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Pääkirjoitus
Laura ”lulu” Djerf

Päätoimittaja

Hei vaan taas kaikki vanhat ja uudet. 
Jos olet fuksi ja luet tätä, ensinnäkin 

IHANAA ja toisekseen haluan toivottaa si-
nut tervetulleeksi lukemaan tätä mahtavaa 
lehteä nimeltään Blankki. Minä olen Laura 
ja olen tänä vuonna Blankin Päätoimittaja. 
Woo, kuulostaa siistiltä. 

No, mikä ihmeen Blankki? Blankki on Blan-
ko ry:n kiltalehti, jota me tiimin kanssa raa-
pustamme 5-6 kertaa vuodessa ihan vaan 
koska tykkäämme tästä hommasta. Tämä 
painos eli “Fuksiblankki” on jo pitkään ollut 
perinteenä tehdä uusille opiskelijoille luet-
tavaksi. Kyseinen painos sisältääkin mitä 
tärkeämpää tietoa juuri sinulle. Kannattaa 
siis lukea.

Pieni infopaketti rakkaasta Blankki-lehdes-
tämme: lehteä on tehty hyvin kauan, en 
ole nyt varma mistä vuodesta asti, mutta 
veikkaampa että 70- tai 80-luvulta lähtien. 
Korjatkaa joku vanha jos tiedätte. Blank-
ki-tiimiin voi liittyä kuka tahansa Blanko 
ry:n jäsen. Tiimi valitaan syyskokouksessa 
joka syksy ja tiimi on voimassa aina koko-
naisen vuoden. Tiimiin valitaan päätoimit-
taja, taittaja sekä maksimissaan 10 toimit-
tajaa. Lisäksi killan graafikot ovat mukana 
kansien ja muun grafiikan raapustamisessa. 
Jos satut kiinnostumaan toiminnasta, pis-
tä muistiin tämä syyskokous, josta Blanko 
tietenkin tiedottaa tarkemmin syksymmäl-
lä. Sitä ennen on myös mahdollista tulla 
kirjoittamaan lehteen juttua “freelanceri-
na”, eli ilman virallista toimittajan pestiä. 
Minulle voipi siitä laittaa viestiä, jos ompi 
mielessä vaikka joku hauska juttu! Otam-
me juttuideoita mielellään vastaan. Niin 
ja lopuksi, Blankista tyypillisesti ilmestyy 
seuraavat painokset joka vuosi: Laskiais-, 
Wappu-, Fuksi-, Abi-, Syys- ja Joulupainok-
set. Blankkia ja sen vanhoja painoksia voi 
lukea myös sähköisesti osoitteesta blanko.
fi/blankki.

Fuksiblankki on perinteisesti ollut vähän 
virallisempi sävyltään, sillä eihän me halu-
ta teitä kaikkia pelotella heti pois! Tässä 
painoksessa esittelemmekin teille paljon 
ihmisiä, tapahtumia ja muita asioita, joita 
on hyvä tietää. Lehti sisältää muun muas-
sa Blankon hallituksen jäsenten esittelyt, 
sekä kaikkien pienryhmäohjaajien esitte-
lyt. Sieltä voitte löytää myös oman PRO:n 
jutun! Tutkinto-ohjelmavastaava Henrik 
Hedberg kirjoitti myös esittelyn itsestään 
lehteemme ja Emma OLuT ry:ltä esitteli 
itsensä ja kattokillamme OLuT:n. Lehdestä 
löytyy myös Jennin juttu hänen vaihokoke-
muksestaan Japanissa, sekä Hannan juttu 
fuksivuodesta. Lopuksi lehdessä on myös 
tärkeämpää tärkeämmät Fuksisanasto, Ta-
pahtumien esittelyt, sekä IRC-ohjeet. Men-
kää nyt joku edes tuonne irkkiin, vanhat 
kaipailee teitä :D

Noniin, nyt minulla ei taida enää Päätoi-
mittajana olla muuta sanottavaa, mutta 
käännäppä seuraavalle aukeamalle niin 
mulla onki asiaa vielä Fuksivastaavana. Lol 
joo, hassu tilanne tämä, kun satuin tänä 
vuonna kumpaankin hommaan ja pitää kir-
joittaa kaksi tämmöistä palstaa. Mutta nyt, 
heippat!

Hmmm, kaljaa.. Kuva: Ville Heikkinen
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Puheenjohtajan palsta
Anni ”antimonni” Manninen

Puheenjohtaja

Terve! On taas se aika vuodesta kun 
työnteon tai lokoilun väsyttämät sielut 

kulkevat sateisessa aamussa kohti yliopis-
toa mielissään tiedontäyteiset luennot ja 
kiltahuoneen lämpö. Eräälle ihmisryhmälle 
tämä aika on varsin jännittävää, nimittäin 
fukseille jee! Ennen suurempia tervetuliais-
puheita esittely uusille naamoille lienee pai-
kallaan, eli hei vain olen Anni ja kiltamme 
eli ainejärjestömme Blanko ry:n puheenjoh-
taja. Söin juuri näkkäriä maapähkinävoin 
kanssa ja aamulla herään taas töihin No-
kialle koodailemaan. Oman opiskelu-urani 
loppusuora alkaa (toivottavasti) häämöt-
tää, vielä pitäisi kirjoittaa gradu (köh köh 
monta sivua jo) sekä käydä muutama kurssi 
(ilmoittauduttu eli käytännössä käyty, nop-
pia kiitooos). Teillä sen sijaan ovat edessä 
kaikki nämä riemukkaat, joskin työntäytei-
set vuodet. 

Perinteisesti puheenjohtaja on tässä kirjoi-
tuksessaa onnitellut uusia opiskelijoita ala-
valinnasta, niin teen minäkin. Onnittelut siis 
opiskelupaikasta! IT-alan valinneita odotta-
vat paitsi hyvät työnäkymät, myös varsin 
monipuoliset uramahdollisuudet. Ei toki 
sovi unohtaa, että Oulussa tietojenkäsittely-
tieteitä opiskeleva pääsee osaksi maailman 
parasta ainejärjestöä Blankoa. Tule mukaan 
bileisiin, excuille, laneille ja moniin muihin 
tapahtumiin niin tutustut sekä fuksitoverei-
hisi että meihin vanhempiin opiskelijoihin. 
Verkostoituminen taitaa olla aika kova sana 
nykyään, tulevat opiskelutoverisi saattavat 
hyvinkin olla tulevaisuuden työkavereita 
(tätä nyt ei vielä tarvitse murehtia, keskity 
vain tulevaan fuksivuoteen) ja Blankon ta-
pahtumissa pääset myös tutustumaan alan 
yrityksiin. Mikäs sen herkullisempaa.

Älä huolehdi syksyn tapahtumien tapah-
tumien paljoudesta ja kaikesta mitä pitäisi 

muistaa ja minne pitäisi olla menossa. Meil-
lä on Blankolla mainiot pienryhmäohjaajat 
jotka pitävät teistä huolen ensimmäisinä 
viikkoina ja kuukausina. Alkuun hulina on 
melkoista mutta kyllä se siitä rauhoittuu 
ajallaan. Pistä ylös 10.9. jolloin on Blankon 
legendaarinen fuksisauna Teekkaritalolla, 
täällä saat hieman tietoa vähän kaikesta 
niin Blankoon ja sen aktiiveihin kuin oululai-
seen opiskelijaelämään liittyen. Kannattaa 
myös mahdollisimman pian uskaltautua 
kiltahuoneelle (prot neuvovat tien), sieltä 
löytyy taatusti seuraa, apua ohjelmoin-
ti- ja muihin ongelmiin, (ilmaista) kahvia, 
vapaan sohvannurkan tai jotain muuta sel-
laista mitä nyt ihminen milloinkin tarvitsee. 
Kiltiksellä käydessä pysyy taatusti mukana 
siitä mitä milloinkin tapahtuu ja missä. 

Fukseille siis lämpimästi tervetuloa Oulun 
yliopistoon ja tietojenkäsittelytieteiden pa-
riin! Vanhoille parroille vain lämmintä kät-
tä. Nähdään kiltiksellä ja tapahtumissa. 

Wappu jee, Kuva: Jaakko Vuohtoniemi
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Fuksivastaavan palsta
Laura ”lulu” Djerf

Fuksivastaava

Hei taas! Saatat tunnistaa minut aikai-
semmalta aukeamalta. Kyllä, olen 

sama tyyppi. Olen siis Laura, tämän vuoden 
Fuksivastaava. Fuksiblankkiin on perintei-
sesti värvätty Fuksivastaava sepostamaan 
juttujaan ja nyt sattuikin silleen hassusti 
että olen sekä PT, että Fuksivastaava. Toi-
vottavasti ette kyllästy mun juttuihin vielä  
hehe :D

Määpä selitän nyt lyhyesti mitä Fuksivas-
taava tarkoittaa ja mitä sen vastuut on. 
Ensinnäkin, fuksivastaava työskentelee tut-
kinto-ohjelman kanssa yhteistyössä pien-
ryhmäohjauksen järjestämiseksi. Rekrysin 
Leena Arhippaisen kanssa teille teidän 
PRO:nne ja toimin tavallaan heidän ylä-
puolellaan ja katson että kaikki menee niin 
kuin pitääkin. Tänä vuonna olemme tut-
kinto-ohjelman kanssa myös uudistaneet 
Fuksivastaavan toimintaa vähän: minua voi 
kutsua myös proiden proksi eli SuperProksi! 
No, sen lisäksi toiminta on entistä tiiviim-
pää ja paremmin suunniteltua. Ohjaajille 
on laadittu selkeämpi suunnitelma ohjaus-

ta varten ja minä seuraan tiiviisti viikoittain 
ohjauksen etenemistä.  Toivottavasti uusi 
systeemi toimii hyvin!

Mun tavote on olla proille ja fukseille sem-
monen kiva pienen kynnyksen tyyppi jolta 
voi tulla kysymään mitä vaan liittyen oh-
jaukseen tai syksyn tapahtumiin. Mulle voi 
antaa palautetta tai tulla kertomaan jos jo-
kin asia vaivaa ohjauksessa. Ja kun näette 
mua tapahtumissa, niin älkää säikähtäkö 
jos tuun höpöttää teille omiani tai kutsun 
teidät vaikka juomapeliin mukaan :D 

Juomapeleistä tulikin mieleen seuraava 
aihe, eli tapahtumat mitä ollaan teille järk-
käämässä! 10.9. järjestetään Fuksisauna 
Teekkaritalolla. Tapahtuman aluksi paikalla 
on henkilöitä eri järjestöistä esittäytymäs-
sä ja sen jälkeen järjestetään pieni kilpailu 
teille fukseille. Palkintoja on luvassa! Oh-
jelman jälkeen tapahtuma jatkuu aamuyö-
hön saakka ja vanhat opiskelijat ovat myös 
tervetulleita. Paikalla on siis mahdollista 
saunoa ja tutustua ihmisiin rennosti.

Fuksisaunan lisäksi syksyllä tapahtuu seu-
raavia tapahtumia: Ainejärjestömessut, 
Vulcanalia, Fuksisuunnistus, Fuksikisat, 
Kroketti, ATK-YTP ja Syysexcu. Näistä ja mo-
nesta muusta PRO:t kertovat sitten tarkem-
min, vaikka minäkin tykkäisin kovasti näitä 
kaikkia tapahtumia teille hypettää. Sivulla 
ei nyt vaan tila riitä :(

Lopuksi täytyy sanoa tämmösiä lässynlää 
sanoja: Toivon, että teillä kaikilla on ihan 
mahtava syksy, tutustutte uusiin ihmisiin 
ja tunnette olonne hyväksi uudessa poru-
kassa! Lähtekää rohkeasti tapahtumiin ja 
aktiivitoimintaan mukaan, ette tule katu-
maan sitä! Ja vielä kerran: tervetuloa opis-
kelemaan tietojenkäsittelytieteitä Oulun 
Yliopistoon!
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U u d e l le 
o p i s ke l i j a l l e

Onneksi olkoon valinnastasi aloit-
taa tietojenkäsittelytieteiden 

opinnot Oulussa. Olet valinnut alan, 
joka on mielenkiintoinen ja tarjoaa 
monipuolisesti työmahdollisuuksia. 
Meidän ainutlaatuinen opetusprofii-
limme antaa laajan pohjan ymmärtää 
ohjelmistojen kehittämistä sekä tieto-
järjestelmien hyväksikäyttöä kaikkial-
la ympärillämme - ja osin jo sisälläm-
mekin.

