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No mutta terve

Ihan näin heti alkuun, mitä parhaimmat onnittelut uuden opiskelupaikkasi johdosta.

Nimeni on Joni Saarinen ja tapani tulette tuntemaan. Tai sitten ette, ei kaikkia voi tuntea, onhan 
meitä biologeja kuitenkin aika monta. 

Mutta minä en ole tärkeä, tässä kohtaa tärkeää on vain se, että sinä olet nyt jättänyt taaksesi lukuisat 
muut ja olet onnistunut ottamaan itsellesi (toivottavasti) unelmiesi opiskelupaikan.

Pidät nyt käsissäsi Oulun yliopiston biologian opiskelijoiden kiltalehti Lehdykkää. Tämä kyseinen 
lehti ilmestyy epäsäännöllisesti kuun kierroista riippuen ja ruohon kasvusuunnasta johtuen muuta-
man kerran vuodessa. Tässä nimenomaisessa numerossa on muutama hyödyllinen fakta uudelle opis-
kelijalle ja pieni killan esittäytyminen lähinnä puheenjohtajamme toimesta. 

Eli seuraavaksi: Propagandakoneisto ylpeänä esittää...ääääh... tai noh, antaa olla. Minä en ole oikea 
mies tähän hommaan ja jätän sen siis suosiolla muille, olen kuitenkin vain Lehdykän päätoimittaja.

Tässä kohtaa perinteisesti kertoisin omista fuksivuosistani ja antaisin hyviä vinkkejä miten siitä 
selviää kunnolla. Aah tuota nostalgian huurteista kerrontaa ja ajan patinan kultaamia muistoja kuinka 
kaikki oli ihanaa, kaunista, uutta ja kokemisenarvoista.  

Mutta eiköhän olla ihan rehellisiä. Ei sinua pätkääkään kiinnosta kuunnella jaarittelujani. Eikä se 
kaikki todellakaan ollut vain pelkkää ruusuilla tanssimista. Todellisuudessa se oli mukavaa mutta kyllä 
saatoin välillä oikein kunnolla repiä per… 

Jahas. Editorini väittää, ettei näin sovi sanoa, joten sanotaan sitten vaikka, että ruusuilla tanssimi-
nen on yllättävän kivuliasta välillä, etenkin paljain jaloin ja vieraalla lattialla eli juuri siinä tilanteessa 
missä sinäkin nyt olet. Väitän että tuo kaikki on kuitenkin sen pienen kärsimyksen arvoista. 

Turhasta lupauksestani olla jaarittelematta huolimatta tiivistän vielä pikaisesti: Pärstä kohti hori-
sonttia ja avoimin mielin eespäin, parhaitenhan sitä oppii kun itse tekee ja etenkin tekemällä virheitä.

Itse en tässä enempää taida aikaasi tuhlata. Ole hyvä, voit kääntää seuraavan sivun, minkä olet jo 
tehnyt varmastikin puoli sivua sitten. Hyvä sinä, on tärkeätä osata ohittaa turhat tekstit ja mennä itse 
asiaan, etenkin biologisissa artikkeleissa.

Hyvää loppukesää ja alkavaa syksyä toivottaen

Joni Saarinen

Lehdykän päätoimittaja

Pääkirjoitus
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Puheenjohtajan Palsta
Aivan todella suuret onnittelut opintopaikan 

johdosta!

Esittäydyn ensi alkuun: olen siis kiltamme 
Syntaksis ry:n puheenjohtaja Meeri Haataja. 
Olen kotoisin Oulun lähikunnasta pottulandiasta 
elikkäs Tyrnävältä, joten Oulun hoodsit ovat aina 
olleen minulle hyvin tuttuja. Olen aika sosiaali-
nen positiivipossu, joten tule ihmeessä jutteleen 
ja kertomaan kuulumisia, sillä haluan tutustua 
ihan jokaiseen uuteen fuksiimme :)

Aloitin oman opintourani Oulun yliopistossa 
vuonna 2011 kemialla, mutta vuoden päästä siitä 
vaihdoinkin biologialle, joka osottautui huomat-
tavasti mielenkiintoisemmaksi alaksi. Kemialla 
kuitenkin vietin ensimmäisen fuksisyksyni, joten 
uppoudun nyt hieman muistelemaan omia fuk-
sihavaintojani, joita muistelen siis hyvin hyvin 
lämpimällä mielellä edelleen.

Ensimmäiset pari päivää olivat aika karmai-
sevat. Hämmennyksen määrä oli jäätävä, uut-
ta tietoa heitettiin saavilla niskaan ja yliopiston 
loputtomille käytäville meinasi eksyä jatkuvasti. 
Kahden ensimmäisen päivän aikana pohdin opin-
tojen keskeyttämistä, sillä epätietoisuuden määrä 
oli minulle liikaa. Onneksi ihanat pienryhmä-
ohjaajat olivat aina tukena ja turvana 24/7! Kui-
tenkin jo kolmantena päivänä ja joka päivä siitä 
eteenpäin aurinko on paistanut kirkkaasti yliopis-
ton väriä tursuaville käytäville. Heti aluksi tein 
huomion, että yliopistossa on erittäin avoin, ny-
kyaikainen ja lämmin ilmapiiri. Se, että saa ihan 
tosissaan olla juuri sellainen kuin oikeasti on, on 
meidän yliopistossa vahvasti läsnä. Ja silloinkaan 
et ole ainoa, vaan tämän yhden laitoksen sisältä 
löytyvästä minikaupungista jokainen vielä löytää 
samanhenkisiä ystäviäkin, kunhan vain vähän ai-
kaa etsii. Erilaisia ryhmiä, aktiviteettejä ja harras-
tusmahdollisuuksia on kymmenittäin aina pöytä-
lätkäkerhosta kuoroihin ja animeporukoihin.

Toinen huomioni oli se, että yliopistolla riit-
tää tehtävää. Tällä en tarkoita ainostaan opinto-
ja, jotka ovat tietenkin se tärkein asia - siksihän 

olemme täällä. Tehtävällä ja tekemisellä tarkoitan 
(aine)järjestötoimintaa, joka nielaisee syvälle uu-
meniinsa, jos sille sattuu antamaan edes pikkuril-
lin pään. Järjestötoiminta on jotain, joka vie ai-
kaa niin paljon kuin sille vain haluaa ja voi antaa, 
mutta joka antaa itselle takaisin vielä enemmän. 
Järjestöstä riippuen voit päästä suunnittelemaan 
mahtavia tapahtumia, reissuja, bileitä, osallis-
tumaan yliopiston opintojen kehittämiseen tai 
vaikkapa sparraamaan opiskelijan hyvää elämää. 
Mutta kaikille järjestöasioille on yhteistä se, että 
tutustut aivan mahtaviin ihmisiin. Ja parasta on 
se, että niihin voi mennä mukaan heti fuksivuo-
desta alkaen! Ensin vähän haistelemalla, että mikä 
voisi olla se omanlainen duuni (on se sitten pul-
lien leivonta, sihteeröinti, sponsoreiden hankkija, 
valokuvaaja, toimittaja tai mikä tahansa) ja sitten 
veren vetämänä saakin järjestöhommista ikimuis-
toisen harrastuksen.

Aloitin oman järjestöputkeni biologian fuksi-
na, jolloin aloitin hallituksessamme ulkoministe-
rinä, sekä OLuT ry:n (Oulun Luonnontieteilijät 
ry) sihteerinä. Tämän jälkeen hyppäsinkin kil-
tamme peejiin penkille, jossa olen päässyt anta-
maan kaikkeni ihanille kiltalaisillemme eli ystä-
villeni.

Toivotan siis Sinut erittäin tervetulleeksi Ou-
luun, biologian opintojen pariin ja ennen kaik-
kea ihanaan kiltaamme Syntaksikseen! Jos tulee 
kysyttävää jo kesän aikana, niin minut saa kyllä 
ettiä naamakirjasta ja laittaa viestiä. Nähdään ja 
jutellaan syksyllä! :)

Terkuin,

peejiinne Meeri
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Oulussa biologian koulutusohjelmassa opiske-
levalla on LuK–tutkintovaiheessa suuntautumis-
vaihtoehto ja pääaine biologia. LuK -tutkintoon 
kaikki opiskelijat valitsevat pääaine biologian li-
säksi toisen biologian sivuaineen, joko biotieteen 
tai ekologian. Syksyllä 2010 tehdyn LuK -opin-
touudistuksen myötä biologian opiskelijat luke-
vat ensimmäisinä opiskeluvuosinaan enemmän 
kaikille yhteisiä biologian opintoja. 

FM -tutkintovaiheessa suuntautumisvaihtoeh-
to on joko aineenopettaja, biotiede tai ekologia, 
pääaineessa on useita vaihtoehtoja: eläinekologia, 
eläinfysiologia, genetiikka, kasviekologia ja kasvi-
fysiologia. FM-tutkintovaiheessa aineenopettajan 
suuntautumisvaihtoehdossa voi pääaineekseen 
valita minkä tahansa edellä mainituista. Suun-
tautumisvaihtoehdon voi valita vapaasti lukuun 
ottamatta aineenopettajan suuntautumisvaihto-
ehtoa, johon järjestetään erillinen soveltuvuuskoe 
LuK-tutkinnon ensimmäisen opiskeluvuoden ke-
väänä tai toisen vuoden syksynä. 

Suuntautumisvalintojen tekeminen on mah-
dollista ensimmäisestä vuodesta lähtien, mutta 
jos ei ole vielä varma kiinnostuksensa kohteesta 
opiskelija voi lukea ensimmäisen vuoden opin-
not kaikille tarjottavista pakollisista tai vaihto-
ehtoisista perus- ja aineopinnoista. Käytännössä 
ensimmäisen vuoden opiskelu on paljolti kemi-
an kursseja, peruslajintuntemusta sekä kasveista 
että eläimistä ja peruskursseja kasvimorfologiasta, 
eliömaantieteestä, ekologiasta, genetiikasta, so-
lubiologiasta ja kehitysbiologiasta. Moniin kurs-
seihin kuuluu sekä luento- että harjoitusosuudet, 
joten tietämystään pääsee syventämään myös 
käytännön tasolla. 

