
Lehdykkä
2/2015

FUKSI-



Syntaksis ry2

Lehdykkä 2/2015: Fuksinumero
49. vuosikerta

30.6.2015

Julkaisija
Oulun yliopiston biologikilta
Syntaksis ry

Päätoimittaja
Anna Lukkarinen
lehdykka@syntaksis.org

Toimitus
Sonja Viljamaa

Taitto
Aleksi Takala

Kansikuva
© Satu Aura

Osoite:
Syntaksis ry
Biologian laitos
PL 38
90014 Oulun yliopisto

www.syntaksis.org/lehdykka

Paino
Juvenes Print
60 kpl

Sisällysluettelo
3     Pääkirjoitus
4     PJ:n palsta
5     Biologian opiskelu Oulussa
10   Pienryhmänohjaajat esittäytyvät
14   OLuT-terveiset
15   Pikaopas Ouluun
19   Biologian fuksien sanakirja



Lehdykkä 2/2015 3

Pääkirjoitus
Anna Lukkarinen

Tervehdys sinulle, uusi biologian fuksi! Pidät kädessäsi Oulun yliopiston biologian opiske-
lijoiden ainejärjestön, tuttavallisemmin Syntaksiksen, jäsenlähteä, joka ilmestyy noin nel-
jä kertaa vuodessa. Tämä nimenomainen Lehdykän erikoisnumero on teitä potentiaalisia 
uusia biologian opiskelijoita varten tehty. Sen tarkoitus on antaa pientä esimakua siitä, 
mikä teitä syksyllä odottaa eli tietoa biologian opiskelusta Oulussa sekä esitellä kiltamme 
Syntaksis ry:n toimintaa. Tulevien pienryhmänohjaajienne esittelyt löytyvät myös tästä 
lehdestä. He tutustuttavat teidät opiskelijaelämään ja toimivat apunanne ja tukenanne 
opiskeluiden alkuvaiheessa, kun kaikki on vielä uutta ja outoa.

Hyppäys lukiosta tai ammattikoulusta tai vaikkapa töistä yliopisto-opiskeluun voi olla 
melkoinen. Pari ensimmäistä viikkoa menee luultavasti uuteen ympäristöön totutellessa, 
varsinkin jos Oulu on täysin uusi kaupunki. Ainakin siinä tapauksessa kannattaa katsoa 
läpi myöhemmiltä sivuilta löytyvä Pikaopas Ouluun, joka tarjoaa mm. harrastevinkkejä. 

Vaikka opinnot alkavat tiiviisti jo syksyn ensimetreiltä, kannattaa osallistua myös va-
paa-ajan toimintaan, jota tarjoaa kiltamme lisäksi muut aine- ja harrastejärjestöt. Tar-
jontaa on laidasta laitaan, ja joukosta löytyy bileitä, luontoiltoja, lehden toimittamista 
ja taittamista (Lehdykässä on aina tilaa luoville sieluille), musiikkia ja liikuntaa. Aika ei 
siis varmasti käy pitkäksi, ja erilaisten järjestöjen ja tapahtumien kautta on mahdollisuus 
löytää samanhenkistä seuraa myös muista kuin biologeista.

Ei muuta kuin onnea ja menestystä opintoihisi!

Anna Lukkarinen
Lehdykän päätoimittaja
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PJ:n palsta Sami Saarenpää
Oikein paljon onnea sinulle opiskelupaikastasi! Olet 
juuri pääsemässä osaksi oululaisia biologeja, joten 
tervetuloa joukkoomme mahtavaan.

Esittelenpä itseni näin aluksi: olen meidän kiltam- näin aluksi: olen meidän kiltam-: olen meidän kiltam-
me Syntaksis ry:n puheenjohtaja Sami Saarenpää. 
Minoon kotoosin Etelä-Pohojammaalta, Kurikasta 
(Juuri sieltä, mistä Juha Mietokin!!1!). Luonteeltani 
olen sosiaalinen ja positiivinen, vaikka ankeuttajak-
si välillä kutsutaankin (lähinnä silloin, kun jokin ha-
jottaa). En myöskään pure, joten tulkaa juttelemaan 
mulle! Haluan tutustua jokaiseen uuteen fuksiimme. 

Ouluun olen muuttanut 2011, kun omat opintoni alkoivat. Se oli jännittävää aikaa, piti 
etsiä asunto ja muuttaa omilleen uuteen kaupunkiin, jossa olin käynyt kerran aiemmin 
pääsykokeissa. Ensimmäiset päivät menivätkin vain ihmetellessä. Yliopisto oli liian iso ja 
seinät ihan liian värikkäät. Ihmisiinkin piti tutustua, ettei olisi aivan yksin. Onneksi minul-
la oli paras pienryhmäohjaaja, joka kannusti ja auttoi asiassa kuin asiassa. Lopulta sitä 
tajusi, kuinka mahtavaa täällä onkaan: saat olla oma itsesi, samanhenkisiä ihmisiä löytyy 
ja harrastaa voi melkein mitä tahansa liikunnasta osakuntatoimintaan ja kuoroihin. Jokai-
selle löytyy se oma (eko)lokero. 

Yksi minulle tärkeimmistä harrastuksista on kiltatoiminta, jossa samaa alaa opiske-
levat muodostavat oman kiltansa eli ainejärjestön. Killan tehtäviin kuuluu ottaa kantaa 
opetukseen, järjestää kaikenlaisia tapahtumia ja retkiä ja olla opiskelijoidensa äänen-
kannattaja. Tämä viekin yllättävän paljon aikaa pj:lta (ja opiskelu vähän kärsii), mutta on 
erittäin antoisaa. Tämä vuosi tulee muutenkin olemaan erittäin jännä: meillä on syksyl-
lä lokakuun lopussa vuosijuhlat eli vujut, jossa juhlitaan 55-vuotista kiltaa akateemisen 
pöytäkulttuurin mukaan. Lisäksi tullaan järjestämään luontoiltoja, bileitä ja sitsejä. Joka 
viikko pyörivät myös liikuntavuorot (ainakin sählyä, lentistä ja ultimatea), joihin aina kai-
vataan lisää liikkujia. :) Myös luentojen lomassa kilta on läsnä: Killalla on oma tila, kiltis, 
jonne kaikilla ainejärjestön jäsenillä vapaa pääsy. Se toimii motivaatiokuoppana, jossa 
saa vertaistukea ja apua mieltä painaviin kysymyksiin. Siellä on myös halpaa kahvia/teetä 
ja hauskaa seuraa. Toivon, että näen sinutkin siellä syksyllä! 

Toivotan sinut erittäin tervetulleeksi Oulun yliopistoon biologian opintojen pariin ja 
erityisesti Syntaksis-kiltaamme! Jos jo kesän aikana tulee kysyttävää, minut saa kyllä etsiä 
naamakirjasta ja laittaa viestiä. Nähdään ja jutellaan sitten syksyllä! 

Terveisin, 
Peejiinne Sami

PS. Ilmainen vinkki: Olkaa aktiivisia ja kokeilkaa uusia juttuja, ei sitä tiedä mitä kaikkea 
kivaa yliopistosta löytyy.
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Biologian opiskelu Oulussa
Minna Vanhatalo

Oulussa biologian tutkinto-ohjelmassa opiskelevalla on LuK–tutkintovaiheessa suuntau-
tumisvaihtoehto ja pääaine biologia. LuK -tutkintoon kaikki opiskelijat valitsevat pääai-
ne biologian lisäksi toisen biologian sivuaineen, joko biotieteen tai ekologian. Biologian 
opiskelijat lukevat ensimmäisinä opiskeluvuosinaan enemmän kaikille yhteisiä biologian 
opintoja.

FM -tutkintovaiheessa suuntautumisvaihtoehto on joko aineenopettaja, biotiede tai 
ekologia, pääaineessa on vaihtoehtoina: biologia, genetiikka ja fysiologia tai ekologia. 
FM-tutkintovaiheessa aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdossa voi pääaineekseen 
valita minkä tahansa edellä mainituista tai jos aineenopettajaopiskelija tekee suppeam-
man didaktisen gradun (20 opintopistettä), pääaine on biologia. Suuntautumisvaihto-
ehdon voi valita vapaasti lukuun ottamatta aineenopettajan suuntautumisvaihtoehtoa, 
johon järjestetään erillinen soveltuvuuskoe LuK-tutkinnon ensimmäisen opiskeluvuoden 
keväänä tai toisen vuoden syksynä.

Suuntautumisvalintojen tekeminen on mahdollista ensimmäisestä vuodesta lähtien, 
mutta jos ei ole vielä varma kiinnostuksensa kohteesta opiskelija voi lukea ensimmäisen 
vuoden opinnot kaikille tarjottavista pakollisista tai vaihtoehtoisista perus- ja aineopin-
noista. Käytännössä ensimmäisen vuoden opiskelu on paljolti kemian kursseja, perus-
lajintuntemusta sekä kasveista että eläimistä ja peruskursseja ekologiasta, genetiikasta, 
solubiologiasta ja kehitysbiologiasta. Moniin kursseihin kuuluu sekä luento- että harjoi-
tusosuudet, joten tietämystään pääsee syventämään myös käytännön tasolla.

