meiltä löytyy myös mm. kauppatieteitä jonkin verran sivuavia kursseja ja kaikenlaista edellä
mainittujen ääripäiden väliltä. Tietojenkäsittelyn parissa
oppii niin niin järjestelmien mallintamista, suunnittelua,
ja toteutusta kuin myös ohjelmistoliiketoimintaa sekä
kaikkea noiden väliltä.
Vaikka kurssien kirjo on laaja, niin pitää painottaa myös
oman osaamisen laajentamista kurssien ulkopuolella
opintojen aikana: esimerkiksi koodauskursseja on tällä
hetkellä vielä harmillisen vähän, mutta meillä kuitenkin
on mahdollisuus saada perusteet hyvin haltuun ja saada
se kipinä koodausta kohtaan syttymään. Ei siis kannata
huolestua, jos ei ole ennen koodannut tai et tiedä, mitä
ne stringit ovat pikkuruisten alushousujen lisäksi, meillä
kyllä opit nuo asiat (ja toivottavasti jotain muutakin)!
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Monia varmaan mietityttää, mihinkäs tällainen tietojenkäsittelijä oikein voi työllistyä, niin vastaus on helppo: lähes mihin vaan. Ei vaan, tietojenkäsittelyä opiskelleita on
työllistynyt niin moniin erilaisiin tehtäviin niin erilaisiin
yrityksiin kuin myös julkisen sektorin organisaatioihin,
että mitään superlyhyttä ja samalla tyhjentävää vastausta on aika mahdoton laatia kun tämä ala ei kuitenkaan
valmista mihinkään tiettyyn ammattiin. Mutta mainitakseni jotain esimerkkejä, niin tavanomaisin esimerkki
lienee vanha kunnon koodari, ja monet koodauksesta
kunnolla innostuneet voivat työllistyä hyvin jo opiskeluiden aikana. Muita mahdollisia ammattinimikkeitä ovat
mm. projektipäällikkö, ohjelmistoarkkitehti, testaaja,
atk-tukihenkilö, järjestelmäasiantuntija etc.
Summa summarum: kuten jo moneen kertaan todettua,
tietojenkäsittelytiede on erittäin monipuolinen ala, joka
sivuaa hyvin monia muita tieteenaloja ja jota voi soveltaa
niin aiheessa kuin aiheessa. Alalta valmistuneet ovat työllistyneet hyvin erilaisin tehtäviin koodiapinoista käyttöliittymäsuunnittelijoihin, ja alan kasvaessa ja kehittyessä
monenlaisia osaajia tarvitaan.

Johanna ”Freya” Korhonen

Laitos tutuksi -sarjassa, vielä kun laitos on hetken olemassa,
on aika tutustua hyvin ajankohtaiseen sekä vaikutusvaltaiseen henkilöön, nimittäin Henrik Hedbergiin. Henrik on
tullut tutuksi nuoremmille opiskelijoille tutkinto-ohjelmavastaavana, jonka virkaa toimittaessaan on käynyt puhumassa kahden viimeisen vuosikurssin fukseille aloitustilaisuudessa ja vanhemmille opiskelijoille maisterivaiheesta.

Kuka olet ja mistä tulet?

Henrik Hedberg, tulen TOL:lta, sitä ennen matikalta ja syntyjään Kemistä.

Miten päädyit opiskelemaan tietojenkäsittelyä?

