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Pääkirjoitus

Käsissäsi on nyt Oulun yliopiston biologian

opiskelijoiden lehti Lehdykkä. Lehti ilmestyy vi-

idesti vuodessa. Yksi numero on varattu tulevia

opiskelijoita, eli sinua, varten. Tämä Lehdykkä

on siis ainejärjestömme Syntaksis ry:n tapa

toivottaa sinut tervetulleeksi Ouluun ja onnitella

opiskelupaikan johdosta. 

Opiskelu täällä on melko vaativaa, mutta alasta

kiinnostuneille hyvin palkitsevaa. Erikoistumisa-

loja on monta ja kiinnostavia kursseja paljon.

Opintojen kautta tulet oppimaan ensimmäisten

viikkojen aikana paljon uusia asioita. Opiskeli-

jaelämä ei kuitenkaan ole pelkkää opiskelua.

Ainejärjestömme järjestää paljon erilaisia tapah-

tumia, joihin kannattaa osallistua. On pienryh-

mäohjausta, bileitä, liikuntavuoroja, luontoiltoja,

talkoita ja paljon muuta. Ylioppilaskunta jär-

jestää myös paljon erilaisa tapahtumia, joten

aktiiviselle ihmiselle tuskin käy aika pitkäksi.

Tästä lehdestä löydät perustietoja, joiden avulla

on helpompaa aloittaa opiskelut. Ensimmäisen

vuoden kursseista on vähän perustietoja, killas-

tamme on esittely ja joihinkin yleisiin kysymyk-

siin vastataan.

Tervetuloa Ouluun

Juhani Hopkins

Lehdykän päätoimittaja 
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Hei!

Hoidetaan heti alkuun ”pakollinen” ja onnitellaan oi-

kein lämpimästi valinnasta biologiaa opiskelemaan!

Ja olet todellakin onnellisessa asemassa, hyvään seu-

raan olet päässyt. 

Monilla kuviot muuttuvat yliopistoon päästessä ja

edessä on ensimmäinen uusi (ja ikioma) koti. On kai-

ken lisäksi tavallista, että joutuu muuttamaan koko-

naan uuteen kaupunkiin, eikä tunne ihmisiä sieltä.

Tiedän tunteen, itse olen muuttanut aikanaan Ouluun

pitkän matkan päästä Tampereelta ja on ollut pakko

itsenäistyä. Jahka pääsee uuteen elämään käsiksi,

niin siitä kannattaa nauttia. Opiskeluaika kun on vain

kerran elämässä….tai ainakin useimmilla. 

Itse olen tullut taloon vuonna 2006 ja muistan edel-

leen, kun alkuun katseli muita fukseja ja koitti löytää

juttukaveria. Tilanne oli muutenkin outo ja tavallaan

jopa koominen, kun ei tuntenut ketään ja paljon uutta

asiaa tuli ensimmäisinä päivinä. Pää oli suoraan sa-

nottuna pyörällä. Ensin tutustui omaan pienryhmään

ja sen ohjaajaan ja pikku hiljaa muihin fukseihin ja

lopulta muihin vanhempiin opiskelijoihin. Voi siis

sanoa, että tiedän tunteen, mikä alussa on. Loppujen

lopuksi huomasi, että ei se vaatinut muuta kuin omaa

aktiivisuutta, niin porukka ottaa kyllä hyvin vastaan.

Ja nyt, noin kolme vuotta myöhemmin olen koko

biologien killan eli tuttavallisemmin Syntaksiksen

puheenjohtaja. Tähän pisteeseen olen päätynyt kilta-

toiminnan kautta, jota voin omasta kokemuksesta

suositella lämpimästi kaikille! Kuten myös kiltahuo-

netta, joka nykyään tuntuu jo toiselta kodilta, koska

sohvat ovat pehmeitä, tee (en ole kahvinjuoja) hyvää

ja halpaa sekä jutut ihan omaa luokkaansa. Jos olosi

tuntuu yksinäiseltä ensimmäisinä päivinä tai ei ole

tekemistä, niin tule toki meidän joukkoomme kiltik-

selle! Ja vaikka itse olenkin iso ja karvainen, niin

minua ei tarvitse pelätä. Eikä kyllä muitakaan, taval-

lisia ihmisiä mekin ollaan, vaikka ollaan vähän kau-

emmin oltu talossa J

Ja kun palstalla on vielä tilaa, niin käytetään ilmaista

mainosaikaa. Eli kiltahan tarjoaa muutakin kuin bi-

leitä, bileitä ja taas bileitä. Luontoiltoja pidetään aina,

kun esitelmöitsijöitä on ja killan liikuntavuoroilla on

aina tilaa innokkaille liikkujille! Nyt kun osa vanhoja

aktiiveja on jäämässä pois toiminnasta, niin uusille

on tilaa ja myös suuri tarve. Tulkaa siis mukaan vuo-

roille, tapahtumiin ja jokapäiväiseen toimintaan

Tervetuloa taloon! Ja loppuun ilmainen vinkki: olkaa

aktiivisia!

Antti Flyktman, Syntaksis ry:n puheenjohtaja
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Oulussa biologian koulutusohjelmassa opiskelevalla

on valittavanaan LuK -tutkintovaiheessa joko ai-

neenopettajan, biotieteen tai ekologian suuntautu-

misvaihtoehto, pääaineekseen opiskelija voi valita

joko biotieteen tai ekologian. FM -tutkintovaiheessa

on useita pääainevaihtoehtoja: eläinekologia, fysio-

loginen eläintiede, genetiikka, kasviekologia ja kas-

vifysiologia. FM -tutkintovaiheessa aineenopettajan

suuntautumisvaihtoehdossa voi pääaineekseen valita

minkä tahansa edellä mainituista. Suuntautumisvaih-

toehdon voi valita vapaasti lukuun ottamatta aineen-

opettajan suuntautumisvaihtoehtoa, johon

järjestetään erillinen soveltuvuuskoe. 

Suuntautumisvalintojen tekeminen on mahdollista

ensimmäisestä vuodesta lähtien, mutta jos ei ole

vielä varma kiinnostuksensa kohteesta opiskelija voi

lukea ensimmäisen vuoden opinnot kaikille suuntau-

tumisvaihtoehdoille tarjottavista pakollisista tai vaih-

toehtoisista perus- ja aineopinnoista. Käytännössä

ensimmäisen vuoden opiskelu on paljolti kemian

kursseja, peruslajintuntemusta sekä kasveista että

eläimistä ja peruskursseja ekologiasta, genetiikasta,

solubiologiasta ja kasvimorfologiasta. Moniin kurs-

seihin kuuluu sekä luento- että harjoitusosuudet,

joten tietämystään pääsee syventämään myös käy-

tännön tasolla. 

Jo ensimmäisenä kesänä on tulevilla ekologeilla

mahdollisuus osallistua monipuoliseen kenttäkurssi-

opetukseen: maaeläimistön, vesieläimistön sekä kas-

vitieteen kenttäkursseilla perehdytään monipuolisesti

kunkin osa-alueen ekologiaan ja tutkimusmenetel-

miin, lajintuntemusta unohtamatta. Seuraavina ke-

sinä on mahdollisuus syventää osaamistaan mm.

suokurssilla, tunturikurssilla ja mahdollisesti muilla

erikoiskursseilla. Monipuoliset ja laajat kenttäkurssit

ovatkin varmasti monien mielestä biologian opiske-

lun parasta antia. Toisaalta myös monien kurssien la-

boratorioharjoitusosuudet on havaittu hyviksi ja

tehokkaiksi - käytännössä kun yleensä oppii ymmär-

tämään asiat parhaiten. 

Myös toisen vuoden opintoihin kuuluu osaksi kai-

kille suuntautumisvaihtoehdoille pakollisia kursseja

mm. eläinfysiologiasta ja funktionaalisesta kasvibio-

logiasta sekä tilastolaskennasta. Toisen vuoden ai-

kana olisi kuitenkin jo hyvä olla jonkinlainen käsitys

siitä, onko suuntautumassa biotieteisiin vai ekologi-

aan. Perusopintojen jälkeen siirrytään sujuvasti aine-

opintoihin, joissa valinnanvaraa riittää nämä on

kuitenkin räätälöity kullekin suuntautumisvaihtoeh-

dolle erikseen. Eli käytännössä: jos tietää, mihin on

suuntautumassa, lukujärjestys on oikeastaan jo suun-

niteltu valmiiksi - mikään (paitsi ehkä opintotuki) ei

kuitenkaan estä etenemästä omaan tahtiin ja oman

mielenkiintonsa mukaan. Kannattaa kuitenkin huo-

mioida, että monilla kursseilla on pääsyvaatimuk-

sena jonkin aiemman kurssin suoritus. Opinnoistaan

kannattaa kuitenkin pyrkiä muodostamaan mielekäs

kokonaisuus, että saa rautaisen osaamisen tietyltä

osa-alueelta, ns. yleisbiologejahan ei nykyään juuri

enää ole. 