Jo ensimmäisenä kesänä on tulevilla ekologeilla mahdollisuus osallistua monipuoliseen 
kenttäkurssiopetukseen: maaeläimistön, vesieläimistön sekä kasvitieteen kenttäkursseil-
la perehdytään monipuolisesti kunkin osa-alueen ekologiaan ja tutkimusmenetelmiin, 
lajintuntemusta unohtamatta. Monipuoliset ja laajat kenttäkurssit ovatkin varmasti mo-
nien mielestä biologian opiskelun parasta antia. Toisaalta myös monien kurssien labora-
torioharjoitusosuudet on havaittu hyviksi ja tehokkaiksi - käytännössä kun yleensä oppii 
ymmärtämään asiat parhaiten.

Myös toisen vuoden opintoihin kuuluu osaksi kaikille suuntautumisvaihtoehdoille pa-
kollisia kursseja mm. evoluutioekologiasta, molekyylievoluutiosta, eliökunnan evoluuti-
osta ja systematiikasta, eläinfysiologiasta ja funktionaalisesta kasvibiologiasta sekä tilas-
totieteestä. Toisen vuoden aikana olisi kuitenkin jo hyvä olla jonkinlainen käsitys siitä, 
ottaako sivuaineeksi biotieteen vai ekologian. Perusopintojen jälkeen siirrytään sujuvasti 
aineopintoihin, joissa valinnanvaraa riittää nämä on kuitenkin räätälöity kullekin suun-
tautumisvaihtoehdolle erikseen. Eli käytännössä: jos tietää, mihin on suuntautumassa, 
lukujärjestys on oikeastaan jo suunniteltu valmiiksi - mikään (paitsi ehkä opintotuki) ei 
kuitenkaan estä etenemästä omaan tahtiin ja oman mielenkiintonsa mukaan. Kannat-
taa kuitenkin huomioida, että monilla kursseilla on pääsyvaatimuksena jonkin aiemman 
kurssin suoritus. Opinnoistaan kannattaa kuitenkin pyrkiä muodostamaan mielekäs ko-
konaisuus, että saa rautaisen osaamisen tietyltä osa-alueelta, ns. yleisbiologejahan ei 
nykyään juuri enää ole. 

Sivuaineopinnot voi aloittaa kun itsestä tuntuu, että ohjelmaan alkaa sopia muuta-
kin... jo ensimmäisestä syksystä lähtien, valinnanvaraa on runsaasti eri tutkinto-ohjel-
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milla. Sivuainevalintoja tehdessä voi miettiä, mitkä opinnot olisivat tarpeellisia työelä-
mää ajatellen - toki mikään ei estä valitsemasta sivuaineita täysin omien kiinnostustensa 
mukaan! Esim. aineenopettajille maantieteen ja opettajan pedagogiset opinnot tulevat 
pakollisina, tuleville biotieteilijöille taas laajemmat biokemian opinnot. Yleisiä sivuaineita 
em. lisäksi ovat mm. tilastotiede, ympäristönsuojelu, kemia ja fysiikka. 

Maisterintutkinnon pääaineet
Ekologia 
Ekologia käytännössä tarkoittaa eliöiden, niiden käyttäytymisen, populaatioiden, lajien 
tai joidenkin alueiden eliöyhteisöjen tutkimusta - suuri erityisesti eläinekologisen tutki-
muksen osa on myös evoluutioon liittyvä lähestymistapa. Kasviekologian “perimmäisenä 
tarkoituksena” voidaan sanoa olevan tarkastella kasveja osana elinympäristöään, ja tä-
hän tarkasteluun taas on olemassa useita erilaisia lähestymistapoja: mm. yksittäisiin kas-
vilajeihin, tietyn alueen populaatioihin, kasviyhteisöihin tai kasvien evoluutioon painot-
tuvat näkökulmat. Ekologia voi myös tarkastella myös esim. kasvien ja eläinten, sienten 
tai mikrobien välisiä vuorovaikutussuhteita. Ekologian suuntautumisvaihtoehdokseen ja 
pääaineekseen valitsevatkin yleensä ne opiskelijat, joiden mielestä molekyylit, solut ja 
muut niiden kaltaiset pikkutilpehöörit tuntuvat varsin mitättömiltä (ja myös käsittämät-
tömiltä) suureen eläin- ja kasvikokonaisuuteen verrattuna. He ovat kiinnostuneita käsin 
kosketeltavista ja ennen kaikkea paljain silmin nähtävistä asioista. Jotkut ötökkätutkijat 
tosin turvautuvat mikroskoopin apuun tunnistellessaan kirppuja ynnä muita lajilleen 
pienten yksityiskohtien perusteella, mutta he kuuluvatkin aivan omaan kastiinsa. Ekologit 
eivät pelkää liikkua ulkona säällä kuin säällä, ja piiloutuvatkin muita biologeja harvemmin 
laboratorioiden kätköihin. Toki kenttätöissä saatuja aineistoja täytyy työstää sisätiloissa 
ja kokeita joskus jatkaa kontrolloiduissa oloissa neljän seinän sisällä. Eläinekologien kai-
kenkarvaisesta joukosta löytyvät yleensä myös ne fanaattisimmat lintuharrastajat, kala-
miehet ja perhostenkeräilijät sekä muut jo nuoruusvuosinaan luontoharrastuksen pariin 
haksahtaneet tyypit.

Lajintuntemus on tärkeä työkalu ekologille. Oulun yliopistolla lajien opiskelun makuun 
pääsee jo ensimmäisen opiskeluvuotensa syksyllä, kun haasteena on opetella tuntemaan 
yleisimmät kasvilajit sammalista heiniin, Suomessa pesivät lintulajit, vesissämme uisken-
televat kalat sekä pieni mutta pippurinen nisäkäslajistomme. Lisäpotkua opiskeluun an-
taa se, että lajien tieteelliset nimet on tentissä osattava ulkoa latinaksi. Keväällä tiedonja-
noisiin päihin taotaan satamäärin Suomessa elelevien selkärangattomien nimiä kotiloista 
perhosiin. Näiden kurssien jälkeen biologinalun maailmankuva laajenee kummasti ja ym-
pärillä alkaa näkyä ja kuulua kaikenlaista mielenkiintoista… 

Kasvit ovat varteenotettava vaihtoehto ekologian alalla. Verrattuna eläimiin niissä on 
monia hyviä puolia: ne eivät juokse karkuun, huuda, raavi tai pure kun tutkailet niitä, ja 
voit yleensä poimia ja preparoida niitä tunnistamista vasten ilman tunnontuskia. Kas-
veista kiinnostuneet ekologit ovat juuri niitä, jotka taivaiden ja lintujen sijaan tähyävät 
ojanpohjia, jos sieltä sattuisi vaikka löytymään mielenkiintoisia kasvilajeja. Yleensä opin-
tojensa alussa tuleva kasviekologi ei vielä tiedä olevansa kasviekologi. Kiinnostus alaan 
syntyy usein vasta myöhemmin opintojen myötä. Kasviekologin opintoihin kuuluu kaikille 
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tarkoitettujen perusopintojen lisäksi mm. systematiikkaa, kasvimaantiedettä, monenlai-
sia kenttäkursseja ja ekologian mutkikkaita teorioita monen kurssin muodossa. 

Varsinaisen kenttätyöskentelyn makuun ekologian opiskelijat ja muutkin uskaliaat 
pääsevät ensimmäisen opiskeluvuotensa jälkeisenä kesänä. Oulangalla järjestettävillä 
kenttäkursseilla tutustutaan erilaisiin ekologisiin tutkimusmenetelmiin ja uppoudutaan 
mm. hyönteisrysiin, sähkökalastukseen ja myyränloukkuihin. Lisäksi muuan karu totuus 
ekologin töistä paljastunee: ne eivät olekaan ainoastaan kokeiden tekemistä, vaan tulok-
set täytyy myös osata esittää ja vieläpä seminaarissa yleisön edessä! Biologisilla asemilla 
vietetyn kesän jälkeen ekologien on vaikea palata takaisin betoniviidakkoon, mutta opis-
kelut jatkuvat monien mielenkiintoisten kurssien merkeissä ja sopeutuminen takaisin 
kaupunkielämään tapahtuu pikkuhiljaa… 

Biologian tutkinto-ohjelman opettajat ovat myös tutkijoita. Ekologinen tutkimus on 
Oulussa painottunut evoluutio-, käyttäytymis-, populaatio-, molekyyli- ja yhteisöekolo-
giaan ja näitä taitoja jaetaan myös opiskelijoiden opittavaksi. Erityisesti tutkitaan sosiaa-
lista vuorovaikutusta, sukupuolivalintaa, ilmastonmuutoksen aiheuttamia yksilö- ja po-
pulaatiotason vasteita sekä taantuvien tai uhanalaisten eliöpopulaatioiden selviytymistä 
ihmisen muuttamissa elinympäristöissä. Tutkimuskohteina ovat esimerkiksi tiaiset, suur-
pedot, perhoset, kiiltomadot, mykorritsasienet ja uhanalaiset kasvit. Yhteisöekologisen 
tutkimuksen keskeiset teemat liittyvät luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen sekä 
mahdollisuuksiin sen pysäyttämiseen ekosysteemien entisöinnin avulla, näitä ilmiöitä 
tutkitaan mm- vesiselkärangattomien ja vesisammalien avulla.

