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Puheenjohtajan palsta
HANNE RUOTSALAINEN

Arvoisat tulevat kollegat, tervetuloa opiskele-
maan biologiaa Ouluun!  Teille on sadellut 
onnitteluja jo varmaan olan takaa, mutta kyllä 
minunkin täytyy kantaa korteni kekoon. On hieno 
saavutus, että olette päässeet lukemaan biolo-
giaa. Siis onneksi olkoon. 
 Olen siis ainejärjestömme, oululaisit-
tain kiltamme puheenjohtaja. Opintoja minulla 
on Oulun yliopistossa takana yhteensä kolme 
vuotta, joista kaksi biologialla. En siis ole niitä 
jotka ovat päässeet ensimmäisellä yrittämällä 
opiskelemaan haluamaansa alaa, vaan minulla 
tärppäsi vasta kolmannella kerralla, ja sittenkin 
vasta oikaisupyynnön jälkeen. Ehkä sen takia 
arvostankin saamaani opiskelupaikkaa suun-
nattomasti ja otan siitä kaiken irti. Muistan sen 
elokuun päivän, kun tiedekunnasta tuli kirjattu 
kirje. Koskaan muutaman sadan metrin matka 
kotoa postiin ei ole tuntunut niin pitkältä, kuin 
silloin hakiessa tuota kirjettä. Kirje oli paksu, ja 
tämän olin oppinut jo aiemmin: ohut kirje tietää 
hylsyä, paksu opiskelupaikkaa. Ja eihän sitä 
malttanut odottaa kotiin asti vaan kirje piti avata 
heti postin ulkopuolella. Olin varmaankin huvit-
tava näky ohikulkijoista iso virne kasvoillani.
 Olin opiskellut ennen biologialle 
pääsyä vuoden biokemiaa täällä Oulussa. Tuona 
vuonna en ollut killan hommissa mukana 
ollenkaan. Biologialle päästyäni syksyn vaaliko-
kouksen lähestyessä tuntui kuitenkin itsestään 
selvältä, että hakeudun killan hallitukseen 
mukaan, ja niinpä minusta tuli seuraavan vuoden 
varapuheenjohtaja. Kun viimein olen päässyt 
opiskelemaan juuri sitä mitä olin viimeiset vuodet 
halunnut, olen todellakin halunnut ottaa siitä 
kaiken irti. Yliopistomaailma ei ole pelkkää 
opiskelua, lähes yhtä tärkeä osa on erilaiset 
harrastejärjestöt ja killat. Niissä tutustuu saman 
kiinnostuksen omaaviin ihmisiin ja vapaa-ajan 
vietto-ongelmia ei ole.
  Mitä meidän kiltamme sitten oikein 
tekee? Meillä on oma kiltahuone biologian lai-
toksella. Tätä kirjoittaessani huhtikuun puolessa 
välissä, kiltahuoneen remonttia ollaan suun-
nittelemassa. Maalaus- ja kalustusurakka on 
tarkoitus toteuttaa vielä tämän kevään aikana, 
eli kun te syksyllä saavutte tänne, niin paikan 
pitäisi olla uutuuttaan kiiltelevä. Kiltahuone on 
siis vapaa-ajanviettopaikka, jossa parannetaan 
maailmaa oikein olan takaa. Sieltä saa kahvia ja 

teetä omakustannehintaan, jääkaappi ja mikro 
ovat myös kaikkien kiltalaisten käytössä.  Ehkä 
näkyvin kaikista toimintamme muodoista on 
erilaiset bileet ja kaksi kertaa vuodessa järjestet-
tävät opetuksen palautepäivät. Killalla on myös 
viikoittaiset sähly- ja sulkapallovuorot. 
 Kiltamme toimintaa suunnittelee killan 
hallitus. Teemmekin paljon sellaisia asioita, joita 
ei huomaa, mutta jos niitä ei tehtäisi, niin sen 
huomaisi. Killalla on edustajat opetustyöryh-
mässä, laitosneuvostossa ja tiedekuntaneu-
vostossa, eli laitoksen toiminnasta päättävissä 
elimissä. Laitos- ja tiedekuntaneuvostoon vali-
taan tulevana syksynä uudet jäsenet seuraavalle 
kaksivuotiskaudelle. Mukaan otetaan mielellään 
myös uusia naamoja. Tulemme syksyn mittaan 
kertomaan asiasta enemmän ja jos kiinnos-
tusta löytyy niin mukaan vaan. Hallitus ottaa 
myös tarvittaessa kantaa koko killan puolesta 
kursseja tai muuten opiskeluja koskevissa asi-
oissa.  Pidämme yhteyttä laitoksen johtoon ja 
amanuenssiin, ja yhteistyömme voikin sanoa 
toimivan hyvin. Hallitukselle voi esittää toiveita 
ja ideoita killan toiminnan kehittämisestä.
 Kiltamme on yksi Oulun yliopiston 
vanhimmista. Tänä vuonna täytämme 45-vuotta, 
ja sen kunniaksi järjestämme lokakuun lopulla 
vuosijuhlat. Näihin juhliin tulemme tarvitse-
maan ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden 
eli fuksien, eli juuri sinun apuasi. Tämä on yksi 
hyvä mahdollisuus päästä tutustumaan killan 
toimintaan ja sen parissa toimiviin ihmisiin. Me 
biologit olemme varsin avointa porukkaa, ja 
tunnemme toisemme hyvin. Voi tuntua aluksi 
oudolta ja kenties hiukan pelottavaltakin mennä 
kiltahuoneelle aivan tuntemattomien ihmisten 
keskelle. Siellä kuitenkin tutustuu vanhempiin 
opiskelijoihin helpoiten ja kuulee kaiken mikä 
on kuulemisen arvoista.
 Tulevan vuoden tapahtumista voisi 
mainita vuosijuhlien lisäksi ainakin fuksiekskun 
Hailuotoon lokakuun ensimmäisenä viikonlop-
puna ja pikkujoulut joulukuun alussa. Syysk-
uun alkuun on suunnitteilla ekskursio Helsinkiin 
ja Tallinnaan. Syksyn aikana järjestämme 
ainakin yhdet bileet, kenties yhdessä jonkin 
toisen luonnontieteellisen killan kanssa. 
Toiminnastamme tiedotetaan sähköpostitse ja 
myös killan kotisivuilla, jotka löytyvät osoitteesta    
http://www.student.oulu.fi/~syntaksi/. Kotisivuilta 
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löytyy myös vanhoja tenttikysymyksiä, valoku-
via tapahtumistamme, tietoa hallituksen toimin-
nasta sekä kiltalehtemme eli Lehdykän vanhoja 
numeroita. 
 Olette saaneet hyväksymiskir-
jeessänne myös maksulomakkeen killan jäsen-
maksua varten. Monet kysyvät miksi tuo 17 
euroa pitäisi maksaa. Emme pysty kuitenkaan 
pyörittämään toimintaamme ilman rahaa (aika 
selvää). Pyrimme antamaan jäsenmaksun mak-
saneille myös konkreettisia etuja, esimerkiksi 
viime syksynä maksoimme heille fuksiekskun 
bussikuljetuksen. Myös bileet järjestämme usein 
nolla- tai miinusbudjetilla: pieni pääsymaksu 
joka hiukan korvaa paikan vuokraa, ja kilta 
maksaa tappion. Ja tottakai meillä on nyt tule-
vana syksynä tarjota viihtyisä kiltahuone uusine 
kahvinkeittimine ja mikroineen. 
 Odotan syksyä innolla. On aina 
mukava saada uusia naamoja bilsan käytävälle 
kulkemaan. Tulemme tapaamaan syksyllä vii-
meistään pienryhmäohjaukseen kuuluvassa hal-
lituksen esittelyssä. Tutustukaa rohkeasti uusiin 
ihmisiin, tulkaa kiltahuoneellemme ja mukaan 
killan toimintaan. Opinnot kestävät noin viisi 
vuotta, joten kilta-aktiivien vaihtuvuus on melko 
suurta. Aina tarvitaan siis uusia innokkaita 
ihmisiä mukaan killan toimintaan.
 Mukavaa loppukesää ja näkemisiin.

Pienryhmäohjaajat
b) melko kuuluvasta äänestä ja c) ”oudonpuo-
leisista” jutuistani. Killan toiminnassa en ole 
erityisen aktiivisesti mukana, vaikka kiltahuo-
neella ja bileissä viihdynkin. Lehdykän parissa 
kuitenkin näpertelen päätoimittaja-Annan pik-
kuapurina. 
 Koska halusimme antaa itsestämme 
inhimillisen ja helposti lähestyttävän kuvan, 
ajattelimme heti Fuksilehdykässä avautua teille 
jostain nolohkosta kämmistä, joka on yliopisto-
aikanamme sattunut. Omat noloimmat kämmini 
ovat, kas kummaa, sattuneet yleensä alkoho-
lin vaikutuksen alaisena, mutta aion nyt kertoa 
teille sankaritarinani lintupäiviltä. Olimme fuksi-
vuotemme keväällä lintupäivillä bongailemassa 
siivekkäitä ystäviämme metsässä. Tarkoitus 
oli tehdä linjalaskentaa, eli yksinkertaistettuna 
laskea tietyltä matkalta kaikki havaitut linnut. 
Olimme kävelleet kolmen kilometrin linjasta 
noin reilut puoli kilometriä kun vastaan tuli oja. 
Noh, sen yli piti tietysti hypätä. Muu porukka 

Heissan! Nimeni on Maria Jäntti ja aloitan tänä 
syksynä kolmannen vuoteni biologian laitoksella. 
Alkukotini on Tampere. Ouluun päädyin vanhem-
pieni mukana kymmenisen vuotta sitten ja tänne 
jäin, siitäkin huolimatta että vanhempani häipyi-
vät parisen vuotta sitten takaisin Tampereelle. 
Etelä-Suomessa asuvan sukuni painostuksesta 
huolimatta aion Ouluun myös jäädä. Kaipa sitä 
sitten on jotenkin tänne juurtunut. 
 Olen biologina kiinnostunut eläimistä 
ja eritoten niiden fysiologiasta, ihmisenä minua 
taas kiinnostavat monenlaiset asiat. Kirjat, 
musiikki, kuntosali, hiihto ja elokuvat ovat erityi-
sen lähellä sydäntä. Ryhdyin pienryhmäohjaa-
jaksi, koska minusta on mukava tutustua uusiin 
ihmisiin ja haluan osaltani perehdyttää teitä yli-
opiston ihmeelliseen maailmaan. Etenkin viihde-
puoleen perehdytän oikein mielelläni ja se onkin 
erikoisalaani.. ;) 
 Kiltahuoneella tai yliopiston käytävillä 
minut voi tunnistaa a) tummahkosta yleissävystä, 
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onnistui saamaan itsensä ketterästi ojan yli kuka 
milläkin keinolla. Ajattelin ylimielisesti että helppo 
nakki kaltaiselleni suht pitkäkoipiselle, sen kun 
astun tuohon penkereelle ja loikkaan. No aste-
lin sitten penkereelle muiden katsellessa vas-
tarannalla. Jotenkin sitten vaan jämähdin niille 
sijoilleni ja vaikka kaverit huusivat parin metrin 
päässä että ”hyppää, hyppää nyt!”, en saanut 
jalkojani toimimaan vaan nollat taulussa toljotin 
ja ihmettelin, kun penkka vajosi allani. Siinä 
sitä sitten seistiin kumppareissa miltei vyötärön 
syvyydeltä ojassa! Oli kavereilla naurussa pitele-
mistä kun kömmin ojasta nöyränä ja litimärkänä. 
Parasta oli, että litisevissä kumisaappaissa piti 
vielä parisen kilsaa tarpoa… Eli vaikka sitä yli-
opistossa ollaan, niin se ei tarkoita, että täällä 
kaikilla aina veitsenterävästi leikkaisi! Tervetu-
loa näin siis minunkin puolestani viihtymään 
tänne biologian laitokselle! Toivon mukaan tulette 
viihtymään. Älkääkä arastelko tulla nykimään 
hihasta käytävillä, jos on jotain kysyttävää. Näh-
dään syksyllä! 

Heippahei. Minä olen Katja Peltonen ja aloittelen 
pienryhmäohjailun ohessa kolmannen vuoden 
opintoja täällä biologian laitoksella. Minut erot-
taa parhaiten ehkä siitä, että pääni keikkuu aika 
lyhyessä varressa, muina tuntomerkkeinä on 
lähinnä tummat (ehkä hieman harsut) hiukset, 
sekä kuuluva ääni. Pääesiintymisalueeni ulot-
tuu biologian laitokselta Yliopistokadulle, mutta 
minut voi tavata myös esimerkiksi Syntaksiksen 
sählystä, yliopiston kaukalopallovuorolta, hyvin 
harvoin lisäksi Oulun yöelämästä. Kuoriuduin 
vuonna 1984 Hämeen ja Keski-Suomen raja-
mailla, Mäntässä, uskoakseni kuulun kuitenkin 
alalajiin hämäläinen. Siis huhuista huolimatta 
olen hidas ja rauhallinen, tosin hyvin vähän kum-
paakin. Muuttomatkani suuntautui Ouluun puh-
taasti biologian opintojen perässä, mutta elinym-
päristönä paikka on osoittautunut mahtavaksi, 
jopa pesimiskelpoiseksi. 
 Pyydettiin vielä pahinta opiskeluun liit-
tyvää mokaa. Tätä ei varmaan saisi uskottava 
biologi sanoa ääneen… mutta en ennen lajin-
tunnistustunteja tiennyt, että punatulkkunaaras 
on harmaa. Uskomatonta! Siis se, että se on 
harmaa! Tähän ei voi kuin todeta, että kaikkien 
ekologien onneksi olen suuntautunut perinnöl-
lisyystieteeseen. Siellähän kaikkea katsellaan 
lähinnä jauhettuna. :) Eipäs muuta kuin nähdään 
syssymmällä ihmiset, onnea opintielle!