Digitalisaation ja ilmastonmuutoksen 
ohella puhutaan paljon työn murrok-
sesta. Perinteiset ammatit katoavat, 
jolloin jatkossa tarvitaan uutta tietoa 
ja korkeampaa koulutusta. Vastatak-
semme tähän myös opetuksemme on 
voimakkaassa murroksessa. Olemme 
uudistaneet tutkintojemme rakenteet 
ja organisoineet kurssit moduuleiksi, 
joiden sisällöistä vastaavat opetta-
jatiimit. Siirtyminen tapahtuu vuo-
sikurssi kerrallaan, ja tämän syksyn 
fukseina pääsette aloittamaan uudet 
ohjelmistotuotannon opintojaksot. 
Tietojärjestelmien opinnot uudistuvat 
ensi lukuvuodesta alkaen.

Pedagogiseksi periaatteeksemme 
olemme ottaneet ”digitaalisuus en-
sin”. Se tarkoittaa, että uusia kursseja 
laadittaessa digitaaliset oppimateri-
aalit, kuten videot ja sähköiset tehtä-

vät, valmistellaan ensin ja ne muodos-
tavat yleensä opintojakson rungon. 
Lähiopetustapahtumat rakennetaan 
tukemaan oppimista käyttäen muun 
muassa käänteisen luokkahuoneen 
(flipped classroom) periaatetta. Tu-
loksena on uudenlaista joustavuut-
ta opiskeluun sekä mahdollisuuk-
sia seurata ja tukea opiskelijoiden 
etenemistä jopa yksilöllisesti oppimi-
sanalytiikan avulla. Tämä korostuu 
tulevaisuudessa, kun tutkintoon joh-
tavan koulutuksen rinnalle tulee yhä 
enemmän jatkuvaa oppimista, kuten 
avoimen yliopiston opintoja ja täy-
dennyskoulutusta. Myös kansainväli-
nen koulutus, kuten englanninkieliset 
maisteriohjelmamme GS3D (Software, 
Systems and Services Development in 
the Global Environment)  ja EMSE (Eu-
ropean Master’s in Software Enginee-
ring) sekä koulutusvientimme Nanjin-
giin, Kiinaan (NJIT), ovat esimerkkejä 
siitä muutoksesta, joka korkeakoulu-
tuksessa on meneillään.

Kurssiopetusta antavat tutkijat ja 
opettajat kolmesta tutkimusyksikös-
tä: M3S, INTERACT ja OASIS. Jokaisella 
yksiköllä on omat painopistealueensa, 
kuten empiirinen ohjelmistotuotanto, 
ihmiskeskeinen tietojenkäsittely ja 
suostuttelevat teknologiat. Oulussa 
ymmärrämme, miten tietokoneohjel-
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mistoja - oli ne sitten pelejä tai ydinvoimalan ohjausjärjestelmiä - suun-
nitellaan ja toteutetaan sekä miten niitä hyödynnetään ja käytetään. 
Olemme ohjelmistojen ja käyttäjän rajapinnassa.

Voin siis hyvillä perusteilla onnitella sinua valinnastasi opiskella tie-
tojenkäsittelytieteitä ja juuri Oulussa. Sinulla on mahdollisuus päästä 
tekemään tulevaisuutta. Tartu tähän mahdollisuuteesi tiukasti. Pyri 
suorittamaan kurssit ajallaan ja viemään työ kerralla loppuun, jol-
loin siihen ei tarvitse myöhemmin palata. Aikaa jää lopulta enemmän 
myös kaikkeen muuhun, kuten yhtä lailla tärkeään vapaa-ajan opiske-
lijaelämään. Kiltatoiminta on tärkeä osa sitä, ja opiskeluaikana synty-
neet suhteet ovat arvokkaita myöhemminkin elämässä. Liikuntaa ja 
ystäviäkään ei saa unohtaa. Muun muassa omaopettajatoiminnan ja 
jatkuvaan työskentelyyn perustuvien kurssien suoritustapojen kautta 
tuemme opiskeluasi. Yhdessä onnistumme.

Tervetuloa yliopistoyhteisöön ja menestystä opintoihisi.

Henrik Hedberg

tutkinto-ohjelmavastaava

tietojenkäsittelytieteet
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H a l l i t u s e s i t t e l y
Lassi ”lasoli” Minkkinen

Mitäpä olisi fuksiblankki ilman perinteistä hallitusesittelyä. Tänä(kin) vuonna 10 uskalias-
ta blankolaista on lähtenyt mukaan hallitus_hommiin, ja tässä jutussa heille on esitetty 
viisi kiperää kysymystä, että voisimme oppia tuntemaan heidät vähän paremmin, ja mitä 
siellä hallituksessa oikein tapahtuu. Kysymykset ovat seuraavat:

Anni Manninen, puheenjohtaja
1. Olen Anni ja tulen lounaalta. Aloitin vuonna 2016.

2. Olen puheenjohtaja eli yritän pitää Blankon kasassa ja 
huolehtia että kaikki hommat toimii. Olen myös toivot-
tavasti kärryillä aina kaikesta meneillään olevasta.

3. Gradun pinnalta raaputettuja kyyneleitä sekä pottua 
ja kastiketta äskeiseltä lounaalta. Päälle tilkka jallua että 
jaksaa loppupäivän. 

4. Varsinaista fuksivuotta mulla ei ole täällä ollut kun 
maisterivaiheessa aloitin, mutta siltä vuodelta sanotaan 
vaikkapa syysexcu Syötteellä ja kauppareissu väärän 
tunturin kautta kiertäen vesisateessa.

5. Ole avoin kaikille ja kaikelle äläkä unohda opiskelua. 
Näin (toivottavasti) valmistumisen kynnyksellä voin sa-
noa opiskeluvuosien olleen varsin antoisia, ota siis kaikki 
irti alkavasta ajanjaksosta.

Janne Sipilä, varapuheenjohtaja
1. Janne Sipilä, Torniosta kotoisin ja aloitin opiskelut 2016.

2. Varapuheenjohtaja, eli varaan puhetta.

3. Italiansalaatti.

4. Syysexcu oli parasta ja siellä pääsi hyvin tutustumaan 
muihin kanssaopiskelijoihin.

5. Opiskelu on hauskaa, muut aktiviteetit hauskempia. 
Kannattaa osallistua tapahtumiin tms.

1. Kuka olet, mistä tulet, milloin aloitit tietojenkäsittelytieteissä?
2. Mitä teet hallituksessa?
3. Jos olisit pitsa, mitä täytteitä sinussa olisi?
4. Parhaat muistosi fuksivuodelta?
5. Protip fukseille
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Tuomas Aho, sihteeri
1. Hei, olen Tuomas. Aloitan nyt toisen vuoden tietojen-
käsittelytieteiden opinnot. Alunperin olen kotoisin Torni-
osta, mutta nyttemmin Oululaistunut

2. Toimin Blankon hallituksessa sihteerinä, tässä toimes-
sa vastuunani on kokousten sisällön kirjaaminen ja pöy-
täkirjojen luominen.

3. Tomaattikastikkeen ja juuston lisäksi tästä pizzasta ois 
salamia, pekonia, mozzarellaa ja ananasta

4. OLUT:n fuksisuunnistuksen voitto, missä Blanko on-
nistui ensimmäisen kerran.

5. Luennoille kannattaa mennä, vaikka ne oliskin help-
poa/houkuttelevaa skipata.

Aleksi Värttö, rahastonhoitaja
1. Aleksi Värttö, Oulussa asustelen. Opinnot aloitin 2016.

2. Olen rahastonhoitaja, tittelistä voi jo aika pitkälti pää-
tellä mitä työnkuvaan kuuluu.

3. Ehdottomasti ei ananasta, koska se ei kuulu tähän-
kään pitsaan! Joten salami, jalapeno ja chilikastike.

4. KevätXQ ja Tallinnan yöt, ehdottomasti.

5. Käy tapahtumissa ja verkostoidu, näin vaikutat positii-
visesti työllistymiseesi.

Niina Lundén, suhdevastaava
1. Niina, yleensä kotoa, syksyllä 2017.

2. Olen suhdevastaava ja pääasiassa hoidan Blankon 
suhteita yhteistyökumppaniyrityksiin. Lisäksi yhdessä 
hallituksen ja aktiivien kanssa tiedotan työpaikoista, jär-
jestän tapahtumia ja tilaan haalarit.

3. Chiliä, mozzarellaa ja nonparelleja, mutta ehdotto-
masti EI rucolaa.

4. Parhaita muistoja on porukalla opiskelusta, sinimus-
tista ja tietenkin kevätexculta! Haalarivala ja ensimmäi-
nen viikko olivat myös ikimuistoisia.

5. Opiskelutaitojen kehittäminen ja Blankon sähköposti-
listalle liittyminen kannattaa.
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Matti Komulainen, tapahtumavastaava
1. Olen Matti Komulainen, 21-vuotias Kajaanista. Aloitan 
toisen vuoteni tietojenkäsittelytieteissä.

2. Olen tapahtumavastaava eli vastaan tapahtumista ja 
olen yhteydessä toisiin ainejärjestöihin niitä suunnitel-
lessa ja mulla on myös toinen Blankon maksukorteista.

3. Tonnikalaa, verta, luita ja sisäelimiä.

4. Syysexcu, koska en muista.

5. Kaikki muut, tai ainaki mä oon, ihan yhtä pihalla 
asioista kuin sä.

Tommi Lämsä, tiedottaja
1. Oon Tommi, 20v, Oulusta kotoisin. Nyt on lähtemässä 
toinen vuosi opintoja käyntiin.

2. Toimin tiedottajana eli hommiini kuuluu sähköposti-
listojen ylläpitäminen ja jäsenistön tiedottaminen heitä 
koskevista asioista esimerkiksi sähköpostispämmin tai 
Telegrammin välityksellä. Tämän lisäksi haen myös pos-
tin hallituksen kokouksiin.

3. Ei mitään, koska olen tyhjä sisimmältäni.

4. Hyviä muistoja fuksivuodelta on kyllä niin paljon, että 
on hankala valita parhaimpia. Yksi mieleenpainuvim-
mista muistoista oli kuitenkin, kun syysexculla mentiin 
Blankon voimin läheiseen karaokebaariin ja lauloin siellä 
Tommi Läntisen Via Dolorosa –kappaleen ja sain tästä 
raikuvat aplodit, koska Tommi Läntinen oli sattuneista 
syistä iso meemi tuolloin.

5. Käykää tapahtumissa, niissä tutustuu uusiin ihmisiin 
ja saa kavereita. Hoitakaa myös opinnot ajoissa älkää-
kä jättäkö asioita roikkumaan viime tippaan, siitä tulee 
vain turhaa stressiä.

Juho Knuutila, opintovastaava
1. Hei oon Juho ja tulin just kämpiltä, vm. 2014

2. Opintovastaava hommia

3. Kinkkua, ananasta, kaakaota ja mansikkahilloa

4. Olin kännissä talolla

5. Ensin kotiläksyt, sen jälkeen saa vasta pelata
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Andrea Peltokorpi, jäsenvastaava
1. Heippa hei! Mää oon Andrea kakskytkuus vee Oulusta. 
Alotin tietojenkäsittelytieteissä syksyllä 16 eli neljäs vuo-
si on pyörähtämässä käyntiin.

2. Oon pestiltäni jäsenvastaava, eli vastaan Blankon pai-
kallisjäsenrekisteristä. Sen lisäksi jakelen Imagine-tun-
nuksia halukkaille (vaihtuikohan sen nimi taas), ja väis-
telen nakkeja minkä kerkeän.

3. Pitsa on hyvää. Varsinkin kun siinä on paljon juustoa.

4. Ehdottomasti excut. Erityisesti Jyväskylän ATK-YTP, ja 
suunnistuksen voitto.

5. Verkostoituminen. Ei kun ihan oikeesti. Käykää kaik-
kialla, ja osallistukaa kaikken mihin suinkin uskallatte. Ja 
ehkä vähän sellasiinkin mihin ette normaalisti uskaltais. 
Lupaan että parhaat fuksivuoden muistot tehdään just 
sillä tavalla,

Laura Djerf, fuksivastaava
1. Oon Laura, iha täältä Oulusta ja alotin TOL:lla 2016. 
Neljännen vuoden kandiopiskelija siis.

2. Oon fuksivastaava, eli vastaan fukseista! Ja fuksi-
asioista ylipäätään. Fuksivastaavan hommiin kuuluu esi-
merkiksi tutkinto-ohjelman kanssa pienryhmäohjaajien 
rekryäminen ja muuta tämmöistä liittyen uusien fuksien 
saapumiseen. Yritän kans olla semmone kiva pienen kyn-
nyksen tyyppi jolta fuksit ja pro:t voi kysyä mitä vaan.