Jo ensimmäisenä kesänä on tulevilla ekologeil-
la mahdollisuus osallistua monipuoliseen kenttä-
kurssiopetukseen: maaeläimistön, vesieläimistön 
sekä kasvitieteen kenttäkursseilla perehdytään 
monipuolisesti kunkin osa-alueen ekologiaan ja 
tutkimusmenetelmiin, lajintuntemusta unoh-
tamatta. Seuraavina kesinä on mahdollisuus 
syventää osaamistaan mm. suokurssilla, tuntu-

rikurssilla ja mahdollisesti muilla erikoiskursseil-
la. Monipuoliset ja laajat kenttäkurssit ovatkin 
varmasti monien mielestä biologian opiskelun 
parasta antia. Toisaalta myös monien kurssien la-
boratorioharjoitusosuudet on havaittu hyviksi ja 
tehokkaiksi - käytännössä kun yleensä oppii ym-
märtämään asiat parhaiten. 

Myös toisen vuoden opintoihin kuuluu osak-
si kaikille suuntautumisvaihtoehdoille pakollisia 
kursseja mm. evoluutioekologiasta, molekyylie-
voluutiosta, eliökunnan systematiikasta, eläinfy-
siologiasta ja funktionaalisesta kasvibiologiasta 
sekä tilastolaskennasta. Toisen vuoden aikana oli-
si kuitenkin jo hyvä olla jonkinlainen käsitys sii-
tä, ottaako sivuaineeksi biotieteen vai ekologian. 
Perusopintojen jälkeen siirrytään sujuvasti aineo-
pintoihin, joissa valinnanvaraa riittää nämä on 
kuitenkin räätälöity kullekin suuntautumisvaih-
toehdolle erikseen. Eli käytännössä: jos tietää, 
mihin on suuntautumassa, lukujärjestys on oike-
astaan jo suunniteltu valmiiksi - mikään (paitsi 
ehkä opintotuki) ei kuitenkaan estä etenemästä 
omaan tahtiin ja oman mielenkiintonsa mukaan. 
Kannattaa kuitenkin huomioida, että monilla 
kursseilla on pääsyvaatimuksena jonkin aiemman 
kurssin suoritus. Opinnoistaan kannattaa kuiten-
kin pyrkiä muodostamaan mielekäs kokonaisuus, 
että saa rautaisen osaamisen tietyltä osa-alueelta, 
ns. yleisbiologejahan ei nykyään juuri enää ole. 

Sivuaineopinnot voi aloittaa kun itsestä tun-
tuu, että ohjelmaan alkaa sopia muutakin... va-
linnanvaraa on runsaasti eri laitoksilla. Sivuai-
nevalintoja tehdessä voi miettiä, mitkä opinnot 
olisivat mahdollisesti tarpeellisia työelämää ajatel-
len - toki mikään ei estä valitsemasta sivuainei-
ta täysin omien kiinnostustensa mukaan! Esim. 
aineenopettajille maantieteen ja kasvatustieteen 
opinnot tulevat pakollisina, tuleville biotieteili-
jöille taas laajemmat biokemian opinnot. Yleisiä 
sivuaineita em. lisäksi ovat mm. tilastotiede, ym-
päristönsuojelu, kemia ja fysiikka. 

Biologian oPiskelu oulussa Minna Vanhatalo
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Maisterintutkinnon suuntautumis-
vaihtoehdot 

Eläinekologia 
Eläinekologia käytännössä tarkoittaa eläinyk-

silöiden, niiden käyttäytymisen, populaatioiden, 
lajien tai joidenkin alueiden eläinyhteisöjen tut-
kimusta -suuri eläinekologisen tutkimuksen osa 
on myös evoluutioon liittyvä lähestymistapa. 
Eläinekologian suuntautumisvaihtoehdokseen 
valitsevatkin yleensä ne opiskelijat, joiden mie-
lestä molekyylit, solut ja muut niiden kaltaiset 
pikkutilpehöörit tuntuvat varsin mitättömiltä 
(ja myös käsittämättömiltä) suureen eläinkoko-
naisuuteen verrattuna. He ovat kiinnostuneita 
käsin kosketeltavista ja ennen kaikkea paljain 
silmin nähtävistä asioista. Jotkut ötökkätutkijat 
tosin turvautuvat mikroskoopin apuun tunnis-
tellessaan kirppuja 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 eivät pelkää liikkua ulkona säällä 
kuin säällä, ja piiloutuvatkin muita biologeja har-
vemmin laboratorioiden kätköihin. Toki kenttä-
töissä saatuja aineistoja täytyy työstää sisätiloissa 
ja kokeita joskus jatkaa kontrolloiduissa oloissa 
neljän seinän sisällä. Eläinekologien kaikenkar-
vaisesta joukosta löytyvät yleensä myös ne fa-
naattisimmat lintuharrastajat, kalamiehet ja per-
hostenkeräilijät sekä muut jo nuoruusvuosinaan 
luontoharrastuksen pariin haksahtaneet tyypit.

Oulun yliopistolla eläinekologian opiskelun 
makuun pääsee jo ensimmäisen opiskeluvuoten-
sa syksyllä, kun haasteena on opetella tuntemaan 
yleisimmät Suomessa pesivät lintulajit, vesissäm-
me uiskentelevat kalat sekä pieni mutta pippu-
rinen nisäkäslajistomme. Lisäpotkua opiskeluun 
antaa se, että lajien tieteelliset nimet on tentissä 
osattava ulkoa. Keväällä tiedonjanoisiin päihin 
taotaan satamäärin Suomessa elelevien selkäran-
gattomien nimiä kotiloista perhosiin. Näiden 
kurssien jälkeen biologinalun maailmankuva laa-
jenee kummasti ja ympärillä alkaa näkyä ja kuu-
lua kaikenlaista mielenkiintoista… 

Varsinaisen kenttätyöskentelyn makuun eläi-
nekologian opiskelijat ja muutkin uskaliaat pää-
sevät ensimmäisen opiskeluvuotensa jälkeisenä 

kesänä. Oulangalla järjestettävillä kenttäkursseil-
la 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 
seminaarissa yleisön edessä! Biologisilla asemil-
la vietetyn kesän jälkeen elukkalaisen on vaikea 
palata takaisin betoniviidakkoon, mutta opiske-
lut jatkuvat monien mielenkiintoisten kurssien 
merkeissä ja sopeutuminen takaisin kaupunki-
elämään tapahtuu pikkuhiljaa… Eläinekologiaa 
pääaineenaan opiskelevat päätyvät valmistuttuaan 
koulutuksen ja tutkimuksen aloille, usein kala- ja 
riistatalouden pariin, ympäristökeskuksiin, yli-
opistoihin ja esimerkiksi kouluihin aineenopet-
tajiksi. Vaikka eläinekologien työnäkymät eivät 
tällä hetkellä näytä yhtä hyviltä kuin geneetikon, 
aina löytyy tarvetta omaan alaansa erikoistuneille 
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 vaihtoehto eko-
logian 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 kasviekot ovat 
juuri niitä, jotka taivaiden ja lintujen sijaan tä-
hyävät ojanpohjia, jos sieltä sattuisi vaikka löyty-
mään mielenkiintoisia kasvilajeja. Yleensä opin-
tojensa alussa tuleva kasviekologi ei vielä tiedä 
olevansa kasviekologi. Kiinnostus alaan syntyy 
usein vasta myöhemmin opintojen myötä. Kas-
viekologin opintoihin kuuluu kaikille tarkoitet-
tujen perusopintojen lisäksi mm. systematiikkaa, 
kasvimaantiedettä, monenlaisia kenttäkursseja 
ja ekologian mutkikkaita teorioita monen kurs-
sin muodossa. Lisäksi jatkuvasti vaihtuvissa eri-
koisopintojaksoissa on runsaasti valinnanvaraa: 
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viimeisen vuoden aikana on saanut tutustua mm. 
kasvien yhteisöekologiaan sekä kämmeköiden ja 
sammalten maailmaan. 

Kasvien lajintuntemus on tärkeä työkalu kas-
viekologille. Jo ensimmäisenä syksynä peruslajin-
tuntemuksessa opetellaan tuntemaan tavallisim-
mat kasvilajit ja samalla pienen puhelinluettelon 
verran latinaa. Myöhemmin taitoja parannellaan 
mm. jäkälien, sammalten, sienten, suo- ja tuntu-
rikasvien osalta sekä pölyisistä kuivanäytteistä että 
maastossa kenttäkursseilla ihan oikeista kasveista. 
Tällä hetkellä kasviekologien työllisyystilanne on 
kohtalainen tai jopa hyvä. Heitä työllistävät mm. 
yliopistot tutkimus- ja opetustöihin sekä ympä-
ristökeskukset, kunnat ja Metsähallitus asiantun-
tija- ja kartoitustehtäviin. Mutta onpa noita näh-
ty töissä oudommissakin paikoissa…  

Kasvifysiologia 
Kasvifysiologista tulee laboratoriotyöläinen, 

joka tutkii kasvien rakenteita ja toimintoja. Tut-
kimuskohteina ovat mm. hiilihydraattiaineen-
vaihdunta, sekundaarimetabolia kasvunsääteli-
jöiden ja ulkoisten stressitekijöiden vaikutukset 
tai kukkimisfysiologia. Opintojen alkuvaiheessa 
kuljetaan muiden biologien mukana ja varsinai-
nen eriytyminen voi alkaa toisen vuoden kevääl-
lä. Kasvifysiologian opintojen aikana tutustutaan 
mikrolisäyksen saloihin sekä opiskellaan kasvien 
morfologiaa, anatomiaa ja molekyylibiologiaa. 
Oulussa tarjolla on myös runsaasti kursseja kas-
vien biotekniikasta kiinnostuneille. Biologian 
opintojen ohella opiskellaan runsaasti biokemiaa, 
ja jonkin verran myös kemiaa. Opintoja ulko-
mailla suoritetaan enenevässä määrin. 

