


Blankki on puolueeton ja riippumaton opiskelija-ainejärjestölehti. Blankin testit ja vertailut perustuvat kan-
sainvälisesti 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-si-
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jakelutavasta riippumatta. Toimitus laittaa pyytämättä lähetettyjä kirjoituksia ja kuvia nettiin, ellei hukkaa 
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Onnittelut suuresti 
opiskelupaikan saamisesta 
tänne tietojenkäsittelytieteiden 

pariin!! Toivottavasti ensimmäiset 
päiväsi täällä yliopistossa ovat lähteneet 
mukavasti käyntiin. Hyvää uutta 
alkavaa lukuvuotta myös vanhemmille 
opiskelijoille!

Mää olen Hanna ja toimin kyseisen 
hyppysissäsi olevan Blankin 
päätoimittajana. Blankki on tosiaan 
ainejärjestömme Blankon kiltalehti, 
jota ilmestyy sellaiset viisi painosta 
lukuvuodessa. Tämä lehti on nimeltään 
“Fuksiblankki”, mistä voikin jo 
päätellä sen sisältävän kaikenlaista 
tärkeää ja ajankohtaista tietoa teille 
uusille opiskelijoille! Kannattaa siis 
edes skimmailla lehti läpi, koska 
sieltä voi pistää silmään vaikka mitä 
mielenkiintoista.

Lehteä on tosiaan tekemässä meillä 
tällainen vähän reilu kymmenen 
ihmisen porukka. Toki juttuja voi myös 
kirjoittaa ilman että on virallinen osa 
tiimiä, eli freelancerina!! Ottaa vaan 
heti muhun yhteyttä paatoimittaja@
blanko.fi s-postiosoitteen kautta, jos 
tuntuu kirjoitussormia kutkuttavan. 
Juttuja voi tehdä laidasta laitaan 
esim. harrastuksista, opiskelusta ja 
mielenkiinnon kohteista. Mikäli haluaa 
virallisesti tiimin jäseneksi niin kannattaa 
olla korvat tarkkana syksymmällä liittyen 
Blankon aktiivitoimintaan mukaan 
lähtemiseen. Aikaisempia Blankin 
painoksia voi käydä tiirailemassa sekä 
Blankon kiltahuoneelta että nettisivuilta 
(blanko.fi).

Blankkiin tarvitaan tietysti grafiikkaa, 
jota Blankon graafikot meille yleensä 
työstävät. Lehteen tulee monesti kansi, 
johon jonkinlainen hieno piirrustus 
liitetään. Lisäksi usein artikkeleihin voi 
kuulua joitain pieniä kivoja kuvia, mitkä 
tarvitsevat graafista kosketusta. Blankin 
taittamisen kuitenkin hoitaa erillinen 
Blankkitiimistä valittu taittaja, jonka 
tärkeä tehtävä on luoda lehdelle toimiva 
yhtenäinen ja visuaalinen kokonaisuus. 
Tänä vuonna meillä on tiimistä useampi 
taittajaehdokas, joten he taittelevat 
lehtiä vuoron perään.

Mutta toivottavasti tämä antoi 
vähän osviittaa sille, että mikä tämä 
tämmöinen Blankki oikein on. :D Annan 
nyt seuraavalla sivulla puheenvuoron 
Blankon puheenjohtajalle Niklakselle! 
Kantsii käydä kurkkaan nopee mitä 
meidän PJ:llä on oikein kerrottavaa!

Ja vielä kerran, hyvää alkavaa lukuvuotta 
kaikille!

Pääkirjoitus
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Terveppä terve! Näin syksyn alla on 
jälleen aika toivotella tervetulleek-
si uudet fuksit ja yrittää päästää 

kesästä irti. Minä olen tosiaan Niklas ja 
olen meidän ainejärjestön elikkäs killan 
Blanko ry:n puheenjohtaja vuoden ol-
lessa yhä kaksituhattakaksikymmentä-
kaksi. Itse alan jo valua ännän (n) vuo-
den mittaisen opiskelijaurakan puolelle, 
mutta ei niitä vuosia varmaan kannata 
niin tarkkaan seurata, ainakaan enää 
tässä vaiheessa. Olen 26vee oululainen 
ja maisteriopintoja tosiaan puksuttelen 
tasaisen rauhallista tahtia sitä mukaa 
kun työt ja hallitushommat sallivat, eli 
ei juurikaan :D. Töitä teen ohjelmistoke-
hityksen parissa, onni on suosinut siinä 
mielessä että saan tehdä niitä kuuluisia 
oman alan töitä. Rentoutuakseni kään-
nän katseeni pahasta ruudusta kohti 
hyvää ruutua, sieltä saattaa bongata 
vaikka jonkun hyvän elokuvan! 

Onnittelut tosiaan kaikille uusille opis-
kelijoille uudesta paikasta! Tässä vai-
heessa onkin jo hyvä ottaa varaslähtö 
kiltatoiminnasta mainostamiseen ja 
kertoa jokusella sanalla Blankon toi-
minnasta, ja siitä miten sinustakin voi 
tulla osa sitä jo tuossa vuoden vaihtu-
essa! Meidän kiltaan, Blankoon, saa siis 
liittyä kaikki tietojenkäsittelyn opiskeli-
jat nautiskelemaan jäseneduistamme. 
Lisäksi ohessa tulee osallistuttua Blan-
kon tapahtumiin aina bileistä yhteis-
työkumppani-iltoihin, ja tutustuttua 
mahtaviin tyyppeihin joista osa varmas-
ti tulee olemaan tuttu naama myös 
sitten työelämässä. Kannattaa myös 

ottaa tavaksi heti ensikättelyssä viettää 
aikaa meidän kiltahuoneella vaikkapa 
kahvittelun merkeissä, kahvi on Blan-
kon jäsenille ilmaista! 

Kannattaa nyt hektisen alkusyksyn 
hekumassa muistaa, että omaan pien-
ryhmäohjaajaan voi aina turvautua, ja 
ettei tyhmiä kysymyksiä ole olemassa. 
Opintojen alussa aina tapahtuu niin 
paljon ettei kaikkea muista kuitenkaan 
ja tästä aasinsiltana pääsenkin suosit-
telemaan Blankon tiedotuskanavia! 
Kannattaa ottaa ainakin Telegram ja 
Discord seurantaan, ohjeet löytyvät hä-
peilemättömästi mainostaen nettisivul-
tamme osoitteesta blanko.fi =). 

Ei mulla tähän väliin muuta, tulkaa re-
pimään hihasta tai lahkeesta tai kauluk-
sesta aina kun siltä tuntuu, ja nähdään 
syksyn häppeningeissä. Heipparallaa!

Niklas “kiklas” Riekki Fedja "fedu" Poikonen

Heipä vaan kaikille uusille ja vanhem-
millekin opiskelijoille tasapuolisesti! 
Maa on taas käynyt kierroksensa au-

ringon ympäri ja on aika uuden akateemi-
sen vuoden alkaa. Jälleen on edessä syksy 
täynnä uusia mahdollisuuksia.

Niin kuin tämän Blankin sivuilta tulet huo-
maamaan, olen Fedja, Blankon opinto-
vastaava vuosimallia ‘22 ja pienryhmäoh-
jaajakin vielä. "Mikä on opintovastaava?" 
saattaa fuksit tässä vaiheessa kysyä. No, 
se on sellainen blankolainen, jota kiinnos-
taa, miten kaikilla opiskelut sujuu ja sitä 
rataa. Hommaan kuuluu istua kokouksissa 
ja edustaa opiskelijoita tutkinto-ohjelman 
suuntaan ja vastaavasti pitää Blankoa kar-
talla siitä, mitä laitoksella oikein tapahtuu. 

Fukseille pientä triviaa: lyhenne TOL johon 
tulette varmasti vielä törmäämään, tulee 
sanoista Tietojenkäsittelytieteiden tutkin-
tO-ohjeLma. No ei suinkaan, aikoinaan oli 
olemassa Tietojenkäsittelyopin laitos, josta 
lyhenne sekä myös laitos nimityksenä on 
peräisin. 

Takaisin asiaan! Jos on jotain opintoihin 
liittyvää kysyttävää tai kommentoitavaa, 
minuun saa ottaa yhteyttä. Kanavia on kui-
tenkin monia, joten on hyvä tietää suurin 
piirtein, mitä kautta viesti menee kaikista 
nopeimmin ja vaivattomammin perille. En-
sinnäkin jokaisesta kurssista tulee Peppiin 
täytettäväksi kurssipalaute, johon vastaa-
misesta kannattaa jo heti alkuun tehdä 
rutiini. Se ei vie kauaa, mutta sen kautta 
opettajat saa arvokasta dataa kurssien on-
nistumisesta. 

