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FUKSIVASTAAVAN TERVEHDYS  
Heippa uudet fuksit!  

Opiskelupaikan saaminen on samaan aikaan hirmuisen ihanaa ja kuitenkin niin 
jännittävää. Itse muistan päivittäneeni opintopolkua kuumeisesti tiedon 
saadakseni. Olin kamalan onnellinen saadessani paikan, sillä unelma-
ammattistani oli tulossa oikeasti totta! Samaan aikaan pelkäsin, kuinka selviän 
yliopistosta. Toki opiskelu on ollut välillä raskastakin ja on tullut mietittyä 
miten tästäkin selviää, mutta oman pienryhmän tuen avulla selviää mistä vain! 

Iloitkaa siis opiskelupaikoistanne ja odottakaa syksyä avoimin mielin! Se tulee 
tuomaan teille paljon uusia ystäviä ja tuttuja! Pienryhmästänne tulee teidän 
tukenne ja turvanne, mutta muistakaa tutustua myös muihin opeopiskelijoihin!  

Fuksivuoteenne tulee mahtumaan paljon kaikkea uutta. Alkuun kaikki saattaa 
tuntua sekavalta, mutta kyllä kaikki selkiytyy! Ktk:n muutto tulee tuomaan 
oman lusikkansa soppaan, mutta yhdessä kyllä pärjätään. Kysykää siis rohkeasti 
apua tuutoreiltanne, minulta, toisilta jäsentiimiläisiltä, sekä muilta OLO:n 
hallituslaisilta. 

Tästä oppaasta sinun pitäisi löytää kaikki tarvittava tieto, mutta kysyä voi myös 
FB:ssä Uni. Oulu LO-18 - ryhmässä, jossa minä ja tuutorit olemme aina 
valmiina auttamaan!  

Muistakaa tehdä kaikki tarvittavat yliopistoon ja opiskeluun liittyvät asiat 
ajoissa, jotta voitte nauttia kesästä! Syksyä innolla odotellessa! Opiskelu tulee 
o l e m a a n e r i t t ä i n a n t o i s a a ! M e 
vanhemmat opiskelijat odotamme 
innolla, että pääsemme tutustumaan 
teihin! 

Syksyllä nähdään! 

Suvi Sjöberg  taika-16

Fuksivastaava (jäsentiimi) 

OLO ry  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HELLO FROM THE FRESHMEN 
COORDINATOR 

Hello new freshmen! 

Getting a student place is at the same time wonderful and exciting. I remember 
updating opintopolku.fi constantly to find out if I got the place. I was extremely 
happy to get the place, because my dream-profession was really becoming 
reality! At the same time, I was afraid of how I was going to pull through at 
university. Sure, studying has been a bit challenging sometimes, but my 
classmates have been with me and we have been helping each other! 

So, enjoy your achievement and wait for the autumn open minded! It will bring 
you many new friends! Your classmates will be your support and security, but 
be sure to also get to know other teachers students! 

Your freshmen year will be full of new things. At first, everything may seem 
confusing, but everything will be fine! Our faculty moving will bring some 
challenges, but together we will make it through! Ask help from your tutors, 
me, other member-team members and also the other OLO board members. 

In this guide you should find all the information you need, but you can also ask 
help in Facebook, at Uni. Oulu LO-18 group. Me and the tutors will answer any 
questions you may have. 

Remember to do all the necessary university and study related matters in time, 
so you can enjoy summer and wait for the autumn! Studying will be very 
rewarding! We older students are looking forward to getting to know you all! 

See you in the autumn! 

Suvi Sjöberg taika-16 

Freshmen coordinator (member team) 

OLO ry 
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MITÄS MINÄ NYT TEEN?  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Kuulehan uusi fuksi! 
Seuraavaksi sinun on tehtävä pari asiaa, jotka helpottavat ja miellyttävät tulevaa 
opiskelijaelämääsi.

• Noudata todella tarkasti yliopiston lähettämiä ohjeita!

• Ilmoita määräajassa, otatko Oulun yliopiston ja kasvatustieteellisen tiedekunnan 
opiskelupaikan vastaan! Voit valita vain yhden opiskelupaikan per vuosi. Muista 
tehdä myös läsnä- tai poissaoloilmoitus.

• Maksa ylioppilaskunnan jäsenmaksu. Hintaan kuuluu esimerkiksi terveydenhoito 
YTHS:llä sekä alennuksia yliopiston ravintoloissa ja VR:n junalipuista. SÄILYTÄ 
KUITTI, koska se toimii ensimmäiset kuukaudet opiskelijakorttinasi. 

• Tee Frank-opiskelijakortti. Voit tehdä sähköisen opiskelijakortin tai tilata muovisen 
opiskelijakortin osoitteessa myfrank.fi! Tämä kannattaa tehdä ajoissa, jotta voit 
helposti todistaa olevasi opiskelija esimerkiksi yliopiston ravintoloissa!

• Hoida opinto- ja asumistukiasiat kuntoon. KELA muistaa sinua kirjeellä kesän 
aikana.

• Hoida asuntoasiat kuntoon! Kaikilla tulee olla oma koti!  Tervetuloa Ouluun -osiosta 
löydät muutamia yhteystietoja. 

• TULE YLIOPISTOLLE MA 27.8. KLO 9:00!

Lisäksi suosittelemme tekemään myös seuraavat jutut:

• Liity oman ainejärjestösi OLOn sekä SOOLin jäseneksi

• Liity yleiseen luokanopettajafuksien Facebook-ryhmään Uni. Oulu LO-18 

• Tykkää ainejärjestösi Facebook-sivusta: Oulun luokanopettajaopiskelijat ry ja ole 
tietoinen tulevista tapahtumista heti fuksivuoden alkuun.

• Osta oma Sporttipassi (se on tarra, joka liimataan kiinni opiskelijakortin taakse tai 
sähköinen versio puhelimessa) ja pidä huolta linjoistasi!

