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Päätoimittajan palsta
Lehdykän toimitus on jälleen uurastanut 
teille, hyvät, pahat ja tulevat biologian 
opiskelijat, ikioman fuksipainoksenne, joka 
yhä edelleen löytyy säilytettynä useimpi-
en vanhempien opiskelijoiden työpöydän 
laatikosta – oli sitä niin jännittävää lukea 
aikoinaan ja saada ensikosketus yliopisto-
kulttuuriin! 

Fuksilehdykkä sisältää kiltamme Syntak-
siksen esimiehen eli dosentti Anna-Maria 
Pirttilän tervehdyksen, kaiken tarvitta-
van tiedon Oulusta opiskelukaupunkina 
ja tulevien ensi syksyn tuutoreidenne (eli 
projojen… proitten…proiden? no PRO-ih-
misten!) esittäytymisen. Lisäksi toivomme 
täällä toimituksessa, että kattava kuvava-
likoimamme lehdykän aukeamilla antaa 
innostavan kuvan biologian opiskelusta ja 
saa teidät, rakkaat fuksimme, odottamaan 
tulevaa opiskeluaikaanne riemukielin ja 
juhlamielin.

Aina kavutkaa kuuseen, mutta katajaan 
kapsahtanut voikin huomata, miten kivan 
hajuiset neulaset ja mausteiset marjat sii-
nä on. Ketun mielestä pihlajanmarjat ovat 
happamia, mutta tilhet tykkää niin vietä-
västi ja joku keittää mainion kotiviinin. Äl-
kää luottako liikaa asioihin, mitä kuulette, vaan koettakaa aina nähdä erlenmayer-pul-
lojanne ja lintukiikareittenne näkökenttää pidemmälle: se on tieteellisen ja biologisen 
ajattelun sekä maapallon elämää kunnioittavan elämäntavan ensiaskel, askel urallenne 
biologeina!

Nähdään syksyn tapahtumissa ja nauttikaa loppukesästänne!

Terveisin,
Pölläsen Antti
päätoimittaja
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20.8.2017
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Puheenjohtajan palsta
Hei ja tervetuloa Oulun yliopistoon! Ja ennen 
kaikkea, onneksi olkoon opiskelupaikkasi johdos-
ta! Hakijamäärien edelleen kasvaessa olet todel-
lakin ansainnut paikkasi meidän kaikkien kumi-
saapas- ja pipetti-ihmisten joukossa. Hieno juttu, 
että olet valinnut juuri monipuolisen Oulun opis-
kelukaupungiksesi. Oulussa opiskelijakulttuuri on 
vahvasti esillä ja voisin vaikka vannoa, että par-
haiten kaikista Suomen yliopistokaupungeista. 
Uusi kotikaupunkisi ja opiskelijatoverisi tulevat 
varmasti tutuiksi meidän reippaiden ja kivojen 
tuutoreiden kanssa, joten voit aloittaa opiskelusi 
ilman sen suurempaa jännitystä tai huolta!

Oulun yliopiston biologian opiskelijoiden ai-
nejärjestö on nimeltään Syntaksis ry. Biologit 
tunnistaa metsänvihreistä haalareista, joissa on mutanttifisu-logo selässä. Kiltahuone 
eli kiltis on kaikille biologeille tarkoitettu paikka yliopistolla, jossa voi rentoutua, juoda 
kahvia ja teetä, nauttia hengenheimolaisten hemaisevasta seurasta sekä tutustua muihin 
kiltalaisiin. Kiltamme tekee paljon yhteistyötä useiden Oulun yliopiston kiltojen kanssa, 
muidenkin kuin vain luonnontieteilijöiden. Näin sinun on helppo tutustua myös muiden 
tiedekuntien opiskelijoihin ja saada niistä uusia kavereita. Kannattaa ihan opintojen alus-
ta asti tutustua ihmisiin ennakkoluulottomasti ja avoimesti. Se tulee ihan varmasti ole-
maan rikkaus myöhemmässä elämässäsi!

Jotta arki ei tuntuisi liian raskaalta, kiltamme järjestää paljon tapahtumia, esimerkiksi 
bileitä, excursioita, vegaaniruoka-, elokuva -ja luontokuvailtoja, killan omia liikuntavuoro-
ja unohtamatta. Lisäksi saimme tämän vuoden keväänä Oulun yliopiston kasvitieteellisel-
tä puutarhalta oman palstan, jossa olemme nyt kesän ajan pitäneet viljelyksiä pystyssä. 
Sinne vaan kaikki innokkaat sotkemaan sormet multaan! Myös OLuT eli Oulun luonnon-
tieteilijät, johon sinäkin biologian opiskelijana kuulut, järjestää paljon tapahtumia ja eri-
laista toimintaa. Oulun yliopistolla on myös lukuisia kerhoja ja järjestöjä, joihin kannattaa 
reippaasti tutustua. Tapahtumien lisäksi kiltamme toimintaan kuuluu muun muassa pitää 
huolta opiskelijoiden asemasta sekä ottaa kantaa ja vaikuttaa esimerkiksi ympäristö- ja 
koulutusasioissa. Kiltamme otti muun muassa viime syksynä kantaa eläinmuseon puoles-
ta, jotta se pysyisi yliopistolla kaikkien ilona ja perintönä myös teille tuleville opiskelijoille.

Toivottavasti saat paljon hyviä muistoja killastamme ja koet antoisia opiskeluhetkiä! 
Onneksi olkoon vielä kerran ja tervetuloa Oulun yliopistoon!

Terveisin, 
Jonna Heikkinen
Puheenjohtaja 

Killan esimiehen tervehdys
Mietin, että mitä kertoisin teille, meidän uudelle vuosikerralle. Kertoisinko Oulusta vai 
kertoisinko biologiasta? Kertoisinko opiskelusta, itsestäni vai kasveista? Mietin, että Oulu 
ja opiskelu, kuten minäkin tulemme tutuksi, ennemmin tai myöhemmin, ja kasvit ovat 
toisten sydäntä lähellä, toisten ei. Mutta osaisinko valmistaa teitä tulevaan? 

Joten päätin kertoa, miksi itselleni Oulu ja biologia ovat tärkeitä. Oulu on pohjoinen 
kaupunki, jossa yhdistyy kaikki. Meillä on arktisuutta (toki lappilaiselle tämä saattaa 
tuntua tropiikilta), kaupunkimaisuutta (kaupunki on kooltaan jo 200 000 asukkaan ko-
koinen!) ja luontoa. Minulle on tärkeää, että pääsen kymmenessä minuutissa metsään, 
merelle, joen, puron tai järven rannalle. Kaupungin keskusta on pieni, mutta sieltä löytyy 
kaikki tarvittava nopeasti ja mikä parasta, siihen tutustuu helposti eikä tarvitse eksyä ko-
vin montaa kertaa. Silti voin kulkea ”incognito” eikä joka toinen vastaantulija ole tuttu. 
Kansainvälisyys on lisääntynyt viime vuosina huimasti ja sen näkee myös erittäin selkeästi 
yliopistolla. Ehkä juuri yliopiston vuoksi kansainvälinen ilmapiiri onkin mukava ja rento, 
eikä kireä. 

Täytyy silti myöntää, että Oulu on ennen kaikkea teknologiapainotteinen kaupunki. 
Meillä on Nokia ja paljon muita suuria ja pienempiä elektroniikkayrityksiä. Mutta sen 
vuoksi biologia täällä ja muualla onkin tärkeää. Olen puhunut jo vuosia siitä, kuinka bio-
logian suuri läpimurto tulee vielä. Tämän hetken ihminen on irtaantunut luonnosta eikä 
esimerkiksi ymmärrä, miten tärkeä osa luonto on häntä itseään, puhumattakaan siitä että 
itse tarvitsisi tai olisi riippuvainen luonnosta. Mutta biologiaa on kaikkialla, niin meidän 
omissa kehoissamme, kuin meidän ruoassamme, kodeissamme ja kotiemme ulkopuolel-
la. Luonnosta irtaantunut keskivertoihminen tulee pian hetkeen, jolloin hän ei ymmärrä 
mitä ympärillään tapahtuu tai miten tilanteista voisi selvitä ilman biologin apua. Lääkärit 
ovat ymmällään kun kokonainen ekosysteemi ihmisen suolistossa vaikuttaa terveyteem-
me. Uskokaa tai älkää, se hämmästys ei tule jäämään siihen! Myös syömämme ruoka 
ja hengittämämme ilma sisältävät ekosysteemejä, ja miten nuo ekosysteemit vuorovai-
kuttavat toisiinsa kun ahmimme opiskelijapöperöä, juhlimme vappua tai stressaamme 
tenttiputkessa? Marketit ja muut yritykset tulevat luomaan ekologisuuteen perustuvaa 
brändiä, mutta onko heillä asiantuntijaa kertomassa, mikä oikeasti on ekologista? Kun 
olemme kuluttamassa viimeisiä luonnonvarojamme, moderni ihminen, kuten nykypäi-
vän poliitikko, ei ymmärrä olevansa riippuvainen metsien sitomasta hiilidioksidista tai 
kimalaisten tuottamista ekosysteemipalveluista. Missä on biologi kertomassa asioista, 
jotka ovat tärkeitä elämälle, ihmisille, ja koko maapallon tulevaisuudelle?

