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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.

T

PÄÄKIRJOITUS
Niklas ”kiklas” Riekki

erveppä terve! Onneksi olkoon
kaikille fukseille opintopaikasta
ja vanhoille taas yhdestä vuodesta hengissä selviämisestä! Niin se vaan
on taas yksi kesäloma selätetty, jonka
myötä unirytmit pitäisi saada käännettyä toimistotunteja myötäilevämmiksi
ja alkaa luotaamaan villasukkia vaatekaapin syvimmistä kolkista.

tämän syksyn ensimmäisen numeron
oikein hyödylliseksi sitä pikkuhiljaa etiäpäin selaillessa. Kannattaa pitää ainakin mukana roikkumassa, että voi sitten
luntata nuudelikeiton reseptin tiukassa
paikassa!
Vaikka pandemia taas nostaakin taas
rumaa päätään ties kuinka monennetta kertaa (kirjoitushetkellä enää 7 jäljellä sigma-varianttiin!!), niin uskallan
väittää osaavamme sekä Blankon, että
oppilaitoksen puolesta pyörittää jo
toimintaa aivan hyvin™ nykyisessäkin
maailmantilanteessa. Osallistukaa kaikkeen mihin ehditte ja kokeilkaa mahdollisimman montaa erilaista tapahtumaa! Kyllä täältä kaikille löytyy onneksi
jotain =). Mutta eipä mulla tällä kertaa
tän enempää, palataanpas asiaan Syysblankin merkeissä sitten kun kelit vähän viilenevät.

Minä olen tosiaan kiltalehtemme Blankin päätoimittaja Niklas. Blankki on
meidän blankolaisten ikioma julkaisu,
joka ilmestyy viitisen kertaa vuodessa.
Blankon nettisivuilta löytyy vanhoja numeroita kauas menneisyyteen asti, kannattaa tsekkaa nopee! Ja jos vähänkään
tuntuu siltä, että korvien välistä löytyy
laadukasta tai varsinkin laadutonta
juttumateriaalia, niin rohkeasti vaan
mukaan tiimiin! Blankin tekeminen on
mukavaa hommaa, josta saa ainutlaatuista kokemusta myös tulevaisuutta Muistakaa juoda vettä! OwO
ajatellen. Juttujen kirjoittelun lisäksi
paikkoja löytyy aina graafista silmää,
korvaa tai nenää omaaville taiteilijoille.
Blankin kannet ja muut juttujen lomasta löytyvät grafiikat ovat nekin erittäin
tärkeä osa suurta ja mahtavaa lehteämme, puhumattakaan itse lehden taittamisesta!
Fuksiblankissa on tänäkin vuonna perinteiseen tapaan paljon hyödyllistä tietoa
juurikin sinua fuksia varten. Suosittelen
tutustumaan sivulta 7 löytyvään tapahtumakatalogiin, jotta olet aina kartalla
parhaista menoista vuodenajasta toiseen! Lisäksi sivulla 16 on tyhjentävä
termipankki, johon olisi varmaan itselläkin aiheellista palata aina silloin tällöin. Itse koin aikoinaan fuksina juuri
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Puheenjohtajan palsta
Atte "aztez" Tornberg

M

oiccu kaikille fukseille ja fuksinmielisille, jotka tätä juuri nyt lukevat tällä ajan hetkellä! Esittely
taitaa olla paikallaan eli aloitetaan siitä.
Olen Atte ja toimin tänä vuonna meidän
killan eli Blanko ry:n puheenjohtajana.
Siitä on aika lailla tasan viisi vuotta, kun
luin tätä samaista lehteä L2-salissa kädet jännityksestä täristen. Aloitin opintoni siis vuonna 2016. Oon 24-vuotias ja
kotoisin Oulusta. Maisteriopinnot sujuu
sopivaa tahtia ja mun olisi tarkoitus valmistua täältä seuraavana keväänä. Sen
jälkeen jatkan suorittamaan toista maisterintutkintoa teknisen viestinnän pariin.
Töissä olen eräässä verkko-oppimista tekevässä firmassa, jossa teen ATK-juttuja
erinäisissä projekteissa. Suurin osa ajastani menee luonnollisesti näihin kaikkiin
edellä mainittuihin, mutta tykkään viihdyttää itseäni vapaa-ajan sattuessa kohdalle humpan kuuntelulla ja uimisella.
Perinteisesti tällä palstalla puheenjohtaja toivottaa fuksit tervetulleeksi, joten
tässäpä tulee: Oikein paljon onnea opiskelupaikasta ja tervetuloa opiskelemaan
tietojenkäsittelytieteitä Oulun yliopistoon! Samalla saat oikeuden liittyä meidän kiltaamme eli Blankoon. Killat tai ainejärjestöt on yliopistoissa oman alansa
opiskelijoiden etu- ja yhteistyöjärjestöjä,
jotka pitää opiskelijoiden puolia tutkinto-ohjelmassa ja järjestää näille kaikkea
kivaa toimintaa. Esimerkiksi pienryhmäohjaajatoiminnassa Blankolla on näppinsä pelissä, niin kuin myös useimmissa
bileissä, missä tulette käymään. Lisäksi
Blankolta löytyy yliopistolta oma tila,
kiltahuone, jossa pääsee tapaamaan
kanssaopiskelijoita, juomaan kahvia
4 | Blankki 3/21

Fuksivastaavan terveiset
Sampo Lunkka

ja pelaamaan pleikkaria. Blankolla on
myös paljon yrityksiä yhteistyökumppaneina, jotka haluaa teidät (kesä)töihin,
joten kannattaa liittyä postituslistoille
kuulemaan parhaista paikoista ekana.
Blankolta saa myös ne iki-ihanat tummansiniset haalarit <3
Eka syksy yliopistolla on semi stressaava, kun joka suunnasta pommitetaan
uudella tiedolla ja tapahtumia on joka
varpaalle. Hengitä, ei hätä ole tämännäköinen. Kannattaa ottaa kalenterointi ja
tehtävälistojen tekeminen haltuun heti,
helpottaa roimasti kun ei tarvitse muistaa jokaikistä deadlinea ja tenttiä ulkoa.
Ja kun et muista, niin kysele asiasta pienryhmältäsi tai Blankon keskusteluryhmistä! Kantsii liittyä ryhmiin ja seurata
Blankoa kaikkialla, niin pysyy asioista
ajan tasalla.
Tsemppiä vielä kaikille ja tulkaa vetämään hihasta, kun joku asia mietityttää!! Oon täällä teitä varten. Nähdään
kiltiksellä ja bileissä!

J

o antiikin ajoista asti ovat filosofit, fuksivastaavat sekä muut valaistumisen kynnyksellä horjuvat
ihmisolennot pohtineet seuraavaa kysymystä: söisikö mieluummin ruokalusikallisen hiekkaa, vaiko kourallisen
pumpulia? Kenties pääsemme palstan
päätteeksi lähemmäksi totuutta. Tarraa
siis tiukka ote painoksesta, ja ota mukava asento. Oma suosikkini on takakeno.

kemmin mitä ja missä tapahtuu. PRO:n
tehtävä onkin auttaa teidät alkuun, jotta yliopistolaiffi saa jo heti syksyllä hyvän voitelun.

Eli tuulta purjeisin, rutkasti hyvää mieltä matkaan ja kohti uusia haasteita. Törmätessä lupaan kertoa vitsin, ja vastata
mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin. Saa
siis tulla tökkimään olkapäähän tilanteen vaativan etäisyyden päästä. Me
Hyvien tapojen mukaisesti esittelen seu- ollaan täällä PRO:iden kanssa teitä fukraavaksi itseni. Nimeni on Sampo Niko- seja varten :)
lai Lunkka, olen yksinkertainen ex-pienryhmäohjaaja, tämänhetkinen Blankon Hiekkaa.
fuksivastaava ja häirintäyhdyshenkilö
sekä vuoden 2021 Super PRO. FuksivasLähteet:
taavan pestiin kuuluu yhdessä PROiden
kanssa pitää huolta, että jokainen uusi
Kangasniemi, T. (2009). Mitä sana
opiskelija tuntee olonsa tervetulleek‘fuksi’ tarkoittaa alun perin?.
si. Fuksi on johdettu saksankielisestä
Tekniikka & Talous
sanasta, fuchs, joka tarkoittaa kettua
(Kangasniemi, 2009). Tänä syksynä uudet opiskelijat saattavatkin tavata minut hymyssä suin fuksitapahtumissa,
kiltahuoneella tai luonnon helmassa
vaanimassa rusakoita yliopiston liepeillä.
Tapahtumista puheenollen, olemmekin
naapurustonne ystävällisen ainejärjestön, Blankon kanssa juonineet jos jonkinlaista häppeninkiä syksyn mittaan.
Tapahtumiin kannattaa rohkeasti osallistua, oli sitten uusi tuttavuus tai ännännen vuoden vanha parta. Teitä uusia
opiskelijoita varten on ripautettu vielä
standardimaustemittaa reilummin hyvän meiningin tapahtumia. PRO, eli se
sun pienryhmäohjaaja kertoo aina tarBlankki 3/21 | 5

Opintovastaavan palsta
Aino "ainokai" Reinikainen

T

ervehdys kaikille, niin uusille kuin
vanhoillekin opiskelijoille! Kesä
hurahti taas ennätyksellisen nopeaa vauhtia ja olisi aika palata kesälomilta tai -töistä takaisin opintojen pariin.
Täällä kirjoittelee Aino, kolmannen vuoden opiskelija ja Blankon tämän vuoden
opintovastaava, lisää tästä vielä hieman
alempana.
Ensinnäkin, onnittelut kaikille uusille fukseille opiskelupaikasta ja loistavan alan
valinnasta! Edessä on yksi opiskeluajan
jännittävimmistä asioista, eli fuksivuosi. Kuten varmasti monessa muussakin
yhteydessä tulette kuulemaan, haluan
minäkin hehkuttaa ja suositella muihin
blankolaisiin tutustumista. Oman kokemukseni perusteella hauskimmat hetket
opiskelijaelämässä on tapahtuneet opiskelukavereiden kanssa. Myös ryhmätöiden ja muiden kurssitehtävien pähkäily
on usein huomattavasti mukavampaa
hyvällä porukalla.
Kuten ylempänä mainitsin, toimin Blankon hallituksessa opintovastaavana,
mikä tarkoittaa että minun (ainakin pitäisi) olla perillä viimeisimmistä opintoihin liittyvistä uutisista ja uudistuksista.
Tehtäviini kuuluu myös blankolaisten
edustaminen opintoihin liittyvissä asioissa, muun muassa tutkinto-ohjelmatoimikunnan, eli tuttavallisemmin TOTO:n
kokouksissa. Kokouksissa tavoitteeni on
tuoda esille opiskelijan näkökulmaa ja
ajatuksia asioihin, joten minun on tärkeää olla ajan tasalla tietojenkäsittelyn
opiskelijoiden fiiliksistä. Tämä tarkoittaa
sitä, että mikäli sinulla on mielen päällä
mitään opintoihin liittyvää palautetta tai
mietettä, minua saa tulla vetäisemään
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hihasta esimerkiksi kiltahuoneella tai laittaa viestiä Discordissa tai osoitteeseen
opintovastaava@blanko.fi.
Suoraan tietyn kurssin toteutukseen ja
sisältöön liittyvät palautteet voi laittaa
yliopiston palautekanavana (ainakin vielä toistaiseksi) toimivan palaute.oulu.fi
-sivuston kautta. Etenkin nyt kun opsia
ja kurssien toteutuksia on hiljattain uusittu, olisi tärkeää että opettajat saavat
palautetta siitä mikä on toiminut ja mitä
asioita tulisi vielä mahdollisesti kehittää.
Rohkeasti siis jokainen näpyttelemään
palautetta kursseista, juuri sinun palautteen ansiosta opetuksen laatu paranee
joka vuosi, kuinka siistiä?!
Toivottelen vielä lopuksi kaikille oikein
mukavia hetkiä opintojen parissa tänä
syksynä, muistakaa ahkeran opiskelun
lisäksi myös rentoutua itselle mieluisalla
tavalla. Toivottavasti päästäisiin viimein
törmäilemään myös kiltahuoneella ja tapahtumissa!