3. Viinaa. Siis tiäättekö semmonen vodkakastike!

4. No en osaa sanoa mitään tiettyä tapahtumaa, mut 
sanoisin et parasta oli pienryhmä ja se että biletettiin 
käytännössä koko vuosi. Hasuja muistoja.

5. Ei tarvi jänskittää:)
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Toiminnantäytteinen fuksivuosi
Hanna Ollikainen

Ensimmäinen fuksivuoden päivä oli 
kyllä jännittävä. Aamulla astuessani 

yliopiston ovista sisään en osannut ol-
lenkaan ajatella, että mitähän seuraa-
va vuosi tuo oikein tullessaan. Päässäni 
pyöri paljon erilaisia kysymyksiä, kuten: 
”Pärjäänkö tulevilla kursseilla?” ja ”Mil-
laisiin ihmisiin tutustun?”. Vähän jopa 
hermostuttikin, etten tulisi pysymään 
opinnoissa perässä.

Suurin osa ahdistuneisuudesta katosi 
onneksi päivien kuluessa eteenpäin. Iso 
kiitos kuuluu tavalle, jolla uudet opis-
kelijat perehdytettiin ja miten Orien-
taatioviikko hoidettiin. Ensimmäisten 
viikkojen aikana suuressa roolissa pe-
rehdytyksessä olivat pienryhmät, joissa 
tutustuttiin omiin opiskelijatovereihin. 

Yhdessä heidän ja pienryhmänohjaajan 
kanssa käytiin läpi tärkeitä yliopiston 
opiskeluun liittyviä seikkoja. Ohjaajam-
me oli todella mukava ja häneltä pys-
tyi helposti kysymään pienimmistäkin 
ongelmista. Hänestä oli myös valtava 
apu HOPS:a luodessa. Ei saa myöskään 
unohtaa omaopettajaamme, joka oli 
aina valmiina auttamaan opintoihin liit-
tyvissä hankaluuksissa.

Seuraavaksi oli vuorossa luentojen al-
kaminen. Kaikista enitenhän kiinnosti 
päästä koodaamaan! Ensimmäinen pe-
riodi sisälsikin ”Johdatus ohjelmointiin 
kurssin”, jossa päästiin harjoittelemaan 
C- kielen perusteita. Tuskalliseltahan se 
aluksi tuntui, kun ohjelma ei suostunut-
kaan toimimaan pienempienkin virhei-
den takia. Suurimmista hankaluuksista 
selvisi menemällä ”harkkoihin”, jotka 
olivat itselle aivan uusi käsite. Niissä 
käytiin viikoittaisia tehtäviä yhdessä 
läpi, ja koodausongelmiin oli mahdol-
lista kysyä apua. Suosittelen kyllä läm-
pimästi harkoissa käymistä, jos tuntuu 
ettei millään saa omaa koodiaan kään-
tymään.

Fuksivuoden syksyn kursseihin kuului 
myös matematiikan (”Diskreetit raken-
teet”) ja ruotsin kurssi. Aluksi vähän 
hermostutti ajatus siitä, että mitähän 
tuosta matikasta nyt oikein tulee. Luen-
tojen edetessä kuitenkin huomasi, ettei 
tämä bittien laskenta nyt mitään ylitse-
pääsemätöntä ole. Oli lisäksi kiehtovaa 
nähdä kuinka ”JA” ja ”TAI” saivat aivan 
uudet merkitykset. Ruotsin kurssista 
sen verran, että se kannattaa käydä heti 
alta pois, kun on vain mahdollista. :DEnsimmäisten haalarimerkkien ompelua.
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Niin syksy kuin kevätkin olivat täyn-
nä ”essee”- kursseja. Suurimman osan 
niistä pystyi suorittamaan kotoa käsin, 
koska luentojen materiaalit julkaistiin 
sähköisesti ja viikoittaiset tehtävät kir-
joitettiin tietokoneella. Itse henkilökoh-
taisesti opin tällä tavalla parhaiten niis-
sä käsiteltävät asiat. Luentomateriaalit 
saattoivat sisältää paljon teoriaa, mut-
ta onneksi niitä pystyi lueskelemaan 
omalla vauhdilla. Lisäksi kursseista löy-
tyi vähän jotain virkistävääkin kaiken 
sen kirjoitusmäärän keskeltä. Pääsim-
me esimerkiksi haastattelemaan omal-
la alallamme työskentelevää henkilöä 
ja tekemään kuuluisaa ”Kivi- tehtävää”.

Mitä olisikaan fuksivuosi ilman suuria 
määriä eri tapahtumia? Selatessani 
ensikertaa Blankkia, olin positiivisesti 
yllättynyt monipuolisesta tapahtuma-
valikoimasta. Päällimmäisenä niistä on 
jäänyt mieleen syksyn Fuksisuunnistus. 
Siellä pääsimme yhdessä pienryhmän 
kanssa ratkomaan hauskoja rasteja. 
Nämä rastit ulottuivat yliopiston lähei-
syydestä kaupungin keskustan tienoille 
asti. Vaikka sää sattui silloin olemaan 
viileä ja vähän tihkusateinen, oli tapah-
tumassa todella hauskaa! Toinen ko-
hokohta oli tietysti Haalarikastajaiset, 
jossa viimeinkin saimme pukea komeat 
haalarit yllemme.

Blankon tapahtumiin on listattu myös 
useampia ekskursioita. Fuksivuonna 
lähdin pienen epäröinnin jälkeen mu-
kaan ATK- YTP nimiseen tapahtumaan, 
joka sijaitsi aivan Turussa asti. Siellä 
pääsimme tutustumaan eri puolilta 
Suomea tulleisiin tietojenkäsittelytie-
teiden opiskelijoihin, kuuntelemaan 
mielenkiintoisia luentoja, suunnista-
maan Turun keskustassa ja näkemään 
kuuluisan Posankan. 

Reissulla oli kokonaisuudessaan niin 
mahtava meininki, että päätin uskaltau-
tua ilmoittautumaan vielä Syysexculle. 
Tämä viikonlopputapahtuma oli erityi-
nen, koska kävimme yritysvierailuilla ja 
myöhemmin majoituimme mökkeihin 
Puolangalla. Keväällä huhtikuussa jär-
jestettiin myös Kevätexcu, jossa mie-
lenkiintoisten yritysvierailujen lisäksi 
kävimme Tallinnassa.

Fuksivuosi vierähti ohitse todella no-
peasti.  Ennen kuin huomasikaan oli 
jo Wappu juhlittu ja kesä alkanut. En-
simmäisten opiskelupäivien hermostu-
neisuus oli hävinnyt kokonaan, ja nyt 
jatketaan matkaa opiskeluissa toiselle 
vuodelle. Muistakaa kuitenkin tekin 
rakkaat fuksit käydä välillä pitämässä 
hauskaa opiskelujen keskellä! :)

Turun Posankka kaikessa komeudessaan.
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P RO - e s i t t e ly t
Ville ”Velli” Siikaluoma

Alina Luokkanen
1. Alina 22 vuotta Oulusta, tokan vuoden opiskelija blan-
kolla.
2. Näistä jos joskus valmistuu, niin löytyy nii iso valikoi-
ma hommia etten tiiä itekkää. Kannattaa siis mainita 
nämä kaks cv:ssä.
3. Oon hauska, laiska ja ilonen, tuun toimeen kaikkien 
kanssa. Oon myös oman elämäni remontti-reiska.
4. Oiskohan se noi pitkät lomat ja opiskelija-alet.
5. Fuksisuunnistus jat sen jatkot, mallasapprot ja vappu 
kokonaisuudessaan.

Atte Tornberg
1. Mää oon Tornbergin Atte ja olen täällä Oulussa asunu 
melkeinpä aina. Oon opiskellu 2,5 vuotta ja oon nyt ekaa 
kertaa PRO:na (pls help jännittää). 
2. Blanko: Kivoja tyyppejä, joiden kanssa makoilla kiltik-
sellä ja tehdä muutakin (esim. käydä kursseja). Hyvää 
pöhinää. TOL: Sama vastaus. 
3. Se kukkahattu, joka ei osaa koodata eikä pelata, mut-
ta opiskelee silti täällä. Kuuntelen Maria Mondea ja lem-
pijuomani on kahvi kasarilla kyllästettynä.
4. Fukseus ja Teekkaritalon kukkapenkkiin (r.i.p.) aamu-
yöllä oksentaminen.
5. ATK-YTP, kevätexcu ja wappu kokonaisuudessaan. Tai-
taapi olla joka vuoden kohokohdat eikä vaan fuksivuo-
den, mutta väliäkö tuolla. Käykää ainakin nämä, jos ette 
muuta.

1. Kuka nää oot?
2. Kuvaile Blankoa ja Tollia kahdella lauseella.
3. Kuvaile ittees kahdella virkkeellä.
4. Mikä on parasta opiskelijaelämässä?
5. Mitkä kolme tapahtumaa on fuksivuoden kohokohdat?

Jokasyksyinen fuksimäärä vaan jatkaa kasvuaan, joten meillä on jälleen 
Blankissa mahdollisuus tarjota teille ne 10 uljasta ja upeaa pienryhmäoh-
jaajaa, jotka opastavat tuoreet tollilaiset opintojen saloihin. Tässä jutussa 
siis esitämme näille 10 seuraavat kysymykset:
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Hanna Ollikainen
1. Nimi on Hanna Ollikainen, ja oon toisen vuoden opis-
kelija.
2. Koostuvat todella mahtavasta opiskelijaporukasta, 
josta saa apua ja tukea niin opiskelu- kuin muihin arjessa 
askarruttaviin ongelmiin.
3. Oon yleensä aika ilonen persoona ja mut saa naura-
maan tosi helposti huonoimmillekin vitseille. Pyrin myös 
pysymään mahdollisimman rauhallisena, kun eteen tu-
lee hankalia ongelmatilanteita tai muita haasteita.
4. Hmm… Vaikeeta alkaa rajaamaan kovin tarkasti, koska 
parhaita asioita kyllä löytyy kuluneelta vuodelta hirveän 
paljon. Ensinnäkin kaikki kaverit, joihin oon saanu tutus-
tua pienryhmänohjauksen ja eri tapahtumien kautta. Li-
säksi opiskelu on ollut tähän asti paljon vapaampaa kuin 
miten aluksi luulin.
5. Niitä on ehdottomasti Fuksisuunnistus, ATK-YTP ja 
Syysexcu!

Joonas Haatainen
1. Joonas Haatainen. Ikää kaksikymmentä ja risat. Kol-
mas vuosi Tollilla.
2. Jos kiinnostaa ohjelmointi ja ohjelmoinnista keskuste-
lu, olet löytänyt oikean porukan ja opiskelupaikan.
3. Olen yksi niistä random-tyypeistä, jotka käyvät Tollin 
luentoja kuuntelemassa ja istuvat kiltahuoneella puhu-
massa elämästä ja muista vähäpätöisistä asioista. Pidän 
myös kahvista, oluesta ja hyvästä seurasta kummankin 
äärellä.
4. Oma vapaus opintojensa suorittamisessa on niin siu-
naus kuin kirous, mikä kasvattaa elämään. Uusien tutta-
vuuksien tekeminen, jota myös verkostoitumiseksi kut-
sutaan, antaa tässä tapauksessa niin vertaistukea, kuin 
apua pyydettäessä. Samat ihmiset ovat myös hyvää seu-
raa vapaa-ajallakin.
5. Excursiot, niin syksyllä kuin keväällä, ovat aina haus-
koja, oli sitten fuksi tai ei. Haalarien saaminen haalari-
kastajaisissa on fuksille tietty iso kokemus ja eka Vappu 
akateemisessa yhteisössä pysyy aina muistona.

Juho Knuutila
1. Juho, maisterivaiheen pro
2. Kahta asiaa ei saa näissä missata: Blankon tapahtu-
mat ja Tollin luennot
3. Good boi from Blanko.
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4. Blanko
5. Syysexcu, pikkujoulut ja wappusauna

Matti Komulainen
1. Olen Matti Komulainen. Opiskelen toista vuotta, olen 
alunperin Kajaanista ja 21 vuotta vanha.
2. Blankon tapahtumiin on helppo mennä ja siellä on 
kiva tutustua ihmisiin. 
3. Olen lyhytjalkainen, pitkäselkäinen ja itsepäinen enkä 
luovu saavutetuista eduista. Hetkinen, toi on mäyräkoi-
ran kuvaus, no se on muuten oikein paitsi selkäkin on 
lyhyt.
4. Parasta on tutustua samankaltaisiin ihmisiin, sekä 
opiskellessa, että sen ulkopuolella.
5. Syys- ja kevätexcu sekä ATK-YTP. Koska pääsee seik-
kailemaan muihin kaupunkeihin muiden blankolaisten 
kanssa.