• TULE FUKSIPIKNIKILLE SUNNUNTAINA 26.8. KLO 16 Ainolan puistoon! 
(Säävaraus.) 

Lisätietoa näistä saat Olon Facebookista ja Uni. Oulu LO-18 ryhmästä 
pienryhmäohjaajiltasi, sekä infoista kun koulu alkaa. Muista kysyä, ettei mikään jää 
epäselväksi!

http://www.myfrank.fi/
http://www.myfrank.fi/


What now? 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Dearest freshmen 2018!
There are a few things for you to do, before you start your studies. These things will make 
your student life a more enjoyable one.

o Follow all the instructions found in the letters sent by the university!
o Inform the university in time whether you are going to accept the study place 

reserved for you in the faculty of education. You can only choose to accept one 
study place for one year.

o Pay the OYY member fee. This fee includes medical care in the YTHS, discounts in 
university restaurants and VR train tickets. KEEP THE RECEIPT, for this will work 
as a student card for the first months.

o Fill and send your Frank-student card application. Your card can be picked up from 
OYY office when it is ready. Check also myfrank.fi.

o Finnish citizens also remember to apply for student benefit! Kela will send the 
necessary forms in the summer.

o Get an apartment! For those still looking for one check out psoas.fi.
o COME TO SCHOOL ON MONDAY 27ST OF AUGUST AT 9AM!

Also remember the following:

• Join Uni. Oulu ITE-18 and Uni. Oulu LO-18 Facebook groups!
• Get yourself an e-mail address from the ICT-support center. You will get this 

once you fill and send them the necessary forms.
• Join OLO (Students of educational sciences). www.olory.net
• Join SOOL (Teacher Student Union in Finland) www.sool.fi
• Come and join us on the Freshman picnic held in Ainolan puisto on sunday 

26.8.2018!
• Don’t stress! At this moment, things may seem a bit confusing but it will all fall 

into place during the first few weeks. 

More info will be available from your tutor students and from all the info when the studies 
will begin. If there are any unclear issues, do not hesitate to ask!

http://www.olory.net
http://www.sool.fi
http://www.olory.net
http://www.sool.fi


TÄSSÄ OVAT 
PIENRYHMÄOHJAAJANNE!  
- HERE ARE YOUR TUTORS! 
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Anna-Maija Toivanen 

Ikä: 21

Kotipaikkakunta: Juuka 

Harrastukset: Voimaharjoittelu, 
laulaminen ja sarjojen katsominen 

Vinkki fukseille: Pysy positiivisena ja 
uteliaana! Tuo loistava 
persoonallisuutesi rohkeasti osaksi 
tiedeyhteisöämme! 

Hannes Eilola 

Ikä: 21

Kotipaikkakunta: Kempele 

Harrastukset: Kitaran soitto aina 
välillä 

Vinkki fukseille: Ottakaa ihan 
rauhas ja nauttikaa! 



 

�8

Anna-Reetta Hyytinen 

Ikä: 21

Kotipaikkakunta: Haukipudas 

Harrastukset: Jumpat ja baletti 

Vinkki fukseille: Pidä hauskaa ja 
ole avoimin mielin! Kaikki asiat 
järjestyy ja selkeytyy ajan myötä

Maija Hedman 

Ikä: 20

Kotipaikkakunta: Kokkola 

Harrastukset: Liikunta monipuolisesti, 
mutta enimmäkseen käyn 
ryhmäliikuntatunneilla ja 
kuntosalilla. Kesäisin pelaan 
jalkapalloa. Pianoa tulee myös 
paljon soiteltua. 

Vinkki fukseille: Ole oma itsesi ja 
nauti alusta alkaen joka hetkestä! 
Fuksivuosi tulee vain kerran, joten 
lähde rohkeasti mukaan kaikkiin 
tapahtumiin ja tutustumaan muihin 
opiskelijoihin.
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Essi Kytölä 

Ikä: 22

Kotipaikkakunta: Oulu 

Harrastukset: Salibandy ja kuntosali 

Vinkki fukseille: Osallistukaa 
rohkeesti eri tapahtumiin ja 
tutustukaa uusiin ihmisiin. Alku 
tuntuu varmasti sekavalta mutta 
nopeesti yliopistoelämään pääsee 
mukaan! Mahtavaa fuksivuotta 
kaikille! :)

Julia Perämäki 

Ikä: 21

Kotipaikkakunta: Lapua 

Harrastukset: Vapaa-ajalla vietän 
paljon aikaa tehden erilaisia juttuja 
kavereiden kanssa. Lisäksi liikun 
ja nautin kodin laittamisesta, 
ruuanlaitosta ja käsitöistä. 

Vinkki fukseille: Muista, että sulla on 
mahdollisuus kulkea opintojen 
suhteen juuri sellainen polku kuin 
itse haluat. Uskalla tutustua - ja 
nauti uusista ihmisistä ympärilläsi!
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Ida Salonen 

Ikä: 22

Kotipaikkakunta: Siilinjärvi 

Harrastukset: Valokuvaan ja käyn 
kuntosalilla 

Vinkki fukseille: Lähde mukaan 
kaikkeen mikä kiinnostaa sua ja 
muista nauttia fuksivuodesta!

Susanna Halonen 

Ikä: 20

Kotipaikkakunta: Nivala 

Harrastukset: Liikunta ja leipominen 

Vinkki fukseille: Vaikka uudet jutut 
jännittäis, lähtekää mahdollisimman 
monipuolisesti kaikkeen mukaan ja 
heittäytykää. Yleensä parhaat 
hetket syntyy, ku astuu vähän oman 
mukavuusalueen ulkopuolelle sekä 
opinnoissa, että vapaa-ajalla. Hyviä 
muistoja ei oo koskaan liikaa.
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Jukka Turunen 

Ikä: 23

Kotipaikkakunta: Oulainen 

Harrastukset: Liikunta, musiikki, leffat ja 
kaikki muu mitä mieleen juolahtaa  

Vinkki fukseille: Heittäytykää rohkeasti 
täysillä mukaan kaikkeen mahdolliseen. 
Oli kyseessä sitten ryhmätyöt, erilaiset 
tapahtumat tai vaikka musiikin tunnilla 
laulaminen. 

