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Pääkirjoitus
Tervehdys! Olen lehdykän, kohta 50-vuotiaan biologian ainejärjestömme laatujulkaisun, 
päätoimittaja ja onnittelen teitä mitä lämpimimmin (ah, suomen kieli) opiskelupaikkanne 
johdosta! Utmärkt! Well done! 

Tässä lehdykän sähköisessä fuksinumerossa pääset tutustumaan Ouluun opiskelukau-
punkina, pienryhmänohjaajiisi ja biologian opiskelijan ensimmäiseen vuoteen, sillä aine-
järjestöllämme on paljon perinteitä liittyen fukseihin.

Kuten olette kuulleet jo monessa juhlapuheessa, elämällä on mielekästä olla sekä 
suunta että päämäärä. Uskon, että biologia, jos joku, oppiaineena auttaa hahmottamaan 
elämää itsessään: sen olemusta ja tavoitteita kaikilla tasoilla aina DNA:n lukemattomis-
ta kopioitumisista yksilöiden ainutlaatuisiin valintoihin ja valitsematta jättämisiin, popu-
laatioiden lainalaisuuksiin sekä lopulta kokonaisen lajin vuosimiljoonaiseen historiaan ja 
tulevaisuuteen. Lajeja arvellaan olevan maailmassa satoja miljoonia – mikä uskomaton 
tarinoiden määrä! Tähän tarinoiden loppumattomaan pallomereen mahtuu rymyämään 
sama määrä tutkijoita, lupaan sen. 

Koska valinta opiskella biologiaa ei ole mikä tahansa päätös: se vaatii valtavasti roh-
keutta. Rohkeutta valita ala, jota huono taloustilanne kurittaa kovin ottein. Rohkeutta 
valita ala, jolla työllistyminen vaatii kovaa työtä ja ponnistelua. Rohkeutta kärsiä itikoita ja 
paarmoja, soiden ja metsien samoamista, tunteja ja lisää tunteja vieviä labrapäiviä sekä 
luentosalien penkkien kuluttamista. 

Toisaalta onko sinulla rohkeutta valita 
aine, joka vie sinut ihmiskunnan ja koko 
maailman perimmäisten kysymysten ää-
relle? Rohkenetko ottaa harteillesi tiedon 
välillä lannistava ja uuvuttava taakka? 
Lopulta tärkein: onko sinulla rohkeutta 
valita aine, jota rakastat – teet sydämellä? 
Minulla oli, enkä ole katunut päivääkään.

Nähkäämme syksyllä, odotamme teitä jo 
kovin! 

Antti Pöllänen
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PJ:n tervehdys
Hei tuleva biologi! Ensialkuun onnittelut opiskelupaikasta Oulun yliopistossa! Hakijamää-
rät nousivat tänä keväänä hurjasti, joten voit olla ylpeä siitä, että olet yksi vain noin 50:stä 
opiskelijasta, jotka aloittavat biologian opintonsa Oulussa syksyllä 2016! Oletpa paljas-
jalkainen oululainen tai kotoisin jostain kauempaa, tulet varmasti viihtymään Oulussa: 
kaupunki on monipuolinen ja etenkin opiskelijakulttuurin elinvoimaisuus hakee täällä 
vertaistaan. 

Aloittamalla biologian opinnot Oulussa tulee sinusta samalla osa ainutlaatuista opis-
kelijayhteisöä. Opiskelijat jakaantuvat oppiaineidensa mukaan kiltoihin eli ainejärjestöi-
hin, joista vanhimmat ovat käytännössä yhtä vanhoja kuin Oulun yliopisto itse. Aluksi bio-
logian ja maantieteen opiskelijoille perustettiin yhteinen kilta vuonna 1960, mutta jo viisi 
vuotta myöhemmin biologit siirtyivät omaan kiltaansa, jonka nimeksi valittiin Syntaksis 
ry. Viime syksynä juhlimmekin näyttävissä ja juhlallisissa merkeissä 55-vuotisjuhliamme. 
Perinteikäs kiltamme on perustamisestaan saakka ott anut kantaa ympäristö- ja koulutus-perustamisestaan saakka ottanut kantaa ympäristö- ja koulutus-
asioissa sekä puolustanut vihreitä arvoja ja opiskelijoidensa asemaa yliopistoviidakossa. 
Kilta on kuitenkin yhtä kuin jäsenensä, joten yksi parhaista tavoista, joilla juuri sinä voit 
vaikuttaa kursseihin, opetukseen ja jopa yliopistotason politiikkaan on killan kautta! 

Kilta on lisäksi paljon muutakin kuin barrikadeille nousua ja kannanottoja. Haalari-
en, opiskelijan tärkeimpien varusteiden, väri määräytyy ainejärjestön mukaan: jokaisella 
killalla on omanvärisensä haalarit, ja biologit tunnistaa katukuvasta Syntaksis ry:n met-
sänvihreistä haalareista. Luentojen välissä voit tulla viettämään aikaa biologien omaan 
olohuoneeseen eli kiltahuoneelle (tuttavallisemmin kiltis), joka on paikka, jossa voi ren-
toutua, juoda kupillinen kahvia ja viettää rennosti aikaa kanssaopiskelijoiden kanssa. Kilta 
järjestää myös lukuisan määrän erilaisia tapahtumia: mm. bileitä, excursioita eri puolelle 
Suomea ja jopa ulkomaille, alumni-iltoja, luontoretkiä, peli-iltoja ja tutustumisreissuja 
tutkimuskeskuksiin. Urheilemaan voit tulla killan omille liikuntavuoroille. Yhdessä te-
kemällä mahdollisuudet ovat kuitenkin 
rajattomat, ja viime keväänä järjestimme 
esimerkiksi huippusuositun vegaaniruo-
kaillan! 

Ikimuistoisia opiskeluvuosista tekevät 
yhteisöllisyys ja uudet ystävät, ja kenties 
parhaat muistosi syntyvät killan parissa! 
Tervetuloa Syntaksikseen ja Oulun yliopis-
toon! 

Terveisin,
Sonja Pikkupeura
Puheenjohtaja
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Pienryhmäohjaajat esittäytyvät
Heippa uusi fuksi! Lämpimät onnittelut 
opiskelupaikan johdosta ja tervetuloa 
Ouluun. Pienryhmäohjaaja Essi täällä rus-
tailee! Olen 25-vuotias helsinkiläistynyt 
vantaalainen ja sittemmin 2015 Ouluun 
muuttanut biotieteilijä. Aiemmalta koulu-
tukseltani olen bioanalyytikko, joten bilsa 
oli luonteva jatkumo opiskeluille. 