Sivuaineopinnot voi aloittaa kun itsestä tuntuu, että

ohjelmaan alkaa sopia muutakin... valinnanvaraa on

runsaasti eri laitoksilla. Sivuainevalintoja tehdessä

voi miettiä, mitkä opinnot olisivat mahdollisesti tar-

peellisia työelämää ajatellen - toki mikään ei estä va-

litsemasta sivuaineita täysin omien kiinnostustensa

mukaan! Esim. aineenopettajille maantieteen ja kas-

vatustieteen opinnot tulevat pakollisina, biotieteili-

jöille taas laajemmat biokemian opinnot. Yleisiä

sivuaineita em. lisäksi ovat mm. tilastotiede, ympä-

ristönsuojelu, kemia ja fysiikka. 

Maisterintutkinnon suuntautumisvaihtoehdot 

Eläinekologia 

Eläinekologia käytännössä tarkoittaa eläinyksilöi-

den, niiden käyttäytymisen, populaatioiden, lajien tai

joidenkin alueiden eläinyhteisöjen tutkimusta -suuri

eläinekologisen tutkimuksen osa on myös evoluuti-

oon liittyvä lähestymistapa. Eläinekologian suuntau-

tumisvaihtoehdokseen valitsevatkin yleensä ne

opiskelijat, joiden mielestä molekyylit, solut ja muut

niiden kaltaiset pikkutilpehöörit tuntuvat varsin mi-

tättömiltä (ja myös käsittämättömiltä) suureen eläin-

kokonaisuuteen verrattuna. He ovat kiinnostuneita

käsin kosketeltavista ja ennen kaikkea paljain silmin

nähtävistä asioista. Jotkut ötökkätutkijat tosin tur-

Biologian opiskelu 

Oulussa
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vautuvat mikroskoopin apuun tunnistellessaan kirp-

puja ynnä muita lajilleen pienten yksityiskohtien pe-

rusteella, mutta he kuuluvatkin aivan omaan

kastiinsa. Osalla eläinekologeista on taipumusta

opiskella myös kasvitiedettä, toisille kasvit ovat lä-

hinnä jotain, mitä eläimet syövät. Eläinekologit eivät

pelkää liikkua ulkona säällä kuin säällä, ja piiloutu-

vatkin muita biologeja harvemmin laboratorioiden

kätköihin. Toki kenttätöissä saatuja aineistoja täytyy

työstää sisätiloissa ja kokeita joskus jatkaa kontrol-

loiduissa oloissa neljän seinän sisällä. Eläinekolo-

gien kaikenkarvaisesta joukosta löytyvät yleensä

myös ne fanaattisimmat lintuharrastajat, kalamiehet

ja perhostenkeräilijät sekä muut jo nuoruusvuosinaan

luontoharrastuksen pariin haksahtaneet tyypit.

Oulun yliopistolla eläinekologian opiskelun makuun

pääsee jo ensimmäisen opiskeluvuotensa syksyllä,

kun haasteena on opetella tuntemaan yleisimmät

Suomessa pesivät lintulajit, vesissämme uiskentele-

vat kalat sekä pieni mutta pippurinen nisäkäslajis-

tomme. Lisäpotkua opiskeluun antaa se, että lajien

tieteelliset nimet on tentissä osattava ulkoa. Keväällä

tiedonjanoisiin päihin taotaan satamäärin Suomessa

elelevien selkärangattomien nimiä kotiloista perho-

siin. Näiden kurssien jälkeen biologinalun maail-

mankuva laajenee kummasti ja ympärillä alkaa

näkyä ja kuulua kaikenlaista mielenkiintoista… 

Varsinaisen kenttätyöskentelyn makuun eläinekolo-

gian opiskelijat ja muutkin uskaliaat pääsevät ensim-

mäisen opiskeluvuotensa jälkeisenä kesänä.

Hailuodossa ja Oulangalla järjestettävillä kenttäkurs-

seilla tutustutaan erilaisiin ekologisiin tutkimusme-

netelmiin ja uppoudutaan mm. hyönteisrysiin,

sähkökalastukseen ja myyränloukkuihin. Lisäksi

muuan karu totuus ekologin töistä paljastunee: ne

eivät olekaan ainoastaan kokeiden tekemistä, vaan

tulokset täytyy myös osata esittää ja vieläpä semi-

naarissa yleisön edessä! Biologisilla asemilla viete-

tyn kesän jälkeen elukkalaisen on vaikea palata

takaisin betoniviidakkoon, mutta opiskelut jatkuvat

monien mielenkiintoisten kurssien merkeissä ja so-

peutuminen takaisin kaupunkielämään tapahtuu pik-

kuhiljaa… Eläinekologiaa pääaineenaan opiskelevat

päätyvät valmistuttuaan koulutuksen ja tutkimuksen

aloille, usein kala- ja riistatalouden pariin, ympäris-

tökeskuksiin, yliopistoihin ja esimerkiksi kouluihin

aineenopettajiksi. Vaikka eläinekologien työnäkymät

eivät tällä hetkellä näytä yhtä hyviltä kuin geneeti-

kon, aina löytyy tarvetta omaan alaansa erikoistu-

neille ja ahkerille työmyyrille.  

Kasviekologia 

Kasviekologian “perimmäisenä tarkoituksena” voi-

daan sanoa olevan tarkastella kasveja osana elinym-

päristöään, ja tähän tarkasteluun taas on olemassa

useita erilaisia lähestymistapoja: mm. yksittäisiin

kasvilajeihin, tietyn alueen populaatioihin, kasviyh-

teisöihin tai kasvien evoluutioon painottuvat näkö-

kulmat. Kasviekologia voi myös tarkastella esim.

kasvien ja eläinten, sienten tai mikrobien välisiä

vuorovaikutussuhteita. 

Kasvit ovat siis varteenotettava vaihtoehto ekologian

alalla. Verrattuna eläimiin niissä on monia hyviä

puolia: ne eivät juokse karkuun, huuda, raavi tai pure

kun tutkailet niitä, ja voit yleensä poimia ja prepa-

roida niitä tunnistamista vasten ilman tunnontuskia.

Ekologeista kasviekot ovat juuri niitä, jotka taivai-

den ja lintujen sijaan tähyävät ojanpohjia, jos sieltä

sattuisi vaikka löytymään mielenkiintoisia kasvila-

jeja. Yleensä opintojensa alussa tuleva kasviekologi

ei vielä tiedä olevansa kasviekologi. Kiinnostus

alaan syntyy usein vasta myöhemmin opintojen

myötä. Kasviekologin opintoihin kuuluu kaikille tar-

koitettujen perusopintojen lisäksi mm. systematiik-

kaa, kasvimaantiedettä, monenlaisia kenttäkursseja

ja ekologian mutkikkaita teorioita monen kurssin

muodossa. Lisäksi jatkuvasti vaihtuvissa erikois-

opintojaksoissa on runsaasti valinnanvaraa: viimei-

sen vuoden aikana on saanut tutustua mm. kasvien

yhteisöekologiaan sekä kämmeköiden ja sammalten

maailmaan. 

Kasvien lajintuntemus on tärkeä työkalu kasviekolo-

gille. Jo ensimmäisenä syksynä peruslajintuntemuk-

sessa opetellaan tuntemaan tavallisimmat kasvilajit

ja samalla pienen puhelinluettelon verran latinaa.

Myöhemmin taitoja parannellaan mm. jäkälien, sam-

malten, sienten, suo- ja tunturikasvien osalta sekä

pölyisistä kuivanäytteistä että maastossa kenttäkurs-

seilla ihan oikeista kasveista. Tällä hetkellä kasvie-

kologien työllisyystilanne on kohtalainen tai jopa

hyvä. Heitä työllistävät mm. yliopistot tutkimus- ja

opetustöihin sekä ympäristökeskukset, kunnat ja

Metsähallitus asiantuntija- ja kartoitustehtäviin.

Mutta onpa noita nähty töissä oudommissakin pai-

koissa…  

Kasvifysiologia 

Kasvifysiologista tulee laboratoriotyöläinen, joka

tutkii kasvien rakenteita ja toimintoja. Tutkimuskoh-

teina ovat mm. hiilihydraattiaineenvaihdunta, sekun-

daarimetabolia kasvunsäätelijöiden ja ulkoisten

stressitekijöiden vaikutukset tai kukkimisfysiologia.