Toiseksi, jos kyse on jostain nimenomai-
sesta asiasta, kuten että Moodlessa joku 

tehtävä ei toimi tai arvioinnin kanssa on 
epäselvyyksiä, kannattaa rohkeasti laittaa 
viestiä kurssin vastuuopettajalle. Kolman-
neksi, omaopettaja osaa vastata esimerkik-
si kurssivalintoihin liittyviin kysymyksiin ja 
auttaa henkilökohtaisen opetussuunnitel-
man tekemissä. Neljänneksi pienryhmäoh-
jaajat voivat opastaa ja antaa käytännön 
vinkkejä esimerkiksi yliopiston palveluiden 
käyttöön. Sen lisäksi minua voi lähestyä 
kaikkien opintoihin liittyvien kysymysten ja 
asioiden kanssa.

Sähköisen postin voi lähettää osoitteeseen 
opintovastaava@blanko.fi ja lisäksi minut 
löytää esimerkiksi Discordista, Telegram-
mista ja ohjelmointikerhosta. Nämä kaikki 
kannattaa muuten ottaa haltuun!

Onnittelut vielä kaikille fukseille opiskelu-
paikasta ja nähdään kampuksella!

Puheenjohtajan palsta Opintovastaavan palsta
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Hallitusesittely
Blankon vuosittain vaihtuvalla hallituksella on ollut tapana esittäytyä 
vastaamalla Blankin toimituksen heille esittämiin kysymyksiin. Fukseilla 
on yliopistouransa aloittaessa paljon muistettavaa ja opittavaa 
yliopistoelämästä, joten aivan kaikkea on mahdotonta muistaa. 
Toivottavasti kuitenkin edes yksi uusi hallituslainen jää tämän artikkelin 
ansiosta mieleen. Vielä mahtavampaa on, jos uudet fuksit uskaltautuvat 
tekemään parempaa tuttavuutta artikkelin henkilöihin!

Kysymykset:
1. Kuka olet?
2. Mitä teet hallituksessa?
3. Tiivistä blankolaisuus muutamaan sanaan
4. Mikä ohjelmointikieli olisit, miksi?
5. Protip fukseille?

1. Morjenttes vaan, minä olen Niklas 
Oulusta.
2. Puheenjohdan eli oon 
puheenjohtaja :D
3. No se on semmosta hullua pöhinää 
ja spördenjuontia!
4. CSS, muut on liian vaikeita.
5. Käy niin monessa erilaisessa 
tapahtumassa kun vaan kerkeät 
ja jaksat! Fuksivuosi koetaan vaan 
kerran niin suosittelen heittäytymään 
kaikenlaiseen, siinä sitä löytää 
omatkin jutut =). PS juo vettä.

Puheenjohtaja NIklas Riekki

Arttu ”Bugi” Nättinen

Varapuheenjohtaja Hanna Ollikainen

1.  Hanna Ollikainen, tällainen tyllerö 
täältä Oulusta.
2. Oon varapuheenjohtaja eli 
pääasiassa edustan Niklasta 
PJ-hommissa, jos tarve siihen 
jostain syystä tulee. Muuten teen 
kaikenlaista pientä hauskaa esim. 
järjestelen Blankolle lanit, autan 
Haalariprojektissa ja olen yhteyshenkilö 
meidän alumneihin.
3. Lauletaan Bussipysäkillä.
4.  HTML ja CSS, koska niillä pääsee 
leikkiin nettisivuilla.
5.  Muistakaa opiskeluiden ohella ottaa 
rennosti ja mennä tapahtumiin!

Sihteeri Kalle Kanervo

1. Olen Kalle Kanervo. Tulen alunperin Raahesta ja 
olen vuosimallia 99. Opinnot aloitin tuossa 2020.
2. Toimin Blankon hallituksessa sihteerinä. 
3. Itsekin vielä pohdin blankolaisuuden merkitystä, 
niin paha sanua :/
4. C, koska toimin aina välillä.
5. Hoitakaa (opinto)hommat ajoissa alta pois 
niin voi huoleti tehdä sitten kaikkea muuta 
kivaa kuten käydä bileissä ja pelailla videopelejä. 
Kannattaa kans osallistua kaikenlaiseen eri 
toimintaan mitä järjestetään, kun sieltä saa sitten 
niitä kavereita.
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Suhdevastaava Veera Kiiskilä

Fuksivastaava Renata Moilanen

Opintovastaava Fedja Poikonen
1. Olen Fedja. Sen lisäksi olen muitakin 
asioita, kuten hyvästä musiikista ja 
huonoista puujalkavitseistä nauttiva toisen 
vuoden opiskelija.
2. Sitä kysyn itseltänikin. Eikun... no 
opintovastaavanahan sitä on tähän 
mennessä tullut häärättyä.
3. Monipuolista yhteisöllisyyttä.
4. Python varmaan. Se on vähän kun minä. 
Melko yksinkertainen, mutta osaa tehdä 
jänniä juttuja.
5. Kiltahuoneelta saa ilmasta kahvia. T. 
edellisen kahvinkeittokilpailun voittaja.

1. Aapomikko Matti.
2. Rahastonhoitaja.
3. Tietojenkäsittelytieteen 
opiskelijoita Oulusta.
4. Python, laskeminen on 
kivaa.
5. Muista juoda vettä!

Rahastonhoitaja Aapomikko Matti

Tapahtumavastaava Ilari Keronen

1. Renata, 25v. ja Kemistä kotoisin vaan 
Oulussa viihtynyt jo vuodesta 2016. 
Kolmas maisterivuosi pyörähtää nyt 
käyntiin. Täällä on niin kivaa ettei malta 
lähteä pois!
2. Fuksivastaava eli SuperPRO. Kontolleni 
kuuluvat fuksit, PROt ja häirintäasiat, eli 
minun puoleeni voi kääntyä asiassa kuin 
asiassa. Pyörin aika paljon tapahtumissa 
ja kokouksissakin niiden lomassa. 
Toivottavasti törmäillään!
3. Mukavaa nörtteilyä seurassa.
4. Python on mun lemppari, koska se on 
kivaa. Olisin siis varmaan Python ja olen 
sattumoisin myös kiva.

        5. Olkaa omia itsejänne. Joskus riittää,    
        että vaan ilmaantuu paikalle :)

1. Olen Ilari.
2. Hallituksessa olen Tapahtumavastaavana 
eli yksinkertaisuudessaan värkkäilen erilaisia 
menoja Blankolaisille ja oon itse jatkuvasti 
menossa mukana.
3. Blankolaisuus on kasa väkeä kenellä on 
sama mielenkiinnon kohde. 
4. Olisin aivan täysin perus C. Miksi? Hyvä 
kysymys. En osaa koodata kuitenkaan niin 
onko sillä sen enempää väliä mikä kieli 
kyseessä.
5. Kandia ja maisteria ei kannata tehdä 
kolmeen vuoteen.

1. Hei, olen Veera ja neljättä vuotta 
tietojenkäpystelijänä.
2. Oon suhdevastaava, eli huolehdin 
siitä että Blankolla on kivoja yrityksiä 
kaverina. Käytännössä tää on paljolti 
sähköposteilua, mutta myös erilaisten 
yhteistyötapahtumien järjestämistä. Hyviä 
hommia siis.
3. Blankolaisuus on sitä, että kaikki on 
tervetulleita mukaan <3
4. Voisin olla vaikka hilpeän hauska 
emojicode 
🏁🍇
 😀🔤koska hauskuus on kivaa!🔤❗ 
5. Kannattaa osallistua kaikkiin tapahtumiin 
mihin vaan ikinä ehdit! Sillä tavalla tutustuu 

nopeesti moniin kivoihin ihmisiin ja pääsee mukaan vaikkapa kiltatoimintaan 
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Tiedottaja Maria Ollila
1. Oon Ollilan Maria, 
maisteriopiskelija, ikuisesti 25 ja 
Lapista kotosin.
2. Toimin hallituksessa tiedottajana, 
eli kirjotan spämmiä, lähetän 
spämmiä ja päästän spämmiä läpi 
listoille. Satunnaisesti haen myös 
Blankon postit.
3. Blankolaisuus on kiltiksellä 
hengaamista, koodin kanssa 
tuskailua ja hyvää mieltä. 
4. CSS, HTML, Euphoria. Hyvä nimi 
ja hyviä kaimoja viihdemaailmassa, 
plus ihan hyvään aikaa kehitetty. 
5. Koodaus on kivaa, tutustukaa 
toisiinne ja tulkaa tapahtumiin.

Jäsenvastaava Tommi Lämsä
1. Tommi ”Läntinen” Lämsä, 23v, viidettä 
vuotta opiskelen ja oon kotoisin ihan 
Oulusta.
2. Toimin tänä vuonna Blankon 
jäsenvastaavana eli pääasiassa huolehdin 
jäsenrekisteristä ja muistuttelen 
jäsenmaksujen maksamisesta. Hallinnoin 
myös Blankon aktiivien Google-tunnuksia ja 
olen toinen Blankon häirintäyhdyshenkilöistä 
fuksivastaavan kanssa.
3. Spörde, kiltis, Emeriittus ja kurkkumopo
4. Varmaan C++, niin voisin aiheuttaa 
mahdollisimman monelle aloittelevalle 
koodarille sietämätöntä päänsärkyä.
5. Hoitakaa kurssihommat ajoissa, niin 
vältytte turhalta stressiltä. Muistakaa myös 
käydä tapahtumissa, niissä on kivaa ja saa 
kavereita!