Kasvifysiologian suuntautumisvaihtoehdon 
valinneet opiskelijat valmistuvat keskimäärin no-
peammin kuin muun suuntautumisvaihtoehdon 
valinneet biologian opiskelijat. Oulusta valmis-
tuneet kasvifysiologit ovat myös sijoittuneet työ-
elämään hyvin. Mahdollisia työelämään sijoittu-
mismahdollisuuksia ovat mm. metsäntutkimus, 
maatalouden toiminta, biotekninen tutkimus ja 
opetus- sekä tiedottamistehtävät. Oulussa tutki-
muskohteina ovat mm. valon vaikutus männyn 
kasvuun, kylmänkestävyyden tutkimus, solukko-
viljelymenetelmien hyödyntäminen, sekä kasvien 
sekundaarimetaboliatuotanto yhteydessä lääke-
kasvien hyötykäyttöön. 

Eläinfysiologia 
Eläinfysiologia on biologisen tieteen alue, 

joka pyrkii selittämään eläinten elintoimintoja 
ja niihin liittyviä lainalaisuuksia. Fysiologialla 
tarkoitetaan kaikkia tapahtumia, jotka esiintyvät 
molekyyli-, solu-, kudos-, elin-, elimistö-, ja orga-
nismitasoilla. Perimmäisenä tarkoituksena on sel-
vittää kokonaisvaltaisesti kaikkia niitä prosesseja, 
jotka ohjailevat eläimen kehitystä, toimintaa sekä 
vuorovaikutuksia ympäristönsä kanssa. Eläinfy-
siologia onkin hyvin laaja tieteenala, jota voidaan 
lähestyä useasta eri suunnasta. Tutkimusmene-
telmät vaihtelevat sähköfysiologiasta molekyyli-
biologian ja geenimuunneltujen eläinten kautta 
käyttäytymiskokeisiin. 

Tärkeitä eläinfysiologian tutkimusalueita ovat 
mm. ekofysiologia, neurobiologia ja kehitysbiolo-
gia. Ekofysiologiassa pyritään selvittämään eläin-
ten fysiologista sopeutumista ympäristön olosuh-
teisiin. Neurobiologiassa selvitetään hermoston 
toimintaa ja organisaatiota eri eläinlajeissa. Kehi-
tysbiologia keskittyy yksilöiden kehittymiseen ja 
siihen läheisesti liittyviin tapahtumiin hedelmöit-
tyneestä munasolusta aikuiseen yksilöön saakka. 
Eri tutkimusalueiden välinen raja on usein hyvin 
häilyvä. 

Eläinfysiologian opiskelu alkaa fuksivuoden 
keväällä luennoilla ja harjoituksilla, joissa pereh-
dytään histologiaan eli kudosten rakenteisiin sekä 
kehitysbiologiaan. Toisen vuoden keväällä on 
vuorossa eläinfysiologian peruskurssi. Kolman-
tena vuonna käydään peruskurssin harjoitukset 
ja tutustutaan syvemmin fysiologiaan vertailevan 
eläinfysiologian kurssilla. Tällä kurssilla perehdy-
tään eri eläinryhmien fysiologisiin ominaisuuk-
siin sekä laboratoriossa että luennoilla. Lisäksi 
on tarjolla syventäviä kursseja mm. endokrinolo-
giasta ja fysiologisista adaptaatiomekanismeista. 
Eläinfysiologian kurssit huipentuvat neljäntenä 
vuonna eläinfysiologian jatkokurssiin, jonka tar-
koituksena on valmentaa opiskelijaa itsenäisen 
tutkimuksen tekemiseen. Varsinaisen eläinfysio-
logian ohessa opiskellaan mm. biokemiaa, ke-
miaa, genetiikkaa, ekologiaa ja muita oppiaineita. 
Tärkeää on luoda vankka tietopohja, joka auttaa 
ymmärtämään fysiologisia prosesseja. 

Oulun yliopiston biologian laitoksella tutki-
mus on painottunut lähinnä vertailevaan eläinfy-
siologiaan ja ekofysiologiaan, erityisesti lintujen 
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ja nisäkkäiden lämmönsäätelyn tutkimukseen. 
Eläinten lämmönsäätelyyn liittyviä prosesseja on 
tutkittu laitoksellamme jo kolme vuosikymmen-
tä. Biologian laitoksella on tehty tutkimusta myös 
neurobiologian saralla, jossa tutkimuskohteena 
on ollut mm. hyönteisten verkkosilmän toiminta 
ja rakenne.  

Genetiikka 

Oulussa biologiaa opiskelevan yksi vaihtoehto 
on suuntautua genetiikkaan eli perinnöllisyys-
tieteeseen. Tämä ala kattaa tutkimuskentässään 
koko eliökunnan. Ensimmäisenä opiskeluvuonna 
on tarjolla luentoja ja harjoituksia. Banaanikär-
päsiin (Drosophila melanogaster), lituruohoon 
(Arabidopsis thaliana) ja kolibakteeriin (Escheri-
cia coli), jotka ovat genetiikan tutkituimpia eli-
öitä, saa tällöin konkreettisen “näppituntuman”. 
Myöhemmin opinnoissaan perimäläiset pääsevät 
tutustumaan syvemmin populaatio-, molekyyli- 
ja sytogenetiikkaan. Geneetikon opintoihin kuu-
luu tietty määrä pakollisena biokemiaa ja kemiaa, 
joista useimmat lukevat hieman laajemmankin 
kokonaisuuden. Muita sivuaineita genetiikan 
opiskelijoilla saattaa olla esimerkiksi markkinoin-
ti tai tilastotiede, ja ovatpa jotkut ryhtyneet opet-
tajiksikin, jolloin sivuaineina ovat kasvatustieteet 
ja yleensä maantiede. Yleisimmin geneetikon 
löytää labrasta, mutta ei hän tietokoneen ääressä-
kään ole harvinainen näky. Töiden suunnittelu ja 
saatujen tutkimustulosten käsittely tapahtuu tie-
tysti koneen ääressä. Valmistuneita geneetikkoja 
löytyy niin yksityisistä yrityksistä kuin yliopistos-
takin -lääketiedettä unohtamatta. 

Oulussa genetiikan tutkimusryhmissä tutki-
taan mäntyä, lituruohoa, lohia ja useita muita 
eläimiä ja kasveja. Näitä yhdistävänä tekijänä on 
usein populaatiogenetiikka ja luonnonsuojelu-
biologia, jossa ekologia ja genetiikka tekevät sau-
matonta yhteistyötä! Genetiikka avaa opiskelijal-
leen laajat mahdollisuudet nopeasti kehittyvään 
tieteenalaan. 

Aineenopettajakoulutus 
Jos sinusta tuntuu, ettei tutkijan ura ole luo-

tu sinua varten, on sinulla mahdollisuus valita 

aineenopettajan suuntautumisvaihtoehto. Tähän 
suuntautumisvaihtoehtoon valitaan vuosittain 
10 opiskelijaa ja pyrkiä voi ensimmäisen opis-
keluvuoden keväästä alkaen. Aineenopettajaksi 
suuntautuvat suorittavat monipuolisesti ekolo-
gian, fysiologian ja genetiikan opintoja. Pääai-
neekseen aineenopettajat voivat valita FM-tut-
kintovaiheessa eläinekologian, eläinfysiologian, 
genetiikan, kasviekologian tai kasvifysiologian. 
Pro gradu-tutkielma on mahdollista suorittaa 
joko 20 tai 40 opintopisteen laajuisena. Suppe-
ampi tutkielma ei kuitenkaan anna opiskelijalle 
mahdollisuutta jatko-opintoihin. Aineenopetta-
jaksi opiskeleva suorittavat biologian opintojensa 
lisäksi LuK –tutkintovaiheessa vähintään 25 op:tä 
ja FM-tutkintovaiheessa 35 op:tä toisen opetetta-
van aineen opintoja. Yleisimmin valittu aineyh-
distelmä on biologia-maantiede mutta esimer-
kiksi kemia, psykologia tai avoimessa yliopistossa 
suoritettava terveystieto on mahdollinen vaihto-
ehto biologian rinnalle. 

Kun opiskelija on valittu aineenopettajakiin-
tiöön, hän suorittaa LuK -tutkintovaiheessa 30 
op:n ja FM-tutkintovaiheessa 30 op:n laajuiset 
kasvatustieteiden opinnot. Tämä kokonaisuus si-
sältää kasvatustieteen ja ainedidaktiikan opintoja 
sekä peruskoulussa ja lukiossa (Oulun Normaali-
koulu) tapahtuvaa konkreettista opetusharjoitte-
lua ja opettajan työhön tutustumista. 

Biologian laitos: http://www.oulu.fi/biologia/

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

Oulun yliopiston pääsivulta http://www.oulu.
fi/yliopisto/opiskelu pääset helposti tutkailemaan 
kiinnostavia alueita, löytyy mm. abioppaita ja 
muuta neuvontaa tuleville opiskelijoille. 
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Biologian laitoksella on valmiiksi kullekin 
vuosikurssille (EKO ja BT) tehdyt lukujärjestyk-
set, joista voi helposti valita haluamiaan kursseja. 
Ensimmäisenä vuotena kaikki opiskelevat saman 
lukujärjestyksen mukaan ja tulevat biologit pää-
sevät tutustumaan laajasti omaansa sekä hieman 
myös muidenkin alaan. Suoritettavana on kaikil-
le pakollisia ja vaihtoehtoisia peruskursseja, jotka 
vaaditaan edeltävinä opintoina monelle seuraaval-
le kurssille. Jakautuminen biologian sivuaineen 
mukaisiin EKO- ja BT- ryhmiin tapahtuu yleensä 
toisen opiskeluvuoden aikana, mutta suuntautu-
misvaihtoehdon voi vaihtaa myöhemminkin jos 
siltä tuntuu, tämä kuitenkin voi hidastaa tutkin-
non valmistumista. Tässä olevan kurssiesittelyn 
lisäksi kannattaa ehdottomasti tutustua opin-
to-oppaaseen, josta löytyvät tarkemmat tiedot. 
Epäselvissä tilanteissa voi pyytää apua esimerkiksi 
pienryhmäohjaajilta, muilta opiskelijoilta, biolo-
gian toimistosta koulutusohjelman amanuenssil-
ta ja oppiainekohtaisilta opintoneuvojilta.

