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ei kaikki ja onnittelut sinulle uusi
fuksimme, uudesta opiskelupaikasta
ja erinomaisesta alavalinnasta! Tervetuloa
opiskelemaan Oulun yliopistoon tietojenkäsittelyä!
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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.

Olen Juho, toimin Blankin päätoimittajana,
olen kotoisin Torniosta ja gradun välttelyn
ohella kuljen lähes kokopäiväisesti töissä.
Harrastan maastopyöräilyä, kuvaamista ja
frisbeegolfia. Töiden, Blankin päätoimituksen, gradun ja harrastusten lisäksi yritän
vielä opiskella japanin kielen jatkokurssit ennen valmistumistani. Kuten erittäin
monet muutkin (huomaa seuraava sivu),
pääsin alan töihin jo hyvissä ajoin ennen
kandiksi valmistumista, mikä ei ole yhtään
erikoista meidän alallamme. Töitä riittää ja
niihin ehdottomasti meidän alalta pääsee,
ellei jopa välistä vähän koulunpenkiltä sinne kositakin! Blanko ja yhteistyökumppanit
järjestävät pitkin vuotta erilaisia rekrytointitapahtumia ja iltamia, joissa voit tutustua
paikallisiin alan yrityksiin, saada tietoa heidän toiminnastaan ja mahdollisuuden tulla
kutsutuksi työhaastatteluunkin. Nämä ovat
muiden tapahtumien ohella erittäin hyviä
mahdollisuuksia verkostoitua ja saada uusia kontakteja työ- ja opiskeluelämästä.

elämäni koostuu erittäin mielenkiintoisista asioista kuten syömisestä, istumisesta
ja nukkumisesta. Jos haluatte pienen lisämausteen arkielämään, niin siivotkaa ja
vaihtakaa asunnon huonekalujen järjestystä. Yöllä on mukava törmätä vessareissulla
ennen toisessa paikassa olleeseen hyllykköön tai pöytään!
Lukuvuotenne alkaa varmasti vähän erikoisella tavalla, mutta toivotaan että se ei
ole ainoastaan poikkeustilan takia erittäin
muistettava kokemus ja onneksi tämän
varmistamiseksi meillä on aivan huippua,
mahtavaa ja asiantuntevaa porukkaa Blankolla! Toivottavasti saadaan järjestettyä
mukava orientaatio ja tutustuminen uuteen opiskeluympäristöön aikaan, tietenkin
turvallisesti!
Tervetuloa vielä tuhannesti ja toivottavasti
nähdään pian.
Heippa!

Kirjoittamishetkellä käsiä on todellakin
pesty niin useasti, ettei marrasketta tuskin
käsistäni enää löydy ja puhelinta käyttäessä pitää varoa ettei naarmuta sormillaan
näyttöä. Itselläni viikon kohokohdat ovat:
kahdesti kaupassa käynti ja mahdolliset
viikolla tapahtuvat videopalaverit. Muuten
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Puheenjohtajan palsta

H

Laura ”lulu” Djerf
Puheenjohtaja

ei sinä joka luet tätä juuri nyt! han
aluksi voisin esitellä itseni uusille
fukseille ja miksei vaikka vanhoille blankolaisille, joilla muisti jo vähän heikkenee: Olen Laura ja toimin tänä vuonna
puheenjohtajana meidän killassa eli
Blanko ry:ssä. Olen nyt jo 5. vuoden
opiskelija, aloitin siis tietojenkäsittelytieteiden opinnot vuonna 2016. Olen
24-vuotias ja ihan Oulusta kotoisin. Oma
opintourani etenee turvallisen hitaasti,
nimittäin valmistuin kandiksi kesällä ja
nyt jatkan pikkuhiljaa maisteriopintoihin tässä töiden ohella. Työkseni teen
siis ns. “oman alan hommia” front-end
developerina. Töiden ja opintojen lisäksi oon pyörinyt näissä kiltahommissakin nelisen vuotta ties missä pesteissä.
Toisin sanoen en harrasta mitään koska
kaikki aika menee töihin ja kiltahommiin. Nii ja tietty niihin opintoihin aina
välillä :D No vähän joskus kerkeää pelailla tai tehdä käsitöitä. Siinäpä oikeastaan miltä mun arki näyttää.
Perinteisesti tällä palstalla puheenjohtaja toivottaa fuksit tervetulleeksi, joten niin teen minäkin: onnittelut
opiskelupaikasta ja tervetuloa opiskelemaan tietojenkäsittelytieteitä Oulun
yliopistoon! Samalla tietty saat oikeuden liittyä meidän mahtavaan kiltaan
eli Blankoon. Blanko järjestää pitkin
vuotta jäsenistölleen erilaisia tapahtumia kuten excursioita, bileitä, laneja ja
monen muunlaisia tapahtumia, joissa
fuksit pääsevät kätevästi tutustumaan
toisiinsa ja myös vanhempiin opiskelijoihin. Blankon tapahtumissa pääset myös
verkostoitumaan IT-alan firmojen kanssa, sillä Blanko järjestää useamman kerran vuodessa yritysesittelyjä ja yritysvierailuja. Verkostoituminen onkin kova
sana nykyään, ei kannata sitä unohtaa.
Lisäksi Blankolla on yliopistolla omat
tilat, eli kiltahuone, johon blankolaiset
tulevat rentoutumaan ja juomaan kupposen kahvia kesken kiireiden.
4 | Blankki 3/20

Fuksisyksy voi tuntua stressaavalta, koska uutta tietoa tulee joka suunnasta ja
tapahtumia ja menoa riittää. Mutta ei
kannata huolehtia, sillä voit aina turvautua pienryhmäohjaajaasi, joka on
apunasi seuraavat viikot ja kuukaudet.
Syksyn hulinatkin rauhoittuvat kyllä
pian. Mutta ainakin yhden päivämäärän
voit laittaa jo muistiin, nimittäin 11.9.,
jolloin pidetään Fuksisauna Teekkaritalolla. Se on sellainen Blankon perinteinen tapahtuma, jossa tutustut Blankon
toimintaan ja muutenkin opiskelijaelämän saloihin. Muista tapahtumista tulet kuulemaan pian pienryhmäohjaajaltasi ja Blankon tiedotuskanavilta! Toki
tässä juttua kirjoitettaessa (elokuussa)
on vielä hieman epäselvää miltä syksy
tulee näyttämään tai voiko tapahtumia
järjestää turvallisesti. Mutta me kyllä
pidetään teidät ajan tasalla syyskuussa
ja tehdään parhaamme että poikkeusajoista huolimatta teillä on mahdollisimman mahtava fuksisyksy!!
Joka tapauksessa toivotan uudet fuksit
tervetulleeksi. Nähdään bileissä tai kiltiksellä ennemmin tai myöhemmin!

O P I N T O VA S TA AVA N T E R V E I S E T T E R -

T

ervehdys kaikille uusille ja vanhoille -> opintovastaava@blanko.fi <lukijoille, ja hyvää syksyn alkua minulta juuri sinulle joka tätä lehteä luet! Seuraavan ohjelmanumeron nimi on
Onnittelut fukseille opiskelupaikasta, ja “Kuinka monta kertaa yhdessä lehdessä
papukaijamerkki hyvän alan valinnasta. voidaan suositella tutustumista muihin
blankolaisiin”, ja se on yksi suosikeistani.
Tosiaan, tervetuloa kaikille fukseille Toivottavasti joku muukin on jo tätä janopiskelemaan tietojenkäpistelyä par- kannut ja muistuttanut tutustumaan
haaseen opiskelijakaupunkiin (Minkki- uusiin opiskelukavereihin, sillä myös alnen, 2018), Ouluun. Minä olen Niklas lekirjoittanut on rämpinyt muutamasta
Riekki ja toimin ainejärjestömme Blan- kurssista läpi pelkästään vertaistuen ja
kon hallituksessa tänä vuonna opinto- kiltahuoneen kahvinkeittimen voimalla.
vastaavana, tästä lisää alempana. Aloi- Oman kokemukseni mukaan ne haustin itse opintoni taannoin vuonna 2016, kimmat hetket opiskelijaelämässä vain
ja olen kotoisin täältä Oulun seudulta. paranevat kaveriporukassa, kun taas
Olen myös tänä vuonna pienryhmäoh- itselle ankeat jutut helpottuvat huojaaja, eli minun naamaa tulee todennä- mattavasti jos mukana on muutama
köisesti näkymään alkuaikoina useam- vertaiskärsijä. Mutta joo, sivulta alkaa
man kerran. Saa repiä hihasta!
pikkuhiljaa loppumaan tila kesken, tulkaa nykimään hihasta jos tulee hyviä tai
Kuten jo aiemmin tuli mainittua, toimin huonoja tai vaikka keskinkertaisia kysyBlankon hallituksessa opintovastaava- myksiä, nähdään opintojen parissa!
na, mikä tarkoittaa tietenkin sitä että
rakastan opiskelua! Opiskelusta nautti- Onnittelut kaikille fukseille opiskelupaimisen lisäksi opintovastaavan hommiin kasta, vanhoille voimia tällekin vuodelkuuluu osallistua opiskelijaedustajana le ja äidille terveisiä!
tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokouksiin, ja toimia opiskelijan sekä opettajan
välisenä yhteytenä. Opintovastaavana
huolehdin siitä että opiskelu on myös
meille opiskelijoille mielekästä, eli kannattaa vinkata minulle jos tunnet kokevasi suuria vääryyksiä opiskelun yhteydessä opetusväen suunnalta. Lisäksi
touhuihini kuuluu välittää jännittävimmät koulutuspoliittisen maailman juonenkäänteet Blankon hallitukselle.
Opintosuunnitelmaan on tullut uunituoreita kursseja tänä ja viime vuonna,
joiden myötä fukseilla on ensiluokkainen mahdollisuus päästä vaikuttamaan
tulevaisuuden kurssitoteutuksiin. Painakaa taikasana palaute.oulu.fi mieleenne, ja muistakaa (vanhat myös!!) käydä
tuon urlin takana antamassa rehellistä
palautetta kursseista niin myötä- kuin
vastoinkäymisissä, jotta opetus pysyy
laadukkaana aina jälkipolville asti. Kursseista voi myös kertoa palautetta suoraan minulle jos siltä tuntuu, tai vaikka lähettää sähköpostia osoitteeseen:

Lähteet
Minkkinen, L. (2018, Syyskuu). Puheenjohtajan palsta, Blankki, Volyymista ei hajuakaan mutta arvataan vaikka että 69(3), 4. Haettu 11.8.2020 osoitteesta:
blankki.blanko.fi/lehdet/blankki3-2018.pdf
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esiintyjiä ja erilaista tekemistä ja menoa.
Myös Wesibussilla on ollut tapana rullata tuona päivänä. Blankolla on yleensä ollut Vulcanaliapaikan ulkopuolella
pressu jonne ihmiset kokoontuvat tai
vaihtoehtoisesti etkot kiltahuoneella.

BLANKON (JA MUIDENKIN)
LUKUVUODEN TAPAHTUMIA

F

Alkuperäinen: Mikko Rouru (3/2017)
Muokkaukset: Laura Djerf (3/2018), Niina Lunden (3/2019), Atte Tornberg & Veera Kiiskilä

uksina tuli pohdittua melkein heti ensi alkuun minkälaista häppeninkiä
yliopiston killoilla on tarjota. Tarjolla on taatusti jokaiselle jotakin, ja
suosittelemmekin lämpimästi käymään mahdollisimman kattavasti eri
tapahtumissa. Tai ainakin kaikissa niissä, jotka tänä vuonna järjestetään.
Pandemiasta johtuen osa tapahtumista saattaa ripata ennen tapahtumista
(heh, tapahtuma, tapahtumista :D:D).
SYYSKUU
Fuksitapahtumia (Blanko)
Orientaatioviiko(i)lla järjestetään jos
jonkinmoista tapahtumaa pelkästään
fukseja varten, jotta te tutustuisitte toisiinne. Perinteisesti järjestetään
fuksigrillaus, jossa ei nimestä huolimatta grillata fukseja vaan makkaraa.
Fuksisauna (Blanko)
Tämä fukseille suunnattu tapahtuma ansaitsee oman kohtansa listalla.
Tapahtumassa on perinteisesti kaksi
osaa. Ensimmäisessä osiossa eri Blankon kaverit kertovat hommistaan ja
toivottavat fuksit tervetulleiksi. Sen
jälkeen vanhat pierut saapuvat paikalle ja ohjelma on vapaamuotoisempaa. Äärimmäisen tärkeää on että
juuri sinä, fuksi, saavut paikalle! Ei oo
pakko, mutta on pakko (on pakko).

Siksipä OTY eli Oulun Teekkariyhdistys
teki toukokuussa ennennäkemättömän
julistuksen Wapun siirtämisestä syksyl
le. Orientaation aikoihin tapahtuu siis
(mahdollisuuksien mukaan ja tilanteen
salliessa) runsaasti kaikenlaista hauskaa
ja kivaa, niin Blankon kuin muidenkin
opiskelijajärjestöjen toimesta. Blanko
järjestää Wapun kunniaksi vielä tuntemattoman teeman sitsit (ai mitkä?
kts. seuraavalta aukeamalta). Lisäksi
Blanko järjestää wappuiset baaripileet
Basso clubilla. OTY julkistaa syyswapun tarkemman ohjelman joskus
tämän lehden julkaisun aikaan ja
valitettavasti emme ole selvännäkijöitä.

Järjestömessut ja Vulcanalia (OYY)
Perinteisesti OYY on järjestänyt koko
yliopistolle suunnatun lukuvuoden aloitustapahtuman, jota ei tänä vuonna
voida järjestää (ette ikinä arvaa miksi).
Järjestömessut ovat Linnanmaan kamSyyswappu (Blanko ja muut)
puksella järjestettävä ständeilytapahtuWappu tapahtui tänä keväänä tuttuun ma. Vulcanalia taas on iltatapahtuma,
tyyliin etänä, kaikille tutusta syystä. jossa on aikaisempina vuosina ollut
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Fuksikisat (OLuT)
Linnanmaan alueella leikkimielistä kisailua pienten urheilukisojen muodossa.
Luonnontieteilijät järkkää ja voittajille
on luvassa palkintoja. Tämä saatetaan
järjestää tänä vuonna tai sitten ei, ken
tietää. Joka tapauksessa tapahtuma on
päihteetön ja sinne mennään voittamaan!!
Fuksisuunnistus (OLuT)
Eeppinen rastisuunnistus linnanmaalla,
keskustassa tai jossain näiden välimaastossa. Suunnistukseen suunnatessasi
toimi seuraavasti: Kasaa fuksikaverisi
joukkueeksi, keksikää joukkueellenne
teema ja menkää yhdessä voittamaan
kaikki muut kilpailijat. Muistakaa riittävä nesteytys ja ennen kaikkea lahjukset!
Tuomaristo tykkää suuhunpantavan
lisäksi myös muunlaisista lahjuksista
kuten esimerkiksi esityksistä, olkaa siis
monipuolisia.
PS. Varokaa valerasteja!
LOKAKUU
Kroketti (Blanko)
Ei vieläkään ole selvää miksi blankolaiset pelaavat lokakuussa kiltahuoneen
takapihalla krokettia, mutta niin se
vain on. Kiltiksellä on hyvät meiningit
ja tupa on täynnä porukkaa, samaan
aikaan takapihalla lyödään mailalla palloja kaarien läpi. Voittajat luonnollisesti
palkitaan! Varokaa nurmialueelta asfaltille tippumista ja vähintäänkin vastapuolen krokkauksia (tuomarista riippuen laitonta).

ATK-YTP (Isäntäkaupungin tietojenkäsittelytieteilijöiden kilta)
Tapahtuma on eeppinen seminaarimatka joka vuosi vaihtuvaan isäntäkaupunkiin, joita on yhteensä seitsemän.
Legendan mukaan jotkut vanhat parrat ovat käyneet kaikkien kaupunkien
YTP:illä, huhuh. Tänä vuonna me emme
matkusta mihinkään, vaan kerrankin on
muiden vuoro istua koko yö bussissa!
Viime vuonna vierailimme Helsingissä ja tänä syksynä vuorossa on OULU!
Tapahtumaan keräntyy tietojenkäpistelijöitä kaikkialta Suomesta. Luvassa
on kaupunkisuunnistusta, luentoja, verkostoitumista sekä bileitä. Majoitus on
ulkopaikkakuntalaisille koululla, mutta
tänä vuonna saadaan nukkua omissa
pehmeissä pedeissämme jee :3
PS. Onneksi olkoon! Valintamme on
kohdistunut sinuun. Tahdomme juuri
SINUT töihin ATK-YTP:lle! Näin ainutlaatuista tilaisuutta ei tule vastaan enää
opiskeluaikanasi, joten tätä ei kannata
jättää välistä. Laita pikimmiten mailia
atk-ytp@blanko.fi tai kontaktoi toimikunnan puheenjohtajaa Atte Tornbergia. Tarjolla on oikeita etuja ja palkkioita jokaiselle työntekijälle.
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Syysexcu (Blanko)
Lokakuussa koittaa toinen Blankon lukuvuoden excuista. Reissu kattaa ensin perjantai-iltapäivänä kaksi yritysvierailua, jonka jälkeen suunnataan
porukalla mökkiviikonloppua viettämään. Reissulle mahtuu 50 ensimmäistä ilmoittautunutta, joten seuraathan
ajoissa tiedotusta jotta varmistat paikkasi tällä hauskalla reissulla!
MARRASKUU
Yhteistyökumppani-ilta
Blanko järjestää excujen ja muiden yritysvierailujen lisäksi yhteistyökumppani-illan loka-marraskuun tienoilla.
Tällöin yhteistyökumppanien edustajat
tulevat kertomaan meille minkälaista
työskentely heillä on. Virallisen osuuden päätteeksi iltaa jatketaan rennon
olemisen ja saunomisen merkeissä.
Erinomainen tapa verkostoitua ja kuulla työelämän ajankohtaisista tuulista.

ta laivaan, huhujen mukaan kaikki eivät
siinä onnistu…
Toimijaksi Blankoon -ilta (a.k.a Kähmintäsauna) (Blanko)
Tässä tapahtumassa esitellään Blankon
hallitus- sekä toimihenkilöpaikat, ja paikalla yleensä on ollut nykyisiä edustajia,
joilta voi kysellä kysymyksiä. Tarkoitus
on kartoittaa seuraavan vuoden aktiiviporukkaa, kannattaa ehdottomasti
tulla kuulemaan mikä paikka olisi juuri
sinulle sopiva.
Syyskokous (Blanko)
Syyskokous järjestetään yleensä muutama viikko kähmintäsaunan jälkeen,
ja siellä valitaan seuraavat aktiivit. Tarpeen tullen pidetään jännittäviä äänestyksiä!
JOULUKUU