Fuksivuoteni Blankolla
Mikael Pekkala

Syksyllä Orientaatioviikon 
ensimmäisenä päivänä ajatukset 
olivat varsin samanlaiset verraten 

siihen, kun aloitin opinnot aikaisemmin 
vuonna 2016 ammattikorkeakoulussa: 
jännitys ja stressi. Miten tulee pärjäämään? 
Minkälaisia uudet opiskelutoverit ovat 
ja pääsenkö tutustumaan heihin? Oman 
lisämausteensa toi koronapotilaiden 
huolestuttavasti nouseva määrä.
Ensimmäisten päivien jälkeen 
tajusin, että stressaaminen oli 
turhaa. Orientaatioviikolla pääsi 
tutustumaan omiin pienryhmäläisiin, 
pienryhmäohjaajaan ja omaopettajaan 
hyvin. Lisäksi Fuksigrillauksessa ja 
Orientaatioviikon päätösjuhlissa tutustui 
muihin fukseihin. PRO ja omaopettaja 
olivat valmiita auttamaan eri asioissa 
ja tuntuikin, että heitä aidosti kiinnosti 
auttaa opiskelijoita pääsemään kunnolla 
yliopisto-opintojen alkuun. Tajusin, 
että tyhmiä kysymyksiä ei ole ja asiat 
selkenivätkin loppujen lopuksi melko 
nopeaa.  
Aikaisempien opintojen myötä sain 
hyväksiluvut kieliopinnoista, muuten 
opintoni lähti liikkeelle täysin nollasta. 
Heti opintojen aluksi lähdettiin 
harjoittelemaan C-kielellä koodaamista 
”Ohjelmointi 1”- kurssilla. Ohjelmoinnin 
kanssa välillä tulee kohtia milloin 
tuntuu, että ei onnistu. Niiden myötä 
oppii parhaiten! Kuitenkin tulee aina 
muistaa mahdollisuus siitä, että voi 
kysyä tehtävistä muilta tai käydä killan 
ohjelmointikerhossa, missä muiden 
opiskelijoiden kanssa päästään tehtävät 
viimeistään purkamaan. Ohjelmoinnin 
lisäksi oli muita kursseja, joissa 
esseetehtävien määrä yllätti minut, kuten 
varmasti monet muutkin. Kuitenkin 

alkujärkytyksen jälkeen esseetehtävien 
tekemiseen muodostui hyvä rutiini ja ne 
eivät ollutkaan niin vaikeita kuin aluksi 
meinasi ymmärtää. Suoritin vuoden 
aikana myös ylimääräisiä kursseja, joista 
sai tietoa omaopettajalta ja kurssien 
vastuuhenkilöiltä, kun rohkeasti kysyi.
Opiskelijatapahtumat alkoivat syksyllä 
lähes vuoden tauon jälkeen. Oli mahtavaa 
päästä eri tapahtumiin juhlimaan ja 
verkostoitumaan kanssaopiskelijoiden 
kanssa! Parhaita opiskelijatapahtumia 
syksyltä olivat ehdottomasti Hurmos ja 
ATK-YTP, joka järjestettiinkin viime vuonna 
Oulussa. Sen perusteella olen varma, että 
haluan mennä tänä vuonna kyseiseen 
järjestettävään tapahtumaan Kuopioon!
Valitettavasti meidän fuksivuotemme 
aikana jouduttiinkin perumaan useita 
tapahtumia aina pikkujouluista kevään 
tapahtumiin asti koronatilanteen vuoksi. 
Kevätlukukaudella tulikin oltua todella 
paljon etäopetuksessa, mutta syksyn 
verkostoitumisen ansiosta kurssien 
ryhmätehtävien tekeminen olikin 
varsin mieluisaa, kun ruudun toisella 
puolella olevat opiskelijat olivat jo 
tuttuja. Onneksemme kevät huipentui 
Haalarinkastajaisiin ja kunnolliseen 
opiskelijavappuun!
Toivotan tsemppiä uusille fukseille 
ensimmäiseen opintovuoteen. 
Opiskelun lisäksi muistakaa 
myös nauttia opiskelijaelämän 
iloista!
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OPAS BLANKOLAISUUTEENOPAS BLANKOLAISUUTEEN

Kirjoittanut Juho "Alo" Toratti

Noh mitäs sitten tehdäänkään, 
kun teillä rakkailla fukseilla on 

ollut hyväksymiskirje kädessä jo 
tovin ja pian pitäisi opiskelemaankin 
alkaa. Varmasti itse kullekin herää jos 
minkälaisia kysymyksiä opiskeluun 
liittyen, onhan teistä varmasti suurin 
osa ensimmäistä kertaa kosketuksissa 
akateemiseen tiedeyhteisöön eli 
tutummin yliopistoon. 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.

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 täysijärkinen ihminen jaksa 
opiskella kuukausia putkeen ilman 
pientä irtautumista arjesta. On siis 
hyvä, että tietojenkäsittelytieteiden 
kilta on olemassa, koska sen 
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 
syysykokouksessa, jossa myös 
Blankon jäsenillä on äänioikeus. 
Killan toimintaa ja pienempiä 
tehtäviä tekevät myös kilta-aktiivit, 

” 
Eikö kova työ ja yöhön asti 

opiskeleminen olekaan avain 

valmistumiseen ajallaan ja 

nopeasti?”

joiden työkuvat voivat vaihdella 
aina tämän lehden kirjoittamisesta 
valokuvaamiseen.

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. 
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. Vaikka voisi vaikuttaa, että 
blankolaiset koostuvat hyvin pitkälti 
introverteistä, on myös seassa paljon 
ekstroverttejä. 

Opiskelujen alussa kannattaa jo 
varhain alkaa keräämään kavereita 
ympärilleen, koska näin kaveripiirit 
muodostuvat jo hyvässä vaiheessa ja 
kavereiden kanssa on paljon helpompi 
osallistua erilaisiin tapahtumiin. 
Varsinkin pienryhmien 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 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. 

Mukavaa opiskelujen alkua! 

Terv, Juho

”  
Blankolaisuudessa tärkeintä 

on olla ystävällinen muille”

 Blankolaisuuden tl;dr

-Osallistu Blankon tapahtumiin
-Kaverustu pienryhmäläisten kanssa
-Mene reippaasti juttelemaan kaikille
-Vieraile kiltahuoneella aktiivisesti
-Kahvi ja tee on ilmaista kiltahuoneella
-Kiltahuoneella saat apua opiskeluun
-Kilta-aktiivina on mukaa
-Muista juoda vettä
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1. Mä on Jack, mut kaikki kutsuu Jaskaksi. Ihan alun 
perin oon Kanadasta, mut pikkusena muuttanu 
Hämeenlinnaan ja viimevuonna muutin Ouluun eli 
oon tosiaan nyt 2. vuoden opiskelija.
2. Joka bileiden Picolo-pelinvetäjä. Yritän kans löytää 
tilanteesta ku tilanteesta hopeareunuksen.  
3. Ehdottomasti ne kaverit! Ystävät ovat niitä, jotka 
teitä sitten tukee, kannustaa ja auttaa opiskelun 
arjessa.
4. Vappu ja Öllövelli! Mutta kaikki tapahtumat missä 
kävin, oli tosia hauskoja! Fuksitapahtumat ovat myös 
ehdottomasti loistavia!
5. Tähän mennessä Tietoturva. Oli kivoja tehtäviä :)

Jack Sundholm

Antte Heatta
1. Olen Antte, alunperin Inarista, mutta valunut tänne etelän 
lämpöön elämän edetessä. Toista opiskeluvuotta 
aloittelen.
2. Olen helposti lähestyttävä ja ystävällinen 
ihminen. Tykkään hardstyle-musiikista.
3. Opiskelijaelämässä parasta on yhteisöllisyys, 
uusiin ihmisiin tutustuminen sekä kaikenlaiset 
hauskat tapahtumat. On tämä alakin ihan kiva.
4. Parhaat opiskelijatapahtumat tapahtuvat 
Teekkaritalolla, eikä tästä voi edes kiistellä. Tulkaa 
Talolle, ette tule pettymään.
5. Mieluisin suorittamani kurssi on Ohjelmointi 3. 
Syy: ohjelmointi on ihan kivaa.

Aada Jounila
1. Mun nimi on Aada Jounila ja olen toisen vuoden 
tietojenkäpistelijä, Oulussa syntynyt ja kasvanut. 
2. Pidän itseäni helposti menoon mukaan lähtevänä 
ekstroverttinä, sekä olen hieman taidokkaampi 
puolikas Suomen huonoimmasta beer bong tiimistä. 
Sadoista peleistä voittoja on kertynyt tasan yksi, 
joten saa haastaa :D
3.  ja 4. Opiskelijaelämässä ehdottomasti parhainta 
ovat kaverit, sekä poikkitieteelliset tapahtumat, 
joista suosikkeja ovat Vulcanalia (Hurmos) ja Wappu. 
5. Suosikkikurssia on hankalaa nimetä, mutta kaikki 
ohjelmistoliiketoimintaan liittyvä menee ykköseksi!