Ensimmäinen vuoteni biologialla on ol-
lut huima, olen tutustunut samanhenkisiin 
ihmisiin ja nauttinut sekä opiskelusta että 
opiskelijaelämästä täysin rinnoin! Vaikka 
muutinkin Ouluun lähes 700km päästä 
kaupunkia lainkaan tuntematta, en ole ka-
tunut hetkeäkään! Meillä on Oulussa tiivis 
ja hyvähenkinen porukka, jossa jokaiselle 
on oma paikkansa, ja halutessaan mukaan 
pääsee ihan mihin tahansa. Kuulun itse ai-
nejärjestömme Syntaksiksen hallitukseen, 
jossa toimin tapahtumaministerinä. Eli vai-
kuttamaankin pääsee, jos aktiivitoiminta 
kiinnostaa! 

Ensimmäinen opiskeluvuosi on ainutlaatuinen kokemus, mistä kannattaa ottaa kaikki 
ilo irti. Kiireeltä ja stressiltä ei aina voi välttyä, mutta yhdessä vaikeatkin kurssit ja pääl-
le painavat deadlinet selätetään! Voin myös luvata, että vaikka ensimmäisten viikkojen 
aikana kaikki tuntuu epäselvältä ja uutta tietoa kannetaan ämpäritolkulla, tulee arki yli-
opistolla varsin nopeasti tutuksi! Pienryhmäohjaajana haluankin olla varmistamassa että 
myös Sinun fuksivuotesi tulee olemaan yhtä antoisa ja ikimuistoinen kuin omani oli, ja 
pehmentämässä laskeutumistasi opiskelijan arkeen. 

Vielä kerran suuren suuret onnittelut, ja poristaan lisää kun tavataan! Jos kesän aikana 
mieltäsi askarruttaa mikä tahansa asia, laita rohkeasti sähköpostia (essi.torronen@stu-
dent.oulu.fi) niin autan parhaani mukaan!
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Tervetuloa opiskelemaan biologiaa! Minä 
olen Laura Loponen, 25-vuotias tuleva pien-
ryhmäohjaajasi. Olen alun perin Espoosta 
kotoisin ja muutin tänne Ouluun vasta vuosi 
sitten opiskelupaikan perässä. Kaikki muu-
tokset elämässä ovat jännittäviä, jopa ehkä 
pelottaviakin, mutta sen voin sanoa, että 
Oulu on kiva kaupunki. Ihmiset ovat mukavia 
ja lämpimiä ja eläminen edullista. Tänne on 
mielestäni helppo sopeutua. Fuksivuodes-
tasi tulee varmasti elämäsi antoisin. Tulossa 
on upouusi maailma opiskeltavana, paljon 
mukavia ihmisiä ja railakkaita tapahtumia. 
Biologia on kiinnostava ja monipuolinen 
opiskeluala ja Oulun yliopistolla on monia 
eri vaihtoehtoja mitä opiskella. 

Itselläni on alla koulutus restonomiksi ja 
nyt seurasin pitkäaikaista unelmaani biolo-
gian pariin, kasvit ja evoluutio ovat minusta 
siisteintä ikinä. Aion suunnata pääaineelta-
ni ekologiksi, mutta sinusta voi tulla myös 
biotieteilijä ja voit lukea sivuaineeksi vaikka 
psykologiaa tai japania. Kaikella ei siis tarvit-
se olla mitään tekemistä biologian kanssa. Itse olen eniten tykännyt siitä, että yliopistolla 
olen päässyt käytännössä opiskelemaan kasveja sekä eläimiä lajintunnistus- sekä kenttä-
kursseilla. Minusta on myös ollut mukava puuhastella opetussuunnitelman ulkopuolisia 
projekteja uusien kaverieni kanssa, johon myös sinulla on mahdollisuus maastossa tai 
esimerkiksi kasvimuseolla. Fuksivuonnani olin mukana lintuja bongaamassa tiirakurssilla 
ja tutkimassa ilmastonmuutoksen vaikutusta tiaisten pesintään opettajan omassa tutki-
musprojektissa, opintopisteitä ja hyviä yhteyksiä vastaan, luonnollisesti. Kaikki on mah-
dollista, ihan sen mukaan mikä sinua eniten kiinnostaa!

Toivotan sinut lämpimästi tervetulleeksi omastakin puolestani. En malta odottaa, että 
päästään tapaamaan! Ota rohkeasti yhteyttä, jos mieleesi herää mitä tahansa kysymyksiä 
(loponen.laura@gmail.com). Minä olen täällä sinua varten!
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Moikka sinä uusi fuksi! Minä, Anna Eskola, 
oon yks pienryhmäohjaajista eli fuksin tuki 
ja turva ensimmäisen vuoden ajan. Oon Ou-
lusta kotosin, 23-vuotias, toimiterapeutin 
opinnot biologiaan vaihtanut likka! Tykkään 
liikkua ja ulkoilla, varsinkin oman koiran 
kanssa. Biologian alallekki mut veti nimen-
omaan kiinnostus eläimiin ja luontoon.  

Aloitan nyt itse toista vuotta bilsalla, 
elikkä oma fuksivuosi on hyvässä muistissa. 
Mulle fuksivuosi ja varsinkin sen alku sisälsi 
erittäin paljon uutta opittavaa ja uusia siis-
tejä tyyppejä. Vaikka oon oululainen, niin 
yliopistomaailma tuntui silti antavan tähän 
kaupunkiin täysin uutta perspektiiviä. Ja oot 
muute tullu hyvään yliopistoon ja kaupun-
kiin! Täällä on tarjolla vaikka ja mitä opiskel-
tavaksi ja aktiiviselle ja sosiaaliselle tyypille 
täällä on enemmä meininkiä tarjolla, ku ehtii 
osallistua. Elikkä kaikkea huippua on edes-
sänne! 

Ite oon myös liikuntatuutori, elikkä mulle voi nakata kyssäriä kaikesta asiaan liittyvästä 
ja voi toki asiaan liittymättömästäki ilomielin tulla nakkaan juttua! Musta saa myös siis 
kaveria tutustumaan esimerkiksi uuden (tai vanhan) kaupungin liikuntamahdollisuuksiin 
ja jos liikkuminen ja uusien lajien kokeilu kiinnostaa, voin informoida meidän liikuntatuu-
torien järjestämistä häppeningeistä enemmänkin. 