Opintojen alkuvaiheessa kuljetaan muiden biologien

mukana ja varsinainen eriytyminen voi alkaa toisen

vuoden keväällä. Kasvifysiologian opintojen aikana

tutustutaan mikrolisäyksen saloihin sekä opiskellaan
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kasvien morfologiaa, anatomiaa ja molekyylibiolo-

giaa. Oulussa tarjolla on myös runsaasti kursseja

kasvien biotekniikasta kiinnostuneille. Biologian

opintojen ohella opiskellaan runsaasti biokemiaa, ja

jonkin verran myös kemiaa. Opintoja ulkomailla

suoritetaan enenevässä määrin. 

Kasvifysiologian suuntautumisvaihtoehdon valinneet

opiskelijat valmistuvat keskimäärin nopeammin kuin

muun suuntautumisvaihtoehdon valinneet biologian

opiskelijat. Oulusta valmistuneet kasvifysiologit ovat

myös sijoittuneet työelämään hyvin. Mahdollisia

työelämään sijoittumismahdollisuuksia ovat mm.

metsäntutkimus, maatalouden toiminta, biotekninen

tutkimus ja opetus- sekä tiedottamistehtävät. Oulussa

tutkimuskohteina ovat mm. valon vaikutus männyn

kasvuun, kylmänkestävyyden tutkimus, solukkovil-

jelymenetelmien hyödyntäminen, sekä kasvien se-

kundaarimetaboliatuotanto yhteydessä lääkekasvien

hyötykäyttöön. 

Fysiologinen eläintiede 

Fysiologinen eläintiede on biologisen tieteen alue,

joka pyrkii selittämään eläinten elintoimintoja ja nii-

hin liittyviä lainalaisuuksia. Fysiologialla tarkoite-

taan kaikkia tapahtumia, jotka esiintyvät molekyyli-,

solu-, kudos-, elin-, elimistö-, ja organismitasoilla.

Perimmäisenä tarkoituksena on selvittää kokonais-

valtaisesti kaikkia niitä prosesseja, jotka ohjailevat

eläimen kehitystä, toimintaa sekä vuorovaikutuksia

ympäristönsä kanssa. Eläinfysiologia onkin hyvin

laaja tieteenala, jota voidaan lähestyä useasta eri

suunnasta. Tutkimusmenetelmät vaihtelevat sähköfy-

siologiasta molekyylibiologian ja geenimuunneltujen

eläinten kautta käyttäytymiskokeisiin. 

Tärkeitä eläinfysiologian tutkimusalueita ovat mm.

ekofysiologia, neurobiologia ja kehitysbiologia.

Ekofysiologiassa pyritään selvittämään eläinten fy-

siologista sopeutumista ympäristön olosuhteisiin.

Neurobiologiassa selvitetään hermoston toimintaa ja

organisaatiota eri eläinlajeissa. Kehitysbiologia kes-

kittyy yksilöiden kehittymiseen ja siihen läheisesti

liittyviin tapahtumiin hedelmöittyneestä munasolusta

aikuiseen yksilöön saakka. Eri tutkimusalueiden vä-

linen raja on usein hyvin häilyvä. 

Eläinfysiologian opiskelu alkaa eläinfysiologian pe-

ruskurssilla toisen vuoden keväällä. Samana keväänä

opiskellaan histologiaa eli kudosten rakenteita sekä

kehitysbiologiaa. Kolmantena vuonna käydään pe-

ruskurssin harjoitukset ja tutustutaan syvemmin fy-

siologiaan vertailevan eläinfysiologian kurssilla.

Tällä kurssilla perehdytään eri eläinryhmien fysiolo-

gisiin ominaisuuksiin sekä laboratoriossa että luen-

noilla. Lisäksi on tarjolla syventäviä kursseja mm.

endokrinologiasta ja fysiologisista adaptaatiomeka-

nismeista. Eläinfysiologian kurssit huipentuvat nel-

jäntenä vuonna eläinfysiologian jatkokurssiin, jonka

tarkoituksena on valmentaa opiskelijaa itsenäisen

tutkimuksen tekemiseen. Varsinaisen eläinfysiolo-

gian ohessa opiskellaan mm. biokemiaa, kemiaa, ge-

netiikkaa, ekologiaa ja muita oppiaineita. Tärkeää on

luoda vankka tietopohja, joka auttaa ymmärtämään

fysiologisia prosesseja. 

Oulun yliopiston biologian laitoksella tutkimus on

painottunut lähinnä vertailevaan eläinfysiologiaan ja

ekofysiologiaan, erityisesti lintujen ja nisäkkäiden

lämmönsäätelyn tutkimukseen. Eläinten lämmönsää-

telyyn liittyviä prosesseja on tutkittu laitoksellamme

jo kolme vuosikymmentä. Biologian laitoksella on

tehty tutkimusta myös neurobiologian saralla, jossa

tutkimuskohteena on ollut mm. hyönteisten verkko-

silmän toiminta ja rakenne.  

Genetiikka 

Oulussa biologiaa opiskelevan yksi vaihtoehto on

suuntautua genetiikkaan eli perinnöllisyystieteeseen.

Tämä ala kattaa tutkimuskentässään koko eliökun-

nan. Ensimmäisenä opiskeluvuonna on tarjolla luen-

toja ja harjoituksia. Banaanikärpäsiin (Drosophila

melanogaster), lituruohoon (Arabidopsis thaliana) ja

kolibakteeriin (Eschericia coli), jotka ovat genetiikan

tutkituimpia eliöitä, saa tällöin konkreettisen “näppi-

tuntuman”. Myöhemmin opinnoissaan perimäläiset

pääsevät tutustumaan syvemmin populaatio-, mole-

kyyli- ja sytogenetiikkaan. Geneetikon opintoihin

kuuluu tietty määrä pakollisena biokemiaa ja ke-

miaa, joista useimmat lukevat hieman laajemmankin

kokonaisuuden. Muita sivuaineita genetiikan opiske-

lijoilla saattaa olla esimerkiksi markkinointi tai tilas-

totiede, ja ovatpa jotkut ryhtyneet opettajiksikin,

jolloin sivuaineina ovat kasvatustieteet ja yleensä

maantiede. Yleisimmin geneetikon löytää labrasta,

mutta ei hän tietokoneen ääressäkään ole harvinai-

nen näky. Töiden suunnittelu ja saatujen tutkimustu-

losten käsittely tapahtuu tietysti koneen ääressä.

Valmistuneita geneetikkoja löytyy niin yksityisistä

yrityksistä kuin yliopistostakin -lääketiedettä unohta-

matta. 

Oulussa genetiikan tutkimusryhmissä tutkitaan män-

tyä, muurahaisia, lohia ja useita muita eläimiä ja kas-

veja. Näitä yhdistävänä tekijänä on usein

populaatiogenetiikka ja luonnonsuojelubiologia,

jossa ekologia ja genetiikka tekevät saumatonta yh-

teistyötä! Genetiikka avaa opiskelijalleen laajat mah-

dollisuudet nopeasti kehittyvään tieteenalaan. 

Aineenopettajakoulutus 
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Jos sinusta tuntuu, ettei tutkijan ura ole luotu sinua

varten, on sinulla mahdollisuus valita aineenopetta-

jan suuntautumisvaihtoehto. Tähän suuntautumis-

vaihtoehtoon valitaan vuosittain 10 opiskelijaa ja

pyrkiä voi toisen opiskeluvuoden syksystä alkaen.

Aineenopettajaksi suuntautuvat suorittavat monipuo-

lisesti ekologian, fysiologian ja genetiikan opintoja.

Pääaineekseen aineenopettajat voivat valita FM-tut-

kintovaiheessa eläinekologian, fysiologisen eläintie-

teen, 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 suo-

rittavat biologian opintojensa lisäksi LuK –tutkintov-

aiheessa vähintään 25 op:tä ja FM-tutkintovaiheessa

35 op:tä toisen opetettavan aineen opintoja. Yleisim-

min valittu aineyhdistelmä on biologia-maantiede

mutta esimerkiksi kemia tai psykologia on mahdolli-

nen vaihtoehtoja biologian rinnalle. 

Kun opiskelija on valittu aineenopettajakiintiöön,

hän suorittaa LuK -tutkintovaiheessa 25 op:n ja FM-

tutkintovaiheessa 35 op:n laajuiset kasvatustieteiden

opinnot. Tämä kokonaisuus sisältää kasvatustieteen

ja ainedidaktiikan opintoja sekä peruskoulussa ja lu-

kiossa (Oulun Normaalikoulu) tapahtuvaa konkreet-

tista opetusharjoittelua ja opettajan työhön

tutustumista. 