Blankon (ja muidenkin) lukuvuoden tapahtumia
Alkuperäinen: Mikko Rouru (3/2017)
Muokkaukset: Laura Djerf (3/2018), Niina Lunden (3/2019),
Atte Tornberg & Veera Kiiskilä (3/2020) ja Joonas Haatainen (3/2021)

Fuksina tuli pohdittua melkein heti ensi alkuun, että minkälaista häppeninkiä
yliopiston killoilla on tarjota. Tarjolla on taatusti jokaiselle jotakin, ja suosittelenkin lämpimästi käymään mahdollisimman kattavasti eri tapahtumissa. Yhä
jatkuvan pandemian vuoksi, on kaikissa tapahtumissa peruuntumisen mahdollisuus. Toive onkin, että tapahtumien, ja tietenkin opiskelija-arjen mahdollistamiseksi jokainen pitää tarkkaa huolta varotoimista taudin leviämisen
välttämiseksi.
Syyskuu

Fuksisauna (Blanko)
Tätä tapahtumaa pidetään yleensä fuksien ensimmäisenä isompana tapahtumana. Fuksisauna jakautuu kahteen
osaan joista ensimmäinen, virallinen
osa sisältää Blankon hallituksen ja aktiivien esittäytymisen sekä tietoa muista
yliopiston tärkeimmistä tekijöistä; hyödyllistä tietoa siis. Jälkimmäinen osa
sisältää taas vapaamuotoisempaa illanviettoa, johon myös vanhemmat Blankolaiset ovat tervetulleita.

Fuksitapahtumia (Blanko)
Orientaatioviiko(i)lla järjestetään jos
jonkinmoista tapahtumaa pelkästään
fukseja varten, jotta te tutustuisitte toisiinne. Perinteenä on järjestää fuksigrillaus, jossa ei nimestä huolimatta grillata fukseja vaan makkaraa ja muutenkin
nautitaan kesän viime hetkistä. Tämän
lisäksi ensimmäisellä orientaatioviikolla
pidetään fukseille illanvietto Apinatalolla, jossa ei tiettävästi kyllä asu apinoita.
Syyswappu (OYY ja muut)
Edelläkin mainitun pandemian takia
opiskelijoille rakkaan Vapun (korjaan,
Wapun) viettäminen on jäänyt vähemmälle. Tämän rikkeen korjaamiseksi OYY
on alustavasti aikatauluttanut orientaatioviikon ajalle tapahtumia. Tarkempaa
tietoa tapahtumista tulee vasta lehden
julkaisun jälkeen, joten pitäkää korvat
tarkkana lisätietojen varalta.
Hurmos (OYY ja OSAKO)
Kuten Syyswapun kohdalla, tarkempaa
tietoa tapahtuman järjestämisestä tänä
vuonna on vaikeaa saada. Hurmos on
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siis iltatapahtuma, jossa on aikaisempina vuosina ollut esiintyjiä ja erilaista
tekemistä ja menoa. Myös Wesibussilla
on ollut tapana rullata tuona päivänä
(Mikä on Wesibussi? Se selitetään alempana). Blankolla on yleensä ollut Hurmoksen tapahtumapaikan ulkopuolella
pressu jonne ihmiset kokoontuvat, tai
sitten ollaan vain etkoiltu kiltahuoneella. Koska Oulun ammattikorkeakoulu
muutti vastikään Linnanmaan kampukselle, Oulun ammattikorkeakoulun
opiskelijakunta OSAKO tarjoaa myös
näillä näkymin oman osaamisensa tapahtuman järjestämiseen, mikä tarkoittaa mahdollisesti uusien tuttujen
tapaamista ammattikorkeakoulun puolelta.
Lokakuu
Kroketti (Blanko)
Tässä vaiheessa jäänee ikuiseksi mysteeriksi, miksi blankolaiset pelaavat lokakuussa kiltahuoneen takapihalla krokettia, mutta niin se vain on. Kiltiksellä
on hyvät meiningit ja tupa on täynnä
porukkaa, ja 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 tietojenkäsittelytieteiden 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 tapahtumaa ei pystytty
pitämään (osaatteko arvata miksi? :<
), joten isännöitsijän rooli on edelleen
kotikaupungillamme! Tapahtumaan keräntyy tietojenkäpistelijöitä kaikkialta
Suomesta. Luvassa on kaupunkisuunnistusta, luentoja, verkostoitumista
sekä bileitä. Majoitus on ulkopaikkakuntalaisille koululla, mutta tänä vuonna
saadaan itse nukkua omissa pehmeissä
pedeissämme jee :3
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 paik-
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Toimijaksi Blankoon -ilta (Blanko)
Tunnetaan vanhojen opiskelijoiden kesMarraskuu
kuudessa nimellä kähmintäsauna (älä
anna nimen pelotella). Tässä tapahtuYhteistyökumppani-ilta (Blanko ja yh- massa esitellään Blankon hallitus- sekä
teistyökumppanit)
toimihenkilöpaikat, ja paikalla yleensä
Blanko järjestää excujen ja muiden yri- on ollut nykyisiä edustajia, joilta voi kytysvierailujen lisäksi yhteistyökump- sellä kysymyksiä. Tarkoitus on kartoitpani-illan loka-marraskuun tienoilla. taa seuraavan vuoden aktiiviporukkaa,
Tällöin yhteistyökumppanien edustajat kannattaa ehdottomasti tulla kuuletulevat kertomaan meille minkälaista maan mikä paikka olisi juuri sinulle sotyöskentely heillä on. Virallisen osuu- piva.
den päätteeksi iltaa jatketaan rennon
olemisen ja saunomisen merkeissä. Syyskokous (Blanko)
Erinomainen tapa verkostoitua ja kuul- Syyskokous järjestetään yleensä muula työelämän ajankohtaisista tuulista.
tama viikko kähmintäsaunan jälkeen,
ja siellä valitaan seuraavat aktiivit. TarAbipäivät (yliopisto)
peen tullen pidetään jännittäviä äänesTulevien opiskelijoiden rekrytointipäi- tyksiä!
vät, joissa olet itsekin saattanut käydä.
Blankolaisillakin on oma piste, missä
kärisee popcornit joilla houkutella abit Joulukuu
nörtteilemään kanssamme! Fuksitkin
ovat enemmän kuin tervetulleita rekry- Blankon pikkujoulut (Blanko)
tiimiin mukaan.
Blankolaisten omat pikkujoulut, jossa
täysin vesiselvä Joulupukki käy kertoOLuT:n pikkujoulut (Oulun Luonnon- massa rivoja vitsejään, ja jossa pöytä
tieteilijät ry)
on katettu hienosti. Huhujen mukaan
Yleensä luonnontieteilijöiden pikkujou- tapahtumassa on myös perinne, mitä
lut ovat käynnistäneet pikkujoulukau- baariexcuksi kutsutaan… Tule ja ota selden. Kokoonnutaan siis koko kattokilta vää!
saman katon alle juhlistamaan sitä!
kasi tällä hauskalla reissulla!

Jouluristeily (OLuT + muut luonnontieteilijät)
Kaikki Suomen luonnontieteilijät kokoontuvat samalle risteilylle, joka lähtee Turusta Tukholmaan. Kuulemma
bussimatkatkin ovat melko eeppisiä. Pidäthän huolen, että pääset terminaalista laivaan, huhujen mukaan kaikki eivät
siinä onnistu…
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Tammikuu

tienoilla vuosittain tammikuun lopussa.
Huisin hauska tapahtuma, jonne BlanSinimustat bileet (Blanko, SIK, OTiT)
ko perinteisesti kustantaa useamman
Tunnetaan myös nimellä makkarafesta- joukkueen niin fukseille kuin vanhoille
rit tai nakkisoppa. Naisia tapahtumassa parroille. Tapahtuma huipentuu iltabion nähty arviolta noin viisi, mutta min- leisiin.
kä sille mahtaa, kun järjestäjäkiltoina
ovat nämä. Kyseessä on siis tiedekunnan bileet ja paikalla on myös palju. Mikäs sen parempaa kuin paljussa istuminen paukkupakkasella.

päätteeksi saunomista ja verkostoitumista viimeisen firman luona. Järjestetään joskus maaliskuun ja toukokuun
välillä.

Pestipäivät (yliopisto)
Tänne kannattaa ne CV:t, LinkedIn:it,
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.
Helmikuu

Kevätkokous (Blanko)
Tuoko-elokuu
Päästetään edellinen hallitus vapaaksi
vastuusta ja käsitellään muut suurem- Kesäpiknikit (Blanko)
mat killan linjat.
Ei meistä pääse eroon kesälläkään! Hyvän sään sattuessa lähdetään yleensä
jonnekin puistikkoon pelaamaan mölkkyä ja pitämään piknikkiä.