Niklas Riekki
1. Olen Niklas Riekki Oulusta, syksyllä pärähtää käyntiin 
neljäs vuosi tietojenkäsittelyn hellässä helmassa. 
2. Blanko on tietojenkäsittelijöiden kilta, joka kutee lu-
kuisia IT-miljonääriä joka vuosi. Tolli on joku huhu, jonka 
muinaiset opiskelijat väittävät olleen joskus olemassa.
3. Opiskelen tosiaan neljättä vuotta tietojenkäsittelyä, ja 
pienryhmäohjaan toista kertaa. Toisinaan pidän merkil-
listen virvokkeiden maistelusta iltahämärällä.
4. Parasta opiskelijaelämässä on olla itse vastuussa kai-
kesta. Kaiken saa tehdä niin hyvin tai huonosti kun ha-
luaa! Vahvana vaihtoehtona vertaisopiskelijat, kannat-
taa verkostoitua! :-)
5. Syys- ja kevätexcut, kolmantena vapaavalintaiset ta-
lobileet. Excuilla pääsee tutustumaan muihin blankolai-
siin, kannattaa kokeilla! Talobileet, koska mielikuvitus 
loppui kirjoittaessa.

Pihla Siniketo
1. Pihla tai tuttavallisemmin iha vaa Ippa. 
2. En oo ite vielä ollu nii paljo tekemisissä blankon kans-
sa, mutta ainaki blanko- ja tollilaiset on tuntunu olevan 
kaikki omalla tavallaan mukavia ja hauskoja tyyppejä. 
3. Oon tämmöne aika laiska ja vähän kömpelö tapaus, 
jolla asiat saattaa silloin tällöin mennä viime tippaan ja 
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rimaa hipoen. Vaikka tykkään kovasti oman kodin rau-
hasta, hyvä seura houkuttelee minut helposti mukaan 
menoon. 
4. Parasta opiskelijaelämässä on sen vapaus ja kaikki eri-
laiset ihmiset joihin pääsee tutustumaa siinä samalla. 
5. Ainaki fuksisuunnistus ja haalarikastajaiset, musta 
tuntuu et ite missasin kaiken muun tai sit vaa muisti pät-
kii jostai kumman syystä.

Tommi Lämsä
1. Oon Tommi, 20v, syntyperäinen oululainen. Oon viime 
vuoden fuksi, eli nyt aloittelemassa toista vuotta opin-
toja tietojenkäsittelyssä.
2. Todella mukava joukko nörttejä, josta löytää uusia 
tuttavuuksia sekä tukea ja turvaa niin opiskeluun, kuin 
vapaa-aikaankin.
3. Rento tyyppi, jonka voi löytää haahuilemassa lähes 
jokaisessa Blankon tapahtumassa. Yritän olla kaikkien 
kaveri ja hoitaa opintojakin ajallaan kuntoon.
4. Kaikenlaiset opiskelijatapahtumat, joissa pääsee tu-
tustumaan uusiin ihmisiin, sekä opiskelukaverit, joiden 
kanssa voi hengailla kyseisissä tapahtumissa ja tuskailla 
opintojen kanssa.
5. Hyviä tapahtumiahan voisi listata vaikka pilvin pimein, 
mutta omia suosikkejani fuksivuodelta olivat ATK-YTP, 
syysexcu ja kevätexcu, koska excut on vaan parhaita. 
Kunniamainintana myös wappu, koska fuksiwappu on 
fuksivuoden loppuhuipentuma, josta löytyy vähän kai-
kenlaista tekemistä jokaiselle.

Tuomas Aho
1. Hei, olen Tuomas, toisen vuoden Tietojenkäsittelytie-
teiden opiskelija ja nyt myös maisterivaiheen PRO.
2. Rento opiskelijaporukka. Monipuolisella ja tulevaisuu-
teen tähtäävällä alalla oleva laitos.
3. Kiinnostunut siitä miten tekniikka voi entistä enem-
män parantaa ja helpottaa ihmisten arkea. En ole aamu-
luentojen ystävä.
4. Koska suuri osa luennoista ei ole läsnäolon suhteen 
pakollisia, antaa tämä hyvän mahdollisuuden tunnistaa 
itselle sopivat opiskelutyylit ja -muodot ja toteuttaa nii-
tä. Opiskelijaelämä on myös hyvä paikka kehittää itsen-
sä johtamista.
5. Monelle ne on Vulcanalia, haalareiden saaminen sekä 
Wappu.
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Opas Blankolaisuuteen
Juho “Alo” Toratti

Noh mitäs sitten tehdäänkään, kun teil-
lä rakkailla fukseilla on ollut hyväksy-
miskirje kädessä jo tovin ja pian pitäisi 
opiskelemaankin alkaa. Varmasti itse 
kullekin herää jos minkälaisia kysymyk-
siä opiskeluun liittyen, onhan teistä var-
masti suurin osa ensimmäistä kertaa 
kosketuksissa akateemiseen tiedeyh-
teisöön eli tutummin yliopistoon. Hätä 
ei kuitenkaan ole tämännäköinen vaan 
onhan tämä ollut kuitenkin kaikkien 
muidenkin mielessä, hyväksymiskirjeen 
saavuttua ja jännityksen alettua. Mie-
lestäni opiskelut lähtevät parhaiten 
käyntiin ja jatkuvat leppoisasti aina val-
mistumiseen asti, kun liityt tietojenkä-

sittelytieteiden kiltaan eli Blankoon.

Mutta mitä blankolaisuus tarkoittaa ja 
miten se muka voisi auttaa opiskeluis-
sa. Eikö kova työ ja yöhön asti opiske-
leminen olekaan avain valmistumiseen 
ajallaan ja nopeasti? Kyllä näinkin voisi 
luulla, mutta ei yksikään täysijärkinen 
ihminen jaksa opiskella kuukausia put-
keen ilman pientä irtautumista arjes-
ta. On siis hyvä, että tietojenkäsittely-
tieteiden kilta on olemassa, koska sen 
toimintaan ja tapahtumiin on ehdotto-
masti helpointa päästä opintojen alku-
puolella.

Blanko eli tietojenkäsittelytieteiden kil-
ta on meidän oma ainejärjestömme. 
Killan toimintaa ylläpitää tietojenkä-
sittelytieteiden opiskelijat ja päätök-
senteko tapahtuu kymmenhenkisessä 
hallituksessa. Hallituksen kokouksiin on 
vapaus osallistua kaikilla Blankon jäse-

 “ Eikö kova työ ja yöhön asti 
opiskeleminen olekaan avain 
valmistumiseen ajallaan ja no-
peasti?
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nillä ja uusi hallitus valitaan vuosittain 
syysykokouksessa, jossa myös Blankon 
jäsenillä on äänioikeus. Killan toimintaa 
ja pienempiä tehtäviä tekevät myös kil-
ta-aktiivit, joiden työkuvat voivat vaih-
della aina tämän lehden kirjoittamises-
ta valokuvaamiseen.

Mutta miten sinä itse voit olla aito blan-
kolainen, etkä vain suinkaan pelkkä 
Blankon jäsen. Tähän ei mitään suoraa 
avainta onneen ole, vaan blankolaisuus 
koostuu hyvin pitkälti monesta eri osas-
ta. Blankolaisuudessa tärkeintä on olla 
ystävällinen muille ihmisille! Toiseksi 
tärkeintä on pitää hauskaa, sillä opiske-
luaika on kuitenkin todella lyhyt ja sitä 
jää varmasti kaipaamaan valmistut-
tuaan. Osallistumalla Blankon tapah-
tumiin varmistat ainakin, että ympä-
rillä on paljon samanhenkisiä ihmisiä. 
Vaikka voisi vaikuttaa, että blankolaiset 
koostuvat hyvin pitkälti introverteistä, 
on myös seassa paljon ekstroverttejä. 

Opiskelujen alussa kannattaa jo varhain 
alkaa keräämään kavereita ympärilleen, 
koska näin kaveripiirit muodostuvat jo 
hyvässä vaiheessa ja kavereiden kanssa 
on paljon helpompi osallistua erilaisiin 
tapahtumiin. Varsinkin pienryhmien ih-
misiin kannattaa tutustua heti, koska 
he ovat ensimmäisiä samassa tilantees-
sa olevia opiskelijoita, joihin tutustutte. 
Myös eri kurssien ryhmätyöt on helpom-
pia tehdä sellaisessa porukassa, josta jo 
osa ainakin on entuudestaan tuttuja. 
Kannattaa osallistua heti ensimmäisiin 
tapahtumiin, koska todella moni kave-

risuhde syntyy siellä ja voi jopa kestää 
opiskelujen loppuun saakka!  Pienenä 
vihjeenä voin sanoa, että jos tapah-
tumissa juttua ei meinaa luistaa, niin 
vaihtakaa puheenaihe videopeleihin ja 
pop-kulttuuriin. Opintojen tärkein paik-
ka on kiltahuone, koska kiltahuoneella: 
saat apua koulutehtäviin, voit opiskella 
hiljaisella puolella, pystyt pelaamaan 
videopelejä ja saat juoda kahvia ja tee-
tä niin paljon kuin haluat.

Mukavaa opiskelujen alkua! 

Terv, Alo

“Blankolaisuuden tl;dr”
• Osallistu Blankon tapahtumiin
• Kaverustu pienryhmäläisten kans-

sa
• Mene reippaasti juttelemaan kai-

kille
• Vieraile kiltahuoneella aktiivisesti
• Kahvi/tee on ilmaista kiltahuo-

neella
• Kiltahuoneella saat apua tehtäviin
• Ala aktiiviksi, jos kiltatoiminta 

kiinnostaa

• Muista juoda paljon vettä

 “ Blankolaisuudessa tärkein-
tä on olla ystävällinen muille 
ihmisille!
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Tähän tekstiin on jemmattu Solitan neljä 
arvoa (rohkeus, intohimo, välittäminen ja 
rentous) ja tervehdykseen viite yrityksen 
pääkonttorin sijainnista. Onnea bongai-
luun!

Moro! Ja tervetuloa sille aloista par-
haimmalle, sekä lipaston (sic) parrau-

ven (sic) Blankon juttuihin, fellow kids! 
Henkilökohtaisesti nautin opinnoista niin 
paljon, etten malttanut ihan viidessä vuo-
dessa niitä lopettaa. Mutta valmistuin kui-
tenkin, mikä jossain vaiheessa tuntui vä-
hän epätodennäköiseltä -- sattumuksensa 
kullakin. Koska muistan vielä, millaista oli 
elää jatkuvan esseededis- ja tenttiinluku-
morkkiksen kanssa sekä ihmetellä tilin sal-
doa ja kesätyöhakemuksia, niin en suorilta 
totea opiskelun olevan elämän parasta ai-
kaa*, muttei sitä kyllä huonoimmaksikaan 
voi sanoa. Näin taaksepäin katsoen opis-
keluajan -- varsinkin ensimmäisten vuo-
sien -- erityislaatuisuus koostuu osaltaan 
yhdistelmästä itsenäisyyttä, vapautta, 
rentoutta, sekä mahdollisuutta kokea tuo 
elämänvaihe muiden samassa tilanteessa 
olevien tyyppien kanssa. Opintojen edetes-
sä tuo joukko harvenee; osa vaihtaa alaa, 
osan vie työelämä mennessään, osa lähtee 
vaihtoon tai hommaa intensiivisen parisuh-
teen… Onneksi sekä uusista, että vanhoista 
opiskelijoista löytyy kyllä rutkasti tuttuja, 

mutta tietty erityinen lokero sydämessä on 
toki heille, jotka olivat silloin joskus ihan 
alussa samassa liemessä opettelemassa mi-
ten yliopiston raflojen linjastot toimivat ja 
että mistä päin yliopistoa kukin kirjain(pari) 
opastaa jonkun harjoitusluokan tai luento-
salin löytyvän -- onnea niille löytöretkille, 
muuten!