Blankon pikkujoulut
Blankolaisten omat pikkujoulut, jossa
Abipäivät (yliopisto)
täysin vesiselvä Joulupukki käy kertoTulevien opiskelijoiden rekrytointipäi- massa rivoja vitsejään, ja jossa pöytä on
vät, joissa olet itsekin saattanut käydä. katettu hienosti.
Blankolaisillakin on oma piste, missä Huhujen mukaan tapahtumassa on
kärisee popcornit joilla houkutella abit myös perinne, mitä baariexcuksi kutsunörtteilemään kanssamme! Fuksitkin taan…
ovat enemmän kuin tervetulleita rekry- Tule ja ota selvää!
tiimiin mukaan.
OLuT:n pikkujoulut
Yleensä luonnontieteilijöiden pikkujoulut ovat käynnistäneet pikkujoulukauden. Kokoonnutaan siis koko kattokilta
saman katon alle juhlistamaan sitä!
Jouluristeily (OLuT + muut luonnontieteilijät)
Kaikki Suomen luonnontieteilijät kokoontuvat samalle risteilylle, joka lähtee Turusta Tukholmaan. Kuulemma
bussimatkatkin ovat melko eeppisiä. Pidäthän huolen, että pääset terminaalis8 | Blankki 3/20

TAMMIKUU

HELMIKUU

Sinimustat bileet (Blanko, SIK, OTiT)
Tunnetaan myös nimellä makkarafestarit tai nakkisoppa. Naisia tapahtumassa
on nähty arviolta noin viisi, mutta minkä sille mahtaa, kun järjestäjäkiltoina
ovat nämä. Kyseessä on siis tiedekunnan bileet ja paikalla on myös palju. Mikäs sen parempaa kuin paljussa istuminen paukkupakkasella.

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 osallistunut viime vuosina varsin menestyksekkäästi kisaan. Illasta sitten Teekkaritalolla on Blankon oma laskiaissauna,
missä voidaan sulatella laskiaismäen
jäätymisiä.

Pestipäivät (yliopisto)
Tänne kannattaa ne GitHubit ynnä
muut omat projektit viritellä viimeisen
päälle, sillä kyseessä on rekrypäivät. Älä MAALISKUU
myöskään hirveää krapulaa hommaa
ennen tätä päivää. Moni blankolainen Yritysvierailukierros
on juuri täältä saanut ensimmäisen Pari kertaa järjestetty suosittu tapahoman alan työpaikkansa.
tuma, jossa hypätään yliopistolta bussiin aamusella ja kierretään muutaman
Haalarikastajaiset (Blanko)
oululaisen yhteistyökumppanin toimisHaalarikastajaisten ajankohta vaihtelee toilla. Luvassa on yrityksien esittelyjä,
vuosittain, mutta lähtökohtaisesti ne pientä ja isompaa syötävää sekä päivän
ovat tammikuussa. Täällä te siis saatte päätteeksi saunomista ja verkostoituhaalarinne, kunhan ensin vannotte haa- mista viimeisen firman luona. Järjestetlarivalanne. Se on sitten pyhä asia, eikä tään joskus maaliskuun ja toukokuun
välillä.
sitä rikota.
World Cup of Kyykkä eli WCOK
Akateeminen kyykkäturnaus, joka järjestetään yliopiston pääparkkialueen
tienoilla vuosittain tammikuun lopussa.
Huisin hauska tapahtuma, jonne Blanko perinteisesti kustantaa useamman
joukkueen niin fukseille kuin vanhoille
parroille. Tapahtuma huipentuu iltabileisiin.

Pahkispeksi
Yliopiston poikkitieteellinen speksi eli
opiskelijateatteri, jossa on joka vuosi eri
aihe. Blanko yleensä ostanut x määrän
lippuja, jotta päästään porukalla katsomaan kulttuurihommia.
Kevätkokous (Blanko)
Päästetään edellinen hallitus vapaaksi
vastuusta ja käsitellään muut suuremmat killan linjat.
HUHTIKUU
Kevätexcu (Blanko)
Toinen Blankon lukuvuoden excuista.
Ensin pysähdytään Helsingissä muutamalla yritysvierailulla, minkä jälkeen
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lähdetään viettämään viikonloppua Paikka vaihtelee, mutta meno on ollut
Tallinnaan. Tällä reissulla on sattunut ja yleensä oikein mukavaa.
tapahtunut, kannattaa kysellä vanhoilta pieruilta lisää.
TAPAHTUMIA, JOITA JÄRJESTETÄÄN
PS. Ota korvatulpat menomatkalle.
EPÄSÄÄNNÖLLISEN SÄÄNNÖLLISESTI
Wappu kaikkine tapahtumineen (Blanko ja muut)
Wapulle voitaisiin kirjottaa täysin oma
artikkeli, mutta koitetaan pitää ytimekkäänä. 1-2 viikkoa täyttä hulluutta. Tee
opiskeluhommat hyvään kuntoon ennen alkua, niin ei tarvi stressata keskellä Wappua muista kuin liskoista. Vanhat
opiskelijat voivat varmasti kertoa lisää
huhtikuun lopun ja toukokuun ensimmäisen päivän välisestä yöstä.

TOUKO-ELOKUU

Sitsit
Sitsit ovat akateeminen pöytäjuhla,
joissa teema vaihtelee. Blanko on mm.
järjestänyt Wappusitsit sekä Scifisitsit.
Meno voi eskaloitua hyvinkin äkkiä ties
mihin suuntaan, ja hauskaa on aina ollut.
Peli- ja leffaillat
Peli- ja leffailtoja pyritään järjestämään
noin kerran kuukaudessa. Peli-illoissa
nörtteillään kiltiksellä joko lauta- tai
videopelien parissa, leffailloissa saa jäsenistö äänestää mitä leffaa katsotaan.
Wesibussi Vulcanaliassa ja Wappuna
Tätä ei kannata missata! Nimestään
huolimatta tämä bussi kulkee autotiellä hyvän musiikin ja meiningin saattelemana. Bussi numero 69 kulkee sekä
Vulcanaliassa että Wappuna. Kokemus
kuuluu olennaisesti oululaiseen opiskelijaelämään. Kiiiiiertääää..!

Lanit
Kesäpiknikit (Blanko)
Blanko pyrkii järjestämään kaksi kertaa
Ei meistä pääse eroon kesälläkään! Hy- vuodessa (marras-/maaliskuussa) lanit,
vän sään sattuessa lähdetään yleensä eli kokoonnutaan yhteen luentosaliin
jonnekin puistikkoon pelaamaan mölk- hikoilemaan viikonlopuksi nörttihomkyä ja pitämään piknikkiä.
mien pariin.
Blankon kesäjuhlat
Piknikit ovat niin sääriippuvaisia, joten
onhan se pidettävä kerran kesässä yhdet varmasti tapahtuvat juhlat. Tapana
on yleensä ollut saunoa sekä nauttia
ruuasta, juomasta ja hyvästä seurasta.
OLuT:n kesäjuhlat
Myös OLuT juhlistaa kulunutta kesää
kutsumalla kaikki kiltansa juhlimaan.
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P R O - E S I T T E LY T
Alkuteksti ja koonnut: Lassi "lasoli" Minkkinen

Taas on pieniä fukseja. Onneksi heille on valittu mitä mainioimmat
pienryhmäohjaajat auttamaan heidät alkuun opintiellään. Nyt nämä 15 valittua
pääsevätkin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

1. Kuka olet, mistä tulet, opintojen aloitusvuosi?
2. Kuvaile itseäsi kahdella virkkeellä
3. Mikä on parasta opiskelijaelämässä?
4. Parhaat kolme opiskelijatapahtumaa?
5. Lyhyt protip fukseille

opiskelija eli alottanu
2018.
2. Oon hauska, laiska ja
ilonen, tuun toimeen
kaikkien kanssa. Oon
myös oman elämäni remontti-reiska!
3. Oiskohan se noi pitkät
1. Alina 23 vuotta Oulus- lomat ja opiskelija-alet.
ta, kolmannen vuoden 4. Fuksisuunnistus, sen
Alina Luokkanen

Antti Oikarinen

Janne Sipilä

jatkot ja vappu kokonaisuudessaan.
5. Kunnioita PRO:tasi. Älä
tapa. Älä tee aviorikosta.
Älä tavoittele lähimmäisesi puolisoa, työntekijöitä, karjaa, tehtävien
vastauksia äläkä mitään,
mikä hänelle kuuluu. Lopuksi pyhitä lepopäivä.

1. Antti Oikarinen. Oulusta. 2019.
2. Vähäsanainen.
3. Pikanuudelit, bileet ja
akateeminen vartti
4. ATK-YTP, Vulcanalia,

Fuksisuunnistus.
5. Kurssin työtuntimäärät
on suosituksia, ja jos menee huonosti niin aina voi
uusia.