Haalarikastajaiset (Blanko)
Haalarikastajaisten ajankohta vaihtelee
vuosittain, mutta lähtökohtaisesti ne
ovat tammikuussa. Täällä te siis saatte
haalarinne, kunhan ensin vannotte haalarivalanne. Se on sitten pyhä asia, eikä
sitä rikota.
World Cup of Kyykkä eli WCOK
Akateeminen kyykkäturnaus, joka järjestetään yliopiston pääparkkialueen
10 | Blankki 3/21

Laskiainen (Kone) + Laskiaissauna
(Blanko)
Konekillan järjestämät laskiaiskisat Raksilan mäellä ovat varsin hupaisaa talvista ajanvietettä. Kannattaa varata mukaan lämpöistä kaakaota tai vastaavaa,
jos pakkanen yllättää. Blankokin on
osallistunut aikoinaan varsin menestyksekkäästi kisaan. Illasta sitten Teekkaritalolla on Blankon oma laskiaissauna,
missä voidaan sulatella laskiaismäen
jäätymisiä.
Maaliskuu
Yritysvierailukierros (Blanko ja yhteistyökumppanit)
Pari kertaa järjestetty suosittu tapahtuma, jossa hypätään yliopistolta bussiin aamusella ja kierretään muutaman
oululaisen yhteistyökumppanin toimistoilla. Luvassa on yrityksien esittelyjä,
pientä ja isompaa syötävää sekä päivän

Wappu kaikkine tapahtumineen (Blanko ja muut)
Wapulle voitaisiin kirjoittaa täysin oma
artikkeli, mutta koitetaan pitää ytimekkäänä. 1-2 viikkoa täyttä hulluutta. Tee
Pahkispeksi
opiskeluhommat hyvään kuntoon enYliopiston poikkitieteellinen speksi eli nen alkua, niin ei tarvi stressata keskelopiskelijateatteri, jossa on joka vuosi eri lä Wappua muista kuin liskoista. Vanhat
aihe. Blanko on yleensä ostanut x mää- opiskelijat voivat varmasti kertoa lisää
rän lippuja, jotta päästään porukalla huhtikuun lopun ja toukokuun ensimkatsomaan kulttuurihommia.
mäisen päivän välisestä yöstä.

Blankon kesäjuhlat (Blanko)
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.

Huhtikuu
Kevätexcu (Blanko)
Toinen Blankon lukuvuoden excuista.
Ensin pysähdytään Helsingissä muutamalla yritysvierailulla, minkä jälkeen
lähdetään viettämään viikonloppua
Tallinnaan. Tällä reissulla on sattunut ja
tapahtunut, kannattaa kysellä vanhoilta pieruilta lisää.
PS. Ota korvatulpat menomatkalle.

OLuT:n kesäjuhlat (OLuT)
Myös OLuT juhlistaa kulunutta kesää
kutsumalla kaikki kiltansa juhlimaan.
Paikka vaihtelee, mutta meno on ollut
yleensä oikein mukavaa.
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Tapahtumia, joita järjestetään
epäsäännöllisen säännöllisesti
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
muutaman kerran vuodessa. Peli-illoissa nörtteillään kiltiksellä joko lauta- tai
videopelien parissa, leffailloissa saa jäsenistö äänestää mitä leffaa katsotaan.
Wesibussi Hurmoksessa ja Wappuna
Tätä ei kannata missata! Nimestään
huolimatta tämä bussi kulkee autotiellä hyvän musiikin ja meiningin saattelemana. Bussi numero 69 kulkee sekä
Hurmoksessa että Wappuna. Kokemus
kuuluu olennaisesti oululaiseen opiskelijaelämään. Kiiiiiertääää..!
Lanit
Blanko pyrkii järjestämään kaksi kertaa

vuodessa (marras-/maaliskuussa) lanit,
eli kokoonnutaan yhteen luentosaliin
hikoilemaan viikonlopuksi nörttihommien pariin.

OYY Kummin terveiset
Salla Karhunen

H

ellurei! Täällä kirjottelee Salla Karhunen. Hieno titteli on
Ylioppilaskunnan hallituksen
varapuheenjohtaja. Aloitan neljännen
vuoteni yliopistolla varhaiskasvatuksen
opintojen parissa.

OYY?!
Etätapahtumat
Varsin uusi ilmiö, joka on syntynyt pandemian seurauksesta. Kun opiskelijat
eivät pääse viettämään aikaa paikan
päälle, he kokoontuvat tietokoneiden
ääreen etäilemään yhdessä. Blanko on
viimeisen vuoden aikana järjestänyt
vaikka minkälaista tapahtumaan niin
Twitchin kuin Discordin välityksellä. Tarkemmat tiedot Blankon tiedotuskanavista löytyy nettisivuiltamme ja tämän
lehden sisältämästä oppaasta.

Oulun yliopiston ylioppilaskunta.
Kaikki Oulun yliopiston perustutkinto
opiskelijat ovat OYY:n jäseniä. Jokainen läsnäoleva opiskelija maksaa
ylioppilaskunnan jäsenmaksun, jolla
kustannetaan OYY:n toimintaa. Ylioppilaskunta on opiskelijoita varten ja
meidän mottomme on opiskelijan hyvä
elämä.
Mieltä askarruttavissa asioissa meihin
voi olla helposti yhteydessä sähköpostitse help@oyy.fi.

Sallan vinkit uusille opiskelijoille:

1. Ota OYY seurantaan ig:ssä (oyystudentunion), löytyy myös facebookista
(oulunyliopistonylioppilaskunta)
2. Tilaa meidän viikkokirje. (oyy.fi/viikkokirje/)
3. Tsekkaa meidän uusi avajaistapahtuma Hurmos! (hurmosoulu.com)
4. Äänestä ylioppilaskunnan edustajistovaaleissa 28.10.-3.11.2021 (rohkeimmat asettuvat ehdolle!).
5. Lähde rohkeasti mukaan järjestötoimintaan!
6. Tutustu uusiin ihmisiin ja verkostoidu.
Ps. Blankolla on mukavia tapahtumia.
Wappusauna paras!

Mikä on OYY kummi?

Ylioppilaskunnan hallituksen jäsenille
valitaan tietyt kummijärjestöt ja killat.
Minä toimin kaikkien Oulun yliopiston
luonnontieteellisten alojen ainejärjestöjen kummina. Eli olen Blankon
kummi. Jee!
Kummin tehtävänä on toimia linkkinä
ylioppilaskunnan ja sen alla olevien ainejärjestöjen ja kiltojen välillä. Ja näin
ollen madaltaa kynnystä olla yhteydessä OYY:hyn.
Minuun voi olla yhteydessä telegrammin kautta @Sallaoyy

When your salad keeps making jokes
12 | Blankki 3/21
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AI mikä Boogie
”Kun on sanottu Boogien kirjoituksissa ja muualla, että on hyvä porukka,
niin ei ole kyllä valehdeltu yhtään!”

T

eemu on Boogien kesämies
vuosimallia 2021 ja aivan
huikea kesämies onkin!

Elettiin marraskuuta 2019 kun Miia ja
Marko oli esittelemässä Boogieta Blanko ry:n yhteistyökumppani-illassa. Joillekin paikallaoleville opiskelijoille Boogie oli jo nimenä tuttu, mutta joillekin,
kuten Teemulle, täysin uusi tuttavuus.
”Silloin heräs mielenkiinto, että tuosta
yrityksestä kyllä haluaisin kuulla lisää.
Näin, että Boogie olis just sellainen kesätyöpaikka, josta vois ammentaa paljon oppia senkin takia, että firmassa on
niin paljon alan huippuammattilaisia.”
Boogiella Teemun mielenkiinnon herätti myös yrityksessä oleva AI-osaaminen.

Seuraavan kerran hän tapasi boogielaisia Pestipäivillä tammikuussa 2020
ja tuli rohkeasti jutuille. Tuolloin Teemu oli ensimmäisen vuoden opiskelija
tietojenkäsittelytieteen laitoksella, ja
hänen halunsa tehdä softakehitystä
ja kiinnostuksensa koneoppimisasioita kohtaan ei jäänyt kenellekään siellä
messuständillä epäselväksi. Teemu on
koko ikänsä ollut tekemisissä tietokoneiden kanssa, aluksi lähinnä pelien
ja pelaamisen muodossa. ”Jossain vaiheessa alkoi enemmän sitten kiinnostamaan, että mitä siellä pelien takana on.
Tämän hetken opiskeluissa parasta on
koodaus, mutta ylipäätään se, että saa
oppia koko ajan jotain uutta ja nähdä
mitä kaikkea saa tehtyä koodilla. Myös
koneoppimisjutut kiinnostavat tosi paljon.”

”

Jossain vaiheessa alkoi
enemmän sitten kiinnostamaan, että mitä siellä
pelien takana on.

jouduttiinkin toteamaan, että Teemun
olisi hyvä opiskella vielä toinenkin vuosi. Boogielta palattaisiin erittäin mielellään asiaan vuoden kuluttua. Jollekin
opiskelijalle asia olisi saattanut jäädä
siihen, mutta ei Teemulla - Boogien onneksi! Hän soitteli tasaiseen tahtiin vuoden varrella kysyäkseen, mihin asioihin
kannattaisi tutustua ja mitä kannattaisi
opetella, jotta kesätyöpaikka avautuisi
paremmin seuraavaksi kesäksi.

”

Jotenki tuli heti sellainen
olo, että on tosi tervetullut
ja hauskasti tuntuu että
olisin ollu täällä jo pidempäänkin!

No niinhän se aukesi tänä vuonna! ”Nyt
kesätyöprojektissa teen AI-juttuihin liittyvää datahommaa, ja on kyllä mielenkiintoista!” Teemu on nyt pari viikkoa
viettänyt aikaansa Boogiella, ja fiilikset
ovat kaikkinensa hyvät. ”Jotenki tuli
heti sellainen olo, että on tosi tervetullut ja hauskasti tuntuu että olisin ollu
täällä jo pidempäänkin! Uutena tänne
on kyllä ollut tosi helppo tulla.”

kiekkoa aina kun polvi on kunnossa.
Hän pelasi jääkiekkoa Oulun Kärpissä
C-junnuihin saakka, mutta kesken kauden polvi meni rikki ja ne urahaaveet
saivat jäädä. Onpa hän myös pelannut
pesäpalloa Oulun Lipon riveissä. ”Vapaa-ajallani pyrin tekemään ja opettelemaan myös mahdollisimman paljon
laidasta laitaan tähän alaan liittyviä
juttuja, mutta joskus aikaa vaan ei ole”.
Nyt työelämään astuessaan Teemulla on terve suhtautuminen elämän eri
elementtien sovittamiseen keskenään:
”Työn ja vapaa-ajan tasapaino on tärkeää. Aivotyöskentelyssä on tärkeää
päästä nollaamaan aivoja välillä ja paras konsti mulle siihen on olla vaikkapa
ihan vaan luonnossa. Kukin rentoutuu
ja rauhoittuu toki tavallaan.”

”

Työn ja vapaa-ajan
tasapaino on tärkeää.