Alun perin yritin vältellä tietojenkäsittelyä. Noin kymmenvuotiaana kirjoitin ruutupaperille tietokoneohjelmia
BASIC-kielellä, ja kun sain ensimmäisen oman tietokoneeni, kopioin ne ohjelmat ruutupaperilta ja kyllähän ne noin
suunnilleen toimivat. Sitten luin Mikrobitistä, että ei kannata ruveta opiskelemaan tietotekniikkaa ja tietojenkäsittelyä, sillä siinä menettää hyvän harrastuksen, niinpä lähdin
opiskelemaan matikkaa. Päädyin kuitenkin sitten sivuaineena opiskelemaan tietojenkäsittelyä ja kolmantena opiskeluvuotena, 90-luvun lopulla kyselin TOL:lta, että pääsisinkö
vetämään harkkoja. Niinpä minut valittiin osa-aikaiseksi
assistentiksi ja seuraavana keväänä Ilkka Tervonen kysyi, että
voisinko tulla tutkimusprojektiin ja tehdä samalla gradun
siihen. Niinpä vaihdoin TOL:lle ja tein gradun.

Muistosi opiskeluajoilta?

Opiskeluaikana tuntui välillä siltä, että tarvitaanko tätä. Esimerkiksi jokin kurssi, jolla tehdään harjoitustyötä jostain
kuvitteellisesta järjestelmästä, että eikö me tämä jo osata ja
eikö tämä ole tullut jo selväksi. Myöhemmin on vasta sitten ymmärtänyt sen, että mihin kokonaisuuteen se liittyi
ja miksi sitä oli harjoiteltu, jotta siitä tulisi rutiinia. Se on
jokapäiväinen ongelma meillä opetuksessa, että pitäisikö
meidän kertoa ensin iso kokonaisuus, mutta hyvin pinta-

puolisesti vai pitäisikö meidän kertoa ensin jostain asiasta
hyvin syvällisesti ja sitten vasta jälkikäteen kertoa, että hei, se
liittyy tähän kokonaisuuteen. Kokemus, että jollain kurssilla
mentiin aika syvälle, ilman että sitä oli kytketty siihen kokonaisuuteen, se oli välillä aika turhauttavaakin.

Mikä oli ensimmäinen oman alan työpaikkasi?

Ensimmäinen varsinainen kesätyöpaikka oli Kemin kaupungin ATK-osasto. Siellä opin, että printterit ovat kauheita
vehkeitä ja Windowsin kanssa melkoinen asentamistyö, sen
jälkeen en ole Windowsiin paljoa enää koskenutkaan. Sen
jälkeen, kolmannesta opiskeluvuodesta eteenpäin olen ollut
yliopistolla, mutta siinä sivussa olen ollut teollisuudessa,
sekä koulutushommissa että ohjelmistokehitykseen liittyvissä konsultointitehtävissä.

Millainen suhde sinulla on Blankoon?

Voisi sanoa, että valitettavan etäinen, mutta toisaalta sitä
kautta hyvin objektiivinen. En ole koskaan ollut Blankon
jäsen sen matikkataustan vuoksi, Sigmaan taidan olla ainaisjäsen, kun sinne maksamalla pikkumaksun pääsi ainaisjäseneksi. Blanko onkin tullut tutuksi sitten työn kautta ja
erityisesti nyt viime vuosina, se yhteistyö mitä täällä tehdään,
toimii aika hienosti.

Excusuunnitelmia:
15:44 < Kauko-> Saattaa muuten olla että tulee vähä vettä
perjantaina. Kannattanee ottaa huomioon vaatetuksessa
15:45 < Cukel> shut up youre not my real mom
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Opiskelijoiden haastatteluja
Millainen on tyypillinen työpäiväsi?

Tyypillinen työpäivä on sellainen, että aloittaisin sen vähän
vasta vähän myöhemmin aamulla, mutta perhesyistä joudun
sen jo aloittamaan ennen kahdeksaa. Yleensä kotona teekupin ääressä sähköposteja plaraten ja sellaista etähommaa
tehden. Sitten kun pääsen yliopistolle, siinä on aika paljon
palavereita sekä hierarkiassa ylöspäin tiedekuntaan päin että
laitoksen sisällä. Sitten on toki opetusta ja vastaavaa. Melkein jokainen työpäivä on sillisalaattia, joka koostuu noin
puolet tutkinto-ohjelman asioiden hoitamisesta, neljäsosa
opetukseen liittyvien asioiden hoitamisesta ja jos aikaa jää,
niin sitten pitäisi sitä omaakin tutkimusta edistää. Esimerkiksi koulutusohjelman johtamiseenkaan ei kukaan saa
keskittyä täysin, ja esimerkiksi koulutusdekaanitkin tekevät
johtamista vain yhden päivän viikosta. Mutta toisaalta jokainen päivä on erilainen, aina jossain asiassa tulee jotain uutta.