Ekologiaa pääaineenaan lukeneet ovat pääosin sijoittuneet erilaisiin tutkimuslaitok-
sien tai konsulttiyrityksien tehtäviin ja/tai opettajiksi. Ekologeja ovat työllistäneet mm. 
yliopistot, ammattikorkeakoulut, ympäristöhallinto, Luonnonvarakeskus ja erilaiset so-
veltavat alat. Osa valmistuneista jatkaa opintojaan tutkijoiksi. Ekologiaa pääaineenaan 
lukeneet aineenopettajat ovat pääosin sijoittuneet opettajiksi. Jos tutkintoon on sisälty-
nyt myös laajat pääaineopinnot, niin he ovat työllistyneet myös erilaisiin tutkimuslaitok-
sien tai konsulttiyrityksien tehtäviin.

Genetiikka ja fysiologia
Oulussa biologiaa opiskelevan yksi vaihtoehto on suuntautua biotieteisiin, jolloin pääai-
ne on genetiikka ja fysiologia. Genetiikka kattaa tutkimuskentässään koko eliökunnan. 
Ensimmäisenä opiskeluvuonna on tarjolla luentoja ja harjoituksia. Banaanikärpäsiin 
(Drosophila melanogaster), lituruohoon (Arabidopsis thaliana) ja kolibakteeriin 
(Eschericia coli), jotka ovat genetiikan tutkituimpia eliöitä, saa tällöin konkreettisen 
“näppituntuman”. Myöhemmin opinnoissaan pääsee tutustumaan syvemmin populaa-pääsee tutustumaan syvemmin populaa-
tio-, molekyyli- ja sytogenetiikkaan. Geneetikon opintoihin kuuluu tietty määrä pakollise-
na biokemiaa ja kemiaa, joista useimmat lukevat hieman laajemmankin kokonaisuuden. 
Muita sivuaineita genetiikan opiskelijoilla saattaa olla esimerkiksi markkinointi tai tilas-
totiede, ja ovatpa jotkut ryhtyneet opettajiksikin, jolloin sivuaineina ovat kasvatustieteet 
ja yleensä maantiede. Yleisimmin geneetikon löytää labrasta, mutta ei hän tietokoneen 
ääressäkään ole harvinainen näky. Töiden suunnittelu ja saatujen tutkimustulosten käsit-
tely tapahtuu tietysti koneen ääressä. 
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Fysiologia on biologisen tieteen alue, joka pyrkii selittämään eläinten elintoimintoja ja 
niihin liittyviä lainalaisuuksia. Fysiologialla tarkoitetaan kaikkia tapahtumia, jotka esiinty-
vät molekyyli-, solu-, kudos-, elin-, elimistö-, ja organismitasoilla. Perimmäisenä tarkoi-
tuksena on selvittää kokonaisvaltaisesti kaikkia niitä prosesseja, jotka ohjailevat eliöiden 
kehitystä, toimintaa sekä vuorovaikutuksia ympäristönsä kanssa. Fysiologia onkin hyvin 
laaja tieteenala, jota voidaan lähestyä useasta eri suunnasta. Tutkimusmenetelmät vaih-
televat sähköfysiologiasta molekyylibiologian ja geenimuunneltujen eläinten ja kasvien 
kautta eläinten käyttäytymiskokeisiin. Eri tutkimusalueiden välinen raja on usein hyvin 
häilyvä.

Fysiologian opiskelu alkaa fuksivuoden keväällä luennoilla ja harjoituksilla, joissa pe-
rehdytään eläinten histologiaan eli kudosten rakenteisiin sekä kehitysbiologiaan. Toisen 
vuoden keväällä on vuorossa eläinfysiologian peruskurssi. Kolmantena vuonna käydään 
peruskurssin harjoitukset. Fysiologian ohessa opiskellaan mm. biokemiaa, kemiaa, gene-
tiikkaa, ekologiaa ja muita oppiaineita. Tärkeää on luoda vankka tietopohja, joka auttaa 
ymmärtämään fysiologisia prosesseja.

Kasveista kiinnostuneesta fysiologista tulee laboratoriotyöläinen, joka tutkii kasvi-
en rakenteita ja toimintoja. Tutkimuskohteina ovat mm. hiilihydraattiaineenvaihdunta, 
sekundaarimetabolia kasvunsäätelijöiden ja ulkoisten stressitekijöiden vaikutukset tai 
kukkimisfysiologia. Opintojen alkuvaiheessa kuljetaan muiden biologien mukana ja var-
sinainen eriytyminen voi alkaa toisen vuoden keväällä. Kasvifysiologian opintojen aikana 
tutustutaan mikrolisäyksen saloihin sekä opiskellaan kasvien morfologiaa, anatomiaa ja 
molekyylibiologiaa. Oulussa tarjolla on myös kursseja kasvien biotekniikasta kiinnostu-
neille. Biologian opintojen ohella opiskellaan runsaasti biokemiaa, ja jonkin verran myös 
kemiaa. Opintoja ulkomailla suoritetaan enenevässä määrin.

Oulussa genetiikan tutkimusryhmissä tutkitaan mäntyä, lituruohoa, lohia ja useita 
muita eläimiä ja kasveja. Näitä yhdistävänä tekijänä on usein populaatiogenetiikka ja 
luonnonsuojelubiologia, jossa ekologia ja genetiikka tekevät saumatonta yhteistyötä! 
Genetiikka avaa opiskelijalleen laajat mahdollisuudet nopeasti kehittyvään tieteenalaan. 
Eläinfysiologian tutkimus on painottunut lähinnä vertailevaan eläinfysiologiaan ja eko-
fysiologiaan, erityisesti lintujen ja nisäkkäiden lämmönsäätelyn tutkimukseen. Eläinten 
lämmönsäätelyyn liittyviä prosesseja on tutkittu laitoksellamme jo kolme vuosikymmen-
tä. Kasvifysiologian tutkimusryhmissä mielenkiinnon kohteina ovat mm. valon vaikutus 
männyn kasvuun, kylmänkestävyyden tutkimus, solukkoviljelymenetelmien hyödyntämi-
nen, sekä kasvien sekundaarimetaboliatuotanto yhteydessä lääkekasvien hyötykäyttöön.

Geneetikot ja fysiologit ovat sijoittuneet yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten 
palvelukseen, ammattikorkeakouluihin, maatalouden- ja metsäntutkimukseen liittyviin 
laitoksiin (esim. Luonnonvarakeskus, LYNET), lääkeyritysten ja muiden bioalan yritysten 
palvelukseen. Lisäksi heillä on pätevyys toimia eri hallinnon tasoilla monenlaisissa asi-
antuntijatehtävissä (ministeriöt, Akatemia, aluehallinto). Pääosa aineenopettajapuolelta 
valmistuneista toimii opettajina. Jos valmistuneiden aineenopettajien tutkintoihin on si-
sältynyt myös biotieteen suuntautumisvaihtoehdon mukaiset opinnot, ovat he voineet 
sijoittua myös tutkimuspuolelle. Biologian työmarkkinoilla fysiologian ja genetiikan alan 
ja sen menetelmien hallinta on merkittävä etu. Tutkimuksen aloilla, erityisesti nykyisten 
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menetelmien tuottamien laajojen aineistojen tiedonhallinta on hyödyllistä. Osa valmis-
tuneista jatkaa opintojaan tutkijoiksi.