1. Janne Sipilä, Tornion
luvatusta maasta tänne
tullut vuonna 2016
2. Opiskelija-aktiivi, koodari-duunari ja leikatun
konjakin nautiskelija.
3. Varmaan opiskelijaelä-

mä
4. Aika obvious, Syysexcu,
Kevätexcu ja Wappu
5. Tulkaa vaan rohkeasti
mukaan kaikkeen aktiviteettiin, mutta älkää juoko koronaa.
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Jemma Vepsäläinen

1. Hei toverit! Olen Jemma (tai Jenna, käy se sekin) ja olen alun perin kotoisin Pohjois-Savosta.
Oulussa ja lipastolla olen

seikkaillut jo neljä vuotta,
mutta tietojenkäsittelijäksi siirryin vuonna 2019.
2. Olen melkoisen positiivinen ja tykkään kaikesta ja kaikista! Ja vaikka
olenkin aina huolissani
monista asioista, uskon
että kaikki järjestyy aina
parhain päin.
3. Parasta opiskelijaelämässä on vapaus.
4. Tosi vaikea sanoa mitkä tapahtumat sinänsä

Jere Veteläinen

Oulun yliopistossa vuonna 2019.
2. Pidän itseäni hyvin sosiaalisena sekä helposti
tutustuttavana persoonana.
3. Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen voin
1. Moikka! Olen Jere Ve- sanoa, että parasta opisteläinen ja kotoisin Kuu- kelijaelämässä ovat erilaisamosta. Aloitin opintoni set yhteiset tapahtumat,
Jyri Seppä

1. Jyri Seppä, lihava mutta
menestynyt. Tulen kuntosalilta tavoitteenani olla
pelkästään menestynyt.
Opintoni aloitusvuosi oli
2019.
2. Vihaisesta perusilmeestä huolimatta varsin leppoinen (joskin mustalla
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huumorintajulla varustettu) wannabe-altruisti.
Minulla on supervoimana
kyky innostua liikaa pienistä ja merkityksettömistä asioista ja käyttää
kohtuuttomasti aikaa ja
vaivaa niiden parissa säätäen.
3. Ehdottomasti vapaus
valita, vaikuttaa opintojen sisältöön ja erikoistumiseen. Vaikka esimerkiksi lukiossa voi valita
melko rajattomastikin erilaisia kursseja, on yliopistossa
poikkeuksellinen

olisivat parhaimmat, jokaisena vuonna jokainen
tapahtuma on aina vähän omanlaisensa. Mutta
yleensä parhaat opiskelijatapahtumat ovat ne,
joissa ei olla baarissa. Ja
muistakaa kuokkia myös
AMK-pippaloissa!
5. Jos valmistuu siihen mennessä, että on
40-vuotias, ehtii olla vielä
30 vuotta työelämässä.

joissa päästään tutustumaan toisiin opiskelijoihin
(fuksisuunnistus
yms…).
4. Fuksisuunnistus
5. Protippinä fukseille;
elkää pelätkö jutella toisille opiskelijoille ja tutustukaa niin moneen henkilöön kuin mahdollista.

mahdollisuus suuntautua
tutkimaan itselle mielenkiintoisia asioita ja jopa
tehdä uutta tutkimusta
tai vaikkapa kandi/gradu
aiheesta jota ei ole valmiiksi pureskeltu.
4. Fuksisuunnistus, (kevät)excursio ja kaikki minkä nimessä on "sauna".
5. Aivan sama mitä teet,
kannattaa syödä ja nukkua mieluummin liikaa
kuin liian vähän.
Överit > Vajarit.

Niklas Lehtola

ko sanoa että akateeminen vapaus.
4. Ainaki fuksisauna, vulcanalia ja sanosin että
wappu, mutta jäi oma
fuksiwappu kokematta nii
sanonki sen sijasta fuksisuunnistuksen.
5. Elekää ressakko.

Pihla “Ippa” Siniketo

vuudet ja vappaa-aika
4. Vaikka haalarikastajaiset, sitsit ja kaikki muut
pippalot
5. Lähtekää rohkiasti
mukkaa tapahtumiin, tutustukkaa muihin ja pitäkää hauskaa! muttei liian
hauskaa ettei opinnot
unohu :)

Veera Kiiskilä

kastajaiset, koska saatiin
haalarit ja oli hyvä meno.
Siihen kannattaa osallistua kun se keväällä tulee
taas. Excut on myös kivoja, suosittelen niitä lämpöisästi.
5. PROtip: Kannattaa lähteä aktiiviksi, se on mukavaa homma. Kavereitakin
saa ja paljon kivoja juttuja on! P.s. Jos aktiivihommat kiinnostaa niin voin
kertoa niistä lissää vaikka
heti! (kts. kohta 2 ja haalarinlahje)

lan Niklas, kotosin Oulaisista. Opinnot tuli alotettua viime vuonna, 2019.
2. Rauhallinen ja semihyvän tilannehuumorin
omaava nuori pojankloppi. Jos jostaki innostun,
nii panos on 110%.
1. Meikäläinen on Lehto- 3. Tähän on varmaa pak-

tu. Haapajärveltä muutin
Ouluun 2018 kun opiskelut alko
2. Oon tälläne rento kotihiiri, jotkut vättäis ehkä
laiskaksi. Tykkään viettää
aikaa kavereitten kanssa
mm. pelien ja ruuan ää1. Oon Ippa, sillon tällön ressä.
on myös Pihlaksi kutsut- 3. Kaverit, uudet tutta-

joko mennään!!??! Olen
myös avoin ja avulias,
joten jos mikä tahansa
mietityttää tai tarvitset
apua, kiskaise vaan haalarinlahkeesta niin autan
tai etsin jonkun, joka
osaa auttaa.
1. Olen Veera ja ihan tääl3. Parasta on kivat tapahtä Oulusta kotoisin. Kätumat ja aktiivihommat.
pystelyhommat aloitin
Onhan se itse opiskelu
viime vuonna eli olen fukmyös usein tosi mukasi vuosimallia -19.
vaa!
2. Olen ilopilleri energia4. Hmm, paras opiskelipommi ja oikeastaan aina
jatapahtuma fuksivuonmenossa mukana, joten
na oli varmaan haalari-
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Santeri Kottari
Niklas Riekki

kään hymyilemisestä. Joinakin aamuina olen herätessä väsynyt.
3. Parasta opiskelijaelämässä on opiskelijakamut, asioiden kanssa
tuskailu on hauskaa yh1. Terve vain, olen Niklas dessä. Tai sitten kiltiksen
24vee Oulusta ja opintoni kahvinkeitin, mahdoton
aloitin 2016.
valinta.
2. Olen positiivinen ja tyk- 4. Blankon syys- ja keväSampo Lunkka

texcut, linja-autossa on
tunnelmaa! Wappu on
kans hyvä, löytyy vaikka
minkälaista ajanvietettä.
5. Kannattaa juoda aina
parin tunnin välein vähän
vettä niin ei aamulla sitten harmita niin paljoa.

2. Pidän miellyttävänä
asioita, joihin biologinen palkintojärjestelmäni reagoi ruuttaamalla
verenkiertooni erilaisia
välittäjäaineita. Tällaisia
asioita ovat mm. musiikki, taide, kevyt liikunta
(toimettomana lihakset
masentuvat) sekä korotetulla pehmeällä tasolla
öisin hallusinointi.
3. Opiskelijaelämässä toisinaan parasta on opis-

kelu, toisinaan elämä.
Ja Blankon tapahtumat.
Opiskelu on itseen sijoitettua aikaa, ja sellaisena
siitä nauttii parhaiten.
4. Opiskelijatapahtumista parhaita ovat kaikki
Blankon järjestämät fuksiriennot.
5. Kaikille fukseille suosittelen ennakkoluulottamasti ottamaan niihin
osaa. Tulee säkillinen hyviä kokemuksia!

2. Mä oon tällanen rento
ja rauhallinen kaveri, joka
tulee kaikkien kanssa hyvin toimeen. Pidän metallimusiikista ja hyvien oluiden maistelusta.
3. Parasta opiskelijaelämässä on ehdottomasti
1. Oon Samuli, Lahesta,
vapaus ja se, että pääsee
28 vuotta ja olen toisen
oppimaan uutta ja kehitvuoden opiskelija.

tämään itseään.
4. Syysexcu, haalarikastajaiset ja ne muut mitä ei
peruttu.
5. Kannattaa käydä kaikissa mahdollisissa tapahtumissa, jotta tutustuu
porukkaan.