Missä Teemu näkee itsensä viiden vuoden kuluttua? ”Mulla on ollut sellainen unelma, että maisterin tutkinnon
suorittamisen jälkeen pääsis käymään
Piilaaksossa jonkin aikaa ja keräämään
kokemusta ja osaamista sieltä.” Suomen Piilaaksosta Oulusta onkin paljon
lyhyempi matka sinne kuin monesta
Teemu on urheilullinen nuori mies. Hän muusta paikasta! :) Toivottavasti myös
harrastaa ulkoilua, kalastusta ja pelai- Boogie pysyy Teemun mielessä tämän
lua kavereiden kanssa, sekä lisäksi jää- kesän jälkeen!

Teemun kesätyöhakemus kilahti postiin
heti Pestipäivien jälkeen ja hänet kutsuttiin haastatteluun. Tämän hakijan
potentiaali kirkastui haastattelijoille entisestään, vaikka tuolloin, keväällä 2020
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Fuksisanasto
Alkuperäinen teksti: Tommi Portti ja Juho Myllylahti (3/2006)
Muokkaukset: Topi Konttavaara (3/2011), Tommi Sikanen (3/2014),
Mikko Rouru (3/2017), Jaakko Kortelainen (3/2018), Laura Djerf (3/2019)
ja Hanna “Ankka” Ollikainen (3/2021)
Yliopistotermejä:
24/7 -kortti Kulkukortti jolla pääsee
kulkemaan sisään, noh, vuorokauden
ympäri tietyistä yliopiston ovista ja
käyttämään tiettyjä 24/7 tiloja. Kortin
voi jokainen Oulun yliopiston opiskelija
hankkia Oulun yliopiston kaupasta.

ja ja järjestää palveluita.

Plagiointi Pahin rikos mitä tiedeyhteisössä voi tehdä, eli esittää jonkun toisen tekemä työ omana työnään (tai
jopa oman aiemman työn kopiointi
ilman viittauksia). Tarkoituksellinen
plagiointi voi johtaa pahimmillaan tutkinnon hylkäämiseen tai yliopistosta
Alumni On valmistunut tai ehkä muu- erottamiseen.
ten opiskelijaelämästä siirtynyt henkilö.
Pro gradu / Gradu Ylemmän korkeaBumerangi Essee, referaatti tai harjoi- koulututkinnon lopputyö. Avain maistustyö, joka hyväksymättömänä pa- terin tutkintoon.
lautuu opiskelijalle kera opettajan punakynäisten korjausvaatimusten Eli ns. PSOAS Pohjois-Suomen opiskelija-asun”bumerangina takaisin”.
tosäätiö, joka tarjoaa edullisesti opiskelija-asuntoja Oulussa opiskeleville.
Kandidaatti / Kandi Alempi korkea- Asuntoja löytyy niin keskustan alueelta
koulututkinto, johon kuuluu 180 opin- Linnanmaalle ja asumismuotoja ovat
topistettä. Siihen menee yleensä noin solu, yksiö ja perheasunto. Opiskelijakolme opiskeluvuotta.
na asuntoa etsiessä kannattaa kyllä ihmeessä harkita PSOASia!
Lipasto Nimitys Oulun yliopistolle. Termiä kuulee käytettävän enemmälti
opiskelijoiden keskuudessa.
Maisteri Ylempi korkeakoulututkinto,
johon kuuluu 120 opintopistettä. Siihen
on laskelmoitu menevän yleensä kaksi
opiskeluvuotta.
OYY Oulun yliopiston ylioppilaskunta.
Valvoo perustutkintoa opiskelevien etu16 | Blankki 3/21

TOL Tietojenkäsittelytieteiden kuopattu laitos. Lyhenne tulee muinaisilta
ajoilta jolloin laitostamme kutsuttiin
nimellä tietojenkäsittelyopin laitos.
Opista on sittemmin tullut historiaa,
mutta tietojenkäsittelyopin laitos saa
edelleenkin postia. Nykyisin TOL tunnetaan tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmana. Laitos on siis nykyään
vanhentunut termi, mutta sitä on silti
niin mahdoton olla käyttämättä.

Excu / Eksukrsio Reissu, yleensä matka toiselle paikkakunnalle, jossa on ohjelmassa aluksi yritysvierailuja ja sen
jälkeen vapaampaa toimintaa jossain.
Blanko järjestää syys- ja kevätexcun per
lukuvuosi. Paikkakunnille siirrytään bussikuljetuksella johon kannattaa varata
matkaan huono vitsi. Lisää tietoa excuista tässä lehdessä!

TST Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta,
eli meidän tiedekunta! Hassusti alamme kuuluu tähän tiedekuntaan kun
taas killan kattokilta on OLuT. Kavereina meillä täällä on SIK (sähköteekkarit)
sekä OTiT (tietoteekkarit).
YTHS Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö. Tarjoaa meille opiskelijoille terveydenhoitoa. Kannattaa hyödyntää
ainakin ilmainen hammastarkastus! Sijaitsee Linnanmaan kampuksen kyljessä.
Haalarit Opiskelijan oma “univormu”;
käytetään bileissä, excuilla ja erinäisissä tapahtumissa. Haalareihin voi kiinnittää haalarimerkkejä, pinssejä ym.
Opiskelijaelämä:
hauskaa rompetta. Blankolaisilla tummansiniset. Haalarimerkkien ompelu
Blanko Oulun yliopiston tietojenkäsit- on rentouttavaa puuhaa kaiken stressin
telytieteiden opiskelijoiden ainejärjestö keskellä!
eli kilta, jonka tehtävänä on järjestää
kaikennäköistä kivaa puuhasteltavaa Humanisti Opiskelija, joka kuuluu huopintojen vastapainoksi sekä ajaa opis- manistiseen tiedekuntaan. Tähän tiedekelijan etuja tässä kylmässä, pahassa kuntaan kuuluu monia yksiköitä: kielet
maailmassa. Meillä on mukavaa, kan- ja historia, logopedia, historia-, kulttuunattaa lähteä mukaan toimintaan!
ri- ja viestintätieteet ja Giellagas-instituutti. Lisää tietoa voi katsoa Oulun
Fuksi Nimike ensimmäisen vuoden opis- yliopiston ja OYY:n sivuilta. Blankolaikelijalle. Käännetty Freshmanista joten- set ovat humanistien kanssa kiltahuone
kin. Voitu ehkä myös lainata saksasta. naapureita!
Pääasia kuitenkin että tarkoittaa ekan
vuoden opiskelijaa.
Blankki 3/21 | 17

Kuninkaan nyrkki / Kuninkaan nyrkky
/ Kubben Perinteinen Blankon kesäpiknikeillä pelattava pihapeli, jonka nimi
vaihtelee näiden kolmen vaihtoehdon
välillä. Vähän kuin mölkkyä kahdella joukkueella, jossa yritetään kaataa
vastapuolen puupalikoita. Kannattaa
mahdollisuuden tullen osallistua pelailemaan!

Vuosijuhlat / Vujut Myöskin akateeminen pöytäjuhla. Arvovallaltaan tärkeä
juhla, joita Blankolla juhlitaan viiden
vuoden välein. Sisältää iltajuhlan lisäksi
myös jatkot ja silliaamiaisen. Fuksit voivat osallistua työvoimana. Muutaman
vuoden päästä juhlitaan Blankon 50
vuotista taivalta.

OPM Oma pullo/pyyhe mukaan. Kun
on OPM X 2 tai OPM + OPM niin tarkoitetaan sekä omaa pulloa että pyyhettä
mukaan. Tämä lyhenne näkyy monesti
tapahtumatiedotteiden liitteenä. Kontekstista riippuen kannattaa siis varata
hyvää juomista ja/tai saunavermeet
matkaan.
Rattoradio Oululainen Wappuradio.
Ohjelmaa värikkäästi laidasta laitaan,
josta löytyy jokaiselle varmasti jotain
kivaa kuunneltavaa. Kannattaa seurailla ohjelmakalenterin julkaisua ja laittaa
korvat hörölle pari viikkoa ennen Wapun alkamista.

Teekkari Nimike tekniikan alan opiskelijoille. Tunnistaa yleensä lakista roikkuvasta tupsusta. Teekkareihin kuuluu
Arkkitehtikilta, Koneinsinöörikilta, Tuotantotalousteekkarit,
Tietoteekkarit,
Prosessikilta, Sähköinsinöörikilta ja Ympäristörakentajakilta. Lisää aiheesta voi
lukea Oulun teekkariyhdistyksen sivuilta.

Wappu \ Vappu \ Wabu Rakkaalla juhlalla on monta nimeä. Pidetään opiskeluvuoden kohokohtana ja parhaimpana
juhla-aikana. Kannattaa seurailla mitä
kaikkea kivaa ohjelmaa alkaa ilmaantua
ainejärjestöjen (varsinkin Blankon) puolelta. Monesti riennot alkavat jo monta
viikkoa ennen virallista Wappuaattoa.
Sitsit Akateemisia pöytäjuhlia, joissa Wabu ei lobu, jos niin voi sanoa.
syödään ja lauletaan opiskelijatovereiden kesken. Sitsejä on monella eri tee- Wesibussi Bussi numero 69 joka kiertää
malla ympäri lukuvuoden.
Linnanmaan ja keskustan väliä Wappu18 | Blankki 3/21

na. Ehdottomasti kokemisen arvoinen
asia!
Henkilökunta:

kään opettaja!!).
Omaopettaja Henkilö joka seuraa opintojesi edistymistä ainakin kandidaattivaiheen ajan. Hänelle voipi laittaa viestiä, jos tuntuu että tulee opiskeluiden
kanssa jotain ongelmia tai jokin mietityttää.

Assistentti / Assari On koulutusvirassa, jossa opetetaan ja tehdään omaa
jatkotutkimusta. Heitä tulet näkemään
esim. kurssien harjoituksissa harjoitus- Professori / Proffa Yliopistossa tutkiva
ten vetäjinä tai apureina.
ja opettava tohtorishenkilö, usein vieläpä jonkin laitoksen johtaja. Myös erityiEmeritus / Emeriittus Nimike “eme- sistä ansioista Tasavallan Presidentti voi
ritus” tarkoittaa yleensä miespuolista myöntää professorin arvonimen.
eläköitynyttä professoria. Naispuolisilla
professoreilla käytetään termiä “emeri- PRO / Pienryhmäohjaaja Apusi ja ysta”. Blankon kiltahuoneelta löytyy pör- täväsi yliopistoon saapuessasi. Pienröinen pieni hylje nimeltä Emeriittus, ryhmäohjaajaltasi voit kysyä ja pyytää
jota kannattaa käydä tervehtimässä ja apua missä tahansa mihin tahansa liitsilittelemessä.
tyvässä aiheessa, vastaus löytyy ainakin
melkein kaikkeen. Lisää PROista löydät
tästä lehdestä!!