Aineenopettajakoulutus 
Jos sinusta tuntuu, ettei tutkijan ura ole luotu sinua varten, on sinulla mahdollisuus vali-
ta aineenopettajan suuntautumisvaihtoehto. Tähän suuntautumisvaihtoehtoon valitaan 
vuosittain 10 opiskelijaa ja pyrkiä voi ensimmäisen opiskeluvuoden keväästä alkaen. Ai-
neenopettajaksi suuntautuvat suorittavat monipuolisesti ekologian, fysiologian ja genetii-
kan opintoja. Pääaineekseen aineenopettajat voivat valita FM-tutkintovaiheessa ekologi-
an, genetiikan ja fysiologian tai biologian (opiskelijat, jotka tekevät suppean tutkielman). 
Pro gradu-tutkielma on mahdollista suorittaa joko 20 tai 40 opintopisteen laajuisena. 
Suppeampi tutkielma ei kuitenkaan anna opiskelijalle mahdollisuutta jatko-opintoihin. 
Aineenopettajaksi opiskeleva suorittavat biologian opintojensa lisäksi LuK-tutkintovai-
heessa vähintään 25 op:tä ja FM-tutkintovaiheessa 35 op:tä toisen opetettavan aineen 
opintoja. Yleisimmin valittu aineyhdistelmä on biologia-maantiede mutta esimerkiksi ke-
mia, psykologia tai avoimessa yliopistossa suoritettava terveystieto on mahdollinen vaih-
toehto biologian rinnalle.

Kun opiskelija on valittu aineenopettajakiintiöön, hän suorittaa LuK -tutkintovaihees-
sa 30 op:n ja FM-tutkintovaiheessa 30 op:n laajuiset kasvatustieteiden opinnot. Tämä 
kokonaisuus sisältää kasvatustieteen ja ainedidaktiikan opintoja sekä peruskoulussa ja 
lukiossa (Oulun Normaalikoulu) tapahtuvaa konkreettista opetusharjoittelua ja opettajan 
työhön tutustumista. 

Biologian tutkinto-ohjelma: http://www.oulu.fi/biologia/

Syksyllä 2015 voimaan astuvien uusien tutkintorakenteiden opintorakennetaulukot 
löytyvät Oulun yliopiston koulutustarjontasivulta:
http://www.oulu.fi/koulutustarjonta/education-programmes/
biologian-koulutusohjelma#content-top

Luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas: täältä löydät kaikkien biologian kurssiku-
vausten lisäksi myös luonnontieteellisen tiedekunnan muiden tutkinto-ohjelmien tarjon-
nan: http://www.oulu.fi/lutk/opiskelu

Oulun yliopiston pääsivulta http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu pääset helposti tut-
kailemaan kiinnostavia alueita, löytyy mm. abioppaita ja muuta neuvontaa tuleville opis-
kelijoille.
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Pienryhmänohjaajat esittäytyvät
Tervehdys tulevat fuksit ja hurjasti on-

nea opiskelupaikasta! Olen Mariel Ruusu-
laakso, yksi pienryhmäohjaajistanne. Olen 
20-vuotias ja alun perin lähtöisin tuolta 
500 kilometrin päästä, kaupungista nimel-
tä Pori. Vapaa-ajan vietän hyvin monella 
eri tavoin. Rakastan musiikkia, luonnossa 
liikkumista, teatteria, lukemista, piirtämis-
tä ja ystävien kanssa hengailua. Lisäksi tyk-
kään lenkkeillä pyörällä ja kickbikella. 

Aloitin biologian opiskelun Oulussa vii-
me vuonna. Sitä ennen olin pitänyt yhden 
välivuoden käyden töissä ja keräten rahaa 
opiskeluja varten. Opettajan ammatti on 

ollut unelmani lapsuudesta asti, ja lisäksi luonto on aina ollut lähellä sydäntäni. Siksi tie-
sin jo hyvissä ajoin, että haluan päästä opiskelemaan biologiaa ja suuntautua aineen-
opettajaksi. Muutin Porista Ouluun viime vuoden elokuussa. Olin siinä tilanteessa, etten 
tuntenut kaupunkia enkä yhtäkään ihmistä täältä ja lisäksi uusi opiskelupaikka jännitti 
hurjasti. Varmasti monella teistä tulee olemaan samanlainen tilanne tulevana syksynä. 
Mutta älkää huoliko. Vaikka aluksi yliopistoelämä voi tuntua hieman sekavalta, niin siihen 
sopeutuu hyvin nopeasti ja samalla ystäväpiirinne kasvaa, kun huomaatte että muut ovat 
ihan samassa tilanteessa. Itselle ainakin fuksi-vuosi oli mitä mahtavin kokemus! Opis-
kelun ohella pääsette mukaan opiskelijayhteisöön, joka tarkoittaa muun muassa uusia 
tuttavuuksia, erilaisia tapahtumia, bileitä unohtamatta! Biologien kiltahuone kannattaa 
myös ehdottomasti tsekata!

Tervetuloa opiskelemaan Oulun yliopistoon! Odotan innolla, että pääsemme tutustu-
maan toisiimme. Syyskuussa nähdään!

Sanni tässä terve! Ensinnäkin isot on-
nittelut opiskelupaikasta, olet sen varmasti 
ansainnut. Tänä syksynä on sinunkin aika 
aloittaa yliopistoelämä täällä Oulussa  ja 
voin taata, että se tulee tekemään kip-
peetä. Hyvässä ja pahassa. Mutta hei, ei 
hättää! Mie ja muut pro:t ollaan sinua vas-
tassa ekana koulupäivänäsi ja kaitsetaan 
oikeastaan koko ensimmäisen puolivuoti-
sen ajan. Miksei epävirallisesti vielä sen jäl-
keenkin. Meihin voi olla myös yhteydessä 
ennen koulun alkua (s-postini: sanni.kurt-
ti@student.oulu.fi).
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Lyhyesti itsestäni: eli olen Kurtin Sanni 22 vuotta ja toisen vuoden biologianopiskelija. 
Oon pohjosen likka, Torniosta alun perin, mutta kävin pari vuotta savolaistumassa Kuo-
piossa Itä-Suomen yliopistossa biolääketieteen koulutusohjelmassa. Kuopiosta tarttui 
mukaan paljon, mm. raskas mutta railakas fuksivuosi ja meriitti pienryhmäohjaajana toi-
mimisesta. Hommahan oli sen verran mukavaa, että päätin tuplata ja pyöräyttää saman 
satsin uudestaan täällä Oulussa. Syynä koulutusohjelman vaihtamiseen oli aineenopetta-
jan haaveet sekä biolääketieteen liika ihmiskeskeisyys ja kapeakatseisuus. Halusin avar-
taa opiskelujani myös luontoon ja eläimiin vaikka biotieteiden puolella pysytäänkin. Poh-
joissuomalainen tapa hoitaa asioita suoraan ja täsmällisesti on myös enemmän minun 
mieleeni, kuin savolainen lupsakkuus. Päivääkään en ole katunut, vaikka koulukavereita 
tulikin kova ikävä. Täältä niitä oon saanu paljon lissää. Elvytin Oulussa myös vanhan jal-
kapalloharrastukseni ja lisäksi käyn kuntosalilla ja ryhmäliikuntatunneilla. Tykkään myös 
lasketella. Harrastaminen on yliopisto-opintojen ohessa tärkeää ihan yleisen mielenter-
veyden kannalta. Oulu on hyvä paikka harrastaa, joten älä epäröi aloittaa tai jatkaa har-
rastuksia myös täällä (mm. meidän futistiimiin saa tulla kokeilee!).

Tavataan me syksyllä ja rupatellaan sillon enempi. Tervetuloa!
Sanni Kurtti, pienryhmäohjaaja

Heippa kaikille ja tervetuloa Oulun yli-
opistoon! Olen Anna Parviainen, 20-vuo-
tias biologian (ylläripylläri) opiskelija. 
Aloitan syksyllä toisen vuoden opinnot, 
suuntauksena biotieteet! Olen kotoisin 
Etelä-Suomesta Helsingin läheltä, Järven-
päästä. Muutin Ouluun viime syksynä ja 
hyvin olen viihtynyt, toivottavasti te muut-
kin tulette kotiutumaan hyvin ketkä kaukaa 
tänne päin muutatte J. Biologian opiskelu 
on aika lailla vastannut odotuksiani ja olen 
kyllä tykännyt kovasti. Toki hommaa riittää, 
joskus vähän liikaakin, mutta onneksi meil-

lä villit ja vilkkaat opiskelijamenot  vastapainoksi! Opiskelujen lomassa harrastan (bile-
tyksen lisäksi) myös paljon liikuntaa, pääosin kuntosaliharjoittelua ja nyrkkeilyä. Myös 
musiikki on minulle ihan must juttu! Laulan ja rämpyttelen kitaraa enimmäkseen.

Jos minusta on kiinni teillä on edessä mahtavaakin mahtavempi fuksivuosi!  Tervetu-
loa ja onnittelut vielä opiskelupaikasta!