Kysymykset:
1. Kuka nää oot? Mistä kotosin ja opiskeluvuosi?
2. Kuvaile itseäsi kahdella virkkeellä.
3. Mikä on parasta opiskelijaelämässä?
4. Mitkä on parhaat opiskelijatapahtumat?
5. Lempi kurssi?

Ilari Keronen
1. Meikä maradoona on Ilari "Ilpo” Keronen. 
Alunperin lähtöisin etelästä hienosto Vantaalta ja 
tosiaan Toisen vuoden opiskelija tässä ois.
2. Tosiaan käskettiin kuvailla itteään jotenkin, 
mutta tässä nörtissä ei ihan kauheesti mitään 
ole. Noh ensiks ainaki sitä on kiinnostunu 
videopeleistä ja koodaus on hauskaa, mut ehä 
mä ny sitä osaa. Extrovertein introvertti mitä tuut 
koskaan tapaamaan.
3. Opiskelijahaalarit vievät paljon yleisiä stigmoja pois (deekuilu)
4. Kaikki tapahtumat missä on sauna on parasta (sauna patonki).
5. Lempi kurssi ollut ohjelmoinnin alkeet eli ohjelmointi 1.

Mikael Pekkala 1. Oon Mikael Pekkala. Sodankylästä kotoisin, 
mutta Oulussa jo reilut kuusi vuotta asustellut. 
Toinen opiskeluvuosi alkamassa.
2. Olen puolet Suomen huonoimmasta beer pong 
tiimistä, voi haastaa. Erityisvahvuuteni on se, että 
keksin aina hyvän syyn pizzan syönnille.
3. Yhteisöllisyys, bileet ja akateeminen vapaus (ja 
toki myös sen tuoma vastuu🙂 ).
4.  Vappu! Sitä odotellessa Hurmos ja ATK-YTP. 
Haalarinkastajaiset ovat myös jostain syystä 
jääneet mieleen..
5. VR Systems and Humans

PROt tutuksi!
Hanna ”Ankka” Ollikainen
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Roope Karppinen
1. Roope Karppinen, kotoisin Jyväskylästä. 
Kävin koukkaamassa Rovaniemellä ennen 
Ouluun asettumista, ja nyt alkaa kolmas vuosi 
tietojenkäsittelytieteitä.
2. Toisinaan ujo ja varautunut, mutta rohkea ja 
valmis kohtaamisiin; toisinaan estoton, koko ajan 
äänessä oleva moottoriturpa, jonka kuulee toiselle 
puolelle lipastoa! (tietäjät tietää)
3. Opiskelijakaverit, opiskelijatapahtumat, lipastolla 
edullisesti syöminen. Kunniamaininta PahkiSpeksille, 
menkää kattomaan 2023-show kun se tulee :)
4. Talolla järjestettävät tapahtumat sekä Wapun 

alla Wesibussi!
5. Ohjelmointikurssit, ja sitten kaikki, joista on päästy 
läpi.

Joonas Vuolukka
1. Joonas "Jomppexx" Vuolukka
Alakujaan mää oon kotosin Kemistä. Nyt opiskelen 
jo kuudetta eli N:ttä vuotta :D
2. Tähän päätin kysyä puolueettomien ja reilujen 
tuomarien arvioita. "Touhukas puuhamies” – TY
”Iso ukko, jolla on valtava luonne” – Paras kaveri
3. Muut opiskelijat, luennoitsijat, proffat... Yleisesti 
ihmiset, kannattaa tutustua. Samaten erilaiset
harrastejärjestöt.
4. Approt on parhaita ja jonotus.
5. Onko opiskelijoilla tällasia? Ai on? No sitte 
kandiprojekti sekä VR-järjestelmät ja Ihmiset

Julia Heikkilä 1. Moikka! Oon Julia, Oulusta kotoisin ja fuksi 
vuosimallia 2020 eli kolmannen vuoden 
opiskelija.
2. Mukava ja vähän höpsö ihminen, jolla on 
harvoin tylsää. Tykkään tehä drinkkejä ja juoda 
niitä.
3. Ehdottomasti opiskelukaverit, melko 
vapaa aikataulu ja loputon määrä erilaisia 
opiskelijatapahtumia.
4. Tähän mennessä parhaimpia tapahtumia on 
ollut Hurmos, Öllövelli & vapun tapahtumat.
5. Ihmislähtöinen suunnittelu

Samuli Kummu
1. Meitsi on Samuli, ihan täältä Oulusta kotoisin ja alotin 

opiskelun vuonna 2020. 
2. Sanoisin, että tuun aika hyvin toimeen melkeenpä 
kaikkien kanssa. Harrastan partiota ja tykkään 
värkätä kaiken tietotekniikkaan liittyvän kanssa.
3. Tapahtumat! Ja kanssaopiskelijat tietenkin (niissä 
tapahtumissa).
4. Sitsit ja tietenkin vappu! Poikkitieteelliset 
tapahtumat on myös tosi kivoja mun mielestä.
5. Tietorakenteet ja algoritmit. Siinä pääsi oikeasti 
pohtimaan asioita ja haastamaan itseään.

Louna Arttijeff1. Mä oon Louna, oon kotoisin Kemistä ja tää 
on mun toinen opiskeluvuosi.
2. Hmm… oon melko menevä ja sosiaalinen, 
mutta musta löytyy myös rauhallisempi puoli.
3. Samanhenkiset ihmiset ja mahdollisuus 
päästä kokemaan kaikenlaisia siistejä 
juttuja, niin opiskeluun liittyviä, kuin vähän 
vapaamuotoisempiakin.
4. Sitsit ovat ainakin olleet tosi hauskoja! ATK-
YTP on myöskin varmasti kokemisen arvoinen, 
satuinpa vain itse nukkumaan viimeksi 
lipunmyynnin ohi…
5.Tähän mennessä varmaan laitteet ja 
tietoverkot.

Fedja Poikonen
1. Fedja oon ja Kajjaanista lähdin vuosi 
sitten opiskelemaan eli toinen vuosi 
alkamassa
2. Jotkut sanoo puheliaaksi. Totuus on se 
että oon vaan kova pätemään.
3. Itse olen tässä koska oon aina halunnut 
oppia, olipa se sitten kursseilla tai 
ainejärjestötoiminnassa
4. No ohjelmointikerho tietysti :D
5. Suppealla otannalla (n=61 op) sanotaan 
vaikka että Tietoturva (811168P).
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Emmi Poutanen
1. Olen Emmi, syntynyt Kemissä, kasvanut Lapualla ja 
nyt ollaan Oulussa. Opiskelen kolmatta vuotta. 
2. Mummo kerran sano että: "Toiset tekee mitä osaavat, 
mutta Emmi tekee mitä haluaa". En siis osaa mitään, 
mutta teen silti.
3. Ehdottomasti se, että pääsee matalalla kynnyksellä 
tutustumaan uusiin ihmisiin. Omaa aikatauluaan voi 
myös pitkälti suunnitella itse, niin pääsee silloin tällöin 
käväisemään kaikenlaisissa tapahtumissakin.
4. Varmaankin fuksisuunnistus. Loistava tilaisuus päästä 
tutustumaan sekä opiskelutovereihin että Kaijonharjun 
idylliseen ympäristöön. Myöskin sitsit ja approt on 

kivsui.
5. Ohjelmointi 2

Aapomikko Matti
1. Aapomikko Matti Pellosta ja kolmatta vuotta 
opiskelen täällä.
2. Koitan elää elämäni niin, et se menee eteenpäin ja on 
eletty. 
3. Opiskelijaelämässä on parasta ihmiset ja yhteinen 
toiminta eri opiskelijoiden kesken.
4.  Paras opiskelijatapahtuma on Lappilaisen osakunnan 
illat. 
5. Lempikurssini on ruotsi. Pirun tarpeellista ja hauskaa.

Hanna Ollikainen
1. Oon Hanna Ollikainen ja olisinkohan viidennen 
vuoden opiskelija. Kotosin ihan täältä Oulusta.
2. Nauran tosi helposti kaikelle ja oon muutenkin 
aina iloisen oloinen. Tykkään piirtää hasuja juttuja ja 
pelata videopelejä.
3. Opiskelijaelämä ja tapahtumat!! Ne tuo mukavasti 
tasapainoa opiskeluihin.
4. Fuksisuunnistus, Syysexcu ja ATK-YTP!
5. Hmm kandivaiheesta varmaan 
Käyttöliittymäohjelmointi (nykyään Ohjelmointi 3??) 
ja maisterivaiheesta tällä hetkellä Persuasive Systems 
Design.