Tutkinto-ohjelmavastaava Vastaa siitä
minkälaiseksi koulutusohjelma muotoutuu meille opiskelijoille opiskeltavaksi.
Muita alaan liittyviä termejä:
1337 / LEET Kun huomaat kellon olevan 13:37, muista mainita siitä muille
ympärillä olevillesi. Maaginen pisteraja
Fuksivastaava Kaikkien pienryhmäoh- fuksipisteitä kerätessä, kaikki rajan ylitjaajien ylivaltias ja vastuussa fuksien täneet palkitaan! Blankon tapahtumien
hyvinvoinnista. Häneltä voi myös kysyä ilmoittautumislomake aukeaa yleensä
apua. Lisäksi pestiin kuuluu toimia yh- tähän kellonaikaan.
dyssiteenä yliopiston ja PROiden välillä.
Vuonna 2021 Sampo Lunkka.
ATK Automaattinen tietojenkäsittely,
synonyymi kaikelle elektroniselle daaLehtori Piti alunperin ääntämis- ja luku- tan käsittelylle. Vanhentunut.
harjoituksia kielissä, mutta nykyisin hän
on opettaja muiden joukossa (ei siis mi- IRC EI ole se sivusto johon voi lisätä kuBlankki 3/21 | 19

viansa muiden ihmeteltäväksi. Kuoleva
kansanperinne uusien modernien pikaviestimien myötä, mutta silti niin rakastettu. Lähtöisin muuten täältä Oulun
TOL:lta!

on järjestö, mihin kuuluu suurimmaksi
osaksi teekkareita ja myös me. Tarjoaa
neuvontaa mm. työ-, rekry- sekä lakiasioissa. Tulee varmasti tutuksi ensimmäisten viikkojen aikana!

IT Informaatioteknologia, viittaa digitaalisesti tapahtuvaan tietojen muokkaamiseen, tallentamiseen ja hakemiseen.

TiTOL Tekniikan opiskelijoiden liitto ry,
johon kuuluu suuri osa suomen tietojenkäsittelytieteiden opiskelija killoista
sekä tietoteknisistä killoista. ATK-YTP ja
ATK-YTR kuuluvat TiTOLin tapahtumiin,
Kukkahattu Nimitys yleensä käyttöliit- mutta YTP:n järjestäjä kilta vaihtuu
tymäsuunnitelusta ja/tai käyttettävyy- vuosittain. Tänä vuonna tapahtuma on
destä kiinnostuneille henkilöille. Eivät Blankon vastuulla!
ole niin innokaita koodailemaan ohjelmistokehityksen puolella. Termiä kuu- TIVIA Tieto- ja viestintätekniikan amlee käytettävän enemmälti Blankolais- mattilaiset. Järjestö, johon Blanko kuuten seurassa.
luu. Ajaa alan etuja ja asioita.
Propellihattu Nimitys yleensä pelkästään koodaamisesta kiinnostuneille
henkilöille. Heitä ei niin kiinnosta käyttöliittymän suunnittelupuoli, koska
he haluavat keskittyä teknisen puolen
toteutukseen. Tätäkin termiä kuulee
yleensä Blankolaisten joukossa.

TIVIA Oulu Alueellinen etujärjestö joka
kuuluu Tiviaan. Järjestää Blankon kanssa yhteistyössä mm. kesäjuhlat.
Pioco ry Alumniyhdistys Oulun Yliopistossa tietojenkäsittelytieteitä opiskelleille henkilöille.

Ajankohtaisia järjestöjä ja
yhdistyksiä
LuTK Lyhenne luonnontieteelliselle tiedekunnalle. Tietojenkäsittelytiede kuului ennen tähän tiedekuntaan.
OLuT Oulun Luonnontieteilijät ry, eli
luonnontieteellisen tiedekunnan kiltojen kattokilta. Blanko kuuluu ainejärjestönä OLuTiin, vaikka itse tietojenkäsittelytiede on siirtynyt tieto- ja Paikkoja:
sähkötekniikan tiedekuntaan.
Apinapatsas / Ugga-Bugga Kirjaa
TEK Oletteko kuulleet TEKistä?! No nyt lukeva apinapatsas (nimeltään “Tieainakin olette! Tekniikan Akateemiset donjano”), joka sijaitsee Kaijonharjun
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keskustan läheisyydessä. Blankolla on si se on nimeltään “baari”.
perinteenä käydä lakittamassa se Wapun aikaan.
Oranssit naulakot Yleisimpiä kohtauspaikkoja yliopistolla vihreiden naulakBaabel Pizzeria Kaijonharjun keskustas- kojen lisäksi. Sijaitsevat L5 ja L6 salien
sa, joka on monien opiskelijoiden suo- läheisyydessä.
sikki. Sieltä saa hyvää pitsaa. Kannattaa
käydä testaamassa.
Pub Kuutio Kaijonharjun sydämmessä
sijaitseva pubi, jonka kaikki opiskelijat
Caio Entinen opiskelijoiden suosiossa tuntevat (niin hyvässä kuin pahassa).
ollut baari Kaijonharjun keskustassa, Ihan viihtyisä paikka tiettyinä iltoina.
joka lopetti toimintansa vuonna 2021. Siellä voi pelata opiskelijakavereiden
Sitä muistellaan erittäin hartaasti van- kanssa biljardia ja laulaa karaokea.
hempien opiskelijoiden keskuudessa.
R.I.P
ITT115-116 Nämä luokat ovat olleet monien Blankolaisten luentojen kohteena.
Onneksi nykyteknologioiden avulla ei
enää niitä etsiessä eksy. Tuudon kartan
aukaistessa ne näkyvät siinä yliopistorakennuksen vasemmassa alanurkassa.
Kiltahuone / Kiltis Jokaisella Oulun
yliopiston ainejärjestöllä on oma kiltahuone. Blankolla se sijaitsee Geokadulla, Humus kahvilan viereisten portaiden
alakerrassa. Siellä voi höpötellä kiltakavereiden kanssa, pelailla hauskoja videopelejä ja opiskella. Tulkaahan piipahtamaan!

Teekkaritalo Kaijonharjussa sijaitseva
Teekkarilupi Oy:n omistama juhlapaikka. Ainejärjestöt (eli myös Blanko!) pitävät siellä monia bileitä ja sitsejä jatkuvasti. Kannattaa käydä katselemassa
menoja ja meininkejä!

Kurjet Kurkipatsas, joka sijaitsee Snellmanin puistossa keskustassa. Blankolla
on Wappuperinne käydä siellä juotta- Vihreät naulakot Yleisimpiä kohtausmassa kurkia. Juoton yhteydessä julkis- paikkoja yliopistolla oranssien naulaktetaan myös fuksipistekisan voittaja.
kojen lisäksi. Sijaitsevat L2 ja L3 (ja Telluksen) läheisyydessä.
Luentosalit L1-L6 Sijaitsevat yliopiston
keskiössä ja aulan läheisyydessä. Suuril- Yliopiston pääovi Pääoveksi nimitele luennoille tarkoitettuja saleja.
tään yleensä yliopiston pääsisäänkäyntiä “2T”, mutta opiskelijat voivat myös
Mäntybaari Mäntymetsä Pub Kuution käyttää pääoven nimitystä puhuessaan
vieressä. Tarina ei oikein kerro että mik- ovesta “2S”. Näin voi myös käydä yliBlankki 3/21 | 21

opiston päärakennuksessa olevan “R”
oven kohdalla. Kannattaa aina varalta
varmistaa mistä ovesta puhutaan, kun
sovitaan tapaaminen pääoven edessä.

Pilkki Vanhanaikanen 24/7 kulkukortti. Se oli sellainen pieni musta läpyskä,
jonka sai avainnippuun kiinni. Jotkut
opiskelijat käyttävät tätä nimitystä viitatessaan joko tähän vanhaan pilkkiin
tai nykyiseen kulkukorttiin.
Pumpuli Sitä saattaa tulla vastaan kysymys: “Söisitkö mieluummin ruokalusikallisen hiekkaa (kts. hiekka) vai kourallisen pumpulia?”. Oikea vastaus on
selkeästi se pumpuli.

Muuta tärkeää ylimääräistä:

Spörde Blankon perinneviini, jota viinimestari ja kisällit valmistavat eri tapahtumiin. Jokainen tekijä jättää siihen
oman kädenjälkensä (ei kirjaimellisesti)
ja antaa sille maukkaan, värikkään ja
omalaatuisen vihvahteensa.

Bussipysäkillä Laulu, jota hoilataan ja
kuunnellaan Blankolaisten seurassa milloin missäkin. Melodia voi olla alkuun
vähän hankala ymmärtää, mutta kyllä
se harjoittelemalla siitä selkenee!

TÄSSÄ ALLA ON LUETELTUNA ERI TIEDOTUSKANAVIA, MITÄ PITKIN ME KILTANA INFOAMME
TEITÄ KILTALAISIA.

blanko.fi

blankory
Blankon ilmoitustaulu löytyy
yliopiston Geokadulta!
Ville Blankolta löytyy erittäin paljon
Villejä. Onnittelut, jos olet yksi heistä!
On kuultu huhuja Villejen salakerhosta,
mutta se ei ole mitään varmaa tietoa…
Ehkä vain Villet tietävät siitä...

N-vuosi Joskus opiskelijat saattavat Hmm “Hmm” on erittäin tärkeää sano
käyttää nimitystä n vuoden opiskelija. kun pohtii ja/tai mietiskelee jotain tärSaa määrittää itse kuinka iso tai pieni keää tai ei niin tärkeää.
luku tämä “n” on.
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MISTÄHÄN SITTEN SAA TIETÄÄ KAIKESTA MITÄ
BLANKOLLA TAPAHTUU TAI ON TAPAHTUMASSA?

blanko_ry

Hiekka Sitä saattaa tulla vastaan kysymys: “Söisitkö mieluummin ruokalusikallisen hiekkaa vai kourallisen pumpulia (kts. pumpuli)?”. Oikea vastaus on
selkeästi se hiekka.
Kiertää Kun bussi menee exculla siihen
isoon liikenneympyrään vähän Oulun
ulkopuolella, kannattaa huutaa kuorossa: “Kiertää! Kiertää!”. Sitten alkaa kiva,
hetkellinen bussilla pyöriminen siinä liikenneympyrässä.