Henna Viitanen 

Ikä: 20

Kotipaikkakunta: Oulu 

Harrastukset: Elokuvat ja 
ryhmäliikuntatunnit 

Vinkki fukseille: Osallistu 
mahdollisimman moneen 
tapahtumaan, koska voit sen 
perusteella valita, mihin osallistut 
seuraavina vuosina. 
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Viivi Kela 

Ikä: 21

Kotipaikkakunta: Suomussalmi 

Harrastukset: Kaikenlainen liikunta, 
etenkin kuntosali 

Vinkki fukseille: Olkaa avoimin mielin 
ja osallistukaa tapahtumiin sekä 
tutustukaa uusiin ihmisiin ilman 
ennakkokäsityksiä! 

Emma Juntunen 

Ikä: 21

Kotipaikkakunta: Kajaani 

Harrastukset: Monipuolinen liikunta  

Vinkki fukseille: Onnittelut 
opiskelupaikasta ja tervetuloa 
osaksi mahtavaa porukkaa! 
Opiskelijaelämään tutustumisen 
lisäksi kannattaa jo syksyllä 
opetella tekemään kurssitehtävät 
ajoissa alta pois. Kiitätte siitä 
vielä itseänne.



INTERCULTURAL TEACHER’S 
EDUCATION TUTORS 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Waldo Seppä 

Age: 31

Hometown: Johannesburg (South 
Africa) 

Hobbies: Classical music (piano), 
sports and gaming 

Tips for freshmen: Don’t feel bad about 
procrastination. We need it to keep 
ourselves from going crazy when we 
have too much work.  

Nicole Gonsalves 

Age: 22  

Hometown: Vaasa 

Hobbies: Sports, cleaning and partying 
  
Tips for freshmen: Enjoy your first year; 
go out, have fun and socialize with 
others! 



MAISTERIVAIHEEN 
PIENRYHMÄOHJAAJAT 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Satu Ansamaa 

Ikä: 29

Kotipaikkakunta: Oulu 

Harrastukset: Ikiharrastuksena tanssi, 
lisäksi kuntosali ja jooga. Myös 
erinäiset taidehommat kiinnostelee 
kovasti! 

Vinkki fukseille: Tämmösenä vanhana 
jääränä on pakko suositella menemään 
mukaan hallitustoimintaan, erinäisiin 
toimikuntiin ynnä muihin, jos vaan 
suinki kiinnostaa! Toisinaan rankkaa, 
mutta tosi palkitsevaa touhua. Ja 
Talvipäivät on must!

Essi Noponen 

Ikä: 27

Kotipaikkakunta: Seinäjoki 

Harrastukset: Crossfit, jooga, 
matkustelu 

Vinkki fukseille: Kauppurista 
löytyy kaupungin parhaat 
burgerit! 



FUKSIN VUOSI  
FRESHMAN YEAR 

Laaja-alainen luokanopettajakoulutus 

Fuksivuosi laaja-alaisessa luokanopettajakoulutuksessa alkaa olla 
viimeisiä kurssitehtäviä vaille valmis. Aivan ensimmäisenä mieleen 
juolahtaa kysymys, mihin kaikki aika oikein katosi? Muistan 
ensimmäisen päivän ja sen tunnelman, mikä luentosalissa vallitsi, kun 
autuaan tietämättömät uudet kasvatustieteilijät istuivat penkeillään ja 
katselivat ympärilleen epävarmoina ja tietämättöminä siitä, mitä tuleman 
pitää.

Ensimmäiset päivät olivat sellaista informaatiotykitystä, että kurssit, 
opintopisteet ja tukikuukaudet ehtivät laukkaamaan bileiden jälkeisiin, 
muutaman tunnin mittaisiin yöuniinkin. Päivät täyttyivät orientoivista 
opinnoista, joita käytiin läpi niin massaluennoilla kuin pienryhmissäkin. 
Pienryhmän kanssa oltiin tiiviisti ensimmäisestä päivästä alkaen, mikä 
helpotti yliopistokäytäntöjen sisäistämistä, sillä aina joku kollegoista 
tiesi, mitä seuraavaksi tapahtuu. Tuutoreiden apu oli korvaamatonta, 
sillä he osasivat vastata lähes kaikkiin runsaisiin ja toisinaan asiaan 
kuulumattomiinkin kysymyksiimme.

Opinnot etenivät nopeasti ja melko niukka kontaktiopetus lyhensi 
koulupäiviä syksyn edetessä kohti talvea. Kasvatustieteiden 
perusopintojen lisäksi lukuvuoteemme on kuulunut taito- ja 
taideaineiden kursseja, jotka ovat tuoneet erinomaista vaihtelua 
opintoihin. Saimme koettaa käsitöissä ja kuvaamataidossa tekniikoita, 
joita itse on viimeksi alakoulussa päässyt kokeilemaan. Heti opintojen 
alkuun ajoittunut harjoittelukin antoi osviittaa siitä, millaiseen työhön 
olemme kouluttautumassa. Opefuksin ensimmäiseen opiskeluvuoteen 
mahtuu paljon muutakin kuin pelkkää pänttäämistä ja vapaa-aikaakin 
allakkaan mahtui kiitettävästi.