Terveisin, Anna. 
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Moikka!  Erinomaiset onnittelut bilsan 
opiskelupaikan johdosta ja tervetuloa mei-
dän pipetti- ja kumisaapasväen joukkoon! 
Nimi on Antti Pöllänen, ikä 21 vuotta ja oon 
kotoisin tuolta ylävirralta, Kajjaanista. Har-
rastuksiini kuuluu luonnossa viihtymisen li-
säksi musiikki ja saksofonin soitto Teekkari-
torvet-orkesterissa. Aloitan syksyllä toisen 
vuoden opinnot, kiinnostuksen kohteena 
ekologia ja lapsien kaitseminen eli aineen-
opettajaksi pyrin parhaani mukaan. Tämän 
kesän opintotuen ja elannon turvaa koko-
naista 3 kenttäkurssia; kuulemani mukaan 
biologian opiskelun suola ja erityistähän se 
onkin moneen muuhun aineeseen verrat-
tuna :) Odotan innolla! 

Oma fuksivuoteni on nyt luovittu turvallisesti satamaan ja paljon siihen mahtuikin. 
Oulu on vilikas kaupunki, jossa riittää...krrhmm... TEKEMISTÄ kyllä joka viikolle, mikäli ha-
luaa erilaisten tapahtumien ja pirskeitten tiimoilta. Termit, kuten ”talo” tai ”caio” tulevat 
varmasti monille tutuiksi ensi vuoden mittaan Yhteisöllisyys antaa muutenkin henkisiä 
voimavaroja kestää opiskelun, tenttien ja deadlinejen paineen - yhtään pelottelematta. 
Koettakaa luoda kontakteja heti alusta, koska luentosalissa se on vähän hankalaa. Mutta 
onneksi olemme me tutorit helpottamassa tätä puolta omalla työpanoksellamme ja esi-
merkillämme.

Lyhyestä virsi kaunis, voisin luenteelleni tyypillisesti höplätellä pidempäänkin, mutta 
päästän teidät eteenpäin käsissänne olevassa Lehdykässä. Säästäkäähän kesältä vähän 
hauskaa syksyllekin, palaamme silloin asiaan! 

© Satu Aura
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Tervehdys uudet fuksit ja onneksi olkoon 
uudesta opiskelupaikasta! Olen Essi Wal-
lén, yksi teidän tulevista pienryhmäoh-
jaajistanne. Muutin Ouluun vuosi sitten 
Tampereelta ja muutos oli kieltämättä aika 
suuri. Alusta alkaen kuitenkin sopeuduin 
Ouluun hyvin ja nyt Oulu tuntuu jo ihan 
omalta kodilta! Vinkkinä kerron, että tänne 
kannattaa suunnata ilman ennakkoluuloja 
rohkealla mielellä. Ensimmäisten päivien 
jälkeen huomaatte, että teillä on jo monia 
uusia tuttavuuksia ja joku, jolta voi aina ky-
syä apua.

Olen soittanut viulua ja laulanut lähes 
koko elämäni, mutta Oulusta on löytynyt 
myös uusia harrastuksia. Harrastan lenk-
keilyä, joogaa, seinäkiipeilyä ja myös kok-

kailun ja leipomisen voisi lukea samaan kategoriaan. Oulussa on paljon harrastusmah-
dollisuuksia laidasta laitaan, joita kannattaa hyödyntää. Olen mukana myös järjestö- ja 
kampanjatoiminnassa, mm. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan Ympäristöjaostossa.

Biologian opiskelun aloittaminen oli minulle luontaista ja vuoden jälkeen voin sanoa 
edelleenkin olevani juuri oikealla tiellä. Suuntaudun biotieteisiin ja todennäköisesti ge-
netiikkaan, mutta labrakurssien lisäksi minua kiinnostaa myös luonto ja sen monimuotoi-
suus. Ensimmäinen vuosi olikin laaja ja mielenkiintoinen katsaus biologian saloihin, jota 
kannattaa odottaa!

Innolla odotan teidän kaikkien tapaamista. Nauttikaa kesästä ja nähdään syyskuussa! 

© Gautier Baudry
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OLuT-terveiset
Anna-Leena Taskinen

Hellou kaikki uutukaiset fuksit!Nimeni on Anna(-Leena) Taskinen ja syksyllä aloitan 
neljännen vuoteni biologialla. Olen meidän killan OLuT-vastaava eli toimin Oulun luon-
nontieteilijöiden hallituksessa Syntaksiksen edustajana jo toista vuotta ja tällä kertaa va-
rapuheenjohtajana. 

Oulun luonnontieteilijät ry, eli lyhyemmin OLuT, on kattokilta seitsemälle enemmän 
tai vähemmän luonnontieteelliselle ainejärjestölle: Syntaksis (biologia), Atlas (maantie-
de), Nikoli (geologia), Histoni (biokemia), Sigma (matikka & fysiikka), Valenssi (kemia) ja 
Blanko (tietojenkäsittelytieteet). Kaikki näihin kiltoihin kuuluvat jäsenet ovat automaat-
tisesti myös OLuT:n jäseniä ja pääsevät osallistumaan OLuT:n järjestämiin tapahtumiin. 
OLuT:n pääasiallisena tehtävänä on järjestää monenlaista toimintaa urheilutapahtumista 
bileisiin ja excuihin sekä tukea eri kiltojen välistä yhteistyötä. Näissä tapahtumissa sinulla 
on loistava tilaisuus laajentaa ystäväpiiriäsi ja saada uusia kokemuksia ja verkostoja myö-
hempää työelämää varten. Lähtekää siis ihmeessä mukaan kaikkeen toimintaan, sillä sa-
malla saatte myös pitää hauskaa! Syksyllä pääsette nauttimaan muun muassa OLuT:n jär-
jestämistä fuksikisoista ja –suunnistuksesta sekä keräämään fuksipisteitä fuksipasseihin. 
Eniten pisteitä keränneet fuksit palkitaan arvokkain palkinnoin vuoden 2016 wappuna! 

Tänä vuonna on OLuT:n 20-vuotisjuhlavuosi, jolloin toimintamme on entistäkin nä-
kyvämpää. Juhlavuosiviikkoa vietetään 2.-7.11. erilaisten tapahtumien merkeissä ja se 
huipentuu 7.11. järjestettäviin virallisen 
hienostuneisiin vuosijuhliin. 

Mikäli teillä on jotain mielessä, niin 
tulkaa ihmeessä rohkeasti kysymään kun 
törmäillään. Lisätietoa on tulossa syksyllä, 
ja sitä löytyy myös nettisivuiltamme osoit-
teesta www.olut.oulu.fi. Nettisivut ovat 
menossa kesällä täydelliseen remppaa eli 
myös osoite tulee muuttumaan. Mikäli uu-
delleenohjaus ei syystä tai toisesta toimi, 
niin käykää tykkäämässä meistä Faceboo-
kissa, niin pysytte ajan tasalla. Meistä saa 
muutenkin tykätä, koska mekin tykkääm-
me teistä! ;) 

Onnittelut vielä opiskelupaikkasi joh-
dosta ja tervetuloa opiskelemaan Ouluun!

Kesäterkuin, 

Anna-Leena Taskinen
Varapuheenjohtaja,
Oulun luonnontieteilijät ry
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Pikaopas Ouluun
Sonja Viljamaa, Anna Lukkarinen,  Emmi Virsula, Timo Kanniainen, Nelli Rönkä

Oulu on melko laaja kaupunki asukaslukuun nähden ja lääniä riittää kaikenlaiseen teke-
miseen. Tässä jutussa yritetään koota pieni, tiivis paketti Oulusta ja sen parhaista pai-
koista. Lisää tietoa oululaisesta opiskelijaelämästä ja kaupungista itsestään löydät myös 
Opiskelijan opas Ouluun-sivustolta (www.opiskelijanoulu.fi) ja Oulun kaupungin viralli-
silta sivuilta: www.ouka.fi

Yliopisto ja sen lähellä sijaitsevat palvelut
Yliopiston pääkampus sijaitsee noin viiden kilometrin päässä Oulun keskustasta Linnan-
maan kaupunginosassa, mutta tämä ei eloa haittaa, sillä peruspalvelut – apteekki, kau-
pat, posti, kirjasto, Alkokin – löytyvät läheltä. Kampusalue on suuri, mutta yhtenäinen: 
sisäkautta pääsee alueen joka soppeen. Ennen omassa siivessään sijainnut entinen bio-
logian laitos on keväästä 2013 lähtien hajautettu väliaikaisesti ympäri yliopistoa väistö-
tiloihin. Syynä tähän on koko yliopistoa koskeva kampusuudistus sekä biologian laitosta 
odottavien uusien tilojen remontointi. Tämän vuoksi luentoja saattaa olla melkein missä 
vain, joten ensimmäisten viikkojen ajan kannattaa suosiolla kuljettaa esimerkiksi vahti-
mestarin kopilta saatavaa kampusalueen karttaa mukanaan ja selvittää eksymisen varalta 
hyvissä ajoin minne mennä, jotta ehtii paikalle ajoissa. Lisää tietoa Oulun yliopistosta: 
www.oulu.fi/yliopisto.