Kursseilla on nimien lisäksi numerokoodit. 
Kaikki biologian kurssit ovat 75-alkuisia, maan-
tieteen 79 ja kemian 78. Numerokoodin lopus-
sa oleva kirjain kertoo onko kyse yleis-(Y), pe-
rus-(P), aine-(A) vai syventävistä (S) opinnoista. 
Yksi opintovuosi vastaa 1600 tuntia eli 60 opin-
topistettä. 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 jotain se suorit-
tamisen tarvittavasta työmäärästä. Kurssi voi si-
sältää luentojen lisäksi mm. itsenäistä opiskelua, 
harjoituksia tai seminaarin. 

Henkilökohtainen opintosuunnitelma 
(HOPS) tehdään koko opiskeluajaksi, mutta 
on hyvä varautua muuttamaan sitä tarvittaessa. 
Koulutusohjelman opiskelijat laativat alustavan 
HOPS:in ensimmäisen vuoden aikana sähköi-
seen OodiHOPS pohjaan. Opiskelijat laativat 
tarkemman opintosuunnitelman opintojen ede-
tessä. Nämä HOPS –pohjat löytyvät netistä: htt-
ps://weboodi.oulu.fi/oodi/

Omista kiinnostuksen kohteista ja vahvoista 
alueista kannattaa pitää kiinni - ja toisaalta opis-
keluaika tarjoaa hyvät mahdollisuudet vahvistaa 
vaikkapa kielitaitoa tai suullista esiintymistä. 

Vaihtoehtoisia opintoja valitessa kannattaa pohtia 
niiden hyödyllisyyttä myös työllistymisen kannal-
ta. Suunnitteluapua saa mm. koulutusohjelman 
amanuenssilta, oppiainekohtaisilta opintoneuvo-
jilta (ks. tarkemmin oppaan henkilökuntasivuilta 
tai laitoksen internet -sivuilta) ja yliopiston ohja-
us- ja työelämäpalveluista. Opintojen ohjeellista 
ajoitusta kannattaa pyrkiä noudattamaan, mutta 
opiskelija voi kuitenkin suunnitella opintojärjes-
tyksensä itselleen sopivalla tavalla.

Syksy 

750031Y Orientoivat opinnot, 1 op 

Opinnot alkavat yhteisellä tilaisuudella, jossa 
tervetulotoivotusten ja esittelyjen jälkeen opiske-
lijat jaetaan pienryhmiin. Ohjaajat auttavat fuksit 
pahimman alkuhässäkän yli ja opastavat yliopis-
ton tavoille. He myös tutustuttavat teidät ensim-
mäisten kuukausien aikana yliopiston tiloihin 
sekä erinäisiin yksiköihin kuten kirjastoon, eläin-
museoon sekä ohjaus- ja työelämäpalveluihin. 
Perehdyttämiseen kuuluu yleensä myös yhteistä 
illanviettoa. Uusien opiskelijoiden orientaatio-
seminaarissa fuksit saavat tietoa opiskelusta, tu-
tustuvat oppiaineiden opintoneuvojiin, tapaavat 
omaopettajat ja laativat ensimmäisen henkilö-
kohtaisen opintosuunnitelmansa (HOPS) ensim-
mäisen opiskeluvuotensa aikana. 

750121P Solubiologia, 5 op 

Kurssi koostuu kolmesta osasta: eläin- ja kasvi-
solubiologia sekä genetiikka, joista on jokaisesta 
oma kokeensa. Puuvärit kannattaa ottaa mukaan 
viimeistään perinnöllisyystieteen osuuteen. Kurs-
si jatkaa siihen mistä lukion opeissa jäätiin ja me-
nee vielä paljon pidemmälle. Termit kinetokori 
ja synaptonemaalikompleksi tulevat varmasti tu-
tuiksi. Ehdoton peruskurssi, joka vaaditaan edel-
tävänä ainakin neljälle muulle kurssille. 

ensimmäisen vuoden kurssit Minna Vanhatalo
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780109P Kemian perusteet, 4 op 

Biologi ei selviä ensimmäisestä vuodesta ilman 
kemian opintoja, joten sen kertaaminen kannat-
taa aloittaa kesällä. Voi ehkä tuntua siltä, että 
kemiaa saa yliannostuksen ensimmäisenä vuote-
na, mutta ei kannata lannistua. Kurssiin kuuluu 
luentoja, joihin kannattaa panostaa. 

780112P Johdatus orgaaniseen kemiaan, 4 op 

Kurssi on pakollinen biotieteilijöille. Kurssilla 
käydään läpi mm. hiiliyhdisteitä, niiden reakti-
oita ja kaavoja. Oppikirja on englanninkielinen, 
mutta varsin ymmärrettävä. 

752303A Kasvien lajintuntemus, 2-3 op 

Kurssilla opetellaan Suomen kasveista noin 
350 lajia sekä niiden heimot. Tunnistamisen li-
säksi on painettava mieleen paitsi kasvien suo-
malaiset, myös niiden tieteelliset nimet, joiden 
opettelua auttaa erilaisten muistisääntöjen kek-
siminen. Demonstraatioissa ehditään vain käydä 
läpi tärkeimmät tuntomerkit, joten omatoimi-
nen opiskelu on erittäin tärkeää. Aikaa kannat-
taa 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, 5 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 pakasteesta 
otettuina. Kallojen perusteella eläimet tunniste-
taan heimotasolle. Selkärangattomien tunnistus 
on mikroskoopin ääressä istumista ja näytekiek-
kojen tai -putkien pyörittelyä. Mahdollisesta 
ötökkäkammosta saattaa jopa parantua kurssin 
aikana. Jotta selkärangattomien osuus ei olisi 
aivan mahdoton, saa laji- ja kurssimoniste olla 
mukana tentistä. Tuntomerkkejä kannattaa kui-
tenkin harjoitella, sillä tentissä ei ole kovinkaan 
paljoa ylimääräistä aikaa. 

756340A Kasvimorfologian perusteet,
harjoitukset 2 op

Opintojaksolla tutustutaan kasvien rakenteen 
sekä mikroskooppisen pieniin että silmin havait-
taviin 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. Harjoi-
tuksissa 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 vielä kerrataan. 

750363A Eliömaantiede, 4 op

Luennoilla perehdytään kasvien ja eläinten 
levinneisyyteen vaikuttaviin tekijöihin. Ensik-
si luennoidaan yleisistä levinneisyyden syistä ja 
malleista, ennen kaikkea levinneisyyteen vaikut-
tavista historiallisista, evolutiivisista, maantie-
teellisistä, ilmastollisista ja ekologista tekijöistä. 
Keväällä luennoitavassa kasvimaantieteen osuu-
dessa perehdytään ennen kaikkea kasviyhteisöjen 
rakennetta sääteleviin tekijöihin sekä luodaan 
katsaus tärkeimpiin kasviyhteisöihin. 

Kevät 

Y90xxx Vieras kieli 1, 2 op 
(esim. Y902002 englanti, Y903003 saksa)

Opiskelijat, jotka eivät ole saaneet hyväksiluet-
tua ylioppilastodistuksen pitkän vieraan kielen 
arvosanan perusteella (laudatur tai eximia) vieras 
kieli 1:stä, käyvät Reading for Academic Purposes 
opintojakson. Opiskelijan on muistettava suo-
rittaa sekä kielen ymmärtäminen että suullinen 
osuus samasta kielestä. 

780122P Kemian perustyöt, 3 op 

Kurssilla tehdään labrassa erilaisia reaktioita 
ja tutustutaan käytännössä kemian ihmeelliseen 
maailmaan. Mittaillessa, punnitessa ja titratessa 
tulevat tutuiksi monet välineet joita käytetään 
myöhemmin biologian labrakursseilla. Kurssia 
varten on hankittava labratakki. Tätä varten kan-
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nattaa kysyä vanhoja työtakkeja esim. apteekeista, 
ellei halua maksaa itseään kipeäksi ihan oikeasta 
labratakista. Takille on myöhemmin käyttöä bio-
logian 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 banaanikärpäsiä. Sitä ennen kuitenkin 
tutustutaan tarkemmin mendelistiseen genetiik-
kaan, geenien toimintaan ja tieteenalan tutki-
mukseen. Kurssin edetessä huomaa, että monet 
lukiossa opitut asiat ovatkin itse asiassa aivan toi-
sin. Kurssilla kerätään plussapisteitä kotitehtävis-
tä ja torstaiseminaareista loppuarvosanaa 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 tutuik-
si eri tasojen väliset ja sisäiset vuorovaikutussuh-
teet sekä ne mallit ja teoriat, joita ilman ekologi 
ei pärjää. Ekologit 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,
6 op

Harjoitukset järjestetään nyt toista kertaa 
keväällä, koska huomattiin, että teorian ja käy-
tännön yhdistäminen genetiikassa saman luku-
kauden aikana luonnistuu. Harjoituksissa pereh-
dytään mm. risteytyksiin, mitoosiin, meioosiin, 
DNA:n eristämiseen ja pilkkomiseen sekä kloo-
naukseen.

751367A ja 755317A Kehitysbiologia 
histologia, luennot 4 op ja harjoitukset 5 op

Luennoilla ja harjoituksissa opitaan alkionke-
hityksen tärkeimmät tapahtumat sekä kuvata nii-
hin liittyvät rakenteelliset muutokset selkärankai-
silla eläimillä. Mikroskoopilla nähdään eri solu- ja 
kudostyyppien, elinten ja elinjärjestelmien raken-
ne ja koostumus. Piirtoharjoitukset mikroskoop-
pipreparaateista tukevat luento-oppimista. 