Tässä vaiheessa kirjoittamista täytyy tode-
ta, että nostalgiatrippi tarjoiltu sanamääriä 
tsekatessa: vielä olisi juttua kirjoitettavana, 
joten on keksittävä seuraava jaarittelun 
aihe. Helppoa olisi tietysti puffata tieto-
jenkäsittelytieteitä, vaan toivottavasti se 
sektori on hoidossa jo -- jos ei tässä lehdes-
sä, niin ainakin osana orientoivia opintoja. 
Ehkä sen verran kastan lusikkaani sopas-
sa, että tietojenkäsittelytieteen opintojen 
hyvä puoli on, että se toimii kuin kokis mik-
serinä: menee lähes minkä tahansa kanssa, 
eli mikä nyt yliopiston tarjonnassa kiinnos-
taakaan (tollin lisäksi), niin sen relevanssia 
pääopintojen suhteen tarvitsee murehtia 
paljon vähemmän kuin monella muulla 
alalla, eli valintoja voi  ja kannattaa tehdä 
rohkeasti. Solitan työkavereiltakin löytyy 
monenkirjavaa opinto- ja työelämätaustaa, 
yksi on alunperin opettaja tai arkkitehti, 
toinen on aloittanut työuransa ajamalla 
rekkaa. Tärkeintä loppupeleissä on oppia 
oppimaan sekä ajattelemaan kriittisesti 
omalla päänupilla, eikä haittaa jos ohessa 
oppii tuntemaan läjän hyviä tyyppejä ja 
löytää itselleen ainakin jonkun intohimon 
kohteen. Toiselta kulmalta erään softafir-
man omistavan puolitutun mielipidettä 
lainaten: yliopistotutkinnon suurin arvo 
on siinä, että se osoittaa perseen kestä-
vän luentosalien penkkejä sekä luonteen 
kestävän saattaa projekteja itsenäisesti 
loppuun. Oli työpaikka mikä hyvänsä, niin 

Terveisiä Solitalta
Juho Myllylahti
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alkukuukaudet menevät joka tapauksessa 
opetellessa.

Reilun 300 sanaa, puolimatkan krouvi! Jos 
yliopistolta jotain asiaa ei kannata opetel-
la, se on kapulakielen kirjoittaminen. Ym-
päripyöreä täytesanaoksennus auttaa kyllä 
kirjoittamaan vaaditun sanamäärän essei-
siin, mutta siitä tavasta poisoppiminen on 
work in progress ja ankea karhunpalvelus 
itselle. Jos joskus tarkastatte esseitä, niin 
toivottavasti ehditte antamaan palautetta 
myös ilmaisun laadusta (koska toivoahan 
aina saa). Nykyään sitä toivoisi kirjoittavan 
mahdollisimman ymmärrettävästi ja teks-
tiä, josta saisi takana olevan ajatuksen sel-
keästi irti mutta ehkä pohjasyynä on vain 
luonnevika ja mitkä lie liian koukeroiset 
synapsit. Jos omaat vielä koulupohjalta ky-
vyn kirjoittaa hyvää kieltä, niin yritä pitää 
siitä kiinni. Blankkiin kirjoittaminen on sii-
hen erinomainen tapa! #eimaksettumainos

Alamme lähestyä tämän tekstin loppu-
puolta, joten lienee aika jakaa kokoelma 
sekalaisia elämänohjeita ja #elämähäkkejä. 
Ottakaa ensimmäisen vuoden tavoitteeksi, 
että minimoitte luentojen ja harjoitusten 
skippailun tai vaivaudutte ainakin yliopis-
tolle arkipäivinä: moni on unohtunut nel-
jän seinän sisälle wowittamaan ja palannut 
elävien kirjoihin vuosikausia myöhemmin. 

Napatkaa yliopistoliikunnan tai Oulu-opis-
ton tarjonnasta joku mukava fyysistä kun-
toa ylläpitävä harrastus, Blankon sähly-
vuoro tai vaikka -- ja erityisesti -- kyykkä! 
Etsikää esikuvia/fanitettavia/whatnot: itse 
diggailen ainakin Joe Armstrongia (of Er-
lang), Richard Feynmania, Robert M. Pirsi-
giä, Grace Hopperia, John Carmackia ja Pip-
sa Possua. Olkaa avoimia oppimaan miten 
asiat toimivat ja arvostamaan oman alan-
sa huippuja, vaikkei joku sinappiekspertti 
nyt oma juttu olisikaan: usein asiaan in-
tohimolla suhtautuvan tyypin kertomusta 
seuraa, oli aihe mikä tahansa (tämän oppii 
tuhlaamalla tarpeeksi aikaa youtuben syö-
vereissä). Välittäkää läheisistänne, ja yrittä-
kää ymmärtää niitä vähemmän läheisiäkin. 
Testatkaa Firefoxin multi-container plugi-
nia ja oppikaa käyttämään kaksivaiheista 
tunnistautumista sekä ottamaan backupe-
ja (pistäkää vaikka Onedriveen tai Githubiin 
ne kouludokkarit, jälkimmäisestä saa mu-
kavasti omaa portfoliotakin CV:n kylkeen 
sitten, kun tappelee ne koodiharkat sinne). 
Olkaa avoimia ekoja työpaikkoja etsiessä 
ja hyödyntäkää tuttuja lukemaan CV:itä ja 
hakemuskirjeitä läpi. Ja muistakaa tsekata 
myös Solitan työpaikkatarjonta!

*) Koska sehän on luonnollisesti se vaihe 
elämästä, kun on töissä Solitalla ;-) #mak-
settumainos #noshame
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Ter veis iä  Jokohamasta
Jenni “iGaZ” Hautala

Moi olen Jenni, jo ännännen vuoden 
opiskelija ja pian toivottavasti valmis-
tuva sellainen. Päätin ottaa ilon irti 
viimeisistä opiskeluajoistani ja lähteä 
vaihtoon vielä kun se oli mahdollista. 
Aloitin opintoni vuonna 2012 ja haavei-
lin ehkä pikkuisen salaa vaihto-opiske-
lusta jo silloin. Samalla halusin pysyä 
kuitenkin kurssikavereideni opiskelutah-
dissa ja suorittaa kaiken mitä muutkin 
olivat suorittamassa. Viimeisiä kursseja 
rämpiessäni sain kuitenkin kuulla mui-
den tarinoita vaihto-opiskelusta ja pää-
tin etten voi antaa tilaisuuden mennä 
hukkaan. Ei sillä, että olisin enää muu-
tenkaan ollut samassa opiskelutahdissa 
kuin opintojen alkuaikoina...

Vaihtokohteen valitseminen oli minulle 
oikeastaan itsestäänselvyys. Olin opis-
kellut japania ja Japaniin matkustami-

nen oli muutenkin ollut todo-listalla jo 
peruskoulusta asti. Vasta muutaman 
päivän päästä Jokohamaan saavuttua-
ni ymmärsin vihdoin olevani Japanissa 
ja ehkä ensimmäisen kuukauden jäl-
keen tajusin etten ole vain lomamat-
kalla. Pääsin asumaan täysin uuteen 
asuntolaan, joka oli aivan kampuksen 
vieressä. Alkutotuttelun jälkeen elämi-
nen kuuden kämppiksen kanssa ja he-
rääminen aikaisille japanintunneille al-
koi tuntua arjelta. Vapaa-aikaa oli itse 
asiassa vähemmän kuin ajattelin, sillä 
päätin opiskella japania tehokkaasti ja 
osallistua myös yliopiston kerhotoimin-
taan. Jälkeenpäin en kadu päätöstäni, 
sillä sain sekä japanintunneilta että ker-
hon kautta uusia kavereita ja tietenkin 
unohtumattomia kokemuksia. Kerhoon 
liityin vanhemman vaihto-opiskelijan 
avustuksella ja minut otettiinkin lämpi-
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mästi vastaan. Pääsin tutustumaan ker-
hon avulla perinteiseen japanilaiseen 
musiikkiin sekä tanssiin, lisäksi opin tie-
tenkin japanin kieltä ja kulttuuria lähie-
täisyydeltä. Japanilaiset eivät yleensä 
uskalla puhua englantia, mutta ovat 
kuitenkin aivan mahottoman ystäväl-
lisiä ja keksivät keinon kommunikoida 
tavalla tai toisella.

Opiskelemalla japania vaihdosta sai 
mielestäni parhaiten irti myöskin siksi, 
koska valitsemaani JOY-ohjelmaan kuu-
luvat yleiset kurssit olivat laadultaan 
vaihtelevia. Esimerkiksi yhdellä kurssil-
la ihmeteltiin japanilaisia maskotteja 
viikosta toiseen, eikä luennoilla oikeas-
taan oppinut mitään hyödyllistä. Toi-
saalta, kurssivalikoimaan kuului myös 
iaido-budolajin kurssi, jonka opettaja 
oli erinomainen ja osasi järjestää vaih-
to-opiskelijoille ikimuistoisen kurssin. 
Pääaineopintojen kannalta valitsemani 
vaihto-ohjelmani ei ollut paras mahdol-
linen, mutta japanin kieltä sain opiskel-
la senkin edestä.

Kun kaikki kurssit tuli taputeltua lop-
puun, jouduin heittämään hyvästit 
suurimmalle osalle vaihtarikavereistani. 
Opiskelijaviisumi oli kuitenkin vielä voi-
massa kuukauden opintojen päättymi-
sen jälkeen, joten jäin muutaman muun 

vaihtarin kanssa Japaniin lomailemaan. 
Kesällä Japanissa on paljon erilaisia fes-
tareita ja ilotulituksia, joten tekemistä 
riitti ja kukkaro keveni tasaiseen tahtiin. 
Muuten vaihdossa pärjäsi kyllä rahalli-
sesti yliopiston ja Kelan avustusten an-
siosta.

Lähteminen maapallon toiselle puolelle 
voi varmasti kuulostaa pelottavalta ja 
kaukaiselta ajatukselta varsinkin opin-
tojen alkuvaiheessa, mutta omien koke-
musteni perusteella vaihtoa kannattaa 
alkaa suunnittelemaan ajoissa. Itse olin 
erittäin onnekas päästessäni Jokoha-
maan maisterivaiheessa, sillä vuosien 
epäröinti vaikeutti vaihto-opiskelijaksi 
valituksi tulemista yhä enemmän. Yksi 
lukukausi Jokohaman yliopistossa kului 
erittäin nopeasti ja harmittaa etten ha-
kenut vaihtoon pidemmäksi aikaa. Suo-
sittelenkin lämpimästi harkitsemaan 
vuoden kestävää vaihtoa Jokohaman 
yliopistoon, mikäli Japani kiinnostaa!
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Heipsulivei fuksit ja onnittelut uu-
desta opiskelupaikasta! Edessän-

ne on uusi ja jännittävä aika, sillä opis-
kelut alkavat. Tervetuloa yliopistoon 
ja erityisesti tervetuloa mukaan Ou-
lun Luonnontieteilijöiden toimintaan!

Mikäkö OLuT on? Oulun Luonnontie-
teilijät ry eli ystävien kesken OLuT on 
luonnontieteitä opiskelevien kattojär-
jestö. OLuT:n jäsenkiltoja on seitse-
män. Blankon lisäksi meihin kuuluu 
Histonin biokemistit, Atlaksen maan-
tieteilijät, Nikolin geologit, Sigman 
matemaatikot ja fyysikot, Syntaksiks-
en biologit, sekä Valenssin kemistit. 
Olemalla Blankon jäsen olet siis myös 
automaattisesti OLuT:n jäsen ja terve-
tullut meidän tapahtumiin ja toimin-
taan.

OLuT:n tehtävä on toimia yhdyssitee-
nä jäsenkiltojen opiskelijoiden välillä 
ja edistää yhteenkuuluvuutta sekä 
huolehtia luonnontieteiden opiskeli-
joiden edunvalvonnasta ja hyvinvoin-
nista. Jokaisella jäsenkillalla on omat 
edustajat OLuT:n hallituksessa. Blan-
kolla ne ovat tämän vuoden loppuun 
Aapo Nyman ja Patrik Moilanen.

Näin lukuvuoden alussa järjestämme 
paljon fukseille suunnattua ohjelmaa, 
joihin ehdottomasti kannattaa osallis-
tua! Fuksikisoissa 10.9. sekä Fuksisuun-

nistuksessa 18.9. kisataan porukalla, 
ja Fuksisitseillä 26.9. pääset tutustu-
maan jalon akateemisen pöytäjuhlan 
kulttuuriin. Järjestämme myös erinäi-
siä urheilutapahtumia, kuten futistur-
nauksia. Marraskuussa OLuT järjestää 
myös kyydityksen Luonnontieteilijöi-
den jouluristeilylle.

Fuksivuodelle saatte myös fuksipas-
sin, johon on tarkoitus kerätä pisteitä 
aktiivisuudella ja käymällä erinäisissä 
tapahtumissa. Eniten pisteitä kerän-
neet palkitaan wappuna Vuoden Fuk-
siksi. 

Pidemmittä puheitta tervetuloa ja ot-
takaa kaikki ilo irti fuksivuodestanne!

P.S. muistakaa seurata meitä Face-
bookissa sekä Instagramissa @olut.ry, 
jossa tiedotamme tulevista tapahtu-
mistamme.