On vain meistä itsestämme kiinni, miten suhtaudumme asioihin. Biologit ovat arvok-
kaita ja kannustan teitä ajattelemaan laatikon ulkopuolella, olkaa luovia ja arvostakaa 
itseänne! Tämä palopuhe toivottavasti antaa teille näkemyksiä siitä, mitä kaikkea näen 
biologin tekevän tulevaisuudessa – se voi olla se tulevaisuus, joka koittaa 5 vuoden pääs-
tä, kun valmistutte. Tai jo huomenna!

Tervetuloa Ouluun!
Anna Maria Pirttilä
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Tervehdys ja valtavasti onnea opiske-
lupaikan johdosta! Olen Petra Nieminen, 
yksi pienryhmäohjaajistasi. Olen 22-vuoti-
as ja kotoisin Vantaalta, mutta muutin Ou-
luun jo ennen kuin tiesin hakevani biologi-
alle. Päätös hakea tänne opiskelemaan oli 
elämäni paras: olen tutustunut mukaviin, 
rentoihin ja pähkähulluihin ihmisiin, jotka 
tekivät ensimmäisestä vuodestani mitä 
mahtavimman.

Tiedän, että opintojen aloittaminen tuo 
mukanaan paljon uusia asioita ja vastuuta. 
Oma pääni oli aluksi aivan pyörällä kaikes-
ta uudesta, ja joskus tuntui, ettei aika tai 
voimat riitä. Siksi toivonkin, että lupaat it-
sellesi nyt, että kysyt apua silloin kun sitä 
tarvitset. Me opiskelijakaverit autamme 
mielellämme. Muista myös, että opiske-
lijoille on valtavasti mukavia tapahtumia, 
joihin kannattaa lähteä ihan uteliaisuu-
desta mukaan. Itselläni on jäänyt mieleen 
erityisesti fuksisuunnistus hauskoine rasti-
tehtävineen sekä sitsit (akateeminen pöy-
täjuhla), joilla olen ollut sekä juhlimassa että tarjoilemassa. Kannattaa ottaa fuksivuo-
desta kaikki ilo irti ja tutustua samalla toisiin opiskelijoihin ja mahdollisiin tulevaisuuden 
työkavereihin.

Äläkä yhtään huoli, jos kun sinua jännittää aluksi, niin meitä kaikkia! Pienryhmäoh-
jaajanasi haluan olla tukemassa sinua biologian opintojesi alussa, sillä muistan, kuinka 
minua itseänikin jännitti sunnattomasti uusien ihmisten joukossa. Nopeasti sitä sitten 
tutustui toisiin opiskelijoihin ja nyt yliopisto tuntuu melkein toiselta kodilta.

Jos sinua askarruttaa jokin asia, voit laittaa minulle sähköpostia (petra.nieminen@stu-
dent.oulu.fi). En malta odottaa, että tapaamme!

PIENRYHMÄOHJAAJAT
ESITTÄYTYVÄT

Hei uusi biologian fuksi! 
Onnittelut opiskelupaikan saamisesta, 
sekä tervetuloa Oulun yliopistoon. Olen 
Susanna Mertanen ja yksi proista tänä 
vuonna. Olen 20-vuotias ja kotoisin 
Kainuusta, luonteeltani avoin, spontaani 
ja huumorintajuinen. Minulle saa tulla 
juttelemaan asioista ja asian vierestä, 
vaikka jo etukäteen. Minut tavoittaa 
sähköpostista sirkka.mertanen@student.
oulu.fi. Opiskelen biologiaa Oulussa nyt 
toista vuotta joten fuksivuosi on täten 
tuoreessa muistissa. Odotan jo kovasti 
kaikkien teidän tapaamista ja yhteisiä 
tapahtumia. Fuksivuodessa ainakin itselle 
oli todella tärkeää tutustua moniin ihmi-
siin ja tehdä paljon muistoja. Kannattaa 
siis valmistautua tutustumaan ihmisiin 
niin Bilsalta kuin muiltakin aloilta! 

Kun minä aloin miettiä minne ha-
luan opiskelemaan, oli mielenkiin-
tojen kirjo niin suuri, että melkein 
pyörrytti. Kuitenkin alettuani tarkem-

min harkitsemaan tuntui, että luonto oli ollut itselle aina tärkeä osa elämää, mikä 
johti biologialle hakemiseen. En ole valintaani katunut! Haasteita ja kursseja joista 
ei niin välitä tulee jokaisella alalla, ja jokaista joskus huolettaa onko oma uravalin-
ta aivan oikea, mutta joskus pitää vain luottaa itseensä ja katsoa minne se vie! 

Kaikkia varmasti jännittää koulun aloituksessa ainakin joku asia, kuitenkin 
ihan varmasti asiat siitä sutviutuvat vähitellen. Niille, joille Oulu on vielä tunte-
maton, varmasti tulee kyllä vielä paikat tutuksi, sillä kierrämme esimerkiksi Ou-
lun keskustaa ihan proiden johdolla syksyllä. En minäkään vielä vuosi sitten Ou-
lua hyvin tuntenut, kun tänne muutin, mutta nyt alkaa olla jo paikat hallussa.

Muistakaa että hihasta saa ja pitää tulla nykäsemään, jos tulee jotain kysyttävää!

Hyvvää kesän loppuva kaekille!
Toivottavasti tehin outatte meijjän tappaamista yhtä palijon ku minä!
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Hei tuleva fuksi, ja onnittelut opiskelupaikasta! Olen Nelli Sinkkonen ja olen yksi pien-
ryhmäohjaajista tulevana syksynä. Muutin viime vuonna Tampereelta Ouluun opiskelu-
paikan perässä, enkä ole katunut valintaani lähteä opiskelemaan biologiaa. Aikomukse-
nani on suuntautua aineenopettajaksi, mutta biotieteet kiinnostaa minua myös.

Oulu yllätti minut positiivisesti, sillä tänne pystyi sopeutumaan nopeasti. Ihmiset ovat 
mukavia eikä talvi ollutkaan niin masentava, kun olisi voinut olettaa. Myös yliopisto ja 
itse opiskelijaelämä yllättivät mukavasti, sillä olin kuvitellut pitkään olevani kykenemä-
tön opiskelemaan yliopistossa. Alussa oli toki hieman hankaluuksia tottua kaikkiin muu-
toksiin, varsinkin kun olin valmistunut vasta edeltävänä keväänä ja asunut vielä kotona 
ennen Ouluun muuttoa. Mutta kun tasapaino löytyy opintojen, vapaa-ajan, tapahtumien 
ja muiden asioiden kanssa, elämä helpottuu huomattavasti. Pienryhmäohjaajana haluan 
auttaa tämän tasapainon löytämisessä, jotta opintosi voisivat sujua mahdollisimman hy-
vin alusta asti.