Heips vaan! Nimeni on Päivi Paananen ja kaksi 

vuotta olen täällä Oulussa biologiaa opiskellut. 
Tarkoitus olisi ennemmin tai myöhemmin valmis-
tua kasviekologiksi ja aineenopettajaksi. Tosin 
tähän väliin on kyllä pakko todeta, että teke-
milläni suunnitelmilla on tapana muuttua. Eli 
aika näyttää, mikä minusta ”isona” ihan oikeasti 
tulee. 
 Biologian opiskelusta ja Oulusta olen 
kyllä kovasti tykännyt. Ouluun muutin Viita-
saarelta, Keski-Suomesta. Tänne muuttaessani 
kaikki oli ihan uutta: kaupunki, ihmiset ja opis-
kelu yliopistossa. Paljon on siis tullut uusia asi-
oita opittua!
 Mitään ylitsepääsemättömiä kömmäh-
dyksiä ei minulle ole (ainakaan vielä) täällä opis-
kellessani sattunut. Pieniä sammakoita on suus-
tani aina välillä karkaillut, kun sanat kulkevat 
itselläni joskus nopeammin kuin järki. Kaikesta 
olen (siis jopa minäkin!!!) kuitenkin selvinnyt, 
eikä maan alle ole tarvinnut vajota, eli uskon 
että te (tulevat fuksit) tulette pärjäämään aivan 
loistavasti. Syksyllä nähdään!

Moi! Olen Teija Aarrekari ja syksyllä aloitan 
toisen vuoteni biologian opiskelun parissa. Kotoi-
sin olen Suomen virallisesta munapitäjästä eli 
Laitilasta, joka on melko lähellä Raumaa. Bio-
logian opiskelussa päätavoitteenani on aineen-
opettajan ´hohdokas´ ura ja suuntautumisvaih-
toehdoista saatan ehkä, mahdollisesti jopa kai 
valita kasviekologian? Ouluun tulin päivää ennen 
kuin oma fuksivuoteni alkoi poikaystävän ja 
kahden kissan kanssa ja olen viihtynyt aivan 
loistavasti. Oulu on mahtava kaupunki ja biolo-
gian opiskelu täällä on huippua. Opiskeluaikai-
nen mokani: Kerran tuli luennolla vähän pelattua 
kaverin kanssa erästä sanapeliä äänekkäästi 
hihitellen kunnes opettaja huomautti asiasta ja 
kehotti kuuntelemaan ennemmin luentoa. Terve-
tuloa tänne ja syksyllä nähdään! 

Terve! Nimeni on Anna Honkanen. Olen syksyllä 
kolmannen vuoden biotieteilijä, mutta tätä kevät-
puolella kirjoitellessani en vielä tarkkaan tiedä, 
suuntaudunko eläinfysiologiaan vai vetääkö 
genetiikka kenties pitemmän korren. Kesä ja 
kesätyöt eläinfysiologisen tutkimuksen parissa 
selventävät suuntaa varmaan kummasti. Kil-
tamme Syntaksis ry:n hommissa olen mukana 
aktiivisesti hallituksen jäsenenä ja Lehdykän 
päätoimittajana. Lisäksi edustan Syntaksista 
Suomen Biologisten tieteiden Opiskelijat ry:ssä 
eli BIOSTUF:ssa ja Luonnontieteiden Akatee-
misten Liiton LAL:n Oulun opiskelijajaostossa 
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LuOpiO:ssa, jonka nimi tarkoittaa yllättäen Luon-
nontieteiden Opiskelijat – Oulu. No, eipä enem-
pää itseretostelua…
 Minut löytää yleensä roikkumasta kil-
tahuoneelta Jäntin Marian seurasta. Olemme 
Marian kanssa kuin paita ja perse. Maria on se 
paita, koskapa on näkyvämpi ja tuoksuu parem-
malle. Olen yleensä vieraassa seurassa hiljai-
sen oloinen, mutta kaveriporukassa kuuluisa 
käsittämättömistä tarinoistani ja aivoituksistani, 
joita ihan yleisesti kutsutaan Putisjutuiksi koti-
paikkani Pudasjärven mukaan. Kavereiden ker-
toman perusteella puheeni kuulostaa erittäin 
tylyltä. Hellimmätkin sanat minun suustani muis-
tuttavat kuulemma kirousta. En ole onnistunut 
kitkemään tapaa pois, joten älkää säikähtäkö, 
kunhan syksyllä lauon jotain ajattelematonta. En 
varmasti tarkoita sitä pahalla. 
 Harrastuksiini kuuluu lähinnä sähly. 
Talvikausina pelaan Syntaksiksen vuoroilla 
Oulun Normaalikoululla kaksi kertaa viikossa. 
Erityisesti nautin torstain sekasählystä, kun 
pääsen taklailemaan poijjankolleja ja purkamaan 
turhia aggressioita. Viime talvena olin Syntaksik-
sen tyttöjen kasaamassa joukkueessa yliopis-
ton sählysarjassa. Menestystä ei tullut, mutta 
ehkäpä siitä jotain oppi. Keksis vaan, mitä. Toi-
sinaan olen käynyt kuokkimassa myös Oulun 
yliopiston partiolippukunnan eli Soopan sähly-
vuorolla. Muuta elämää minulla ei olekaan. Olen 
kuluneet kaksi vuotta työskennellyt siivoojana 

opintojen ohessa, mutta sitä en laske harrastuk-
seksi…
 Kaikkien aikojen emäkämmi… Usko-
kaa huviksenne, näissä on mistä valita. Suurin 
moka, ja näin äkkiseltään ainoa teko, jonka 
haluaisin tekemättömäksi, sattui fuksikeväänäni. 
Istuimme kaveriporukassa eräällä luennolla. Me 
kaikki taisimme olla hieman normaalia levot-
tomammalla tuulella, koskapa juttelimme ihan 
koko ajan, ja juttujen taso oli tavallisen huono. 
Olin edellisenä iltana kuullut telkkarista tyhmän 
Penthouse-jutun, joka tietenkin oli pakko jakaa 
kavereille. Tässä vaiheessa luennoitsija alkoi olla 
korviaan myöten täynnä takapenkistä kuuluvaa 
tasaista porinaa ja nauruntyrskähdyksiä. Juuri, 
kun olin pääsemässä jutun (anti)kliimaksiin, 
luennoitsija keskeytti puheensa ja loi minuun 
murhaavan katseen. Tietenkin kaikki muutkin 
noin sata ihmistä luentosali YB210:ssä käänsi-
vät katseensa ja höristivät korvansa jutulleni. 
Siinä vaiheessa olisin halunnut hajota atomeiksi 
ja kelata aikaa muutaman minuutin taaksepäin. 
Olen oikeasti yhäkin syvästi pahoillani, että häi-
ritsin luentoa noin törkeästi. Vaan saahan sitä 
jälkikäteen olla… 
 Tässäpä me kaikki sitten olemme. Kes-
kimäärin olemme varmasti ihan mukavaa poruk-
kaa, eikä meitä tarvitse pelätä. Odotamme suu-
rella innolla tapaavamme teidät syksyllä! Aurin-
koista ja ruohontuoksuista jäätelökesää kaikille! 

Takarivi vasemmalta: Katja Peltonen, Päivi Paananen ja Maria Jäntti.
Eturivi vasemmalta: Teija Aarrekari ja Anna Honkanen.
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Kesä lähestyy ja monet linnut ovat jo pesimäpuu-
hissa. Saamme seurata lintupariskunnan pariu-
tuvan, rakentavan pesän ja kasvattavan poika-
sensa. On idyllistä, kun kaksi vanhempaa huo-
lehtii jälkeläisistään ja perheonni kukoistaa. Vaan 
aina asia ei olekaan näin. Joissain lintuperheissä 
vallitsevatkin perin erilaiset parisuhteet.

Yksi vai useampia kumppaneita?
Yleisin pariutumistyyppi linnuilla on yksiavi-
oisuus. Koiras ja naaras pariutuvat, pesivät 
yhdessä ja eroavat tavallisesti pesimäkauden 
jälkeen. Uusien tutkimusten mukaan syrjähypyt 
ovat kuitenkin tavallisia yksiavioisissakin pari-
suhteissa, joten kaikki ei aina olekaan niin yksioi-
koista. Monilla paikkalinnuilla, kuten tiaisilla, pari-
sidos kestää läpi vuoden ja pari pesii yhdessä 
seuraavanakin kesänä. Suurikokoiset joutsenet, 
hanhet ja kotkat ovat niin tiukasti yksiavioisia, 
että parit elävät yhdessä koko elämänsä. Toisen 
puolison kuollessa voi kestää vuosia ennen kuin 
lintu löytää uuden puolison.
 Muuttolinnut pariutuvat usein keväällä, 
kun naaras saapuu koiraan reviirille. Monet 
muuttolinnutkin pesivät saman parin kanssa 
vuosittain. Tämä johtunee pesäpaikkauskollisuu-
desta, kun molemmat osapuolet palaavat täs-
mälleen samalle paikalle. Ennestään tutun puo-
lison kanssa pesimätulos on keskimääräistä 
parempi. Eräät muuttolinnut, esimerkiksi sorsat, 
pariutuvat syksyllä tai talven aikana. Sorsakoi-
raathan saavat juhlapuvun jo loppusyksystä.
 Kun lintuyksilö säännöllisesti pariutuu 
useamman puolison kanssa, puhutaan moniavi-
oisuudesta. Moninaaraisuus on moniavioisuu-
den muoto, jossa yhdellä koiraalla on useita 
naaraita. Koirasfasaani kokoaa oikean haaremin 
ja hedelmöittää koko liudan naaraita, jotka se 
jättää yksin huolehtimaan munista ja poikasista. 
Lehtokurppakoiras parittelee niin monen naa-
raan kanssa kuin mahdollista, vaikkei muuten 

osallistukaan pesimisurakkaan.
 Suomalaisessa tutkimuksessa on 
todettu joidenkin kirjosieppokoiraiden pariutuvan 
ensin yhden naaraan kanssa. Kun tämä on alka-
nut hautoa, koiras houkuttelee uuden naaraan 
toiselle pesäpöntölle. Toisenkin naaraan alka-
essa hautoa koiras palaa takaisin ensimmäisen 
siippansa luo ja auttaa käytännössä vain tätä jäl-
keläisten hoidossa. Pidä siis silmällä, millä pön-
töillä pihasi sieppo oikein vierailee!

Koirailla naaraan rooli
Toinen moniavioisuuden muoto on monikoirai-
suus. Se on moninaaraisuutta paljon harvinai-
sempi pariutumistyyppi. Suomalaisista lajeista 
monikoiraisuus on säännöllistä vain vesipääs-
kyllä ja keräkurmitsalla. Näiden lajien naaraat 
ovat koiraita värikkäämpiä ja kookkaampia. 
Munittuaan ne jättävät koiraan hautomaan ja 
kasvattamaan poikaset - ja etsivät itse uuden 
kumppanin.
 Suomalainen tutkimus paljastaa myös 
lapinsirrin parisuhteiden olevan hyvin mutkik-
kaita. Ensin naaras munii pesyeen, jonka se 
jättää koiraan huoleksi. Sitten naaras etsii toisen 
koiraan ja jää hautomaan tätä toista pesuetta. 
Ensimmäinen koiras ei kuitenkaan ala heti 
hautoa, vaan sekin etsii toisen puolison. Hedel-
möitettyään toisen naaraan koiras alkaa hautoa 
ensimmäisen naaraansa munia. Sekä koiras 
että naaras pariutuvat siis kahden kumppanin 
kanssa.
 Kolmas parisuhdetyyppi linnuilla on 
ryhmäsoidin. Linnut kerääntyvät erityisille soidin-
paikoille, joilla koiraat taistelevat naaraista pääs-
täkseen parittelemaan. Parittelun jälkeen linnut 
eroavat. Näiden lajien koiraat ja naaraat tapaa-
vat siis vain paritellakseen, eikä kiinteitä suhteita 
synny. Ryhmäsoitimelle on tyypillistä, että use-
ankin kukon soitimilla vain yksi tai kaksi kukkoa 
parittelee useimpien kanojen kanssa. Suoma-

Lehdykän Lintutietoisku
Yksiavioisuudesta ryhmäsoitimeen – 
parisuhteet lintumaailmassa
WILLIAM VELMALA
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laisista lajeista ryhmäsoidinta esiintyy metsolla, 
teerellä, heinäkurpalla ja suokukolla.
 Erilaiset ravinto-olosuhteet, elinpiirien 
laatuerot ja pesäpaikkojen epätasainen jakau-
tuminen ovat vaikuttaneet eri parinmuodostus-
tyyppien kehittymiseen. Ne ovat myös sopeutu-
mia sukupuolten lukusuhteiden eroihin ja pesi-
mäkauden pituuteen.

Lisätietoja
Andersson, M. 1994: Sexual selection. - Prince-
ton University Press, Princeton, New Jersey.
Koskimies, P. 1992: Lintujen perhe-elämää. - 
Teoksessa: Laine, L. J., Neuvonen, V., Pouta-
nen, T. (toim.), Suomen Luonto - Linnut, 2. osa, 
s. 6-25. WSOY, Helsinki.

Artikkeli on alunperin julkaistu BirdLife Suomi 
r.y.:n jäsenlehdessä Linnut numerossa 2/2003.