Biologian laitos: http://cc.oulu.fi/%7Ebiolwww/

Luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas: täältä

löydät kaikkien biologian kurssikuvausten lisäksi

myös luonnontieteellisen tiedekunnan muiden laitos-

ten tarjonnan. http://www.lutk.oulu.fi/suomi/opis-

kelu.html

Oulun yliopiston pääsivulta www.oulu. /opiskeli-

joille/index.html pääset helposti tutkailemaan kiin-

nostavia alueita, löytyy mm. abioppaita ja muuta

neuvontaa tuleville opiskelijoille. 

Ensimmäisen vuoden kurssit

Biologian laitoksella on valmiiksi kullekin vuosi-

kurssille ja suuntautumisvaihtoehdolle (EKO ja BT)

tehdyt lukujärjestykset, joista voi helposti valita ha-

luamiaan kursseja. Ensimmäisenä vuotena kaikki

opiskelevat saman lukujärjestyksen mukaan ja tule-

vat biologit pääsevät tutustumaan laajasti omaansa

sekä hieman myös muidenkin alaan. Suoritettavana

on kaikille pakollisia ja vaihtoehtoisia peruskursseja,

jotka vaaditaan edeltävinä opintoina monelle seuraa-

valle kurssille. Jakautuminen EKO- ja BT- ryhmiin

tapahtuu yleensä toisen opiskeluvuoden aikana,

mutta suuntautumisvaihtoehdon voi vaihtaa myö-

hemminkin jos siltä tuntuu, tämä kuitenkin voi hi-

dastaa tutkinnon valmistumista. Tässä olevan

kurssiesittelyn lisäksi kannattaa ehdottomasti tutus-

tua opinto-oppaaseen, josta löytyvät tarkemmat tie-

dot. Epäselvissä tilanteissa voi pyytää apua

esimerkiksi pienryhmäohjaajilta, muilta opiskelijo-

ilta, biologian toimistosta koulutusohjelman amanu-

enssilta ja oppiainekohtaisilta opintoneuvojilta.

Kursseilla on nimien lisäksi numerokoodit. Kaikki

biologian kurssit ovat 75-alkuisia, maantieteen 79 ja

kemian 78. Numerokoodin lopussa oleva kirjain ker-

too onko kyse yleis-(Y), perus-(P), aine-(A) vai sy-

ventävistä (S) opinnoista. Yksi opintovuosi vastaa

1600 tuntia eli 60 opintopistettä. Yksi opintopiste

vastaa käytännössä esim. n. 14 h luentoa + 13 h

muuta opiskelua tai n. 18 h harjoituksia + 9 h muuta

opiskelua, joten kurssin laajuudesta voi päätellä jo-

tain se suorittamisen tarvittavasta työmäärästä.

Kurssi voi sisältää luentojen lisäksi mm. itsenäistä

opiskelua, harjoituksia tai seminaarin. 

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) teh-

dään koko opiskeluajaksi, mutta on hyvä varautua

muuttamaan sitä tarvittaessa. Koulutusohjelman

opiskelijat laativat alustavan HOPS:in ensimmäisen

vuoden syksyllä orientaation yhteydessä. Opiskelijat

laativat tarkemman opintosuunnitelman opintojen

edetessä. Nämä HOPS –lomakepohjat löytyvät ne-

tistä:

http://cc.oulu.fi/%7Ebiolwww/opetus/index.html

Omista kiinnostuksen kohteista ja vahvoista alueista

kannattaa pitää kiinni - ja toisaalta opiskeluaika tar-

joaa hyvät mahdollisuudet vahvistaa vaikkapa kieli-

taitoa tai suullista esiintymistä. Vaihtoehtoisia

opintoja valitessa kannattaa pohtia niiden hyödylli-

syyttä myös työllistymisen kannalta. Suunnittelua-

pua saa mm. koulutusohjelman amanuenssilta,

oppiainekohtaisilta opintoneuvojilta (ks. tarkemmin

oppaan henkilökuntasivuilta tai laitoksen internet -si-

vuilta) ja yliopiston ohjaus- ja työelämäpalveluista.

Opintojen ohjeellista ajoitusta kannattaa pyrkiä nou-

dattamaan, mutta opiskelija voi kuitenkin suunnitella

opintojärjestyksensä itselleen sopivalla tavalla.
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Syksy 

750031Y Orientoivat opinnot, 2 op 

Opinnot alkavat yhteisellä tilaisuudella, jossa terve-

tulotoivotusten ja esittelyjen jälkeen opiskelijat jae-

taan pienryhmiin. Ohjaajat auttavat fuksit pahimman

alkuhässäkän yli ja opastavat yliopiston tavoille. He

myös tutustuttavat teidät ensimmäisten kuukausien

aikana yliopiston tiloihin sekä erinäisiin yksiköihin

kuten kirjastoon, eläinmuseoon sekä ohjaus- ja työe-

lämäpalveluihin. Perehdyttämiseen kuuluu yleensä

myös yhteistä illanviettoa. Uusien opiskelijoiden ori-

entaatioseminaarissa fuksit saavat tietoa opiskelusta,

tutustuvat oppiaineiden opintoneuvojiin ja laativat

ensimmäisen henkilökohtaisen opintosuunnitel-

mansa (HOPS). 

750121P Solubiologia, 5 op 

Kurssi koostuu kolmesta osasta: eläin- ja kasvisolu-

biologia sekä genetiikka, joista on jokaisesta oma

kokeensa. Puuvärit kannattaa ottaa mukaan viimeis-

tään perinnöllisyystieteen osuuteen. Kurssi jatkaa

siihen mistä lukion opeissa jäätiin ja menee vielä

paljon pidemmälle. Termit kinetokori ja synaptone-

maalikompleksi tulevat varmasti tutuiksi. Ehdoton

peruskurssi, joka vaaditaan edeltävänä ainakin nel-

jälle muulle kurssille. 

780109P Kemian perusteet, 4 op 

Biologi ei selviä ensimmäisestä vuodesta ilman ke-

mian opintoja, joten sen kertaaminen kannattaa aloit-

taa kesällä. Voi ehkä tuntua siltä, että kemiaa saa

yliannostuksen ensimmäisenä vuotena, mutta ei kan-

nata lannistua. Kurssiin kuuluu luentoja, joihin kan-

nattaa panostaa. 

780112P Johdatus orgaaniseen kemiaan, 4 op 

Kurssi on pakollinen biotieteilijöille. Kurssilla käy-

dään läpi mm. hiiliyhdisteitä, niiden reaktioita ja

kaavoja. Oppikirja on englanninkielinen, mutta var-

sin ymmärrettävä. 

752303A Kasvien lajintuntemus, 2-3,5 op 

Kurssilla opetellaan Suomen kasveista noin 350 lajia

sekä niiden heimot. Tunnistamisen lisäksi on painet-

tava mieleen paitsi kasvien suomalaiset, myös niiden

tieteelliset nimet, joiden opettelua auttaa erilaisten

muistisääntöjen keksiminen. Demonstraatioissa eh-

ditään vain käydä läpi tärkeimmät tuntomerkit, joten

omatoiminen opiskelu on erittäin tärkeää. Aikaa kan-

nattaa varata riittävästi, sillä tenttiä edeltävänä iltana

ei ehdi millään omaksua kaikkea. Ekologeille ja

opettajille 3,5 op. suoritus on pakollinen, jolloin ten-

tissä ei saa olla mukana muistiinpanoja. 

751373A Eläinten lajintuntemus, 7 op 

Kurssi koostuu kahdesta osasta: selkärankaiset (syk-

syllä) ja selkärangattomat (keväällä). Kuten kas-

veista, näistäkin on opeteltava tunnistuksen lisäksi

tieteelliset nimet. Tärkeimmät tuntomerkit käydään

läpi luennoilla, eläimiin tutustutaan kunnolla de-

monstraatioissa. Selkärankaisia on täytettyinä sekä

nahkanäytteinä, kaloja myös tuoreina tai ainakin het-

keä aiemmin pakasteesta otettuina. Kallojen perus-

teella eläimet tunnistetaan heimotasolle.

Selkärangattomien tunnistus on mikroskoopin ää-

ressä istumista ja näytekiekkojen tai -putkien pyörit-

telyä. Mahdollisesta ötökkäkammosta saattaa jopa

parantua kurssin aikana. Jotta selkärangattomien

osuus ei olisi aivan mahdoton, saa laji- ja kurssimo-

niste olla mukana tentistä. Tuntomerkkejä kannattaa

kuitenkin harjoitella, sillä tentissä ei ole kovinkaan

paljoa ylimääräistä aikaa. 

Sirppipistiäinen selkärangattomien lajintuntemus-

kurssilla

8
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752337A Kasvimorfologian perusteet, 2-4 op 

Kurssi tutustuttaa luennoilla ja harjoituksissa kasvien

rakenteen sekä mikroskooppisen pieniin 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 kas-

villa lainkaan juuria. Kurssin lopussa opittuja asioita

vielä kerrataan. 