OLuT ry:n terveiset
Emma Karjalainen

OLuT ry puheenjohtaja
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Henkilökunta:
Amanuenssi Järjestelevät opintoja. Laa-
tivat esimerkiksi opetussuunnitelmia 
sekä antavat opinto-ohjausta. Fukseille 
tärkeä henkilö, jos vaikkapa laaditaan 
opiskelusuunnitelmaa. Heli Alatalo toi-
mii meillä tänä henkilönä.
Assistentti eli assari on koulutusvirassa, 
jossa opetetaan ja tehdään omaa jatko-
tutkimusta. Heitä tulet näkemään esim. 
kurssien harjoituksissa harjoitusten ve-
täjinä tai apureina.
Lehtori piti alunperin ääntämis- ja luku-
harjoituksia kielissä, mutta nykyisin hän 
on opettaja muiden joukossa (ei siis mi-
kään opettaja!!).
Omaopettaja Henkilö joka seuraa opin-
tojesi edistymistä ainakin kandidaatti-
vaiheen ajan. Monesti haluavat muuta-
man kerran vuodessa keskustella että 
tietävät missä mennään.
Professori eli proffa. Yliopistossa tut-
kiva ja opettava tohtorishenkilö, usein 

vieläpä jonkin laitoksen johtaja. Myös 
erityisistä ansioista Tasavallan Presi-
dentti voi myöntää professorin arvoni-
men.
PRO eli pienryhmäohjaaja. Apusi ja 
ystäväsi yliopistoon saapuessasi. Pien-
ryhmäohjaajaltasi voit kysyä ja pyytää 
apua missä tahansa mihin tahansa liit-
tyvässä aiheessa, vastaus löytyy ainakin 
melkein kaikkeen. Esitelty tässä lehdes-
sä.
Fuksivastaava Kaikkien pienryhmäoh-
jaajien ylivaltias ja vastuussa fuksien 
hyvinvoinnista. Häneltä voi myös kysyä 
apua. Yksi Blankon hallituspaikoista. 
Vuonna 2019 Laura Djerf.
Tutkinto-ohjelmavastaava Vastaa siitä 
minkälaiseksi koulutusohjelma muo-
toutuu meille opiskelijoille opiskelta-
vaksi. Henrik Hedberg toimii meillä tänä 
henkilönä.

F u k s i s a n a s t o
Alkuperäinen teksti (Blankki 3/2006) Tommi Portti ja Juho Myllylahti. Blankkiin 3/2011 muokan-
nut Topi Konttavaara, Blankkiin 3/2014 muokannut Tommi Sikanen, Blankkiin 3/2017 muokannut 
Mikko Rouru, 3/2018 muokannut Jaakko Kortelainen ja tähän numeroon muokanut Laura Djerf

Blankki 3/19 |  25



Sekalaisia alan termejä/järjestöjä:
1337 eli Leet/Elite. Kun huomaat kellon 
olevan 13:37, muista mainita siitä muille 
ympärillä olevillesi. Maaginen pisteraja 
fuksipisteitä kerätessä, kaikki rajan ylit-
täneet palkitaan! Blankon tapahtumien 
ilmoittautumislomake aukeaa aina tä-
hän kellonaikaan. Älä siis anna pitkälle 
venyneen unirytmin pilata itseltäsi syy-
sexcun ilmoittautumista!
ATK Automaattinen tietojenkäsittely, 
synonyymi kaikelle elektroniselle daa-
tan käsittelylle. Vanhentunut.
IRC EI ole se sivusto johon voi lisätä ku-
viansa muiden ihmeteltäväksi. Kuoleva 
kansanperinne uusien modernien pika-
viestimien myötä, mutta silti niin rakas-
tettu. Lähtöisin muuten täältä Oulun 
TOL:lta!
Kukkahattu Henkilö, joka profiloitunut 
enemmän käytettävyyteen ja käyttöko-
kemukseen. Ei niinkään tykkää rämpiä 
syvällä koodissa. Tunnistaa usein Star-
bucks-mukista ja MacBookista. Drag & 
droppaa elementtejä käyttöliittymään 
ja piirtelee hienoja luonnoksia.
Propellihattu Henkilö, joka profiloitu-
nut enemmän raakaan logiikkaan. Puu-
hastelee koodihommissa taustassa että 
hommat pyörii ja oikeanlainen tieto 
kulkee. Ei niin väliä miltä se käyttäjälle 
näyttää, kunhan se toimii!
TEK Tekniikan akateemiset. Järjestö, 
mihin kuuluu suurimmaksi osaksi teek-
kareita ja myös me. Tarjoaa neuvontaa 
mm. työ-, rekry- sekä lakiasioissa. Tulee 
varmasti tutuksi ensimmäisten viikko-
jen aikana!
TIVIA Tieto- ja viestintätekniikan am-
mattilaiset. Järjestö, johon Blanko kuu-
luu. Ajaa alan etuja ja asioita.

TIVIA Oulu Alueellinen etujärjestö joka 
kuuluu Tiviaan. Järjestää Blankon kans-
sa yhteistyössä mm. kesäjuhlat.
Pioco ry Alumniyhdistys Oulun Yliopis-
tossa tietojenkäsittelytieteitä opiskel-
leille henkilöille.

Yliopistolyhenteitä:
Lipasto Oulun yliopisto. “Mennääks li-
pastolle syömään?” “Onks sul mitään 
tänään lipastolla?”
OY Oulun yliopisto
OYY Oulun yliopiston ylioppilaskunta. 
Valvoo perustutkintoa opiskelevien etu-
ja ja järjestää palveluita. 12 500 jäsentä.
PSOAS Pohjois-Suomen opiskelija-asun-
tosäätiö. Oulun seudulla opiskeli-
ja-asuntoja tarjoava säätiö. PSOAS ei voi 
kuitenkaan tarjota asuntoa kaikille sel-
laista haluaville, joten oma aktiivisuus 
kämpän etsinnässä on erittäin hyvä 
asia. PSOAS:n etusivua lainatakseen, 
nopeat syövät hitaat! Onneksi Oulun 
asuntotilanne on suhteellisen hyvä.
TOL Tietojenkäsittelytieteiden kuopat-
tu laitos. Lyhenne tulee muinaisilta 
ajoilta jolloin laitostamme kutsuttiin 
nimellä tietojenkäsittelyopin laitos. 
Opista on sittemmin tullut historiaa, 
mutta tietojenkäsittelyopin laitos saa 
edelleenkin postia. Nykyisin TOL tun-
netaan tietojenkäsittelytieteiden tut-
kinto-ohjelmana. Laitos on siis nykyään 
vanhentunut termi, mutta sitä on silti 
niin mahdoton olla käyttämättä.
TST Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, 
eli meidän tiedekunta! Hassusti alam-
me kuuluu tähän tiedekuntaan kun 
taas killan kattokilta on OLuT. Kaverei-
na meillä täällä on SIK (sähköteekkarit) 
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sekä OTiT (tietoteekkarit).
YTHS Ylioppilaiden terveydenhoito-
säätiö. Tarjoaa meille opiskelijoille ter-
veydenhoitoa. Kannattaa hyödyntää 
ainakin ilmainen hammastarkastus! Si-
jaitsee Linnanmaan kampuksen kyljes-
sä.

Paikkoja:
Caio Kaijonharjussa sijaitseva opiskelijays-
tävällinen lähibaari. Viihdykkeeksi löy-
tyy karaokea ja tietovisailua.
IT115-116 Yleisimpiä TOL:n luentosaleja. 
Sijaitsevat toistensa vieressä.
Kiltis eli kiltahuone Blankolaisten oma 
tila yliopistolla, sijaitsee kellarikerrok-
sessa Geokadun varrella. Paikka jonne 
kaikki Blankon jäsenet (ja muutkin) ovat 
tervetulleita! Bonuksena ilmainen kah-
vi, mikä on harvinaista Oulun yliopiston 
killoilla. Remontoitu kesällä 2017.
Luentosalit L1-L6 Sijaitsevat kaikki au-
lan läheisyydessä. Suurille luennoille 
tarkoitettuja saleja.
Oranssit naulakot Sekoittuvat helposti 
vihreisiin naulakoihin. Sijaitsevat aulas-
ta katsottuna vastakkaisella puolen vih-
reistä naulakoista, voivat myös vaihtaa 
paikkaa keskenään. Yleisiä kohtaamis-
paikkoja tyyliin “nähään oransseilla”.
Pub Kuutio Caion lähettyvillä sijaitseva 
baarikokemus, harva uskaltaa käydä. 
Ihan viihtyisä paikka, jossa saa kaljasta 
opiskelija-alennuksen.
Teekkaritalo Kaijonharjussa sijaitseva 
teekkareiden oma pesä, jossa on bilei-
tä, sitsejä ja muita kissanristiäisiä. Myös 
Blanko järjestää hurjia ja suorastaan 
legendaarisia bileitä siellä muutaman 
kerran vuodessa.

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

Opiskelijaelämää:
ATK-YTP Lokakuussa järjestettävä Suo-
men tietojenkäsittelytieteen opiskelil-
jat yhteentuova tapahtuma. Luvassa 
kaupunkisuunnistusta, luentoja sekä 
mukava koulumajoitus. Järjestäjätaho-
na toimii vuosittain vaihtuvan kaupun-
gin tietojenkäpistelijöiden kilta. Tänä 
vuonna lähdetään Turkuun.
Blanko Oulun yliopiston tietojenkäsit-
telytieteiden opiskelijoiden ainejärjestö 
eli kilta, jonka tehtävänä on järjestää 
kaikennäköistä kivaa puuhasteltavaa 
opintojen vastapainoksi sekä ajaa opis-
kelijan etuja tässä kylmässä, pahassa 
maailmassa. Meillä on mukavaa, kan-
nattaa lähteä mukaan toimintaan!
Excu eli ekskursio Reissu, yleensä mat-
ka toiselle paikkakunnalle, jossa on oh-
jelmassa aluksi yritysvierailuja ja sen 
jälkeen vapaampaa toimintaa jossain. 
Blanko järjestää syys- ja kevätexcun per 
lukuvuosi. Paikkakunnille siirrytään bus-
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sikuljetuksella johon kannattaa varata 
matkaan huono vitsi.
Haalarit Opiskelijan oma “univormu”; 
käytetään bileissä, excuilla ja erinäisissä 
tapahtumissa. Haalareihin voi kiinnit-
tää haalarimerkkejä, pinssejä ym. tauh-
kaa. Blankolaisilla tummansiniset. Haa-
larimerkkien ompelu on rentouttavaa 
puuhaa kaiken stressin keskellä!
Humanisti Teekkarin vastakohta, opis-
kelee kaikkea jännää... Turha toivo, älä 
edes yritä. Useimmiten naisia.
Jouluristeily Valtakunnallinen luonnon-
tieteilijöiden jouluristeily pikkujouluai-
kaan Suomenlahdella; mahdollisuus 
bailata tuhansien muiden lutkien kans-
sa! 
Lutka Luonnontieteilijä. Tulee lyhen-
teestä LuTK eli luonnontieteellinen tie-
dekunta.
N Mystinen ennalta-arvaamaton ja 
todennäköisesti hyvinkin suuri mää-
rä ihmisiä, tavaroita tai aikayksiköitä. 
Yleensä kuulee puhuttavan ”ännännen 
vuoden opiskelijoista”.
OLuT Oulun Luonnontieteilijät ry, eli 
lutkakiltojen kattokilta. Blanko on sekä 
kaatanut että vallannut OLuTin. Vaikkei 
tietojenkäsittelytiede kuulukaan enää 
luonnontieteelliseen tiedekuntaan, 
Blanko kuuluu ainejärjestönä silti OLu-
Tiin. Olut on myös erinomainen juoma.