Blankon
tiedotusopas

Blankon Telegram
Blankon Discord
Blankon sähköpostilistat
Liittymisohjeet löytyvät osoitteesta blanko.fi
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Blankon hallitusesittely
Laura "lulu" Djerf

Perinteinen osa fuksiblankkia on Blankon nykyisen hallituksen esittely.
Seuraavien sivujen henkilöt ovat isossa vastuussa Blankon toiminnan
ylläpitämisestä ja kertovat haastatteluissaan vähän itsestään ja pesteistään.
Fuksina tulet varmasti tutustumaan heidän kanssa syksyllä ja
pääset myös tapaamaan heitä tulevissa tapahtumissa
ja illanvietoissa. Kysyimme
1. Kuka olet? Mistä tulet?
kaikilta kymmeneltä
2. Mikä on hallituspestisi ja mitä siihen kuuluu?
hallituksen jäseneltä
3. Mikä on parasta opiskelija-ainejärjestöseuraavat kysymykset:
toiminnassa?
4. Protip fukseille?
5. Kuvaile omaa fuksivuottasi kahdella sanalla

Atte Tornberg, puheenjohtaja
1. Olen Atte ja täältä minä tulen! Siis
Oulusta, alunperin kyllä Nurmijärveltä,
mutta ei mennä siihen.
2. Toimin puheenjohtajana eli olen vastuussa siitä, että hommat rullaa yhdistyksessä eteenpäin. Pönötän myös joissain tapahtumissa ja johdan puhetta
kokouksissa. Hyviä hommia.
3. Pääsee vaikuttamaan asioihin ja tutustumaan uusiin kivoihin tyyppeihin,
ja tekemään kaikkea kivaa ja järjestämään asioita. Pitikö näitä olla yksi?
4. Ole avoin ja rohkea uusia asioita kohdatessasi!
5. Pomppiva ja heiluva.

Niklas Riekki, varapuheenjohtaja
1. Hei olen Niklas tulen sivulta 3.
2. Pestini on varapuheenjohtaja ja
siihen kuuluu olla tuuli Aten siipien alla
=). Tilaan myös joskus vaatteita ja teen
muita random nakkeja.
3. Muut opiskelija-ainejärjestötoimijakaverit!
4. Juo vettä.
5. Aika kiva.

Hanna Ollikainen, sihteeri
1. Oon Hanna Ollikainen ja kotoisin
ihan täältä Oulusta.
2. Toimin tänä vuonna sihteerinä.
Päätehtävänäni on kirjoitella Blankon
hallituksen kokouksissa pöytäkirjoja ja
arkistoida ne. Lisäksi tiedotan jäsenistölle tiivistyksen kokouksissa käydyistä
asioista sähköpostin ja Discordin kautta.
3. Pääsee tutustumaan aivan mahtavaan opiskelijaporukkaan! Täällä voi
pöhistä kaikkien kanssa kaikkea kivaa.
4. Muistakaa ottaa välillä rennosti
opiskelujen ohessa. Jos ongelmia tulee
vastaan, niin PROt ja muut vanhemmat opiskelijat ovat teillä mielellään
tukena! Ei kannata stressata liikaa! :)
5. Zyn zyn

Silja Salmelin, suhdevastaava
1. Olen Silja, tulen kotoa.
2. Suhdevastailen Blankon suhteista
yhteistyökumppaniyrityksiin
3. Kaikkein parasta on kivat kokemukset ja sellasen tekemisen ja aikaansaamisen meininki
4. Jos tuntuu että joku kurssi menee yli
hilseen tai et jaksa/pysty/kykene tekemään niitä hommia, niin ota yhteyttä
vastuuopettajaan ja kerro rehellisesti että mikä meininki. Opettajatkin
haluaa että opiskelijat oppii asioita ja
pääsee kursseja läpi, niin yleensä asiat
on selvitettävissä.
5. Helevetin kiireinen.

Aapomikko Matti, rahastonhoitaja
1. Olen Aapomikko Matti ja olen
Pellosta kotoisin oleva toisen vuoden
opiskelija.
2. Olen rahastonhoitaja ja vastuullani
on Blankon talouteen ja rahaliikenteeseen liittyvät asiat.
3. Ihmiset.
4. Ole aktiivinen livenä ja etänä.
5. Etänä ohi.
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Aino Reinikainen, opintovastaava

Tuomas Aho, jäsenvastaava

Juhani Karppinen,
tapahtumavastaava
1. Juhani on nimeni. Alun perin kiero
savolainen, sittemmin nostanut kytkintä ja oululaistunut.
2. Heilun tapahtumavastaavan roolissa,
eli suunnittelen ja järjestelen Blankon
häppeninkeihin liittyviä käytännön
asioita yhdessä muiden toimijoidemme
kanssa. Joskus kun tehdään tapahtumia yhdessä muiden kiltojen kanssa,
toimin silloin kontaktina myös siihen
suuntaan!
3. Parasta tässä toiminnassa on yhdessä tekeminen yhteisön hyväksi. On
mukavaa ja palkitsevaa nähdä kun
porukka viihtyy!
4. Vaikeita kursseja ei oo pakko pähkäillä itsekseen ellei se tunnu luontevalta. Niin tuska, kuin onnistumisetkin
on monesti antoisaa jakaa pienessä
porukassa!
5. Kiltahuone pelastaa :D
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1. Hei, olen Tuomas. Kolme vuotta
TOL:lla opiskellut Torniolainen ja 2.
Blanko ry:n tämän vuoden jäsenvastaava. Jäsenvastaavana pidän mm. ajan
tasalla eri järjestelmiä liittyen esim.
ainejärjestömme Blankon hallituksen
toimintaan.
3. Suosittelen ainejärjestötoimintaa kaikille, oli siitä järjestötoiminnasta aiempaa kokemusta tai ei. Ainejärjestötoiminnassa pääset tutustumaan uusiin
tyyppeihin myös muilta vuosikursseilta
ja saamaan kokemusta monista työelämässä relevanteista taidoista.
4. Kun kurssien hommia tekee tasaisesti alusta asti pois alta, niin tulevaisuuden sinä kiittää.
5. Fuksisuunnistuksen voitto.

1. Olen Aino ja tulen Oulusta.
2. Olen opintovastaava, eli tehtävänäni
on olla linkkinä opiskelijoiden ja laitoksen välillä ja tuoda opiskelijoiden ääntä
kuuluville mm. tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokouksissa.
3. Klassinen vastaus, eli huiput tyypit
joihin sen kautta tutustuu!
4. Tapahtumiin kannattaa osallistua
varsinkin alussa niin löytää kavereita
joiden kanssa voi yhdessä tuskailla
kurssitöiden parissa.
5. Jännittävä, erikoinen.

Sampo Lunkka, fuksivastaava
1. Hei olen Sampo ja tulen rauhassa.
Olen maailman nuorin vanhus sekä
helsinkiläisin oululainen.
2. Toimin fuksivastaavana. Olen siis
se kaveri, jonka puoleen kääntyä, kun
ryhmänohjaajasi nukkuu pommiin
pienryhmätapaamisesta. Muina aikoina
olen mukana fuksitapahtumissa (nähdään siellä) ja hallituksen kokouksissa
(toivottavasti sielläkin).
3. Opiskelija-ainejärjestöhommeleissa
on mukavinta pöhinä.
4. Tuu sanomaan mulle moi :)
5. Kari Grandi.

Tommi Lämsä, tiedottaja
1. Tommi ”Läntinen” Lämsä, 22v ja olen ihan Oulusta kotoisin
2. Toimin Blankon tiedottajana eli hommiini kuuluu sähköpostilistojen ylläpito
sekä jäsenistön tiedottaminen (surprised pikachu face) tapahtumista, työpaikoista ja muista heitä koskevista asioista.
3. Mahtava aktiiviporukka joka saa rankemmatkin järjestöhommat tuntumaan
mukavilta ja rennoilta.
4. Älkää jättäkö kursseja roikkumaan niin vältytte turhalta stressiltä. Kannattaa
myös käydä mahdollisimman paljon tapahtumissa, koska niissä voi tutustua
uusiin ihmisiin rennoissa merkeissä.
5. Vauhdikas ja toiminnantäyteinen.
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Tutkinto-ohjelmavastaavan

terveiset

Uudelle opiskelijalle

dyntämisessä ihmisten elämässä. Lisäksi monet henkilökunnastamme ovat
ervetuloa opiskelemaan tietojen- suorittaneet pedagogisia opintoja opekäsittelytieteitä. Olet varmaankin tustyötään parantaakseen.
perehtynyt jo niin paljon markkinointimateriaaliimme, että tiedät Itselläni toinen nelivuotiskausi tutkinvalinneesi mielenkiintoisen alan, joka to-ohjelmavastaavana on päättymässä
työllistää nyt ja tulevaisuudessa. Olet tämän vuoden lopussa. Opetuksemme
viime aikoina kuullut myös oppimisen viitoittaminen digitaalisuuden hyödyndigiloikasta - ja todennäköisesti itsekin tämiseen on ollut merkittävimpiä toikokenut etäopetuksen mahdollisuudet miani tänä aikana. Muita jo nyt tuloksia
ja haasteet.
tuottavia linjauksia on ollut opetussuunnitelman rakenteen ja sisältöjen
Meille tietojenkäsittelytieteissä verk- uudistaminen, kurssien ja niistä vastaako-opetus ei ole kuitenkaan vain koro- vien opettajien ryhmittely asiakokonaina-ajan ilmiö. Olimme jo monta vuotta suuksittain moduuleihin sekä avoimen
aiemmin rakentaneet uusia kursseja ja yliopiston tarjonnan ja avoimen väylän
päivittäneet vanhoja hyödyntäen digi- kehittäminen. Uusi opetussuunnitelma
taalisia oppimateriaaleja, kuten vide- on otettu käyttöön vaiheittain syksystä
oita ja sähköisiä tehtäviä. Hyvin suun- 2019 alkaen, ja avoimen väylä alkaa olla
niteltuina ja toteutettuina ne antavat jo merkittävä kanava uusien opiskelijoijoustoa sekä opetukseen että opiske- den hankinnassa: ensi keväänä otamme
luun. Ne eivät ole kuitenkaan itseisarvo kaikki 15 opintopistettä riittävällä opineivätkä koko opetuksemme, vaan verk- tomenestyksellä suorittaneet hakijat
ko-opiskelu muodostaa yleensä vain ilman kiintiötä. Pienempiä kehittämisikään kuin kurssin rungon. Lähiopetus- toimia on lukematon määrä, ja työ on
tapahtumat ovat niiden rinnalla käy- luonnollisesti jatkuvaa.
tössä silloin, kun ne tuovat lisäarvoa ja
toimivat vuorovaikutteisesti. Puhumme Yliopisto ja sen opetus muuttuu kuiten”digitalisuus ensin - säilyttäen kampus- kin hitaasti, ja monien viime vuosina
kokemus” -periaatteesta, jossa ”oppimi- tehtyjen uudistusten tulokset näkyvät
nen ja oppijat ovat keskiössä”. Tietojen- vaikkapa tutkintomäärissä vasta vuokäsittelytieteilijöinä meidän kuuluukin sien päästä, ehkä seuraavalla nelivuotisolla edelläkävijöitä ohjelmistojen ja kaudella. Osaltaan siihen vaikuttaa tuttietojärjestelmien innovatiivisessa hyö- kintojen pituus - tavoiteajassakin viisi

