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Pääkirjoitus

Hyvä ystävä,

liityn nyt siihen lukuisten ihmisten kuoroon, joka näinä aikoina aina kyllästym-
iseen asti toivottaa sinut tervetulleeksi Ouluun. Yritä ymmärtää, meistä on vain 
niin kivaa tavata vihdoin uusia ihmisiä.

Me Oulun ihanan yliopiston iloiset biologian opiskelijat olemme suurta per-
hettä. Kesälomalle lähdöstä selviämme vain, koska tiedämme, että syksyllä 
joukkoomme liittyy uusia jäseniä. Tosin, meillä on myös taipumus viettää kes-
iämme yhdessä kenttäkursseilla. Ajattele, koko kesä poissa ihmisten ilmoilta 
Hailuodossa ja Oulangalla, intiimeissä tiloissa samojen kauniiden kasvojen 
kanssa - ja heti syksyllä innokkaasti siemenkasvisystematiikkaa opiskelemaan. 
Näin auvoista on elämämme.

Opiskeluvuodet ovat elämän hienointa aikaa. Näin meille sanotaan. Se on par-
asta uskoa, vaikka oma mielenterveys olisikin jo kaikonnut yrittäessä pitää 
päänsä kasassa päälle ryöpsähteleviin tentteihin lukiessa, kun maailma on 
muuttunut pimeäksi sokkeloksi, jossa ei ole enää suuntia, vain ristiin survovia 
paineita. Paineet kyllä pyritään tehokkaasti hukuttamaan, mutta viimeistään 
sunnuntai-iltana ne nousevat takaisin tajunnan viemäreistä.

Ihmisen hassuimpiin lajityypillisiin ominaisuuksiin kuuluu, ettemme oikein 
osaa iloita siitä mitä meillä on. Mennyttä taas muistellaan kaiholla. Tulevaisu-
utta odotetaan, usein kauhulla, mutta ainakin yhtä usein hyvin suurella innolla. 
Toivottavasti sinäkin odotat, se on hienoa. Saat siten joskus varmasti pettyäkin. 
Ylös ja taas alas, uudestaan ja uudestaan. Niin kulkee ihmisen elämä.

Monet biologit lukevat lehtiä kuten “British Birds”, “Nature”, tai “Genetics”, 
mutta yleisesti tunnustetaan, että oma Lehdykkämme on se kaikkein tärkein. 
Lehdykkää lukevat kaikki. Tahdonkin, että myös sinä voisit kokea jotakin - 
iloa, vihaa, tuskaa tai riemua - lehtemme parissa. 

Kulje kanssamme, on se kivaakin.

Kristjan Niitepõld, päätoimittaja
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Pj:n palsta
Tervehdys teille tuoreet bilsalaiset! Ja valtaisat onnentoivotuk-
set pääsykokeiden mallikkaasta suorittamisesta. Palkinto tästä 
on loistokas ja ehdottomasti kaiken työn arvoinen opiskel-
upaikka yliopistossamme.

Minä olen vireän ainejärjestömme eli opiskelijakiltamme, 
Syntaksis ry:n, puheenjohtaja Riikka. Ja mitä kilta sitten tekee? No, toimintasu-
unnitelmamme kertoo näin: “Killan tehtävänä on toimia yhdyssiteenä opiskeli-
joiden välillä, valvoa kiltalaisten etuja opiskeluun liittyvissä asioissa sekä edistää 
jäsenten tutustumista ja osallistumista tiede- ja työelämään. Killan pyrkimyksenä 
on myös yhteistoiminta muiden kotimaisten saman alan opiskelijoiden kanssa.”  
Tämä on totta, mutta lisäksi kilta on hirveän paljon muuta. 

Ensimmäinen asia, joka minulle killastamme tulee mieleen, on opiskelijat yhdis-
tävä tekijä. Missä muualla kuin killan järjestämissä tapahtumissa tai yliopistolla 
sijaitsevalla kiltahuoneellamme voisi paremmin tutustua toisiin opiskelijoihin? 
Luennot kun eivät varsinaisesti ole niin kauhean sosiaalisia tapahtumia. Toiseksi, 
kilta on yhteys opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan välillä. Tämä käy toteen 
varsinkin pari kertaa vuodessa pidettävien palautepäivien muodossa, jolloin jae-
taan risut ja ruusut järjestetyistä kursseista.

Minulla on takana ensimmäinen opiskeluvuosi täällä Oulussa ja se on mennyt 
hurjaa vauhtia. Kerronpa hieman ensimmäisen syksyn tapahtumista, se hah-
mottaa myöskin teille mitä tuleva lukukausi tulee pääpiirteissään sisältämään. 
Kaikki lähti käyntiin Vulkanalian eli yliopiston avajaisten merkeissä. Fuksien 
ensimmäinen koetus oli OLUT ry:n eli Oulun Luonnontieteilijöiden järjestämä 
fuksisuunnistus yliopistolta keskustaan. Perämeren tutkimusasemalla Hailuo-
don Marjaniemessä järjestettiin fuksiekskursio, jossa tutustuimme toisiimme ja 
tietysti vanhempiinkin opiskelijoihin, vaihtelevassa määrin. 

Viime vuonna kilta täytti komeat 40 vuotta, jota juhlittiin arvokkaasti koko lai-
toksen voimin. Perinteisesti nelikymppisten tilalla on sadonkorjuujuhla, hieman 
vaatimattomampi koko laitoksen juhla. Sitten pelataan yölentopalloa ja pikku-
joulujakin pitäisi viettää. Tapahtumien lisäksi on tietysti sitä opiskelua ja pien-
ryhmätapaamisia. Tässä jotain kaikessa lyhykäisyydessään, lisää kuulet sitten 
syksyllä. Tervetuloa mukaan!

Oulussa kylmänä toukokuisena päivänä, Riikka. 
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1. Mikä on nimesi?
2. Mistä olet Ouluun tullut?
3. Mitä teet hallituksessa?
4. Mitä sinulle kuuluu?