Parasta fuksivuodessa on ollut ehdottomasti kaikki ne opiskelijatoverit, 
joiden kanssa arkea on saanut tallustaa. Tutuimmaksi on tullut oma 
pienryhmä, jossa on vallinnut ensimmäisestä nimileikistä alkaen 
positiivinen, rento ja auttava ilmapiiri. Uusia tuttuja on saanut myös 
muista ryhmistä, ja näin keväällä tuntuu, että kaikki kasvatustieteiden 
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päässä hengailevat ihmiset ovat jollain tasolla tuttuja! Suosittelen 
vilpittömästi osallistumaan ainejärjestöjen järjestämiin tapahtumiin, ne 
ovat ehdottomasti paras paikka tutustua vaikkapa vanhempien 
vuosikurssien opiskelijoihin!

Ole sinä uutena uljaana fuksina rohkea, ennakkoluuloton, avoin uusille 
kokemuksille sekä ennen kaikkea nauti jokaisesta hetkestä. Huomaat 
pian eläväsi elämäsi parasta aikaa, joka tuntuu etenevän kuin 
Merikosken vellova virta, eli liian nopeasti.

Nestori Yli-Sissala LO 17-A 
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Taikalaisen fuksivuosi 

Moikka uudet fuksit!

Tässä sitä nyt ollaan, Taika-17 on selvinnyt fuksivuodestaan. On kulunut 
melkein vuosi siitä, kun 19 toisilleen täysin tuntematonta fuksia asteli 
pienryhmänohjaajiensa kanssa kohti draamaluokkaa. Tunnelma oli 
hieman jännittynyt, mutta samalla kaikki olivat intoa täynnä. 
Ryhmäytymisleikit olivat opiskelun alussa suurinta antia. Toivottavasti 
tekin otatte tulevat leikit avosylin vastaan, yhtä vapautuneina kuin me. 
Juhlien ohella on myös ehditty opiskella ja opiskelu se vasta palkitsevaa 
ja mukavaa onkin! 
Monet teistäkin ovat varmasti kotoisin jostain muualta kuin täältä 
Oulusta ja se saattaa alkuun hieman jännittää, mutta ei huolta! Meistä 
suurin osa on kotoisin Oulun ulkopuolelta ja useimmat meistä eivät 
tunteneet kaupunkia saatikka muita ihmisiä entuudestaan. Etukäteen ei 
kannata murehtia miten joukkoon sopeutuu, voimme melkein luvata, että 
jokainen varmasti löytää oman paikkansa! Kutsummekin itseämme 
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leikkisästi Taikaperheeksi, sillä siltä se on tuntunut jo ensimmäisistä 
viikoista alkaen.

No mikä ihme tää Taika sitten oikein on? Taika on kahdenkymmenen 
opiskelijan ryhmä, joista lähes jokaisella on jokin taiteenlaji omana 
kiinnostuksen kohteenaan. Tämä ei kuitenkaan ole vaatimus hyvälle 
taikalaiselle, vaan kaikki ovat tervetulleita joukkoomme. Opiskeluihimme 
on sisällytetty myöhemmässä vaiheessa enemmän taide- ja taitoaineita 
ja usein kursseilla tutkailemme aiheita taiteen näkökulmasta. Yksi 
meidän vahvuuksistamme on ehdottomasti se, että taikalaiset ovat aina 
valmiina heittäytymään, vaikkei tilanne sitä vaatisikaan! Nappaahan siis 
reilusti reipasta asennetta ja huumorihousut yllesi, kun suuntaat syksyllä 
yliopistolle!

P.S. Otahan Snapchatissä seurantaan @taikaperhe, niin pääset mukaan 
meidän meininkeihin.

Terkuin Taika-17 
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Teknologiapainotteinen luokanopettajakoulutus 
eli TEKNOT 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Hain ensisijaisesti laaja-alaiseen luokanopettajakoulutukseen, mutta 
olen kuitenkin  tykännyt opinnoista ja teknojen ryhmähengestä todella 
paljon  eikä todellakaan enää haittaa, että "jouduin" teknolle! Täytyy 
mu i s taa , e t t ä t yömarkk ino i l l a t ekno t v i edään käs i s tä ! 
Opetussuunnitelmamme ei  oikeastaan eroa paljoa laaja-alaisten tai 
taikojen opetuksesta, vaan kaikilla on pääsääntöisesti ihan sama 
opetus. Yksi painotteinen kurssi meillä  on toisen vuoden keväällä. 
Vaikka kontakti tunteja on vähennetty, on kursseissa osattu ottaa ne 
oleellisimmat asiat esille tulevaisuuden työmme kannalta. Yliopisto 
opinnoiksi opetus on ollut yllättävän konkreettista. Pitäkää siis hauskaa 
ja teknojen lippua korkealla!
 
Toimin vuonna 2018 Olo ry:n hallituksen kahviovastaavana. Minua saa 
siis tulla nykäsemään hihasta, jos hallitushommat kiinnostaa! 
Suosittelen myös ehdottomasti lähtemään mukaan hallituksen tai 
muuhun ainejärjestön toimintaan, jos vähänkin kiinnostaa. Kannattaa 
myös osallistua kaikkiin mahdollisiin tapahtumiin. Fuksivuosi on vaan 
kerran elämässä. Ottakaa siitä kaikki irti!
Veera Kandelberg. Tekno-17



ITE 
Dear new ITE students,

Congratulations for being accepted to the Intercultural Teacher Education programme!

You are just about to start a great adventure with your fellow classmates! You can be sure 
your freshman year is going to be amazing: be ready to learn many new things, 
approaches, and even new cultures, since many exchange students will often join you in 
your lectures. There are many events already planned for you, so we can guarantee that 
you will have fun both inside and outside of the class. The freshman year will teach you a 
lot from practical subjects such as music, handicrafts and visual arts, but do not forget it is 
only one step on your path of becoming a teacher!

Some hard times might come, but with the help of your classmates and the encouraging 
attitude of your teachers you will be able to overcome any difficulty, and to learn something 
new from it. Plus, it is through these moments that you will realize how awesome your 
classmates are, and you will experience that bonding that makes the ITE-Family so 
special.

Welcome to the ITE-Family, we cannot wait to meet you in the Fall!