Metson ryhmäsoitimella vain yksi tai kaksi kukkoa parittelee useimpien kanojen 
kanssa. Sen lisääntymiskäyttäytyminen on siis tyystin erilaista verrattuna 
esimerkiksi biologian opiskelijoihin. © William Velmala
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Biologian opiskelu Oulussa
MINNA VANHATALO
Oulussa biologian koulutusohjelmassa opiske-
levalla on valittavanaan LuK -tutkintovaiheessa 
joko aineenopettajan, biotieteen tai ekologian 
suuntautumisvaihtoehto, pääaineekseen opis-
kelija voi valita joko biotieteen tai ekologian. FM 
-tutkintovaiheessa on useita pääainevaihtoeh-
toja: eläinekologia, fysiologinen eläintiede, gene-
tiikka, kasviekologia ja kasvifysiologia. FM- tut-
kintovaiheessa aineenopettajan suuntautumis-
vaihtoehdossa voi pääaineekseen valita minkä 
tahansa edellä mainituista. Suuntautumisvaih-
toehdon voi valita vapaasti lukuun ottamatta 
aineenopettaja-suuntautumisvaihtoehtoa, johon 
järjestetään erillinen soveltuvuuskoe. 
       Suuntautumisvalintojen tekeminen on 
mahdollista ensimmäisestä vuodesta lähtien, 
mutta jos ei ole vielä varma kiinnostuksensa koh-
teesta opiskelija voi lukea ensimmäisen vuoden 
opinnot kaikille suuntautumisvaihtoehdoille tar-
jottavista pakollisista tai vaihtoehtoisista perus-
opinnoista. Käytännössä ensimmäisen vuoden 
opiskelu on paljolti kemian kursseja, perusla-
jintuntemusta sekä kasveista että eläimistä ja 
peruskursseja ekologiasta, genetiikasta, solu-
biologiasta ja kasvimorfologiasta. Moniin kurs-
seihin kuuluu sekä luento- että harjoitusosuudet, 
joten tietämystään pääsee syventämään myös 
käytännön tasolla. 
 Jo ensimmäisenä kesänä on tulevilla 
ekologeilla mahdollisuus osallistua monipuoli-
seen kenttäkurssiopetukseen: maaeläimistön, 
vesieläimistön sekä kasvitieteen kenttäkursseilla 
perehdytään monipuolisesti kunkin osa-alueen 
ekologiaan ja tutkimusmenetelmiin, lajintunte-
musta unohtamatta. Seuraavina kesinä on mah-
dollisuus syventää tuntemustaan mm. suokurs-
silla, tunturikurssilla ja mahdollisesti muilla eri-
koiskursseilla. Monipuoliset ja laajat kenttäkurs-
sit ovatkin varmasti monien mielestä biologian 
opiskelun parasta antia. Toisaalta myös monien 
kurssien laboratorioharjoitusosuudet on havaittu 
hyviksi ja tehokkaiksi - käytännössä kun yleensä 
oppii ymmärtämään asiat parhaiten. 
 Myös toisen vuoden opintoihin kuuluu 
osaksi kaikille suuntautumisvaihtoehdoille pakol-
lisia kursseja mm. eläin- ja kasvifysiologiasta 
sekä tilastolaskennasta. Toisen vuoden aikana 
olisi kuitenkin jo hyvä olla jonkinlainen käsitys 
siitä, onko suuntautumassa biotieteisiin vai eko-
logiaan. Perusopintojen jälkeen siirrytään suju-

vasti aineopintoihin, joissa valinnanvaraa riittää - 
nämä on kuitenkin räätälöity kullekin suuntautu-
misvaihtoehdolle erikseen. Eli käytännössä: jos 
tietää, mihin on suuntautumassa, lukujärjestys 
on oikeastaan jo suunniteltu valmiiksi - mikään 
(paitsi ehkä opintotuki) ei kuitenkaan estä ete-
nemästä omaan tahtiin ja oman mielenkiintonsa 
mukaan. Kannattaa kuitenkin huomioida, että 
monilla kursseilla on pääsyvaatimuksena jonkin 
aiemman kurssin suoritus. Opinnoistaan kan-
nattaa kuitenkin pyrkiä muodostamaan mielekäs 
kokonaisuus, että saa rautaisen osaamisen tie-
tyltä osa-alueelta - ns. yleisbiologejahan ei nyky-
ään juuri enää ole. 
 Sivuaineopinnot voi aloittaa kun 
itsestä tuntuu, että ohjelmaan alkaa sopia muu-
takin... valinnanvaraa on runsaasti eri laitoksilla. 
Sivuainevalintoja tehdessä voi miettiä, mitkä 
opinnot olisivat mahdollisesti tarpeellisia työ-
elämää ajatellen - toki mikään ei estä valitse-
masta sivuaineita täysin omien kiinnostustensa 
mukaan! Esim. aineenopettajille maantieteen ja 
kasvatustieteen opinnot tulevat pakollisina, bio-
tieteilijöille taas laajemmat biokemian opinnot. 
Yleisiä sivuaineita em. lisäksi ovat mm. tilasto-
tiede, ympäristönsuojelu, kemia ja fysiikka. 

Maisterintutkinnon suuntautumisvaihtoeh-
dot

Eläinekologia 
Eläinekologia käytännössä tarkoittaa eläinyksi-
löiden, niiden käyttäytymisen, populaatioiden, 
lajien tai joidenkin alueiden eläinyhteisöjen tut-
kimusta - suuri eläinekologisen tutkimuksen osa 
on myös evoluutioon liittyvä lähestymistapa. Eläi-
nekologian suuntautumisvaihtoehdokseen valit-
sevatkin yleensä ne opiskelijat, joiden mielestä 
molekyylit, solut ja muut niiden kaltaiset pikku-
tilpehöörit tuntuvat varsin mitättömiltä (ja myös 
käsittämättömiltä) suureen eläinkokonaisuuteen 
verrattuna. He ovat kiinnostuneita käsin koske-
teltavista ja ennen kaikkea paljain silmin nähtä-
vistä asioista. Jotkut ötökkätutkijat tosin turvau-
tuvat mikroskoopin apuun tunnistellessaan kirp-
puja ynnä muita lajilleen pienten yksityiskohtien 
perusteella, mutta he kuuluvatkin aivan omaan 
kastiinsa. Osalla eläinekologeista on taipumusta 
opiskella myös kasvitiedettä, toisille kasvit ovat 
lähinnä jotain, mitä eläimet syövät. Eläinekologit 
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eivät pelkää liikkua ulkona säällä kuin säällä, ja 
piiloutuvatkin muita biologeja harvemmin labo-
ratorioiden kätköihin. Toki kenttätöissä saatuja 
aineistoja täytyy työstää sisätiloissa ja kokeita 
joskus jatkaa kontrolloiduissa oloissa neljän 
seinän sisällä. Eläinekologien kaikenkarvaisesta 
joukosta löytyvät yleensä myös ne fanaattisim-
mat lintuharrastajat, kalamiehet ja perhostenke-
räilijät sekä muut jo nuoruusvuosinaan luonto-
harrastuksen pariin haksahtaneet tyypit. 
 Oulun yliopistolla eläinekologian opis-
kelun makuun pääsee jo ensimmäisen opiske-
luvuotensa syksyllä, kun haasteena on opetella 
tuntemaan yleisimmät Suomessa pesivät lintu-
lajit, vesissämme uiskentelevat kalat sekä pieni 
mutta pippurinen nisäkäslajistomme. Lisäpotkua 
opiskeluun antaa se, että lajien tieteelliset nimet 
on tentissä osattava ulkoa. Keväällä tiedonjanoi-
siin päihin taotaan satamäärin Suomessa ele-
levien selkärangattomien nimiä kotiloista perho-
siin. Näiden kurssien jälkeen biologinalun maa-
ilmankuva laajenee kummasti ja ympärillä alkaa 
näkyä ja kuulua kaikenlaista mielenkiintoista…

 Varsinaisen kenttätyöskentelyn 
makuun eläinekologian opiskelijat ja muutkin 
uskaliaat pääsevät ensimmäisen opiskeluvuo-
tensa jälkeisenä kesänä. Hailuodossa ja Oulan-
galla järjestettävillä kenttäkursseilla tutustutaan 
erilaisiin ekologisiin tutkimusmenetelmiin ja 
uppoudutaan mm. hyönteisrysiin, sähkökalas-
tukseen ja myyränloukkuihin. Lisäksi muuan karu 
totuus ekologin töistä paljastunee: ne eivät ole-
kaan ainoastaan kokeiden tekemistä, vaan tulok-
set täytyy myös osata esittää ja vieläpä semi-
naarissa yleisön edessä! Biologisilla asemilla 
vietetyn kesän jälkeen elukkalaisen on vaikea 
palata takaisin betoniviidakkoon, mutta opiske-
lut jatkuvat monien mielenkiintoisten kurssien 
merkeissä ja sopeutuminen takaisin kaupun-

kielämään tapahtuu pikkuhiljaa… Eläinekologiaa 
pääaineenaan opiskelevat päätyvät valmistuttu-
aan koulutuksen ja tutkimuksen aloille, usein 
kala- ja riistatalouden pariin, ympäristökeskuk-
siin, yliopistoihin ja esimerkiksi kouluihin aineen-
opettajiksi. Vaikka eläinekologien työnäkymät 
eivät tällä hetkellä näytä yhtä hyviltä kuin genee-
tikon, aina löytyy tarvetta omaan alaansa eri-
koistuneille ja ahkerille työmyyrille. 

Kasviekologia 
Kasviekologian “perimmäisenä tarkoituksena” 
voidaan sanoa olevan tarkastella kasveja osana 
elinympäristöään, ja tähän tarkasteluun taas on 
olemassa useita erilaisia lähestymistapoja: mm. 
yksittäisiin kasvilajeihin, tietyn alueen populaa-
tioihin, kasviyhteisöihin tai kasvien evoluutioon 
painottuvat näkökulmat. Kasviekologia voi myös 
tarkastella esim. kasvien ja eläinten, sienten tai 
mikrobien välisiä vuorovaikutussuhteita. 
 Kasvit ovat siis varteenotettava vaih-
toehto 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. Ekologeista kasvie-
kot ovat juuri niitä, jotka taivaiden ja lintujen 
sijaan tähyävät ojanpohjia, jos sieltä sattuisi 
vaikka löytymään mielenkiintoisia kasvilajeja. 
Yleensä opintojensa alussa tuleva kasviekologi 
ei vielä tiedä olevansa kasviekologi. Kiinnostus 
alaan syntyy usein vasta myöhemmin opintojen 
myötä. Kasviekologin opintoihin kuuluu kaikille 
tarkoitettujen perusopintojen lisäksi mm. syste-
matiikkaa, kasvimaantiedettä, monenlaisia kent-
täkursseja ja ekologian mutkikkaita teorioita 
monen kurssin muodossa. Lisäksi jatkuvasti vaih-
tuvissa erikoisopintojaksoissa on runsaasti valin-
nanvaraa: viimeisen vuoden aikana on saanut 
tutustua mm. kasvien yhteisöekologiaan sekä 
kämmeköiden ja sammalten maailmaan. 
 Kasvien lajintuntemus on tärkeä työ-
kalu kasviekologille. Jo ensimmäisenä syksynä 
peruslajintuntemuksessa opetellaan tuntemaan 
tavallisimmat kasvilajit ja samalla pienen puhe-
linluettelon verran latinaa. Myöhemmin taitoja 
parannellaan mm. jäkälien, sammalten, sien-
ten, suo- ja tunturikasvien osalta sekä pölyisistä 
kuivanäytteistä että maastossa kenttäkursseilla 
ihan oikeista kasveista. Tällä hetkellä kasvieko-
logien työllisyystilanne on kohtalainen tai jopa 
hyvä. Heitä työllistävät mm. yliopistot tutkimus- ja 
opetustöihin sekä ympäristökeskukset, kunnat 
ja Metsähallitus asiantuntija- ja kartoitustehtä-
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viin. Mutta onpa noita nähty töissä oudommis-
sakin paikoissa… 

Kasvifysiologia 
Kasvifysiologista tulee laboratoriotyöläinen, joka 
tutkii kasvien rakenteita ja toimintoja. Tutki-
muskohteina ovat mm. hiilihydraattiaineenvaih-
dunta, sekundaarimetabolia, kasvunsäätelijöi-
den ja ulkoisten stressitekijöiden vaikutukset tai 
kukkimisfysiologia. Opintojen alkuvaiheessa kul-
jetaan muiden biologien mukana ja varsinainen 
eriytyminen voi alkaa toisen vuoden keväällä. 
Kasvifysiologian opintojen aikana tutustutaan 
mikrolisäyksen saloihin sekä opiskellaan kas-
vien morfologiaa, anatomiaa ja molekyylibiolo-
giaa. Oulussa tarjolla on myös runsaasti kurs-
seja kasvien biotekniikasta kiinnostuneille. Biolo-
gian opintojen ohella opiskellaan runsaasti bio-
kemiaa, ja jonkin verran myös kemiaa. Opintoja 
ulkomailla suoritetaan enenevässä määrin. 
 Kasvifysiologian suuntautumisvaihto-
ehdon valinneet opiskelijat valmistuvat keskimää-
rin nopeammin kuin muun suuntautumisvaihto-
ehdon valinneet biologian opiskelijat. Oulusta 
valmistuneet kasvifysiologit ovat myös sijoit-
tuneet työelämään hyvin. Mahdollisia työelä-
mään sijoittumismahdollisuuksia ovat mm. met-
säntutkimus, maatalouden toiminta, biotekninen 
tutkimus ja opetus- sekä tiedottamistehtävät. 
Oulussa tutkimuskohteina ovat mm. valon vai-
kutus männyn kasvuun, kylmänkestävyyden tut-
kimus, solukkoviljelymenetelmien hyödyntämi-
nen, sekä kasvien sekundaarimetaboliatuotanto 
yhteydessä lääkekasvien hyötykäyttöön. 