1. Emilia Pippola
2. Etelä-Pohjanmaan lakeuksien keskeltä, Seinäjoelta.
3. Olen hallituksen jäsen, emäntä osani on. Lähinnä tehtäväni 
liittyvät siis ruokaan. Ramppaan neuroottisesti kiltahuoneella 
kurkistelemassa kahvipurkkiin ja jääkaappiin, käyn kau-
passa, painostan ihmisiä maksamaan nauttimansa juomat, 
leivon Suvin kanssa ja väittelen siitä, kuinka kauan pullia 
kohotetaan. Hallituksen kokouksissa saatan vaivata muita 
jäseniä enemmän tai vähemmän suuruudenhulluilla ideoil-
lani. 
4. Päivät ovat kauniita, tentit vähenevät, kesä ja kenttäkurssit 
lähestyvät, ihmiset ovat ihania. Minulle kuuluukin hyvää. En 
stressaa ja olen kuin aurinko...pieniltä, hetkellisiltä kriiseiltä 
en kuitenkaan voi koskaan välttyä.

Hallituksen 2001 esittely

1. Anne Kivari
2. Olen ihan Oulusta kotoisin, pari vuotta kävin muualla 
mutta täällä sitä taas ollaan...Oulussa tuoksuu niin kotoisasti 
merelle..ja muulle..
3....”hoitelen” varapuheenjohtajan virkaa.Eli Vappu vinpasta 
selvittyäni ja ennen siihen liittyneitä velvollisuuksia olen 
sujuvasti ollut tietämätön mistään, mutta istunut kuitenkin 
ahkerasti kokouksissa (ne on nii’in kivoja). 
4. Kiitos, ihan hyvää :)

Mysteerihenkilö #1



6

1.Hanna Taipaleenmäki
2.Kaarinasta
3.Lähinnä toimintani on ollut kokousten pöytäkirjojen kir-
joittamista. En tosin tiedä mitä PITÄISI tehdä.
4.Mitä voisi kuvitella kuuluvan ihmiselle joka syö jäätelöä 
auringonpaisteessa torin rannassa?

1.Anne-Maarit Ollila
2.Rovaniemeltä, eli siis lappalainen :)
3.Liikuntavastaavana järkkäilen sulkislistoja ja salivuoroja 
killalle, muihin hommiin muu hallitus nakittaa.
4.Kiitos hyvää kuuluu, yksi tentti jäljellä ennen 
kenttäkursseja...Toivottavasti siitä tulee kivaa!

1.Olen Mikko Seppo Taavetti Pentti
2.Kotoisin olen Mouhijärveltä, sahdin syntysijoilta.
3.Hallituksessa junailen isännän vastuullisia hommia.
4.Hyvää kuuluu, kukkuluuruu. Luonto kukoistaa ja niin 
minäkin.

1. Paavo Närhi
2. Sotkamon synkistä korvista
3. En juuri mitään, eli olen apuisäntä
4. Hyvää, aurinko paistaa (ei tosin täällä mikroluokassa), 
pääsin kesäksi puutarhalle töihin ja aloin kasvattaa pitkää 
tukkaa (siilistä... eli syksyllä olen se tyyppi jolla on huivi 
päässä kaikkialla)

1. Marja Hyvärinen
2. Olen syntyäni Kiuruvetinen. Ouluun tulin kuiteskin
Iisalmesta.
3. Olen Syntaksiksen taloudenhoitajana.
4. Ka, mikäpä tässä! Elämä se kummasti hymyilee. :) Hyvin 
menee, kesä tulee. Jee!
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1.Emilia Viitanen
2.Kuortaneelta Porvoon kautta
3.en mitään, oon muitten nakitettavana, titteli olis 1. salku-
ton jäsen
4.yleisesti ottaen hyvää, vähä jännittäiskin ja
nukuttais.

1. Lumi Yamamoto.
2. Helsingistä.
3. Olen opitoasiainvastaava, järjestän lukuvuosittaisen pal-
autepäivän ja hoidan muita opintoihin liittyviä asioita.  
4. Oikein hyvää, yksi tentti enää edessä ja kesätyöpaikkakin 
varmistui.

1. Anna Tammilehto
2. Rovaniemen maalaiskunnasta, tarkemmin sanottuna Muu-
rolasta
3. Olen 2. salkuton jäsen ja hoitelen killan kopiokonetta.
4. Hyvää, kiitos kysymästä. Viimeistä tenttiä vaille kevät 
pulkassa ja sitten lähdetäänkin pian kesän kenttäkursseille.

1. Marleena Isomaa
2. Oulusta
3. Ulkoasiainvastaava, tosin Biostuffin kommunikaatio-
onkelmien vuoksi olen päässyt turhan vähällä vaivalla.
 4. Ihan hyvää kuuluu, mielenkiinnolla ootan mitä seuraava 
lukuvuosi tuopi
tullessaan:)

Mysteerihenkilö #2
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Ensimmäisen vuoden kurssit
Nämä kurssit täyttävät suurin piirtein ensimmäisen opiskeluvuotesi. Ensim-
mäisen vuoden kurssit ovat lähes kaikki pakollisia muutamaa poikkeusta lukuun 
ottamatta. Pakolliset kurssit on hyvä suorittaa heti alta pois, etteivät ne jää 
ikävinä riippumaan myöhemmille vuosille. Joillekin kursseille on vaatimuksena 
edeltävien kurssien suoritus, joten niistä kannattaa ottaa selvää opinto-oppaasta 
tai tutorilta. Joitakin muutoksia on tulossa syksyn 2000 uuteen opinto-oppaa-
seen. Tässä vaiheessa meillä ei ole niistä tarkempaa tietoa mutta suurin osa tässä 
esitellyistä kursseista tulee kuitenkin säilymään entisellään. Syksyllä jaettava 
opinto-opas on paras apusi henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi laatimisessa. 
Kemiaa kannattaa kerrata jo kesällä. 