See you soon!    Alex Brina ITE-1  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OPINTONEUVOJIEN TERKUT  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Kuka olet, mistä tulet? (/mikä olet koulutukseltasi)  Who are you, where you come from?

Hei, olen Katja Holtinkoski-Perttula. Olen valmistunut Oulusta teknologiapainotteisesta 
luokanopettajakoulutuksesta syksyllä 2006 ja talven kouluilla sijaistamisen jälkeen päädyin 
opintoneuvojaksi kasvatustieteiden tiedekuntaan elokuussa 2007.

Hi, I’m Katja Holtinkoski-Perttula. I graduated from the technology based primary teacher 
education programme in 2006. After graduation, I’ve been working as a teacher and an education 
designer.

Hei, olen Jenni Palomaa. Valmistuin laaja-alaisesta luokanopettajakoulutuksesta kesällä 2011. 
Jonka jälkeen olen työskennellyt sekä koulutussuunnittelijan että luokanopettajan tehtävissä.

Hi, I’m Jenni Palomaa. I graduated from the broadly based primary teacher education 
programme in 2011. After graduation, I’ve been working as a teacher and an education designer.

Moi, olen Jani Haapakoski ja olen valmistunut ITEstä ja päädyin siviilipalveluksen jälkeen töihin 
tiedekuntaan 2006. Siitä asti olen toiminut kansainvälisten asioiden koordinaattorina 
tiedekunnassa ja 2017 lukuvuodesta asti myös ITEn opintoneuvojana ja kansainvälisten 
harjoitteluiden yhteyshenkilönä.

Hello, my name is Jani Haapakoski and I have graduated from the Intercultural Teacher 
Education program and worked at the faculty since 2006 as an international coordinator. Starting 
from last year, I have also been a study advisor for the ITE students and a contact person for 
practices abroad.

Mikä on toimenkuvasi tiedekunnassamme? What is your job description in our faculty? 
Katja: Toimin tiedekunnassa opintoneuvojana ja koulutussuunnittelijana. Minun vastuullani ovat 
luokanopettajakoulutusten opiskelijat. Koulutussuunnittelijana teen muun muassa 
lukujärjestystyötä, opetussuunnitelmatyötä ja osallistun monenlaisiin tiedekunnan ja 
yliopistotason palavereihin ja koulutuksiin.

Katja: I work as an education designer in primary teacher’s degree programme. It means that I 
give student counselling, work with curriculum and timetable.

Jenni: Toimin tiedekunnassa koulutussuunnittelijana erityispedagogiikan ja luokanopettajan 
tutkinto-ohjelmissa. Työtehtäviini kuuluu opintoneuvontaa, opetussuunnitelmatyötä, 
lukujärjestystyötä, sivuaineasioita ja muita opintohallinnon tehtäviä.

Jenni: I work as an education designer in the special education’s degree programme and the 
primary teacher’s degree programme. It means that give student counselling, work with 
curriculum, timetable and minor subject issues etc.

Jani: Monelaisen jännän äärellä tulee puuhattua, mutta opiskelijoiden näkökulmasta tärkeimmät 
tehtäväni ovat ITEn opintoneuvonta sekä opiskelijavaihtoihin ja ulkomailla suoritettaviin 
harjoitteluihin liittyvä neuvonta ja järjestelyissä jeesaaminen.

Jani: I’ll help ITE students with their studies and everyone else with exchanges and practices 
abroad.
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Minkälaisten asioiden kanssa me opiskelijat voimme teidän puoleenne kääntyä? With 
what kind of issues can students seek your guidance?

Katja, Jenni ja Jani: Opiskelijat voivat ottaa meihin yhteyttä melkeinpä missä tahansa 
opintoihin liittyvissä asioissa. Tavallisimmin ohjausta haetaan opintojen suunnitteluun ja 
ajoitukseen liittyvissä asioissa (ja vaihtoasiat ja harkat Janilla). Autamme myös opiskelijoita 
esimerkiksi hakemaan ohjausta opintopsykologilta, ottamaan yhteyttä opettajiin ja antamaan 
palautetta. Ohjausta varten kannattaa varata ohjausaika, mutta lyhyempiä asioita voi myös 
käydä kysymässä, milloin tahansa oven ollessa auki.

Katja, Jenni and Jani: The students can contact us, on almost anything that’s related to 
studying. In the most common case, the student wants to plan his or hers studies with us (and 
Jani helps with exchanges and practices). We also help the students to get guidance from the 
student psychologist, get in touch with the professors and lecturers and give feedback on their 
studies. For student counselling we recommend making an appointment, but for quicker 
question you can just pop in if the door is open.

Mikä on ollu mieleenpainuvin muisto omalta fuksivuodelta? What is your most 
memorable freshman year memory?

Katja: Aloitin opintoni syksyllä 2002. Olin jo ehtinyt olla lukion jälkeen töissä ja etsiä omaa 
opiskelualaa, joten yliopisto ei ollut minulle ensimmäinen lukion jälkeinen opiskelupaikka. 
Mieleenpainuvinta omasta fuksivuodesta oli varmasti oma ihana opiskeluporukka, jonka 
kanssa vietettiin paljon aikaa niin opintojen parissa, kuin vapaallakin. Oli ihana päästä 
opiskelemaan toivomaansa alaa ja löytää ympäriltään ihmisiä, joiden kanssa viihtyi ja halusi 
arkea jakaa.

Katja: I started my studies in 2002, so it has been quite a while since I was a freshman. The 
most memorable of that year must have been my very own study group tekno-2002.

Jenni: Aloitin opinnot syksyllä 2005, joten fuksivuodesta on jo kulunut jonkin aikaa.. 
Yksittäisistä muistoista ehkä mieleenpainuvin oli fuksisuunnistus. Kokonaisuutena fuksivuosi 
oli ihanaa aikaa, jolloin tutustuin moniin vielä nykyisinkin tärkeisiin ystäviin. Fuksina innostuin 
myös ainejärjestötoiminnasta, joka veikin sitten mukanaan pidemmäksi aikaa.