Fysiologinen eläintiede
Fysiologinen eläintiede on biologisen tieteen 
alue, joka pyrkii selittämään eläinten elintoimin-
toja ja niihin liittyviä lainalaisuuksia. Fysiologialla 
tarkoitetaan kaikkia tapahtumia, jotka esiintyvät 
molekyyli-, solu-, kudos-, elin-, elimistö-, ja orga-
nismitasoilla. Perimmäisenä tarkoituksena on 
selvittää kokonaisvaltaisesti kaikkia niitä proses-
seja, jotka ohjailevat eläimen kehitystä, toimin-
taa sekä vuorovaikutuksia ympäristönsä kanssa. 
Eläinfysiologia onkin hyvin laaja tieteenala, jota 
voidaan lähestyä useasta eri suunnasta. Tutki-
musmenetelmät vaihtelevat sähköfysiologiasta 
molekyylibiologian ja geenimuunneltujen eläin-
ten kautta käyttäytymiskokeisiin. 
 Tärkeitä eläinfysiologian tutkimusalu-
eita ovat mm. ekofysiologia, neurobiologia ja 
kehitysbiologia. Ekofysiologiassa pyritään selvit-
tämään eläinten fysiologista sopeutumista ympä-
ristön olosuhteisiin. Neurobiologiassa selvitetään 
hermoston toimintaa ja organisaatiota eri eläinla-
jeissa. Kehitysbiologia keskittyy yksilöiden kehit-
tymiseen ja siihen läheisesti liittyviin tapahtumiin 
hedelmöittyneestä munasolusta aikuiseen yksi-
löön saakka. Eri tutkimusalueiden välinen raja 
on usein hyvin häilyvä. 
 Eläinfysiologian opiskelu alkaa eläinfy-
siologian peruskurssilla toisen vuoden keväällä. 
Samana keväänä opiskellaan histologiaa eli 
kudosten rakenteita sekä kehitysbiologiaa. Kol-
mantena vuonna käydään peruskurssin harjoi-
tukset ja tutustutaan syvemmin fysiologiaan ver-
tailevan eläinfysiologian kurssilla. Tällä kurssilla 
perehdytään eri eläinryhmien fysiologisiin omi-
naisuuksiin sekä laboratoriossa että luennoilla. 
Lisäksi on tarjolla syventäviä kursseja mm. endo-
krinologiasta ja fysiologisista adaptaatiomeka-
nismeista. Eläinfysiologian kurssit huipentuvat 
neljäntenä vuonna eläinfysiologian jatkokurssiin, 
jonka tarkoituksena on valmentaa opiskelijaa 
itsenäisen tutkimuksen tekemiseen. Varsinaisen 
eläinfysiologian ohessa opiskellaan mm. bioke-
miaa, kemiaa, genetiikkaa, ekologiaa ja muita 
oppiaineita. Tärkeää on luoda vankka tietopohja, 
joka auttaa ymmärtämään fysiologisia proses-
seja. 
 Oulun yliopiston biologian laitoksella 
tutkimus on painottunut lähinnä vertailevaan 
eläinfysiologiaan ja ekofysiologiaan, erityisesti 
lintujen ja nisäkkäiden lämmönsäätelyn tutki-
mukseen. Eläinten lämmönsäätelyyn liittyviä pro-
sesseja on tutkittu laitoksellamme jo kolme vuo-
sikymmentä. Biologian laitoksella on tehty tutki-
musta myös neurobiologian saralla, jossa tutki-
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muskohteena on ollut mm. hyönteisten verkko-
silmän toiminta ja rakenne. 

Genetiikka
Oulussa biologiaa opiskelevan yksi vaihtoehto 
on suuntautua genetiikkaan eli perinnöllisyystie-
teeseen. Tämä ala kattaa tutkimuskentässään 
koko eliökunnan. Ensimmäisenä opiskeluvuonna 
on tarjolla luentoja, toisena vuonna pääsee 
jo harjoitusten pariin. Banaanikärpäsiin (Dro-
sophila melanogaster), lituruohoon (Arabidop-
sis thaliana) ja kolibakteeriin (Eschericia coli), 
jotka ovat genetiikan tutkituimpia eliöitä, saa 
tällöin konkreettisen ”näppituntuman”. Myöhem-
min opinnoissaan perimäläiset pääsevät tutustu-
maan syvemmin populaatio-, molekyyli- ja syto-
genetiikkaan. Geneetikon opintoihin kuuluu tietty 
määrä pakollisena biokemiaa ja kemiaa, joista 
useimmat lukevat hieman laajemmankin koko-
naisuuden. Muita sivuaineita perinnöllisyystie-
teilijällä saattaa olla esimerkiksi markkinointi tai 
tilastotiede, ja ovatpa jotkut ryhtyneet opetta-
jiksikin, jolloin sivuaineina ovat kasvatustieteet 
ja yleensä maantiede. Yleisimmin geneetikon 
löytää labrasta, mutta ei hän tietokoneen ääres-
säkään ole harvinainen näky. Töiden suunnittelu 
ja saatujen tutkimustulosten käsittely tapahtuu 
tietysti koneen ääressä. Valmistuneita genee-
tikkoja löytyy niin yksityisistä yrityksistä kuin 
yliopistostakin - lääketiedettä unohtamatta. 
Oulussa genetiikan tutkimusryhmissä tutkitaan 
banaanikärpäsiä, mäntyä, maitohappobaktee-
reita, muurahaisia, lohia ja useita muita eläimiä 
ja kasveja. Näitä yhdistävänä tekijänä on usein 
populaatiogenetiikka ja luonnonsuojelubiologia, 
jossa ekologia ja perinnöllisyystiede tekevät sau-
matonta yhteistyötä! Perinnöllisyystiede avaa 
opiskelijalleen laajat mahdollisuudet nopeasti 
kehittyvään tieteenalaan. 

Aineenopettajakoulutus 
Jos sinusta tuntuu, ettei tutkijan ura ole luotu 
sinua varten, on sinulla mahdollisuus valita 
aineenopettajan suuntautumisvaihtoehto. Tähän 
suuntautumisvaihtoehtoon valitaan vuosittain 10 
opiskelijaa ja pyrkiä voi toisen opiskeluvuoden 
syksystä alkaen. Aineenopettajaksi suuntautuvat 
suorittavat monipuolisesti ekologian, fysiologian 
ja genetiikan opintoja. Pääaineekseen aineen-
opettajat voivat valita FM-tutkintovaiheessa eläin-
ekologian, fysiologisen eläintieteen, genetiikan, 
kasviekologian tai kasvifysiologian. Pro gradu- 
tutkielma on mahdollista suorittaa joko 20 tai 40 
opintopisteen laajuisena. Suppeampi tutkielma 

ei kuitenkaan anna opiskelijalle mahdollisuutta 
jatko-opintoihin. Aineenopettajaksi opiskeleva 
joutuu suorittamaan biologian opintojensa lisäksi 
LuK-tutkintovaiheessa 35 op:tä ja FM-tutkinto-
vaiheessa 25 op:tä toisen opetettavan aineen 
opintoja. Yleisimmin valittu aineyhdistelmä on 
biologia-maantiede mutta esimerkiksi kemia tai 
psykologia ovat sopivia vaihtoehtoja biologian 
rinnalle. 
 Kun opiskelija on valittu aineenopetta-
jakiintiöön, hän suorittaa LuK-tutkintovaiheessa 
25 op:n ja FM-tutkintovaiheessa 35 op:n laa-
juiset kasvatustieteiden opinnot. Tämä kokonai-
suus sisältää kasvatustieteen ja ainedidaktiikan 
opintoja sekä peruskoulussa ja lukiossa (Oulun 
Normaalikoulu) tapahtuvaa konkreettista ope-
tusharjoittelua ja opettajan työhön tutustumista. 

Biologian laitos: http://cc.oulu.fi /~biolwww. 

Luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas: 
täältä löydät kaikkien biologian kurssikuvausten 
lisäksi myös luonnontieteellisen tiedekunnan 
muiden laitosten tarjonnan.                                               
www.oulu.fi /science/ opinto-opas/opinto-
opas.pdf. 

Oulun yliopiston pääsivulta www.oulu.fi /opiske-
lijoille/index.html pääset helposti tutkailemaan 
kiinnostavia alueita, löytyy mm. abioppaita ja 
muuta neuvontaa tuleville opiskelijoille.
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Biologian laitoksella on valmiiksi kullekin 
vuosikurssille ja suuntautumisvaihtoehdolle 
(EKO ja BT) tehdyt lukujärjestykset, joista voi 
helposti valita haluamiaan kursseja. Ensim-
mäisenä vuotena kaikki opiskelevat saman luku-
järjestyksen mukaan ja tulevat biologit pääsevät 
tutustumaan laajasti omaansa sekä hieman 
myös muidenkin alaan. Suoritettavana on kai-
kille pakollisia ja vaihtoehtoisia peruskursseja, 
jotka vaaditaan edeltävinä opintoina monelle 
seuraavalle kurssille. Jakautuminen EKO- ja BT-
ryhmiin tapahtuu yleensä toisen opiskeluvuo-
den aikana, mutta suuntautumisvaihtoehdon voi 
vaihtaa myöhemminkin jos siltä tuntuu, tämä 
kuitenkin voi hidastaa tutkinnon valmistumista. 
Tässä olevan kurssiesittelyn lisäksi kannattaa 
ehdottomasti tutustua opinto-oppaaseen, josta 
löytyvät tarkemmat tiedot. Epäselvissä 
tilanteissa voi pyytää apua esimerkiksi pien-
ryhmäohjaajilta, muilta opiskelijoilta, biologian 
toimistosta ja koulutusohjelman amanuenssilta. 
Kursseilla on nimien lisäksi numerokoodit. Kaikki 
biologian kurssit ovat 75-alkuisia, maantieteen 
79 ja kemian 78. Numerokoodin lopussa oleva 
kirjain kertoo onko kyse yleis- (Y), perus- (P), 
aine- (A) vai syventävistä opinnoista. Yksi opin-
tovuosi vastaa 1600 tuntia eli 60 opintopistettä. 
Yksi opintopiste vastaa käytännössä esim. n. 
14 h luentoa + 13 h muuta opiskelua tai n. 
18 h harj + 9 h muuta opiskelua, joten kurssin 
laajuudesta voi päätellä jotain se suorittamisen 
tarvittavasta työmäärästä. Kurssi voi sisältää 
luentojen lisäksi mm. itsenäistä opiskelua, har-
joituksia tai seminaarin. 

Syksy 

750031Y Orientoivat opinnot, 3 op 
Opinnot alkavat yhteisellä tilaisuudella, jossa 
tervetulotoivotusten ja esittelyjen jälkeen 
opiskelijat jaetaan pienryhmiin. Ohjaajat autta-
vat fuksit pahimman alkuhässäkän yli ja opasta-
vat yliopiston tavoille. He myös tutustuttavat 
teidät ensimmäisten kuukausien aikana yli-
opiston tiloihin sekä erinäisiin yksiköihin kuten 
kirjastoon, eläinmuseoon ja työllistymispalvelu-
ihin. Orientaatioon kuuluu myös Hailuodossa 
Perämeren tutkimusasemalla 29.-30.9. järjestet-
tävä uusien opiskelijoiden orientaatioseminaari, 

jossa fuksit suunnistavat biologian rasteille ja 
tutustuvat laitoksen henkilökuntaan mereisessä 
ympäristössä. Hailuodossa oleilu huipentuu 
fuksiviikonloppuun. Perehdyttämiseen kuuluu 
yleensä myös yhteistä illanviettoa Oulussakin 
tai tutustumista kaupungin yöelämään. 

750121P Solubiologia, 5 op 
Kurssi koostuu kolmesta osasta: eläin- ja kas-
visolubiologia sekä genetiikka, joista on jokai-
sesta oma kokeensa. Puuvärit kannattaa ottaa 
mukaan viimeistään perinnöllisyystieteen osu-
uteen. Kurssi jatkaa siihen mistä lukion opeissa 
jäätiin ja menee vielä paljon pidemmälle. Termit 
kinetokori ja synaptonemaalikompleksi tulevat 
varmasti tutuiksi. Ehdoton peruskurssi, joka 
vaaditaan edeltävänä ainakin neljälle muulle 
kurssille.

780109P Kemian perusteet, 4 op
Biologi ei selviä ensimmäisestä vuodesta ilman 
kemian opintoja, joten sen kertaaminen kan-
nattaa aloittaa kesällä. Voi ehkä tuntua siltä, 
että kemiaa saa yliannostuksen ensimmäisenä 
vuotena, mutta ei kannata lannistua. Kurssiin 
kuuluu luentoja, joihin kannattaa panostaa. 

780112P Johdatus orgaaniseen kemiaan, 4 op 
Kurssi on pakollinen biotieteilijöille. Vaikka kurssi 
onkin ekologeille vapaaehtoinen, yleensä sen 
suorittaa suurin osa biologeista. Kurssilla käy-
dään läpi mm. hiiliyhdisteitä, niiden reaktioita ja 
kaavoja. Oppikirja on englanninkielinen, mutta 
varsin ymmärrettävä. 