Biologia alana on myös mahdollisuuksien maailma, joten onnea hurjasti että tänne 
pääsit. Tämä on laaja ala ja tarjolla on monennäköstä suuntaa, mitä lähteä tutkaileen 
kuha opinnot etenee. Ite en vielä edes tiiä, mikä puoli mua eniten kiinnostais bilsalla, 
eli elä sinäkää ota siitä ressiä. Kaikki selviää aikanaan. Onnea koulupaikasta ja tsemppiä 
ensimmäiseen vuoteen!
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Heippa ja tervetuloa Oulun yliopistoon! En-
siksi hirmuisesti onnea tulevasta opiskelu-
paikasta, olet sen varmasti ansainnut! Olen 
Jonna, 24-vuotias ja alun perin kotoisin Ka-
jjaanista. Harrastan luonnossa liikkumista, 
matkustelua ja elokuvia. Olen myös aktiivi-
nen järjestöjäsen Luonto-Liitossa. 

Oulu ja yliopisto olivat minulle jo tuttuja 
ennen fuksivuottani. Ymmärrän kuitenkin, 
että opiskelujen aloittaminen voi olla vaike-
aa ja tuntua sekavalta vieraassa ympäristös-
sä, mutta olen sitä varten sinua auttamassa 
pienryhmäohjaajana! Voit olla minuun yhte-
ydessä jo ennen syksyä, jos tulee kysyttävää 
(s-postini: jonna.heikkinen1@gmail.com).

Biologian opiskelussa intohimoni ovat 
ekologia ja lasten kaitseminen eli aineen-
opettajuus. Unohtumattoman fuksivuoteni railakkuuden ja joka kissanristiäisissä ravaa-
misen lisäksi on opiskeluun jäänyt aikaa, joskus enemmän ja vähemmän. Mutta hei, kaik-
kein tärkeintähän on nauttia siitä, mitä tekee! Niinpä ohjeena sinulle tuleva fuksi: vietä 
ensimmäinen vuotesi täysillä! Kannattaa reippaasti tutustua muihin ihmisiin, verkostoi-
tua ja osallistua opiskelijatapahtumiin. Järjestö-, kerho -ja harrastustoimintaa on paljon 
tarjolla, projektitöitä unohtamatta. 

Mut elä hättäile, istu mättäälle. Kyllä se oma poloku sieltä löytynnee! 
Kiva, kun kohta tavataan! 
Terkuin, Jonna Heikkinen, pienryhmäohjaaja/pro
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Terppa kaikki tulevat fuksit ja hurjasti onnea 
opiskelupaikan saamisesta! Minä olen Veera 
Hiltunen ja toimin yhtenä pienryhmäohjaa-
jistanne nyt alkavana fuksivuotena. Täytän 
alkusyksystä 21 vuotta ja aloitan syksyllä toi-
sen vuoden opintoni biologian parissa.

Olen koko ikäni asunut täällä Oulussa, ja 
vaikka kaupunki olikin minulle ennestään 
hyvin tuttu, tuntui viime syksynä yliopisto-
elämän aloittaminen todella jännittävältä. 
En omalta alalta aluksi tuntenut ketään, 
mutta jo ensimmäisten päivien aikana uu-
sia kavereita alkoi löytymään. Omien koke-
musten pohjalta voin sanoa, että opiskelija-
yhteisön tarjoamat tapahtumat ja tietenkin 
bileet ovat elämän parasta aikaa. Muukin 
yliopistomaailma aukeaa yllättävän nope-
asti, vaikka alku voi tuntua hämmentävältä. 
Ja tietenkin me pienryhmäohjaajat olemme 
täällä sitä varten, että autamme teitä saa-
maan kaiken irti ensimmäisestä vuodestanne.

Itse aion biologiassa suuntautua BT-puolelle ja haaveissa olisi tutkijan hommat. Va-
paa-aikanani vietän paljon aikaa ystävieni kanssa, piirrän ja valokuvaan. Lisäksi tykkään 
todella paljon matkustella aina, kun aikataulu vaan sallii.

Minä odotan jo innolla tulevaa syksyä ja kaikkea mitä se tuo tullessaan! Haluan toivot-
taa silti vielä mahtavaa loppukesää ja tervetuloa Oulun yliopistoon opiskelemaan biolo-
giaa. Pian tavataan!
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Tutkinto-ohjelman esittely
Minna Vanhatalo, amanuensis

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

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

Suuntautumisvalintojen tekeminen on 
mahdollista ensimmäisestä vuodesta läh-
tien, mutta jos ei ole vielä varma kiinnos-
tuksensa kohteesta opiskelija voi lukea 
ensimmäisen vuoden opinnot kaikille tar-
jottavista pakollisista tai vaihtoehtoisista 
perus- ja aineopinnoista. Käytännössä en-
simmäisen vuoden opiskelu on paljolti ke-
mian kursseja, peruslajintuntemusta sekä 
kasveista että eläimistä ja peruskursseja 
ekologiasta, genetiikasta, solubiologiasta ja 
kehitysbiologiasta. Moniin kursseihin kuu-
luu sekä luento- että harjoitusosuudet, jo-
ten tietämystään pääsee syventämään myös 
käytännön tasolla.

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

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

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

Maisterintutkinnon pääaineet

Ekologia 

Ekologia käytännössä tarkoittaa eliöi-
den, niiden käyttäytymisen, populaatioi-
den, lajien tai joidenkin alueiden eliöyh-
teisöjen tutkimusta - suuri erityisesti 
eläinekologisen tutkimuksen osa on myös 
evoluutioon liittyvä lähestymistapa. Kas-
viekologian “perimmäisenä tarkoituksena” 
voidaan sanoa olevan tarkastella kasveja 
osana elinympäristöään, ja tähän tarkas-
teluun taas on olemassa useita erilaisia 
lähestymistapoja: mm. yksittäisiin kasvi-
lajeihin, tietyn alueen populaatioihin, kas-

viyhteisöihin tai kasvien evoluutioon painottuvat näkökulmat. Ekologia voi myös tarkas-
tella myös esim. kasvien ja eläinten, sienten tai mikrobien välisiä vuorovaikutussuhteita. 
Ekologian suuntautumisvaihtoehdokseen ja pääaineekseen valitsevatkin yleensä ne opis-
kelijat, joiden mielestä molekyylit, solut ja muut niiden kaltaiset pikkutilpehöörit tuntu-
vat varsin mitättömiltä (ja myös käsittämättömiltä) suureen eläin- ja kasvikokonaisuuteen 
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. Ekologit eivät pelkää liikkua ulkona säällä kuin säällä, 
ja piiloutuvatkin muita biologeja harvemmin laboratorioiden kätköihin. Toki kenttätöis-
sä saatuja aineistoja täytyy työstää sisätiloissa ja kokeita joskus jatkaa kontrolloiduissa 
oloissa neljän seinän sisällä. Eläinekologien kaikenkarvaisesta joukosta löytyvät yleensä 
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myös ne fanaattisimmat lintuharrastajat, kalamiehet ja perhostenkeräilijät sekä muut jo 
nuoruusvuosinaan luontoharrastuksen pariin haksahtaneet tyypit.