Tässä mainittujen kurssien lisäksi mikään ei 
estä opiskelemasta niiden lisäksi muitakin. Opin-
to-oppaaseen kannattaa tutustua huolella ja ottaa 
huomioon eri kurssien vaatimukset. Toinen seik-
ka on oma jaksaminen, sillä biologeilla lukujär-
jestys täyttyy helposti jo omista kursseista, eikä 
itselleen kannata hankkia hermoromahdusta jo 
ensimmäisenä vuotena. Jos joku asia ihmetyttää, 
niin älkää epäröikö kysyä! 



12       Syntaksis ry

Heipparallaa tulevat fuksit ja suuret onnitte-
lut opiskelupaikan saamisesta! Minun nimeni on 
Pauliina Hannuksela ja tulen alkavana syksynä 
toimimaan yhtenä pienryhmäohjaajistanne. Täy-
tän loppuvuodesta 21 vuotta ja olen lähtöisin län-
sirannikolta, Vaasasta. 

     Oulussa olen kerennyt asustella nyt vajaan 
vuoden. Pidin lukion jälkeen yhden välivuoden, 
jolloin tein töitä tanssin ja muun liikunnan paris-
sa. Viime syksynä, opiskelupaikan saatuani, muu-
tin Ouluun ja pikkuhiljaa alkaa kaupunki tuntua 
tutulta. Kaupunkia vaihtaessani ei Oulussa ollut 
ainuttakaan tuttua eikä kaveria. Ensimmäisen 
koulupäivän jälkeen sitäkään ei tarvinnut enää 
murehtia. Monella teistä on varmasti samanlai-
nen tilanne ja epävarma tunne siitä, mitenköhän 
yliopisto elämä alkaa rullaamaan. Voin kuitenkin 
kertoa, että yliopiston tavoille tottuu yllättävän 
nopeasti vaikka aluksi kaikki tuntuu sekamelskal-
ta. Myös uusia ystäviä ja tuttuja tulette varmasti 
saamaan jo ensimmäisten päivien aikana.

    Minulla on nyt siis ensimmäinen- eli fuksi-
vuosi takana. Tämän vuoden aikana olen nähnyt 
ja kokenut paljon uutta ja ihmeellistä. Edelleen 
olen sitä mieltä että biologia on ”mun juttu”. 
Tulevaisuudessa tarkoitukseni olisi valmistua ai-
neenopettajaksi ja näillä näkymin suorittaa myös 
BT-tutkinto siihen kylkeen.   

    Vastapainoksi koulussa uurastamiselle har-
rastan vapaa-ajalla kaikenlaista mukavaa, pää-
asiassa liikuntaa kuntosalin, lenkkeilyn ja ryhmä-
liikuntatuntien muodossa. Minulla on reippaasti 
yli kymmenen vuoden tanssitausta ja tanssi onkin 
lähinnä sydäntäni. Harrastamisen lisäksi olen toi-

minut myös tanssin opettajana. Liikunnan lisäksi 
vapaa-aikaani täyttää musiikki, etenkin pianon 
soitto. Myös kaikenlaiset käsityöt, askartelut ja 
muut värkkäilyt ovat mukavaa ajanvietettä.

    Toivotan teille oikein aurinkoista loppukesää 
ja tervetuloa opiskelemaan Oulun yliopistoon. 
Syksyllä nähdään! 

Pienryhmäohjaajat esittäytyvät
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Hei!

Olen Aleksi Husso ja aloitan ensi syksynä 
kolmannen vuoteni biologian opintojen parissa. 
Kotoisin olen täältä Oulun perukoilta, tarkem-
min Haukiputaalta.  Suuntaudun biotieteisiin ja 
tämänhetkisenä suunnitelmanani on tehdä sekä 
tutkija- että opettajapuolen opinnot.

Tervetuloa minunkin puolestani opiskelemaan 
biologiaa, tutustutaan syksyllä sitten tarkemmin!

Sintti, virallisemmin Sini-Tuulia Kilpeläinen, 
moikkaa! Onnea superisti opiskelupaikasta!

Olen yksi pienryhmäohjaajistanne ja yhdes-
sä muiden pienryhmäohjaajien kanssa tulemme 
tutustuttamaan teidät värikkääseen ja elävään 
yliopistomaailmaan. Opiskelun ohella pääsette 
mukaan mahtavaan opiskelijayhteisöön, joka tar-
joaa kulttuuria, liikuntaa, uusia tuttavuuksia sekä 
tietenkin bileitä!

Oulu on monelle uusi kaupunki. Olen itse-
kin kotoisin Pohjois-Karjalasta, Nurmeksesta, ja 
muutin viime syksynä uuteen kaupunkiin tunte-
matta täältä juuri ketään. Ottakaa kaikki irti tästä 
tilanteesta!

Moni opiskelukavereistanne on samassa ti-
lanteessa ja ystäväpiirinne kasvaa huomaamatta 
-maailma, tai ainakin Suomi, pienenee!

Nauttikaa opiskelijaelämästä. Osallistukaa 
tapahtumiin, jatkakaa vanhoja ja rakkaita har-
rastuksianne tai aloittakaa uusia. Ennen kaikkea 
nauttikaa oppimisesta, niin biologian kuin elä-
mänkin. :)

Syksyllä nähdään. Mahtavaa loppukesää!

-Sintti
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Hei tulevat biologit, olette varmaan kuulleet tätä kyllästy-
miseen saakka, mutta onnea vielä kerran uudesta opiskelu-
paikasta. Minä olen Kia Rautakivi ja muutin Ouluun opis-
kelujen perässä tuolta kaukaa etelästä, Helsingistä. Pystyn 
siis samaistumaan teistä moneen, jotka Ouluun muuttavat 
jostain kauempaa.  Kokemuksesta voin sanoa, että sopeu-
dutte varmasti tänne ja yliopistoelämään nopeasti, vaikka 
ette tuntisikaan täältä ketään. Minulla on kaksi koiraa (jotka 
eivät kyllä asu luonani Oulussa) ja harrastuksiini kuuluu: 
kirjoittaminen, pleikkarilla pelaaminen ja lukeminen. Olen 
todella avoin ja sosiaalinen persoona ja odotankin todella 
kovasti, että pääsen teihin tutustumaan. 

 Luonto ja eläimet ovat aina kiehtoneet minua ja 
kun ei lapsuuden unelma hylkeiden kouluttajana oikein ot-
tanut tuulta alleen ei ole ihme, että päädyin opiskelemaan 
biologiaa.  Voin myös hyvin sanoa, että en ole katunut päi-
vääkään sitä, että tämän alan valitsin. Nyt ensimmäisen 
vuoden jälkeen onkin hauska huomata, kuinka paljon on-
kaan vuoden aikana oppinut ja kuinka erilailla ympäröivää 
maailma tutkailee. 

Nauttikaa kesästä ja muistakaa rentoutua ennen opiskelujen alkamista! 

Tervehdys kaikille tuleville fukseille! 
Nimeni on Sonja Viinamäki ja olen yksi teidän pien-

ryhmäohjaajistanne. Itse aloitin opiskeluni bilsalla viime 
syksynä, joten omasta fuksivuodestani ei ole ehtinyt kulua 
kovin kauaa. Olen kotoisin Iistä, mutta kaupunkina Oulu 
on minulle entuudestaan tuttu ja kävin lukionkin täällä. 
Voisin siis melkein sanoa olevani paljasjalkainen oululainen 
-  mutta vain melkein.

Hain opiskelemaan biologiaa tietämättä yhtään, mitä 
opiskeluilta odottaa. Onneksi ensimmäinen vuosi kuitenkin 
osoittautui mahtavaksi, vaikka alussa kaikki olikin uutta ja 
sekavaa. Tällä hetkellä minua kiinnostaa eniten kasviekolo-
gia, mutta saatan vielä muuttaa mieltäni opiskelujen edetes-
sä. Ei siis kannata huolestua, jos heti alussa ei tiedä, mihin 
haluaa suuntautua. 

Vapaa-aikani kuluu lukemiseen, piirtämiseen ja kaverei-
den kanssa hengailuun. Ensimmäisen opiskeluvuoden aika-
na olenkin saanut paljon uusia kavereita ja olen kokenut, 
että myös vanhemmat biologit ovat ottaneet minut hyvin 
vastaan. Tutuksi ovat tulleet niin kampus kuin kiltahuone-
kin, eikä yliopisto enää parin ensimmäisen viikon jälkeen ole tuntunut yhtään sekavalta. 

Tiedän kokemuksesta, että opiskelujen alku saattaa vaikuttaa sekavalta. Siitä ei kuitenkaan kannata 
välittää, vaan lähteä rohkeasti mukaan kaikkiin tapahtumiin. Se on paras tapa tutustua kanssaopis-
kelijoihin ja saada uusia kavereita. Myös me pienryhmäohjaajat olemme teitä varten ja autamme, jos 
ongelmia tulee. Oulussa on myös hyvät liikunta- ja harrastusmahdollisuudet, joten niitäkin kannattaa 
hyödyntää. Olkaa siis aktiivisia.

Onnittelut vielä opiskelupaikan johdosta ja nähdään syyskuussa! 
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Heippa uudet opiskelijat,

Olen Tuomas ja opiskelen tietojenkäsittelytie-
teitä. Olen puheenjohtajana Oulun Luonnontie-
teilijöissä, jonka jäseniä myös te olette Syntaksiks-
en kautta, kun otatte opiskelupaikan vastaan.