780122P Kemian perustyöt, 3 op 
Kurssilla tehdään labrassa erilaisia reaktioita 
ja tutustutaan käytännössä kemian ihmeelli-
seen maailmaan. Mittaillessa, punnitessa ja 
titratessa tulevat tutuiksi monet välineet joita 
käytetään myöhemmin biologian labrakursseilla. 
Kurssia varten on hankittava labratakki. Tätä 
varten kannattaa kysyä vanhoja työtakkeja esim. 
apteekeista, ellei halua maksaa itseään kipeäksi 
ihan oikeasta labratakista. Takille on myöhem-
min käyttöä biologian kursseilla. 

752303A Kasvien lajintuntemus, 2-3,5 op
Kurssilla opetellaan Suomen kasveista noin 350 

Ensimmäisen vuoden kurssit
MINNA VANHATALO
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lajia sekä niiden heimot. Tunnistamisen lisäksi 
on painettava mieleen paitsi kasvien suoma-
laiset, myös niiden tieteelliset nimet, joiden 
opettelua auttaa erilaisten muistisääntöjen kek-
siminen. Demonstraatioissa ehditään vain käydä 
läpi tärkeimmät tuntomerkit, joten omatoiminen 
opiskelu on erittäin tärkeää. Aikaa kannattaa 
varata riittävästi, sillä tenttiä edeltävänä iltana 
ei ehdi millään omaksua kaikkea. Ekologeille ja 
opettajille 3,5 op. suoritus on pakollinen, jolloin 
tentissä ei saa olla mukana muistiinpanoja. 

751373A Eläinten lajintuntemus, 7 op 
Kurssi koostuu kahdesta osasta: selkärankaiset 
(syksyllä) ja selkärangattomat (keväällä). Kuten 
kasveista, näistäkin on opeteltava tunnistuksen 
lisäksi tieteelliset nimet. Tärkeimmät tuntomer-
kit käydään läpi luennoilla, eläimiin tutustutaan 
kunnolla demonstraatioissa. Selkärankaisia on 
täytettyinä sekä nahkanäytteinä, kaloja myös 
tuoreina tai ainakin hetkeä aiemmin pakas-
teesta otettuina. Kallojen perusteella eläimet 
tunnistetaan heimotasolle. Selkärangattomien 
tunnistus on mikroskoopin ääressä istumista ja 
näytekiekkojen tai -putkien pyörittelyä. Mahdol-
lisesta ötökkäkammosta saattaa jopa parantua 
kurssin aikana. Jotta selkärangattomien osuus 
ei olisi aivan mahdoton, saa laji- ja kurssi-
moniste olla mukana tentistä. Tuntomerkkejä 
kannattaa kuitenkin harjoitella, sillä tentissä ei 
ole kovinkaan paljoa ylimääräistä aikaa.  

Kevät 

Y90xxx Vieras kieli 1, 2 op 
Opiskelijat, jotka eivät ole saaneet hyväk-
siluettua ylioppilastodistuksen pitkän vieraan 
kielen arvosanan perusteella (laudatur tai 
eximia) vieras kieli 1:stä, käyvät Kielikeskuksen 
järjestämän Reading for Academic Purposes 
opintojakson. Pakolliset kielikurssit voi suorittaa 
myös muusta tarjollaolevasta kielestä (saksa, 
ranska, venäjä), mutta opiskelijan on muistet-
tava suorittaa sekä kielen ymmärtäminen että 
suullinen osuus samasta kielestä. Kielikeskus 
tarjoaa myös vapaavalintaisia kielikursseja, joita 
voi sisällyttää tutkintoihin.

753124P Genetiikan perusteet, 7op
Viimeistään tässä vaiheessa fukseille selviää, 
että “elämän tarkoitus on geenien kartoitus”. 
Kurssilla valmistaudutaan toisen vuoden syksyn 
harjoituksiin, joissa pääsee itse risteyttämään 
ihan oikeita banaanikärpäsiä. Sitä ennen 

kuitenkin tutustutaan tarkemmin mendelistiseen 
genetiikkaan, geenien toimintaan ja tieteenalan 
tutkimukseen. Kursin edetessä huomaa, että 
monet lukiossa opitut asiat ovatkin itse asiassa 
aivan toisin. Kurssilla kerätään plussapisteitä 
kotitehtävistä ja torstaiseminaareista loppuar-
vosanaa varten. Eräänä vuonna eniten pisteitä 
keränneet on jopa palkittu saavutuksestaan. 

750124P Ekologian perusteet, 5 op
Yksilö, populaatio, yhteisö ja ekosysteemi ovat 
kurssin avainsanat. Kurssin aikana tulevat tu-
tuiksi eri tasojen väliset ja sisäiset vuorovaiku-
tussuhteet sekä ne mallit ja teoriat, joita ilman 
ekologi ei pärjää. Ekologit tekevät paljon muu-
takin kuin tarkkaillaan eliöitä! Toki kurssilla käy-
dään läpi perinteisiä kuka-syö-kenet-ja-miksi 
ajatelmia. Oppikirjasta suurin osa käydään läpi 
luennoilla, osan joutuu lukemaan itse. 

752337A Kasvimorfologian perusteet, 2-5 op
Kurssi tutustuttaa luennoilla ja harjoituksissa 
kasvien rakenteen sekä mikroskooppisen pie-
niin että silmin havaittaviin osiin. Kaikki nähty 
piirretään vihkoon ja opettaja pitää huolen, että 
kuvat ovat oikein. Jos puuvärit jäivät syksyllä 
hankkimatta, niin nyt ne ovat kuvien selkeyden 
kannalta tarpeen. Harjoituksissa on paljon eläviä 
näytteitä, joista voi sitten ihmetellä, että mikä 
osa onkaan varsi ja mikä lehti tai onko kasvilla 
lainkaan juuria. Kurssin lopussa opittuja asioita 
kerrataan vielä puutarhalla. 

Tässä mainittujen kurssien lisäksi mikään ei 
estä opiskelemasta niiden lisäksi muitakin. 
Opinto-oppaaseen kannattaa tutustua huolella 
ja ottaa huomioon eri kurssien vaatimukset. 
Toinen seikka on oma jaksaminen, sillä bio-
logeilla lukujärjestys täyttyy helposti jo omista 
kursseista, eikä itselleen kannata hankkia her-
moromahdusta jo ensimmäisenä vuotena. Jos 
joku asia ihmetyttää, niin älkää epäröikö kysyä! 
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Yliopistomaailmassa Internetillä on suuri merki-
tys. Vaikka ilmoitustauluja löytyykin eri puolilta 
rakennusta ja niitä kannattaa seurata, on hyvä 
perehtyä heti opintaipaleensa alkupuolella eri-
näisiin sähköisiin viestintäkanaviin, sillä joskus 
voi käydä niinkin, ettei aiheesta X löydy tietoa 
mistään muualta kuin verkon syövereistä.

You have new mail
Sähköposti on taatusti tärkein apuväline, kun 
yrittää pysyä perillä siitä, mitä tapahtuu, missä ja 
milloin. Jokainen yliopisto-opiskelija saa oman 
sähköpostitunnuksen ja -laatikon, johon tulleet 
mailit voi kätevästi tarkistaa käytävien varsilta 
löytyviltä päätteiltä tai nettiselaimella webmai-
lista. Vaikka monilla varmasti onkin jo ennestään 
oma sähköpostiosoite, kannattaa tämä yliopis-
ton tarjoamakin ottaa aktiiviseen käyttöön. Sinne 
voi keskittää vaikka vain opiskeluun liittyvät säh-
köpostit.
 Sähköposti on korvaamaton silloin, 
kun pitäisi tavoittaa proffa, lehtori tai muu vas-
taava henkilö, joka ei koskaan tunnu olevan työ-
huoneessaan silloin, kun itse seisot oven takana. 
Ainakin yksinkertaiset kysymykset ja tiedustelut 
voi hoitaa näppärästi sähköpostitse.

Listaudu
Sähköpostilistat ovat hyvä keino saada tietoa 
itseään kiinnostavista / koskevista asioista. Yli-
opiston listapalvelimella on tarjolla runsaasti eri-
laisia postituslistoja, joista osa on opetuksen ja 
tutkimuksen käytössä, osa puolestaan harraste-
järjestöjen, osakuntien ja muiden vastaavien tie-
dotusta ja keskustelua varten.
 Biologian laitoksen sähköpostilista eli 
Bilsa-lista kannattaa ehdottomasti tilata, vaikka 
ei muuten listoja jaksaisikaan seurata. Bilsa-lis-
tan kautta tiedotetaan melkeinpä kaikesta, mistä 
oululaisen biologin tulee olla perillä. Jos tentti 
siirtyy tai luento peruuntuu, jossain on opiskelija-
bileet, killan hallitus kokoustaa tai tapahtuu oike-
astaan ihan mitä tahansa vähänkään merkittä-
vää, siitä tiedotetaan Bilsa-listalla. Listalle voi 
lähettää myös omia viestejä, eli jos kaipaat vaik-
kapa taskulamppua lainaan, hukkasit penaalisi 
tai haluat ostaa jonkin kirjan, kannattaa mailata 
Bilsa-listalle.
 On hyvä muistaa, että joistain asioista 

Sähköistä viestintää
JANIIKA AALTONEN

ei tiedoteta muuten kuin sähköpostitse, joten 
viimeistään tässä elämänvaiheessa tulee totu-
tella sähköpostin päivittäiseen tarkistamiseen, 
tai vaihtoehtoisesti jäädä uutispimentoon.

Omien opintojen seuranta
Kaikkihan haluavat tietää, miten omat opinnot 
edistyvät. Yliopistossa ei kuitenkaan automaatti-
sesti lykätä todistusta kouraan tietyn ajanjakson 
jälkeen, eikä toimistotätien toimenkuvaan kuulu 
kertoa Olli Opiskelijalle, montako opintopistettä 
on plakkarissa ja millä arvosanoilla.
 Onneksi on WebOodi, tuo opiskelijoille 
tarkoitettu WWW-käyttöliittymä Oodiin, eli yli-
opistojen yhteiseen tietojärjestelmään. WebOo-
dissa voi tarkastaa yhteystietonsa (ja tarvitta-
essa muuttaa niitä), ilmoittautua yliopistoon, ope-
tukseen ja tentteihin, tilata opintosuoritusotteen 
sekä ennen kaikkea seurata omia opintosuori-
tuksiaan. WebOodin kautta näet siis, mitä olet 
suorittanut, monenko opintopisteen edestä, mil-
loin ja millä arvosanoilla. 

Killan WWW-sivut tietopankkina
Synktaksisen kotisivut ovat biologikiltamme 
jalansija verkossa. Sivusto pyrkii olemaan mah-
dollisimman suureksi hyödyksi sekä killan toi-
minnassa ja sisäisessä tiedotuksessa että opis-
keluun liittyvissä jutuissa.
 Interaktiivisin osa sivustoa on sähköi-
nen ilmoitustaulu, jota kannattaa seurata yhtä 
aktiivisesti kuin käytäviltä löytyviä tauluja. Uusia 
ilmoituksia tulee parhaimmillaan päivittäin.
 Apua opiskeluun sivusto tarjoaa pää-
asiassa vanhojen tenttikysymysten arkiston muo-
dossa. Myös linkkilistasta löytyy opiskelun kan-
nalta hyödyllisiä sivustoja.
 Luonnollisestikin sivustolla on tietoa 
killasta ja sen toiminnasta, hallituksen esittely, 
killan säännöt ja toimintasuunnitelma sekä muuta 
vastaavaa. Arkistosta löytyy valokuvia menneistä 
tapahtumista sekä Lehdykän eli kiltalehtemme 
vanhoja numeroita sähköisessä muodossa.
 Killan sivuihin kannattaa tutustua ajan 
kanssa, jotta oppii käyttämään niitä mahdollisim-
man tehokkaasti ja tietää, mistä mitäkin löytyy. 
Päivityshistoriaa kannattaa seurata, niin ei tar-
vitse käydä arvailemaan, mikä on muuttunut 
viime käynnin jälkeen.
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Miten sinne pääsee?
Yliopistolla on monia mahdollisuuksia päästä 
sukeltamaan Internetin ihmeelliseen taikamaail-
maan. Koska rakennus on kuitenkin melko suuri, 
keskitytään tässä niihin keinoihin, joita biologit 
yleensä käyttävät.
 Biologian laitoksella on oma ATK-
luokka, jota voi käyttää, ellei siellä järjestetä 
opetusta juuri sillä hetkellä. Koneita luokassa 
on 12, ja vaikka ne eivät ehkä ihan moderneim-
pia vekottimia olekaan, ainakin tähän mennessä 
ATK-luokka on palvellut biologeja hyvin. Luo-
kassa on myös printteri, joka on usein melko 
ahkerassa käytössä.
 Biokäytävän varrella on neljä teksti-
päätettä sekä neljä graafista työasemaa. Niitä 
voi käyttää, jos ne ovat vapaina, eli käytävän 
koneita ei voi varata mitenkään. Se, joka koneelle 
ensimmäisenä ehtii, saa sitä käyttää.
 Biologian kirjastostakin löytyy pari 
työasemaa, mutta on suotavaa, että niitä käyte-
tään kirjastossa työstettävien projektien tekoon, 
ei hupikäyttöön.
 Mikäli oman laitoksen konetarjonta ei 
riitä, voi suunnata kulkunsa yliopiston vanhalle 
puolelle. Heti vanhalle puolelle saavuttaessa on 
vasemmalla puolella mikroaula, jonka koneita voi 
käyttää varaamatta, jonotusperiaatteella. Mikro-
aulan takaa löytyy ATK-luokka, jonka koneilla on 
varauskirjat. Samoilla nurkilla on myöskin mikro-
halli, jonka koneita pääsee käyttämään ”nopeat 
nörttäävät, hitaat eivät” -periaatteella. Lisäksi 
vanhalta puolelta löytyy pääkäytävän eli Väylän 
varrelta tekstipäätteitä.