1. Tervehdys! Nimeni on
Sampo, aloitin 2019 ja
olen lähtenyt nyt mukaan
PRO-toimintaan.
Olen maailman oululaisin
helsinkiläinen.
Samuli Kivivasara
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1. Nimi on Santeri Kottari, oon kotoisin Etelä-Pohojammaan lakeuksilta,
tätä nykyä ihan vaan oululaane. Aloitin opinnot
viime vuonna.
2. Oon tämmöne rento ja omasta mielestäni
ihan hauskakin tapaus,
Tuomas Aho

1. Hei! Oon Tuomas, aloitan kolmatta vuotta tollilla ja oon kotoisin Torniosta
2. Oon kai tyyppinä aika
analyyttinen, mut myös
Santeri Anttila

tykkään lisäksi musiikista
ja hyvästä ruoasta. Ajoittain stressaan asioista liikaa, vastapainoksi sitten
laiskottelen senkin edestä.
3. Vapaus sekä (enemmän tai vähemmän) vastuun ottaminen omasta
elämästään. Uusiin ihmisiin tutustuminen ja opiskelijabiletys on myös iha
mukavaa :]
4. 1) Syysexcu 1.5) fuksisuunnistus 2) ihan vaan
sitsit 2.5) ison B:n pikku-

joulut 3) sinimustat
5. Peskää niitä käsiä + juokaa vettä. Kantsii myös
osallistua kaikkiin mahdollisiin ohjelmointiharkkoihin ja pysyä hereillä
luennoilla. Ennen kaikkea
muistakaa pitää hauskaa,
fuksivuosi on opiskelijan
parasta aikaa :D

innostun uusista jutuista
nopeesti. Opintojen vastapainoksi viihdyn lenkkipolulla.
3. Parasta opiskelijaelämässä on uusiin ja samanlaisia intressejä omaaviin
tyyppeihin tutustuminen
ja näkeminen - sekä koulussa että vapa-ajalla.
4. Parhaimmat opiskelijatapahtumat ois Wappu
kaikessa kokonaisuudes-

saan, Laskiainen ja tietenkin ATK-YTP, joka järjestetään tänä syksynä
Oulussa!
5. Protip fukseille: Etäopiskelussakin kannattaa
pyrkiä varaamaan oma
aika opinnoille, ja oma
aika vapaa-ajalle, ettei
ne puuroudu liiaksi keskenään. Tällöin hommat
hoituu ja vapaa-aika tuntuu vapaa-ajalta!

1. Olen Santeri Anttila ja
olen kotoisin Raahesta.
Aloitin opinnot 2019.
2. Olen rauhallinen, avoin
ja kaikkien kaveri.
3. Parasta opiskelijaelämässä mielestäni on tapahtumat ja uusiin ihmi-

siin tutustuminen.
4. Parhaat kolme opiskelijatapahtumaa mielestäni
ovat sitsit, ATK-YTP ja poronkusema.
5. Protippini fukseille on:
älkää stressatko liikaa!

Blankki 3/20 | 15

16 | Blankki 3/20

Blankki 3/20 | 17

HEI UUSI YSTÄVÄ :)

Teksti: Jenni “iGaZ” Hautala, Kuvat: Juho Toratti, Blankon kuvagalleria

W

au, syksy on täällä ja uusi lukuvuosi alkaa. Vaikka eletäänkin “Okkei! :3” siihen viestiin, jossa hän kervielä vähän omituisia aikoja, niin eikö- too kolmatta kertaa seuraavan päivän
hän asennoiduta syksyyn positiivisesti aikataulun.
ja anneta uusille kokemuksille toivoa!
Ryhmätyöt ja muut läksyt
Varmaan suurin osa fukseista on astu- Ajatella, että tehtävien tekeminenkin
nut nyt aivan uuteen maailmaan, ai- voi olla joskus mukavaa! Työskentelyn
nakin nyt Oulun yliopiston tietojenkä- lomassa ajatus harhailee väistämättä
sittelytieteiden opintojen saralla. Minä jossain vaiheessa, jolloin opiskelukaainakin olin siihen aikaan ujona pienenä vereihin pääsee ovelasti tutustumaan
fuksina keskellä uusia ihmisiä ihan yk- lisää. Minun fuksisyksyllä päädyttiin tesin, mutta en kauaa! Blanko on omien kemään sen ajan kauhukurssin läksyjä
kokemusteni mukaan mainio kilta uu- yhdessä Telluksessa, mutta eiköhän sasien kavereiden löytämiseen. Opiskelu- maa tekniikkaa voi soveltaa muihinkin
kavereihin tutustuminen on helpohkoa kuin diskreetteihin rakenteisiin. Tehtäja suotavaa, vaikkei toki pakollista. Voi vät olivat vaikeita ja joskus niiden väolla, että kaverit vain ilmestyvät eteesi, kertäminen vähän itketti, mutta kun
mutta jos kaipaat apua, lue nää:
tarpeeksi kauan kärsimme yhdessä,
saimme läksyt läksyiltyä ja lähes jokaiPienryhmä
nen läksypiiriläinen pääsi kurssista läpi!
Jee, kasa uusia ystäviä vaan ilmestyy Bonuksena tuli vielä tutustuttua uusiin
ja niiden kanssa on vieläpä pakollista kavereihin, joille uskalsi sanoa moikka
leikkiä monta kertaa! Toki ryhmähenki moi illan bileissä.
voi olla joskus vaikea saada miellyttäväksi, mutta pienryhmä on muuten ai- Hyppytunnit ja ruokailu
van mahtava keino löytää muita yhtä Jos oletetaan, että opiskelu palaa vielä
pihalla olevia fuksipalleroisia. Voin kuvi- jonain päivänä normaaliksi, tulee luentella että aluksi porukassa saattaa olla tojen väliin väistämättä joskus taukoja.
vähän jäistä, mutta pienen lämmittelyn Silloin kun on nälkä, niin voi koittaa kejälkeen ryhmästä toivottavasti löytyy rätä rohkeutta ja kysyä luennon päätmuutama tyyppi, joille uskaltaa sanoa teeksi joltain kivannäköseltä pallerolta
jopa moi. Opetteleppa siis pienryhmä- että mennäänkö syömään jonnekin. :3
läistesi nimet ja ole niin aktiivinen kuin Tai vaikka sen iki-ihanan ryhmätyöskenuskallat! PROllekin tulee kiva mieli kun telyn päätteeksi! Silloin on hyvä mahvähän hymyilet tapaamisissa ja vastaat dollisuus lyöttäytyä joukkoon ja päästä
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yhteisille lounastreffeille. Mutta jos ei
ole nälkä, niin ei ole ihan pakko aina
syödä. Todennäköisesti hyppytunneilla
useimmat hengailevat kuitenkin yliopiston tiloissa, ehkä kiltiksellä tai vaikkapa
läksyjen parissa.
Blanko
Rakkaan kiltamme ympärille on kerääntynyt iso joukko mahtavia tyyppejä, joihin pääsee tutustumaan tapahtumissa
tai vaikka liittymällä itsekin mukaan
aktiivitoimintaan. Ei kannata ujostella
tapahtumiin osallistumista; niihin voi
ihan hyvin lähteä yksinkin. Etenkin nyt
lukuvuoden alkuaikoina porukat vasta kasaantuvat ja muiden fuksien, tai
vähän vanhempienkin sekaan mahtuu
varmasti aivan hyvin! Paikan päällä ei
tartte myöskään keksimällä keksiä tekemistä, sillä suurimmassa osassa tapahtumista järjestetään erilaisia kisoja tai
muuta aktiviteettia illan ratoksi. Annan
suuren suosituksen myös aktiivitoimintaan liittymiselle, sillä silloin pääsee
piireihin mukaan oikein takuuvarmasti! Eikä tartte olla aiempaa kokemusta
mistään vastaavasta toiminnasta, mukaan voi liittyä allekirjoittaneen tapaan
aivan ujona ja ummikkona.

pleikkaripelit päivittyisivät
tasaiseen tahtiin. Ensimmäiset kerrat
voi vähän jännittää, mutta pienryhmän perässä kiltikselle uskaltaa mennä aivan turvallisesti. Kun sijainti on
selvillä, voikin rohkeasti suunnistaa kiltahuoneelle omin avuin. Kunhan vaan
muistaa ottaa kengät pois, niin kaikki
on hyvin! Istua saa minne haluaa, saa
seistäkin jos niin tahtoo. Sitten pikkuhiljaa voi suuta uskaltaa avata; kysyä
kiperiä kysymyksiä läksyihin liittyen tai
osallistua mukaan lauta- tai konsolipeleihin. On myös aivan ok olla hiljaa ja
seurata keskusteluja tai pelejä katsojan
näkökulmasta!

Asenne
Kaikki kulminoituu kuitenkin asenteeseen. Kannattaa asennoitua uusiin ihmisiin avoimin mielin, sillä meitä on tosiaan joka lähtöön. Ihan varmasti joku
Kiltahuone
saattaa ärsyttää, mutta parin kuukauOkei, jos leikitään den päästä tämä joku voi vaikuttaakin
taas että elämä tosi hauskalta tyypiltä! Luennoilla opitnormalisoituu. Se tujen taitojen lisäksi opiskeluaikana optarkoittaisi
sitä, pii elämään erilaisten ihmisten kanssa,
että
kiltiksellä uudet kaveriporukat kehittyvät ja vaikolisi joka arkipäivä ka mitä verkostoja syntyy. Ota siis ilo
porukkaa, kahvia irti opiskeluelämän kavereista, eläkä
kuluisi paljon ja kil- unoha niitä tärkeimpiä helmiä myöstiksellä trendaavat kään opintojen päätyttyä! <3
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FUKSIVASTAAVAN PALSTA
Hanna Ollikainen

T

ervehdys teille ihanille uusille ja vanhemmille opiskelijoille! Nyt olisi vuorossa Blankin perinteinen fuksivastaavan
palsta. :D

Elikkäs olen Hanna ja toimin tänä vuonna
Blankon fuksivastaavana. Päätehtävääni kuuluu pitää fukseista huolta yhdessä
pienryhmäohjaajien kanssa ja vastata heidän esittämiinsä kysymyksiin, huoliin, murheisiin ja toiveisiin. Mulle voi rohkeasti tulla
siis juttelemaan, jos jokin asia esimerkiksi
opiskelussa mietityttää. Lisäksi yhtenä
hommanani on ollut toimia yhdessä tutkinto-ohjelman kanssa liittyen tämän vuotuiseen PRO- koulutukseen ja rekryämiseen.
Tavoitteena on ollut ohjeistaa ja kouluttaa
näitä uusia pienryhmäohjaajia parhaimmalla mahdollisella tavalla.
PROista puheen ollen, he tulevat varmasti tutuksi teille fukseille. PROt järjestävät
syksyn mittaa omille pienryhmilleen useita ohjauskertoja, joissa teidän fuksien kannattaa ehdottomasti olla mukana! Saatte
hyvän informaatiopläjäyksen liittyen yliopiston tapoihin, opiskeluun, Blankon kiltatoimintaan ja tapahtumiin. Mikä parasta,
pääsette tutustumaan pienissä porukoissa
uusiin opiskelijakavereihinne!