Fuksivuosi on jokaiselle omanlainen kokemus, mutta siitä kannattaa ottaa kaikki ilo 
irti. Sen takia lähdin usein erilaisiin tapahtumiin ja toimintaan mukaan. Fuksivuoden yksi 
parhaimmista tapahtumista oli syksyisin järjestettävä fuksiexcu, sillä siellä pääsi tutustu-
maan moniin uusiin ihmisiin. Toiminnan puolesta kuulun ainejärjestömme Syntaksiksen 
hallitukseen ja toimin tapahtumaministerinä. Lisäksi olin keväällä mukana Luonto-Liiton 
luontokerhossa varaohjaajana. Vaikka välillä on tuntunut siltä, että kädet ovat olleet 
täynnä tekemistä, kaikesta on selvitty. Ja siksi haluan kannustaa jokaista uutta opiskelijaa 
olemaan rohkea, ja tekemään ensimmäisestä vuodesta ikimuistoinen. Jos haluat kysyä jo 
ennen syksyä jotain, voit ottaa minuun yhteyttä sähköpostitse (nelli.sinkkonen@student.
oulu.fi). Onnea vielä kerran, ja tavataan syksyllä!

Moikka! Mä oon Anna Miettinen, yksi syk-
syn pienryhmäohjaajista. Oon toisen vuoden 
opiskelija ja alunperin Lah(d)en seudulta pie-
nestä paikasta nimeltä Hämeenkoski. Jos oot 
kaukaa ja pienestä paikasta, Ouluun muutto 
voi tuntua pelottavalta, mut sitä on turha jän-
nittää. Mulla on ikää 20 vuotta ja oon aikoi-
naan tanssinut kansantanssiryhmässä yli 10 
vuotta. Matkailu on mun juttu, ja itse asiassa 
kirjoitan tätä juuri matkalla Kroatian kauneim-
piin maisemiin, Plitvociin. Biologian suuntauk-
sena ekologia kiinnostaa. Syksyllä nähdään! 

Heippa vaan, sinä tuleva bilsafuksi! Heti alkuun lämpimät onnittelut opiskelupaikan 
johdosta ja ei muuta kuin tervetuloa Ouluun! Meikäläinen on Wellingin Janne ja tulen 
toimimaan teidän pienryhmäohjaajana nyt syksyllä. Ikää multa löytyy 22 vuotta ja olen 
eksynyt tänne Ouluun vuosi sitten Helsingistä. Biologia on aina ollut itselle se ainoa oi-
keasti kiinnostava oppiaine ja varsinkin ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen tuo tunne 
on vain vahvistunut. Sitäkään ei tarvitse pelätä jos ei vielä ole täysin varma mihin haluaa 
suuntautua opiskeluissa, kyllä se selkenee sitten ajan myötä!

 Haluatte varmaan tietää millaista bilsan opiskelu Oulussa on? Lyhyesti vastattu-
na: parasta! Oma resepti onnistuneeseen fuksivuoteen oli mennä täysillä mukaan niin 
tapahtumiin kuin järjestötoimintaankin, ja sitä kautta tutustua huikeisiin samanhenkisiin 
ihmisiin. Opiskelu itsessään voi tuntua aluksi vaikealta jos on tullut suoraan lukiosta tai 
pitänyt välivuosia minun tapaani, mutta kyllä sekin aukeaa sitten tekemällä! 

 Muistakaa että en-
simmäinen opiskeluvuosi 
on ainutkertainen kokemus 
josta kannattaa ottaa kaikki 
ilo irti! Jos teille tulee kysy-
myksiä opiskelujen alkuun 
liittyen ottakaa ihmeessä 
yhteyttä (janne.welling@
student.oulu.fi) niin koitan 
vastailla parhaani mukaan. 
Nauttikaahan kesästä ja tör-
mäillään syksyllä!

mailto:janne.welling@student.oulu.fi
mailto:janne.welling@student.oulu.fi
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OLuT yhdistää!
Tervehdys, fuksit vuosimallia 2017!

Tämän olet varmaan muutaman kerran jo kuullutkin, mutta kerran vielä: onnittelut opis-
kelupaikastasi! Syksyllä alkaa uusi ja jännä luku elämässäsi, ja haluan toivottaa sinut ter-
vetulleeksi opiskelijaelämään ja sitä myötä mukaan Oulun Luonnontieteilijöiden toimin-
taan.

Oulun Luonnontieteilijät ry eli tuttavallisemmin ja hupaisammin OLuT on kattojärjestö 
luonnontieteiden opiskelijoiden ainejärjestöille. OLuT:n jäsenkiltoja on seitsemän – Syn-
taksiksen lisäksi on Atlas maantieteilijöille, Blanko tietojenkäsittelijöille, Histoni bioke-
misteille, Nikoli geologeille, Sigma matemaatikoille ja fyysikoille sekä Valenssi kemisteille. 
Liittymällä Syntaksikseen olet siis kätevästi myös OLuT:n jäsen ilman sen kummempia 
ylimääräisiä kikkailuja.

Tehtävämme on toimia yhdyssiteenä näiden eri alojen opiskelijoiden välillä ja edis-
tää yhteenkuuluvuutta sekä huolehtia luonnontieteiden opiskelijoiden hyvinvoinnista ja 
edunvalvonnasta. Tehtävät ovat siis paljolti samoja kuin jäsenkilloillakin, porukka vain on 
isompi ja kirjavampi. Jokaisella jäsenkillalla on myös omat edustajansa OLuT:n hallituk-
sessa. Syntaksiksen OLuT-vastaavat, Sonja Viinamäki ja Riika Poutanen, tulevat varmasti  
tutuiksi syksyllä.

Lukukauden alussa järjestämme useammankin fukseille suunnatun tapahtuman, jo-
ten tylsää ei tule olemaan: Fuksikisoissa 5.9. sekä Fuksisuunnistuksessa 12.9. pääset 
leikkimielisesti kisaamaan porukalla ja Fuksisitseillä 4.10. pääset tutustumaan sitseihin, 
noihin akateemisiin pöytäjuhliin omine sääntöineen ja tapoineen.

Monenmoista muutakin jännää on toki luvassa esimerkiksi futisturnauksen, ekskursi-
on ja alumni-illan muodossa – unohtamatta perinteistä luonnontieteilijöiden jouluristei-
lyä, jonne järjestämme kyydityksen. Fuksivuoden ajaksi saat itsellesi myös fuksipassin, 
johon saa kerättyä pisteitä käymällä tapahtumissa ja olemalla aktiivinen. Ahkerimmin 
fuksipassiin nimmareita keränneet palkitaan vappuna, minkä lisäksi Vuoden fuksi saa 
luonnollisesti runsain mitoin mainetta ja kunniaa.

En jaarittele tämän pitempään tällä erää, jotta pääset nauttimaan seuraavistakin ar-
tikkeleista. Ota kaikki ilo irti fuksivuodestasi, ole aktiivinen ja nauti siitä, että kaikki on 
uutta ja vierasta. Pidä mielessäsi, että opiskelijaelämä on opintojen lisäksi myös uusien 
ystävien löytämistä ja hauskanpitoa. Nähdään syksyllä!

PS. Ennen syksyä voit käydä jo tutustumassa meihin nettisivuillamme (www.olut-ry.
fi), Facebookissa (www.facebook.com/OLuT.ry) ja Instagramissa (www.instagram.com/
olut.ry/).

Toni Sandvik
Puheenjohtaja
Oulun Luonnontieteilijät ry

Iloisia olutlaisia Linnansaaressa kylmänä Vappuna 2017.

Karhunkierros kohtaa kenttäkurssin kohtaa Martin baarin.
©Laura Ronkainen

http://www.olut-ry.fi
http://www.olut-ry.fi
http://www.facebook.com/OLuT.ry
http://www.instagram.com/olut.ry/
http://www.instagram.com/olut.ry/
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Biologian opiskelu Oulussa
Teksti: Minna Vanhatalo, amanuenssi 

Kuvat: Sameli Piirto & Antti Pöllänen, opiskelijoita

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 eko-
logia, pääaineessa on vaihtoehtoina: biologia, genetiikka ja fysiologia tai ekologia. FM-
tutkintovaiheessa aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdossa voi pääaineekseen valita 
minkä tahansa edellä mainituista tai jos aineenopettajaopiskelija tekee suppeamman di-
daktisen gradun (20 opintopistettä), pääaine on biologia. Suuntautumisvaihtoehdon voi 
valita vapaasti lukuun ottamatta aineenopettajan suuntautumisvaihtoehtoa, johon jär-
jestetään erillinen soveltuvuuskoe LuK-tutkinnon ensimmäisen opiskeluvuoden keväänä 
tai toisen vuoden syksynä.