Tehokkaat tekstipäätteet (kainalojuttu)
Tekstipäätteet näyttävät melko vaatimattomilta. 
Nimensä mukaisesti niissä ei ole graafista käyt-
töliittymää, vaan konetta ohjataan kirjoittamalla 
komentoja. Koska ei ole tarjolla mitään, mitä kli-
kata, hiirikin loistaa poissaolollaan. Tästä joh-
tuen päätteitä usein ylenkatsotaan ja ne voivat 
tietokoneisiin tottumattoman silmissä olla melko 
pelottaviakin.
 Tekstipäätteen käyttö ei kuitenkaan 
ole vaikeaa, kunhan sen malttaa opetella. Päät-
teellä voi tehdä paljon muutakin kuin hoitaa säh-
köpostiliikennettä, esimerkiksi selailla WWW-
sivuja (tosin tekstipohjaisella selaimella) tai päi-
vittää omia kotisivujaan (jos sellaiset on tehnyt). 
Sopivilla komennoilla päätteen saa näyttämään 
bussiaikataulut Linnanmaan ja keskustan välillä, 
tai päinvastoin. Päätteellä voi myös kirjoittaa 
tekstitiedostoja tai ottaa yhteyden toisiin serveri-

koneisiin. 
 Mahdollisuudet ovat siis moninaiset, 
kunhan niihin ensin perehtyy. Se kannattaa jo 
ihan vain senkin vuoksi, että esim. sähköpostien 
tarkistaminen on tekstipäätteeltä paljon nopeam-
paa kuin graafiselta työasemalta, ja yliopistossa 
aika on usein rahaa.

Oulun yliopiston listapalvelin: http://lists.oulu.fi/
mailman/listinfo
Bilsa-lista: http://lists.oulu.fi/mailman/
listinfo/bilsa/
WebOodi: http://weboodi.oulu.fi
Syntaksis ry:n kotisivut: 
http://www.student.oulu.fi/~syntaksi/
Oulun yliopiston tietohallinto: http://www.oulu.fi/
atkk/
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Asuntoja tarjoavat Oulussa monet tahot. Poh-
jois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö eli PSOAS 
(tunnetaan opiskelijoiden keskuudessa myös 
nimellä Possaus) on luultavasti yleisin opiskeli-
joiden majoittaja. Psoakselta löytyy solukämp-
piä, yksiöitä, kaksioita ja perheasuntoja melko 
edullisesti ja monet näistä sijaitsevat lähellä 
yliopistoa. Yksiötä Psoakselta ei kuitenkaan 
suoraan voi saada vaan Psoaksen politiikkaan 
kuuluu, että ensin pitäisi asua solukämpässä 
jotta voi sisäisen haun kautta jonottaa yksiötä. 
 Erityisesti opiskelijoita varten on myös 
OVV eli Opiskelijoiden vuokravälitys, joka välit-
yspalkkiota vastaan etsii yksityisiltä asunnono-
mistajilta asuntoja opiskelijoille.
 Edullisimmat asunnot löytyvät 
luultavasti joko VVO-kotikeskukselta tai 
Sivakalta. Oulun seudun nuorisoasunnot eli 
OsNa on myös erittäin varteen otettava asun-
nonhakupaikka. OsNan kämppiä löytyy muun 
muassa Toppilasta ja ne ovat yleensä edullisia 
ja melko uusia. Lisäksi OsNa:lta, toisin kuin 
Psoakselta, voi saada yksiön suoraan. 
 Yksityiset asunnonomistajat ilmoitta-
vat vapaista asunnoista yleensä sanomalehti 
Kalevan ilmoitus-sivuilla. Sinne voi myös itse 
pistää asunnonhakuilmoituksen. Ilmoitus on 
yleensä aika toimiva keino asunnon hankkimis-
een. 

Asuntoa vailla?
MARIA JÄNTTI

Yhteystietoja

PSOAS 
Mannenkatu 1 A, 90100 Oulu   
08 317 3110    
www.psoas.fi

OVV    
Kansankatu 47, 90100 Oulu
040 591 8677
www.ovv.com

OSNA
Nummikatu 18-20 C, 90100 Oulu
08 3114 699
www.osna.fi

VVO
Saaristonkatu 2, 90100 Oulu
020 508 409
www.vvo.fi
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Oulua aloittelijoille
MARIA JÄNTTI

Oulu on kohtalaisen laaja kaupunki. Monista 
muista kaupungeista poiketen, yliopisto ei sijaitse 
keskustan tuntumassa, vaan noin kuuden kilo-
metrin päässä siitä. Koska Pohjanmaalla on 
kaikki suurta, myös yliopiston täytyy olla melkoi-
nen. Monissa muissa paikoissa yliopiston eri lai-
tokset on pirstottu pitkin kampusaluetta, mutta 
täällä kaikki löytyy saman katon alta (paitsi lääkis 
ja arkkitehtiosasto). Ajan myötä tätä oppii arvos-
tamaan, mutta aluksi tämä kolossaalinen tietotai-
tokeskittymä kohtalaisen syrjäisessä kaupungin-
osassa voi tuntua jopa pelottavalta. Lisäksi eri-
koiset värivalinnat yliopistomme seinillä ja hiukan 
hassulta tuntuva käytävien sijoittelu voivat vai-
kuttaa perin merkillisiltä. Mutta ei hätää, kaik-
keen tottuu ja yliopistolla oppii liikkumaan varsin 
hyvin viimeistään jouluun mennessä. Ja neu-
voahan saa kysyä! Yliopistoon ja Ouluun tutus-
tuu tietysti parhaiten käytännössä, mutta tässä 
pientä alkuopastusta muualta tuleville.

Yliopistosta
Opiskelijoiden terveys on täällä hyvissä käsissä. 
Ylioppilaiden Terveydenhuoltosäätiö eli tuttaval-
lisemmin YTHS on aivan yliopiston vieressä. Sen 
näkee bussilla saapuessaan jo ennen varsinaista 
yliopistoa. YTHS huolehtii hampaistamme, mie-
lenterveydestämme, rokotuksistamme ja kaikista 
muistakin terveysasioistamme. Terveydenhoito-
maksuun kuuluu fuksivuonna ilmainen ham-
paiden tarkistus ja terveystarkastus. Muutenkin 
YTHS:n hinnat ovat todella huokeat. 
 Yliopistolta löytyy myös valtavan hieno 
(ja kaikille bilsanfukseille hyvin tutuksi tuleva) 
eläinmuseo. Myös kasvimuseo, eläintarha ja kas-
vitieteellinen puutarha ovat yliopiston kupeessa, 
ja nekin pääsee varmasti näkemään jo ensim-
mäisenä syksynä. 
 Yliopisto on myös täynnä Unirestan 
ravintoloita, joissa saa hyvää ruokaa edulliseen 
hintaan. Kahviloitakin löytyy monia. Tavallisten 
ravintoloiden lisäksi kahvia voikin nauttia Humuk-
sessa, Pedan kahvilassa tai vaikkapa Datani-
assa. Parhaaksi paikaksi on kuitenkin useimmille 
osoittautunut meidän oma kiltahuoneemme, 

jonne kaikki ovat erittäin tervetulleita! 

Liikkuminen
Oulussa on tunnetusti hyvät pyörätiet, ja 
tasaisempaa maastoa saa hakea! Eli pyörä on 
oiva kulkuväline. Bussiyhteydet yliopistolle ovat 
myös hyvät. Keskusta-Linnanmaa-akselilla lii-
kennöivien Koskilinjojen bussien aikataulut löy-
tyvät näppärästi kaikille jaettavasta kalenterista. 
Bussin hinta on 2,50 euroa/matka ja kuukausi-
kortti Oulun alueelle (eli siis Oululippu) maksaa 
46 euroa. Iltataksa tulee voimaan yhdeltätoista 
ja bussimatkan hinta on tuolloin 5 euroa.

Harrastusmahdollisuudet
Liikunnan harrastaminen on hyvää vastapainoa 
luennoilla istumiselle. Yliopistomme tarjoaa 
siihen myös lukuisia mahdollisuuksia! Täällä jär-
jestetään kursseja joka makuun. Löytyy tans-
sikursseja, nyrkkeilykursseja, aerobicia, pallo-
pelejä… enemmän tietoa saat kaikille jaetta-
vasta liikuntaoppaasta. Yleensä osallistuminen 
on ilmaista, mutta joskus tarvitaan Sporttikort-
tia, jonka voi hankkia joko koko lukuvuodeksi 
tai vaan vaikkapa syksyksi. Myös killallamme on 
omia vuoroja esimerkiksi sählyn pelaamiseen 
ja sulkapalloon. Kannattaa lähteä mukaan, sillä 
peleissä on rento meininki eikä kokemattomuus 
haittaa mitään. Kannattaa seurata sähköpostia, 
sillä monista kursseista ja vuoroista kerrotaan 
liikuntatiedotteessa.
 Jumppia Oulussa järjestävät yliopis-
ton lisäksi myös Oulun naisvoimistelijat ja Oulun 
pyrintö. Nämäkin ovat varsin edullisia, ja jumppia 
järjestetään ympäri Oulua. Kuntosaleja löytyy 
Linnanmaan liikuntahallista, Raksilan uimahal-
lista ja Raatin uimahallista. Myös yksityisiä 
hieman kalliimpia saleja löytyy pilvin pimein. 
Keskustassa on useita saleja ja Linnanmaan 
läheltä Teknologiakylästäkin löytyy yksi. Näillä 
saleilla on myös jumppia ja yleensä tutustumis-
kerta on ilmainen. Kamppailulajeista kiinnostu-
neille löytyy lisätietoa ainakin Raksilan uimahal-
lista, jossa on tiloja esimerkiksi nyrkkeilyyn. Rak-
silassa ovat myös Kärppien kotiluola ja Oulun 
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pesäpallostadion. 
 Oulusta löytyy salien ym. lisäksi myös 
hyväkuntoiset hiihtoladut, jotka kesäisin toimivat 
myös pururatana. Yliopistoa lähimmät ladut löyty-
vät heti Teknologiakylän kupeesta. Latuja löytyy 
kymmeniä kilometrejä ja ne kiertävät mukavia 
reittejä. Jos ei tasaisuus haittaa niin laduille ja 
lenkille vaan!

Kulttuuri
Jos kulttuuri on sydäntä lähellä, niin kannattaa 
käydä tutustumassa Nuoriso- ja kulttuurikeskuk-
seen eli NUKU:un. Siellä pääsee näkemään 
erilaisia näyttelyitä ja elokuvia, joita ei välttä-
mättä muualla näkisi. NUKU järjestää myös eri-
laisia taidekursseja. Myös yliopistolta löytyy oma 
Linnanmaan Elokuvakerho eli Lieke, joka näyt-
tää kiinnostavia elokuvia kaksi kertaa kuussa. 
Lisäksi elokuvista pääsee nauttimaan todella 
edulliseen parin euron hintaan. Tuirasta löytyy 
yksityinen elokuvateatteri Star, josta saa opiske-
lijakortilla euron alennusta elokuvalipusta. Kaksi 
Finnkinon elokuvateatteria, RIO ja Formia, löy-
tyvät molemmat keskustasta. Opiskelijat voivat 
ostaa Finnkinon teattereihin lippuja huokeaan 
6,45 euron hintaan yliopiston paperikaupasta. 
 Mikäli teatteria kaipaa, on Oulussa 
juuri remontoitu kaupunginteatteri torirannassa. 
Lisäksi näytelmiä on NUKU:lla, ja onhan yliopis-
tollakin oma teatterikerho, jonka esityksiä voi 
myös mennä katsomaan. Konserteista voi naut-
tia esim. Oulun konservatoriolla. 
 Oulun kaupunginkirjasto sijaitsee 
torinrannassa teatteria vastapäätä. Rakennuk-
sena kirjasto ei ole järin kaunis, mutta tarjoaa 
monipuolisen valikoiman luettavaa moneen 
makuun. Kirjaston sivupisteitä löytyy muistakin 
kaupunginosista. 
 Taideharrastajille yliopistolta löytyy 
muun muassa valokuvauskerho. Jos taas eksoot-
tisemmat elokuvat tai sarjakuvat kiinnostavat, 
kannattaa ottaa selvää OMAKEsta eli Oulun 
manga- ja animekerhosta. 

Ostokset
Valtaosa palveluista on Oulussa keskittynyt kes-
kustan kävelykatu Rotuaarin ympäristöön. Kes-
kustasta löytyy mm. Stockmannin ja Anttilan 
tavaratalot, kirjakauppoja, useita vaateliikkeitä, 
optikkoliikkeitä, kenkäkauppoja ja ruokapaikkoja. 

Keskustassa sijaitsee myös muutamia kahvi-
loita, joissa voi lepuuttaa shoppailusta kipey-
tyneitä jäseniään. Ehdottomasti mainitsemisen 
arvoisin on Sokosaukiolta löytyvä viihtyisä Café 
Bisketti, josta saa kuuluisia vauvan pään kokoi-
sia korvapuusteja. Raksilasta löytyy kolme isoa 
markettia, ja Limingantullista kerrassaan mas-
siivinen Prisma. Yliopiston läheisyyteen Linnan-
maalle on vastikään noussut kaksi uutta market-
tia. Yliopiston vieressä myös Kaijonharjun kes-
kuksen päivittäistavarakaupoista saa ostettua 
ruokatarpeita. Huonekaluliikkeet ovat keskitty-
neet Sisustajantorille.