Kevät 

Y90xxx Vieras kieli 1, 2 op 

Opiskelijat, jotka eivät ole saaneet hyväksiluettua

ylioppilastodistuksen pitkän vieraan kielen arvosa-

nan perusteella (laudatur tai eximia) vieras kieli

1:stä, käyvät Kielikeskuksen järjestämän Reading

for Academic Purposes opintojakson. Pakolliset kie-

likurssit voi suorittaa myös muusta tarjolla olevasta

kielestä (saksa, ranska, venäjä), mutta opiskelijan on

muistettava suorittaa sekä kielen ymmärtäminen että

suullinen osuus samasta kielestä. 

Kielikeskus tarjoaa myös vapaavalintaisia kielikurs-

seja, joita voi sisällyttää tutkintoihin esim. valinnai-

sista tai vapaaehtoisista opinnoista koostuva kieli-,

kulttuuri- ja viestintäopintojen kokonaisuus 15 op,

jonka suorittamisen voi aloittaa jo kandivaiheessa,

mutta joka sisällytetään maisteritutkintoon. 

780122P Kemian perustyöt, 3 op 

Kurssilla tehdään labrassa erilaisia reaktioita ja tu-

tustutaan käytännössä kemian ihmeelliseen maail-

maan. Mittaillessa, punnitessa ja titratessa tulevat

tutuiksi monet välineet joita käytetään myöhemmin

biologian labrakursseilla. Kurssia varten on hankit-

tava labratakki. Tätä varten kannattaa kysyä vanhoja

työtakkeja esim. apteekeista, ellei halua maksaa itse-

ään kipeäksi ihan oikeasta labratakista. Takille on

myöhemmin käyttöä biologian kursseilla.

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 banaani-

kärpäsiä. 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 koti-

tehtävistä ja torstaiseminaareista loppuarvosanaa

varten. Eräänä vuonna eniten pisteitä keränneet on

jopa palkittu saavutuksestaan. 

750124P Ekologian perusteet, 5 op 

Yksilö, populaatio, yhteisö ja ekosysteemi ovat kurs-

sin avainsanat. Kurssin aikana tulevat tutuiksi eri ta-

sojen väliset ja sisäiset vuorovaikutussuhteet sekä ne

mallit ja teoriat, joita ilman ekologi ei pärjää. Ekolo-

git tekevät paljon muutakin kuin tarkkaillaan eliöitä!

Toki kurssilla käydään läpi perinteisiä ”kuka syö

kenet ja miksi” ajatelmia. Oppikirjasta suurin osa

käydään läpi luennoilla, osan joutuu lukemaan itse. 

753104P Genetiikan perusteiden harjoitukset, 8 op

Tänä keväänä kokeillaan ensimmäistä kertaa kuinka

teorian ja käytännön yhdistäminen genetiikassa

saman lukukauden aikana luonnistuu. Harjoitukset

on tähän asti järjestetty vasta toisen opiskeluvuoden

syksyllä, mutta niin opiskelijoiden kuin opettajien

toimesta on toivottu lisää opetusta ensimmäiselle ke-

väälle.

Tässä mainittujen kurssien lisäksi mikään ei estä

opiskelemasta niiden lisäksi muitakin. Opinto-oppa-

aseen kannattaa tutustua huolella ja ottaa huomioon

eri kurssien vaatimukset. Toinen seikka on oma jak-

saminen, sillä biologeilla lukujärjestys täyttyy hel-

posti jo omista kursseista, eikä itselleen kannata

hankkia hermoromahdusta jo ensimmäisenä vuotena.

Jos joku asia ihmetyttää, niin älkää epäröikö kysyä! 
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Syksyllä uudet opiskelijat pääsevät tutustumaan

kaupunkiin, yliopistoon ja akateemiseen maail-

maan pienryhmäohjaajien johdolla. Pienryh-

mäohjaajat eli PRO:t ovat vapaaehtoisia

vanhempia opiskelijoita, jotka selventävät fuk-

seille muun muassa sen, mikä se akateeminen

vartti oikein on. Pienryhmäohjaajat pääsevät nyt

esittelemään itsensä omin sanoin. 

Heippa teille kaikille (tuleville) piolookeille :D

Ja onnittelut myös koulupaikan saamisen  

johdosta!

Nimeni on Anna Kilponen ja olen kotoisin

Kuhmosta (melkoisen pieni paikka Ka-

jaanista noin 100 km itäänpäin). Kuhmossa

kävin lukion loppuun, jonka jälkeen päätin

hakea biologiaa opiskelemaan.

Ouluun muutinkin sitten syksyllä 2007, joten

ensi syksynä alkaa kolmas vuosi täällä ja

(tuulisuudesta huolimatta) hyvältä on vaikut-

tanut! Juuri ketään en tuntenut Ouluun

muuttaessani, mutta kokemuksesta voin

kertoa, että hyvin pian uusia kavereita löy-

tyy! Ja vaikka kaikki tuntuukin ensimmäisinä

viikkoina aikamoisen sekavalta, niin yliopis-

ton tavoille oppii tosi helposti ja opinnot

lähtevät rullaamaan.

Olen suuntautunut eläinekologian puolelle,

mutta suunnitelmissa olisi kenties vielä

maisterivaiheessa erikoistua, erityisesti

meribiologia kiinnostaa.

Vapaa-aikana tykkään liikkua (useimmiten

juosten ja pyöräillen). Se tosin on tänä

keväänä jäänyt vähän vähemmälle, kun

olen helmikuusta asti tehnyt siivoojan hom-

mia iltaisin. Lisäksi minulla on usein jos

jonkinlaisia pikku projekteja ompelukoneen

ja/tai puikkojen kanssa, ja (sattuneesta

syystä) katselen myös leffoja jonkin verran.

Oulussa on paljon tekemistä ja varsinkin

ekana vuonna kannattaa lähteä kokeile-

maan kaikkea uutta ja osallistua eri tapahtu-

miin. Myös killan toimintaan kannattaa

tutustua. Oulussa on myös hyvät liikun-

tamahdollisuudet, joten tekemisen puutetta

ei pitäisi olla!

Lämmintä loppukesää! Syksyllä tavataan!

:D

Syksyn 2009 
pienryhmäohjaajat

10
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Morjensta vaan kaikille uusille fukseille ja lämmin

onnittelu opiskelupaikan johdosta! Minä olen

Jukka-Pekka Hietaniemi, mutta laiskemmat

sanoo pelkästään JP, kun on kuulemma niin pitkä

nimi. Vapun korvilla tuli 22 vuotta täyteen, eli olen

vuosimallia -87. Kotipaikkakuntani on Perho ja

voin vain kuvitella, ettei kukkaa tiedä, missä ky-

seinen suurkaupunki sijaitsee. Kerrottakoon nyt

sen verran, että se on melko pieni 3000

asukkaan kunta Keski-Pohjanmaalla. Kiinnostus

biologiaa kohtaan on ollut melkein elinikäinen, er-

ityisesti linnut ovat suurimman mielenkiintoni ko-

hteena. Viimeinen niitti ammatinvalinnan suhteen

tuli sitten yläasteella kun olin työharjoittelussa bil-

san ja mantsan opettajan. Lukion jälkeen hainkin

opiskelemaan bilsaa, vähän sinne sun tänne,

mutta loppujen lopuksi päädyin tänne Ouluun.

Opiskelut aloitin sitten heti armeijan jälkeen 2007

vuoden syksyllä. Ensi syksynä käynnistyy siis

minun kolmas vuosi tässä laitoksessa ja voin

sanoa, etten ole hetkeäkään katunut tuloani

tähän kaupunkiin. Biologian alalla nimenomaan

tuo ekologian puoli on se mikä minua kiinnostaa,

lintuihmisenä juurikin eläinekologia. Tähtäimessä

olisi saada sekä opettajan että tutkijan paperit,

jos nyt vain suinkin jaksan puurtaa kaikkia vaa-

dittavat kurssit kumpaankin tutkintoon.

Teille fukseille toivotan vaan mieluisaa opiskelu-

aikaa täällä Oulussa. Tiedän niin hyvin, itsekin

ulkopaikkakuntalaisena, että alku voi tuntua hyvin

hankalalta. Uutta asiaa tulvii sisään ikkunoista ja

ovista eikä lisäksi oikein tahdo tuntea ketään. Asi-

aan tulee kuitenkin melko nopeasti muutos, sillä

asiat tulevat nopeasti tutuksi ja voin taata, että

niitä tuttujakin alkaa enemmin tai myöhemmin

löytymään. Kannattaa ehdottomasti osallistua

kaikenlaiseen killan toimintaa, sillä sitä kautta saa

paljon tosi mukavia kavereita ja pääse tutum-

maksi näihin akateemisen elämän saloihin. Nyt

ei muuta kuin oikein mukavaa kesän jatkoa ja

syksylläpä sitten tapaamme.