Mikä on neuvosi tämän hetkisille opiskelijoille?

Sanoisin, että tehkää sitä, mikä on kivaa, kunhan se liittyy
opiskeluun ja sen jälkeen tehkää sitä mikä on muuten kivaa.
Oikeastaan joka päivä, kun istuu jollain luennolla, kannattaa
yrittää miettiä, että onko tämä sitä, mikä on minusta kaikista kivointa tai miten tästä saisi kivaa, mikä tässä on se
kiinnostava puoli. Sitten kun löytää sen mikä on kivaa, sitä
rupeaa oppimaan ja siitä tulee se tulevaisuuden suuntaus. Se
on oikeastaan yksi tärkeimpiä asioita minusta elämässä, että
keksii kuka minä olen ja mistä minä tykkään.

Mistä open source -innostuksesi on lähtöisin?

Se on lähtöisin Linuxin käyttämisestä, kun se on open sourcea. Olen ollut kiinnostunut siitä, mitä asiat ovat syöneet.
Lapsena harrastin lelujen purkamista, se pätee myös ohjelmiin, kuinka ohjelma on tehty. Open source myös mahdollistaa asioiden edelleen kehittämisen.

Mikä on suosikki Linux-distrosi?

Täytyy sanoa, että valitettavasti en ole ehtinyt testailemaan
erilaisia, sillä tavalla ne vuodet vierii. Vielä silloin 90-luvulla
niitä jouti testaamaan ja silloin vielä tiesi, että mitä tietokone
oli syönyt ja tiesi millainen kone on hinta-laatu-suhteeltaan
paras. Nykyään sitä on tyytyväinen, kun tietohallinto kantaa tuohon jonkin läppärin ja siihen voi itse asentaa jotain,
Ubuntu tähän on tullut asennettua, se on sellainen helppo.

Haastattelu: Samu “Elvari” Hänninen ja Päivi
“Tragedinen” Palosaari
Puhtaaksikirjoitus: Samu “Elvari” Hänninen

1. Nimi, vuosikurssi 2. Miksi kannatti hakea TOL:lle?
3. Mikä on paras kurssi tähän mennessä? 4. Mitä sanoisit abille, joka miettii TOL:lle hakemista?

1. Jaakko Kortelainen, fuksi
2. Ala on kiinnostanut jo jonkin aikaa, opiskelijat vaikuttivat mukavilta.
3. Johdatus ohjelmointiin, koodaaminen vaikuttaa hauskalta, ja
luennoitsija on mielenkiintoinen.
4. Tulevaisuuden ala, löytyy paljon mukavia ihmisiä, kilta pitää
huolta asioista.

1. Anniina Koivuaho, fuksi
2. Opiskelin aikaisemmin Lapin yliopistossa teollista muotoilua.
Käyttöliittymät ja ohjelmointi ovat aina kiinnostaneet, ja TOL:in
asiat tuntuivat hyvältä lisältä vanhaan tutkintoon.
3. Johdatus ohjelmointiin, opettaja mukava ja tuntunut kiinnostavalta.
4. Jos yhtään kiinnostaa ohjelmointi ja tulevaisuuden ala, niin
hakekaa!

Millainen on mielestäsi tietojenkäsittelytieteen tulevaisuus?