Sara Lundqvist
1. Mää oon Sara, hybridi mallia Helsinki-Pudasjärvi-Oulu, 3. vuoden opiskelija.
2. Ikuisesti katkera siitä, että en koskaan saanut 
kirjettä Tylypahkaan. Nyt paikkaan tätä aukkoa 
elämässäni opiskelemalla tietojenkäsittelytiedettä, 
mikä on eräänlaista velehoutta sekin.
3. Uudet ystävät, yllättävät tilanteet ja kaikki muut 
pienet strösselit mitä opiskelu elämään tuo!
4. Fuksisuunnistus ja excut, jos kaipaat suurta 
seikkailua.
5. Ohjelmointi 1. Siitä ku selviätte, selviätte mistä 
vaan. <3

Sanja Kaan
1. Oon Sanja, kotoisin Limingasta ja nyt on toinen 
vuosi menossa.
2. Aika hiljanen ja chilli ainakin aluksi. Hyvässä 
seurassa varautuneisuus unohtuu.
3. Tottakai ryyppäämi… siis tuttavuuksien saaminen, 
uusien kokemusten kerääminen ja hyvien muistojen 
luominen.
4. Pakko myöntää etten kauheena oo erilaisissa 
tapahtumissa juossut mutta ehottomasti kannattaa 
käyä sitseillä! Niistä oon tykänny tosi paljon.
5. Tähän mennessä mielenkiintoisimmat kurssit on 
ollu tietoturva ja vaatimusmäärittely.

Tuomas Rosbacka
1. Oon Tuomas Rosbacka. Lähes aina oon Oulussa asunut ja aloitan 
nyt toisen opiskeluvuoteni, jonka aikana on 
tavoitteena suorittaa kandi.
2. Kuvailisin itseäni uteliaaksi ja luovaksi. Tykkään 
haasteista.
3. Vapauden määrä. Esimerkiksi opinnot voi 
suorittaa oletettua nopeammin tai hitaammin ja 
kurssien suoritusjärjestys on joustava.
4. Sitsit ja suunnistustapahtumat.
5. Ensimmäisen vuoden paras kurssi oli mielestäni 
Ohjelmointi 1. Iso läjä ohjelmointitehtäviä valmiina 
tehtäväksi omalla tahdilla ja yksi projekti, jossa 
tehtiin yksittäiseen ohjelmaan viikottain lisäyksiä.
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Yhteistyökumppanimme:
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Loimuun kuuluminen on fiksua! 

OLEMME LUOTETTAVA KUMPPANI 
FUKSIVUODESTA AINA ELÄKEPÄIVIIN ASTI
Me Loimussa tiedämme, että oman ammatti-
identiteetin luominen ja ensimmäisen oman alan 
työpaikan hankkiminen voi olla työlästä. Siksi 
haluamme auttaa ja tukea alojemme opiskelijoita 
heti opintojen alkuvaiheesta lähtien!

Teemme mielellämme yhteistyötä myös ainejärjestösi 
kanssa! Loimusta saatte tilaisuuksiinne puhujia ja 
kouluttajia, jotka voivat auttaa alanne opiskelijoita 
eteenpäin omien suunnitelmien ja hakemusten kanssa. 
Ota yhteyttä oman järjestösi aktiiveihin, Loimun paikal-
lisyhdistykseesi tai Loimun toimistoon, niin aloitetaan 
yhteisen tilaisuuden suunnittelu.

Erityisesti opiskelijoille hyödyllisiä 
palveluitamme ovat:

• Loimun alojen uramahdollisuuksien 
esittely

• Henkilökohtainen ura- ja 
työnhakuneuvonta

• Juuri sinulle räätälöidyt 
työnantajalistat ja uramahdollisuudet

• CV:n, työhakemuksen ja LinkedIn-
profiilin palautepalvelu

• Työsuhteeseen liittyvä 
neuvontapalvelu

Fuksikampanja! 
Fuksivuonna Loimuun 

liittyvät uudet jäsenet saavat 
fuksisyksyn ja sitä seuraavan 
kalenterivuoden jäsenyyden 

ilmaiseksi!

Tästä se alkaa!
Uusi lukuvuosi on pyörähtämässä käyntiin ja on aika toivottaa uusille (ja miksipäs 
ei vanhemmillekin) opiskelijoille onnea opiskelupaikasta ja paljon opiskeluintoa! 
Syksyn aikana kannattaa huolehtia omasta jaksamisesta ja opiskelijatapahtumien, 
opiskelun ja muun arjen tasapainottamisesta. Uuden lukuvuoden pyöriessä 
kannattaa taas kurkata mitä erilaisia tapahtumia ja koulutuksia Loimu järjestää. 
Seuraavassa tekstissä kerrotaan muutamista Loimun jäsenilleen tarjoamista eduista 
ja palveluista.

Oikein mukavaa syksyä kaikille!
Saana Riekki, Loimun Oulun kampuspromoottori

Kesälomat, kesätyöt ja harjoittelut 
ovat takanapäin ja on aika palata 
opiskelijakollegoiden pariin kampukselle. 
Syksyyn liittyvät olennaisesti odotukset 
tulevasta lukukaudesta, ajanvietto 
opiskelukavereiden kanssa ja erilaiset 
opiskelijatapahtumat-itse opiskelua 
unohtamatta. Me Loimussa haluamme 
olla läsnä sinun opiskelijasyksyssäsi.
Loimu tukee oman ainejärjestösi 
toimintaa monipuolisen yhteistyön 
kautta esimerkiksi sponsoroimalla 
haalareita ja erilaisia yritys- ja 
työelämäexcursioita. Ainejärjestön 
tukemisen lisäksi Loimulla on 
kampuksellasi oma aktiivinen 
opiskelijayhdistys, joka järjestää 
tapahtumia ja työelämätilaisuuksia 
juuri sinua varten! Kannattaakin ottaa 
Loimun opiskelijat Oulu seurantaan 
somessa ja osallistua aktiivisesti 
tarjolla oleviin aktiviteetteihin. 
Kampuksellasi toimii myös Loimun 
oma kampuspromoottori, johon 
voit ottaa yhteyttä kaikenlaisissa 
Loimuun liittyvissä asioissa 
ja kysymyksissä. Loimu tukee 
opiskelijan matkaa kohti työelämää 
monin eri tavoin. Ole yhteydessä 
Loimun opiskelijayhdistykseen tai 

kampuspromoottoriin, jos haluat 
esimerkiksi ideoida tai järjestää 
loimulaisten opiskelijoiden työelämää 
tukevia tapahtumia tai vaikkapa 
yritysvierailuja. 
Opiskelijasyksy on usein aktiivista aikaa, 
jolloin sattuu ja tapahtuu. Olethan jo 
huolehtinut oman tonttisi kuntoon 
ja hoitanut itsellesi asianmukaiset 
vakuutukset turvaamaan selustasi 
vahingon varalle? Jos et, niin ei hätää: 
liittymällä Loimun jäseneksi pääset 
vaivattomasti käsiksi myös merkittäviin 
vakuutusetuihin. Kannattaa tutustua! 
Talven lähestyessä ajankohtaiseksi 
nousevat myös erilaiset laskettelu-, 
hiihto- ja muut mökkireissut. Eipä 
ehkä ensimmäisenä arvaisi, mutta 
meille loimulaisille nämäkin reissut 
järjestyvät edullisemmin ja Loimu onkin 
syytä pitää mielessä mökkivarauksia 
ja reissusuunnitelmia tehdessä. 
Kannattaa tutustua samalla muihinkin 
Loimun etuihin ja palveluihin ja liittyä 
opiskelijajäseneksemme. 

Oikein antoisaa ja nautinnollista syksyä 
sinulle toivottaa Henri Loimun toimiston 
opiskelijasektorilta! 

Syksy on opiskelijan kulta-aikaa!
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Renata Moilanen

Hei <3 Tervetuloa lukemaan 
Blankin perinteistä fuksivastaavan 
palstaa. Minä olen Renata, tämän 

vuoden fuksivastaava, SuperPRO 
ja yksi häirintäyhdyshenkilöistä. 
Fuksipalleroiselle nämä termit saattavat 
olla kovin hämmentäviä, joten avataan 
niitä vähän.
Fuksivastaavana pidän huolta yhdessä 
pienryhmäohjaajien eli PRO:iden 
kanssa, että fuksit viihtyvät ja löytävät 
paikkansa Blankolla. PRO:t ovat ikään 
kuin oma pienryhmäni, joten fuksi, 
jos PRO:stasi ei kuulu mitään tai joku 
muu asia mietityttää, laita minulle 
rohkeasti viestiä. Tutustun kyllä 
muutenkin mielelläni uusiin ihmisiin, 
joten tule ihmeessä juttelemaan ja 
esittämään kysymyksiä, vaikka mitään 
varsinaista asiaa ei olisi. Kivaahan 
me tultiin tänne pitämään (ja ehkä 
opiskelemaan)! Minuun voi myös ottaa 
luottamuksellisesti yhteyttä, jos kokee 
minkäänlaista häirintää, syrjintää tai 
kiusaamista.
Mitäs sitten. Syksyllä on luvassa 
jos jonkinmoista tapahtumaa ja 
häppeninkiä, joihin kannattaa varsinkin 
fuksina lähteä mukaan. Erityisesti 
pienryhmätoiminnassa kannattaa olla 
aktiivinen, koska opiskeluajan kaverit 
löytyvät usein juuri sieltä. Joskus 
kaverit löytyvät muualta ainejärjestön 
kautta, kuten minulle on käynyt. Aloitin 
yliopistoelämän vuonna 2016 saksan 
kielen ja kulttuurin opintojen parissa. 
Muistan olleeni hyvin ujo enkä oikein 
kokenut sopivani joukkoon. Tähän on 
auttanut ajan ja kokemusten myötä 
tullut rohkeus ja päätös tehdä asioita 
pelosta tai jännityksestä huolimatta. 