Jenni: I started my studies in 2005, so it has been quite a while since I was a freshman.. The 
most memorable event of that year must have been the freshman orienteering 
(fuksisuunnistus). The first year was wonderful time and during that year I met many very 
important friends that I still keep contact with. As a freshman I also became interested in the 
working as a part of the student organization and that kept me busy, and taught me a lot, for 
several years.

Jani: Opiskelu oli oikein mukavaa aikaa ja maailmankuva muuttui moneen otteeseen ja siinä 
ohessa tuli opittua yhtä sun toista hyödyllistä. Joskus on niitä aikoja ikävä ja monesti taas eiJ.

Jani: I started way back in 1998 and what little I remember has now transformed, as the time 
has passed, into memories of extraordinary growth, self-discovery and continuous 
enlightenment
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Ja vielä viimeinen vinkki uusien opiskelijoidemme arkea sujuvoittamaan? Tips to 
make freshmens every day life easier.

Katja: Kannattaa pitää erityisesti huolta omasta ja opiskelijakavereiden jaksamisesta. 
Opinnot vaativat paljon, mutta niistä myös saa paljon etenkin silloin, kun oma 
opiskeluporukka on hyvä ja siellä on kaikkien kiva ja hyvä olla. Opiskelijakaverit ovat myös 
oman opiskelun paras tuki ja yhdessä tekemällä/pohtimalla asioista oppii eniten.

Katja: Take care of yourself and your study mates!

Jenni: Ajankäytön suunnitteluun kannattaa panostaa. Luentojen lisäksi on hyödyllistä 
kalenteroida itsenäiset tehtävät, deadlinet ja ryhmätyöt, niin työmäärä jakautuu 
tasaisemmin ja välttyy viime hetken paniikeilta. Opinnoista kannattaa ottaa kaikki ilo irti ja 
osallistua aktiivisesti kaikkeen ympärillä tapahtuvaan!

Jenni: Planning and scheduling is something you should put an effort to. It’s useful to mark 
on your calendar also the independent and group assignments and deadlines in addition to 
the lectures and seminars. This helps to even out the workload and prevents last minute 
panics. Above all studying, is something you should enjoy and make most of it. I also 
encourage you to actively take part on everything that’s happening around you!

Jani: Samoja ajatuksia kuin Katjalla ja Jennillä, mutta ehkä lisäyksenä, että muistakaa 
rohkeasti hakea neuvoa sekä meiltä, että opiskelijakavereilta.

Jani: Jenni and Katja already shared some wise words but generally always ask if you do 
not know something! We will help you as much as we can.

Yhteisesti haluamme vielä hoksauttaa, että kannattaa opetella heti alusta asti 
seuraamaan opintojesi etenemistä. Printtaa oma, opintojen alussa tehtävä, 
opintosuunnitelma (HOPS) talteen ja seuraa opintojen etenemistä oodista.

As a reminder, remember to keep track of your studies, already since the beginning. 
The individual study plan is a great tool for this (done during the 1st semester) and 



OULUN 
LUOKANOPETTAJAOPISKELIJAT RY 

Oulun Luokanopettajaopiskelijat ry, eli OLO ry, on luokanopettajaopiskelijoiden etuja ja 
hauskuutta vaaliva opiskelijajärjestö eli kilta. Olo ry on Oulun yliopiston vanhin kilta, 
perustettu jo nimittäin vuonna 1953. Olo ry tunnettiin aiemmin nimellä Pedagogian 
ylioppilaat ry, mutta päätimme keväällä 2012 vaihtaa nimen uuteen ja kiltaamme 
kuvailevampaan nimeen. Ylimpänä elimenä toimii hallitus, johon kuuluu 12 jäsentä, joista 
kahdeksan varsinaista ja neljä varajäsentä. Tämä hallitus valvoo jäsenistönsä 
koulutuspoliittisia, sosiaalipoliittisia ja yleisiä etuja sekä järjestää mukavaa yhdessäoloa ja 
bileitä. Tässä tarvitsemme aktiivisia rivijäseniä auttamaan ideoinnin ja järjestelyjen kanssa, 
eli jokainen OLOlainen on tärkeä! Uuden hallituksen toimijat vuodelle 2019 valitaan 
marraskuun sääntömääräisessä syyskokouksessa. Tule sinäkin mukaan ehdolle 
hallitukseen ja saat näin mahdollisuuden vaikuttaa omaa opiskeluasi koskeviin asioihin. 
Voit tulla myös muuten vain äänestämään, nauttimaan vaalitunnelmasta ja 
tutustumaanuusiin naamoihin. Jokaiselle aloittavalle ryhmälle valitaan kaksi hallituksen 
jäsentä kummiksi, joka toimii linkkinä hallituksen ja fuksiryhmän välillä.

Tykkää meistä Facebookissa:  
Oulun luokanopettajaopiskelijat ry,  

Instagramissa: OLO ry 

Snapchatissä: OLO_ry 

 
sekä tutustu nettisivuihin: www.olory.net!  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http://www.olory.net
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“Oulun Luokanopettajaopiskelijat ry”, i.e. OLO ry, is the organization for the students of 
educational science, that guards the interests of its students and makes sure everyone is 
having a good time. OLO ry was founded in the year 1953 and it is the oldest student 
organization in the University of Oulu. OLO ry was previously known as “Pedagogian 
ylioppilaat”, i.e. Pedo ry, but in the spring of 2012 we decided to change the name for a 
new one that suits our guild better. The guilds board is formed from 12 members, 8 of 
which are regular members and the rest are associate members. The board supervises 
the guild members educational politics, social politics and common perks while also 
organizing fun events from different kinds of get-togethers to parties. This is where we 
need the activity from each and every one of our guild members to come up with new 
ideas and help us with organizing the events, every member of the OLO ry is 
important. The new board for the year 2019 is being selected in the OLO ry’s regular fall 
meeting in November. You as a freshman can also run for the guilds board and get an 
opportunity to have an influence on things affecting your own studies. Of course, you can 
also come and vote for the new guild members, enjoy the atmosphere of the election and 
get to know new people. 