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

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

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

Biologian tutkinto-ohjelman opettajat 
ovat myös tutkijoita. Ekologinen tutki-
mus on Oulussa painottunut evoluutio-, 
käyttäytymis-, populaatio-, molekyyli- ja 
yhteisöekologiaan ja näitä taitoja jaetaan 
myös opiskelijoiden opittavaksi. Erityisesti 
tutkitaan sosiaalista vuorovaikutusta, su-
kupuolivalintaa, ilmastonmuutoksen aihe-
uttamia yksilö- ja populaatiotason vasteita 
sekä taantuvien tai uhanalaisten eliöpo-
pulaatioiden selviytymistä ihmisen muut-
tamissa elinympäristöissä. Tutkimuskoh-
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teina ovat esimerkiksi tiaiset, suurpedot, 
perhoset, kiiltomadot, mykorritsasienet ja 
uhanalaiset kasvit. Yhteisöekologisen tut-
kimuksen keskeiset teemat liittyvät luon-
non monimuotoisuuden vähenemiseen 
sekä mahdollisuuksiin sen pysäyttämiseen 
ekosysteemien entisöinnin avulla, näitä 
ilmiöitä tutkitaan mm- vesiselkärangatt o- vesiselkärangatto-
mien ja vesisammalien avulla.

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

Genetiikka ja fysiologia

Oulussa biologiaa opiskelevan yksi vaihtoehto on suuntautua biotieteisiin, jolloin 
pääaine maisterivaiheessa on genetiikka ja fysiologia. Genetiikka kattaa tutkimusken-
tässään koko eliökunnan. Ensimmäisenä opiskeluvuonna on tarjolla luentoja ja harjoi-
tuksia. Banaanikärpäsiin (Drosophila melanogaster), lituruohoon (Arabidopsis thaliana) 
ja kolibakteeriin (Eschericia coli), jotka ovat genetiikan tutkituimpia eliöitä, saa tällöin 
konkreettisen “näppituntuman”. Myöhemmin opinnoissaan pääsee tutustumaan syvem-
min populaatio-, molekyyli- ja sytogenetiikkaan. Geneetikon opintoihin kuuluu tietty 
määrä pakollisena biokemiaa ja kemiaa, joista useimmat lukevat hieman laajemmankin 
kokonaisuuden. Muita sivuaineita genetiikan opiskelijoilla saattaa olla esimerkiksi mark-
kinointi tai tilastotiede, ja ovatpa jotkut ryhtyneet opettajiksikin, jolloin sivuaineina ovat 
kasvatustieteet ja yleensä maantiede. Yleisimmin geneetikon löytää labrasta, mutta ei 
hän tietokoneen ääressäkään ole harvinainen näky. Töiden suunnittelu ja saatujen tutki-
mustulosten käsittely tapahtuu tietysti koneen ääressä.

Fysiologia on biologisen tieteen alue, joka pyrkii selittämään eliöiden elintoimintoja ja 
niihin liittyviä lainalaisuuksia. Fysiologialla tarkoitetaan kaikkia tapahtumia, jotka esiinty-
vät molekyyli-, solu-, solukko-, kudos-, elin-, elimistö-, ja organismitasoilla. Perimmäisenä 
tarkoituksena on selvittää kokonaisvaltaisesti kaikkia niitä prosesseja, jotka ohjailevat eli-
öiden kehitystä, toimintaa sekä vuorovaikutuksia ympäristönsä kanssa.

Fysiologian opiskelu alkaa fuksivuoden keväällä luennoilla ja harjoituksilla, joissa pe-
rehdytään eläinten histologiaan eli kudosten rakenteisiin sekä kehitysbiologiaan. Toisen 
vuoden keväällä on vuorossa eläinfysiologian ja funktionaalisen kasvibiologian perus-
kurssit. Fysiologian ohessa opiskellaan mm. biokemiaa, kemiaa, genetiikkaa, ekologiaa ja 
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muita oppiaineita. Tärkeää on luoda vankka tietopohja, joka auttaa ymmärtämään fysio-
logisia prosesseja.

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

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

Geneetikot ja fysiologit ovat sijoittuneet yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten pal-
velukseen, ammattikorkeakouluihin, maatalouden- ja metsäntutkimukseen liittyviin lai-
toksiin (esim. Luonnonvarakeskus, LYNET), 
lääkeyritysten ja muiden bioalan yritysten 
palvelukseen. Lisäksi heillä on pätevyys 
toimia eri hallinnon tasoilla monenlaisissa 
asiantuntijatehtävissä (ministeriöt, Akate-
mia, aluehallinto). Pääosa aineenopetta-
japuolelta valmistuneista toimii opettaji-
na. Jos valmistuneiden aineenopettajien 
tutkintoihin on sisältynyt myös biotieteen 
suuntautumisvaihtoehdon mukaiset opin-
not, ovat he voineet sijoittua myös tutki-
muspuolelle. Biologian työmarkkinoilla 
fysiologian ja genetiikan alan ja sen mene-
telmien hallinta on merkittävä etu. Tutkimuksen aloilla, erityisesti nykyisten menetel-
mien tuottamien laajojen aineistojen tiedonhallinta on hyödyllistä. Osa valmistuneista 
jatkaa opintojaan tutkijoiksi.
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Aineenopettajakoulutus

Jos sinusta tuntuu, ettei tutkijan ura ole 
luotu sinua varten, on sinulla mahdollisuus 
valita aineenopettajan suuntautumisvaih-
toehto. Tähän suuntautumisvaihtoehtoon 
valitaan vuosittain 10 opiskelijaa ja pyrkiä 
voi ensimmäisen opiskeluvuoden kevääs-
tä alkaen. Aineenopettajaksi suuntautuvat 
suorittavat monipuolisesti ekologian, fysio-
logian ja genetiikan opintoja. Pääaineekseen 
aineenopettajat voivat valita FM-tutkintovai-
heessa ekologian, genetiikan ja fysiologian 
tai biologian (opiskelijat, jotka tekevät sup-
pean tutkielman). Pro gradu-tutkielma on 
mahdollista suorittaa joko 20 tai 40 opinto-
pisteen laajuisena. Suppeampi tutkielma ei 
kuitenkaan anna opiskelijalle mahdollisuutta 
jatko-opintoihin. Aineenopettajaksi opiske-
leva suorittavat biologian opintojensa lisäksi 
LuK-tutkintovaiheessa vähintään 25 op:tä ja 
FM-tutkintovaiheessa 35 op:tä toisen ope-
tettavan aineen opintoja. Yleisimmin valittu 
aineyhdistelmä on biologia-maantiede mut-
ta esimerkiksi kemia, psykologia tai avoimes-
sa yliopistossa suoritettava terveystieto on mahdollinen vaihtoehto biologian rinnalle.