Hei kaikki.

Mie olen Nina Riski, kuvassa vasemmalla. Syk-
syllä aloitan kolmannen vuosikurssin biologian
opiskeluissa. Olen 21-vuotias, ja isona minusta
tulee biologian- ja maantiedon opettaja. Aion
suorittaa kaksoistutkinnon, jolloin valmistun
opettajaksi ja tutkijaksi, aiheena biotieteet.

Muutin Ouluun opiskelujeni alussa, syksyllä -07.
Tällä hetkellä asun kämppiksen kanssa Tui-
rassa.  Ennen Ouluun muuttoa olen asunut Ro-

111111

Nina ja Heini kenttäkurssilla Hailudossa kesällä.
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vaniemellä, Haminassa ja Kittilässä. En osaa
kuitenkaan määritellä mitään kaupunkia koti-
kaupungikseni, en ole siis mistään kotoisin.

Vapaa-aikani vietän kavereiden kanssa ja opis-
keluhommia vääntäen. Olen myös harrastanut
ratsastusta lapsesta saakka, ja minulla on omia
hevosia. Lisäksi käyn joskus kavereiden kanssa
lenkillä tai jumpassa ja baarissa tanssimassa.
Baarissa tulee kyllä käytyä vähän useammin
kuin ”joskus”. 

Onnea uuden opiskelupaikan johdosta! Syksyllä
nähdään. 

Heippa!

Mää oon Heini Pohjola ja tuossa kuvassa siis
oikealla. Minullakin alkaa syksyllä kolmas vuosi,
suuntautumisvaihtoehtona aineenopettaja ja
biotieteet. Tarkoituksena olisi suorittaa kaksois-
tutkinto niin, että kun joskus valmistun, voisin
toimia sekä opettajana että tutkijana.

Olen kotoisin Oulusta ja asunut täällä koko elä-
mäni, joten kaupunki on minulle tuttu ja voin
suositella sitä lämpimästi muillekin ;D Aluksi
uusi kaupunki saattaa tuntua oudolta ja jopa pe-
lottavaltakin, mutta yliopistolla on paljon uusia
opiskelijoita samassa tilanteessa, joten kave-
reita löytyy varmasti helposti, kun opettelee
suunnistamaan ensin Linnanmaan kampusalu-
eella ja suunnistaa sitten keskustan suuntaan.
Ja totta kai autan mielelläni jos tulee ongelmia.

Töiden ja kouluhommien jälkeen jäävä aika
kuluu lenkkipoluilla tai jumppasalissa, ja olenkin
aina jumppakaveria vailla kun Ninalla on aina
jotain muuta tekemistä. Niin ja kyllähän siellä
baareissakin tulee tietty välillä pyörittyä. 

Onnea vain vielä minunkin puolesta! Hauskaa
kesää ja syksyllä sitten tavataan.

Hei!

Olen Riikka Lämsä, vuoden 2008 fuksi eli tuor-

ein tapaus tämänvuotisista pienryhmäohjaajista.

Olen kotoisin lumisesta Kuusamosta, mistä

muutin Ouluun kaksi vuotta sitten opiskelujen

perässä lukion jälkeen. Olin vuoden OAMK:ssa,

minkä jälkeen minut viimein huolittiin biologia

laitokselle. Nykyisin asun kämppikseni kanssa

välivainiolla. Jo näin ensimmäisen vuoden jäl-

keen tiedän suuntautuvani kasviekologiaan ja

ympäristönsuojelu on suuri kiinnostukseni, mikä

tuleekin ilmenemään sivuaineen muodossa. Nyt

odotan innolla ja jännityksellä tulevaa syksyä ja

teitä uusia fukseja, jotka tuotte taas eloa biolo-

gian käytäville. Olen melko avoin ja seurallinen

tapaus, ja joskus puhetta riittää vähän liiaksikin.

Pienryhmälleni on siis tiedossa menoa ja

meininkiä.  Vapaa-ajalla enimmäkseen urheilen

ja vietän aikaa kavereiden kanssa. Vähim-

mätkin rahani käytän matkusteluun ja hauskan-

pitoon, ja sitä kautta uusien kokemusten

hankkimiseen. Harrastan myös kuvataiteita, lu-

milautailua, tanssia, nyrkkeilyä ja monenmoista

muuta urheilua, sekä kokkailua.  Olen myös ki-

innostunut luonnosta ja kasveista kaikin puolin,

mikä ilmeneekin kämpästäni, joka on melkein

kuin kasvihuone. Minulle fuksivuosi toi paljon

uusia kavereita ja hauskanpitoa, ja toivon sitä

myös kaikille uusille fukseille. Ottakaa siis kaikki

ilo irti ja ujostelematta innolla mukaan yhteisiin

tapahtumiin ja toimintaan!

12
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Onneksi olkoon uuden opiskelupaikan johdosta, ja

tervetuloa meidän bogien eli biologien joukkoon!

Biologian opiskelijoita edustaa Oulussa Syntaksis ry,

eli biologian opiskelijoiden ainejärjestö, toisin sa-

noen biologikilta. Tässä hieman lisätietoa killasta

jotta syksyllä opiskelujen alkaessa tietäisit miksi toi-

minnassa kannattaa olla mukana.

Killalla on siis hallitus, joka koostuu 9 ”ministeristä”

ja on siis killan päättävä elin. Hallituksen kokouk-

sissa päätetään kiltaa koskevista asioista, ja halli-

tuksen kokouksiin on kaikilla killan jäsenillä vapaa

pääsy. Lisäksi kaksi kertaa vuodessa järjestetään

yleiskokous johon kaikki killan jäsenet voivat osallis-

tua, ja niissä käydään läpi killan kevät- ja syyskau-

silla tapahtuneita asioita. Killan hallituksen jäsenistä

osa on mukana myös biologian laitoksen toimin-

nassa (laitosneuvosto), joten myös killan ja laitoksen

välinen yhteistyö toimii tätä kautta. Lisäksi muutama

hallituksen jäsen vaikuttaa myös opetustyöryh-

mässä, joten killalla on sanansa sanottavana myös

opetuksen kehittämisessä. 

Hallitus pitää myös yhteyttä muihin biologian opiske-

lijoihin toisten biologian ainejärjestöjen kautta, ja jär-

jestää BiTan eli BiologiTapaamisen Oulussa viiden

vuoden välein. Muina vuosina reissataan sitten po-

rukalla ympäri Suomea muiden järjestämissä Bi-

Toissa. Hallituksen lisäksi killan toiminnassa on

mukana aktiivisesti toimihenkilöitä, joilla jokaisella

on oma vastuualueensa, kuten kulttuurivastaava, lii-

kuntavastaava, linnuntievastaava, bilevastaava jne.

Syntaksis ry tarjoaa jäsenilleen tun-

tuvia etuja ja palveluita. Kaikkien

killan jäsenten käytössä on kilta-

huone, joka sijaitsee biologian käy-

tävän sivukäytävällä olevassa

vanhassa pommisuojassa (Oikeasti

sinne on helppo löytää :D). Kilta-

huoneen tarjoamia palveluita ovat

mm. edullinen kahvi ja tee (á

0,20e), vanhojen tenttien arkistot,

liikuntavälineiden lainaaminen ja

mukavat sohvat joilla voi hengäh-

tää ja viettää aikaa opiskelutoverei-

den kanssa. 

Lisäksi killalla on liikuntavuoroja

jotka ovat kaikkien killan jäsenten

käytössä. Liikuntavuoroilla on pe-

rinteisesti pelattu sählyä, lentopal-

loa, sulkapalloa ja jalkapalloa.

Killan jäsenet ovat oikeutettuja

osallistumaan killan järjestämiin pirskeisiin, ekskui-

hin ja retkiin. Näistä voisin erikseen mainita mm.

fuksiekskun, joka järjestetään juurikin teitä uusia

opiskelijoita varten heti syksyllä. Kilta sponsoroi reis-

sua, jonka tavoitteena on tutustuttaa teidät biologian

opiskeluun, killan toimintaan ja meihin ”vanhoihin

käpyihin” yhteisen hauskanpidon ja erinäisten tehtä-

vien avulla. Muista reissuista voisin valottaa sen ver-

ran, että tulevaisuudessa on suunnitelmissa ainakin

reissu Saarenmaalle tutustumaan Viron luontoon.