OPM Oma Pullo/Pyyhe Mukaan. 
OPM+OPM = Oma Pullo + Pyyhe Mu-
kaan. Saunaillat ovat useimmiten 
OPM+OPM. Jos bileet eivät ole OPM, ne 
joko tarjoaa jokin yritys tai ne pidetään 
ravintolassa. Mainitaan yleensä aina 
esimerkiksi Facebookin tapahtumakut-
suissa.
Rattoradio Oululainen Wappuradio. 
Ohjelmaa laidasta laitaan, mukavaa 
taustameteliä seuraavaan päivään kun 
Wappu on yllättänyt edellisenä päivä-
nä.
Sitsit Akateemisia pöytäjuhlia. Sitsejä 
on monella eri teemalla, esimerkiksi 
keväällä Blanko järjesti Wapun aloitta-
jaisiksi Wappusitsit joilla teemana oli 
Wappu.
Vuosijuhlat eli vujut Myöskin akateemi-
nen pöytäjuhla. Arvovallaltaan tärkeä 
juhla, joita blankolla juhlitaan viiden 
vuoden välein. Sisältää iltajuhlan lisäksi 
myös jatkot ja silliaamiaisen. Fuksit voi-
vat osallistua työvoimana. Viime syksy-
nä juhlittiin Blankon 45 vuotista taival-
ta!
Teekkari Ne tupsulakkipäiset hyypiöt, 
jotka ovat vielä suuremmaksi osaksi 
miespuolisia kuin TOLlilaiset.
Tietoteekkari Luulevat olevansa TOLli-
laisia parempia, mutta eivät ole. Luule-
vat myös osaavansa koodata.
Wesibussi Bussi numero 69 joka kiertää 
Linnanmaan ja keskustan väliä Wappu-
na. Ehdottomasti kokemisen arvoinen 
asia.
Yhdet Suhteellinen käsite. Tarkoittaa 
että lähdetään nauttimaan alkoholijuo-
mia sivistyneesti, yleensä useammassa 
määrin kuin yhden (1) verran. 
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Muuta:
Aivan hyvä On rajapyykki kun toimitetta-
van tehtävän minimivaatimus kohtaa 
siedettävän stressitason maximin.
Alumni on valmistunut tai ehkä muu-
ten opiskelijaelämästä siirtynyt henkilö.
Bumerangi Essee, referaatti tai harjoi-
tustyö, joka hyväksymättömänä palau-
tuu opiskelijalle kera opettajan punaky-
näisten korjausvaatimusten.
Deadline Töiden palautusten ehdoton 
takaraja, joka yllättää varautuneim-
mankin opiskelijan rumasti takaapäin. 
Muistakaa kuitenkin että harvoin dead-
linet ovat joustavia. Monesti syy uniryt-
min kääntymiseen päälaelleen.
Essee Noin 1-20 sivun kirjoitelma, jolla 
voi suorittaa osan kurssista. Vaikka es-
seessäkin pitäydytään tieteellisessä täs-
mällisyydessä, siinä on yleensä runsaas-
ti pohdintaa. Tulee tutuksi fuksivuonna.
Kandidaatti/kandi eli alempi korkea-
koulututkinto, laajuudeltaan 180 opin-
topistettä eli kolme vuotta. Uusien 
opiskelijoiden on opiskeltava itsensä 
kandidaateiksi ennen maisterin tutkin-
non suorittamista.
Maisteri Ylemmän korkeakoulututkin-
non eli 120 opintopistettä (kandidaat-
tivaiheen jälkeen) suorittanut henkilö. 
Tarjoa maisterille olut (se juoma), se 
tykkää siitä.
Pilkki Harmaa avaimenperän näköi-
nen mötkylä joka aukaisee ovia. Myön-
netään kilta-aktiiveille joilla tarvetta 
päästä esimerkiksi kiltahuoneelle epä-
tavanomaisiin aikoihin. Ilmeisesti rahaa 
vastaan voi hankkia 24/7 kulkupassin 
jolla voi saa pääsyn erinäisiin yliopiston 
tiloihin kellon ympäri.

Plagiointi Pahin rikos mitä tiedeyhtei-
sössä voi tehdä, eli esittää jonkun toi-
sen tekemä työ omana työnään (tai 
jopa oman aiemman työn kopiointi 
ilman viittauksia). Tarkoituksellinen 
plagiointi voi johtaa pahimmillaan tut-
kinnon hylkäämiseen tai yliopistosta 
erottamiseen.
Pro gradu eli gradu Ylemmän korkea-
koulututkinnon lopputyö. Avain mais-
terin tutkintoon.
Pruju Yliopistopainosta ostettu nippu 
paperia, johon luentojen asiat on koot-
tu yleensä suoraan luentokalvoista. 
Näitä voi ostaa, jos ei tykkää lukea tie-
tokoneen näytöltä. Harvemmin kukaan 
niin kuitenkaan nykyään tekee.
Spörde Blankolainen raikas kotiviini si-
vistyneisiin illanistujaisiin. Sopii kalan 
tai keskioluen kanssa ruokajuomaksi.
keios Ylioppilas, alamme mestari, elä-
vä legenda. Henkilö jonka nimen tulet 
kuulemaan kiltiksellä ja mahdollisesti 
muuallakin useita kertoja.
Ville Villejen populaatio Blankolla on 
aina kasvava ja luonteeltaan kollektiivi-
nen tietoisuus. Jos olet Ville, olet jo yksi 
heistä. Muut Villet voit löytää toista-
malla omaa nimeäsi mm. excubussisa.

Spörde menee kuin kuumille kiville
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Blankon ( ja muiden) tapahtumia
Alkuperäinen: Mikko Rouru (3/2017)

muokkaukset: Laura Djerf (3/2018) ja Niina Lunden (3/2019)

Fuksina tuli pohdittua melkein heti ensi alkuun minkälaista häppeninkiä yliopis-
ton killoilla on tarjota. Tarjolla on taatusti jokaiselle jotakin, ja suosittelenkin 
lämpimästi käymään mahdollisimman kattavasti eri tapahtumissa. Aletaanpa 
listaamaan!

Syyskuu
Fuksisauna (Blanko)
Nokkelimmat varmaan päättelivät ni-
mestä, että tämä tapahtuma on eri-
tyisesti fukseille suunnattu! Virallises-
sa osiossa eri Blankon kaverit kertovat 
hommistaan ja toivottavat fuksit ter-
vetulleiksi. Sen jälkeen vanhat pierut 
saapuvat paikalle ja ohjelma on vapaa-
muotoisempaa. Äärimmäisen tärkeää 
on että juuri sinä, fuksi, saavut paikalle!
Fuksikisat (OLuT)
Linnanmaan alueella leikkimielistä ki-
sailua pienten urheilukisojen muodos-
sa. Luonnontieteilijät järkkää ja voitta-
jille on luvassa palkintoja. 
Vulcanalia (OYY)
OYY:n järjestämä koko yliopistolle 
suunnattu lukuvuoden aloitustapah-
tuma, joka järjestetään tänä vuonna 
Limingantullin Areena Oulussa. Alueel-
la on esiintyjiä ja erilaista tekemistä ja 

menoa. Hyvä tapahtuma jälleen kerran 
tutustua muihin, sillä porukkaa on pal-
jon! Blankolla on yleensä ollut Vulcana-
lian alueen ulkopuolella pressu jonne 
ihmiset kokoontuvat. Seuraa siis tiedo-
tusta tarkemmasta sijainnista.
Fuksisuunnistus (OLuT)
Kasaa fuksikaverisi joukkueeksi, keksi-
kää päräyttävä teema ja menkää voit-
tamaan kaikki muut kilpailijat. Blankol-
le on riittänyt viime vuosina yllättävän 
paljon menestystä kisassa, kai sama 
teema jatkuu tänäkin vuonna? Muista-
kaa riittävä nesteytys ja ennen kaikkea 
lahjukset! Tuomaristo tykkää suuhun-
pantavan lisäksi myös muunlaisista lah-
juksista kuten esimerkiksi esityksistä, 
olkaa siis monipuolisia. 

Lokakuu
Kroketti (Blanko)
Ei vieläkään ole selvää miksi blankolai-
set pelaavat lokakuussa kiltahuoneen 
takapihalla krokettia, mutta niin se 
vain on. Kiltiksellä on hyvät meiningit 
ja tupa on täynnä porukkaa, samaan 
aikaan takapihalla lyödään mailalla pal-
loja kaarien läpi. Voittajat luonnollisesti 
palkitaan!

Fuksisauna 2018
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ATK-YTP (Isäntäkaupungin tietojenkä-
sittelytieteilijöiden kilta)
Tapahtuma on eeppinen seminaarimat-
ka joka vuosi vaihtuvaan isäntäkaupun-
kiin. Viime vuonna vierailimme Turus-
sa, tänä syksynä vuorossa on Helsinki, 
jossa järjestäjäkiltana toimii TKO-äly 
ry. Tapahtumassa on siis kyse kaikkien 
Suomen tietojenkäpistelijöiden ko-
koontumisesta yhteen kaupunkiin. Lu-
vassa kaupunkisuunnistusta, luentoja, 
verkostoitumista sekä bileitä. Majoitus 
on koululla, jossa on myös oma tunnel-
mansa! 
Syysexcu (Blanko)
Lokakuun loppupuolella koittaa toinen 
Blankon lukuvuoden excuista. Reissu 
kattaa ensin perjantai-iltapäivänä kak-
si yritysvierailua, jonka jälkeen suun-
nataan porukalla mökkiviikonloppua 
viettämään. Reissulle mahtuu 50 en-
simmäistä ilmoittautunutta, joten seu-
raathan ajoissa tiedotusta jotta varmis-
tat paikkasi tällä hauskalla reissulla!

Marraskuu
Yhteistyökumppani-ilta
Blanko järjestää yritysvierailujen lisäksi 
yhteistyökumppani-illan loka-marras-
kuun tienoilla. Tällöin yhteistyökump-
panien edustajat tulevat kertomaan 
meille minkälaista työskentely heillä 

on. Virallisen osuuden päätteeksi iltaa 
jatketaan rennon olemisen ja saunomi-
sen merkeissä. Erinomainen tapa ver-
kostoitua ja kuulla työelämän ajankoh-
taisista tuulista.
Abipäivät (yliopisto)
Tulevien opiskelijoiden rekrytointipäi-
vät. Blankolaisillakin on oma piste, mis-
sä kärisee popcornit joilla houkutella 
abit nörtteilemään kanssamme! Fuk-
sitkin ovat enemmän kuin tervetulleita 
rekrytiimiin mukaan.
OLuT:n pikkujoulut
Yleensä luonnontieteilijöiden pikkujou-
lut ovat käynnistäneet pikkujoulukau-
den. Kokoonnutaan siis koko kattokilta 
saman katon alle juhlistamaan sitä!
Jouluristeily (OLuT + muut luonnon-
tieteilijät)
Kaikki Suomen luonnontieteilijät ko-
koontuvat samalle risteilylle, joka läh-
tee Turusta Tukholmaan. Kuulemma 
bussimatkatkin ovat melko eeppisiä. Pi-
däthän huolen että pääset terminaalis-
ta laivaan, huhujen mukaan kaikki eivät 
siinä onnistu…
Toimijaksi Blankoon -ilta (Blanko)
Tässä tapahtumassa esitellään Blankon 
hallitus- sekä toimihenkilöpaikat, ja 
paikalla on ollut nykyisiä edustajia joil-
ta voi kysellä kysymyksiä. Tarkoitus on 
kartoittaa seuraavan vuoden aktiivipo-
rukkaa, kannattaa ehdottomasti tulla 
kuulemaan mikä paikka olisi juuri sinul-
le sopiva. 
Syyskokous (Blanko)
Syyskokous järjestetään yleensä muu-
tama viikko kähmintäsaunan jälkeen, 
ja siellä valitaan seuraavat aktiivit. Tar-
peen tullen pidetään jännittäviä äänes-
tyksiä!

Excubussi best
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Joulukuu
Blankon pikkujoulut
Blankolaisten omat pikkujoulut, jossa 
täysin vesiselvä Joulupukki käy kerto-
massa rivoja vitsejään, ja jossa pöytä 
on katettu hienosti. Huhujen mukaan 
tapahtumassa on myös eräs perinne… 
Tule ja ota selvää!

Tammikuu
Sinimustat bileet (Blanko, SIK, OTiT)
Tunnetaan myös nimellä makkarafesta-
rit tai nakkisoppa. Naisia tapahtumassa 
on nähty arviolta noin viisi, mutta min-
kä sille mahtaa kun järjestäjäkiltoina 
ovat nämä. Kyseessä on siis tiedekun-
nan bileet ja paikalla on myös palju. Mi-
käs sen parempaa kuin paljussa istumi-
nen paukkupakkasella.
Pestipäivät (yliopisto)
Tänne kannattaa ne GitHubit ynnä 
muut omat projektit viritellä viimeisen 
päälle, sillä kyseessä on rekrypäivät. Älä 
myöskään hirveää krapulaa hommaa 
ennen tätä päivää. Moni blankolainen 
on juuri täältä saanut ensimmäisen 
oman alan työpaikkansa. 
Haalarikastajaiset (Blanko)
Haalarikastajaisten ajankohta vaihtelee 
vuosittain, mutta lähtökohtaisesti ne 

ovat tammikuussa. Täällä te siis saat-
te haalarinne, kunhan ensin vannotte 
haalarivalanne. Se on sitten pyhä asia, 
eikä sitä rikota.
World Cup of Kyykkä eli WCOK
Akateeminen kyykkäturnaus joka jär-
jestetään yliopiston pääparkkialueen 
tienoilla vuosittain tammikuun lopus-
sa. Huisin hauska tapahtuma jonne 
Blanko perinteisesti kustantaa useam-
man joukkueen niin fukseille kuin van-
hoille parroille. Tapahtuma huipentuu 
iltabileisiin. 