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

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

Luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelusivut: http://www.oulu.fi/lutk/opiskelu

WebOodista löydät biologian kurssikuvausten lisäksi myös kaikkien Oulun yliopiston 
tutkinto-ohjelmien kurssitarjonnan https://weboodi.oulu.fi/oodi/ (nettisivun vasen ylä-
reuna, ei vaadi sisäänkirjautumista)

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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Pikaopas Ouluun

Oulu on melko laaja kaupunki asukaslukuun nähden ja lääniä riittää kaikenlaiseen teke-
miseen. Tässä jutussa yritetään koota pieni, tiivis paketti Oulusta ja sen parhaista pai-
koista. Lisää tietoa oululaisesta opiskelijaelämästä ja kaupungista itsestään löydät myös 
Fuksi opuksesta (www.oulu.fi/external/opiskelijan_opas.pdf) ja Oulun kaupungin sivuil-
ta: www.ouka.fi

Yliopisto ja sen lähellä sijaitsevat palvelut

Yliopiston pääkampus sijaitsee noin viiden kilometrin päässä Oulun keskustasta Lin-
nanmaan kaupunginosassa, mutta tämä ei eloa haittaa, sillä peruspalvelut – apteekki, 
kaupat, posti, kirjasto, Alkokin – löytyvät läheltä. Kampusalue on suuri, mutta yhtenäi-
nen: sisäkautta pääsee alueen joka soppeen. Ennen omassa siivessään sijainnut entinen 
biologian ala on syksyllä 2015 muuttanut G4-portaiden toiseen kerrokseen, josta kaikki 
henkilökunnan työhuoneet löytyvät yhdeltä käytävältä. Biologian alakerrassa on uudet 
remontoidut opiskelutilat ja opetuslaboratoriot, jossa fuksit pääsevät tenttaamaan mm. 
kasveja. Lisää tietoa Oulun yliopistosta: www.oulu.fi/yliopisto.

Lähellä biologian entisiä tiloja, ravintola Aavan läheisyydessä, sijaitsee eläinmuseo, jonka 
näyttely siirtyy keväällä 2017 jonnekin. Pienen kävelymatkan päässä yliopiston pohjois-
puolella sijaitsevat kasvitieteellinen puutarha, johon kannattaa ilman muuta tutustua. 
Kasvihuoneiden trooppinen osasto on hyvä paikka simuloida etelänmatkaa keskitalvella.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS sijaitsee 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 Amican ja Unirestan ravintoloissa on halpaa (kirjoitus-
hetkellä tavallinen lounas maksaa opiskelijalle 2,60 e). Annokseen sisältyy leipä, salaatti 
ja juomaksi maitoa, piimää, mehua, kotikaljaa tai vettä. Monesta ruokalasta saa ostettua 
myös hieman kalliimpaa (mutta silti halpaa) herkkuruokaa, kuten salaattibaarin antimia, 
pitsaa, pihvejä ja hampurilaisia. Mitä mainioimman hampurilaisaterian hinta opiskelija-
kortilla ravintola Kastarissa on 4,95 euroa, hintaan sisältyen salaatti, juoma ja leipä. Lisää 
tietoa: www.amica.fi ja www.uniresta.fi

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

Sonja Viljamaa, Anna Lukkarinen, 
Emmi Virsula, Timo Kanniainen, 

Nelli Rönkä, Antti Pöllänen, 
Sami Saarenpää, Aleksi Takala
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Asuminen ja liikkuminen Oulussa

Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö PSOAS tarjoaa opiskelijoille solukämppiä, yksiöi-
tä ja isompiakin asuntoja. Niitä joutuu tosin joskus odottamaan melko pitkään, ja varsin-
kin syksyllä uusien opiskelijoiden saapuessa asunnot voivat olla kiven alla. Muita asun-
nontarjoajia ovat mm. Opiskelijoiden vuokravälitys OVV, Oulun Sivakka Oy ja VVO. Myös 
sanomalehti Kalevassa on paljon vuokrailmoituksia.

Kaijonharju on aivan Linnanmaan kaupunginosassa sijaitsevan yliopiston vieressä oleva 
asuinalue, jossa on paljon opiskelija-asuntoja. Toinen suurehko opiskelija-asuntokeskitty-
mä löytyy Syynimaalta, joka sijaitsee noin kilometrin päässä yliopistosta. Opiskelija-asun-
toja on toki muuallakin Oulussa, kuten Toppilassa, joka sijaitsee muutaman kilometrin 
päässä yliopistosta ja on melko suosittu asuinalue. Opiskelija-asunnon voi löytää myös 
keskustan liepeiltä tai Tuirasta.

Liikkuminen Oulussa sujuu parhaiten pyöräilemällä, joka tosin tapahtuu lähes aina vas-
tatuuleen. Pyöräteitä on paljon ja ne ovat hyvässä kunnossa sekä varustettuja informatii-
visilla opastekylteillä, joiden avulla navigoiminen oudompiinkin paikkoihin sujuu helposti 
(ensimmäisinä viikkoina suosittelen kuitenkin kartan ottamista mukaan ihan varmuuden 
varalta). Jos sää on sateinen tai pyöräily ei muuten vain huvita, niin paikasta toiseen pää-
see myös Oulun joukkoliikenteen busseilla. Kertalippujen hinnat ovat tosin melkoisen 
törkeitä (3,30 € päivällä, yöllä 6,60 €) ja bussit ovat aika usein myöhässä aikataulusta. 
Jos tästä huolimatta haluaa kulkea bussilla, kannattaa ehdottomasti ostaa  Waltti-kort-
ti, johon saa ladata haluamallaa summalla rahaa. Kortilla matkan hinnaksi tulee 2,05 €. 
Kuukausikortti on kätevä, jos bussilla tulee kuljettua paljon ja säännöllisesti. Sen saa os-
tettua ainakin toistaiseksi esimerkiksi Oulun keskustassa sijaitsevassa Oulu10:stä opis-
kelijahintaan 43 euroa. Bussiaikataulut ja -reitit voi tarkistaa netistä osoitteesta www.
oulunjoukkoliikenne.fi ja reaaliaikaisen reittikartan löydät osoitteesta jl.oulunliikenne.fi. 
Aikataulut löytyvät myös joukkoliikenteen aikatauluvihosta tai kaikille opiskelijoille luku-
vuoden alussa jaettavalta ylioppilaskunnan kalenterin takasivulta, jos kulkee keskustan ja 
yliopiston välillä.