Suuntautumisvalintojen tekeminen on mahdollista ensimmäisestä vuodesta lähtien, 
mutta jos ei ole vielä varma kiinnostuksensa kohteesta opiskelija voi lukea ensimmäisen 
vuoden opinnot kaikille tarjottavista pakollisista tai vaihtoehtoisista perus- ja aineopin-
noista. Käytännössä ensimmäisen vuoden opiskelu on paljolti kemian kursseja, perus-
lajintuntemusta sekä kasveista että eläimistä ja peruskursseja ekologiasta, genetiikasta, 
solubiologiasta ja kehitysbiologiasta. Moniin kursseihin kuuluu sekä luento- että harjoi-
tusosuudet, joten 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 unohta-
matta. Monipuoliset ja 
laajat kenttäkurssit ovatkin 
varmasti monien mielestä 
biologian opiskelun paras-
ta antia. Toisaalta myös 
monien kurssien laborato-
rioharjoitusosuudet on ha-
vaittu hyviksi ja tehokkaiksi 
- käytännössä kun yleensä 
oppii ymmärtämään asiat 
parhaiten.

Myös toisen vuoden opin-
toihin kuuluu osaksi kaikille 

suuntautumisvaihtoehdoille pakollisia kursseja mm. evoluutioekologiasta, molekyylievo-
luutiosta, eliökunnan evoluutiosta ja systematiikasta, eläinfysiologiasta ja funktionaalises-
ta kasvibiologiasta sekä tilastotieteestä. Toisen vuoden aikana olisi kuitenkin jo hyvä olla 
jonkinlainen käsitys siitä, ottaako sivuaineeksi biotieteen vai ekologian. Perusopintojen 
jälkeen siirrytään sujuvasti aineopintoihin, joissa valinnanvaraa riittää nämä on kuitenkin 
räätälöity kullekin suuntautumisvaihtoehdolle 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. Kannattaa kuitenkin huomioida, että monilla kursseilla on pääsyvaatimuksena 
jonkin aiemman kurssin suoritus. Opinnoistaan kannattaa kuitenkin pyrkiä muodosta-
maan mielekäs kokonaisuus, että saa rautaisen osaamisen tietyltä osa-alueelta, ns. yleis-
biologejahan ei nykyään juuri enää ole. 

Sivuaineopinnot voi aloittaa kun itsestä tuntuu, että ohjelmaan alkaa sopia muutakin... 
jo ensimmäisestä syksystä lähtien, valinnanvaraa on runsaasti eri tutkinto-ohjelmilla. Si-
vuainevalintoja tehdessä voi miettiä, mitkä opinnot olisivat tarpeellisia työelämää ajatel-
len - toki mikään ei estä valitsemasta sivuaineita täysin omien kiinnostustensa mukaan! 
Esim. aineenopettajille maantieteen ja opettajan pedagogiset opinnot tulevat pakollisi-
na, tuleville biotieteilijöille taas laajemmat biokemian opinnot. Yleisiä sivuaineita em. 
lisäksi ovat mm. tilastotiede, ympäristönsuojelu, kemia ja fysiikka. 

Maisterintutkinnon pääaineet

Ekologia 

Ekologia käytännössä tarkoittaa eliöiden, niiden 
käyttäytymisen, populaatioiden, lajien tai joi-
denkin alueiden eliöyhteisöjen tutkimusta - suu-
ri erityisesti eläinekologisen tutkimuksen osa 
on myös evoluutioon liittyvä lähestymistapa. 
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. Ekologia voi myös tar-
kastella myös esim. kasvien ja eläinten, sienten 
tai mikrobien välisiä vuorovaikutussuhteita. 
Ekologian suuntautumisvaihtoehdokseen ja 
pääaineekseen valitsevatkin yleensä ne opiske-
lijat, joiden mielestä molekyylit, solut ja muut 
niiden kaltaiset pikkutilpehöörit tuntuvat varsin 
mitättömiltä (ja myös käsittämättömiltä) suu-
reen eläin- ja kasvikokonaisuuteen verrattuna. 
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He ovat kiinnostuneita käsin kosketeltavista ja ennen kaikkea paljain silmin nähtävistä 
asioista. Jotkut ötökkätutkijat tosin turvautuvat mikroskoopin apuun tunnistellessaan 
kirppuja ynnä muita lajilleen pienten yksityiskohtien perusteella, mutta he kuuluvatkin 
aivan omaan kastiinsa. Ekologit eivät pelkää liikkua ulkona säällä kuin säällä, ja piiloutu-
vatkin muita biologeja harvemmin laboratorioiden kätköihin. Toki kenttätöissä saatuja 
aineistoja täytyy työstää sisätiloissa ja kokeita joskus jatkaa kontrolloiduissa oloissa nel-
jän seinän sisällä. Eläinekologien kaikenkarvaisesta joukosta löytyvät yleensä myös ne 
fanaattisimmat lintuharrastajat, kalamiehet ja perhostenkeräilijät sekä muut jo nuoruus-
vuosinaan luontoharrastuksen pariin haksahtaneet tyypit.

Lajintuntemus on tärkeä työkalu ekologille. Oulun yliopistolla lajien opiskelun makuun 
pääsee jo ensimmäisen opiskeluvuotensa syksyllä, kun haasteena on opetella tunte-
maan yleisimmät kasvilajit sammalista heiniin, Suomessa pesivät lintulajit, vesissämme 
uiskentelevat kalat sekä pieni mutta pippurinen nisäkäslajistomme. Lisäpotkua opiske-

luun antaa se, että lajien tieteelliset nimet 
on tentissä osattava ulkoa latinaksi. Keväällä 
tiedonjanoisiin päihin taotaan satamäärin 
Suomessa elelevien selkärangattomien ni-
miä kotiloista perhosiin. Näiden kurssien jäl-
keen biologinalun maailmankuva laajenee 
kummasti ja ympärillä alkaa näkyä ja kuulua 
kaikenlaista mielenkiintoista… 

Kasvit ovat varteenotettava vaihtoehto 
ekologian alalla. Verrattuna eläimiin niissä 
on monia hyviä puolia: ne eivät juokse kar-
kuun, huuda, raavi tai pure kun tutkailet nii-
tä, ja voit yleensä poimia ja preparoida niitä 
tunnistamista varten ilman tunnontuskia. 
Kasveista kiinnostuneet ekologit ovat juuri 

niitä, jotka taivaiden ja lintujen sijaan tähyävät ojanpohjia, jos sieltä sattuisi vaikka löyty-
mään mielenkiintoisia kasvilajeja. Yleensä opintojensa alussa tuleva kasviekologi ei vielä 
tiedä olevansa kasviekologi. Kiinnostus alaan syntyy usein vasta myöhemmin opintojen 
myötä. Kasviekologin opintoihin kuuluu kaikille tarkoitettujen perusopintojen lisäksi mm. 
systematiikkaa, kasvimaantiedettä, monenlaisia kenttäkursseja ja ekologian mutkikkaita 
teorioita monen kurssin muodossa. 

Varsinaisen kenttätyöskentelyn makuun ekologian opiskelijat ja muutkin uskaliaat pää-
sevät ensimmäisen opiskeluvuotensa jälkeisenä kesänä. Oulangalla järjestettävillä kent-
täkursseilla tutustutaan erilaisiin ekologisiin tutkimusmenetelmiin ja uppoudutaan mm. 
hyönteisrysiin, sähkökalastukseen ja myyränloukkuihin. Lisäksi muuan karu totuus eko-
login töistä paljastunee: ne eivät olekaan ainoastaan kokeiden tekemistä, vaan tulokset 
täytyy myös osata esittää ja vieläpä seminaarissa yleisön edessä! Biologisilla asemilla 
vietetyn kesän jälkeen ekologien on vaikea palata takaisin betoniviidakkoon, mutta opis-

kelut jatkuvat monien mielenkiintoisten kurssien merkeissä ja sopeutuminen takaisin 
kaupunkielämään tapahtuu pikkuhiljaa… 

Biologian tutkinto-ohjelman opettajat ovat myös tutkijoita. Ekologinen tutkimus on Ou-
lussa painottunut evoluutio-, käyttäytymis-, populaatio-, molekyyli- ja yhteisöekologiaan 
ja näitä taitoja jaetaan myös opiskelijoiden opittavaksi. Erityisesti tutkitaan sosiaalista 
vuorovaikutusta, sukupuolivalintaa, ilmastonmuutoksen aiheuttamia yksilö- ja populaa-
tiotason vasteita sekä taantuvien tai uhanalaisten eliöpopulaatioiden selviytymistä ih-
misen muuttamissa elinympäristöissä. Tutkimuskohteina ovat esimerkiksi tiaiset, suur-
pedot, perhoset, kiiltomadot, mykorritsasienet ja uhanalaiset kasvit. Yhteisöekologisen 
tutkimuksen keskeiset teemat liittyvät luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen sekä 
mahdollisuuksiin sen pysäyttämiseen ekosysteemien entisöinnin avulla, näitä ilmiöitä 
tutkitaan mm- vesiselkärangattomien ja vesisammalien avulla.