Toinen puoli on sitten vähän äänekkäämpi,
jossa kahvitellaan, pelaillaan ja pöhistään
vähän kaikkea. Tulkaahan fuksit sinne käymään!
Jos hyvin käy, niin syksyllä on tulossa monia
eri tapahtumia. Niihin kuuluu esimerkiksi
fuksikisat, -suunnistus ja Blankon fuksisauna! Lisäksi Oulussa pitäisi olla vähän isompikin tapahtuma nimeltään ATK-YTP, josta
Blanko on päävastuussa. Toivotaan että
nämä ja moni muukin tapahtuma toteutuisivat, jolloin te fuksit pääsisitte nauttimaan
ensimmäisestä syksystänne yliopistossa
oikein täysillä! Käykäähän siis katsomassa
tapahtumien meininkejä, muistaen samalla
perus hygieniasäädökset.

!
käsiä

e

vaa

Tiedättekö missä muualla pääsee myös yvää alka
H
tutustumaan niin uusiin kuin vanhoihin
opiskelijoihin? No Blankon kiltahuoneella! Henkilökohtaisesta kokemuksesta voin
sanoa, että aluksi siellä käyminen vähän
jännitti. (Nykyään siellä tulee istuskeltua
vähän liiankin tiheästi. :D) Suosittelen lämpimästi siellä piipahtamista! Kiltis koostuu
mukavasti kahdesta erillisestä huoneesta,
joista rauhallisempi on yleensä käytössä
opiskeluun.
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Tekijä: Sara "Lineforce" Lindfors
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FUKSIVUOTENI BLANKOLLA
Teksti: Santeri Kottari & Aino ”ainokai” Reinikainen

Santeri:
Kun vuosi sitten aloitin ensimmäistä
opiskeluvuottani täällä Oulussa, mieleeni hiipi oman koulutaipaleeni alku
esikoulun ensimmäisenä päivänä. En
tarkoita silloisen ja nykyisen opinahjoni olevan lähellekään samalla tasolla,
vaan kyseiseen hetkeen liittyvää valtavaa jännitystä. Moni varmasti tietää,
mitä tarkoitan.
Tuntemattomat ihmiset ympärillä, yliopiston erilaiset käytännöt
lukioon ym. nähden sekä kalenterin
täyttyminen erilaisista tapahtumista
aiheuttivat kylmähermoisimmassakin
fuksissa jännitystä. Itsekin stressasin
paljon siitä, mitä kaikkea uusi lukuvuosi
toisikaan tullessaan.
Alkujännityksen
hälvetessä
tajusin stressin olleen aivan turhaa.
Orientaatioviikolla oli paljon mukavaa
puuhasteltavaa pienryhmän kesken, ja
ryhmämme PRO sekä omaopettaja olivat aina valmiina auttamaan osaavilla
otteillaan. Heidän neuvonsa esim. HOPSin teossa auttoivat paljon. Talon (ja
killan) tavat tulivat nopeasti tutuiksi,
ja opin, että kaikkea kannattaa kysyä
– tyhmiä kysymyksiä ei ole. Orientaatioviikon päättäneen sovellustyöpajan
jälkeen oli kuitenkin aika suunnata katseet kohti tulevia luentoja.
Opinnot aloitettiin todellakin
nollasta, ja muistan olleeni innoissani
oppiessani vihdoin koodaamaan C:tä
”Johdatus ohjelmointiin” -kurssilla.
Muut kurssit olivat varsin teoriapainotteisia, ja yllätyin vaadittavan kirjoitustyön määrästä. Onneksi vaihtelua kuitenkin riitti esimerkiksi ryhmätöiden
merkeissä ja kiviä kannellessa eräällä
kurssilla… Suosittelen ohjelmointiharkkoihin menemistä, tekemällä oppii koodauksen salat parhaiten!
Ei pidä myöskään unohtaa opis22 | Blankki 3/20

kelijatapahtumia. Jo varhaisessa vaiheessa me fuksit pääsimme verkostoitumaan fuksisaunaan, ja lukuvuosi toi
mukanaan monia ikimuistoisia tapahtumia, kuten Vulcanalian, SyysExcun
mökkiviikonlopun sekä elämäni ensimmäiset sitsit. Kevään puolella taas odotti mm. sinimustat bileet ja KevätExcu.
Ja tärkein kaikista oli tietenkin Wappu!
Kevään edetessä odotus fuksivuoden päättävästä huipennuksesta
vain kasvoi. Kohtalo kuitenkin ujutti
lepakkonsa meidän fuksien soppaan
koronaviruksen muodossa. Tämä johti
varotoimiin yliopistolla, mutta kurssien
kannalta vahinko ei ollut suuri. TOL:in
opetusmetodit ja kurssimateriaalit taipuivat hyvin etäopiskelun muottiin,
tosin samaa ei voinut sanoa loppukevään opiskelijatapahtumista. KevätExcu jouduttiin perumaan viime hetkillä, ja oikean Wapun sijasta me fuksit
jouduimme tyytymään EtäWappuun
Discordissa. :[
Onneksi meidän blankolaisten
hyvä ryhmähenki auttoi selviämään
pahimman karanteenin läpi, ja olen
muutenkin tyytyväinen fuksivuoteeni
Blankolla. Odotan kyllä innolla uuden
lukukauden tuomia haasteita ja hassutuksia. Tervetuloa myös teille, uudet
fuksit!

Aino:
Kun syksyllä orientaatioviikon ensimmäisenä päivänä astelin sisään yliopistolle, olin jännittynyt ja hukassa. Valtavan ja sokkeloisen yliopistorakennuksen
sisällä navigointia helpottamaan löytyy onneksi hyviä sovelluksia ja ensimmäisen parin viikon ajan suunnistinkin
kaikkialle puhelin kädessä. Suosittelen
kuitenkin vilkaisemaan välillä myös puhelimen ruudulta ympärilleen, jotta ei
vahingossa kävele esimerkiksi ruokajunan alle… Mietin miten tulisin pärjäämään kursseilla, enhän mää osaa edes
koodata ja löydänköhän yhtään kavereita, kun oon niin ujokin.
Jännitys osoittautui kuitenkin
turhaksi, sillä jo orientaatioviikolla pääsi tutustumaan tosi mukaviin ihmisiin
omassa pienryhmässä. Lähdin syksyn
aikana mukaan melkein kaikkiin Blankon tapahtumiin ja sitä kautta tutustuin myös muihin kivoihin blankolaisiin.
Syksyn hauskin tapahtuma oli ehkä
ATK-YTP Helsingissä, joka oli mieleenpainuva, mutta suhteellisen raskas reis-

su bussimatkoineen ja koulumajoituksineen. Tänä vuonna kyseinen tapahtuma
järjestetään Oulussa, joten suosittelen
ehdottomasti kaikkia teitä fukseja osallistumaan!
Ensimmäisenä vuonna pääsi
kursseilla kirjoittamaan paljon esseitä,
mikä meinasi tuottaa välillä tuskaa.
Vastapainona taas ohjelmoinnin kursseilla sai pähkäillä miten erilaiset loopit
toimii ja miksi vaivalla tehty ohjelma ei
suostu kääntymään. Näihin sai onneksi
apua aina harkkaryhmissä sekä Blankon
kiltahuoneella kyselemällä ja opin ihan
hurjasti uutta.
Päätin myös lähteä mukaan aktiivitoimintaan ja olen hoitanut vuoden
alusta Blankon sihteerin pestiä. Tämä
oli loisto päätös, sillä on ollut kiinnostavaa päästä näkemään, miten kiltatoimintaa pyöritetään sekä olemaan mukana järjestämässä tapahtumia (niitä
paria mitä alkuvuodesta ehdittiin).
Keväästä ei tullutkaan ihan sellainen, kun olin kuvitellut, sillä koronavirus muutti kuviot ja laittoi kaiken
uusiksi. Opinnot suoritettiin kotoa käsin ja tapahtumat peruttiin. Wappukin
jäi kokematta, mistä olin salaa hieman
helpottunut, sillä olin kuullut huhuja,
kuinka fuksit eivät siitä selviä hengissä.
Ensi vuonna tämä perinteinen opiskelijatapahtuma on kuitenkin meillä edeltävän vuoden fukseillakin toivottavasti
edessä! Etäyhteyksien avulla keväästä
selvittiin ja Discordissa järjestetyt bileet
osoittautuivat yllättävän hauskoiksi;
mikäpäs sen mukavampaa kuin maata
omalla sohvalla kalja kädessä ja jutella
samalla kuulokkeiden kautta opiskelutovereille :D
Tsemppiä kaikille uusille fukseille
ensimmäisen opintovuoden haasteisiin
ja riemuihin; nauttikaa kaikesta uudesta ja jännästä, koittakaa opiskellakin välillä ja muistakaa juoda vettä!
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OPAS BLANKOLAISUUTEEN