Liikunta- ja harrastusmahdollisuudet

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

Raksilan uimahalli sijaitsee yliopistosta katsottuna keskustan toisella puolella, Raksilan 
kaupunginosassa. Siellä pääsee uinnin lisäksi salille ja nyrkkeilemään, ja siellä järjeste-
tään myös monenlaisia itsepuolustus- ja kamppailulajikursseja. Raatin uimahalli sijait-
see Raatinsaaressa, keskustan lähimaastossa. Hietasaaressa puolestaan sijaitsee Kylpylä 
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Eden, jossa opiskelija pääsee lämpimiin vesiin pulikoimaan noin kahdeksan euron hin-
taan, johon sisältyy kuntosalimaksu. Edenissä on mahdollista käydä myös kaikenlaisis-
sa hemmotteluissa, jos rahaa riittää. Edenin edustalla sijaitsee Oulun isoin hiekkaranta 
Nallikari, auringonpalvojien unelmakohde kesäaikaan, ja siihen liittyvä leirintäalue on 
aivan kylpylän vieressä. Uimaan haluavat saavat kahlata Nallikarissa melko pitkälle, jot-
ta pääsevät tarpeeksi syvään veteen. Hieman vähemmällä kahlaamisella uimaan pääsee 
esimerkiksi Tuiran uimarannalla, jossa on talvisin mahdollisuus avantouintiin.

Biologien ainejärjestö eli biologikilta Syntaksis ry järjestää myös killan omia liikunta-
vuoroja, joilla pelataan sählyä, lentopalloa, ultimatea, pesistä, biitsiä, mitä vaan! Killal-
la on myös perinteisesti ollut edustusjoukkueet Oulun korkeakoululiikunnan miesten ja 
naisten salibandysarjoissa. Syksyisin ja keväisin kiltalaiset pelaavat ultimatea ja jalkapal-
loa ulkokentällä, ja talvella höntsäillään kaukalopallon parissa. Kaikki ovat tervetulleita 
mukaan!

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

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

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

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

Musiikinharrastajille on tarjolla Oulussa kuorolaulua rentomielisen TeeKu:n eli teekkari-
kuoron tai korkeatasoisemman, koelaulutkin järjestävät Cassiopeian riveissä. TeeKu on 
laulajilleen ilmainen tai ainakin hyvin edullinen. Cassiopeia sen sijaan perii vuodessa jä-
seniltään järkyttävän 70 €:n maksun vuodessa, joten lompakolle käy hoilottelu – toivot-
tavasti tilanne muuttuu tulevina vuosina. Jos soitat jotain puhallinsoitinta tai lyömäsoit-
timia, on paikkasi ehdottomasti Teekkaritorvissa, Oulun opiskelijapuhallinorkesterissa. 
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Meininki on siellä mahtava ja yhteishenki erinomainen! Ohjelmisto voi olla haastavaa, 
mutta kukaan ei ole lyömässä tahtipuikolla: napsautat vaikka oluen auki ja otat rennosti 
vaikean biisin aikana.

Myös Oulun yliopiston ylioppilaskunnan eli OYY:n (jonka jäsen sinäkin olet kohta!) alaise-
na toimii monia harrastejärjestöjä. OYY:n järjestöistä löytyy taatusti jokaiselle jotakin, sil-
lä tarjolla on kulttuuria, musiikkia, pelejä, liikuntaa, politiikkaa sekä kristillistä toimintaa. 
Omana kategorianaan on mainittava osakunnat, jotka kuuluttavat pohojalaasten sekä 
etelä- ja keskipohojalaasten, kaenuulaisten ja lappilaisten kotiseutuylpeyttä, kokoavat 
yhteen samalta seudulta kotoisin olevia ihmisiä sekä vaalivat murreperinteitä. Ajantasai-
nen lista harrastejärjestöistä ja linkit niiden kotisivuille: www.oyy.fi/opiskelijalle/jarjesto-
toiminta/harrastejarjestot.

Ravintolat ja kulttuuri

Suureen kaupunkiin mahtuu paljon ravintoloita. Erityisiin herkutteluhetkiin sopii esi-
merkiksi Torinrannassa sijaitseva Pannukakkutalo, josta saa sekä suolaisia että makeita 
pannukakkuja. Hinnat vain ovat melko hirmuiset, mutta annokset ovat onneksi jättimäi-
siä! Yliopiston läheisyydessä Kaijonharjussa sijaitsee myös Pizzeria Baabel, joka ruokkii 
nälkäiset opiskelijat niin excursioiden eli ainejärjestöjen järjestämien retkien jälkeisinä 
päivinä kuin muina sellaisina hetkinä, jolloin suolainen on tarpeen (annokseen kuuluu 
myös salaatti).

Oulun paras olutpaikka on Rotuaarilla sijaitseva Oluthuone Leskinen, jossa on monipuo-
linen oluttarjonta. Paikan ihanat tapas-annokset ovat myös kokeilemisen arvoisia. Muita 
hyviä pubeja, pystäreitä eli istuskelupaikkoja keskustassa ovat mm. St. Michael, Leskinen,  
Graali ja Kuluma, jotka sijaitsevat kaikki muutaman korttelin alueella. 45 Specialissa eli 
tuttavallisemmin Nelivitosessa on varattu kokonainen kerros istuskelulle, mutta baaris-
sa on myös tanssilattia (sekä ylä- että alakerrassa), ja usein bändejä soittamassa. 45 on 
hyvä keikkapaikka ja rokkibaari, mutta hevimmästä menosta pitävä löytää samanhenkisiä 
ihmisiä ainakin Hevimesta-nimisestä baarista. Sitkeistä huhuista huolimatta myös sieltä 
löytyy tanssilattia vähintäänkin moshaamista varten. Karaokea Hevimestassa lauletaan 
joka ilta ja keikkojakin järjestetään. Likempänä yliopistoa, Kaijonharjussa, sijaitsee ravin-
tola Caio, opiskelijoiden kantapaikka. Kuivasjärven pohjoisrannalla sijaitsee Teron Pub, 
joka on jälleen onnistunut lyömään itsensä läpi Oulun biologien opiskelijakulttuuriin. 