Ekologiaa pääaineenaan lukeneet ovat pääosin sijoittuneet erilaisiin tutkimuslaitoksien 
tai konsulttiyrityksien tehtäviin ja/tai opettajiksi. Ekologeja ovat työllistäneet mm. yliopis-
tot, ammattikorkeakoulut, ympäristöhallinto, Luonnonvarakeskus ja erilaiset soveltavat 
alat. Osa valmistuneista jatkaa opintojaan tutkijoiksi. Ekologiaa pääaineenaan lukeneet 
aineenopettajat ovat pääosin sijoittuneet opettajiksi. Jos tutkintoon on sisältynyt myös 
laajat pääaineopinnot, niin he ovat työllistyneet myös erilaisiin tutkimuslaitoksien tai 
konsulttiyrityksien tehtäviin.

Genetiikka ja fysiologia

Oulussa biologiaa opiskelevan yksi vaihtoehto on 
suuntautua biotieteisiin, jolloin pääaine maisteri-
vaiheessa on genetiikka ja fysiologia. Genetiikka 
kattaa tutkimuskentässään koko eliökunnan. En-
simmäisenä opiskeluvuonna on tarjolla luentoja ja 
harjoituksia. Banaanikärpäsiin (Drosophila melano-
gaster), lituruohoon (Arabidopsis thaliana) ja ko-
libakteeriin (Eschericia coli), jotka ovat genetiikan 
tutkituimpia eliöitä, saa tällöin konkreettisen “näp-
pituntuman”. Myöhemmin opinnoissaan pääsee 
tutustumaan syvemmin populaatio-, molekyyli- ja 
sytogenetiikkaan. Geneetikon opintoihin kuuluu 
tietty määrä pakollisena biokemiaa ja kemiaa, joista 
useimmat lukevat hieman laajemmankin kokonai-
suuden. Muita sivuaineita genetiikan opiskelijoilla 
saattaa olla esimerkiksi markkinointi tai tilastotie-
de, ja ovatpa jotkut ryhtyneet opettajiksikin, jolloin 
sivuaineina ovat kasvatustieteet ja yleensä maan-
tiede. Yleisimmin geneetikon löytää labrasta, mut-
ta ei hän tietokoneen ääressäkään ole harvinainen 
näky. Töiden suunnittelu ja saatujen tutkimustulos-
ten käsittely tapahtuu tietysti koneen ääressä. 
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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 pereh-
dytään eläinten histologiaan eli kudosten rakenteisiin sekä kehitysbiologiaan. Toisen vuo-
den keväällä on vuorossa eläinfysiologian ja funktionaalisen kasvibiologian peruskurssit. 
Fysiologian ohessa opiskellaan mm. biokemiaa, kemiaa, genetiikkaa, ekologiaa ja muita 
oppiaineita. Tärkeää on luoda vankka tietopohja, joka auttaa ymmärtämään fysiologisia 
prosesseja.

Maisterivaiheessa fysiologia on Oulussa kes-
kittynyt tutkimaan kasvien elintoimintoja. 
Kasveista kiinnostuneesta fysiologista tulee 
laboratoriotyöläinen, joka tutkii kasvien ra-
kenteita ja toimintoja. Tutkimuskohteina ovat 
mm. hiilihydraattiaineenvaihdunta, sekundaa-
rimetabolia kasvunsäätelijöiden ja ulkoisten 
stressitekijöiden vaikutukset tai kukkimisfy-
siologia. Opintojen alkuvaiheessa kuljetaan 
muiden biologien mukana ja varsinainen 
eriytyminen voi alkaa toisen vuoden keväällä. 
Kasvifysiologian opintojen aikana tutustutaan 
mikrolisäyksen saloihin sekä opiskellaan kasvi-
en morfologiaa, anatomiaa ja molekyylibiolo-
giaa. Oulussa tarjolla on myös kursseja kasvien 
biotekniikasta kiinnostuneille. Biologian opin-
tojen ohella opiskellaan runsaasti biokemiaa, 
ja jonkin verran myös kemiaa. Opintoja ulko-
mailla suoritetaan enenevässä määrin.

Oulussa genetiikan tutkimusryhmissä tutki-
taan mäntyä, lituruohoa, lohia ja useita muita 

eläimiä ja kasveja. Näitä yhdistävänä tekijänä on usein populaatiogenetiikka ja luonnon-
suojelubiologia, jossa ekologia ja genetiikka tekevät saumatonta yhteistyötä! Genetiikka 
avaa opiskelijalleen laajat mahdollisuudet nopeasti kehittyvään tieteenalaan. Eläinfysio-
logian tutkimus on painottunut lähinnä vertailevaan eläinfysiologiaan ja ekofysiologiaan, 
erityisesti lintujen ja nisäkkäiden lämmönsäätelyn tutkimukseen. Eläinten lämmönsää-
telyyn liittyviä prosesseja on tutkittu laitoksellamme jo kolme vuosikymmentä. Kasvify-
siologian tutkimusryhmissä mielenkiinnon kohteina ovat mm. valon vaikutus männyn 
kasvuun, kylmänkestävyyden tutkimus, solukkoviljelymenetelmien hyödyntäminen, 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 asi-
antuntijatehtävissä (ministeriöt, Akatemia, aluehallinto). Pääosa aineenopettajapuolel-
ta valmistuneista toimii opettajina. Jos valmistuneiden aineenopettajien tutkintoihin on 
sisältynyt myös biotieteen suuntautumisvaihtoehdon mukaiset opinnot, ovat he voineet 
sijoittua myös tutkimuspuolelle. Biologian työmarkkinoilla fysiologian ja genetiikan alan 
ja sen menetelmien hallinta on merkittävä etu. Tutkimuksen aloilla, erityisesti nykyisten 
menetelmien tuottamien laajojen aineistojen tiedonhallinta on hyödyllistä. Osa valmis-
tuneista jatkaa opintojaan tutkijoiksi.

Aineenopettajakoulutus 

Jos sinusta tuntuu, ettei tutkijan ura ole luotu sinua varten, on sinulla mahdollisuus vali-
ta aineenopettajan suuntautumisvaihtoehto. Tähän suuntautumisvaihtoehtoon valitaan 
vuosittain 10 opiskelijaa ja pyrkiä voi ensimmäisen opiskeluvuoden keväästä alkaen. Ai-
neenopettajaksi suuntautuvat suorittavat monipuolisesti ekologian, fysiologian ja genetii-
kan opintoja. Pääaineekseen aineenopettajat voivat valita FM-tutkintovaiheessa ekologi-
an, genetiikan ja fysiologian tai biologian (opiskelijat, jotka tekevät suppean tutkielman). 
Pro gradu-tutkielma on mahdollista suorittaa joko 20 tai 40 opintopisteen laajuisena. 
Suppeampi tutkielma ei kuitenkaan anna opiskelijalle mahdollisuutta jatko-opintoihin. 
Aineenopettajaksi opiskeleva suorittavat biologian opintojensa lisäksi LuK-tutkintovai-
heessa vähintään 25 op:tä ja FM-tutkintovaiheessa 35 op:tä toisen opetettavan aineen 
opintoja. Yleisimmin valittu aineyhdistelmä on biologia-maantiede mutta esimerkiksi ke-
mia, psykologia tai avoimessa yliopistossa suoritettava terveystieto on mahdollinen vaih-
toehto biologian rinnalle.