Kaikkien killan jäsenten on myös mahdollista tilata

kiltapaita, joiden viimeaikaisia painatuksia ovat ol-

leet mm. ”Tiedän kaiken kukista ja mehiläisistä”,

”Elämän tarkoitus on geenien kartoitus” ja ”Tahtoi-

sitko rekombinoida kanssani.”

Killan jäseneksi liitytään siis maksamalla killan jä-

senmaksu killan tilille, pelkkä biologian opiskelu ei

siis tee sinusta killan jäsentä. Voin vakuuttaa että

maksamalla killan jäsenmaksun, joka on tosi edulli-

nen, saat käyttöösi palveluita ja etuja enemmän kuin

koko rahan edestä.

Tässä nyt lyhyesti killan toiminnasta, lisää saat tie-

tää syksyllä opintojen alkaessa. Toivotamme halli-

tuksen kanssa kaikki uudet opiskelijat tervetulleiksi

mukaan killan toimintaan! Tiedossa on mahtavat

opiskeluvuodet hyvässä seurassa.

Mikä ihmeen kilta?
Mari Kaakko

Kiltahuone
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Oulu on melko laaja kaupunki asukaslukuun nähden

ja lääniä riittää kaikenlaiseen tekemiseen. Tässä ju-

tussa yritän koota pienen, tiiviin paketin Oulusta ja sen

parhaista paikoista. (”Parhaisiin paikkoihin” vaikuttaa

toki allekirjoittaneen oma mielipide, mutta yritän ottaa

huomioon mahdollisimman paljon erilaisia asioita.)

Opas Ouluun löytyy netistä, www.ouluopas.com.

Aloitetaan yliopistosta. Ylipisto sijaitsee noin 5 kilo-

metriä Oulun keskustasta, mutta tämä ei eloa haittaa,

sillä peruspalvelut – apteekki, kaupat, posti, kirjasto,

Alkokin – löytyvät läheltä. Opiston kampusalue on

suuri, mutta yhtenäinen, eli sisäkautta pääsee joka sop-

peen. Biologian luennot ja harkat ovat keskittyneet lä-

hinnä biologian laitokselle, joten ne oppii onneksi

löytämään helposti. Välillä luentoja on kuitenkin ihan

ihme paikoissa, joten kannattaa suosiolla kysyä (tai

selvittää ajoissa mihin pitää mennä) että ehtii paikalle

ajoissa.

Biologian laitoksella on eläinmuseo, ja pienen

kävelymatkan päässä kasvipuutarha ja kasvihuo-

neet, joihin kannattaa ilman muuta tutustua tarkem-

min. Kasvipuutarhalla on mukava käveleskellä, sekä

kesällä että talvella. Kasvihuoneiden trooppiselle osas-

tolle voi vaikka mennä sydäntalvella kuvittelemaan

että on jossain etelässä. 

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS on

aivan lähellä yliopistoa, ja sen palvelut ovat edullisia,

joten jos terveyden kanssa tulee ongelmia, ne kyllä

hoidetaan.

Ruokailu yliopistolla on halpaa, ja siihen sisäl-

tyy leipä, suhteellisen hyvä salaattivalikoima sekä

maito/piimä/mehu/kotikalja/mitä ikinä onkaan tarjolla.

Unirestan ravintoloita on pitkin yliopistoa. Herkku-

ruokaakin saa suht halvalla monesta ruokalasta; tar-

jolla on salaattipöydän antimia, pitsaa, pihvejä,

hampurilaisia ja vaikka mitä muuta.

Kahviloita on sekä ruokaloiden yhteydessä,

että ihan sellaisenaan. Halvimmat kahvit saat biolo-

gien kiltahuoneelta, jossa kuppi maksaa 20 senttiä.

Saatavilla myös teetä ja mehua. Kiltahuone on biolo-

gien rentoutumis-, keskustelu-, nukkumis-, ja ajantap-

popaikka. Tunnetaan myös nimellä motivaatiokuoppa.

Jos koulutyöt ahdistavat, tule kiltahuoneelle! Et var-

masti saa tehtyä mitään!

Tietoa löydät osoitteista www.yths.fi,

www.oulu.fi/yliopisto, www.uniresta.fi. Katsasta

myös killan sivut www.student.oulu.fi/~syntaksi.

Sitten asumisesta. Pohjois-Suomen opiskelija-asun-

tosäätiö PSOAS tarjoaa opiskelijoille solukämppiä ja

isompiakin asuntoja. Niitä joutuu tosin monesti odot-

tamaan melko kauan, ja varsinkin syksyllä uusien

opiskelijoiden saapuessa asunnot voivat olla kiven

alla. Muita asunnontarjoajia ovat muun muassa Opis-

kelijoiden vuokravälitys OVV, Oulun Sivakka Oy ja

VVO. Sanomalehti Kalevassa on paljon vuokrailmoi-

tuksia (meidänkin koti löytyi Kalevan ilmoituksen pe-

rusteella).

Kaijonharju on pieni kaupunginosa yliopiston

vieressä, ja siellä on paljon opiskelija-asuntoja. Kai-

jonharju on melko viihtyisä alue. Oman lisänsä siihen

tuovat vieressä olevat järvet, Kuivas- ja Pyykösjärvi,

ja niiden ympäristön lenkkeily-/ulkoilumahdollisuu-

det.

Muuallakin Oulussa on toki opiskelijakämp-

piä, esimerkiksi Toppilassa, joka sijaitsee parin kilsan

päässä yliopistosta. Se melko suosittu asuinalue –

tosin Toppila on hieman rauhattoman alueen mai-

neessa. Keskustan liepeiltäkin voi opiskelija-asunnon

löytää.

Kerrostalojen ja muiden taloyhtiöiden kierrä-

tys hoituu Oulussa hyvin. Taloyhtiöt keräävät talteen

perusjätteet, kuten kompostin, paperin ja pahvin,

mutta muovi, lasi ja metalli täytyy yleensä viedä muu-

Oulu  - mitä täällä voi-

kaan tehdä, minne

mennä?
Nelli Rönkä (co-writer Timo Kanniainen);

paljasjalakaset oululaiset
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alle. Onneksi esimerkiksi Kaijonharjun keskuksessa

on kaikenlaisten jätteiden kierrätyspiste – käytä sitä

hyödyksesi. Myös isojen markettien yhteydessä on jät-

teenlajittelua. Ruskon kaatopaikalla on mm. televisi-

oiden ja jääkaappien roskapaikka. Käyttökelpoiset

tavarat voi viedä Toppilan kierrätyskeskukseen. Pa-

ristot kerää moni lähikauppa. Katso tarkempaa tietoa

sivulta www.ouka.fi/jatehuolto.

Liikkuminen Oulussa sujuu parhaiten pyöräilemällä,

joka tosin tapahtuu lähes aina vastatuuleen. Pyörätiet

ovat hyvät ja niitä on paljon, mutta jos ei pyöräily in-

nosta, Koskilinjan bussit kulkevat pitkin poikin. Ke-

hotan tosin boikotoimaan Koskilinjoja törkeiden

kertamaksuhintojen takia (2,9 euroa; yhdentoista jäl-

keen illalla 5,8 euroa). Jos tästä huolimatta haluaa kul-

kea bussilla, kannattaa ehdottomasti ostaa 40 matkan

kortti, jolloin matkan hinnaksi jää jo huomattavasti

halvempi 1,7 euroa. Ja jos käyttää bussia paljon, opis-

kelijakortin saa kuukaudeksi noin 38 eurolla, ja tällä

saakin sitten ajella niin paljon kuin haluaa. Bussiaika-

taulut yliopistolta keskustaan löytyvät netistä

(www.koskilinjat.fi), mutta myös kaikille opiskeli-

joille jaettavan kalenterin loppupuolelta. 

Harrastusmahdollisuuksista jonkin verran. Opiske-

lijoille edullisin liikuntavaihtoehto on ostaa Sportti-

kortti, joka maksaa parisen kymppiä koko

lukuvuodelle, ja tällä saa käydä kaikennäköisissä jum-

pissa. Oulussa on myös paljon kuntosali-/jumppaket-

juja, kuten yliopiston lähellä oleva Teknopalatsi tai

keskustan Liikuntakeskus Hukka, mutta nämä ovat-

kin sitten melko kalliita opiskelijabudjetille. Vieläkin

edullisemmaksi tulee lenkkeily/hiihtäminen. Pururadat

ovat hyvät, ja talvisin hiihtolatuja lähtee aivan opiston

läheltä. Lenkkimaisemat ovatkin mukavia, kun vaikka

Kuivasjärveä kiertää. Salille pääsee myös Linnan-

maan liikuntahallille. Talvisin on myös paljon luis-

telukenttiä, joista lähin noin 300 metriä bilsan

laitokselta, Norssin koulun kentällä. Jumppatietoa

osoitteista www.oulunnaisvoimistelijat.fi, www.oulun-

pyrinto.fi

Joka syksy posti tuo koteihin OuluOpas-leh-

tisen, jossa on lueteltu kaikki Oulussa järjestettävät

kurssit. On käsitöitä, puutöitä, korujen tekoa, musiik-

kia, maalaamista, kielten opettelua, ihan mitä vaan.