Illanvietto
Ja nytpä päästiinkin asiaan eli illanviettoon 
Oulussa. Parhaat bileethän tietysti järjestää kil-
tamme Syntaksis, mutta mikäli jostain syystä 
tekee mieli tutustua yöelämään yliopistopiirien 
ulkopuolellakin, niin Oulussa siihen riittää 
mahdollisuuksia.
 Baareja löytyy Oulusta pilvin pimein 
ja joka makuun. Erityisesti opiskelijoiden suosi-
ossa ovat 45-Special (tuttavallisemmin Nelivito-
nen), Kaarlenholvi, ja Caio, joka sijaitsee Kaijon-
harjussa, yliopiston lähellä. Mikäli metallimusiikki 
on sydäntä lähellä, kannattaa käydä tutustu-
massa Hevimestaan, joka on nimensä veroinen 
paikka. Monien bändien suosima keikkapaikka 
on Oulussa (Nelivitosen lisäksi) Foxia, jossa 
pidetään myös paljon teekkaribileitä. Bilehileiden 
vakiopaikkoja ovat perinteisesti Hot Night Club 
eli Hotti, Cuba, Garage ja Gigglin Marlin, joka 
on erityisen tunnettu asiakkaidensa taipumuk-
sesta tanssia pöydillä. Hiukan kalliimman sortti-
sia, mutta viihtyisiä, biletyspaikkoja ovat Buenoz 
ja Amarillo. Never Grow Old on Oulun erikoisim-
pia paikkoja ja siellä viihtyvät usein hieman hip-
pihenkisemmät heput. Jos pitää biljardin pelaa-
misesta, sitä pääsee harrastamaan City Biljar-
dissa ja Snooker Timessa. 
 Jos kaipaa istuskelupaikkaa, jossa 
oluttakin on tarjolla, kannattaa pistäytyä Pin-
tissä, Miloussa, Otto K:ssa, Oluthuone Leski-
sessä, Wingersissä, Lentävässä Lautasessa tai 
Bar Beessä. Bar Bee on Oulun ainut täysin savu-
ton baari, ja siellä käy melko paljon opiskelijoita, 
vaikka tilat ovatkin aika pienet. Wingers on myös 
pieni paikka, mutta sitäkin savuisempi. Mikäli 
savu ei häiritse Wingersistä saa myös suolaista 
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purtavaa, kuten valtavat ranskalaiset. Lentävä 
Lautanen taas on vanhemman porukan suosima 
ja siellä on melko vakiintunut kävijäkunta. 
 Tässä oli vain pieni pintaraapaisu 
Oulun baari- ja kapakkatarjonnasta. Kaikkien 
baarien luettelemiseen ja luonnehtimiseen 
menisi koko Lehdykkä, ja parhaan kuvan pai-
koista saa vain käymällä niissä itse, joten ei 
muuta kun kaverit mukaan ja tutustumaan Oulun 
yöelämään! 

Lopuksi muutama sana vanhaa ja uutta Oulun 
murretta. Päätoimittaja ottaa täyden vastuun lis-
tassa mahdollisesti olevista virheistä.

Alakkonää mua? = Näin lapsi kutsuu toisen leik-
kimään. Alakaminen voi myös tarkoittaa tykkää-
mistä.

Avojalakanen = Syntyperäinen oululainen.

Haitekki = High tech, oululaisille hyvin tärkeää.

Hantuuki = käsipyyhe.

Hilipasta = Käydä äkkiä jossakin.

Höpötysnööri = Kännykän korvakuuloke.

Kelijuttaa = Harmittaa.

Kompiainen = Karkki.

Korttikaari = Poliisiputka. 

Käläkättää = Puhua.

Mölijä = Laituri, esim Toppilan mölijä. 

Nouhau = Tietotaito. Sitä tarvitaan haiteki 
kanssa.

Onnikka = Bussi.

Ookkonää = Oletko sinä.

Ookkonää nähäny Hoho? = Oletko sinä nähnyt 
elokuvan Hohto?

Pahki = Törmätä johonkin: ”No oho, ku juoksin 
sinnuun pahki”, eli ”Anteeksi, että törmäsin 
sinuun.”

Patio = Ravintolan terassi.

Piippaappa ja paappa pipo päähän = Näin 
sanoo oululaisäiti lapselleen onnikassa tarkoit-

taen: ”Paina stop-nappia ja laita pipo päähäsi.”

Potnapekka = Koskikorento. Nimenä myös turis-
teja pyöräteitä pitkin kesäisin ajeluttavalla ”mini-
junalla”.

Pökkiin = Puoleksi. Esim. ”Ostetaanko mäyrä-
koira pökkiin?”

Pölijä = Tyhmä.

Rehevit = treffit, tapaaminen. 

Rotuaari = Oulun keskustan kävelykatu. Tulee 
ruotsin sanasta trottoar, joka tarkoittaa jalkakäy-
tävää. Voi olla myös muodossa Rotuvaari.

Ruuvata = Sovittaa esim. vaatteita: ”Ruuvaappa 
tuota puseroa.”

Rääpy = Aika, tilaisuus tehdä jotain. ”Ei ollu taas 
rääpyä huilata.”

Rössypottu = Oululainen perinneherkku: veri-
palttukeitto.

Sontikka = Sateenvarjo.

Uupelo = Puute.

Änkyröijä = Panna vastaan. ”Elä taas ala änky-
röijä!”

Ölövinä = Muina miehinä, ikään kuin mitään ei 
olisi tapahtunut.
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Lintumatkalla maailman ympäri
Pohjois-Thaimaa – vuoristosademetsiä
ja temppeleitä
WILLIAM VELMALA
Ei ehkä kannata kertoa kaikille – etenkään ope-
tushenkilökunnalle – mutta eräs akateemisen 
opiskelun miellyttäviä puolia on sen vapaus. Sen 
turvin itsekin karkasin joulukuun 4. päivä 2004 
pariksi viikoksi Thaimaaseen. Kolmen eteläsuo-
malaisen kumppanini kanssa kiersimme vuoris-
toseutuja maan pohjoisosissa, aivan Myanmarin 
(ent. Burma) rajoilla. Matkasta kehkeytyi erittäin 
leppoisa. Saimme nauttia kauniista maisemista, 
ystävällisistä ihmisistä, leppoisasta ilmastosta 
sekä hyvästä ruoasta ja juomasta. Niin ja... kat-
seltiinhan siellä niitä lintujakin.

Kerran elämässä Thaimaan katolle
Lensimme 4.–5.12. Helsingistä Kööpenhaminan 
kautta Thaimaan pääkaupunkiin Bangkokiin ja 
sieltä sisäisellä lennolla Pohjois-Thaimaan suu-
rimpaan kaupunkiin Chiang Maihin. Suoritettu-

amme retken ensimmäiset kulinaristiset nautin-
not ja nukuttuamme yön yli hotellissa meitä tul-
tiin hakemaan nelivetoisella pick-upilla, jonka 
olimme vuokranneet koko retken ajaksi. Hintaan 
kuului myös kuskimme Naloong, jonka ensi töik-
semme ristimme tuttavallisesti Nalleksi.
 Ensimmäiset neljä päivää vietimme 
Thaimaan korkeimmalla vuorella Doi Inthano-
nilla (’doi’ = vuori), joka nousee 2565 metrin 
korkeuteen. Vuori on saanut nimensä entisen 
kuninkaan mukaan, joka on sinne haudattu. On 
sanottu, että jokaisen thaimaalaisen tulee kerran 
elämässään vierailla Doi Inthanonilla. Tämän 
myös huomasi, sillä laelle pääsi päällystettyä 
tietä pitkin ja ylhäällä odottivat matkamuistokios-
kit ja kahvilat Inthanon-pipoineen ja rinkilöineen. 
Laella riitti myös turisteja, jotka halusivat kuvaut-
taa itsensä Inthanon kyltin vieressä. Thaimaalai-
set kuvasivat erästä toistakin taulua ja itseänsä 

Pikkusinisieppo Niltava macgrigoriae Doi Inthanonilla. 
© William Velmala
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tämän taulun kupeella. Lähitarkastus paljasti, 
että taulussa oli lämpömittari. Se näytti aamuvar-
haisella +6 astetta, mikä varmaan sitten oli jon-
kinlainen kokemus paikallisille, kun kerran mit-
tarinlukemasta piti ottaa oikein valokuva.
 Retkeilimme pääosin vuoren keskivai-
heilla paikoissa, joissa päätieltä poikkesi hiekkai-
sia kärrypolkuja. Jätimme Nallen päätien varteen 
autolle odottelemaan ja lähdimme itse kävele-
mään polkuja pitkin. Näillä poluilla sai olla rau-
hassa ja keskittyä olennaiseen, eli lintujen tark-
kailuun. Tropiikissa retkeily on usein perin eri-
laista kuin kotimaassa. Pikkulinnut liikkuvat suu-
rissa parvissa, jotka yhtäkkiä kulkevat ohitse 
latvustossa rivakkaan tahtiin. Sitten saattaa olla 
puolitoista tuntia aivan hiljaista. Puusto on kor-
keaa ja niska joutuu kovalle koetukselle, kun ali-
tuiseen pitää tähytä latvuksia kohti. Kasvillisuus 
oli näin maallikon silmällä katsoen mielenkiin-
toista. Tai ainakin tämä oli ainoa paikka, jossa 
olen koskaan nähnyt banaanin ja mäntyjen kas-
vavan vierekkäin. Oli myös mukava huomata, 
miten maisemat muuttuivat korkeuden mukaan. 
Aivan alarinteiltä löytyi vuolaita koskia, keskivai-
heilta peltoja ja laelta pieni suokin. 

Pakollinen ryhmäkuva. Taustalla Doi Chiang Dao. 
© William Velmala

Kärrypolku banaani-mäntymetsässä. 
© William Velmala
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Kahden tunnin kulttuuriannos
Thaimaalaisilla on sanottu olevan kaksi asiaa, 
joista ei missään olosuhteissa lasketa leikkiä. 
Toinen on kuningas ja toinen heidän uskon-
tonsa, buddhalaisuus. Tämä on helppo uskoa, 
sillä sekä kuninkaalle että uskonnollisiin tar-
koituksiin rakennettuja alttareita löytyi toisaalta 
mitä uskomattomammista paikoista – ja toisaalta 
vähän joka puolelta. Paljon niitä joka tapauk-
sessa näkyi. Myös retken ainoa kulttuuriosuus 
kaikista välttely-yrityksistä huolimatta toteutui, 
kun piipahdimme iltapäivän ratoksi eräälle budd-
halaistemppelille eli chedille. Chedin puutarha 
kun kuului olevan hyvä lintupaikka... Täytyy kyllä 
myöntää, että ovathan ne temppelit ja alttarit 
ihan hienoja. Mutta se riittää minulle.

Heti ensimmäisinä päivinä huomion kiinnitti pai-
kallisten ylitsevuotava ystävällisyys. He hymyile-
vät koko ajan, kumartelevat, kiittelevät ja ovat 
muutenkin aivan erityisen kohteliaita. Suoma-
laiselle moinen käyttäytyminen tuntuu aluksi 
hieman hämmentävältä. Kun kerran on tottunut 
siihen, että bussikuski vetää turpaan jos hänelle 
ei ole antaa sopivia lantteja tai Siwan kassalla 
saa luunapin mikäli jälkikäteen yrittää tingata 
muovipussia ostoksilleen. Thaimaassa ihmiset 
ovat todella mitä ihastuttavimpia. Missään vai-
heessa retkeä kukaan ei tullut tyrkyttämään 
’Lacosteen’ poolopaitaa tai ’Raybanin’ aurinko-
laseja, vaan ihmiset kunnioittavat yksityisyyttä 
ja turistitkin saavat liikuskella kaikessa rauhassa 
merkillisine harrastuksineen. Onneksi kotilen-
nolla parin viikon päästä pääsee pian takaisin 
normaaliin tunnelmaan, kun joku savolaisukko 
melskaa ja kiukuttelee punaviinipäissään lento-
emoja komennellen. 

Myanmarin rajavyöhykkeellä
Siirryimme seuraaviksi kolmeksi päiväksi toiselle 
vuorelle, Doi Angkhangille. Paikan on sanottu 
olevan Thaimaan kylmin, sillä se sijaitsee aivan 
pohjoisessa ja kohoaa 1928 metrin korkeuteen. 
Toden totta, kylmimpänä aamuna elohopea laski 
+3 asteeseen. Päivällä lämpötila tosin nousi 
+20 asteen paremmalle puolelle, joten ilmastoa 
voisi verrata Suomen kesäilmastoon. Osa Doi 
Angkhangin alarinteistä laskeutuu Myanmarin 
puolelle. Myanmar on nykyään sotilasdiktatuu-
rin hallitsema valtio, jonne matkustaminen on 
hieman arvelluttavaa. Rajanylityspaikalla jotkut 
retkueemme jäsenistä koskettivatkin ukkovar-
paalla Myanmarin maaperää portin välistä raja-
miesten silmien välttäessä. Asiasta syntyi tosin 
pientä kiistaa, sillä raja-aitojen välissä kulki ilmei-
sesti kapea vyöhyke ei-kenenkään-maata. Että 
voiko nyt sitten sanoa tunteneensa Myanmarin 
maan jalkojensa alla? Mene tiedä. Nalle vain 
naureskeli lapsellisille hölmöilyillemme.
 Retkeily oli Doi Angkhangilla leppoi-
saa, sillä saimme käppäillä metsissä ja vuo-
renrinteillä aivan rauhassa. Takaraivossa pyöri 
tosin pari vuotta aiemmin sattunut tapaturma, 
joka vaati turistin hengen. Australialaispariskunta 
oli päättänyt leiriytyä yöksi jonnekin rajan pin-
taan sillä seurauksella, että ilmeisesti Myanma-
rin puolelta tulleet vuoristoheimolaiset päättivät 
ryöstää heidät. Miehen vastustelu oli johtanut 
ampumisväliköhtaukseen, joka päättyi onnetto-
masti. Oikeasti ainakin Thaimaan pohjoisosissa 
on äärimmäisen turvallista matkustella, kun ver-

Buddhalaistemppeleissä oli vaikuttavia yksi-
tyiskohtia. © William Velmala
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rataan vaikkapa Etelä-Eurooppaan tai Oulun 
keskustaan perjantai-iltana. Maalaisjärjellä, eten-
kin suomalaisella sellaisella, pärjää ongelmitta. 