Oulun Luonnontieteilijät, eli tuttavallisesti 
OLuT, on kattojärjestö, johon kuuluu kuusi opis-
kelijakiltaa/ainejärjestöä: Atlas, Blanko, Histoni, 
Nikoli, Sigma, Valenssi ja Syntaksis, eli teidän 
tuleva kiltanne. Järjestämme kaikennäköisiä ta-
pahtumia vuoden aikana, joissa voi avartaa kat-
setta ja hankkia ystäviä oman killan rajojen ylitse. 
Kohokohtina syksyllä ovat mm. Ruskaretki (mu-
kava mökkiviikonloppu n. 50 luonnontieteilijän 
kanssa) ja Pikkujoulut. Myös urheilutapahtumia 
ja –kisoja jalkapallon ja rastivetoisen fuksikisan 
merkeissä on tulossa syksyn aikana. Tapahtumiin 
kannattaa todellakin osallistua heti alusta, koska 
aktiivisimmille fukseille on palkinnot tiedossa 
ensi wappuna! (Hämmentävää puhua ensi wapus-
ta, kun edellinen on vasta mennyt ohi.)

Huh, kirjoittaminen on rankkaa. Muuten, Te 
Fuksit olette tervetulleita meidän kesäjuhlille Teekkaritalolle (Kalervontie 7, http://teekkaritalo.fi/) 
pelaamaan biitsiä ja maistamaan miltä ne opiskelijabileet tuntuvat, jos satutte Oulussa olemaan 23.8. 
Talolle pääsee luultavasti 18:00 aikoihin sisälle ja biitseilyn aloitamme jo aiemmin. Lisätietoa ilmestyy 
verkkosivuillemme (www.olut.oulu.fi) lähempänä tapahtumaa.

Tervetuloa opiskelijaksi Oulun Yliopistoon!

Ystävällisin terveisin,

Tuomas Paulin

Puheenjohtaja

Oulun Luonnontieteilijät

kirje olutilta
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Oulu on melko laaja kaupunki asukaslukuun 
nähden ja lääniä riittää kaikenlaiseen tekemiseen. 
Tässä jutussa yritetään koota pieni, tiivis paket-
ti Oulusta ja sen parhaista paikoista. Lisää tietoa 
oululaisesta opiskelijaelämästä ja kaupungista it-
sestään löydät myös Opiskelijan opas Ouluun-si-
vustolta (www.opiskelijanoulu.fi) ja Oulun kau-
pungin virallisilta nettisivuilta (www.ouka.fi).

Yliopisto ja sen lähellä sijaitsevat palvelut

Yliopiston pääkampus sijaitsee noin viiden ki-
lometrin päässä Oulun keskustasta Linnanmaan 
kaupunginosassa, mutta tämä ei eloa haittaa, sillä 
peruspalvelut – apteekki, kaupat, posti, kirjasto, 
Alkokin – löytyvät läheltä. Kampusalue on suuri, 
mutta yhtenäinen: sisäkautta pääsee alueen joka 
soppeen. Ennen omassa siivessään sijainnut bio-
logian laitos on keväästä 2013 lähtien hajautettu 
väliaikaisesti ympäri yliopistoa sisäilmaongelmis-
ta johtuvan remontin sekä kampusuudistuksen 
vuoksi. Yliopistorakennus on iso, joten ensim-
mäisten viikkojen ajan kannattaa suosiolla kul-
jettaa esimerkiksi Vahtimestarin kopilta saatavaa 
kampusalueen karttaa mukanaan ja selvittää ek-
symisen varalta hyvissä ajoin minne mennä, jotta 
ehtii paikalle ajoissa. Lisää tietoa Oulun yliopis-
tosta: www.oulu.fi/yliopisto.

Lähellä biologian laitoksen entisiä tiloja, ravin-
tola Julinian läheisyydessä, sijaitsee eläinmuseo. 
Pienen kävelymatkan päässä yliopiston pohjois-
puolella sijaitsevat kasvitieteellisen puutarhan 
kasvihuoneet sekä ulkopuutarha, joihin kan-
nattaa ilman muuta tutustua. Kasvihuoneiden 
trooppinen osasto on hyvä paikka simuloida ete-
länmatkaa keskitalvella. :)

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

Ruokailu yliopistolla sijaitsevissa Unirestan ra-
vintoloissa on halpaa (kirjoitushetkellä tavallinen 
lounas maksaa opiskelijalle 2,60 €). Annokseen 
sisältyy leipä, salaatti ja juoma. Monesta ruoka-
lasta saa ostettua myös hieman kalliimpaa (mutta 
silti halpaa) herkkuruokaa, kuten salaattibaarin 
antimia, pitsaa, pihvejä ja hampurilaisia. Mitä 

mainioimman hampurilaisaterian hinta opiskeli-
jakortilla esimerkiksi Aularavintolan Wokkipajas-
sa on 4,95 € - hintaan sisältyen salaatti, juoma ja 
leipä. Lisää tietoa: www.uniresta.fi

Kahviloita on sekä ruokaloiden yhteydessä että 
ihan sellaisenaan. Halvimmat kahvit ja teet saat 
kuitenkin biologian opiskelijoiden ainejärjes-
tön, Syntaksis ry:n Kiltahuoneelta eli Kiltiksel-
tä, jossa kupillinen maksaa vaivaiset 30 senttiä. 
Kiltahuone on biologien ikioma rentoutumis-, 
keskustelu-, nukkumis-, ajantappo- ja maail-
manparannuspaikka; opiskelijoiden oma, rakas 
motivaatiokuoppa. Jos koulutyöt ahdistavat, tule 
kiltahuoneelle! Et saa varmasti tehtyä yhtään mi-
tään, mutta tapaat huippuja ihmisiä ja saat halpaa 
kahvia tai teetä! Lisää tietoa biologikillasta, sen 
toiminnasta ja kiltahuoneesta: www.syntaksis.
org.

Asuminen ja liikkuminen Oulussa

Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö 
PSOAS tarjoaa opiskelijoille solukämppiä ja 
isompiakin asuntoja. Niitä joutuu tosin joskus 
odottamaan melko pitkään, varsinkin syksyllä 
uusien opiskelijoiden saapuessa, mutta asuntojo-
non ohi on kuitenkin mahdollista löytää asunto, 
jos ei ole liian vaatelias ja kysyy peruutuskämppiä 
kuun vaihteessa suoraan PSOASin toimistolta 
(ks. www.psoas.fi). Muita asunnontarjoajia ovat 
mm. Opiskelijoiden vuokravälitys OVV, Oulun 
Sivakka Oy ja VVO. Myös sanomalehti Kalevassa 
on paljon vuokrailmoituksia.

Kaijonharju on aivan Linnanmaan kaupun-
ginosassa sijaitsevan yliopiston pääkampuksen 
vieressä oleva asuinalue, jossa on paljon opiske-
lija-asuntoja. Toinen suurehko opiskelija-asunto-
keskittymä löytyy Syynimaalta, joka sijaitsee noin 
kilometrin päässä yliopistosta. Kaupunginosat 
Koskela, Alppila ja Toppila sijaitsevat parin, kol-
men kilometrin päässä yliopistolta. Onnekkaat 
voivat löytää opiskelija-asunnon myös keskustan 
liepeiltä tai Tuirasta. Liikkuminen Oulussa sujuu 
parhaiten pyöräilemällä, joka tosin tapahtuu lähes 
aina vastatuuleen. Pyöräteitä on paljon, ne ovat 
hyvässä kunnossa ja ne on varustettu informatii-
visilla opastekylteillä, joiden avulla navigoiminen 

PikaoPas ouluun
Sonja Viljamaa, Emmi Virsula,

Taina Romppanen, Timo Kanniainen, Nelli Rönkä
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oudompiinkin paikkoihin sujuu helposti (en-
simmäisinä viikkoina kannattaa kuitenkin ottaa 
kartta mukaan ihan varmuuden varalta). Jos sää 
on sateinen tai pyöräily ei muuten vain huvita, 
niin paikasta toiseen pääsee myös Koskilinjojen 
busseilla. Koskilinjojen kertalippujen hinnat ovat 
tosin melkoisen törkeitä (3,30 € päivällä, yöllä 
6,60 €) ja bussit ovat aika usein myöhässä aika-
taulusta. Jos tästä huolimatta haluaa kulkea bus-
silla, kannattaa ehdottomasti ostaa 40 tai 20 mat-
kan kortti, jolloin yhden matkan hinnaksi tulee 
noin kaksi euroa. Jos bussilla tulee kuljettua pal-
jon ja säännöllisesti, on kannattavaa hankkia Ou-
lulippu (30 päivän rajaton matkustus - 47,50 €) 
tai opiskelijalippu (30 päivää - 36 €). Matkakor-
tit saa ostettua esimerkiksi Oulun keskustassa 
sijaitsevan Stockmann-tavaratalon kolmannessa 
kerroksessa olevalta Koskilinjojen palvelutiskiltä. 
Bussiaikataulut ja -reitit voi tarkistaa Koskilinjan 
paperi- ja pysäkkiaikataulujen lisäksi myös ne-
tistä osoitteesta www.linjakas.fi. Yliopisto-Kes-
kusta-Yliopisto-aikataulut voit myös tarkistaa 
kaikille opiskelijoille lukuvuoden alussa jaettavan 
ylioppilaskunnan kalenterin takasivulta.

Liikunta- ja harrastusmahdollisuudet

Liikunnasta pitävän opiskelijan kannattaa eh-
dottomasti ostaa ylioppilaskunnan Sporttipassi 
(edullinen, maksaa noin 15–30 eur riippuen siitä 
ostatko sen lukukaudeksi vai lukuvuodeksi), jol-
la pääsee mukaan kaikenlaisille Oulun korkea-
koululiikunnan järjestämille liikuntavuoroille, 
kuten esimerkiksi jumppiin ja joukkuelajivuo-
roille. Sporttipassilla saa myös alennusta monista 
liikuntakursseista, uimahalli- ja kuntosalilipuista 
ynnä muista kehonhuoltoon ja kuntoon liittyvistä 
aktiviteeteista. Lisää tietoa korkeakoululiikunnan 
tarjonnasta: www.oulunkorkeakoululiikunta.fi

Raksilan uimahalli sijaitsee yliopistosta kat-
sottuna keskustan toisella puolella, Raksilan 
kaupunginosassa. Siellä pääsee uinnin lisäksi sa-
lille ja nyrkkeilemään, ja siellä järjestetään myös 
monenlaisia itsepuolustus- ja kamppailulajikurs-
seja. Muutama vuosi sitten peruskorjattu Raa-
tin uimahalli sijaitsee Kuusisaaressa, keskustan 
lähimaastossa. Hietasaaressa puolestaan sijaitsee 
Kylpylä Eden, jossa opiskelija pääsee lämpimiin 
vesiin pulikoimaan noin kahdeksan euron hin-
taan, johon sisältyy kuntosalimaksu. Edenissä 
on mahdollista käydä myös kaikenlaisissa hem-

motteluissa, jos rahaa riittää. Edenin edustalla si-
jaitsee Oulun isoin hiekkaranta Nallikari, aurin-
gonpalvojien unelmakohde kesäaikaan. Uimaan 
haluavat saavat kahlata Nallikarissa melko pitkäl-
le, jotta pääsevät tarpeeksi syvään veteen. Hieman 
vähemmällä kahlaamisella uimaan pääsee esimer-
kiksi Tuiran uimarannalla, jossa on talvisin mah-
dollisuus avantouintiin.