Kun opiskelija on valittu aineenopettajakiintiöön, hän suorittaa LuK -tutkintovaiheessa 30 
op:n ja FM-tutkintovaiheessa 30 op:n laajuiset kasvatustieteiden opinnot. Tämä kokonai-
suus 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 tut-
kinto-ohjelmien kurssitarjonnan https://weboodi.oulu.fi/oodi/ (nettisivun vasen yläreu-
na, ei vaadi sisäänkirjautumista)

Oulun yliopiston pääsivulta http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu pääset helposti tutkai-
lemaan kiinnostavia alueita, löytyy mm. abioppaita ja muuta neuvontaa tuleville opiske-
lijoille. 

http://www.oulu.fi/biologia/
http://www.oulu.fi/lutk/opiskelu
https://weboodi.oulu.fi/oodi/
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu
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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 paikois-
ta. 

Yliopisto ja sen lähellä sijaitsevat palvelut

Yliopiston pääkampus sijaitsee noin viiden kilometrin päässä Oulun keskustasta Linnan-
maan kaupunginosassa, mutta tämä ei eloa haittaa, sillä peruspalvelut – apteekki, kau-
pat, posti, kirjasto, Alkokin – löytyvät läheltä. Kampusalue on suuri, mutta yhtenäinen: 
sisäkautta pääsee alueen joka soppeen. Ennen omassa siivessään sijainnut entinen bio-
logian laitos on syksyllä 2015 muuttanut G4-portaiden toiseen kerrokseen, josta kaikki 
henkilökunnan työhuoneet löytyvät yhdeltä käytävältä. ”Laitoksen” alakerrassa on uudet 
remontoidut opiskelutilat ja opetuslaboratoriot, jossa fuksit pääsevät tenttaamaan mm. 
kasveja ulkoa. Lisää tietoa Oulun yliopistosta: www.oulu.fi/yliopisto.

Lähellä entisen biologian laitoksen entisiä tiloja, ravintola Aavan läheisyydessä, sijaitsee 
eläinmuseo, jonka näyttely siirtyy vuodenvaihteessa 2017–18 jonnekin. Pienen kävely-
matkan päässä yliopiston pohjoispuolella sijaitsevat kasvitieteellisen puutarhan kasvi-
huoneet sekä ulkopuutarha, joihin 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 Juvenesin ja Unirestan ravintoloissa on halpaa (kirjoi-
tushetkellä tavallinen lounas maksaa opiskelijalle 2,60 e). Annokseen sisältyy leipä, sa-
laatti 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. 

Kahviloita on sekä ruokaloiden yhteydessä että ihan sellaisenaan. Halvimmat kahvit ja 
teet saat kuitenkin biologian opiskelijoiden ainejärjestön, Syntaksis ry:n Kiltahuoneel-
ta eli Kiltikseltä, jossa kupillinen maksaa vaivaiset 30 senttiä. Kiltahuone on biologien 
ikioma rentoutumis-, keskustelu-, nukkumis-, ajantappo- ja maailmanparannuspaikka; 
opiskelijoiden oma, rakas motivaatiokuoppa. Jos koulutyöt ahdistavat, tule kiltahuoneel-
le! Et saa varmasti tehtyä yhtään mitään, mutta tapaat huippuja ihmisiä ja saat halpaa 
kahvia tai teetä! Lisää tietoa biologikillasta, sen toiminnasta ja kiltahuoneesta: www.syn-
taksis.org ja sivun 28 kiltisesittelystä.

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. Onnekkaat voivat löytää opiskelija-
asunnon 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 (3,30e päivällä, yöllä 6,60e) ja bussit ovat aika usein myöhässä aikataulusta. Jos 
tästä huolimatta haluaa kulkea bussilla, kannattaa ehdottomasti ostaa 40 matkan kortti, 
jolloin yhden matkan hinnaksi tulee noin kaksi euroa. Kuukausikortti on kätevä, jos bussil-
la tulee kuljettua paljon ja säännöllisesti. Sen saa ostettua ainakin toistaiseksi esimerkiksi 
Oulun keskustassa sijaitsevasta Oulu10:stä opiskelija-/nuorisohintaan 42 euroa. Lisätie-
toa hinnoista sekä bussiaikataulut ja -reitit voi tarkistaa netistä osoitteesta www.oulun-
joukkoliikenne.fi. Aikataulut löytyvät myös joukkoliikenteen aikatauluvihosta tai kaikille 
opiskelijoille lukuvuoden 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. Muutama vuosi sitten 

Sonja Viljamaa, Anna Lukkarinen, Emmi Virsula, 
Timo Kanniainen, Nelli Rönkä, Antti Pöllänen

www.oulu.fi/yliopisto
http://www.syntaksis.org
http://www.syntaksis.org
http://www.oulunjoukkoliikenne.fi
http://www.oulunjoukkoliikenne.fi
www.oulunkorkeakoululiikunta.fi
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peruskorjattu Raatin uimahalli sijaitsee Raatinsaaressa, keskustan lähimaastossa. Hie-
tasaaressa puolestaan sijaitsee Kylpylä Eden, jossa opiskelija pääsee lämpimiin vesiin 
pulikoimaan 12 euron hintaan. Edenissä on mahdollista käydä myös kaikenlaisissa hem-
motteluissa, jos rahaa riittää. Edenin edustalla sijaitsee Oulun isoin hiekkaranta Nallikari, 
auringonpalvojien unelmakohde kesäaikaan, ja siihen liittyvä leirintäalue on aivan kylpy-
län vieressä. Uimaan haluavat saavat kahlata Nallikarissa melko pitkälle, jotta 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 e: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. 
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, ka-
enuulaisten ja lappilaisten kotiseutuylpeyttä, kokoavat yhteen samalta seudulta kotoisin 
olevia ihmisiä sekä vaalivat murreperinteitä. Ajantasainen lista harrastejärjestöistä ja lin-
kit niiden kotisivuille: http://www.oyy.fi/opiskelijalle/jarjestotoiminta/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). Mutanttifisun ritarikunta Tornien taistossa 6.5.2017. Vasemmalta Jaani Mustonen, Jaakko 

Jokinen, Antti Pöllänen, Otso Valkeeniemi, Joel Nyberg ja Kimmo Vuokare.

http://www.oyy.fi/opiskelijalle/jarjestotoiminta/harrastejarjestot/
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Oulun paras olutpaikka on Rotuaarilla sijaitseva Oluthuone Leskinen, jossa on moni-
puolinen oluttarjonta. Paikan ihanat tapas-annokset ovat myös kokeilemisen arvoisia. 
Biologien oma kotikuppila sijaitsee Kuivasjärven toisella puolella ja kantaa nimeä Teron 
Pub. Muita hyviä pubeja, pystäreitä eli istuskelupaikkoja keskustassa ovat mm. Tuba, St. 
Michael, Graali ja Kuluma, jotka sijaitsevat kaikki muutaman korttelin alueella. 45 Spe-
cialissa eli tuttavallisemmin Nelivitosessa on varattu kokonainen kerros istuskelulle, mut-
ta baarissa on myös tanssilattia (sekä ylä- että alakerrassa), ja usein bändejä soittamassa. 
45 on hyvä keikkapaikka ja rokkibaari, mutta hevimmästä menosta pitävä löytää saman-
henkisiä 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, sijait-
see Pub Kuutio, joka räkälän 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. Yksityisomistuksessa oleva pienehkö, mutta huikean 
ääniteknologian omaava elokuvateatteri Star sijaitsee Tuirassa. Sen hieman halvemmista 
lipuista saa vielä euron opiskelija-alennuksen. Kulturellin henkilön kannattaa pistäytyä 
myös Oulun kaupunginteatterissa, joka sijaitsee aivan torin ja kaupungin pääkirjaston 
vieressä. Myös Kulttuuritalo Valveella järjestetään monia mielenkiintoisia näyttelyitä ja 
esityksiä. 

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, Alppilassa sijait-
seva Kirpputori Aarrearkku sekä Toppilan Top-Kirppis. Ajantasaisen kirppislistan voi tar-
kistaa esimerkiksi osoitteesta 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.

Kahvinkeitin pöhisee. Stereoista raikuu jotain YouTuben syvästä päästä. Yksi lukee tent-
tiin, toinen nauttii sohvan syleilystä koulupäivän päätyttyä jo aamuluennon jälkeen. 