Aasiankiitäjiä ja punaotsaräätäleitä
Maailman kaikille lintulajeille on olemassa suo-
menkielinen nimi. Monet niistä herättävät hil-
peyttä, sillä Suomen Lintutieteellisen Yhdistyk-
sen nimistötoimikunnan on pitänyt olla kekseliäs 
ja luova nimetessään miltei kymmenen tuhatta 
lajia. Nimen perusteella hauskimpiin havaitse-
miimme lajeihin kuuluvat mm. kilkkuseppä, iso-
malkoha, mahtijalokotka, intianisokäpinkäinen, 
sulttaanitiainen, viirukorvabulbuli, ruskokylkirilli, 
pikkutöpötimali, teräskukastaja, tarhalukkinen 
sekä tietysti kestosuosikkimme jora ja isojora. 
Kyllähän kotimaiset jänkäkurppa ja tundraurpi-
ainenkin merkillisiltä kuulostavat, mutta niihin 
on ainakin alan harrastaja tietysti jo tottunut. 
Eri nimistä sai kyllä väännettyä jos jonkinlaista 
nasevaa vitsiä, mutta säästetäänpä niitä Caion 
iltoihin. Emme juurikaan käyttäneet suomalaisia 
nimiä retken aikana. Kenttäoppaat olivat englan-
niksi, joten helpointa oli käyttää englanninkieli-
siä tai tieteellisiä nimiä. 
 Viimeisenä kohteena kolmen ’doin’ 

kierroksellamme oli Doi Chiang Dao, joka on 
maan kolmanneksi korkein vuori kohoten 2175 
metriä merenpinnan yläpuolelle. Täällä yövyimme 
miellyttävässä mökkikylässä ja retkeilimme pää-
asiassa jalan majapaikan lähistöllä sekä vierei-
sen temppelin alueella. Doi Chiang Daon maja-
paikassa, Malee’s Holiday Resortissa, oli kotoi-
nen tunnelma. Siellä majoittui muutama muukin, 
brittiläinen, lintuharrastaja. Heidän kanssaan 
keskustelimme päivän havainnoista ja kumo-
simme jokusen pullollisen paikallista vehnäjuo-
maa illallispöydässä. Rattoisaa oli. Viimeisenä 
retkipäivänämme vierailimme vuoren yläosissa, 
jonne on perustettu luonnonpuisto. Aloitimme 
kävelyn männikön peittämältä ylärinteeltä ja las-
keuduimme päivän mittaan pikkuhiljaa ikivihrei-
den vuoristometsien läpi vuoren alarinteille. Kyl-
läpä kaksi viikkoa kului nopeasti. 
 Havaitsimme retken aikana 242 lin-
tulajia, joista kirjoittajalle miltei kaksi sataa oli 
kokonaan uusia tuttavuuksia. Joitakin kotimai-
sia ja eurooppalaisia lajeja havaittiin siis myös, 
mutta pääosa linnustosta oli vierasta. Lisäksi 
käteen jäi roppakaupalla hyviä kokemuksia ja 
muistoja, sekä pari rästitenttiä. Vaan eiköhän ne 
tentit ehdi vielä ennen valmistumista suorittaa. 

Vuoristonäkymä Thaimaan ja Myanmarin rajalta.  © William Velmala
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Sateenkaarimedestäjä Aethopyga nipalensis oli matkan kauneimpia lintuja. 
Copyright: William Velmala

Luonnontieteiden akateemisten
liitto LAL   ANTTI SUNNARI

Luonnontieteiden akateemisten liitto LAL on 
AKAVA:n alainen ammattiliitto ja se on perustettu  
vuonna 1945. Sen jäsenkanta koostuu pääosin 
kemian, biokemian ja biologian osaajista. Biolo-
geista liiton jäseninä ovat pääasiassa perinnöl-
lisyystieteilijät ja fysiologit. Liiton tarkoituksena 
on edistää jäsentensä palkkausta, koulutusta, 
sosiaalista asemaa, ja ammatillista arvostusta 
yhteiskunnassa.  LAL:lla, kuten myös muillakin 
ammattiliitoilla, on työttömyyskassa, joka tar-
joaa apua työttömyyden sattuessa.
 Liitto on aina panostanut opiskeli-
joihin ja sillä on eri yliopistoissa opiskelijaostoja, 
jotka ajavat opiskelijoiden edunvalvontaa yli-
opistoissa. Oulun opiskelijaosto on Luonnontiet-
eiden opiskelijat - Oulu (LuOpiO). Liittoon voikin 
liittyä opiskelijajäseneksi, jolloin saa kaikki liiton 

tarjoamat edut mm. oikeusturvan palkkauksiin 
liittyvissä asioissa. Lisäksi opiskelijana voi liit-
tyä myös työttömyyskassaan, jolloin ansiosidon-
naiseen vaadittavaa 43 viikon työkokemusta voi 
kartuttaa jo ennen valmistumista. 
 LuOpiO toimii yhdistävänä tekijänä 
kemian, biokemian ja biologian opiskelijoiden 
keskuudessa. Yksi tärkeimmistä toimintamuo-
doistamme ovat infopisteet, joissa jaamme tietoa 
ja infoa liitosta. Tarjolla on myös kahvia ja pullaa, 
sekä vastauksia opiskelijoiden esittämiin kysy-
myksiin. 
 Järjestämme myös muita rentouttavia 
tapahtumia, kuten biljarditurnauksia ja ruskaret-
kiä Lapin Kullan panimolle Tornioon. Myös ensi 
syksynä olemme esillä, joten todennäköisesti 
tapaamme jossain vaiheessa!
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Mikä ihmeen YKL?
Epäilemättä kaiken yliopistomaailmaan liittyvän 
materiaalin keskellä kahlatessa alkaa vähitellen 
tuntua, ettei kaikki enää jaksa kiinnostaa. Toivoi-
sin kuitenkin, että vielä jaksaisit pinnistää ja yrit-
tää saada selville, mistä on kyse mystisessä kir-
jainyhdistelmässä YKL – Ympäristöasiantuntijoi-
den Keskusliitto. Kerron heti alkuun karun to-
tuuden: puhe on ammattijärjestöasioista, mutta 
välttämättä tämä ei olekaan niin tarpeetonta ja 
kuivaa kuin alkuun saattaa tuntua! Virallisesti YKL 
määritellään seuraavasti: ”ympäristöalalla toimi-
vien luonnon- tai ympäristötieteellisen korkea-
koulututkinnon suorittaneiden henkilöiden akava-
lainen edunvalvontajärjestö”. Käytännössä tämä 
tarkoittaa biologian lisäksi geologeja, maantie-
teilijöitä, limnologeja, meteorologeja, ympäristön-
suojelutieteilijöitä, ympäristöhygieenikkoja, hyd-
rologeja, mikrobiologeja ja geofyysikkoja, 
ympäristötieteilijöitä, ympäristöpolitiikkaa luke-
neita, kalataloustieteilijöitä, ammattikorkeakou-
luista valmistuneita ympäristöosaajia… Suuri 
osa työelämässä olevista biologeista kuuluu 
YKL:ään, lukuun ottamatta opettajia ja nykyisin 
etenkin ”laboratoriopuolen” biologeja, jotka usein 
kuuluvat Luonnontieteiden Akateemisiin 
(Oulussa LUOPIO) juuri alansa laboratoriopain-
otteisuuden vuoksi.
 YKL:ään voi liittyä myös opiskeli-
jajäseneksi – mutta mitä hyötyä siitä sitten on? 
Useimmille suurin syy liittyä ammattiliittoon on 
sen tarjoama merkittävä työttömyysturva. Liit-
toon, tai oikeammin työttömyyskassaan, kuu-
lumaton saa työttömäksi jäätyään peruspäivä-
rahaa. Työttömyyskassan jäsen saa sen sijaan 
korkeampaa ansiosidonnaista päivärahaa, jos 
täyttää tietyt ehdot aiemman työssä olemisen 
suhteen. Vaikka valmistuminen ja työpaikan 
saanti siis tuntuisivat olevan vielä miljoonan 
vuoden päässä, voi YKL:n opiskelijajäseneksi 
liittyminen hyödyttää tulevaisuudessa rahallis-
esti huomattavasti (jopa useita satoja euroja/kk). 
Opiskelijan jäsenmaksu on 18 euroa vuodessa, 
ja opiskelijajäsen pääsee työttömyyskassan 
jäseneksi heti saatuaan töitä, jos ilmoittaa 
työsuhteestaan YKL:n toimistoon ja maksaa 
vuosittaisen kassan jäsenyysmaksun. Työt-
tömyyskassaan kuuluvan opiskelijan jäsen-
maksu on 60 euroa vuodessa (sis. työttömyys-
kassamaksun ja jäsenmaksun). Työ voi olla mitä 
tahansa, kunhan se kestää vähintään 18 tuntia 
viikossa, työntekijä on solminut työsopimuksen 

työnantajan kanssa ja kokopäivätyön palkka on 
vähintään 930 euroa/kk. Kassaan liittymisen jäl-
keen opiskelijalla on koko jäljellä oleva opiske-
luaikansa (max 9 vuotta) aikaa kerätä 43 
työssäoloviikkoa yllä olevin ehdoin, jonka jäl-
keen on työttömäksi jäädessään oikeutettu ansi-
osidonnaiseen päivärahaan. Jäseneksi voi myös 
liittyä ilman työttömyyskassan jäsenyyttä. Tällöin 
käytössäsi on kaikki liiton palvelut työttömyys-
kassaa lukuun ottamatta.
 YKL antaa jäsenilleen neuvontaa 
työelämään ja ammatilliseen edunvalvontaan liit-
tyen, esim. oikeudellista neuvontaa on YKL:n 
kautta mahdollista saada. Lisäksi järjestetään 
erilaisia koulutuspäiviä ja opintomatkoja, joka 
vuosi julkaistaan YKL:n jäsenistöstä tehty työ-
markkinatutkimus ja jäsenlehti ilmestyy neljä 
kertaa vuodessa. Tietysti mukana on myös 
kaupallisia etuja mm. vakuutusyhtiöistä, pan-
keista, matkatoimistoista ja Suomen Retkeily-
majajärjestöstä sekä alennuksia polttoaineista ja 
vuokra-autoista. Opiskelijan kannalta tärkeintä 
toimintaa ovat opiskelijatoimikunnan kokoon-
tumiset, joissa ovat mukana edustajat lähes 
kaikista ympäristöalojen opiskelijoiden aine-
järjestöistä. Käytännössä opiskelijatoimikunta luo 
suhteita työelämän ja opiskelijajärjestöjen välille 
sekä pyrkii kehittämään YKL:n alojen opiskeli-
joiden koulutusta ja muita työelämävalmiuksia. 
Vuoden 2004 alusta on YKL:llä ollut puol-
ipäiväinen opiskelija-asiamies, jotta opiskeli-
jatoimintaa saataisiin kehitettyä entistä toimivam-
maksi. Opiskelijoilla on edustaja myös AKAVAn 
opiskelijavaltuuskunnassa ja YKL:n hallituk-
sessa. Vuosittain YKL antaa myös opiskelijapalk-
kasuosituksen ja kartoittaa jäsentensä kesä-
työpaikkojen saantia.
 Tässäpä tiivistettynä tärkeimpiä asio-
ita YKL:stä, lisätietoja löytyy mm. netistä 
(www.ykl.fi). Killan YKL-opiskelijayhteyshenkilöt 
auttavat myös aiheeseen liittyvissä kysymyk-
sissä.

Syntaksis ry:n YKL-opiskelijayhteyshenkilö

Vuonna 2005
Anna Tammilehto, varsinainen jäsen 
(ptammile@mail.student.oulu.fi)
Hanna-Riikka Ruhanen, varajäsen 
(ruhanen@mail.student.oulu.fi)
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MIKSI
OPISKELIJAN KANNATTAA

LIITTYÄ JÄSENEKSI?

Omasta ammattiliitostasi saat tietoa ja palveluja jo opis-
kelijajäsenenä. Liitto tuntee alasi ja työsuhdeturvasi se-
kä valvoo tutkintosi työmarkkina-arvoa.

Oman ammattialasi edunvalvontajärjestö yhdistää am-
mattikuntasi ja palvelee jäseniään kaikilla aloilla ja teh-
tävissä.

YKL kokoaa ympäristöalan ammattilaiset yhteen.
YKL:ssä on hyvin edustettuna luonnon- ja ympäristö-
tieteellisen koulutuksen kirjo mm. biologia, biotieteet,
ekologia, geofyysikka, geologia, hydrologia, kalata-
loustiede, limnologia, maantiede, meteorologia, mikro-
biologia, ympäristötiede ja ympäristönsuojelutiede.

ELOLLISEN JA ELOTTOMAN LUONNON
TUTKIMUSTA JA YMPÄRISTÖTIETEITÄ

YMPÄRISTÖASIANTUNTIJOIDEN

KESKUSLIITTO

www.ykl.fi

“Ympäristöasiantuntijat pitävät huolta ympäristöstä -
Ympäristöasiantuntijoista huolehtii YKL”
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