Lähellä biologian laitoksen entisiä tiloja, ravintola Julinian läheisyydessä, sijaitsee 
eläinmuseo. Pienen kävelymatkan päässä yliopiston pohjoispuolella sijaitsevat kasvi-
tieteellisen puutarhan kasvihuoneet sekä ulkopuutarha, joihin kannattaa ilman muuta 
tutustua. Kasvihuoneiden trooppinen osasto on hyvä paikka simuloida etelänmatkaa kes-
kitalvella.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS sijaitsee aivan lähellä yliopistoa ja sen palve-
lut ovat edullisia. Jos siis terveyden kanssa tulee ongelmia, ne saadaan kyllä hoidettua. 
Lisää tietoa: www.yths.fi.

Ruokailu yliopistolla sijaitsevissa Unirestan ravintoloissa on halpaa (kirjoitushetkellä 
tavallinen lounas maksaa opiskelijalle 2,60 e). Annokseen sisältyy leipä, salaatti ja juo-
maksi maitoa, piimää, mehua, kotikaljaa tai vettä. Monesta ruokalasta saa ostettua myös 
hieman kalliimpaa (mutta silti halpaa) herkkuruokaa, kuten salaattibaarin antimia, pit-
saa, pihvejä ja hampurilaisia. Mitä mainioimman hampurilaisaterian hinta opiskelijakor-
tilla esimerkiksi Aularavintolan Wokkipajassa on 4,95 euroa, hintaan sisältyen salaatti, 
juoma ja leipä. Lisää tietoa: www.uniresta.fi

Kahviloita on sekä ruokaloiden yhteydessä että ihan sellaisenaan. Halvimmat kahvit ja 
teet saat kuitenkin biologian opiskelijoiden ainejärjestön, Syntaksis ry:n Kiltahuoneelta 
eli Kiltikseltä, jossa kupillinen maksaa vaivaiset 30 senttiä. Kiltahuone on biologien ikioma 
rentoutumis-, keskustelu-, nukkumis-, ajantappo- ja maailmanparannuspaikka; opiskeli-
joiden oma, rakas motivaatiokuoppa. Jos koulutyöt ahdistavat, tule kiltahuoneelle! Et saa 
varmasti tehtyä yhtään mitään, mutta tapaat huippuja ihmisiä ja saat halpaa kahvia tai 
teetä! Lisää tietoa biologikillasta, sen toiminnasta ja kiltahuoneesta: www.syntaksis.org.
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Asuminen ja liikkuminen Oulussa
Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö PSOAS tarjoaa opiskelijoille solukämppiä, yksiöi-
tä ja isompiakin asuntoja. Niitä joutuu tosin joskus odottamaan melko pitkään, ja varsin-
kin syksyllä uusien opiskelijoiden saapuessa asunnot voivat olla kiven alla. Muita asun-
nontarjoajia ovat mm. Opiskelijoiden vuokravälitys OVV, Oulun Sivakka Oy ja VVO. Myös 
sanomalehti Kalevassa on paljon vuokrailmoituksia.

Kaijonharju on aivan Linnanmaan kaupunginosassa sijaitsevan yliopiston vieressä 
oleva asuinalue, jossa on paljon opiskelija-asuntoja. Toinen suurehko opiskelija-asunto-
keskittymä löytyy Syynimaalta, joka sijaitsee noin kilometrin päässä yliopistosta. Opis-
kelija-asuntoja on toki muuallakin Oulussa, kuten Toppilassa, joka sijaitsee muutaman 
kilometrin päässä yliopistosta. Se on melko suosittu asuinalue, vaikka maineeltaan se 
on melko rauhaton paikka. Onnekkaat voivat löytää opiskelija-asunnon myös keskustan 
liepeiltä tai Tuirasta.

Liikkuminen Oulussa sujuu parhaiten pyöräilemällä, joka tosin tapahtuu lähes aina 
vastatuuleen. Pyöräteitä on paljon ja ne ovat hyvässä kunnossa sekä varustettuja infor-
matiivisilla opastekylteillä, joiden avulla navigoiminen oudompiinkin paikkoihin sujuu 
helposti (ensimmäisinä viikkoina suosittelen kuitenkin kartan ottamista mukaan ihan 
varmuuden varalta). Jos sää on sateinen tai pyöräily ei muuten vain huvita, niin paikasta 
toiseen pääsee myös Oulun joukkoliikenteen busseilla. Kertalippujen hinnat ovat tosin 
melkoisen törkeitä (3,30e päivällä, yöllä 6,60e) ja bussit ovat aika usein myöhässä aika-
taulusta. Jos tästä huolimatta haluaa kulkea bussilla, kannattaa ehdottomasti ostaa 40 
matkan kortti, jolloin yhden matkan hinnaksi tulee noin kaksi euroa. Kuukausikortti on 
kätevä, jos bussilla tulee kuljettua paljon ja säännöllisesti. Sen saa ostettua ainakin tois-
taiseksi esimerkiksi Oulun keskustassa sijaitsevassa Stockmann-tavaratalossa olevalta 
Koskilinjojen palvelutiskiltä opiskelijahintaan 39,50 euroa. Joukkoliikenteen sarjalippui-
hin on tosin tulossa muutoksia uuden valtakunnallisen järjestelmän myötä. Lisätietoa 
muutoksista sekä bussiaikataulut ja -reitit voi tarkistaa netistä osoitteesta 
www.oulunjoukkoliikenne.fi. Aikataulut löytyvät myös joukkoliikenteen aikatauluvihos-

ta tai kaikille opiskelijoille lukuvuoden alussa jaettavalta ylioppilaskunnan kalenterin ta-
kasivulta, jos kulkee keskustan ja yliopiston välillä.

Liikunta- ja harrastusmahdollisuudet
Liikunnasta pitävän opiskelijan kannattaa ehdottomasti ostaa ylioppilaskunnan Sportti-
passi (edullinen, maksaa noin 20–40 e riippuen siitä, ostatko sen lukukaudeksi vai lu-
kuvuodeksi), jolla pääsee ilman lisämaksuja mukaan kaikenlaisille Oulun korkeakoululii-
kunnan järjestämille liikuntavuoroille, kuten esimerkiksi jumppiin ja joukkuelajivuoroille. 
Sporttipassilla saa myös alennusta monista liikuntakursseista, uimahalli- ja kuntosalili-
puista ynnä muista kehonhuoltoon ja kuntoon liittyvistä aktiviteeteista. Lisää tietoa kor-
keakoululiikunnan tarjonnasta: www.oulunkorkeakoululiikunta.fi

Raksilan uimahalli sijaitsee yliopistosta katsottuna keskustan toisella puolella, Raksi-
lan kaupunginosassa. Siellä pääsee uinnin lisäksi salille ja nyrkkeilemään, ja siellä järjes-
tetään myös monenlaisia itsepuolustus- ja kamppailulajikursseja. Muutama vuosi sitten 
peruskorjattu Raatin uimahalli sijaitsee Raatinsaaressa, keskustan lähimaastossa. Hie-
tasaaressa puolestaan sijaitsee Kylpylä Eden, jossa opiskelija pääsee lämpimiin vesiin 
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pulikoimaan noin kahdeksan euron hintaan, johon sisältyy kuntosalimaksu. Edenissä on 
mahdollista käydä myös kaikenlaisissa hemmotteluissa, jos rahaa riittää. Edenin edustalla 
sijaitsee Oulun isoin hiekkaranta Nallikari, auringonpalvojien unelmakohde kesäaikaan, 
ja siihen liittyvä leirintäalue on aivan kylpylän vieressä. Uimaan haluavat saavat kahlata 
Nallikarissa melko pitkälle, jotta pääsevät tarpeeksi syvään veteen. Hieman vähemmällä 
kahlaamisella uimaan pääsee esimerkiksi Tuiran uimarannalla, jossa on talvisin mahdol-
lisuus avantouintiin.

Biologien ainejärjestö eli biologikilta Syntaksis ry järjestää myös killan omia liikunta-
vuoroja, joilla pelataan sählyä ja lentopalloa. Killalla on myös perinteisesti ollut edustus-
joukkueet Oulun korkeakoululiikunnan miesten ja naisten salibandysarjoissa. Syksyisin ja 
keväisin kiltalaiset pelaavat ultimatea ja jalkapalloa ulkokentällä, ja talvella höntsäillään 
kaukalopallon parissa. Kaikki ovat tervetulleita mukaan!

Lintuharrastajat löytävät Oulusta monia hyviä tarkkailupaikkoja ja lintutorneja. Tas-
kilassa sijaitseva jätevedenpuhdistamo (tuttavallisemmin Jätäri) on suosittu lintupaikka, 
tosin siellä haisee pahalle. Myös Ruskon kaatopaikalla on paljon lintuja, samoin Hieta-
saaren rannoilla. Innokkaimmat lintuharrastajat ilmoittavat usein linturetkille lähdöstään 
biologien sähköpostilistan eli Bilsa-listan tai biologikilta Syntaksiksen Facebook-ryhmän 
kautta, jotta muutkin voivat halutessaan tulla mukaan (pienryhmäohjaajat kertovat sit-
ten syksyllä miten voit liittyä biologikiltaan ja Bilsa-listalle, ei huolta!). Kokeneempien tie-
teenharjoittajien kanssa lintujen tunnistaminen helpottuu, vaikka aikainen aamuherätys 
kirpaiseekin.