SYKSY

75031Y Orientoivat opinnot
Laajuus: 1 ov. pakollinen
Tavoite: Heti syksyllä fuxit jaetaan noin kymmenen hengen pienryhmiin, joita 
kaitsevat tutorit. Pienryhmien ohjaajat opastavat fuxeja liikkumaan eksymättä 
yliopiston sokkeloisilla käytävillä, neuvovat kirjaston hyödyntämistä ja johdat-
tavat fuxit muutenkin sujuvasti yliopiston meininkiin. Orientoiviin opintoihin 
kuuluu myös suuntautuminen Oulun sosiaaliseen yöelämään.
Vastuuhenkilö: Markkola

75021P Solubiologia
Laajuus: 3 ov. pakollinen
Sisältö: Kurssi koostuu kolmesta osasta: eläinsolubiologia, kasvisolubiologia 
ja perinnöllisyystiede. Lukemistoon kuuluu pyramidin perustuskiven kokoinen 
englanninkielinen alan teos, jota ei alku järkytyksestä huolimatta kannata niellä 
purematta. Kurssilla jatketaan siitä, mihin lukion biologiassa jäätiin, eli nyt vih-
doinkin pääset täyttämään aivojesi aukkokohtia sellaisilla termeillä kuin: ruskea 
rasva, fytokromi ja synaptonemaalikompleksi.
Vastuuhenkilöt: Saarela, A. Hohtola, Lumme

78053P Yleinen ja epäorgaaninen kemia
Laajuus: 4 ov. pakollinen fysiologeille ja perinnöllisyystieteilijöille. Ekologit ja 
aineenopettajat voivat suorittaa vaihtoehtoisesti 78009 Kemian perusteet 2 ov.
Sisältö: Kurssi tunnetaan myös nimellä “yleinen ja epätoivoinen kemia”. 
Nimi juontanee juurensa lukuisista puuduttavista aamuluennoista sekä päätä 
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vaivaavista laskuharjoituksista, joiden takia ei kuitenkaan kannata vaihtaa alaa. 
Kirjallisuutena Laitisen & Toivosen Yleinen ja epäorgaaninen kemia. Vaihtoe-
htoisella kemian perusteiden kurssilla käytetään samaa kirjaa, mutta kurssi on 
lyhyempi ja tentti vastaavasti hieman helpompi. Voit päättää kumman kemian 
valitset, sitten syksyllä kurssilla.
Vastuuhenkilö: Leena Kaila

78003P Johdatus orgaaniseen kemiaan
Laajuus: 3 ov. pakollinen vain perimäläisille.
Sisältö: Biologi ei selviä ilman kemiaa, joten vaihtoehtoisuudesta huolimatta 
suurin osa fuxeista on istunut näilläkin luennoilla. Kurssilla käsitellään siis hiili-
yhdisteiden kemiaa, eli orgaanisten yhdisteiden reaktioita. Oppikirjana Hart, H. 
Organic Chemistry: A Short Course, joka löytyy kirjastosta. Kirja on yllättävää 
kyllä yksi johdonmukaisimmista ja helppolukuisimmista kurssikirjoista!
Vastuuhenkilö: Kalle Manninen

78022P Kemian ryhmätyöt
Laajuus: 2 ov. pakollinen
Sisältö: Tällä kurssilla lukuisten kemian luentojen teorioiden pitäisi herätä 
henkiin. Ohjelmaan kuuluu titraamista, keittelemistä ja reaktiotuotteiden pun-
nitsemista pareittain laboratoriossa. Vihje! Jos saat jostain ilmaiseksi tai halvalla 
labratakin, ota se mukaasi, sillä takkia tarvitset myöhemmin myös eläinmorfo-
logian kurssilla.

75203A Kasvien lajintuntemus
Laajuus: 1-2 ov. pakollinen ekologeille ja aineenopettajille. Perimäläiset ja fysi-
ologit voivat suorittaa kurssin vaihtoehtoisesti yhden opintoviikon laajuisena, 
jolloin tentissä saa olla kurssimoniste mukana.
Sisältö: Opit tunnistamaan noin 350 Suomessa esiintyvää peruskasvilajia. Lajit 
on osattava suomeksi ja latinaksi. Aluksi “lattarien” opettelu voi tuntua toivot-
tomalta tehtävältä, mutta vauhtiin päästyäsi voit vertailla hulluimpia lattareiden 
muistisääntöjäsi kavereiden kanssa.
Vastuuhenkilö: M. Kauppi

75173A Eläinten lajintuntemus
Laajuus: 4 ov. pakollinen
Sisältö: Kurssi jakautuu kahteen osaan: selkärankaiset käydään läpi syksyllä ja 
selkärangattomat keväällä. Kurssi koostuu luento- ja demonstraatio-osuuksista, 
eli opiskelijat tutkivat ryhmissä opettajan johdolla täytettyjä lintuja, nisäkkäi-
den nahkoja ja kalloja, säilöttyjä kaloja ja hyönteisnäytteitä. Noin kolmensadan 
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selkärankaisen nimet on osattava sekä suomeksi että latinaksi. Kannattaa jo 
hyvissä ajoin ennen tenttiä viettää aikaansa eläinmuseolla, ettei sitten edel-
tävällä viikolla tarvitse ärtyä paniikissa pänttäävien myöhästelijöiden tungek-
simisesta vitriinien välissä. Keväällä siristellään silmiä sitten mikroskoopilla. 
Selkärangattomien, eli hämähämähäkkien, muumiokotelokärpästen ja luteiden 
maailmaan perehdytään luennoilla ja demonstraatioilla. Tentissä saa olla kurssi-
moniste mukana, joten monisteen kuvia kannattaa väritellä tarkasti demonstraa-
tioiden aikana.