Biologien ainejärjestö eli biologikilta Syntak-
sis ry järjestää myös killan omia liikuntavuoroja, 
joilla pelataan sählyä, ultimatea ja lentopalloa. 
Killalla on myös perinteisesti ollut edustusjouk-
kueet Oulun korkeakoululiikunnan miesten ja 
naisten salibandysarjoissa. Killan liikuntavuoroil-
le kaikki ovat tervetulleita mukaan!

Lintuharrastajat löytävät Oulusta monia hy-
viä tarkkailupaikkoja ja lintutorneja. Taskilassa 
sijaitseva jätevedenpuhdistamo (tuttavallisem-
min Jätäri) on suosittu lintupaikka, tosin siellä 
haisee pahalle. Myös Ruskon kaatopaikalla on 
paljon lintuja, samoin Hietasaaren rannoilla. In-
nokkaimmat lintuharrastajat ilmoittavat usein 
linturetkille lähdöstään biologien sähköpostilis-
tan eli Bilsa-listan tai biologikilta Syntaksiksen 
Facebook-ryhmän kautta, jotta muutkin voivat 
halutessaan tulla mukaan (pienryhmäohjaajat 
kertovat sitten syksyllä miten voit liittyä biolo-
gikiltaan ja Bilsa-listalle, ei huolta!). Kokeneem-
pien tieteenharjoittajien kanssa lintujen tunnis-
taminen helpottuu, vaikka aikainen aamuherätys 
kirpaiseekin. Oulussa toimii aktiivisesti myös 
Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys 
(PPLY), jonka toimintaan kannattaa tutustua.

Ulkoilua (ja ehkä myös lintuilua) kannattaa 
harrastaa keskustan vieressä Hupisaarilla sijaitse-
vassa Ainolanpuistossa. Puiston alue on laaja ja 
erittäin viihtyisä – vapun aikaan innokkaimmat 
saattavat viipyä siellä piknikillä jopa toista vuo-
rokautta! Lisäksi Oulun saaristo ja rannikko sekä 
Linnanmaan kampuksen vieressä sijaitsevat Kui-
vasjärvi ja Pyykösjärvi toimivat tärkeinä virkistys-
kohteina kaupunkilaisille. Oulun merellinen si-
jainti ja kaupungissa sijaitsevien sisävesien runsas 
määrä takaavat, että Oulusta löytyy paljon hyviä 
kalapaikkoja. Koiranomistajille on monia koira-
puistoja, joissa koiria voi pitää irti. Oulussa on 
myös ratsastusmahdollisuuksia, mutta kuulemma 
hinnat ovat melko korkeita.
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Joka syksy posti tuo koteihin OuluOpas-leh-
den, johon on listattu kaikki Oulussa järjestettä-
vät harrastekurssit. Tarjolla on käsitöitä, puutöitä, 
korujen tekoa, musiikkia, maalaamista, kielikurs-
seja – melkein mitä vain! Kurssien kestot vaih-
televat lyhyistä viikonloppupajoista koko luku-
kauden tai -vuoden kestäviin opintojaksoihin ja 
niiden hinnat vaihtelevat yleensä sekä pituuden 
että mahdollisten materiaalimaksujen mukaan. 
Mukaan kannattaa ilmoittautua ajoissa, sillä mo-
nille kursseille on tunkua!

Myös Oulun yliopiston ylioppilaskunnan eli 
OYY:n (jonka jäsen sinäkin olet kohta!) alaisena 
toimii monia harrastejärjestöjä. OYY:n järjes-
töistä löytyy taatusti jokaiselle jotakin, sillä tar-
jolla on kulttuuria, musiikkia, pelejä, liikuntaa, 
vaelluksia, politiikkaa sekä kristillistä toimintaa. 
Omana kategorianaan on mainittava osakunnat, 
jotka kuuluttavat pohojalaasten, kainuulaisten ja 
lappilaisten kotiseutuylpeyttä, kokoavat yhteen 
samalta seudulta kotoisin olevia ihmisiä sekä vaa-
livat murreperinteitä. Ajantasainen lista harraste-
järjestöistä ja linkit niiden kotisivuille: www.oyy.
fi/jarjestoille/jarjestotoiminta/harrastejarjestot/

Ravintolat ja kulttuuri

Suureen kaupunkiin mahtuu paljon ravinto-
loita. Erityisiin herkutteluhetkiin sopii esimer-
kiksi Torinrannassa sijaitseva Pannukakkutalo, 
josta saa sekä suolaisia että makeita pannukak-
kuja. Hinnat vain ovat melko hirmuiset, mutta 
annokset ovat onneksi jättimäisiä! Yliopiston lä-
heisyydessä Kaijonharjussa sijaitsee myös Pizzeria 
Baabel, joka ruokkii nälkäiset opiskelijat niin ex-
cursioiden eli ainejärjestöjen järjestämien retkien 
jälkeisinä päivinä kuin muina sellaisina hetkinä, 
jolloin suolainen on tarpeen (annokseen kuuluu 
myös salaatti). Kattava lista Oulun ravintoloista 
ja pikaruokapaikoista löytyy osoitteesta www.
kaenkky.com.

Oulun paras olutpaikka on Rotuaarilla sijaitse-
va Oluthuone Leskinen, jossa on monipuolinen 
oluttarjonta. Paikan ihanat tapas-annokset ovat 
myös kokeilemisen arvoisia. Muita hyviä pubeja 
eli istuskelupaikkoja keskustassa ovat mm. Never 
Grow Old, St. Michael, Graali ja Kuluma, jotka 

sijaitsevat kaikki muutaman korttelin alueella. 
45 Specialissa eli tuttavallisemmin Nelivitosessa 
on varattu kokonainen kerros istuskelulle, mutta 
baarissa on myös tanssilattia (sekä ylä- että alaker-
rassa), ja usein bändejä soittamassa. 45 on hyvä 
keikkapaikka ja rokkibaari, mutta hevimmästä 
menosta pitävä löytää samanhenkisiä ihmisiä vä-
hintäänkin Hevimesta-nimisestä baarista, jossa 
ei tanssita, mutta lauletaan karaokea kerran vii-
kossa. Livekeikkoja voi kuunnella mm. Nuclear 
Nightclubissa tai Teatrialla. Likempänä yliopis-
toa, Kaijonharjussa, sijaitsee Pub Kuutio, joka rä-
kälän maineestaan huolimatta on sopivan lähellä 
kampusta, jos oluthammasta alkaa kolottaa.

Silloin tällöin on mukava käydä elokuvissa. 
Keskustassa sijaitsee elokuvateatteri Finnkino 
Plaza, joka on kylläkin melko kallis. Yksityiso-
mistuksessa oleva pienehkö elokuvateatteri Star 
sijaitsee Tuirassa. Sen kohtalaisen halvoista lipuis-
ta saa vielä euron opiskelija-alennuksen. Kultu-
rellin henkilön kannattaa pistäytyä myös Oulun 
kaupunginteatterissa, joka sijaitsee aivan torin ja 
kaupungin pääkirjaston vieressä. Myös Kulttuuri-
talo Valveella järjestetään monia mielenkiintoisia 
näyttelyitä ja esityksiä.

Ekologiset shoppailumahdollisuudet

Oulussa on useita kirpputoreja. Niistä suurim-
pia ovat Paljekirppis sekä Punaisen Ristin ylläpitä-
mä Kontti, jotka sijaitsevat lähellä Limingantullia 
eli noin kahdeksan kilometrin päässä yliopistosta. 
Kaupungin mainio kierrätyskeskus sijaitsee Vär-
tön kaupunginosassa. Keskustassa sijaitsee Se-
cond Hand Store ja yliopistoa lähimpänä taitavat 
olla Alppilassa sijaitsevat Kirpputori Aarrearkku 
sekä Keskuskirppis. Ajantasaisen kirppislistan voi 
tarkistaa esimerkiksi osoitteesta www.kirpputo-
rihaku.com/kirpputori/oulu. Antikvariaattejakin 
on useita, esimerkkinä mainittakoon Isokadulla 
sijaitseva Oulun keskustan Antikvariaatti.

Eiköhän näillä neuvoilla pääse ainakin alkuun. 
Pienryhmäohjaajat ja muut tulevat opiskelutove-
risi kertovat varmasti mielellään lisää Oulun akti-
viteeteista sitten syksyllä, kunhan kysyt rohkeasti! 
Tervetuloa Ouluun!
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Opintojesi alkuun kuuluvassa orientoitumisvaiheessa törmäät vääjäämättä valtavaan informaatioryöp-
pyyn eli moniin uusiin termeihin ja lyhenteisiin, joiden oppiminen saattaa viedä aikaa. Biologian opis-
kelijoiden arkikieleenkin on vakiintunut monia sanoja, joita ei biologipiirien ulkopuolella tunneta.

Tästä raikkaan miehen sanakirjasta (”Freshman’s dictionary”, hehheh, ks. fuksi) voit luntata sanoille 
selityksiä ja saada niille merkityksiä.