Loistava tulevaisuus. Kun ruvetaan katsomaan, että mitkä
työt korvautuvat automaatiolla, niin eivät ole tietojenkäsittelijöiden työt ensimmäisenä korvautumassa. Se on vielä
niin taiteellista hommaa, että sitä eivät voi koneet tehdä,
mikä on tärkeää, jotta ei olla kouluttamassa ihmisiä työttömiksi, eikä meidän merkitys ole katoamassa. Muista mainittakoon funktionaalinen ohjelmointi, joka on voimakkaasti
tulossa, sillä ratkaistaan tietyntyyppiset ongelmat tehokkaasti, joihinkin se sopii paremmin kuin esimerkiksi olio-ohjelmointi, joka on aika vallitseva periaate tällä hetkellä. Ehkä
tietojenkäsittely menee siihen, että yhä uusia asioita tulee ja
niitä yhdistellään siihen vanhaan. Ei mikään uusi asia tule
korvaamaan vanhaa, vaan vielä tarvitaan niitä perinteitä
vuosikymmenten takaa.
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1. Sara Lindfors, 2. vuosikurssi
2. TOL:lla voi opiskella monipuolisesti kaikkea tietojärjestelmiin
liittyvää, plus jälkikäteen huomattu: mahtavat ihmiset!
3. Tietojärjestelmien suunnittelun perusteet.
4. Lähde vain hakemaan rohkeasti TOL:lle, jos vähänkään kiinnostaa! Täällä on kaikille jotain.

1. Mikko Rouru, 2. vuosikurssi
2. Yritin aluksi oikikseen, se ei ollut kuitenkaan oma juttu.
Katsoin läpi muita suuntautumisia yliopistolla, löysin TOL:in
sieltä, ja päätin hakea, koska teknologiajutut on aina kiinnostanut.
3. Johdatus ohjelmointiin, koska se on oleellinen kurssi, ja
sieltä saa hyvän pohjan. Se oli erityisen hyödyllinen itselle,
koska ei ollut kokemusta ohjelmoinnista.
4. Tietojenkäsittely on tulevaisuuden ala, ja töitä tulee varmasti riittämään.
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1. Joona Luodonpää, 3. vuosikurssi
2. Tosi laajat aihevalikoimat kursseissa, paljon mielenkiintoisia
aiheita.
3. Business Process Modelling, koska TOL:lla pätevää porukkaa, ollut kerrankin miellyttävää tehdä ryhmätöitä.
4. Jos tietokonehommat kiinnostaa, niin kannattaa ehdottomasti hakea, koska niin paljon eri aihealueita joihin erikoistua.

1 .
Samuli Helttunen, 3. vuosikurssi
2. Ajattelin, että TOL:in kautta pääsisi pelialalle ja muuallekkin.
3. Johdatus ohjelmointiin, tutusti koodaamiseen ja oli vapaat
kädet tehdä asioita.
4. Kannattaa valmistautua diskreetteihin rakenteisiin etukäteen.

Aleksi Pöyhtäri
24v
Eventilla Oy
Software Developer

Minun nimeni on Aleksi Pöyhtäri. Olen viidennen vuoden Tietojenkäsittelytieteen opiskelija ja työskentelen tällä hetkellä Eventilla
Oy:ssä ohjelmistokehittäjänä. Tällä hetkellä viimeistelen opintojani töiden ohessa. Eventilla Oy tuottaa sähköisen tapahtumahallinnan työkaluja.

Mitkä olivat Tollin suuntautumisvaihtoehtosi ja sivuaineet?

1. Joel Holappa, maisteri
2. Täällä oppii hyvin tasapainossa ohjelmistokehitystä ja tietojärjestelmien tuntemisesta.
3. Ohjelmistotekniikka. Kurssin pystyi suorittamaan tentin
lisäksi tekemällä viikkotehtäviä ryhmässä, jotka sitten esiteltiin ohjaajalle. Tämä oli mukavaa vaihtelua normaaleihin
kursseihin.
4. Jos kohdan 2. asiat kiinnostavat niin kannattaa hakea.
Opiskelitapahtumiakin löytyy ja killassa on mukavaa porukkaa jos opiskelu ei aina nappaa.