KEVÄT

75324P Perinnöllisyystieteen perusteet
Laajuus: 5 ov. pakollinen
Sisältö: Perehtyminen mendelistisestä genetiikasta aina molekyyligenetiikkaan. 
Tässä vaiheessa kannattaa lopettaa herneiden risteytykset ja unohtaa ne juut-
taan lukusuhteet, paitsi jos sinusta tulee isona aineenopettaja. Toisen vuoden 
syksyllä on vuorossa perinnöllisyystieteen perusteiden harjoitukset, jolle tämä 
vaaditaan edeltävänä suorituksena.
Vastuuhenkilö: Lumme

75024P Ekologian perusteet
Laajuus: 3 ov. pakollinen
Sisältö: Kurssilla valotetaan, kuinka ekologi hahmottaa eliöiden levinneisyyteen 
ja runsauteen vaikuttavia tekijöitä ja luonnon vuorovaikutussuhteita. Kirjana 
Krebs, C.J. Ecology: The Experimental Analysis of Distribution and Abun-
dance. Osa kirjasta käsitellään kurssilla ja osan joutuu lukemaan itse.
Vastuuhenkilöt: Tuomi, Orell

75237A Kasvimorfologian peruskurssi
Laajuus: 3 ov. pakollinen
Sisältö: Kasvien ruumiinrakenneoppia. Harjoituksissa opetellaan käytännössä 
luennoilla opetettuja asioita, eli tutkitaan lukuisia kasvinäytteitä sekä mikrosk-
oopilla että paljain silmin, ja piirretään tutkittavat näytteet. Tehokas ja perusteel-
linen opettaja takaa, että piirretyt kuvat vastaavat myös todellisuutta. Mukava 
intensiivinen kurssi, josta ei kannata yrittää päästä helpolla.
Vastuuhenkilö: A. Kauppi

Kaikkea tätä saa tietysti täydentää muillakin itseään kiinnostavilla kursseilla tai 
siirtää näitä kursseja hamaan tulevaisuuteen. Opinto-opas on oiva apu!
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Apua, mistä katto pään päälle ?

Kun olet selvinnyt pahimmasta/parhaimmasta “ou jee pääsin Ouluun”- 
huumasta, on hyvä alkaa katsella jonkinmoista asuinsijaa. Joskus saat-
taa tuntua, että asunnon löytäminen uudesta oudosta kaupungista vaatii 
fuksilta litroittain verta, hikeä ja kyyneleitä, mutta se vain tuntuu siltä. 
Mahdollisuuksia löytyy monia, eikä kukaan ole vielä tiettävästi joutunut 
turvautumaan telttamajoitukseen yliopiston nurmella.

Ensimmäinen ja monesti parhaaksi kehuttu vaihtoehto ovat PSOAS:n 
opiskelija-asunnot. Valtakunnallisen uutiskynnyksen joka syksy ylittävät 
kuvat opiskelija-asuntojonoista ovat karu tosiasia, joten “ou jee pääsin 
Ouluun”- huumasta huolimatta on varsin suotavaa 
tutustua&täyttää&postittaa kirjeen mukana tulleen PSOAS:n hakemuskaa-
vakkeen pikimiten. Asuntokohteet välimatkoineen ja vuokrahintoineen 
on kerrottu esitteessä aika hyvin. Ei kannata masentua jos et heti saa hal-
uamaasi yksiötä/solua, pääasia on että löytyy jonkin sortin neljä seinää ja 
katon kattava luukku antamaan suojaa tuulelta ja sateelta. Keväällä asun-
toasiat helpottavat ja vaihto mieleiseen kämppään onnistuu helpommin.

PSOAS ei toki ole ainoa väylä asuntoa hankkiessasi, vaikkakin se on 
ainoa, joka auttaa sinua lähettämällä valmiit kaavakkeet kotiisi. Vapailta 
markkinoilta löytyy myös asuntoja, joskin sielläkin yksiöt ovat syksyisin 
kiven takana. Kaksioita, kolmioita ja neliöitä sen sijaan löytyy helposti, 
joten mikäli olet seuraa rakastava, seikkailunhaluinen, sopeutuva nuori 
mies/nainen, ota itsellesi 1-n kämppistä ja nauti kommuunielon ihanu-
udesta. Tämä on oikeasti varteenotettava vaihtoehto, eli ei muuta kuin 
tuntosarvet pystyyn ja uusia kämppiksiä etsimään. Vuokra-asuntojen hin-
tataso lienee Oulussa samankaltainen kuin suurimmassa osassa Suomea. 
Yksiöiden hinnat ovat noin 1600+, kaksioiden 2200+ ja kolmioista pyyde-
tään noin 3000+ suomenmarkkaa hieman sijainnista riippuen. Lisäksi 
vaaditaan 1- 3 kk vuokran suuruinen vakuusmaksu ja välityspalkkio josta 
yleensä selviää 1kk vuokran suuruisella rahamäärällä.

Asunnon metsästyksessä hyvä apuväline on sanomalehti Kaleva, josta 
löytää päivittäin vuokralle tarjottavia kämppiä. Ulkopaikkakuntalainen 
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löytää kyllä lehden kirjastosta, mutta usein vasta iltapäivällä jolloin 
mieleinen asunto on ehditty vuokrata moneen kertaan. Oman ilmoituk-
sen laittamista kannattaa harkita, sillä esimerkiksi alivuokralaistarjouksia 
on kokemuksien mukaan sadellut ihan kiitettävästi. Ilmoituksia otetaan 
vastaan osoitteessa Kalevan toimitus, Lekatie 1, PL 170, 90401 OULU. 
Puhelin pirisee numerossa 08-5377111, ja ehkä kannattaakin ensin soit-
taa ja tiedustella miten homma oikein hoituu.

Jos tämän luettuasi paniikki ja hysteria jyräävät “ou jee pääsin Ouluun” 
-hurmiosi ylitse niin laske kymmeneen tai sataan ja rauhoitu sillä oikeasti 
sinulla ei ole mitään hätää. Kuten todettua, kukaan ei ole joutunut pal-
aamaan fuksisuunnistuksesta yökasteen kostuttamaan telttaan. Tosin kerta 
se on ensimmäinenkin... Ei vaan, kaikki sujuu hyvin - seuraavassa on 
vielä muutama puhelinnumero josta saattaa olla hyötyä:

Opiskelija-asuntoja PSOAS    (08) 8802501

Domus Botnica     (08) 376244

Hyväksi on todettu myös Opiskelijoiden Vuokravälitys (08) 3116820

Oulun puhelinluettelossa on tietysti iso liuta välitystoimistoja joihin voi 
ottaa yhteyttä jos siltä tuntuu, mutta luultavasti pärjäät edellä mainitu-
illa.
 