Syntaksis ry:n kiltahuone ”kiltis” on opiskelijoiden taukotila, jossa hengata kouluhom-
mien välillä. Tämä lähes toiseksi kodiksi muodostuva kammio on mainio paikka vaihtaa 
päivän kuulumisia kahvikupposen äärellä. Kiltahuoneella puidaan päivän polttavia pu-
heenaiheita esimerkiksi yliopiston hallinnosta, 
eilisistä bileistä tai bongatuista muuttolinnuista. 
Kiltahuoneelta voi huolien painama mieli hakea 
vastauksia aiheesta kuin aiheesta, sillä yleensä kä-
vyiltä löytyy vastaus kysymykseen kuin kysymyk-
seen. Informaatiota löytyy myös ilmoitustaululta, 
josta silmät sumeatkin havaitsevat esimerkiksi 
seuraavien bileiden ajankohdan. Kahvikupposen 
jäähtyessä voi lueskella kiltahuoneelle ilmesty-
vää laadukasta kirjallisuutta, kuten tämä tälläi-
nen Lehdykkä-lehti, ellei luentodiojen kertaus 
oikein maita. 

Hyvin usein ”piolooki elläinten kolosta” kuulee 
jo pitkälle käytävän päähän naurunremakan, kun 
internetissä liikaa aikaa viettävät henkilöt näyttä-
vät mitä tuli löydettyä iltasella. Kofeiinin imeyty-
essä vereen alkavat ne huonotkin vitsit naurattaa.

Biologit käyttävät kiltahuonetta myös eräänlai-
sena ota-jätä-pisteenä. Omaa roinaansa voi tuo-
da näytille jonkun toisen pelastettavaksi. Esimer-
kiksi kasvien versot, kirjat ja monenlaiset vaatteet 
ovat löytäneet uuden kodin ”Saa ottaa!”-lapun 
siivittämänä. Kiltiksen kotoisa ilmapiiri juontuu 
osaltaan kaikesta sälästä, jota kaappien päälle ja hyllyille on kertynyt. Jokaisella artifak-
tilla on tarina ja niitä tiedustellessa aukeaa kiinnostavia välähdyksiä killan historiaan ja 
opiskelijoiden mielikuvituksellisiin metkuihin. Kiehtovimpiin esineisiin kuuluvat jättimäi-
nen kumisaapas, syyllistäjäjänis ja kännipaju. 

Ne, jotka tarvitsevat aktiivisesti labratakkia, voivat tuoda sen kiltikselle säilöön, ja ne, 
jotka tarvitsevat sellaista vain satunnaisesti, voivat lainata killan labratakkeja naulakosta.

Kiltahuone on killan sykkivä sydän yliopistolla, pakopaikka kaikelta kiireeltä ja vastuul-
ta...paitsi silloin, kun killan hallitus kokoustaa kiltiksellä. Tässä tapauksessa on mahdolli-
suus osallistua järjestön päättävän elimen toimintaan ja tuoda esiin ideoita, jotka voivat 
paisua eeppisiin mittasuhteisiin! Tissipaitabileet ovat yksi killan hauskimpia tapahtumia 
ja esimerkki siitä, mihin aivoaaltojen vapaa virtaus voi johtaa.

”When in doubt, kiltis!” -Vakiokaluste, Sameli

Kiltahuone-esittely
Sameli Piirto
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Bilsarin sanakirja

Opintojesi alkuun kuuluvassa orientoitumisvaiheessa törmäät vääjäämättä 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” rähräh) voit luntata sa-
noille selityksiä ja saada niille merkityksiä.

Biotieteilijä / bt – Käytetään biologikillan sisällä määritettäessä opiskelijan mielen-
kiinnon kohteita biologian alaan liittyen: ”Tuleeks susta beetee vai ekologi?” Biotieteilijät 
viihtyvät laboratorioympäristössä ja ovat kiinnostuneita genetiikasta, eläin- tai kasvify-
siologiasta. Vrt. ekologi.

BiTa – Biotieteilijätapaaminen. Vuosittain jossain Suomen biologikaupungissa järjes-
tettävä tapahtuma, joka kerää perinteisesti satapäisen osallistujamäärän. Ensi vuoden 
BiTa järjestetään Joensuussa. 

Ekologi – Kumisaapasbiologi. Viihtyy maastohommissa luonnon helmassa. Kala- ja lin-
tuharrastajat ovat usein ekologeja. Voidaan puhua erikseen eläinekologeista ja kasvieko-
logeista. 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. Parhaita tapahtumia koskaan!

Fuksi – Englanniksi ”freshman”, suomeksi ensimmäisen vuoden opiskelija. 
Fuksiexcu – Syntaksiksen järjestämä excu, joka suuntautuu Oulangan tutkimusase-

malle. Excun tarkoituksena on tutustuttaa fukseja ja vanhempia opiskelijoita toisiinsa ja 
pitää hauskaa. Syyskuun lopussa, joten varaa viikonloppu jo nyt vapaaksi! 

Haalarit – Opiskelijan univormu, jota käytetään useissa opiskelijatapahtumissa. Jokai-
selta killalta löytyy oman värisensä, Syntaksiksen haalarit ovat vihreät. Haalareissa on 
usein opiskelijan alaan liittyvien yritysten tai muiden tahojen mainoksia. Haalareita usein 
koristellaan haalarimerkeillä, pinsseillä, kirjoituksilla ja muulla sälällä. Haalareita EI saa 
pestä koskaan pesukoneessa. Jos likaat haalareita, ainut soveltuva keino puhdistaa haa-
larit on mennä uimaan jokeen, järveen tai mereen haalarit päällä, jolloin puhdistuminen 
on taattua. 

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

Humanisti – Opiskelee inhimillisiä asioita, kuten kirjallisuutta, filosofiaa tai ihmisen 
historiaa. Yhteen nisäkäslajiin rajautunut ala. Osalla baskerit, laulavat mielellään juoma-
lauluja.

Jastike – Melko täyteläistä elämän eliksiiriä. Sisältää suklaakastiketta ja tähtijuomaa. 
Juvenes – Opiskelijaravintoloiden pyörittäjä. Takaa meille vähävaraisille opiskelijoille 

herkullista ja edullista muonaa viidessä eri ravintolassa.

Kattokilta – Ainejärjestöjä yhdistävä ainejärjestö, esimerkiksi Syntaksis kuuluu Oulun 
luonnontieteilijöihin eli OLuT-nimiseen kattokiltaan, johon kuuluvat nimensä mukaisesta 
kaikki luonnontieteilijät.

Kilta – Tarkoittaa ainejärjestöä. Suunnilleen kaikki opiskelijat kuuluvat alansa ainejär-
jestöihin, joihin liitytään heti opintojen alussa. Killalla on virallinen hallitus ja toimihenki-
löitä, joiden tehtävänä on toimia kiltalaisten äänenä yliopistomaailmassa, ajaa kiltalais-
ten etua opiskeluun liittyvissä asioissa ja järjestää heille virkistystapahtumia.

Kiltis / Kiltahuone/Quilty’s – Kiltalaisten kotipesä, jossa rentoutua, jutustella ja juoda 
kupillinen kahvia tai teetä. Hyvä paikka tutustua ihmisiin ja hengähtää luentojen välissä. 
Jokaisella killalla on oma kiltahuoneensa. Tehokas paikka prokrastinointiin. Sisältää pal-
jon käpyjä. 

Käpy – Biologian opiskelija, jonka fuksipäivät ovat jo kaukainen, mutta onnellinen 
muisto. Huhut kertovat, että kävyksi muututaan viidennen opiskeluvuoden jälkeen, mut-
ta käpyys on arka aihe, jonka tarkasta alkamisajasta on kiistelty paljon. Yleensä fenotyy-
piltään kyynisiä. Viettävät paljon aikaa kiltiksellä prokrastinoiden.

Lattari – Biologikielessä synonyymi tieteelliselle lajinimelle. Esimerkiksi Trientalis eu-
ropaea on metsätähden tieteellinen nimi eli lattari.

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

Lipasto –Sanan yliopisto lempinimi, jota kaikki käyttää. Tarkoittaa yleensä Linnanmaan 
kampusta. 

Loimu – Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden ammattiliitto. Ensimmäinen vuo-
si on fukseille ilmainen. Paljon rahanarvoisia etuja, kuten excusponsorointi. Kannattaa 
liittyä!

Lutka – Luonnontieteilijää tarkoittavaa opiskelijaslangia.
N – Tuntematon tai ennalta-arvaamaton määrä viitattua yksikköä. Esimerkiksi 

“ännännen vuoden opiskelija” tarkoittaa melko pitkään opiskellutta henkilöä. Myös po-
pulaation koko. 