Teksti: Aleksi ”Siipale” Siipola

H

ei sinä, juuri opiskelupaikan vastaanottanut tuleva tieteenharjoittaja. Mielessäsi pyörii varmasti paljon
kysymyksiä opiskeluun liittyen ja opiskelijaelämään liittyen. Varsinkin nyt kun
ajankohtainen tilanne on asettanut rajoitteita ja etäopiskelu luo omat haasteensa. Jotta opiskelu lähtisi olosuhteista huolimatta sujuvasti käyntiin ja
sujuisi leppoisasti aina valmistumiseen
saakka, suosittelen sinua liittymään
tietojenkäsittelytieteiden kiltaan Blankoon. Blankolaisena saat vertaistukea
muilta blankolaisilta hankalissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Muun muassa
ohjelmointikerho on loistava paikka
kysyä apua, jos joku ohjelmointikurssin
tehtävistä ei lähde avautumaan.
Mitä Blankon jäsenyys tarkoittaa ja miten se muka voisi auttaa opiskeluissa?
Eikö kova työ ja yöhön asti opiskeleminen olekaan avain valmistumiseen
ajallaan ja nopeasti? Kyllä näinkin voisi
luulla, mutta ei yksikään täysjärkinen
ihminen jaksa opiskella kuukausia putkeen ilman pientä irtautumista arjesta. On siis hyvä, että tietojenkäsittelytieteiden kilta on olemassa, koska sen
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toimintaan ja tapahtumiin on ehdottomasti helpointa päästä opintojen alkupuolella.
Blanko eli tietojenkäsittelytieteiden kilta on meidän oma ainejärjestömme.
Killan toimintaa ylläpitää tietojenkäsittelytieteiden opiskelijat ja päätöksenteko tapahtuu kymmenhenkisessä
hallituksessa. Hallituksen kokouksiin on
vapaus osallistua kaikilla Blankon jäsenillä ja uusi hallitus valitaan vuosittain
syyskokouksessa, jossa myös Blankon
jäsenillä on äänioikeus. Killan toimintaa ja pienempiä tehtäviä tekevät myös
kilta-aktiivit, joiden työkuvat voivat
vaihdella aina some-vastaavasta tämän
lehden kirjoittamiseen.

tumalla Blankon tapahtumiin varmistat ainakin, että ympärillä on paljon
samanhenkisiä ihmisiä. Vaikka voisi
vaikuttaa, että blankolaiset koostuvat
hyvin pitkälti introverteistä, on myös
seassa paljon ekstroverttejä.

Opintojen tärkein paikka on kiltahuone, koska kiltahuoneella: saat apua
koulutehtäviin, voit opiskella hiljaisella
puolella, pystyt pelaamaan videopelejä
ja saat juoda kahvia ja teetä niin paljon
kuin haluat.

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 ihmisiin kannattaa tutustua
heti, koska he ovat ensimmäisiä samassa tilanteessa olevia opiskelijoita, joihin
tutustutte. Myös eri kurssien ryhmätyöt
on helpompia tehdä sellaisessa porukassa, josta jo osa ainakin on entuudestaan tuttuja. Kannattaa osallistua
heti ensimmäisiin tapahtumiin, koska
todella moni kaverisuhde syntyy siellä
ja voi jopa kestää opiskelujen loppuun
saakka! Pienenä vihjeenä voin sanoa,
että jos tapahtumissa juttu ei meinaa
luistaa, niin vaihtakaa puheenaihe videopeleihin ja pop-kulttuuriin.

Mutta miten sinä itse voit olla aito
blankolainen, etkä vain suinkaan pelkkä Blankon jäsen?
Tähän ei mitään suoraa avainta onneen
ole, vaan blankolaisuus koostuu hyvin
pitkälti monesta eri osasta. Blankolaisuudessa tärkeintä on olla ystävällinen
muille ihmisille! Toiseksi tärkeintä on
pitää hauskaa, sillä opiskeluaika on kuitenkin todella lyhyt ja sitä jää varmasti
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BLANKON HALLITUSESITTELY

Sihteeri

Perinteisenä osana Fuksiblankkia esittelemme jälleen tämänvuotisen Blankon hallituksen. Kyseiset kymmenen henkilöä ovat ottaneet tehtäväkseen pitää kiltaamme yllä niin
virallisesti järjestön selkärankana sekä henkisesti läsnäolollaan ja yleisellä asenteellaan.
Jotta voisimme kaikki tutustua heihin hieman paremmin, lehtemme toimittajat ovat
esittäneet heille viisi kysymystä pähkäiltäväksi.

Kysymykset olivat seuraavat:

Aino

1. Kuka olet ja mistä tulet?
2. Kuvaile hallituspestiäsi?
3. Mikä on parasta kilta-aktiiviudessa?
4. Protip fukseille?
5. Sinut lukitaan kiltahuoneelle viikoksi Blankon hallituksen kanssa. Mitkä kaksi asiaa otat mukaan?

Reinikainen

1. Olen Aino ja kotoisin Oulusta.

Varapuheenjohtaja

Puheenjohtaja

Rahastonhoitaja

2. Toimin Blankon hallituksen sihteerinä, eli olen mukana kokouksissa kirjaamassa ylös pöytäkirjaan käsitellyt asiat
ja tehdyt päätökset. Kokouksen jälkeen
pyydän tarkastajia katsomaan pöytäkirjan läpi ja sitten tulostan ja arkistoin
pöytäkirjan.
3. Ehdottomasti mukavat ja hauskat tyypit joihin on päässyt tutustumaan!

Laura

Djerf

Aleksi

Värttö

1. Olen Laura, 5. vuoden tietojenkäsittelytieteiden opiskelija ja oon ihan Oulusta kotosin.

1. Olen Aleksi Värttö, 27-vuotias paljasjalkainen oululainen ja viidennen vuoden
opiskelija.

2. Puheenjohtajan homma on ohjata
hallituksen toimintaa, olla perillä yhdistyksen asioista ja joskus myös edustaa
Blankoa tapahtumissa. Laadin myös hallituksen kokousten asialistat ja "johdan
puhetta" kokouksissa heh :D

2. Toimin varapuheenjohtajana. Hommiin kuuluvat abipäivien ständin järjestäminen, vaatetilauksen järjestely ja
muut yleiset hommat. Toimin myös tarvittaessa puheenjohtajan tehtävissä.

3. Blankon asioiden kehittäminen ja niihin vaikuttaminen yhdessä aktiiviporukan kanssa. Siis semmonen järjestöpöhinä ja ryhmäytyminen, onhan se nyt
kivaa :D
4. Ei tartte jänskittää!
5. Jekku ja battery. Ja vielä bonuksena
villasukat ettei varpaat jäädy kiltiksen
jääkylmällä lattialla.
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3. Uusiin ihmisiin tutustuminen ja erittäin tiivis yhteisö.

4. Kannattaa lähteä mukaan kaikkiin
Blankon tapahtumiin, mutta samalla
myös muistaa käydä luennoilla ja harkoissa. Tasapaino on se juttu ja tapahtumista voi löytää kivoja ihmisiä, joiden
kanssa voi välillä yhdessä pähkäillä miksi
koodi ei toimi.
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1. Katja, 29v. Lahesta.
2. Rahastonhoitajana tehtävänäni on
mm. huolehtia kirjanpidosta ja hoitaa
Blankon rahaliikennettä.
3. Parasta kilta-aktiiviudessa on... no ehkäpä se joskus selviää... :D
4. Vaikka opiskelu onkin etänä ainakin
nyt alkuun niin kannattaa ainakin lähes
päivittäin tehdä hommia, jottei jää kauheasti jälkeen :D
5. Viiniä suurimman tonkan mitä maailmasta löytyy ja kännykän, jonka akku
kestää viikon (eli Nokia 3310) :D

1. Aleksi Siipola lähtöisin Kalajoelta
2. Suhdevastaavana vastaan muun muassa Blankon yritysyhteistyöstä.
3. Varmaankin yhteisöllisyys

5. Lavallinen kaljaa juomapeleihin ja sipsipussi syötäväksi.

4. Muistakaa tilata haalarit!

Aleksi Siipola
Joonas “Sly0ne” Haatainen

Nykänen

5. Mun koirat tietty. Joku muu olis varmasti ottanu kaljaa nii voisin sit koittaa
neuvotella itelleni muutaman.

4. Osallistu tapahtumiin ja tutustu ihmisiin mahdollisimman paljon. Luoduista kontakteista tulee olemaan hyötyä
myöhemmin.

Alkutekstit ja koonneet: Juho “jgrubert” Grubert &

Katja

5. Spördeämpärin ja viltin
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Tapahtumavastaava

1. Sara "Nuudeli Sara" Lindfors ja ihan vaan Oulusta kotosin.
2. Perus tapahtumien järkkäämishommaa, aikataulutusta
ja budjetointia.