Vuokrataan 

Kalustettu huone 4-hengen tyttösolusta keskus-
tasta (Kirkkokatu 7, as 1) 1.8. 01 (tai sopimuk-
sen mukaan) -31.12.01 väliselle ajalle. Asunto 
on todella hyvällä paikalla ja siisiti.
Vuokra 1400,-

Anne 040-7006812
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Pienryhmäohjaajat 2001

Ulla Vuoti

Hei!

Olen Ulla, 21-vuotias 3. vuosikurssin kasviekologi. Kotoisin olen Pyhä-
joelta, Pohjois-Pohjanmaalta, minkä tulette pian murteestani huomaamaan 
(sanavarastooni ei kuitenkaan kuulu oululainen “ookko nää?”). Biologian 
todellisen vetovoiman huomasin vasta ylioppilaskirjoituksissa, joten ei 
hätää, jos sinäkään et ole intohimoinen lintubongari! Lintuihin tutustuu 
ja ihastuu täälläkin, jos sitten haluaa. Minua kiinnostaa silti enemmän ne 
kasvit..Ja joskus sählyn pelaaminen. Syksyllä yritän luovia pienryhmäni 
läpi yliopistoviidakon samalla kun luultavasti hukun omiin kursseihini ja 
ehkä graduntekeleeseenkin. 

Ulla, Lumi, Eeva ja Hanna - tässä vielä itsekin fukseja
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Lumi Yamamoto

Nimeni on Lumi Yamamoto ja Ouluun olen tullut Helsingistä parisen 
vuotta sitten.  Aloitan syksyllä kolmannen opiskeluvuoteni ja tällä het-
kellä olen vahvasti suuntautumassa perinnöllisyystieteeseen. Tosin ensim-
mäisen vuoden aikana oli pää aivan sekaisin kun kaikki kiinnosti ja 
muutenkin oli ihan liian kivaa.
 
Harrastuksistani voisin mainita aerobicin. Yritän myös löytää opiskelujen 
lomasta aikaa lukemiseen, siis muidenkin kuin bilsan kirjojen... Ja jos 
harrastuksiin voi lukea, niin toimin myös killan hallituksessa.
  
Pienryhmäohjaajana koitan sitten parhaani mukaan opastaa uusia opiskel-
ijoita yliopistomaailmassa ja yritän olla neuvomatta liikaa (pahapahapa-
hatapa). Eipä sitten muuta kuin onnittelut minunkin puolesta uusille 
bilsan opiskelijoille, nähdään syksyllä!

Hanna Ylinen

Heissan! Olen Hanna, 21-vuotias kolmatta vuotta aloitteleva kasvie-
kologi. Kotoisin olen Kauniaisista, pienestä kaupungista Espoon keskeltä. 
Harrastuksiini kuuluu aerobic, ulkoilu ja kesäisin maassa möyriminen 
(täytyyhän ne kasvit saada tunnistettua). Kasveihin hurahdin lopullisesti 
vasta viime vuoden kenttäkursseilla, ei siis hätää vaikka et vielä tietäisi 
miksi rupeat. Kaikki ajallaan. Aurinkoista kesää! Syksyllä nähdään!

Eeva Väisänen 

Nimeni on Eeva ja olen kolmannen vuoden eläinekologi. Tällä hetkellä 
puuhastelen tiaisten (ja siinä samassa lintukirppujen) parissa. Asun 
Tuirassa ja kovin kauas en ole pesästäni lentänyt, koska olen kotoisin 
Haukiputaalta (ilmeisimmin ainut ohjaajista, joka puhuu ihastuttavaa 
Oulun murretta ?). Harrastuksia liikkumisen lisäksi on keramiikka, joten 
kaikenlaisia pyttyjä löytyy kämpästäni riesaksi asti. Tutustutaan syssym-
mällä lähemmin!
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Kristjan Niitepõld

Hei, minä olen kaikkien hyvä 
ystävä Kristjan. Tungen itseni 
aina joka paikkaan, nyt myös 
pienryhmäohjaajaksi. Kotoisin 
olen eksoottisesta Etelä-
Suomesta, Järvenpäästä, ja täällä 
kaukaisessa pohjolassa riittää 
minulle vielä kummasteltavaa.

Hakeuduin biologiaa lukemaan 
lintuharrastukseni vuoksi, tosin 
nykyisin tunnun keskittyvän 
enemmän Ylioppilasteatterissa 
näyttelemiseen ja muuhun 
epämääräiseen häröilyyn. Leh-
dykän päätoimittajuuskin on 
miellyttävä harrastus, johon saan 
aikaani upotettua.
   
Erilaiset ihmiset ovat minulle 
elämässä hyvin keskeisiä, joten 
tahdon tutustua kaikkiin. Minua 
saa lähestyä, ellen itse ehdi ensin. 
Olen tosi kiva ja kaunis.

Isona minusta tulee jo rikas 
eläinekologi tai rikas taiteilija, en 
vielä tarkkaan tiedä. Elämän, tai 
minkään muunkaan suunnittelu ei 
kuuluu tapoihini. Minulta voi silti 
kysyä neuvoja kaikkiin ongelmiin 
ja mieltä askarruttaviin kysymyk-
siin. 

Tähän tulee kuva

Kristjan kenttäkurssilla
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Millainen biologi sinusta tulee isona?

Kasviekologi

Pääsääntöisesti sellainen henkilö, joka ulkoiselta olemukseltaan muistut-
taa varsin paljon metsiemme asukkeja tai eläinekologeja. Kasviekologi 
tuntee suunnatonta halua kulkea nelinkontin ojissa ja raamattuna hänellä 
on Retkeilykasvio (Hämet-Ahti ym). 