OLuT – Oulun luonnontieteilijät. Kattokilta luonnontieteilijäkilloille, kuten Syntaksik-
selle. 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 päi-
vässä. Sisältää ilmaisen Office-paketin (Word, PowerPoint, Excel jne.). Opettele käyttä-
mään opintojesi alettua, helpottaa elämää. 

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

OPM + OPM / OPMx2 – Oma pullo ja pyyhe mukaan. Tapahtumailmoituksessa, mikäli 
paikalla on saunomismahdollisuus.

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

Heini Remes, Emmi Virsula 
päivittänyt Antti Pöllänen, Sami Saarenpää
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OYY – Oulun yliopiston ylioppilaskunta. Kaikki Oulun yliopistossa opiskelevat kuuluvat 
ylioppilaskuntaan, myös sinä. Kuuluu Suomen ylioppilaskuntien liittoon (ks. SYL).

Pegasus – Tiedekirjasto, josta voi lainata kurssikirjat tai vaikka opiskella. Valoisa ja 
kivannäköinen. 

Piolooki – Hellittelynimi biologille.
PRO – Pienryhmäohjaaja. Ystäväsi ja apusi fuksivuotesi ensiaskeleilla.
Prokrastinointi – Tätä voi harrastaa kiltahuoneella. Asioiden ahkeraa välttelyä. 
Pruju – Kurssimoniste eli kasa pinkaksi nidottua paperia. Prujuja myydään Campus 

shopissa.
PSOAS – Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö. Sinunkin asuntosi voi olla täältä 

vuokrattu. 
Semma – Seminaari, tilaisuus, jossa esitellään oma aihe tai kuunnellaan aihetta. Ren-

toja tilaisuuksia harjoitella esiintymistä. 
Sitsit – Akateeminen pöytäjuhla, jossa enemmän ja vähemmän tiukka käytöskoodisto. 

Fukseille järjestetään syksyn aikana fuksisitsit, joilla käytöstapoja opetellaan. 
Syntaksis – Biologien kilta eli biologikilta eli ME! Vihreät haalarit. Olemme parhaita <3
Syntaksiksen hallitus – Killan toiminnasta, kuten tapahtumien järjestämisestä ja ta-

loustilanteesta, vastaava elin, joka koostuu eri vuosikurssia olevista ihmisistä. Biologikil-
lassa hallitukseen kuuluu noin kymmenkunta biologian opiskelijaa. Mukavaa toimintaa, 
jossa saa vaikuttaa ja järjestää tapahtumia. Näyttää myös hyvältä CV:ssä.

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

Teekkari – Opiskelee teknisiä asioita. Erottaa ylioppilaslakista, jossa on tupsu. Juo 
usein jaloviinaa/jallua/jalmaria.

Teekkaritalo/”talo” – Kaijonharjussa sijaitseva teekkareiden omistama talo, jossa 
pidetään usein bileitä, sitsejä ja saunailtoja. Syntaksiksen järjestämistä tapahtumista 
esimerkiksi pikkujoulut, Viherbileet ja Junttibileet pidetään Teekkaritalolla.

TellUs – Yliopiston uusi pöhinäpaikka. Siellä voi opiskella, innovoida tai juoda kuppo-
sen kahvia. Löytyy vihreitten naulakoiden vierestä. 

Teron pub – Biologien suosiota nauttiva viehättävä pubi Kuivasjärven rantaniityillä. Ex-
cursioita järjestetään säännöllisen epäsäännöllisesti ja silloin pubista saa rahanarvoisia 
alennuksia laatuoluista. 

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

Valkosipuli-hapankaalikilju - Legendaarinen nautintoaine. Killan kiljumestari Johan-
neksen uniikki erikoisuus. 

Vihreät naulakot – Vihreitä naulakkoja, joiden edessä tapahtuu lipunmyynti erilaisiin 
tapahtumiin. Löytyvät yliopiston aulasta. 

Walhalla – Lääkisläisten omistama talo Nallikarissa. Tapahtumien tapahtumapaikka.
WebOodi – Järjestelmä, jossa ilmoittaudutaan kursseille ja tentteihin. Pitää myös kir-

jaa opiskelujesi (mahdollisesta) etenemisestä.
YTHS – Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö. Terkkari yliopiston kyljessä. Lääkärissä 

käynti on lähes ilmaista! ©Taru Suninen
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Fuksivuoden tapahtumakalenteri
Alla eräiden vanhempien tieteenharjoittajien laatima kalenteri, johon on kerätty Syn-

taksiksen ja muiden järjestöjen tärkeimpiä tapahtumia*. Varaa aikaa ainakin alkusyksyn 
ja kaksiviikkoisen opiskelijavapun tapahtumiin! 

Syyskuu
 Uusiin ihmisiin tutustumista
 Järjestömessut
 Vulcanalia 
 Fuksisuunnistus
 Fuksiexcu
 Tero-excu
 Fuksisitsit
Lokakuu
 Sadonkorjuujuhla 

 Se viikko kun kaikki muut lomailee (eli syysloma)
 Mallasappro
Marraskuu
 Tissipaitabileet
 Turhautuminen kuiviin kasveihin
 OLuT:n pikkujoulut
 Kävyt paheksuvat kaikkea
 Luonnontieteilijöiden jouluristeily
Joulukuu
 Killan pikkujoulut
 Kaamos-symposium
 Tenttiahdistus
 Joulu(Luku)loma
Tammikuu
 Viherbileet
 OLuT-kyykkä
 World Cup Of Kyykkä
Helmikuu
 Laskiaismäki
 Laskiaissauna 

 Umpihankifutisturnaus
Maaliskuu
 Se viikko kun muut lomailee vol. 2 (eli hiihtoloma)
 Pahkispeksi
 Junttibileet
 Pönttötalakoot

Huhtikuu
 Biotieteilijä-Tapahtuma BiTa Joensuussa
 Wappusauna maantieteilijöiden ja geologien kanssa 
 Wapun avaus
 Päiväkännit
 AAAAAAK
 Wappusitsit
 Vappusuunnistus
 BBQ-bileet 

 Kirkkovenesoudut
Toukokuu
 WAPPU
 Wesibussi
  Vapunpäivän Wappupiknik
 Wappu-Vimpa
 Tenttuahdistus 

 Viimeiset uusinnat tenteistä
 Rantabileet

 *) Pidätämme oikeuden muutoksiin!

Sami Pikkupää & Sonja Saarenpeura

Wesibussissa 

ompi tunnelmaa,

Wesibussissa 

muisti katkeaa
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Ylhäältä alkaen 
myötäpäivään: 
biotieteilijän shot-
tisarja(??), ekolo-
git jännän äärellä, 
killan menestyk-
sekäs kirkkove-
nesoutujoukkue, 
biotieteilijät 
jännän äärellä.

Ylhäältä alkaen myötä-
päivään: Teekkarifuksien 
uitto Vappuaamuna, 
linnunpönttöjen koko-
amista kasvitieteellisen 
puutarhan verstaalla (eli 
autotallissa), viininmais-
teluilta professorin opas-
tuksessa, kartta meso-
fyllin läpi klorofyllin luo

Kuvia biologien elämästä
Jokaisen biologin matka on alkanut fuksijännityksestä ja yliopiston käytävillä päättömäs-
tä haahuilusta. Jos on päättänyt hypätä biologijunan kyytiin, niin sitä löytää itsensä hyvin 
pian kuvien mukaisista tilanteista. Lehden toimitus toivottaa kaikille uusille biologeille 
paljon onnea yliopistotien alkuun!
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Ylhäältä  alkaen myötäpäivään: jonkin-
moista solukkoa mikroskoopin läpi tiirail-
tuna, pikainen haalaroituminen lähellä 
Turkua, ”Meum est propositum in taberna 
mori, ut sint vina proxima ori. Tunc can-
tabunt letiusangelorum chori: ’Sit deus 
propitius huic propatori.’”, rantabileet 
Meri-Toppilan teletappimaassa herran 
vuonna kaksikymmentäsataa kuusitoista.

Ylhäältä järjestyksessä: Teron 
Pubissa vappuilemassa, 

harvinaisen vähälumisella 
talviekologian kenttäkurssilla, 

piilevät sievästi järjestykses-
sä, biologeja Kalevassa!!
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