Every starting class gets their own godparent pair from the guilds board and they will act 
as the connection between the board and the freshman group. 

Like us on Facebook:  
Oulun luokanopettajaopiskelijat ry,  

Instagram: OLO ry 

Snapchat: OLO_ry 
www.olory.net!

http://www.olory.net
http://www.olory.net


LIITY OLOON! / JOIN OLO! 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Jäsenyydestä ei ole mitään hyöty…JA HÖPÖHÖPÖ! Tässäpä muistutusta miksi 
kannattaa liittyä, kun opiskelee Oulun yliopistossa luokanopeksi. Jäsenmaksu on 30e, 
joka kattaa koko opiskeluaikasi. 

• Haalarit! Saadaksesi haalarit, tulee sinun olla Olon jäsen.

• Alennuksia Olon järjestämiin tapahtumiin.

• Pullapäivä kahviossa joka kuun viimeisenä keskiviikkona: kahvi/tee/kaakao + 
pulla vain 1€!

• Oikeuden hakea sivuaine-excuavustusta, joka on 26€. Saat siis rahaa 
takaisin!

• Oikeus osallistua Olon kokouksiin ja vaikuttaa. Jos olet kiinnostunut 
järjestötoiminnasta, tulee sinun olla Olon jäsen. Myös hallitukseen 
kuulumattomat ovat tervetulleita kokouksiin!

• Jotta voit liittyä SOOLiin, tulee sinun olla Olon jäsen.  SOOLin kautta saat 
hienoja jäsenetuja, hauskoja tapahtumia ja mielenkiintoisia koulutuksia!

There is no reason to be a member of Olo….. OF COURSE THERE IS! Here are few of 
the reasons why to join Olo, when studying in the University of Oulu to become a 
teacher. Membership fee is 30 euros and it has to be paid only once during your studies. 

• Overalls! To get the overalls, you have to be a member of Olo.
• Discounts on events organized by Olo.
• Bun-day in our own Café Olohuone every month’s last Wednesday: coffee, tea or hot 

chocolate with a bun for only 1 euro!
• Right to apply for minor-excursion aid, which is 26 euros. So, you will have an 

opportunity to even get some money in return!
• Right to participate in the meetings of Olo. If you are interested in organization activity, 

you have to be a member of Olo. Every member of Olo is welcome to the meetings, 
even though you are not a member of the board!

• To join SOOL, you have to be a member of Olo. As a member of SOOL you will get 
many great perks, fun events and interesting trainings!

• On top of all that: you will get so many new friends from the events organized by Olo!
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Miten toimin? 

Information for paying your membership fee to OLO’s bank account:

Saaja (Recipient): Oulun Luokanopettajaopiskelijat ry

Tilinumero (Account number): FI55 5741 3610 0182 33 (OP-Pohjola 
OKOYFIHH)

Viitenumero (Reference number): 19538

Jäsenmaksu (Membership fee): 30€ 

Maisterivaiheen opiskelijoiden jäsenmaksu (Membership fee for masters): 
15€ 

Membership fee for exchange students:  5€

Olon jäsenyys on voimassa opiskelujen loppuun saakka. Saat tarran opiskelijakorttiisi 
kuittia vastaan Kahvio Olohuoneesta (2. kerros) heti opiskelujen alettua. Huomaa, että 
Suomen opettajaksi opiskelijoiden liiton, SOOLin jäsenyys edellyttää jäsenyyttä omaan 
ainejärjestöösi!



PUHEENJOHTAJAN TERVEISET  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Heipähei fuksi! 

Aivan ensimmäisenä, mitä suurimmat onnittelut loistokkaasta alavalinnasta 
ja monenkirjavien valintakokeiden selätyksestä. Voit olla ylpeä siitä, että nyt 
sinuunkin on sytytetty kansankynttilän liekki ja sinustakin tulee pian osa 
arvostettua kasvatusalan ammattilaisten joukkoa, kunhan maltat selvitä 
ensin opinnoistasi sekä tietenkin opiskelijariennoista.
Vastuulleni on langetettu sivistää sinua tämän tekstin verran 
opiskelijakulttuurista ja ainejärjestötoiminnasta. Yliopisto-opiskelijoiden 
keskuudessa toimii opiskelijoiden itse ylläpitämiä kiltoja eli ainejärjestöjä. 
Kohdallasi tämä tarkoittaa Oulun Luokanopettajaopiskelijat ry:tä, 
tuttavallisimmin OLO ry:tä. Ainejärjestöt ovat rekisteröityneitä yhdistyksiä, 
joiden yleisimpiin tehtäviin kuuluu oman alansa opiskelijoiden etujen 
ajaminen, yliopiston kanssa kommunikointi sekä tietenkin opiskelijakulttuurin 
ylläpitäminen. Järjestömme toiminnasta vastaa yhdistyksen hallitus, jonka 
jäsenistö valitsee vuosittain killan syyskokouksessa.OLO ry on yksi Oulun 
yliopiston vanhimmista killoista ja saimmekin viime keväänä juhlistaa 65-
vuotista taivaltamme. Toiminnassamme tähtäämme kuitenkin tulevaan ja 
pohdimme alinomaa, miten voisimme parantaa juuri sinun etuja opintojesi 
aikana sekä pitää yllä mukaansatempaavaa opiskelijakulttuuria, josta kaikki 
opiskelijamme voisivat nauttia. Ainejärjestönä järjestämme paljon erilaisia, 
niin viihteellisiä kuin koulutuksellisia tapahtumia, sekä osallistamme 
aktiivisesti jäseniämme erilaisiin koulutuksiin ja koulutuspoliittisiin työryhmiin 
sekä ylläpidämme kahvilaa Oulun yliopistolla. Ainejärjestöjen olemassaolo 
on todella tärkeää opiskelijoiden etujen turvaamisen sekä yhteishengen 
luomisen kannalta. Ainejärjestöt siis pyrkivät varmistamaan, että yliopistolla 
olisi hyvä yhteishenki sekä hyvät puitteet opiskella, ja että opetus pysyisi 
laadukkaana. 
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Mietit varmaan, että miksi sitten kannattaa liittyä OLO:on. Ainejärjestöön 
liittyminen kustantaa hiukan, mutta maksu on kertaluontoinen ja hyödyt 
jäsenyydestämme koko opiskelujesi ajan. Jäsenenämme pääset osalliseksi 
vuosittain muuttuvista jäseneduistamme, jotka voivat olla muun muassa tarjouksia 
yhteistyökumppaniemme palveluihin, edullisemmat hinnat OLO:n tapahtumiin 
sekä tarjoukset kahvilassamme. Tämän lisäksi OLO:n jäsenenä saat kantaa 
kauniita mustia haalareitamme. Vaikket olisikaan bilehirmu ja viihteelliset 
tapahtumat eivät nappaa, kannattaa liittyminen siitä huolimatta. Yhdistyksen 
jäsenillä on äänioikeus killan kokouksissa, joten pääset OLO:n jäsenenä 
vaikuttamaan siihen, ketkä ajavat juuri sinun asioitasi Oulun yliopistolla. Jäsenenä 
pääset myös käyttämään ääntäsi sen suhteen, mihin suuntaan sinun mielestäsi 
ainejärjestömme toiminnan kannattaa tähdätä. OLO ry on kaikkia Oulussa 
luokanopettajiksi opiskelevia varten, ennen kaikkea sinua.