Heti ensimmäisenä syksynä kasviekologintaimet tuskin tietävät ole-
vansa kasviekologintaimia. Lajintuntemukset kasveista, kuten kaikesta 
muustakin, suoritetaan (ainakin yleensä) ensimmäisenä vuonna. Lajin-
tuntemus on ekologeille perustyökalu, joten vaikka ei olekaan helppoa 
opetella satoja lattareita ulkoa eikä kasveja tunne pariakymmentä enempää 
etukäteen, kannattaa lajintuntemukset suorittaa heti alkuun ja ekologiksi 
mielivän niihin panostaakkin. Yleensä luonto avautuu eri tavalla sen jäl-
keen, kun alkaa tunteakin lajeja. Kenttäkursseilla Hailuodossa ja Kuusa-
mon Oulangalla, Etelä-Suomen retkellä, suokurssilla, kartoitusmatkoilla 
ym. kasveihin pääsee tutustumaan “livenä” ja joku saattaa jopa oppia 
pitämään niistä. Systematiikan kurssin jälkeen niitä muistaa taas inhota.

Ensimmäinen kesä kuluukin rattoisasti kenttäkursseilla. Ei edes tarvitse 
etsiä kesätyötä, kun pääsee kursseille! Kursseja riittää kyllä myöhem-
millekin kesille, joten ei syytä huoleen. Monen osalta kesäkurssit jäävät 
opiskelun kohokohdaksi.

Eläinekologi

Eläinekologia käsittää eläinpainotteisen kala-, turkis-, riista- ja porota-
louden lisäksi kaikki mahdolliset eläimet, joita mieleen pälkähtää. Eläine-
kologiksi päätyy usein ihmiset, jotka ovat ennen yliopistoon tuloaan 
harrastaneet lintuja, pikkunisäkkäitä, perhosia tai jotain muuta liikkuvaa. 
Heitä kiinnostaa vaikkapa se miksi linnut muuttavat talveksi etelään tai 
miksi harakka on yleisempi lintu kuin merikotka. Tietenkään aikaisempi 
harrastus ei ole edellytys ekologiksi päätymiselle. 
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Huhujen mukaan eläinekologit ovat värikkäin porukka biologianlaitok-
sella. Tukka silmillä, niska vääntyneenä kohti taivasta ja selkä kumarassa 
raskaan repun painosta he laahustavat pitkin laitosta. Pakollisina var-
usteina ovat kiikarit, kaukoputki, haavi, hiirenloukku, eetteripullo, prepar-
ointivälineet, pihdit, pinsetit jne. Pitkän tukan tai luonnonvärein värjätyn 
villapaidan omistaminen ei ole vaatimuksena elukkalaisille. Kokemus on 
kuitenkin osoittanut, että eläinekologeilla on taipumus ruveta käyttämään 
niitä opiskelun kestäessä.

Tämä kuvaus sopii parhaiten maastokauteen, mutta muina aikoina EKOe 
tutustuu erilaisiin teorioihin ja malleihin, joita Suuret Tiedemiehet ovat 
kehitelleet. Ei siis pidä pettyä, kun huomaa, ettei eläinekologia olekaan 
pelkästään karhun rapsuttelua ja lintujen tiiraamista, vaan malleja, joiden 
sopivuutta testataan luonnossa. Jos satut kuulumaan siihen porukkaan, 
joka kammoaa vieraskielistä kirjallisuutta, eläinekologia voi olla sinun 
valintasi. 

Kasvifysiologi

Kasvifysiologian tutkimuskohteina ovat kasvien ja sen säätelyyn liittyvät 
tapahtumat, tutkitaan mm. Kasvien solutason tapahtumia, yhteyttämistä, 
itämistä, kukkimista ja hormonitoimintaa (jylläävät myös kasveilla). Kas-
vithan liittyvät elintärkeästi kaikkeen toimintaan maapallolla, joten kas-
vifysiologinen tutkimus on tärkeää. 

Opintojen alku menee pääpiirteiltään samoin kuin muillakin biologinal-
uilla. Orbitaalien kieppuva maailma ei välttämättä tempaise mukaansa, 
mutta kemia ja biokemia kuuluvat olennaisena osana fysiologiaan.

Toisena vuonna saadaan esimakua kasvifysiologiasta kasvien 
mikrolisäyksen ja kasvifysiologian kursseilla. Kasvifysiologian opintoja 
tulee lisää toisesta vuodesta eteenpäin. Perinnöllisyystieteen merkitys 
tulee korostumaan yhä biologiassa, joten kasvifysiologinkin on hyvä 
tutustua geenien maailmaan. Opiskelumahdollisuudet ulkomailla ovat 
lisääntyneet hyvin ja jos mieli tekee, sinne kannattaa ehdottomasti 
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lähteä.

Oulussa tutkitaan mm. kasvien lisäämistä solukkoviljelmissä, viljelyyn 
liittyviä ongelmia, sekä sekundäärimetaboliaan vaikuttavia tekijöitä. 
Myös geeninsiirtoja tehdään. Lisäksi tutkitaan lehtipuiden fysiologiaa. 
Oulusta valmistuneet kasvifysiologit ovat sijoittuneet työelämään hyvin. 
 

Eläinfysiologi

Eläinfysiologia tutkii eläinten elintoimintoja, hermostoa, hormoneja, aist-
eja sekä liikkeitä. Tutkittavaa ainakin siis riittää.

Pakollisena kasvifysiologien tavoin eläinfysiologitkin lukevat kemiaa ja 
biokemiaa. Toisen vuoden keväällä alkavat eläinfysiologeille mielenkiin-
toiset kurssit, esim. Ontogeniaa ja histologiaa. Myös fysiikkaa sisältyy 
opintoihin peruskurssin verran. Varsinaisesti eläinfysiologit eroavat kol-
mannen vuoden syksyllä muista biologeista. 