Ulkoilua (ja ehkä myös lintuilua) kannattaa harrastaa keskustan vieressä Hupisaarilla 
sijaitsevassa Ainolanpuistossa. Puiston alue on laaja ja erittäin viihtyisä – vapun aikaan 
innokkaimmat saattavat viipyä siellä piknikillä jopa toista vuorokautta! 

Koska Oulu sijaitsee meren rannalla, hyviä kalapaikkoja löytyy paljon. Pilkkimistä voi 
harrastaa esimerkiksi yliopiston tuntumassa sijaitsevalla Kuivasjärvellä. Koiranomistajille 
on monia koirapuistoja, joissa koiria voi pitää irti. Oulussa on myös useampia ratsastus-
kouluja ja -talleja, mutta kuulemma hinnat ovat melko korkealla.

Joka syksy posti tuo koteihin OuluOpas-lehden, johon on listattu kaikki Oulussa jär-
jestettävät harrastekurssit. Tarjolla on käsitöitä, puutöitä, korujen tekoa, musiikkia, maa-
laamista, kielikursseja – melkein mitä vain! Kurssien kestot vaihtelevat lyhyistä viikon-
loppupajoista koko lukukauden tai -vuoden kestäviin opintojaksoihin ja niiden hinnat 
vaihtelevat yleensä sekä pituuden että mahdollisten materiaalimaksujen mukaan. Mu-
kaan kannattaa ilmoittautua ajoissa, sillä monille kursseille on tunkua!

Myös Oulun yliopiston ylioppilaskunnan eli OYY:n (jonka jäsen sinäkin olet kohta!) 
alaisena toimii monia harrastejärjestöjä. OYY:n järjestöistä löytyy taatusti jokaiselle jo-
takin, sillä tarjolla on kulttuuria, musiikkia, pelejä, liikuntaa, politiikkaa sekä kristillistä 
toimintaa. Omana kategorianaan on mainittava osakunnat, jotka kuuluttavat pohojalaas-
ten, kainuulaisten ja lappilaisten kotiseutuylpeyttä, kokoavat yhteen samalta seudulta ko-
toisin olevia ihmisiä sekä vaalivat murreperinteitä. Ajantasainen lista harrastejärjestöistä 
ja linkit niiden kotisivuille: www.oyy.fi/jarjestoille/jarjestotoiminta/harrastejarjestot/ 
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Ravintolat ja kulttuuri
Suureen kaupunkiin mahtuu paljon ravintoloita. Erityisiin herkutteluhetkiin sopii esi-
merkiksi Torinrannassa sijaitseva Pannukakkutalo, josta saa sekä suolaisia että makeita 
pannukakkuja. Hinnat vain ovat melko hirmuiset, mutta annokset ovat onneksi jättimäi-
siä! Yliopiston läheisyydessä Kaijonharjussa sijaitsee myös Pizzeria Baabel, joka ruokkii 
nälkäiset opiskelijat niin excursioiden eli ainejärjestöjen järjestämien retkien jälkeisinä 
päivinä kuin muina sellaisina hetkinä, jolloin suolainen on tarpeen (annokseen kuuluu 
myös salaatti). 

Oulun paras olutpaikka on Rotuaarilla sijaitseva Oluthuone Leskinen, jossa on mo-
nipuolinen oluttarjonta. Paikan ihanat tapas-annokset ovat myös kokeilemisen arvoisia. 
Muita hyviä pubeja, pystäreitä eli istuskelupaikkoja keskustassa ovat mm. Never Grow 
Old, St. Michael, Graali ja Kuluma, jotka sijaitsevat kaikki muutaman korttelin alueella. 
45 Specialissa eli tuttavallisemmin Nelivitosessa on varattu kokonainen kerros istuske-
lulle, mutta baarissa on myös tanssilattia (sekä ylä- että alakerrassa), ja usein bändejä 
soittamassa. 45 on hyvä keikkapaikka ja rokkibaari, mutta hevimmästä menosta pitävä 
löytää samanhenkisiä ihmisiä ainakin Hevimesta-nimisestä baarista. Sitkeistä huhuista 
huolimatta myös sieltä löytyy tanssilattia vähintäänkin moshaamista varten. Karaokea 
Hevimestassa lauletaan joka ilta ja keikkojakin järjestetään. Likempänä yliopistoa, Kaijon-
harjussa, sijaitsee Pub Kuutio, joka räkälän maineestaan huolimatta on sopivan lähellä 
kampusta, jos oluthammasta alkaa kolottaa.

Silloin tällöin on mukava käydä elokuvissa. Keskustassa sijaitsee elokuvateatteri Finn-
kino Plaza, joka on kylläkin melko kallis. Yksityisomistuksessa oleva pienehkö elokuvate-
atteri Star sijaitsee Tuirassa. Sen hieman halvemmista lipuista saa vielä euron opiskelija-
alennuksen. Kulturellin henkilön kannattaa pistäytyä myös Oulun kaupunginteatterissa, 
joka sijaitsee aivan torin ja kaupungin pääkirjaston vieressä. Myös Kulttuuritalo Valveel-
la järjestetään monia mielenkiintoisia näyttelyitä ja esityksiä. 

Ekologiset shoppailumahdollisuudet
Oulussa on useita kirpputoreja. Niistä suurimpia ovat Paljekirppis sekä Punaisen Ristin 
ylläpitämä Kontti, jotka sijaitsevat lähellä Limingantullia eli noin kahdeksan kilometrin 
päässä yliopistosta. Keskustassa sijaitsee Second Hand Store ja yliopistoa lähimpänä ovat 
aivan Kaijonharjun keskustassa sijaitseva Pelastusarmeijan kirpputori, Alppilassa sijait-
seva Kirpputori Aarrearkku sekä Toppilan Top-Kirppis. Ajantasaisen kirppislistan voi tar-
kistaa esimerkiksi osoitteesta www.kirpputorihaku.com/kirpputori/oulu 

Antikvariaattejakin on useita, mutta niistä parhaana on mainittava Isokadulla sijaitse-
va Oulun keskustan Antikvariaatti. 

Eiköhän näillä neuvoilla pääse ainakin alkuun. Pienryhmäohjaajat ja muut tulevat 
opiskelutoverisi kertovat varmasti mielellään lisää Oulun aktiviteeteista sitten syksyllä, 
kunhan kysyt rohkeasti. Tervetuloa Ouluun!
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Biologian fuksien sanakirja
Heini Remes, Emmi Virsula, Anna Lukkarinen

Opintojesi alkuun kuuluvassa orientoitumisvaiheessa törmäät vääjäämättä valtavaan in-
formaatioryöppyyn eli moniin uusiin termeihin ja lyhenteisiin, joiden oppiminen saattaa 
viedä aikaa. Biologian opiskelijoiden arkikieleenkin on vakiintunut monia sanoja, joita 
ei biologipiirien ulkopuolella tunneta.Tästä raikkaan miehen sanakirjasta (”Freshman’s 
dictionary”, hehheh, ks. fuksi) voit luntata sanoille selityksiä ja saada niille merkityksiä.