Fuksivastaava

Jäsenvastaava

3. Vastuu on ihan kiva joskus, kun saa päättää mitä tehhään.
4. Lähe kaikkeen mukaan vaikka pakolla, ja oyy:ltä löytyy
hyvin apua kaikkeen.

Sara Lindfors

Tiedottaja

5. Insuliiniä ja jallupullon.

Arttu
1. Tommi Lämsä aka Tommi Läntinen, kolmannen vuoden
tietojenkäpistelijä. Ikää löytyy 21 v ja olen syntyperäinen
oululainen.
2. Toimin hallituksessa tiedottajana eli pääasiallisiin hommiini kuuluu sähköpostilistojen ylläpitäminen ja jäsenistön
tiedottaminen heitä koskevista asioista esimerkiksi sähköpostitse tai Telegrammin kautta. Haen myös postin hallituksen kokouksiin.

Tommi Lämsä

3. Se, että olen kiltatoiminnan kautta päässyt tutustumaan moneen mahtavaan ihmiseen ja viettämään heidän
kanssaan aikaa niin tapahtumissa kuin vapaa-ajallakin.
4. Hoitakaa kurssit ajoissa niin vältytte turhalta stressiltä.
Muistakaa kuitenkin myös käydä tapahtumissa, niissä tutustuu hyvin uusiin ihmisiin ja pääsee hieman rentoutumaan opiskelun ohessa.
5. Läppärin, siltä varalta jos innostuisin opiskelemaankin
välillä, sekä repullisen leipää, ettei varmasti tule nälkä.

Opintovastaava

1. Hei vain olen Niklas 24vee Oulusta
2. Minun hommaani on edustaa opiskelijoita tutkinto-ohjelmaan päin, ja pitää siellä meidänkin puolia.
3. Parasta kilta-aktiiviudessa on ehdottomasti meidän kiva
aktiiviporukka, jonka kanssa on hauska tolskata menemään

Niklas Riekki
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Nättinen

1. Olen Arttu, 26-vuotias dinouskovainen matelijahörhö. Blankolla lähtee nyt
käyntiin toinen vuosi, mutta Oulussa on
tullut asuttua ja opiskeltua jo 6 vuotta.
2. Jäsenvastaavana selaan pari kertaa
vuodessa Blankon jäsenrekisteriä ja ylläpidän Blankon aktiivien Google-tilien
käyttöoikeuksia. Käytännössä siis roikun
mukana ja esitän tekeväni jotain.
3. Yhteisöllisyys ja muut aktiivit. Tietysti
on myös mukava saada vaikuttaa asioihin, kuten järjestettäviin tapahtumiin ja
nähdä osallistujien jopa viihtyvän niissä.
4. Vanhat opiskelijat ei oikeasti ole niin
pelottavia, miltä ne vaikuttaa. Liittykää
siis rohkeasti mukaan leikkeihin! Opiskelua ei kuitenkaan kannata unohtaa – alkoholisoitua ehtii myöhemminkin.
5. Vaikea kysymys, koska kiltikseltä löytyy jo kaikkea. Unidinon ja koodaussukat?

Hanna

Ollikainen

1. Nimi on Hanna Ollikainen ja aloitan
nyt kolmannen vuoden opinnot. Kotosin olen ihan täältä Oulusta.
2. Toimin fuksivastaavana eli huolehdin fukseista. :D Minulta voipi tulla rohkeasti kyselemään neuvoa, jos jokin
asia uudessa opiskelupaikassa mietityttää tai kammostuttaa. Toimenkuvaani
kuuluu myös olla mukana pienryhmäohjaajien rekryämisessä ja fuksien syksyn tapahtumien suunnittelussa.
3. Todellakin tämä porukka, johon on
päässyt ajan mittaa tutustumaan! Hallituslaisena on myös ollut mielenkiintoista päästä näkemään, miten kaikkea suunnitellaan kulissien takana niin
Blankon porukan kuin muiden kiltojen
kanssa.
4. Älkää pelätkö kysyä apua, kun koodi
ei esimerkiksi käänny. Muistakaa välillä
rentoutua opintojen lomassa ja olkaa
stressaamatta liikaa.
5. Hmm… Varmaan kuulokkeet musiikin kuunteluun ja pehmolelun unikaveriksi.

4. Kannattaa fuksina varsinkin käydä kaikissa mahdollisissa
tapahtumissa bileistä yritysvierailuihin kun vielä jaksaa, ja
kannattaa vielä sittenkin kun ei enää jaksa. Kaikki tapahtumat on kivoja uskokaa pois!
5. Kahvikupin ja repullisen hyvää mieltä =)
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komento ssh tuomi.oulu.fi riittää. Jos ohjelma
herjaa avaimesta, paina/kirjoita Yes/Ok/tms.
Kun näet Tuomen tervehdysviestin, kaikki on
ok.
Kätevintä on luoda irkille oma screen. Screen
on Unix-ohjelma, jonka avulla voit avata ja
käyttää useita komentokehotteita kerrallaan,
vanhojen jäädessä pyörimään taustalle. Käytännössä tämä merkitsee, että sinun ei tarvitse
avata ja sulkea irkkiä erikseen, vaan se jatkaa
tuomella omaa elämäänsä kaikessa rauhassa.
Tämän myötä näet palatessasi myös poissaollessasi käydyt keskustelut. Screeniä ei tarvitse
(eikä pidäkään, Tuomen ylläpitäjät katsovat
pahalla) luoda joka kerta uutta, ainoastaan ensimmäisellä kerralla.
Screen luodaan antamalla komento screen. Näkymä ei juuri muutu, mutta ei huolta, nyt olet
screenin sisällä. Kirjoita nyt irssi ja paina enteriä, Irssi aukeaa.

IRC-opas

Alkuperäinen: Jukka “shinD” Länsineva
Muokkaukset: Joona “Dzuum” Luodonpää, Laura "lulu" Djerf
IRC, eli Internet Relay Chat tai irkki, on täällä
Oulun yliopistossamme kehitetty yhteydenpitoväline, jonka avulla laajat ihmisjoukot voivat
jutella keskenään helposti hyvinkin samaan tapaan, kuten esimerkiksi Slackissä nykyään. Irkki
on täysin alustariippumaton - oli käytössäsi sitten PC, Mac tai älyvehje, jokaiselle näistä löytyy 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 takana. Irkki on myös hyvä tapa pitää yhteyttä
kanssaopiskelijoihisi, sillä sinun ei tarvitse kerjätä heidän yhteystietojaan, voit vain liittyä
suoraan sopivalle kanavalle, esim. ainejärjestön
pääkanavalle #blanko. Siellä voit tiedustella
kaikenlaista mieleen juolahtavaa opiskeluista,
alan näkymistä tai vaikka maalämpöpumpuista! Kaikki aiheet on sallittuja - toki järki käteen
- mikäpä sen hauskempaa kuin luennon ohessa
jauhaa paskaa.
Irkkiin tarvitset vain jonkin asiakasohjelman.
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Valinnanvaraa on näissä aika pirusti, joten tässä keskitytään lähinnä kaikille yliopisto-opiskelijoille tarjolla olevaan mahdollisuuteen ajaa
Irssi-ohjelmaa yliopiston Tuomi-palvelimella.
Muita vaihtoehtoja on esimerkiksi IRCCloud tai
Quassel, joiden myötä IRC:n saa myös samantapaisen 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. Windows-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 -linkki, terminaali tulee oletuksena macOS:ssä ja
muissa Unixeissa.
Windowsilla avaa PuTTY, tarkista, että protokollana on SSH, kirjoita Host Name -kohtaan
tuomi.oulu.fi ja klikkaa Open. Terminaalissa

Nyt tarvitsee vain ottaa yhteys irc.oulu.fi -palvelimelle IRCNet-verkossa. Kirjoita /connect irc.
oulu.fi ja odota hetki, Irssi yhdistää Oulun yliopiston irc-palvelimelle.
Yhteyden muodostettua voit keksiä itsellesi
jonkun raflaavan hakkerinimimerkin ja asettaa
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 nykyisen järjestyksen
/save - tallentaa asetukset
/help - apua Irssistä. /help <komento> 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 screenin, käytä jos Jokin Menee Vikaan

sen kirjoittamalla /nick nimimerkki - samalla
komennolla voit myös vaihtaa nimimerkkiäsi
myöhemmin! Älä kuitenkaan varasta toisten
nimimerkkejä, se ei ole kilttiä ja aiheuttaa paheksuntaa.
Nyt sinun tarvitsee vain liittyä kanaville ja olet
perillä! Tämä tapahtuu /join kanavan_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+<nro> 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 keskustelusession, 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 jatkaa jutustelua, ota SSH-yhteys samaan tapaan ja kirjoita
screen -dr ja voit jatkaa siitä mihin jäit.
Tervetuloa irkkiin!
Autojoin
Joskus tapahtuu ikävyyksiä ja joko IRC-serverit tai Tuomi-palvelimet hajoavat. Tämän takia saatat joutua liittymään kaikille kanaville
uudestaan. Välttääksesi ylimääräistä työtä,
kannattaa suosikkikanavat tallentaa automaagisen liittymisen listaan, eli säätää autojoinit 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 yhdistämään automaagisesti
/channel add -auto #blanko ircnet - lisätään kanava #blanko edelleen
ircnet-verkkoon ja samoin määritetään se
liittymään automaagisesti.
/save - tallenna muutokset
Näin olet suojattu serverikatkoksia vastaan!
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