Muutaman vuoden kuluttua saatat siis vihdoinkin huomata, että suunnaton 
tiedonhalusi vetää sinua eläinfysiologian pariin. Vaikka kaverisi toden-
näköisesti vihjailevatkin, että olet vähintään piilosadisti ja eläinrääkkääjä, 
anna mennä. Eläinkokeita kyllä tehdään, mutta tarkan valvonnan alaisina 
ja jokaisen kokeen tarpeellisuus harkitaan huolellisesti etukäteen.

Eläinfysiologian professorina on Matti Järvilehto. Hän keskittyy tut-
kimuksessaan hermofysiologiaan, näköaistin toiminnan selvittämiseen. 
Omalaatuinen ja varsin mukava apulaisprofessori Raimo Hissa ryhmi-
neen tutkii eläinten lämmönsäätelyä ja sopeutumista kylmään. Lisäksi 
Oulun yliopistossa tutkitaan kanalintujen tarhaamisen ja siirtoistutusten 
kannattavuutta.

Perinnöllisyystieteilijä

Jos sanat pipetti, E.Coli, geenimaissi, banaanikärpänen ja DNA herät-
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tävät sinussa innostusta, luet oikeaa osuutta. 
Perimäläisen stereotyyppi on tietysti valkotakkinen, jäykkäniskainen 
nurkkiennnuohooja, joka selittää itselleen jotain käsittämätöntä kuljek-
siessaan laitoksen käytävillä. Valmistuttuaan hän ekologitovereidensa 
kiusaksi on kehittelemässä pahamaineisia geenikasveja. Nämä väitteet 
eivät kuitenkaan huhujen mukaan pidä paikkaansa.

Perinnöllisyystieteeseen kaikki bilsan opiskelijat pääsevät tutustumaan jo 
ensimmäisen kevään perinnöllisyystieteen perusteiden luennoilla. Todel-
liset perinnöllisyystieteeseen taipuvaiset ihmiset paljastuvat kuitenkin 
vasta toisen vuoden syksyllä labratöissä, joissa selviää kuka todella 
haluaa olla perimäläinen. Perinnöllisyystieteeseen sisältyy myös 11ov 
biokemiaa tai tilastomatematiikkaa. Valinta riippuu usein siitä, onko kiin-
nostunut populaatiogenetiikasta vai molekyyligenetiikasta. 

Perinnöllisyystieteen tutkimus laitoksella keskittyy populaatio- ja evol-
uutiogenetiikkaan. Tutkimuskohteina ovat banaanikärpänen, mänty ja 
lituruoho (Arabidopsis thaliana, toinen perustyökalu genetiikassa). Mole-
kyyli ja mikrobigeneettistä puolta edustaa maitohappobakteereihin ja 
niiden viruksiin keskittyvä työryhmä.

Biologian aineenopettaja

BAO kouluttaa tiukkapipoisia nipottajia kaikkialle Suomen koululaitok-
siin. Jos janoat valtaa, rakastat esiintymistä ja omaat hienoja kasvat-
tamisen (lue: kurittamisen) taitoja, tämä on se suuntautumisvaihtoehto. 
Toki tänne voi tulla myös pelkästä halusta opettaa ja kasvattaa maamme 
tuhoon tuomittua nuorisoa.

Toisena syksynä järjestetään “valintakokeet” aineenopettajaksi haluaville. 
Koe koostuu ryhmäkeskustelusta ja henkilökohtaisesta haastattelusta. Jos 
kuitenkin satut ensimmäisellä kerralla lipsauttamaan jotain todellisesta 
luonteestasi, etkä pääse “läpi”, voit yrittää seuraavana syksynä uudestaan. 
Opettajakiintiöt ovat yhteiset maantieteen kanssa, joten jos sieltä tulee 
vähemmän väkeä, silloin biologian puolelta otetaan loput, jotta kiintiöt 
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tulee täyteen. 

Toiseksi opettavaksi aineeksi on Oulussa mahdollista valita maantieto, 
kemia tai psykologia. Koska opettajien virat kouluissa ovat maantiedon 
ja biologian opettajan virkoja on maantieto siksi suositun ja luonnollisin 
vaihtoehto. Kemia ja biologia monilta osin tukevat toisiaan, joten sekin 
on nousussa oleva yhdistelmä ja joissain kouluissa saattaa tällainen virka 
jo esiintyäkin. Aineenopettajan on luettava myös 35ov kasvatustieteitä, 
joita hän ammatissaan paljon tarvitsee, varsinkin yläasteikäisten kanssa 
työskennellessään.

Oulu-Uleåborg

Asukkaat: Heitä löytyy noin 113600+, joten kaupunki on Suomen kuu-
denneksi suurin. Alkuasukkaiden puhuma kieli on mielenkiintoinen mutta 
täysin ymmärrettävissä. Kotipuolen tutut kuoliaaksi naurattavat kysymällä 
jatkuvasti, että “Ookko nää Oulusta?” ja “ Pelekääkkö nää polliisia?” Just 
hilarious!

Strategisia mittoja: Maata: 313,5neliökilometriä; vettä: 69,2neliökilom-
etriä; tiestöä: 897 km; vesijohtoja: 563km; puistoja: 295ha.

Yliopisto: Noin 12000 opiskelijaa. Luonnontieteellinen, teknillinen, 
lääketieteellinen, humanistinen, kasvatustieteiden ja taloustieteellinen 
tiedekunta. “ Oulun yliopisto on maamme 16 tiedekorkeakoulun ja 4 
taidekorkeakoulun joukossa toiseksi suurin, mikäli suuruutta mitataan 
uusien opiskelijoiden, perustutkinnon suorittaneiden, opetushenkilökun-
nan ja muun henkilöstön tai budjettirahoituksen määrällä.” Tahdotkos sitä 
tuon selkeämmin sanoa. Sijaitsee arkkitehtejä ja lääkistä lukuun ottamatta 
Linnanmaalla 6 km keskustasta pohjoiseen.