T
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vuotta maisteriksi - mutta myös akateeminen vapaus (Yliopistolaki, 6 §), joka
antaa tutkijoille ja opettajille päätäntävaltaa niin sisällöistä kuin menetelmistäkin. Lisäksi omalle vastuukaudelleni
on osunut alamme siirtyminen uuteen
Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaan,
aiemmin sekä tutkimuksesta että opetuksesta vastanneiden isompien laitosten pilkkominen pienempiin tutkimusyksiköihin ja erillisiin tutkinto-ohjelmiin
sekä koulutuksen tuen asiantuntijoiden
siirto omiin ryhmiinsä eli tiedekuntaja yliopistotasolle koulutuspalveluihin.
Nämä ovat sitoneet paljon resursseja,
ja pakottaneet meidät etsimään uudenlaisia käytänteitä monimutkaisessa
matriisiorganisaatiossa
toimimiseen.
Sekin työ jatkuu yhä.

ja opiskelijan sekä opiskelijoiden keskinäisen vuorovaikutuksen tehtävänä on
tukea tätä prosessia. Tutkimusyksiköt
palkkaavat opetustyötä tekevän henkilöstön, tutkinto-ohjelmat kokoavat ja
linjaavat koulutusta, tiedekunnat toimivat hallinnollisena rakenteena ja koulutuspalvelut tukevat sekä opiskelijoita
että opettajia. Nämä voivat silti vain
antaa riittävät edellytykset varsinaiselle
vuorovaikutukselle ja oppimiselle. Isoin
vastuu jää sinulle!
Edessäsi on paljon uutta ja mielenkiintoista, joista toivon sinun saavan
mahdollisimman paljon mukaasi. Tee
seuraavista viidestä vuodesta menestyksekkäät ja ikimuistoiset.

Henrik Hedberg
Lopulta oppiminen tapahtuu kuiten- tutkinto-ohjelmavastaava
kin aina opiskelijan aivoissa. Opettajan tietojenkäsittelytieteet
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PRO ESITTELYT
Laura "lulu" Djerf

On taas syksy ja uudet fuksit ovat tulleet! Onneksi heitä opastamaan on valittu mahtavat pienryhmäohjaajat, jotka ovat vanhempia tietojenkäsittelytieteiden
opiskelijoita. Jotta voimme kaikki tutustua vähän paremmin tämän lukuvuoden
pienryhmäohjaajiin, kysyimme heiltä seuraavat kysymykset:
1. Kuka olet, mistä tulet, opintojen aloitusvuosi?
2. Kuvaile itseäsi kolmella sanalla
3. Mikä on parasta opiskelijaelämässä?
4. Protip uusille fukseille?

Johannes Turpeinen
1. Hei vain! Olen Johannes ja olen täältä Oulun suunnilta kotoisin. Opintoni
aloitin viime vuonna, elikkäs toisen
vuoden opiskelija olen.
2. Kolme omasta mielestäni minua
kuvaavaa sanaa olisivat rauhallinen, positiivinen ja avoin.
3. Opiskelijaelämässä parasta on uudet
kaverit ja opiskelijatapahtumat. Opiskelukin voi olla välillä ihan mielekästä.
4. Protippini uusille fukseille on se,
että käykää mahdollisimman monissa tapahtumissa ja tutustukaa uusiin
ihmisiin. Nuo tuovat hyvää tasapainoa
opiskelulle. Älkääkä stressatko vaikka
kaikki vaikuttaisi sekavalta aluksi.

Jere Pesälä
1. Nimeni on Jere, olen asunut Oulussa
koko ikäni ja olen vuoden 2019 fuksi.
2. Tämä on yllättävän vaikea kysymys.
Kai ne olisivat utelias, rento ja aktiivinen.
3. Yliopiston yhteishenki ja fiilis, opiskelukaverit ja mielenkiintoiset luennot.
4. Tutustukaa ja ryhmäytykää muiden
opiskelijoiden ja varsinkin pienryhmäänne kanssa heti opintojen alkumetreillä.
Yhteistuumin opiskelu on paljon helpompaa ja hauskempaa.
Bonus protip (jos korona sallii):
Kiltahuoneella kannattaa poiketa aina
kun sinne pääsee. Siellä on aina hauskaa, siellä tutustuu hyvin muihin opiskelijoihin, sekä pysyy hyvin kärryillä opiskeluiden ympärillä tapahtuvista asioista.
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Joonas Konttila
1. Olen Joonas Oulusta, toisen vuoden
opiskelija. Opinnot aloitin 2020 joten
opiskelijaelämä, yliopiston tilat ynnä
muu mukava oheistoiminta kämpän ulkopuolella on minulle täysin vierasta :D
2. Helposti lähestyttävä, huumorintajuinen ja turbonörtti.
3. 4. Äläkää stressatko!

Maria Ollila
1. Olen Ollilan Maria, maisteripro. Olen
kotoisin Muoniosta ja aloittanut lipastolla
2019.
2. Leipova ja kutova koodari.
3. Opiskeluelämässä parasta on mielenkiintoiset luennot, koodin kääntyminen ja
kaikki opiskelijatapahtumat joissa viettää
aikaa muitten opiskelijoiden kanssa.
4. Verkostoituminen blankolaisten kanssa
on aina kannattavaa.
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Emmi Poutanen

Iiro Candelin

1. Moi oon Emmi ja oon 24-vuotias. Oon
syntynyt Kemissä, mutta varttunut
Lapualla. Oulussa oon asunut nyt ~ 5
vuotta. Opinnot alotin viime syksynä,
elikkäs 2020.
2. Hieno nuori nainen.
3. Ehkäpä se, että meno on suhteellisen
vapaata ja saa muodostaa pitkälti omia
aikataulujaan.
4. Jos ei jaksa, niin koittakaa vaan
jaksaa. Vaikkakin aika masentava, niin
silti erittäin toimiva elämänohje. Mutta
kaiken jaksamisen lomassa, kannattaa
välillä vähän pitää hauskaakin. (:

1. Moi, mun nimi on Iiro ja oon 23-vuotias. Oon
tällä hetkellä toisen vuoden opiskelija, joten alotin mun opinnot 2020 syksyllä.
2. Kolme parasta piirrettä mussa ois varmaankin
sitten se, että tuun toimeen kaikkien kanssa, oon
mukava ja sosiaalinen.
3. Parasta opinnoissa on ehdottomasti koulukaverit ja tietenki opiskelijatapahtumat.
4. Vinkkinä tuleville fukseille: Tutustukaa ennakkoluulottomasti niin muhun kuin muihinkin
opiskelijoihin!

Kalle Kanervo
Ilari Rosenberg
1. Oon Ilari Rosenberg, 22v pyörähti justiin mittariin. Oon kotoosin Seinäjoelta.
Opinnot aloitin 2019.
2. Sosiaalinen, urheilullinen, hauska.
3. Oon saanut hyviä uusia kavereita, sekä
päässyt viettämään hyviä juhlia. Paljon
hienoja kokemuksia ja kivoja muistoja
tullut.
4. Pitäkää unirytmistänne kiinni kynsin
ja hampain, vaikka olisikin etäopetusta.
:D Kannattaa myös hyödyntää yliopiston
ruokailumahdollisuuksia, säästää pitkän
pennin. Osallistukaa tapahtumiin, niitä
löytyy laidasta laitaan ja niistä saa uusia
kavereita!
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1. Kalle Kanervo, 22 vuotta alunperin Raahesta, 2020.
2. Rauhallinen, laiska, kofeiiniaddikti.
3. Parasta opiskelijaelämässä on muut
opiskelijat, tapahtumat ja ryhmätyöt.
Opiskelussa on kans tosi hienoa, kun opiskelijalle on annettu vapauksia vaikuttaa
omiin opintoihinsa.
4. Protip fukseille: Kannattaa hoitaa kurssien tehtävät ajoissa ja suunnitella että
miten ne aikatauluttaa, eikä jättää kaikkea
viimehetkeen stressattavaksi. Apua kannattaa pyytää tarvittaessa.

Veera Kiiskilä
1. Moikka vaan! Olen Veera ja tulen kotisohvalta.
Olen fuksi vuosimallia 2019 eli silloin aloitin opinnot tollilla.
2. Minä olen ainakin monesti iloinen, lisäksi myös
helposti innostuva ja huonekasvi-intoilija.
3. Parasta opiskelijaelämässä on kyllä kiltahommat ja kaverit joita sieltä löytyy. Suosittelen!
4. Kts. edellinen vastaus eli kannattaa osallistua
paljon erilaisiin menoihin ja Blankon toimintaan!
Sillä pääsee jo pitkälle. :)
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Renata Moilanen

Santeri Kottari
1. Hellou! Nimeni on Santeri, ja olen
vannoutunut eteläpohjalainen sekä ehta
paljasjalkainen oululainen. Opinnot aloitin 2019.
2. Joviaali, hujoppi, haaveilija.
3. Tekemisen ja valintojen vapaus niin
opinnoissa kuin elämässä. Uusien ihmisten tapaaminen ja opiskelijapippalot
ovat myös iso plussa. :)
4. Opinnot voivat alkuun tuntua hirveältä taakalta, joten vastapainoksi on
tärkeä muistaa myös pitää hauskaa fuksivuosi on opiskelijan parasta aikaa.
Ja juokaa sitä vettä!