Otin ensimmäisenä vuotenani Blankolla 
heti asenteeksi lähteä mukaan kaikkeen, 
mihin vain suinkin pääsen, ja tutustua 
ihmisiin omana itsenäni. No, kävi 
niin, että vuosi myöhemmin hain 
fuksivastaavan pestiin, vaikka se ei ollut 
alun perin suunnitelmissa. Joskus sitä 
ylittää jopa itsensä, kun vain uskaltautuu 
hieman oman mukavuusalueensa 
ulkopuolelle. Kliseistä, mutta niin on 
elämäkin.
Muistakaa fuksit ottaa kaikki ilo irti 
fuksivuodesta! Kiusatkaa PRO:ita ja 
pienryhmäänne ehdottamalla tekemistä, 
näkemistä, ja millaisia ohjauskertoja 
voisitte pitää. Kysykää mitä ikinä 
mieleen juolahtaa. Ja PRO:t voivat 
sitten puolestaan valittaa minulle 
liian aktiivisesta ryhmästä. Parempi 
aktivoitua kuin passivoitua, varsinkin 
koronamyllerryksen jälkeen! Muistakaa 
toisaalta myös ottaa rennosti älkääkä 
polttako itseänne loppuun opintojen 
parissa. Hyvä siitä tulee. :)

Fuksivastaavan palsta

Uudelle opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan 
tietojenkäsittelytieteitä! Olet 
varmaankin perehtynyt jo niin paljon 
markkinointimateriaaliimme, että tiedät 
valinneesi mielenkiintoisen alan, joka 
työllistää nyt ja tulevaisuudessa. Olet 
viime aikoina kuullut myös oppimisen 
digiloikasta - ja todennäköisesti itsekin 
kokenut etäopetuksen mahdollisuudet ja 
haasteet.

Meillä tietojenkäsittelytieteissä verkko-
opetus ei ole kuitenkaan vain korona-
ajan ilmiö. Olimme jo monta vuotta 
aiemmin rakentaneet uusia kursseja 
ja päivittäneet vanhoja hyödyntäen 
digitaalisia oppimateriaaleja, kuten 
videoita ja sähköisiä tehtäviä. Hyvin 
suunniteltuina ja toteutettuina ne antavat 
joustoa sekä opetukseen että opiskeluun. 
Ne eivät ole kuitenkaan itseisarvo eivätkä 
koko opetuksemme, vaan verkko-opiskelu 
muodostaa yleensä vain ikään kuin kurssin 
rungon.Lähiopetustapahtumat ovat niiden 
rinnalla käytössä silloin, kun ne tuovat 
lisäarvoa ja toimivat vuorovaikutteisesti. 
Puhumme ”digitalisuus ensin - säilyttäen 
kampuskokemus” -periaatteesta, 
jossa ”oppiminen ja oppijat ovat 
keskiössä”. Tietojenkäsittelytieteilijöinä 
meidän kuuluukin olla edelläkävijöitä 
ohjelmistojen ja tietojärjestelmien 
innovatiivisessa hyödyntämisessä 
ihmisten elämässä. Lisäksi monet 
henkilökunnastamme ovat suorittaneet 
pedagogisia opintoja opetustyötään 
parantaakseen.

Minä aloitin tutkinto-ohjelmavastaavana 
tämän vuoden alkupuolella. Olen itsekin 
Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteen 
kasvatti ja toiminut täällä pitkään 
tutkijana ja opettajana. Tutkinto-

ohjelmassamme on viime vuosina tehty 
suuri tutkinnon rakenteen uudistus ja 
opiskelijamäärien kasvattaminen. Nyt 
tulevina vuosina tutkinto-ohjelmassa 
keskeisinä asioina tulee olemaan 
opiskelijoiden yhteisöllisyyden ja 
tavoiteaikoihin tähtäävän opiskelun 
tukeminen.

Lopulta oppiminen tapahtuu kuitenkin 
aina opiskelijan aivoissa. Opettajan 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.

Elina Annanperä
tutkinto-ohjelmavastaava
tietojenkäsittelytieteet

Tutkinto-ohjelmavastaavan 
terveiset
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 lukuvuode
n tapahtum

ia
 Blankon

Alkuperäinen: Mikko Rouru (3/2017)
Muokkaukset: Laura Djerf (3/2018), Niina Lunden (3/2019), Atte Tornberg & 
Veera Kiiskilä (3/2020), Joonas Haatainen (3/2021), Atte Tornberg (3/2022)

Syyskuu
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 
fukseille pidetään orientaatioviikon 
päätteeksi oma illanvietto 
Apinatalolla, jossa ei tiettävästi kyllä 
asu apinoita. 

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.

Hurmos (OYY ja OSAKO)
Perinteisesti OYY ja OSAKO järjestävät 
koko korkeakouluyhteisölle suunnatun 
lukuvuoden aloitustapahtuman 
syyskuun aikana. Hurmos 
koostuu päivätapahtumasta ja 
iltatapahtumasta. Päivätapahtuma 
on Linnanmaan kampuksella 
järjestettävä ständeilytapahtuma, 
jossa voi suorittaa päivätapahtuman 
haalarimerkin kiertelemällä ständejä. 
Iltatapahtumassa on taas esiintyjiä 
ja erilaista tekemistä ja menoa. 
Iltatapahtuman haalarimerkin saa 
ihan vain ostamalla lipun. Myös 
Wesibussilla on ollut tapana rullata 
tuona päivänä (Mikä on Wesibussi? Se 
selitetään edempänä). Blankolla on 
yleensä ollut Hurmoksen ulkopuolella 
pressu, jonne ihmiset kokoontuvat tai 
vaihtoehtoisesti etkot kiltahuoneella.

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. Viime 
vuonna ME järjestettiin ATK-YTP täällä 
Oulussa ja nyt onkin vuoro suunnata 
kohti Kuopiota. Tapahtumaan 
kerääntyy tietojenkäpistelijöitä 
kaikkialta Suomesta. Luvassa on 
kaupunkisuunnistusta, luentoja, 
verkostoitumista sekä bileitä. Majoitus 
on ulkopaikkakuntalaisille perinteisesti 
jossain koulussa.

Syysexcu (Blanko)
Lokakuussa koittaa toinen 
Blankon lukuvuoden excuista. 
Reissu kattaa ensin perjantai-
iltapäivänä kaksi yritysvierailua, 

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. Toivotaan, että pandemia ei enää tänä lukukautena yllättäisi ja 
kaikki tapahtumat saataisiin pidettyä normaalisti.

(ja muidenkin)(ja muidenkin)
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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 ja 
yhteistyökumppanit)
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. Myös 
kesätöiden löytäminen mahdollista.

Oulun korkeakoulupäivä (yliopisto)
Tulevien opiskelijoiden rekrytointipäivä, 
joissa olet itsekin saattanut käydä. 
Blankolaisillakin on oma piste, missä 
kärisee popcornit joilla houkutella abit 
nörtteilemään kanssamme! Fuksitkin 
ovat enemmän kuin tervetulleita 
rekrytiimiin mukaan.

OLuT:n pikkujoulut (Oulun 
Luonnontieteilijät ry)
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 
terminaalista laivaan, huhujen mukaan 
kaikki eivät siinä onnistu…

Toimijaksi Blankoon -ilta (Blanko)
Tässä tapahtumassa esitellään Blankon 
hallitus- sekä toimihenkilöpaikat, 
saunotaan ja syödään pizzaa. Oikein 
kiva ilta siis. Paikalla on yleensä 
nykyisiä aktiiveja, joilta voi kysellä 
kysymyksiä. Tarkoitus on kartoittaa 
seuraavan vuoden aktiiviporukkaa, 
kannattaa ehdottomasti tulla 
kuulemaan mikä paikka voisi olla juuri 
sinulle sopiva. 

Syyskokous (Blanko)
Syyskokous järjestetään yleensä 
muutama viikko Toimijaksi Blankoon 
-illan jälkeen, ja siellä valitaan 
seuraavat aktiivit. Tarpeen tullen 
pidetään jännittäviä äänestyksiä!