Rotuaari: Kävelykatu keskustassa. Tapahtumia ympäri vuoden, kuten 
Valkosipuliyö, lumiveistoskilpailuja, Weindorf, kirppareita, näyttelyitä, 
markkinoita ym. Rotuaarin toimii hyvin tapaamispaikkana sekä varsinkin 
alussa maamerkkinä suunnistaessa keskustassa.
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Liikenne: Paikallinen bussiyhtiö Koskilinjat perii matkasta kuin mat-
kasta opiskelijaystävälliset 13 markkaa, iltaisin klo 23 jälkeen vieläpä 
tuplasti. Saatavilla hieman edullisempia sarjalippuja, kuukausikortteja ja 
opiskelijakortti, jolla saa matkustaa kuukauden aikana niin paljon kuin 
sielu sietää. Linnanmaalle pääsee keskustasta busseilla 4, 6, 7, 19 ja 23. 
Pyörätieverkosto on Oulussa mitä mainioin, joten pyörä kannattaa köyt-
tää muuttokuormaan heti ensimmäiseksi. Tosin munamankeleista kan-
nattaa pitää hyvä huoli, sillä niitä himoitsevat vähemmän kaidan tien 
kulkijatkin. Pyörätiet pidetään kunnossa myös talvisin, joten sisukkai-
mille yksilöille pyöräily on mahdollista ympäri vuoden. Yöllä kannattaa 
käyttää taksia, jos on edes muutama kaveri mukana.

Ravintolat: Niitä riittää joka lähtöön. Teknohelvettejä/teinidiskoja ovat 
mm. Reidar, Mona Lisa, Nattklubi ja Hot Night Bar. Livemusasta ja 
juurevammasta musikaalisesta valikoimasta vastaavat mm. 45 Special, 
Foxia, WPK ja Wäinö. Pub-henkisiä ympäristöjä ovat mm. Never Grow 
Old, Sokerijussi, Oluthuone Leskinen ja Oulun Panimo. Nahkahousu-
meininkiä ylläpitää Woodoo, jossa Oulun kuuluisan heviyhteisön kerma 
kokoontuu.

Kahvilat: Nyt kun elämme Oulussakin kahvilakulttuurin renessanssia, 
on uudenlaisia trendikuppiloita noussut keskustassa useampaankin kul-
maan. Coffee Store, Cafe Kaldi, Drop ja Robert’s coffee edustavat uutta 
trendikahvilalinjaa, kun taas  perinteisempää “Ihan tavallista kahvia” 
-linjaa edustavat Katri Antellin kaksikin myymälää ja vaikkapa Cafe 
Provence. Parasta kahvia - vieläpä reilun kaupan sellaista - tarjotaan 
kuitenkin kiltahuoneella aamusta iltaan.  Tosin “itsepalvelu” -käsite saa 
aivan uuden merkityksen kiltahuoneen jääkaapinpäälisessä kahviossa. 

Syötävää: Tutkimukset sen osoittavat: Oulu on pizzan pääkaupunki. 
Käsittämätön määrä pizzerioita, joiden taso tosin vaihtelee 15 markan 
känkystä laatupizzaan. Myös syö-niin-paljon-kuin-jaksat-ja-voi-sen-jäl-
keen-pahoin- pizzeria löytyy. Kebab-paikkoja on muutamia, hambur-
gilaisia saa halutessaan Hesburgerista, Carrolsista ja McDonald`sista. 
Grillejäkin löytyy.
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Elokuvia: Formiassa 5 salia, Riossa 1 ja Starissa 2. Kahdessa edel-
lämainitussa pyörivät ne tavanomaiset hittielokuvat, Tuirassa sijaitse-
vassa Starissa muitakin. Nuoriso- ja kulttuurikeskuksella (NUKU) ja 
kaupunginkirjastolla pyörii myös elokuvia. Lisäksi elokuvakerho Lieke 
näyttää katsomisen arvoisia kuvia.

Kulttuuri: Teatteri ja pääkirjasto vierekkäin Kauppatorin rannalla. Vireä 
Ylioppilasteatteri toimii NUKUlla. Kilta järjestää teatterireissuja tarpeen 
tullen, jolloin lipusta saa alennusta. Huhut kertovat, että korkeakulttu-
uriakin harrastetaan jossain päin kaupunkia. NUKUlla myös näyttelyitä, 
Madetojan salissa konsertteja ja tiedettä pikkuihmisille tiedekeskus Tie-
tomaassa.

Urheilu: Raksilassa ja Raatissa uimahallit, edellin tosin remontin vuoksi 
suljettu epämääräisen ajan. Jäähalli ja pesäpallostadion ovat myös Raksi-
lassa. Linnanmaalla on iso liikuntahalli, jossa voi pelata mm. sulkapalloa 
(killalla vuoroja) ja pöytätennistä, nostella puntteja tai harrastaa aerobi-
cia. Kilalla on oma sähly- ja lentopallovuoro normaalikoululla yliopis-
ton vieressä. Yliopisto järjestää kaikenlaisia liikunnallisia kursseja, kuten 
itsepuolustus- ja tanssikursseja, joista lisää yliopiston liikuntalehtisessä.

Ostokset: Megalomarketteja kolme rinnakkain Raksilassa, jotka main-
ostavat halvoilla hinnoillaan. Keskustassa pari isompaa ruokamarkettia. 
Limingantullissa varmaankin Suomen suurin Prisma. Pitkien etäisyyk-
sien (suhteellinen käsite...) vuoksi joutuu useimmiten tyytymään hiki 
ja herkku- tyyppiseen lähivalintaan, josta jauhelihakin kävelee käskystä 
kotiin. Toppilan Halpahalli on mielenkiintoinen kauppa, josta ei saa 
alkomahoolia eikä tupukkia.

Lehdet: Hesarin ja Kalevan opiskelijatilaukset n. 65 mk/kk. Jokaiseen 
kotiin kannetaan jättimäisen mainoskasan ohella Oulu-lehti, Suomenmaa 
ja Oulun Sanomat. Näistä on hyötyä lähinnä hupimielessä sekä television 
ohjelmatarjonnan selviämisen verran. Yliopiston kirjastossa voi lukea 
myös kotipaikkakuntansa sanomat. Postiluukusta tupsahtaa usein hilpeä 
Rauhan Tervehdys.