1. Moikka! Mun nimi on Renata ja oon
alkujaan Kemistä. Aloitin opinnot yliopistolla (eli lipastolla) vuonna 2016 ja tollilla
2020.
2. Kaija Koo kysyi Qstockin keikalla että ollaanko me kauniita, riettaita ja onnellisia,
ja huusin takas että joo.
3. Parasta opiskelijaelämässä on ehdottomasti yhteisö, jonka ympärillä kaikki
toiminta pyörii. Tai toisinpäin.
4. Ja vielä supertärkeä protip fukseille:
muistakaa juoda paljon vettä ja pitäkää
muutenkin huolta itsestänne! <3

Samuli Kivivasara

Taija Sirviö

1. Morjens, mä oon Samuli! Oon Suomen Chicagosta, eli Lahest. Aloitin
opintoni syksyllä 2019.
2. Rento, huumorintajuinen ja sosiaalinen kaveri.
3. Parasta opiskelijaelämässä on meikäläisen mielestä itsensä kehittäminen
opintojen kautta, sekä uusiin ihmisiin
tutustuminen.
4. Uskalla pyytää apua muilta opiskelijoilta vaikealta tuntuvissa tehtävissä.
Ei kannata jäädä yksinään murehtimaan ja turhautumaan tehtävien parissa. Auttajia varmasti löytyy! :)

1. Mie olen Taija, kotoisin pohjosempaa
Kolarista ja aloitan tänä syksynä toisen
vuoden opintojen parissa.
2. Miepä kerron tässä mitä mie tykkään
tehä ko en muutakaan keksi. Tykkään urheilla, tehä käsitöitä ja liikkua luonnossa.
3. Varmaan se tietty valinnanvapaus ja tapahtumat, joissa pääsis toivottavasti tulevaisuuessa vähän useammin käymään.
4. Kantsii olla avoimin mielin ja lähteä rohkeasti tapahtumiin mukaan. Eikä kannata
pelätä kysyä apua jos joku mietityttää! :)

Iiso Kramsu
1. Hei, olen Iiso. Tulen Oulusta ja aloitin omat opintoni 2019.
2. Kuvailisin itseäni huumorintajuiseksi, sosiaaliseksi ja seikkailunhaluiseksi.
3. Parasta opiskelijaelämässä on ehdottomasti uusiin ihmisiin
tutustuminen.
4. Protip uusille fukseille on sellainen, että olkaa aktiivisesti
yhteydessä opiskelukavereiden kanssa, jolloin opiskelusta
tulee mielekkäämpää.
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opas

Blankolaisuuteen
Juho "Alo" Toratti

N

oh mitäs sitten tehdäänkään,
kun teillä rakkailla fukseillamme
on ollut hyväksymiskirje kädessä ja pian pitäisi opiskelemaan alkaa.
Varmasti monelle teistä herää erilaisia
kysymyksiä opiskeluun liittyen, sillä
onhan teistä varmasti suurin osa ensimmäistä kertaa kosketuksissa yliopistoelämään. Hätä ei kuitenkaan ole tämännäköinen vaan onhan tämä ollut
kuitenkin kaikkien muidenkin mielessä,
hyväksymiskirjeen saavuttua ja jännityksen alettua. Mielestäni opiskelut lähtevät parhaiten käyntiin ja jatkuvat leppoisasti aina valmistumiseen asti, kun
liityt tietojenkäsittelytieteiden kiltaan
eli Blankoon.

”

Eikö kova työ ja yöhön asti
opiskeleminen olekaan avain
valmistumiseen ajallaan ja
nopeasti?

Mutta mitä blankolaisuus 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 tämän lehden kirjoittamisesta valokuvaamiseen.

”

Blankolaisuudessa tärkeintä
on olla ystävällinen muille
ihmisille!

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. Minusta kuitenkin blankolaisuudessa tärkeintä on olla ystävällinen muille
ihmisille! Toiseksi tärkeintä on pitää
hauskaa, sillä opiskeluaika on kuitenkin
todella lyhyt ja sitä jää varmasti kaipaamaan valmistuttuaan. Osallistumalla
Blankon tapahtumiin varmistat ainakin,
että ympärillä on paljon samanhenkisiä
ihmisiä.

vaihtakaa puheenaihe videopeleihin ja
pop-kulttuuriin. 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.

Blankolaisuuden tl;dr
• OSALLISTU BLANKON TAPAHTUMIIN
• KAVERUSTU PIENRYHMÄLÄISTEN
KANSSA
• MENE REIPPAASTI JUTTELEMAAN
KAIKILLE
• VIERAILE KILTAHUONEELLA
AKTIIVISESTI
• KAHVI/TEE ON ILMAISTA
KILTAHUONEELLA
• KILTAHUONEELLA SAAT APUA
TEHTÄVIIN
• ALA AKTIIVIKSI, JOS KILTATOIMINTA KIINNOSTAA
• MUISTA JUODA PALJON VETTÄ

Opiskelujen alussa kannattaa jo varhain
alkaa keräämään kavereita ympärilleen,
koska näin kaveripiirit muodostuvat jo Mukavaa opiskelujen alkua!
hyvässä vaiheessa ja kavereiden kanssa
on paljon helpompi osallistua erilaisiin Terveisin, Juho
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 juttua ei meinaa luistaa, niin

Blankki 3/21 | 37

Ruokavinkkejä fukseille
Janne "zipp" Sipilä

Jauhelihamakaroni

Tonnikalariisi

Hinta/Laatu TL; DR: Ei maksa paljoa,
mutta vaatii muunnelmia maistuakseen

Hinta/Laatu TL; DR: Halpa salaatti tai
ruoka
Joidenkin mielestä tämä ruoka on salaatti, mutta kyllä minä ainakin lasken
tämän opiskelijaruokien hienoon piiriin.
Joskus olen kuullut vanhoilta ihmisiltä
legendaa siitä, kuinka tonnikalariisi on
klassisinta opiskelijaruokaa. Mahtaa
kuitenkin olla, että tonnikalan hinta
on noussut vuosikymmenien saatossa,
koska nykyisin se ei enää tunnu olevan
suuressa opiskelijoiden suosiossa. Tässä
tämä hienon hieno ruoka kuitenkin on
nyt esitteillä ja paljoa taitoa tai vaivaa ei
tämänkään valmistus vaadi.

Tämä ruoka ei monelle opiskelijalle
paljoa esittelyjä kaipaa. Makaronimössö,
nistipata ja muut, tällä rakkaalla lapsella
on monta nimeä ja yhtä monta tapaa
valmistaa. Oikeastihan tämä opiskelijoiden ja muiden lapsien suosikkiruoka
ei vaadi mitään muuta kuin paistetun
jauhelihan ja keitetyn makaronin. Toki
kyllä pakko myöntää, että jos siihen jättää valmistuksen niin ei kyllä ainakaan
mistään makuelämyksistä pääse nauttimaan. Kannattaa siis vähän avata kukkaron nyörejä ja kehittää ruokaa vähän
itse valitsemallasi salaisella ainesosalla.
Onneksi tämän ruuan sekaan voi heittää
käytännössä mitä vain ja jauhelihankin
voi tarvittaessa vaihtaa kasvisvaihtoehtoon. Tällä kertaa itselläni sattui olemaan jääkaapissa jäljellä hieman oliiveja
ja jalapenoja, joten heitin nekin ruokaan
mukaan.
Eli ohje menee suurin piirtein näin:
Paista jauheliha ja mausta nyt ainakin
suolalla ja pippurilla (lisää paistamisen
lopussa muut lisäosat, jos niitä haluat).
Samaan aikaan keitä pussi myllyn parasta ja sekoita lopuksi kaikki yhteen kattilassa herkulliseksi mössöksi.
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Keitä siis pari desiä riisiä ja sekoita se
1-2 purkilliseen tonnikalaa. Sekoita vielä
joukkoon pakastepussillinen herne-maissi-paprikaa kuuman riisin kanssa ja anna
oleentua viitisen minuuttia kannen alla,
kunnes pakastevihannekset ovat lämmenneet. Siinä se on valmista sitten ja ei
muuta kuin ruoka ääntä kohti. Voit myös
laittaa osan jääkaappiin jäähtymään niin
tuntuu sitten seuraavana päivänä täysin
eri ruualta kylmänä syötynä.

Nuudelit
Hinta/Laatu TL; DR: Halpa ja nopea
hätäratkaisu
Joskus tuntuu siltä, ettei millään jaksaisi
laittaa ruokaa. Tai ehkä jääkaapistasi
ei löydy enää muuta kuin valo. Voi olla
myös hirveä kiire Blankon tapahtumaan
ja jotain täytyy syödä ennen juhlimista. Silloin täytyy turvautua herkullisiin
pikanuudeleihin. Näitä valmispakkauksia
saa halvalla montaa erilaista sorttia,
vaikkakin suurin osa niistä maistuu
täysin samalta. En myöskään suosittele
jäämään pitkäaikaiselle nuudelidieetille,
sillä ravintoarvot ovat saattaneet niistä
myös unohtua kokonaan. Kannattaa
kuitenkin pitää kaapissa hätävarana pari
pakettia nuudeleita, sillä ei voi tietää
milloin laiskuus yllättää.
Oma minimoitu vaivannäkö nuudeleiden valmistamiseen on laittaa nuudelit
mausteineen syvään lautaseen ja vedenkeittimellä keitettyä vettä päälle. Parin
minuutin päästä ne ovat aivan syötäviä,
eikä tiskiäkään synny niin paljon, kun
kattilan kanssa ei yritä mitään liian hienoa.

Yliopiston lounas
Hinta/Laatu TL; DR: Parempaa ei saa
arkisin lounasaikaan siihen hintaan
Helpoin ruoka valmistaa on jonkun toisen valmistama. Ja jos kuitenkin meinaa
yliopistolla pyöriä koko päivän etsien
oikeaa luentosalia tai muuta elämän

tarkoitusta, niin samalla voi käydä syömässä lounaan yliopistolla. Yliopistolta
löytyy monta opiskelijabudjettiin ystävällistä ravintolaa, joissa ruoka-annoksen hinta on tänä vuonna 2,70e. Siihen
hintaan on vaikea saada tehtyä itse
mitään samantasoista sapuskaa ja monen ravintolan valikoima takaa sen, että
jokaiselle löytyy jotain sopivaa. Toki liian
moni ravintola aiheuttaa aina valinnan
vaikeuden ja kavereiden kanssa kiivaan
keskustelun ruokapaikan valinnasta.
Tähän ruokavaihtoehtoon ei myöskään
voi turvautua kuin arkisin ja useimmat
ruokapaikat ovat auki vain lounasaikaan.

Pizza
Hinta/Laatu TL; DR: Kallis, mutta tarpeellinen ratkaisu hätätilanteeseen
Aina halvin vaihtoehto ei ole paras
vaihtoehto. Joskus kun heikkous yllättää
ja tarvitset maksimimäärän lisäravintoa,
kannattaa turvautua tilaamaan kunnon
känkkypizza. Baabelin kebabpizzoilla on
monta kertaa selätetty krapulat kuin
krapulat. Voit myös tarvittaessa kuvitella
itsellensä krapulan, jos oikein alkaa pizzaa tekemään mieli. Hintaahan pizzalle
valitettavasti kertyy vähän enemmän
muihin vaihtoehtoihin verrattuna, mutta
tietyssä olotilassa unohtaa sellaiset
maalliset murheet kuten rahan. Hyvä
puoli kuitenkin monissa pizzerioissa on,
että kotiinkuljetukset ovat yleistyneet,
joten ei tarvitse välttämättä edes poistua kotioloista.
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Yhteistyössä
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