Joulukuu

Blankon pikkujoulut (Blanko)
Blankolaisten omat pikkujoulut, 
jossa täysin vesiselvä Joulupukki käy 
kertomassa rivoja vitsejään, ja jossa 
pöytä on katettu hienosti. Huhujen 

mukaan tapahtumassa on myös 
perinne, mitä baariexcuksi kutsutaan… 
Tule ja ota selvää!

Tammikuu
Sinimustat bileet (Blanko, SIK, OTiT)
Tunnetaan perinteisesti myös 
nimellä makkarafestarit tai 
nakkisoppa. Legendan mukaan 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.

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. 

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 
tienoilla vuosittain tammikuun 
lopussa. Huisin hauska tapahtuma, 
jonne Blanko perinteisesti kustantaa 

useamman joukkueen niin fukseille 
kuin vanhoille parroille. Tapahtuma 
huipentuu iltabileisiin.

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

Pahkispeksi
Yliopiston poikkitieteellinen speksi eli 
opiskelijateatteri, jossa on joka vuosi 
eri aihe. Blanko on yleensä ostanut 
x määrän lippuja, jotta päästään 
porukalla katsomaan kulttuurihommia.

Kevätkokous (Blanko)
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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 lähdetään viettämään 
viikonloppua Tallinnaan. Tällä reissulla 
on sattunut ja tapahtunut, kannattaa 
kysellä vanhoilta pieruilta lisää.
PS. Ota korvatulpat menomatkalle.

Wappu kaikkine tapahtumineen 
(Blanko ja muut) 
Wapulle voitaisiin kirjoittaa 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
Kesäpiknikit (Blanko)
Ei meistä pääse eroon kesälläkään! 

Hyvän sään sattuessa lähdetään 
yleensä jonnekin puistikkoon 
pelaamaan mölkkyä ja pitämään 
piknikkiä. 

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. Myös alumneja voi nähdä 
tässä tapahtumassa.

OLuT:n kesäjuhlat (OLuT)
Myös OLuT juhlistaa kulunutta kesää 
kutsumalla kaikki kiltansa juhlimaan. 
Paikka vaihtelee, mutta meno on ollut 
yleensä oikein mukavaa.

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.
Kulttuuritapahtumat
Kulttuuri on kivaa ja siksipä Blanko 
järjestää välillä vierailuja museoihin, 
elokuvateattereihin ja muihin 
kulttuurikohteisiin. Viime vuonna 
käytiin Tietomaassa! Kuten muissakin 
Blankon tapahtumissa, Blanko 
kustantaa jäsenistön pääsylipuista 
sievoisen osan.

Urheilutapahtumat
Blanko järjestää lajikokeiluja ja muita 
urheilutapahtumia säännöllisen 
epäsäännöllisesti. Pääasiana niissä 
on hauskanpito, eikä tosissaan 
pelaaminen. Ei siis mitään 
koululiikuntahommaa. Jos sinulta 
löytyy jotain urheiluun liittyviä 
tapahtumaideoita, kannattaa niitä 
rohkeasti ehdottaa urheiluvastaaville!

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.

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 parin 
vuoden aikana järjestänyt vaikka 
minkälaista tapahtumaan niin Twitchin 
kuin Discordin välityksellä. 
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Historiikkipalsta: Excursiot
Maria “maikki” Ollila

Historiikkitiimi on taas tehnyt ah-
kerasti töitä ja kaivellut Blankon 
arkistoja. Tällä kertaa syvennytään 
excujen ihmeelliseen maailmaan. 
Excursio, eli excu on yleensä retki 
toiselle paikkakunnalle tai maa-
han, jossa käydään tutustumassa 
paikallisiin yrityksiin ja toisiin ai-
nejärjestöihin. 

Blankon ensimmäiset excut jär-
jestettiin jo Blankokerhon aikaan. 
Talvella 1973 excursio suuntautui 
Raahen Rautaruukille ja tietoko-
nealan oppilaitokseen. Aiheena 
siihen aikaan olivat hallinnolliset 
järjestelmät sekä prosessisäädön 
tietojärjestelmät. Muita excursi-
okohteita tuohon aikaan olivat 
Veitsiluodon  ja Kemi -yhtiöiden 
tehtaat sekä Lapin kulta.

Vuonna 1978 excursio suuntautui 
Keski-Eurooppaan. Ensin lennet-
tiin Amsterdamiin, josta matkus-

tettiin junalla Pariisiin, jossa tu-
tustuttiin yhteen ensimmäisistä 
versiosta puhelinneuvottelusta. 
Pariisista matka jatkui Hollannin 
Delftiin, jossa vierailtiin paikalli-
sessa teknisessä korkeakoulussa. 
Vuoden 1978 excursion jälkeen 
ulkomaan excursiota tehtiin joka 
toinen vuosi, ja niihin kerättiin ra-

haa monilla tavoilla, kuten myy-
mällä biorytmejä, mitä ne sitten 
ovatkaan.

Muita pidemmän excursion kohtei-
ta olivat Yhdysvallat ja Neuvosto-
liitto. Ulkomaan excursiota ja ex-
cursioryhmiä järjestettiin vuoteen 
1994 asti. Vuodelle 1996 suunnitel-
lun excursion ryhmäkin ehdittiin 
perustaa ja se ehti kerätä rahaa, 
kunnes Blanko joutui verottajan 
hampaisiin vuosien 1992 ja 1994 
excuista. Sen jälkeen ulkomaan ex-
cursiot ovat pääasiallisesti suun-
tautuneet joko Ruotsiin tai Viroon.

Nykyään Blanko excuilee kaksi ker-
taa vuodessa. Syysexcuilla vierail-
laan oululaisten yhteistyökump-
paneiden luona, jonka jälkeen 
vetäydytään mökille viettämään 
laatuaikaa. Keväisin käydään Hel-
singissä yhteistyökumppaneiden 
luona, josta sitten lautalla Tallin-
naan. Siinä missä ulkomaan excur-
siot kestivät vuosikymmeniä sitten 
jopa useita viikkoja, niin nykyään 
excut kestävät viikonlopun, ja 
mahdollisesti vähän päälle. Oispa 
syysexcu.

Lähteet: Blanko 30v historiikki, Sigma 
Inf 4/1973

Haalarimerkki vuodelta 2003

IBM-vierailu vuonna 1990

Syysexcun 2021 vierailu Solitalla
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Kannattaa hyödyntää ainakin ilmainen 
hammastarkastus! Sijaitsee Linnanmaan 
kampuksen kyljessä.

Opiskelijaelämä:

Aktiivi Yleensä killan toimihenkilö 
tai hallituksen jäsen. Blankon 
(ks. Blanko) aktiiveja näkee 
usein tietojenkäsittelytieteen 
opiskelijatapahtumissa. Myös 
pienryhmäohjaajat eli PROt ovat 
Blankolla aktiiveja.

Blanko Oulun yliopiston 
tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden 
ainejärjestö eli kilta, jonka tehtävänä 
on järjestää kaikennäköistä kivaa 
puuhasteltavaa opintojen vastapainoksi 
sekä ajaa opiskelijan etuja tässä 
kylmässä, pahassa maailmassa. Meillä 
on mukavaa, kannattaa lähteä mukaan 
toimintaan!

Fuksi Nimike ensimmäisen vuoden 
opiskelijalle. Käännetty Freshmanista 
jotenkin. Voitu ehkä myös lainata 
saksasta. Pääasia kuitenkin että 
tarkoittaa ekan vuoden opiskelijaa.

Excu / Ekskursio 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!

Haalarit Opiskelijan oma “univormu”; 
käytetään bileissä, excuilla ja erinäisissä 
tapahtumissa. Haalareihin voi 
kiinnittää haalarimerkkejä, pinssejä 
ym. hauskaa rompetta. Blankolaisilla 
tummansiniset. Haalarimerkkien ompelu 

on rentouttavaa puuhaa kaiken stressin 
keskellä!

Humanisti Opiskelija, joka kuuluu 
humanistiseen tiedekuntaan. Tähän 
tiedekuntaan kuuluu monia yksiköitä: 
kielet ja historia, logopedia, historia-, 
kulttuuri- ja viestintätieteet ja Giellagas-
instituutti. Lisää tietoa voi katsoa Oulun 
yliopiston ja OYY:n sivuilta. Blankolaiset 
ovat humanistien kanssa kiltahuone 
naapureita!

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!

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, 

Fuksisanasto
Tähän lehteen muokannut: Sampo “(ᴗᴥᴗ)” Lunkka

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.

Alumni On valmistunut tai ehkä muuten 
opiskelijaelämästä siirtynyt henkilö.

Bumerangi Essee, referaatti tai 
harjoitustyö, joka hyväksymättömänä 
palautuu opiskelijalle kera opettajan 
punakynäisten korjausvaatimusten Eli 
ns. ”bumerangina takaisin”.

Kandidaatti / Kandi Alempi 
korkeakoulututkinto, johon kuuluu 180 
opintopistettä. Siihen menee yleensä 
noin kolme opiskeluvuotta.

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 etuja 
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 erottamiseen.