Silloin tällöin on mukava käydä elokuvissa. Keskustassa sijaitsee elokuvateatteri Finnkino 
Plaza, joka on kylläkin melko kallis. Yksityisomistuksessa oleva pienehkö elokuvateatteri 
Star sijaitsee Tuirassa. Sen hieman halvemmista lipuista saa vielä euron opiskelija-alen-
nuksen. Kulturellin henkilön kannattaa pistäytyä myös Oulun kaupunginteatterissa, joka 
sijaitsee aivan torin ja kaupungin pääkirjaston vieressä. Myös Kulttuuritalo Valveella jär-
jestetään monia mielenkiintoisia näyttelyitä ja esityksiä.
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Ekologiset shoppailumahdollisuudet

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

Antikvariaattejakin on useita, mutta niistä parhaana on mainittava Isokadulla sijaitseva 
Oulun keskustan Antikvariaatti.

Eiköhän näillä neuvoilla pääse ainakin alkuun. Pienryhmäohjaajat ja muut tulevat opiske-
lutoverisi kertovat varmasti mielellään lisää Oulun aktiviteeteista sitten syksyllä, kunhan 
kysyt rohkeasti. Tervetuloa Ouluun!

”Oulu on paska kaupunni, jossa yliopisto on rakennettu suolle, satama maalle ja kirjasto 
mereen”

- Gaius Julius Caesar katkerana Oulun vuosistaan, 30 eaa.
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Opintojesi alkuun kuuluvassa orientoitumisvaiheessa törmäät vääjäämättä valtavaan in-
formaatioryöppyyn eli moniin uusiin termeihin ja lyhenteisiin, joiden oppiminen saattaa 
viedä aikaa. Biologian opiskelijoiden arkikieleenkin on vakiintunut monia sanoja, joita ei 
biologipiirien ulkopuolella tunneta.

Tästä raikkaan miehen sanakirjasta (”Freshman’s dictionary” hörhör) voit luntata sa-
noille selityksiä ja saada niille merkityksiä.

Amica – Opiskelijaravintoloiden pyörittäjä. Takaa meille vähävaraisille opiskelijoille her-
kullista ja edullista muonaa.
Atlas – Maantieteen opiskelijoiden kilta. Viininpunaiset haalarit (ks. Histoni). Mantsalai-
set osaavat lukea hyvin karttoja ja heitä näkyy paljon biologian kursseilla.
Biotieteilijä / bt / beetee – Käytetään biologikillan sisällä määritettäessä opiskelijan mie-
lenkiinnon kohteita biologian alaan liittyen: ”Tuleeks susta beetee vai ekologi?” Biotie-
teilijät viihtyvät laboratorioympäristössä ja ovat kiinnostuneita genetiikasta, eläin- tai 
kasvifysiologiasta. Vrt. ekologi.
Blanko – Tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden kilta. Tummansiniset haalarit. Blankolai-
set ovat hyviä tietokoneiden kanssa ja tykkäävät koodailla.
Ekologi – Kumisaapasbiologi. Viihtyy maastohommissa luonnon helmassa. Kala- ja lintu-
harrastajat ovat usein ekologeja. Voidaan puhua erikseen eläinekologeista ja kasviekolo-
geista. Vrt. biotieteilijä.
Excu / Excursio / Ekskursio – Retki tai pidempi matka usein toiselle paikkakunnalle vir-
kistystarkoituksessa. Järjestäjänä usein eri killat tai kattokillat. Ohjelmana esim. yrityksiin 
ja toisiin alan opiskelijoihin tutustumista. Esim. Syntaksis järjestää joka syksy Fuksiexcun 
Oulangan kansallispuistoon.
Fuksi / phuksi – Englanniksi ”freshman”, suomeksi ensimmäisen vuoden opiskelija. Termi 
käytössä myös joillakin ammattikorkeakoulualoilla.
Fuksiexcu – Syntaksiksen järjestämä excu, joka suuntautuu usein Oulangan tutkimusase- järjestämä excu, joka suuntautuu usein Oulangan tutkimusase-excu, joka suuntautuu usein Oulangan tutkimusase-
malle. Excun tarkoituksena tutustuttaa fukseja ja vanhempia opiskelijoita toisiinsa ja pi-
tää hauskaa.
Haalarit – Opiskelijan univormu, jota käytetään useissa opiskelijatapahtumissa. Jokai-
selta killalta löytyy oman värisensä, esimerkiksi Syntaksislaisten haalarit ovat vihreät. 
Haalareissa on usein opiskelijan alaan liittyvien yritysten tai muiden tahojen mainoksia. 
Haalareita usein koristellaan haalarimerkeillä, pinsseillä, kirjoituksilla ja muulla sälällä. 
Biologian fuksit tekevät yhdessä syksyllä haalaritilauksen ja valmiit haalarit saapuvat 
yleensä alkukeväästä (pienryhmäohjaajat kertovat tästä enemmän sitten syksyllä).
Haalarimerkit – Tapahtumissa ja eri kiltojen kiltahuoneilla myytäviä merkkejä. Jokaisella 
killalla on omat mallinsa. Ommellaan käsin haalareihin, ei liimata!
Histoni – Biokemian opiskelijoiden kilta. Viininpunaiset haalarit (ks. Atlas). Biokemia on 
yksi suosituimmista sivuaine biologian opiskelijoiden keskuudessa.