Atlas – Maantieteen opiskelijoiden kilta. Viininpunaiset haalarit (ks. Histoni). Mantsalai-
set osaavat lukea hyvin karttoja ja heitä näkyy paljon biologian kursseilla.
Biotieteilijä / bt / beetee – Käytetään biologikillan sisällä määritettäessä opiskelijan mie-
lenkiinnon kohteita biologian alaan liittyen: ”Tuleeks susta beetee vai ekologi?” Biotie-
teilijät viihtyvät laboratorioympäristössä ja ovat kiinnostuneita genetiikasta, eläin- tai 
kasvifysiologiasta. Vrt. ekologi.
Blanko – Tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden kilta. Tummansiniset haalarit. Blankolai-
set ovat hyviä tietokoneiden kanssa ja tykkäävät koodailla.
Ekologi – Kumisaapasbiologi. Viihtyy maastohommissa luonnon helmassa. Kala- ja lintu-
harrastajat ovat usein ekologeja. Voidaan puhua erikseen eläinekologeista ja kasviekolo-
geista. Vrt. biotieteilijä.
Excu / Excursio / Ekskursio – Retki tai pidempi matka usein toiselle paikkakunnalle vir-
kistystarkoituksessa. Järjestäjänä usein eri killat tai kattokillat. Ohjelmana esim. yrityksiin 
ja toisiin alan opiskelijoihin tutustumista. Esim. Syntaksis järjestää joka syksy Fuksiexcun 
Oulangan kansallispuistoon.
Fuksi / phuksi – Englanniksi ”freshman”, suomeksi ensimmäisen vuoden opiskelija. Termi 
käytössä myös joillakin ammattikorkeakoulualoilla.
Fuksiexcu – Syntaksiksen järjestämä excu, joka suuntautuu usein Oulangan tutkimusase-
malle. Excun tarkoituksena tutustuttaa fukseja ja vanhempia opiskelijoita toisiinsa ja pi-
tää hauskaa.
Haalarit – Opiskelijan univormu, jota käytetään useissa opiskelijatapahtumissa. Jokai-
selta killalta löytyy oman värisensä, esimerkiksi Syntaksislaisten haalarit ovat vihreät. 
Haalareissa on usein opiskelijan alaan liittyvien yritysten tai muiden tahojen mainoksia. 
Haalareita usein koristellaan haalarimerkeillä, pinsseillä, kirjoituksilla ja muulla sälällä. 
Biologian fuksit tekevät yhdessä syksyllä haalaritilauksen ja valmiit haalarit saapuvat 
yleensä alkukeväästä (pienryhmäohjaajat kertovat tästä enemmän sitten syksyllä).
Haalarimerkit – Tapahtumissa ja eri kiltojen kiltahuoneilla myytäviä merkkejä. Jokaisella 
killalla on omat mallinsa. Ommellaan käsin haalareihin, ei liimata!
Hallitus – Killan toiminnasta, kuten tapahtumien järjestämisestä ja taloustilanteesta, 
vastaava elin, joka koostuu eri vuosikurssia olevista ainejärjestöaktiiveista. Biologikillassa 
hallitukseen kuuluu noin kymmenkunta biologian opiskelijaa. Perinteisesti hallitukseen 
kuuluu vähintään yksi fuksi, joka hoitaa killan varapuheenjohtajan tehtävää.
Histoni – Biokemian opiskelijoiden kilta. Viininpunaiset haalarit (ks. Atlas). Biokemia on 
yksi suosituin sivuaine biologian opiskelijoiden keskuudessa.
Humanisti – Opiskelee inhimillisiä asioita, kuten kirjallisuutta, filosofiaa tai ihmisen histo-
riaa. Yhteen nisäkäslajiin rajautunut ala.
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Kattokilta – Ainejärjestöjä yhdistävä ainejärjestö, esimerkiksi biologikilta Syntaksis kuu-
luu Oulun luonnontieteilijöihin eli OLuT-nimiseen kattokiltaan, johon kuuluvat myös esi-
merkiksi kemisti-, geologi- ja maantieteilijäkillat.
Kilta – Tarkoittaa ainejärjestöä. Suunnilleen kaikki opiskelijat kuuluvat alansa ainejärjes-
töihin, joihin liitytään heti opintojen alussa (pienryhmäohjaajat kertovat tästä varmasti 
lisää). Killalla on virallinen hallitus ja toimihenkilöitä, joiden tehtävänä on toimia kiltalais-
ten äänenä yliopistomaailmassa, ajaa kiltalaisten etua opiskeluun liittyvissä asioissa ja 
järjestää heille virkistystapahtumia.
Kiltis / Kiltahuone – Kiltalaisten kotipesä, jossa rentoutua, jutustella, juoda kupillinen 
kahvia tai teetä ja säilyttää romuja. Hyvä paikka tutustua ihmisiin ja hengähtää luentojen 
välissä. Jokaisella killalla on oma kiltahuoneensa.
Käpy – Biologian opiskelija, jonka fuksipäivät ovat jo kaukainen, mutta onnellinen muis-
to. Huhut kertovat, että kävyksi muututaan viidennen opiskeluvuoden jälkeen, mutta kä-
pyys on arka aihe, jonka tarkasta alkamisajasta on kiistelty paljon.
Kumisaapasbiologi – Ks. ekologi.
Lattari – Biologikielessä synonyymi tieteelliselle lajinimelle. Esimerkiksi Trientalis euro-
paea on metsätähden tieteellinen nimi eli lattari.
LAL – Luonnontieteiden akateemisten liitto.
Lehdykkä – Biologikilta Syntaksis ry:n julkaisema ainejärjestölehti, biologian opiskelijoi-
den äänitorvi ja armas viihdyke, joka ilmestyy neljästi vuodessa. Lehdykkään kaivataan 
jatkuvasti uusia juttuja ja kuvia, joten mukaan vaan, jos lehden julkaisutoiminta kiinnos-
taa! Tämä Fuksi-Lehdykkä on Lehdykän erikoisnumero, joka jaetaan vain potentiaalisille 
ensimmäisen vuoden opiskelijoille.
Lutka – Luonnontieteilijää tarkoittavaa opiskelijaslangia.
N – Tuntematon, ennalta-arvaamaton tai ääretön määrä viitattua yksikköä. Esimerkiksi 
“ännännen vuoden opiskelija” tarkoittaa melko pitkään opiskellutta henkilöä.
Nikoli – Geologien kilta. Mustat haalarit. Tykkäävät kivistä.
OLuT – Oulun luonnontieteilijät. Kattokilta luonnontieteilijäkilloille, kuten biologikilta 
Syntaksikselle. OLuT järjestää luonnontieteilijöille useita tapahtumia vuodessa (esim. 
Fuksikisat, Umpihankifutisturnaus, bileitä, ym.), ja jokaiselta siihen kuuluvalta killalta 
löytyy omat OLuT-vastaavansa.
o365 – Yliopiston sähköpostiohjelma, Outlook Office. Tarkista vähintään kolmesti päiväs-
sä.
Oodi – Ks. WebOodi.
OPM – Oma pullo/pizza mukaan. Tapahtumailmoituksessa mainitaan ”opm”, mikäli pai-
kalla ei ole ruoka- tai juomatarjoilua.
OPM + OPM – Oma pullo ja pyyhe mukaan. Tapahtumailmoituksessa, mikäli paikalla on 
saunomismahdollisuus.
Optima – Oppimisympäristö. Luentodiat ja esseiden palautus löytyvät usein täältä.
OYY – Oulun yliopiston ylioppilaskunta. Kaikki Oulun yliopistossa opiskelevat kuuluvat 
ylioppilaskuntaan, myös sinä. Kuuluu Suomen ylioppilaskuntien liittoon (ks. SYL).
Paperikauppa – Aularavintolan yläkerrassa keskusaulassa sijaitseva kauppa, jossa myy-
dään kirjoitustarvikkeita ja muita opiskeluun tarvittavia materiaaleja, kuten prujuja (ks. 
pruju).
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Piolooki – Hellittelynimi biologille.
PRO – Pienryhmäohjaaja. Ystäväsi ja apusi fuksivuotesi ensiaskeleilla.
Pruju – Kurssimoniste eli kasa pinkaksi nidottua paperia. Prujuja myydään Paperikaupas-
sa.
PSOAS – Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö.
Sigma – Matematiikan, fysiikan ja biofysiikan opiskelijoiden kilta. Violettimustat haalarit. 
Joillakin biofyysikoilla voi olla myös samanväriset vihreät haalarit kuin biologeilla.
Sitsit – Akateeminen pöytäjuhla, jossa enemmän ja vähemmän tiukka käytöskoodisto. 
Syntaksis – Biologien kilta eli biologikilta eli ME! Vihreät haalarit.
SYL – Suomen ylioppilaskuntien liitto, johon OYY ja ylioppilaskunnat muista Suomen yli-
opistoista kuuluvat.
Teekkari – Opiskelee teknisiä asioita. Erottaa ylioppilaslakista, jossa on tupsu.
Teekkaritalo – Teekkareiden omistama talo Kaijonharjussa, jossa pidetään usein bileitä, 
sitsejä ja saunailtoja. Syntaksiksen järjestämistä tapahtumista esimerkiksi pikkujoulut, Vi-
herbileet ja Junttibileet pidetään Teekkaritalolla.
Uniresta – Opiskelijaravintoloiden pyörittäjä. Takaa meille vähävaraisille opiskelijoille 
herkullista ja edullista muonaa.
Valenssi – Kemian opiskelijoiden kilta. Keltaiset haalarit.
Verba – Kielten opiskelijoiden kilta. Humanisteja. Samanväriset vihreät haalarit kuin bio-
logikillalla.
Vihreät naulakot – Vihreitä naulakkoja, joiden edessä tapahtuu lipunmyynti erilaisiin ta-
pahtumiin. Löytyvät yliopiston aulasta.
Walhalla – Lääkisläisten omistama talo Nallikarissa. Tapahtumien tapahtumapaikka.
WebOodi – Järjestelmä, jossa ilmoittaudutaan kursseille ja tentteihin. Pitää myös kirjaa 
opiskelujesi (mahdollisesta) etenemisestä.
YKL – Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto. 
YTHS – Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö.
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