Suuntaumisvaihtoehtona minulla on ohjelmistotuotanto ja sivuaineena olen lukenut tietotekniikkaa.

Miten koulutus on valmistanut sinua työelämää varten?

1. Flemming Götz, exchange student
2. Because the course descriptions sound very interesting and
I talked with other students who have been studying in Finland. They all had a lot of good things to remember.
3. For me the most interesting course so far was ”ICTOC”
because it is very well organized. There is a really intense relationship between theory and practical examples (case studies) and the students are heavily involved into the lecture
and excercise.
4. Don’t think about it. Do it! You will experience a very well
organized study program and you’ll get to know very engaged
and interesting teachers!

Sampsa “notsuho” Jalli
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<TOL> ja työelämä

Mitä itse alaan tulee niin tietojenkäsittelytieteen opiskelijoista on
moneksi. Tietojenkäsittelytieteen koulutus valmistaa meitä vähän
kaikkeen ja opinnoissa voi suuntautua siihen mikä itseä miellyttää. Omat opintoni ovat tehneet minusta ICT-alan monitoimimies
jantusen. Olen oppinut käyttöliittymäsuunnittelua, tietokonearkkitehtuurisuunnittelua ja koodaamista. Kursseista voisi mainita
hyödyllisinä esimerkiksi tietokantojen perusteet, käyttöliittymäsuunnittelun perusteet sekä ohjelmointikursseista Olio-ohjelmoinnin.

Millaisia ovat työtehtäväsi?

Tällä hetkellä työni koostuu lähinnä koodin kirjoittamisesta. Olen
kuitenkin päässyt tekemään myös käyttöliittymäsuunnittelua sekä
toteuttamaan asiakkaidemme toiveita. Eventilla toimii web-ympäristössä, joten pääasiassa koodikielinä työelämässä minulla on PHP,
Javascript, HTML ja CSS. Teen myös tuotannollisia tehtäviä eli
räätälöin omaa ohjelmistoamme asiakkaiden tarpeisiin sopivaksi.

Osallistuitko opiskelijajärjestön järjestämään toimintaan, tai olitko itse Blanko-aktiivi?

Olen tälläkin hetkellä mukana Blankkitiimissä kirjoittelemassa. Varsinaisesta aktiivitoiminnasta aion eläköityä
tämän vuoden jälkeen mutta tarkoitus olisi ainakin käydä
tapahtumissa vielä valmistumisen jälkeenkin.

Koska tai miten sait varmuuden, että olet sinulle sopivalla alalla?

Kun aloitin opiskelut Oulussa, en oikeastaan edes tiennyt
mitä kaikkea tietojenkäsittelytiede pitääkään sisällään, enkä
ollut todellakaan varma onko tämä juuri se minun alani.
Ensimmäisen vuoden jälkeen kuitenkin tiesin olevani rakastunut alaan ja sille tielle olen jäänyt. Opiskelu Oulussa
on ollut erittäin monipuolista ja opiskelukaverit ovat olleet
mahtavia!

Jos muuttuisit yhtäkkiä takaisin abiksi, tekisitkö jotain toisin?
Todennäköisesti en. Olen erittäin tyytyväinen omaan alaani. TOL on myös varmistanut sen että jos koodarin hommat alkavat maistua puulta niin silti löytyy jotain mielenkiintoista tekemistä alalta.

Mikä on parasta työssäsi?

Parasta työssäni on se että jokainen päivä on erilainen. Joinakin päivinä pääsee toteuttamaan jotain aivan uutta toimintoa. Joinain päivinä tehdään käyttöliittymäsuunnittelua
tai suunnitellaan uutta. Joinakin päivinä koodataan rutiinijuttuja. Pointti on juurikin se että kaikki on erilaista ja on
mukava nähdä kuinka omat visiot heräävät eloon koodin
kautta.
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