Pro gradu / Gradu Ylemmän 
korkeakoulututkinnon lopputyö. Avain 
maisterin tutkintoon.

PSOAS Pohjois-Suomen opiskelija-
asuntosäätiö, joka tarjoaa edullisesti 
opiskelija-asuntoja Oulussa opiskeleville. 
Asuntoja löytyy niin keskustan alueelta 
Linnanmaalle ja asumismuotoja ovat 
solu, yksiö ja perheasunto. Opiskelijana 
asuntoa etsiessä kannattaa kyllä 
ihmeessä harkita PSOASia!

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.

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. 
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myöntää professorin arvonimen.

PRO / Pienryhmäohjaaja Apusi ja 
ystäväsi yliopistoon saapuessasi. 
Pienryhmäohjaajaltasi voit kysyä ja 
pyytää apua missä tahansa mihin 
tahansa liittyvässä aiheessa, vastaus 
löytyy ainakin melkein kaikkeen. Lisää 
PROista löydät tästä lehdestä!!

Fuksivastaava Kaikkien 
pienryhmäohjaajien ylivaltias ja 
vastuussa fuksien hyvinvoinnista. 
Häneltä voi myös kysyä apua. Lisäksi 
pestiin kuuluu toimia yhdyssiteenä 
yliopiston ja PROiden välillä. Vuonna 
2021 Sampo Lunkka.

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 fuksipisteitä kerätessä, kaikki 
rajan ylittäneet palkitaan! Blankon 
tapahtumien ilmoittautumislomake 
aukeaa yleensä tähän kellonaikaan.

ATK Automaattinen tietojenkäsittely, 
synonyymi kaikelle elektroniselle daatan 
käsittelylle. Vanhentunut.

IRC EI ole se sivusto johon voi lisätä 
kuviansa muiden ihmeteltäväksi. 
Kuoleva kansanperinne uusien 
modernien pikaviestimien myötä, mutta 
silti niin rakastettu. Lähtöisin muuten 
täältä Oulun TOL:lta!

IT Informaatioteknologia, viittaa 
digitaalisesti tapahtuvaan tietojen 

muokkaamiseen, tallentamiseen ja 
hakemiseen.

Kukkahattu Nimitys yleensä 
käyttöliittymäsuunnitelusta ja/tai 
käyttettävyydestä kiinnostuneille 
henkilöille. Eivät ole niin innokaita 
koodailemaan ohjelmistokehityksen 
puolella. Termiä kuulee käytettävän 
enemmälti Blankolaisten seurassa.

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.

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 sähkötekniikan 
tiedekuntaan.

TEK Oletteko kuulleet TEKistä?! No nyt 
ainakin olette! Tekniikan Akateemiset 
on järjestö, mihin kuuluu suurimmaksi 
osaksi teekkareita ja myös me. Tarjoaa 
neuvontaa mm. työ-, rekry- sekä 
lakiasioissa. Tulee varmasti tutuksi 
ensimmäisten viikkojen aikana!

TiTOL Tekniikan opiskelijoiden liitto 
ry,  johon kuuluu suuri osa suomen 
tietojenkäsittelytieteiden opiskelija 
killoista sekä tietoteknisistä killoista. 
ATK-YTP ja ATK-YTR kuuluvat TiTOLin 
tapahtumiin, mutta YTP:n järjestäjäkilta 

josta löytyy jokaiselle varmasti jotain 
kivaa kuunneltavaa. Kannattaa seurailla 
ohjelmakalenterin julkaisua ja laittaa 
korvat hörölle pari viikkoa ennen Wapun 
alkamista.

Sitsit Akateemisia pöytäjuhlia, joissa 
syödään ja lauletaan opiskelijatovereiden 
kesken. Sitsejä on monella eri teemalla 
ympäri lukuvuoden.

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. 
Ensi vuonna pidetään Blankon 50v 
vuosijuhlat!

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. Wabu ei lobu, jos 
niin voi sanoa.

Wesibussi Bussi numero 69 joka 
kiertää Linnanmaan ja keskustan väliä 
Wappuna. Ehdottomasti kokemisen 
arvoinen asia!

Henkilökunta:

Assistentti / Assari On koulutusvirassa, 
jossa opetetaan ja tehdään omaa 
jatkotutkimusta. Heitä tulet näkemään 
esim. kurssien harjoituksissa harjoitusten 
vetäjinä tai apureina.

Emeritus / Emeriittus Nimike “emeritus” 
tarkoittaa yleensä miespuolista 
eläköitynyttä professoria. Naispuolisilla 
professoreilla käytetään termiä 
“emerita”. Blankon kiltahuoneelta löytyy 
pörröinen pieni hylje nimeltä Emeriittus 
ja hänen kaverinsa Kurkkumopo, joita 
kannattaa käydä tervehtimässä ja 
silittelemessä.

Lehtori Piti alunperin ääntämis- ja 
lukuharjoituksia kielissä, mutta nykyisin 
hän on opettaja muiden joukossa (ei siis 
mikään 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.

Professori / Proffa Yliopistossa tutkiva ja 
opettava tohtorishenkilö, usein vieläpä 
jonkin laitoksen johtaja. Myös erityisistä 
ansioista Tasavallan Presidentti voi 
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Oranssit naulakot Yleisimpiä 
kohtauspaikkoja yliopistolla vihreiden 
naulakkojen lisäksi. Sijaitsevat L5 ja L6 
salien läheisyydessä.

Pub Kuutio Kaijonharjun sydämessä 
sijaitseva pubi, jonka kaikki opiskelijat 
tuntevat (niin hyvässä kuin pahassa). 
Ihan viihtyisä paikka tiettyinä iltoina. 
Siellä voi pelata opiskelijakavereiden 
kanssa biljardia ja laulaa karaokea.

Teekkaritalo / Talo Kaijonharjussa 
sijaitseva Teekkarilupi Oy:n omistama 
juhlapaikka Kalervontie 7:ssä. 
Ainejärjestöt (eli myös Blanko!) pitävät 
siellä monia bileitä ja sitsejä jatkuvasti. 
Kannattaa käydä katselemassa menoja 
ja meininkejä!

Vihreät naulakot Yleisimpiä 
kohtauspaikkoja yliopistolla oranssien 
naulakkojen lisäksi. Sijaitsevat L2 ja L3 
(ja Telluksen) läheisyydessä.

Yliopiston pääovi Pääoveksi nimitetään 
yleensä yliopiston pääsisäänkäyntiä 
“2T”, mutta opiskelijat voivat myös 
käyttää pääoven nimitystä puhuessaan 
ovesta “2S”. Näin voi myös käydä 
yliopiston päärakennuksessa olevan “P” 
oven kohdalla. Kannattaa aina varalta 
varmistaa mistä ovesta puhutaan, kun 
sovitaan tapaaminen pääoven edessä.

Muuta tärkeää ylimääräistä:

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

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.

N-vuosi Joskus opiskelijat saattavat 
käyttää nimitystä n vuoden opiskelija. 
Saa määrittää itse kuinka iso tai pieni 
luku tämä “n” on.

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.

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.

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...

Hmm “Hmm” on erittäin tärkeää sano 
kun pohtii ja/tai mietiskelee jotain 
tärkeää tai ei niin tärkeää.

vaihtuu vuosittain.

TIVIA Tieto- ja viestintätekniikan 
ammattilaiset. Järjestö, johon Blanko 
kuuluu. Ajaa alan etuja ja asioita.

TIVIA Oulu Alueellinen etujärjestö joka 
kuuluu Tiviaan. Järjestää Blankon kanssa 
yhteistyössä mm. kesäjuhlat.

Pioco ry Alumniyhdistys Oulun 
Yliopistossa tietojenkäsittelytieteitä 
opiskelleille henkilöille.

Paikkoja:

Apinapatsas / Ugga-Bugga Kirjaa lukeva 
apinapatsas (nimeltään “Tiedonjano”), 
joka sijaitsee Kaijonharjun keskustan 
läheisyydessä. Blankolla on perinteenä 
käydä lakittamassa se Wapun aikaan.

Baabel Pizzeria Kaijonharjun 
keskustassa, joka on monien 
opiskelijoiden suosikki. Sieltä saa hyvää 
pitsaa. Kannattaa käydä testaamassa.

Caio Entinen opiskelijoiden suosiossa 
ollut baari Kaijonharjun keskustassa, 
joka lopetti toimintansa vuonna 2021. 
Sitä muistellaan erittäin hartaasti 
vanhempien 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!

Kurjet Kurkipatsas, joka sijaitsee 
Snellmanin puistossa keskustassa. 
Blankolla on Wappuperinne käydä siellä 
juottamassa kurkia. Juoton yhteydessä 
julkistetaan myös fuksipistekisan 
voittaja.

Luentosalit L1-L6 Sijaitsevat yliopiston 
keskiössä ja aulan läheisyydessä. Suurille 
luennoille tarkoitettuja saleja.

Mäntybaari Mäntymetsä Pub Kuution 
vieressä. Tarina ei oikein kerro että miksi 
se on nimeltään “baari”.
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