Biologian fuksien sanakirja
Heini Remes, Emmi Virsula, Antti Pöllänen
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Humanisti – Opiskelee inhimillisiä asioita, kuten kirjallisuutta, filosofiaa tai ihmisen histo-
riaa. Yhteen nisäkäslajiin rajautunut ala. Osalla baskerit, juovat gambiinaa. (Taitt. huom. 
Myös monet biologit nauttivat kampiviinasta.)
Kattokilta – Ainejärjestöjä yhdistävä ainejärjestö, esimerkiksi biologikilta Syntaksis kuu-
luu Oulun luonnontieteilijöihin eli OLuT-nimiseen kattokiltaan, johon kuuluvat myös esi-
merkiksi kemisti-, geologi- ja maantieteilijäkillat.
Kilta – Tarkoittaa ainejärjestöä. Suunnilleen kaikki opiskelijat kuuluvat alansa ainejärjes-
töihin, joihin liitytään heti opintojen alussa (pienryhmäohjaajat kertovat tästä varmasti 
lisää). Killalla on virallinen hallitus ja toimihenkilöitä, joiden tehtävänä on toimia kiltalais-
ten äänenä yliopistomaailmassa, ajaa kiltalaisten etua opiskeluun liittyvissä asioissa ja 
järjestää heille virkistystapahtumia.
Kiltis / Kiltahuone/Guilty’s – Kiltalaisten kotipesä, jossa rentoutua, jutustella, juoda ku-
pillinen kahvia tai teetä ja säilyttää romuja. Hyvä paikka tutustua ihmisiin ja hengähtää lu-
entojen välissä. Jokaisella killalla on oma kiltahuoneensa. Kiltistä hallitsee Sameli Julma.
Käpy – Biologian opiskelija, jonka fuksipäivät ovat jo kaukainen, mutta onnellinen muis-
to. Huhut kertovat, että kävyksi muututaan viidennen opiskeluvuoden jälkeen, mutta kä-
pyys on arka aihe, jonka tarkasta alkamisajasta on kiistelty paljon.
Kumisaapasbiologi – Ks. ekologi.
Lattari – Biologikielessä synonyymi tieteelliselle lajinimelle. Esimerkiksi Trientalis euro-
paea on metsätähden tieteellinen nimi eli lattari.
LAL – Luonnontieteiden akateemisten liitto.
Lehdykkä – Biologikilta Syntaksis ry:n julkaisema ainejärjestölehti, biologian opiskelijoi-
den äänitorvi ja armas viihdyke, joka ilmestyy neljästi vuodessa. Lehdykkään kaivataan 
jatkuvasti uusia juttuja ja kuvia, joten mukaan vaan, jos lehden julkaisutoiminta kiinnos-
taa! Tämä Fuksi-Lehdykkä on Lehdykän erikoisnumero, joka jaetaan vain potentiaalisille 
ensimmäisen vuoden opiskelijoille.
Lipasto –Sanan yliopisto lempinimi, jota kaikki käyttää. Tarkoittaa yleensä Linnanmaan 
kampusta.
Loimu –Tammikuussa 2017 luonnontieteen ammattijärjestöt YKL, LAL ja metsänhoitaja-
liitto yhdistyvät ja fuusioituvat Loimuksi.
Lutka – Luonnontieteilijää tarkoittavaa opiskelijaslangia.
N – Tuntematon, ennalta-arvaamaton tai ääretön määrä viitattua yksikköä. Esimerkiksi 
“ännännen vuoden opiskelija” tarkoittaa melko pitkään opiskellutta henkilöä.
Nikoli – Geologien kilta. Mustat haalarit. Tykkäävät kivistä.
OLuT – Oulun luonnontieteilijät. Kattokilta luonnontieteilijäkilloille, kuten biologikilta 
Syntaksikselle. OLuT järjestää luonnontieteilijöille useita tapahtumia vuodessa (esim. 
Fuksikisat, Umpihankifutisturnaus, bileitä, ym.), ja jokaiselta siihen kuuluvalta killalta 
löytyy omat OLuT-vastaavansa.
o365 – Yliopiston sähköpostiohjelma, Outlook Office. Tarkista vähintään kolmesti 
päivässä. Sisältää ilmaisen Office-paketin (Word, PowerPoint, Excel jne.) 
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OPM – Oma pullo/pizza mukaan. Tapahtumailmoituksessa mainitaan ”opm”, mikäli pai-
kalla ei ole ruoka- tai juomatarjoilua.
OPM + OPM – Oma pullo ja pyyhe mukaan. Tapahtumailmoituksessa, mikäli paikalla on 
saunomismahdollisuus.
Optima – Oppimisympäristö. Luentodiat ja esseiden palautus löytyvät usein täältä.
OYY – Oulun yliopiston ylioppilaskunta. Kaikki Oulun yliopistossa opiskelevat kuuluvat 
ylioppilaskuntaan, myös sinä. Kuuluu Suomen ylioppilaskuntien liittoon (ks. SYL).
Paperikauppa – Central Stationin yläkerrassa keskusaulassa sijaitseva Unirestan kaup-
pa, jossa myydään kirjoitustarvikkeita 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.
PSOAS – Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö.
Sigma – Matematiikan, fysiikan ja biofysiikan opiskelijoiden kilta. Violettimustat haalarit. 
Joillakin biofyysikoilla voi olla myös samanväriset vihreät haalarit kuin biologeilla.
Sitsit – Akateeminen pöytäjuhla, jossa enemmän ja vähemmän tiukka käytöskoodisto. 
Syntaksis – Biologien kilta eli biologikilta eli ME! Vihreät haalarit. PARHAITA!
Syntaksiksen hallitus – Killan toiminnasta, kuten tapahtumien järjestämisestä ja talous-
tilanteesta, vastaava elin, joka koostuu eri vuosikurssia olevista ainejärjestöaktiiveista. 
Biologikillassa hallitukseen kuuluu noin kymmenkunta biologian opiskelijaa. Perinteisesti 
hallitukseen kuuluu vähintään yksi fuksi, joka hoitaa killan vrapuheenjohtajan tehtävää.
SYL – Suomen ylioppilaskuntien liitto, johon OYY ja ylioppilaskunnat muista Suomen yli-
opistoista kuuluvat.
Teekkari – Opiskelee teknisiä asioita. Erottaa ylioppilaslakista, jossa on tupsu. Juo jalovii-
naa/jallua/jalmaria. (Taitt. huom. Myös monet biologit nauttivat jaloviinasta.)
Teekkaritalo/”talo” – Teekkareiden omistama talo Kaijonharjussa, jossa pidetään 
usein bileitä, sitsejä ja saunailtoja. Syntaksiksen järjestämistä tapahtumista esimerkiksi 
pikkujoulut, Viherbileet ja Junttibileet pidetään Teekkaritalolla.
Uniresta  – Opiskelijoiden omistama ravintola, sijaitsee päärakennuksessa.
Valenssi – Kemian opiskelijoiden kilta. Keltaiset haalarit.
Verba – Kielten opiskelijoiden kilta. Humanisteja. Samanväriset vihreät haalarit kuin bio-
logikillalla.
Vihreät naulakot – Vihreitä naulakkoja, joiden edessä tapahtuu lipunmyynti erilaisiin ta-
pahtumiin. Löytyvät yliopiston aulasta.
Walhalla – Lääkisläisten omistama talo Nallikarissa. Tapahtumien tapahtumapaikka.
WebOodi – Järjestelmä, jossa ilmoittaudutaan kursseille ja tentteihin. Pitää myös kirjaa 
opiskelujesi (mahdollisesta) etenemisestä.
YKL – Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto. 
YTHS – Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö. Terkkari yliopiston kyljessä.