Helmikuu
Laskiainen (Kone) + Laskiaissauna 
(Blanko)
Konekillan järjestämät laskiaiskisat 
Raksilan mäellä ovat varsin hupaisaa 
talvivietettä. Kannattaa varata mukaan 
lämpöistä kaakaota tai vastaavaa jos 
pakkanen yllättää. Blankokin on osal-
listunut viime vuosina varsin menestyk-
sekkäästi kisaan. Illasta sitten Teekkari-
talolla on Blankon oma laskiaissauna, 
missä voidaan sulatella laskiaismäen 
jäätymisiä.

Maaliskuu
Yritysvierailukierros
Nyt jo muutaman  kerran järjestetty 
suosittu tapahtuma jossa hypätään 
yliopistolta bussiin aamusella ja kierre-
tään oululaisten yhteistyökumppanien 
toimistoilla. Luvassa on yrityksien esit-
telyjä, pientä ja isompaa syötävää sekä 
päivän päätteeksi saunomista ja verkos-
toitumista viimeisen firman luona. 

Pukki lunttaa lapusta ketkä on olleet kilttejä
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Pahkispeksi
Yliopiston poikkitieteellinen speksi eli 
opiskelijateatteri, missä on joka vuosi 
eri aihe. Blanko yleensä ostanut x mää-
rän lippuja, jotta päästään porukalla 
katsomaan kulttuurihommia.
Kevätkokous (Blanko)
Päästetään edellinen hallitus vapaaksi 
vastuusta ja käsitellään muut suurem-
mat killan linjat.

Huhtikuu
Kevätexcu (Blanko)
Toinen Blankon lukuvuoden excuista. 
Ensin pysähdytään Helsingissä muu-
tamalla yritysvierailulla, jonka jälkeen 
lähdetään viettämään viikonloppua 
Tallinnaan. Tällä reissulla on sattunut ja 
tapahtunut, kannattaa kysellä vanhoil-
ta pieruilta lisää.

Wappu kaikkine tapahtumineen 
(Blanko ja muut)
Wapulle voitaisiin kirjottaa täysin oma 
artikkeli, mutta koitetaan pitää ytimek-
käänä. 1-2 viikkoa täyttä hulluutta. Tee 
opiskeluhommat hyvään kuntoon en-
nen alkua, niin ei tarvi stressata keskel-
lä Wappua muista kuin liskoista. Vanhat 
opiskelijat voivat varmasti kertoa lisää 
huhtikuun lopun ja toukokuun ensim-
mäisen päivän välisestä yöstä.

Touko-elokuu
Kesäpiknikit (Blanko)
Ei meistä pääse eroon kesälläkään! Hy-
vän sään sattuessa lähdetään yleensä 
humanistinurtsille pelaamaan mölkkyä 
ja pitämään piknikkiä. 

Blankon, Piocon ja Tivia Oulun kesä-
juhlat
POTKY:n eli Pohjois-Pohjanmaan Tie-
tojenkäsittely-yhdistyksen kesäjuhlat, 
mihin kaikki blankolaiset ovat tervetul-
leita. Ruokaa, juomaa ja hyvää seuraa 
tarjolla.
OLuT:n kesäjuhlat
OLuT juhlistaa kulunutta kesää kutsu-
malla kaikki kiltansa juhlimaan. Paikka 
vaihtelee, mutta meno on ollut yleensä 
oikein mukavaa.

Tapahtumia, joita järjestetään epä-
säännöllisen säännöllisesti
Sitsit
Sitsit ovat akateeminen pöytäjuhla, 
missä teema vaihtelee. Blanko on mm. 
järjestänyt Wappusitsit sekä Scifisitsit. 
Meno voi eskaloitua hyvinkin äkkiä ties 
mihin suuntaan, ja hauskaa on aina ol-
lut. 
Peli- ja leffaillat
Peli- ja leffailtoja pyritään järjestämään 
noin kerran kuukaudessa. Peli-illoissa 
nörtteillään kiltiksellä joko lauta- tai 
videopelien parissa, leffailloissa saa jä-
senistö äänestää mitä leffaa katsotaan.
Wesibussi Vulcanaliassa ja Wappuna
Tätä ei kannata missata! Bussi numero 
69 kulkee Vulcanaliassa että Wappuna. 
Kokemus kuuluu olennaisesti oululai-
seen opiskelijaelämään.
Lanit
Blanko pyrkii järjestämään kaksi kertaa 
vuodessa (marras-/maaliskuussa) lanit, 
eli kokoonnutaan yhteen luentosaliin 
hikoilemaan viikonlopuksi nörttihom-
mien pariin.
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IRC-opas
Alkuperäinen: Jukka “shinD” Länsineva

Muokkaukset: Joona “Dzuum” Luodonpää

IRC, eli Internet Relay Chat tai irkki, on täällä 
Oulun yliopistossamme kehitetty yhteydenpi-
toväline, jonka avulla laajat ihmisjoukot voivat 
jutella keskenään helposti hyvinkin samaan ta-
paan, kuten esimerkiksi Slackissä nykyään. Irkki 
on täysin alustariippumaton - oli käytössäsi sit-
ten PC, Mac tai älyvehje, jokaiselle näistä löy-
tyy useita tapoja kytkeytyä irkkiin. Sen käyttö 
ei vaadi minkään tietyn ohjelmiston käyttöä, 
joten Google, Facebook ynnä muut eivät saa 
sinusta ja huonosta läpästäsi vihiä selkäsi ta-
kana. Irkki on myös hyvä tapa pitää yhteyttä 
kanssaopiskelijoihisi, sillä sinun ei tarvitse ker-
jätä heidän yhteystietojaan, voit vain liittyä 
suoraan sopivalle kanavalle, esim. ainejärjestön 
pääkanavalle #blanko. Siellä voit tiedustella 
kaikenlaista mieleen juolahtavaa opiskeluista, 
alan näkymistä tai vaikka maalämpöpumpuis-
ta! Kaikki aiheet on sallittuja - toki järki käteen 
- mikäpä sen hauskempaa kuin luennon ohessa 
jauhaa paskaa.

Irkkiin tarvitset vain jonkin asiakasohjelman. 
Valinnanvaraa on näissä aika pirusti, joten täs-
sä keskitytään lähinnä kaikille yliopisto-opiske-

lijoille tarjolla olevaan mahdollisuuteen ajaa 
Irssi-ohjelmaa yliopiston Tuomi-palvelimella. 
Muita vaihtoehtoja on esimerkiksi IRCCloud tai 
Quassel, joiden myötä IRC:n saa myös saman-
tapaisen palvelun ja bonuksena myös mobiiliin 
helpon sovelluksen, mutta ne vaativat sitten 
omaa konffausta tai kuukausimaksun.

Kirjautuaksesi yliopiston Tuomi-palvelimelle 
tarvitset opiskelija/Paju-tunnukset, eli samat 
siis millä kirjaudut Oodiin/Optimaan. Tämän 
lisäksi tarvitset myös SSH-ohjelmiston. Win-
dows-käyttäjille PuTTY on yleisin vaihtoehto, 
Apple-jengille ja Linux-jäbille terminaali toimii 
hyvin. PuTTYn saat osoitteesta http://www.
putty.org → Download PuTTY ja putty.exe -link-
ki, terminaali tulee oletuksena macOS:ssä ja 
muissa Unixeissa.

Windowsilla avaa PuTTY, tarkista, että proto-
kollana on SSH, kirjoita Host Name -kohtaan 
tuomi.oulu.fi ja klikkaa Open. Terminaalissa 
komento ssh tuomi.oulu.fi riittää. Jos ohjelma 
herjaa avaimesta, paina/kirjoita Yes/Ok/tms. 
Kun näet Tuomen tervehdysviestin, kaikki on 
ok.
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Kätevintä on luoda irkille oma screen. Screen 
on Unix-ohjelma, jonka avulla voit avata ja 
käyttää useita komentokehotteita kerrallaan, 
vanhojen jäädessä pyörimään taustalle. Käy-
tännössä tämä merkitsee, että sinun ei tarvitse 
avata ja sulkea irkkiä erikseen, vaan se jatkaa 
tuomella omaa elämäänsä kaikessa rauhassa. 
Tämän myötä näet palatessasi myös poissaol-
lessasi käydyt keskustelut. Screeniä ei tarvitse 
(eikä pidäkään, Tuomen ylläpitäjät katsovat 
pahalla) luoda joka kerta uutta, ainoastaan en-
simmäisellä kerralla.

Screen luodaan antamalla komento screen. Nä-
kymä ei juuri muutu, mutta ei huolta, nyt olet 
screenin sisällä. Kirjoita nyt irssi ja paina ente-
riä, Irssi aukeaa.

Nyt tarvitsee vain ottaa yhteys irc.oulu.fi 
-palvelimelle IRCNet-verkossa. Kirjoita /con-
nect irc.oulu.fi ja odota hetki, Irssi yh-
distää Oulun yliopiston irc-palvelimelle.

Yhteyden muodostettua voit keksiä itsellesi jon-
kun raflaavan hakkerinimimerkin ja asettaa sen 
kirjoittamalla /nick nimimerkki - samalla 
komennolla voit myös vaihtaa nimimerkkiäsi 
myöhemmin! Älä kuitenkaan varasta toisten 

nimimerkkejä, se ei ole kilttiä ja aiheuttaa pa-
heksuntaa.

Nyt sinun tarvitsee vain liittyä kanaville ja 
olet perillä! Tämä tapahtuu /join kana-
van_nimi, esimerkiksi /join #blanko ja /
join #blanko.2019. Kanavia on irkissä aika 
monta, jokaisella näistä oma käyttäjäkuntansa. 
Voit liittyä niin monelle kanavalle kuin haluat. 
Näiden välillä Irssissä voit vaihtaa Alt+<n-
ro> tai Esc+<nro> näppäilyllä. Tällä hetkellä 
avoinna olevan kanavan nimi näkyy alhaalla ja 
heti sen vieressä muut aktiiviset kanavat. Voit 
myös perustaa omia kanavia vain keksimällä 
kanavan_nimen tilalle jonkun oman nokkelan 
nimen. Eli kirjoita siis /join #blanko ja   /
join #blanko.2019.

Nyt olet irkissä! Kun haluat lopettaa keskuste-
lusession, sinun tarvitsee vain painaa yhtä aikaa 
ctrl + a + d. Tämä ns. irrottaa screenin 
ja se jää pyörimään taustalle. Nyt voit sulkea 
SSH-yhteyden exit-komennolla. Halutessasi jat-
kaa jutustelua, ota SSH-yhteys samaan tapaan 
ja kirjoita screen -dr ja voit jatkaa siitä mihin 
jäit.

Tervetuloa irkkiin!

Muutamia hyödyllisiä Irssi-komentoja
/msg <nick> Viestisi - tämän avulla voit 
lähettää yksityisviestin käyttäjälle <nick>
/window move <nro> - siirtää avoinna 
olevan ikkunan kohtaan <nro>
/layout save - tallentaa ikkunoiden nykyi-
sen järjestyksen
/save - tallentaa asetukset
/help - apua Irssistä. /help <komen-
to> kertoo eri komennoista, esim. /help 
layout

Muutamia hyödyllisiä screen-komentoja:
screen -list - listaa kaikki screenit ja 
niiden ID-tunnisteet
screen -dr - palauttaa screenin
screen -Udr - palauttaa screenin utf-8 
tilassa, hyvä jos ääkköset kusevat.
screen -X -S <id> kill - tuhoaa sc-
reenin, käytä jos Jokin Menee Vikaan

Autojoin
Joskus tapahtuu ikävyyksiä ja joko IRC-serve-
rit tai Tuomi-palvelimet hajoavat. Tämän ta-
kia saatat joutua liittymään kaikille kanaville 
uudestaan. Välttääksesi ylimääräistä työtä, 
kannattaa suosikkikanavat tallentaa auto-
maagisen liittymisen listaan, eli säätää auto-
joinit kuntoon. Tämä tehdään seuraavasti:
/network ircnet - lisää verkko nimeltä 
ircnet
/server add -network ircnet -auto 
irc.oulu.fi - lisätään luotuun verkkoon 
palvelin irc.oulu.fi ja määritetään se yhdistä-
mään automaagisesti
/channel add -auto #blanko irc-
net - lisätään kanava #blanko edelleen 
ircnet-verkkoon ja samoin määritetään se 
liittymään automaagisesti.
/save - tallenna muutokset

Näin olet suojattu serverikatkoksia vastaan!
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