Atlas – Maantieteen opiskelijoiden kilta. Viininpunaiset haalarit (ks. Histoni). Mantsalaiset osaavat 
lukea hyvin karttoja ja heitä näkyy paljon biologian kursseilla.

Biotieteilijä / bt / beetee – Käytetään biologikillan sisällä määritettäessä opiskelijan mielenkiinnon 
kohteita biologian alaan liittyen: ”Tuleeks susta beetee vai ekologi?” Biotieteilijät viihtyvät laborato-
rioympäristössä ja ovat kiinnostuneita genetiikasta, eläin- tai kasvifysiologiasta. Vrt. ekologi.

Blanko – Tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden kilta. Tummansiniset haalarit. Blankolaiset ovat hy-
viä tietokoneiden kanssa ja tykkäävät koodailla.

Ekologi – Kumisaapasbiologi. Viihtyy maastohommissa luonnon helmassa. Kala- ja lintuharrastajat 
ovat usein ekologeja. Voidaan puhua erikseen eläinekologeista ja kasviekologeista. Vrt. biotieteilijä.

Excu / Excursio / Ekskursio – Retki tai pidempi matka usein toiselle paikkakunnalle virkistystarkoi-
tuksessa. Järjestäjänä usein eri killat tai kattokillat. Ohjelmana esim. yrityksiin ja toisiin alan opiske-
lijoihin tutustumista. Esim. Syntaksis järjestää joka syksy Fuksiexcun Oulangan kansallispuistoon.

Fuksi / phuksi – Englanniksi ”freshman”, suomeksi ensimmäisen vuoden opiskelija. Termi käytössä 
myös joillakin ammattikorkeakoulualoilla.

Fuksiexcu – Syntaksiksen järjestämä excu, joka suuntautuu usein Oulangan tutkimusasemalle. Excun 
tarkoituksena tutustuttaa fukseja ja vanhempia opiskelijoita toisiinsa ja pitää hauskaa.

Haalarit – Opiskelijan univormu, jota käytetään useissa opiskelijatapahtumissa. Jokaiselta killal-
ta löytyy oman värisensä, esimerkiksi Syntaksislaisten haalarit ovat vihreät. Haalareissa on usein 
opiskelijan alaan liittyvien yritysten tai muiden tahojen mainoksia. Haalareita usein koristellaan 
haalarimerkeillä, pinsseillä, kirjoituksilla ja muulla sälällä. Biologian fuksit tekevät yhdessä syksyllä 
haalaritilauksen ja valmiit haalarit saapuvat yleensä alkukeväästä (pienryhmäohjaajat kertovat tästä 
enemmän sitten syksyllä).

Haalarimerkit – Tapahtumissa ja eri kiltojen kiltahuoneilla myytäviä merkkejä. Jokaisella killalla on 
omat mallinsa. Ommellaan käsin haalareihin, ei liimata!

Hallitus – Killan toiminnasta, kuten tapahtumien järjestämisestä ja taloustilanteesta, vastaava elin, 
joka koostuu eri vuosikurssia olevista ainejärjestöaktiiveista. Biologikillassa hallitukseen kuuluu 
noin kymmenkunta biologian opiskelijaa. Perinteisesti hallitukseen kuuluu vähintään yksi fuksi, 
joka hoitaa killan varapuheenjohtajan tehtävää.

Histoni – Biokemian opiskelijoiden kilta. Viininpunaiset haalarit (ks. Atlas). Biokemia on yksi suosi-
tuin sivuaine biologian opiskelijoille.

Humanisti – Opiskelee inhimillisiä asioita, kuten kirjallisuutta, filosofiaa tai ihmisen historiaa. Yh-
teen nisäkäslajiin rajautunut ala.

Kattokilta – Ainejärjestöjä yhdistävä ainejärjestö, esimerkiksi biologikilta Syntaksis kuuluu Oulun 
luonnontieteilijöihin eli OLuT-nimiseen kattokiltaan, johon kuuluvat myös esimerkiksi kemisti-, 
geologi- ja maantieteilijäkillat.

Kilta – Tarkoittaa ainejärjestöä. Suunnilleen kaikki opiskelijat kuuluvat alansa ainejärjestöihin, joihin 
liitytään heti opintojen alussa (pienryhmäohjaajat kertovat tästä varmasti lisää). Killalla on virallinen 
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hallitus ja toimihenkilöitä, joiden tehtävänä on toimia kiltalaisten äänenä yliopistomaailmassa, ajaa 
kiltalaisten etua opiskeluun liittyvissä asioissa ja järjestää heille virkistystapahtumia.

Kiltis / Kiltahuone – Kiltalaisten kotipesä, jossa rentoutua, jutustella, juoda kupillinen kahvia tai 
teetä ja säilyttää romuja. Hyvä paikka tutustua ihmisiin ja hengähtää luentojen välissä. Jokaisella 
killalla on oma kiltahuoneensa.

Käpy – Biologian opiskelija, jonka fuksipäivät ovat jo kaukainen, mutta onnellinen muisto. Huhut 
kertovat, että kävyksi muututaan viidennen opiskeluvuoden jälkeen, mutta käpyys on arka aihe, 
jonka tarkasta alkamisajasta on kiistelty paljon.

Kumisaapasbiologi – Ks. ekologi.

Lattari – Biologikielessä synonyymi tieteelliselle lajinimelle. Esimerkiksi Trientalis europaea on met-
sätähden tieteellinen nimi eli lattari.

LAL – Luonnontieteiden akateemisten liitto.

Lehdykkä – Biologikilta Syntaksis ry:n julkaisema ainejärjestölehti, biologian opiskelijoiden äänitorvi 
ja armas viihdyke, joka ilmestyy neljästi vuodessa. Lehdykkään kaivataan jatkuvasti uusia juttuja ja 
kuvia, joten mukaan vaan, jos lehden julkaisutoiminta kiinnostaa! Tämä Fuksi-Lehdykkä on Lehdy-
kän erikoisnumero, joka jaetaan vain potentiaalisille ensimmäisen vuoden opiskelijoille.

Lutka – Luonnontieteilijää tarkoittavaa opiskelijaslangia.

N – Tuntematon, ennalta-arvaamaton tai ääretön määrä viitattua yksikköä. Esimerkiksi “ännännen 
vuoden opiskelija” tarkoittaa melko pitkään opiskellutta henkilöä.

Nikoli – Geologien kilta. Mustat haalarit. Tykkäävät kivistä.

OLuT – Oulun luonnontieteilijät. Kattokilta luonnontieteilijäkilloille, kuten biologikilta Syntaksik-
selle. OLuT järjestää luonnontieteilijöille useita tapahtumia vuodessa (esim. Fuksikisat, Umpihan-
kifutisturnaus, bileitä, ym.) ja jokaiselta siihen kuuluvalta killalta löytyy omat OLuT-vastaavansa.

Oodi – Ks. WebOodi.

OPM – Oma pullo/pizza mukaan. Tapahtumailmoituksessa mainitaan ”opm”, mikäli paikalla ei ole 
ruoka- tai juomatarjoilua.

OPM + OPM – Oma pullo ja pyyhe mukaan. Tapahtumailmoituksessa, mikäli paikalla on saunomis-
mahdollisuus.

Optima – Oppimisympäristö. Luentodiat ja esseiden palautus löytyvät usein täältä.

OYY – Oulun yliopiston ylioppilaskunta. Kaikki Oulun yliopistossa opiskelevat kuuluvat ylioppilas-
kuntaan, myös sinä. Kuuluu Suomen ylioppilaskuntien liittoon (ks. SYL).

Paperikauppa – Aularavintolan yläkerrassa keskusaulassa sijaitseva kauppa, jossa myydään kirjoitus-
tarvikkeita ja muita opiskeluun tarvittavia materiaaleja, kuten prujuja (ks. pruju).

Piolooki – Hellittelynimi biologille.

PRO – Pienryhmäohjaaja. Ystäväsi ja apusi fuksivuotesi ensiaskeleilla.

Pruju – Kurssimoniste eli kasa pinkaksi nidottua paperia. Prujuja myydään Paperikaupassa.

PSOAS – Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö.

Sigma – Matematiikan, fysiikan ja biofysiikan opiskelijoiden kilta. Violettimustat haalarit. Joillakin 
biofyysikoilla voi olla myös samanväriset vihreät haalarit kuin biologeilla.

Sitsit – Akateeminen pöytäjuhla, jossa enemmän ja vähemmän tiukka käytöskoodisto.
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Syntaksis – Biologien kilta eli biologikilta eli ME! Vihreät haalarit.

SYL – Suomen ylioppilaskuntien liitto, johon OYY ja ylioppilaskunnat muista Suomen yliopistoista 
kuuluvat.

Teekkari – Opiskelee teknisiä asioita. Erottaa ylioppilaslakista, jossa on tupsu.

Teekkaritalo – Teekkareiden omistama talo Kaijonharjussa, jossa pidetään usein bileitä, sitsejä ja sau-
nailtoja. Syntaksiksen järjestämistä tapahtumista esimerkiksi pikkujoulut, Viherbileet ja Junttibileet 
pidetään Teekkaritalolla.

Uniresta – Opiskelijaravintoloiden pyörittäjä. Takaa meille vähävaraisille opiskelijoille herkullista ja 
edullista muonaa.

Valenssi – Kemian opiskelijoiden kilta. Keltaiset haalarit.

Verba – Kielten opiskelijoiden kilta. Humanisteja. Samanväriset vihreät haalarit kuin biologikillalla.

Vihreät naulakot - Vihreitä naulakkoja, joiden edessä tapahtuu lipunmyynti erilaisiin tapahtumiin.

Walhalla – Lääkisläisten omistama talo Nallikarissa. Tapahtumien tapahtumapaikka.

Webmail – Yliopiston sähköpostiohjelma. Tarkista vähintään kolmesti päivässä.

WebOodi – Järjestelmä, jossa ilmoittaudutaan kursseille ja tentteihin. Pitää myös kirjaa opiskelujesi 
(mahdollisesta) etenemisestä.

YKL – Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto.

YTHS – Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö.
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