Jotkin kursseista ovat jopa ihan edullisiakin, ja ne kes-

tävät yleensä lukukauden verran. Niille kannattaa il-

moittautua ajoissa, sillä monille kursseille on tunkua!

Raksilassa, keskustan toisella puolella yliopis-

tolta katsottuna on uimahalli. Siellä pääsee uinnin li-

säksi salille ja nyrkkeilemään, ja siellä järjestetään

myös kaikenlaisia itsepuolustus-/taistelulajikursseja,

mm. judoa ja potkunyrkkeilyä. Oulussa on myös sei-

näkiipeilyhalli.

Biologien Syntaksis-killalla on myös omia lii-

kuntavuoroja; on sählyä, lentopalloa, ja keväisin ja

syksyisin jalkapalloa. Kaikki ovat tervetulleita mu-

kaan! 

Muita vapaa-ajan toimintoja on vaikkapa oluella is-

tuminen. Oulun paras olutpaikka on rotuaarilla sijait-

seva Oluthuone Leskinen, jossa on Oulun

monipuolisin oluttarjonta. Paikan ihanat tapas-annok-

set ovat myös kokeilemisen arvoisia. Muita hyviä pu-

beja eli istuskelupaikkoja keskustassa ovat mm. Never

Grow Old, St. Michael, Graali ja Kuluma. 45 Spe-

cial –baarissa (eli Nelivitosessa) on varattu kokonai-

nen kerros istuskelulle, mutta baarissa on myös

tanssilattia (sekä ylä- että alakerrassa), ja monesti bän-

dejä soittamassa. Tämä on hyvä keikkapaikka/rokki-

baari! Sisäänpääsymaksu on kyllä melko kallis; se oli

aikoinaan opiskelijoille nelisen euroa, nykyään saa pu-

littaa kaksinkertaisen hinnan. Hevimmästä menosta

tykkääville sopii varmaankin Hevimesta, jossa ei

tanssita, mutta lauletaan kerran viikossa karaokea. Yö-

kerhoja on sitten muutamia, seduloista Onnela ja Ca-

baret, joissa pääsee pyörittämään pyllyä NRJ:ltä

kuuluvien lista(s)hittien tahtiin. Muitakin diskoja löy-

tyy, kuten kalliihko Amarillo. Sieltä saa kyllä hyvää

sapuskaa!

Kaijonharjun keskustassa on kaksi pubia,

Kuutio ja Caio, joista jälkimmäinen on opiskelijoiden

suosiossa, edellisessä viihtyvät ”vanhemmat alan mie-

het ja naiset”. Caiossa oluen hinnan pitäisi olla opis-

kelijaystävällistä, mutta kyllä sielläkin neljä euroa saa

tuopista pulittaa. Monet meistä biologeista, sekä jo

valmistuneet että vielä opiskelevat, tapaavat Caijossa

lähes viikottain. Sieltä saa myös ruokaa; tarjolla on

pientä naposteltavaa ja hyviä pitsoja. Muista testata

Caion Kannu (siitä riittää hyvin kahdelle).

Jos ilta venähtää pitkäksi, aamulla on mukava

ryömiä Kaijonharjun keskustan Baabel-ravintolaan

pitsalle tai kebabille. Tämäkin paikka on biologien –

ja varmasti monen muunkin – suosiossa. Oulussa on

muutenkin paljon pitserioita.

Toki täällä voi tehdä muutakin kuin istua pu-

beissa. Lintuharrastajille on hyviä paikkoja ja lintutor-

neja. Jätevedenpuhdistamo eli Jätäri on suosittu

lintupaikka, tosin siellä haisee pahalle. Myös Ruskon

kaatopaikalla on lintuja, ja Hietasaaressa kannattaa

ehdottomasti käydä pyörimässä. Joka syksy ja kevät

järjestetään perinteinen lintuharrastajien Syys-/Kevät-

ralli, joissa on vuorokauden aikana tarkoitus nähdä tai

kuulla mahdollisimman monta lintulajia. Kannattaa

kokeilla, itse olen jo monena vuonna ollut mukana ja
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suosittelen.

Ulkoilua (myös lintuilua) kannattaa harrastaa

Ainolanpuistossa. Ainolanpuisto on laaja alue, jossa

viihtyy piknikillä pitkänkin aikaa. Esimerkiksi vapun

aikaan siellä saattaa viihtyä jopa toista vuorokautta.

Siellä on myös lapsille – jos sellaisia/sellainen on –

hienot kiikut ja muut asiaan kuuluvat vehkeet.

Kalastellakin voi ympäriinsä, ja talvella on

monia pilkkipaikkoja (esimerkiksi Kuivasjärvi).

Oulun Hietasaaressa on kylpylä Eden, jonne

voi silloin tällöin pulahtaa. Kuntosalikäynti kuuluu

kylpyläkäynnin hintaan, joka on opiskelijoille 8 euroa.

Edenissä pääsee myös kaikenlaisiin hemmotteluihin

ja syömään (jos rahaa riittää). Edenin vieressä on Nal-

likari, eli Oulun isoin hiekkaranta. Jos uimaan haluaa,

joutuu kahlaamaan noin puoli kilometriä. Vähän vä-

hemmällä kahlaamisella uimaan pääsee esimerkiksi

Tuiran uimarannalla, jossa on talvisin myös avanto-

uintipaikka.

Silloin tällöin on mukava käydä elokuvissa.

Keskustassa on elokuvateatteri FinnKino Plaza, joka

on kylläkin kallis. Tuirassa on huokeampi ja pienempi,

yksityinen leffateatteri Star, jossa saa halvemmasta li-

pustaan vielä euron opiskelija-alennuksen.

Koiranomistajille on monia koirapuistoja,

joissa koiria voi pitää irti. Täällä on myös ratsastus-

mahdollisuuksia, mutta käsittääkseni se on tosi kallista

nykyään.

Kultturelli kannattaa myös silloin tällöin olla.

Kultturelliyttä edesauttavat mm. Oulun kaupungin-

teatteri ja nuorisokeskus Valve. 

Ravintoloita on monia. Yksi suosikeistani on

kreikkalainen ravintola Olimpos. Ravintolat ja pitse-

riat ynnä muut kannattaa katsastaa osoitteesta

www.kaenkky.com. 

Kirpputoreja on monia. Yliopistoa lähinnä tai-

taa olla Alppistore, joka on nimensä mukaisesti Alp-

pilassa. Keskustassa kirkon vieressä on Second Hand

Store.

Vapaa-ajalla voi lähteä myös dyykkaamaan.

Meillä on killassa muutama porukka, joka käy sään-

nöllisesti dyykkamassa ruokaa. Jos kiinnostaa, kilta-

huoneella voi kysellä, siellä kyllä neuvotaan oikeiden

ihmisten luo!

Jokohan tässä tuli kaikki mainittua? Eiköhän näillä

pääse kuitenkin alkuun! Tervetuloa vaan Ouluun!

Opiskelu FAQ

Tässä pyrimme vastaamaan fukseille eteen tuleviin kysymyksiin. Vastaukset ovat tulleet kiltahuoneella

olevilta ihmisiltä.

Mikä on fuksi? Entä käpy?

Ensimmäisen vuoden opiskelija on nimeltään fuksi. Käpy on puolestaan opiskelija, jonka parasta ennen

päivämäärä alkaa lähestyä.

En jaksa mennä luennolle, mitä teen?

Jää vaan sängyn pohjalle/kiltahuoneelle, luennot ovat useimmiten vapaaehtoisia. Niillä kannattaa kuitenkin

käydä, sillä se helpottaa tenttiin lukemista.

Tentti meni pipariksi, mitä teen?

Uusinnat on sitä varten, että niissä käydään.

Tarvitsen kahvia!

Tule kiltahuoneelle.

Miten löydän kiltahuoneelle? 

Pienryhmäohjaajasi opastaa sinut sinne ekan viikon aikana. Jos haluat seikkailla omin päin, niin etsi bilsan

käytävän koneet ja käänny niiden kohdalla vasemmalle. Sitten ensimmäinen ovi oikealle

Kannattaako minun käydä killan tapahtumissa?

Ehdottomasti. Kaikki eivät välttämättä viihdy niissä, mutta kannattaa kokeilla, jos sattuis nauttimaan. Tapah-

tumia on monenlaisia ja niissä pääsee tapaamaan uusia ihmisiä. 
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