Pyry Lahdenperä 
Puheenjohtaja

Olo ry 



GREETINGS FROM THE PRESIDENT 

Hello there freshman! 

First of all, congratulations on your excellent choice for your area of 
study, and conquering all the steps of the entrance exams. You can be 
proud that you feel the passion for education, and that soon you will be 
part of the respected group of professional educators, once you have 
tackled your studies, and of course, all the student parties.  

With this short text, it's my duty to enlighten you about student culture 
and student organizations. Among the university students function 
student organizations, also known as guilds, that are run by the students 
themselves. In your case, this means our organization Oulun 
Luokanopettajaopiskelijat ry, better known as OLO ry. Student 
organizations are registered associations, whose most common job is 
student advocacy work, cooperation with the university and of course 
cherishing student culture. In charge of our organizations activitys is the 
board, that is selected every year by the members  in the guilds fall 
meeting.  

OLO ry is one of the oldest guilds at the University of Oulu, and this 
spring we got to celebrate our 65th birthday. However, we look to the 
future in our activities, and always try to think better ways to improve 
your benefit during your studies, as well as maintain compelling student 
culture, that everyone can enjoy. As an organization we arrange events 
from parties to different kinds of trainings and advocacy work groups, 
and maintain a cafe at the university. The existence of student 
oraganizations plays an important part in securing students benefits and 
creating solidarity among students. Student organizations aim to ensure 
good spirit at the university, as well as good grounds for studying and 
quality of the education.  

 

You are propably wondering, if you should join OLO ry. Joining our 
organization costs a little, put the payment is nonrecurring, and you'll 
benefit from the membership throughout your whole studies. As our 
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member, you are entitled to our yearly changing member benefits, 
cheaper prices to OLOs events, and offers in our cafe. In addition, as a 
member, you are allowed to wear our beautiful black overalls. Even 
though you weren't that into parties, it is useful to join. As a member, you 
have the right to vote in the guilds meetings, therefore you'll get to say in 
which direction OLOs activity should go, and who represents our cause 
at the university. OLO ry is for every teacher student, especially for you!  

 

Pyry Lahdenperä 
Chairman

Olo ry 
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Hallituksen jäsenet ovat keväällä muuttuneet, tässä ovat uudet tapahtumatiimin 
jäsenet Lassi Lohi ja Sakari Nikula! Board members have changed, here are our 
new events team members Lassi Lohi and Sakari Nikula! 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KAHVIO OLOHUONE / CAFE OLOHUONE 
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Kahvio Olohuone on Oulun Luokanopettajaopiskelijat ry:n ylläpitämä kahvio, joka 

toimii meille OLOlaisille eräänlaisena kiltahuoneena. Se on paikka, jonka kaikki 
tietävät ja jonne treffit kurssikavereiden kanssa voi sopia helposti ja vaivattomasti. 

Kahvion tarjonnasta voit löytää sekä aamun pelastavaa kahvia tai 
teetä sekä pientä pikkupurtavaa aina iltapäivän myöhäisten tuntien aikana. 

Terveellisiäkin naposteltavia löytyy, mutta eihän herkullisia leivoksia ja pullia voita 
mikään. Muista myös se, että jokaisen kuukauden viimeisenä keskiviikkona 

järjestetään pullapäivä, jossa kaikki OLO:n jäsenet saavat pullan + teen/kahvin 
1€ hintaan! 

Kahvio Olohuone on siis paikka rauhoittumiselle, nautiskelulle ja 
ystävystymiselle. Siellä voi aika-ajoin törmätä myös musiikkiesitykseen tai 

muuhun häppeninkiin, joita KTK:n eri tahot esittävät ja järjestävät. 

Cafe Olohuone is run and operated by Oulun Luokanopettajaopiskelijat ry. It works 

as a type of guild room for all of KTK and OLO people, and it is a good and easy 
place to arrange meetings with your course mates, or just grab a cup of coffee with 

basically anyone!
The café offers a wide range of products, from coffee, pastries, buns and 

candies to healthy snacks and fruits. Additionally, on the last Wednesday of every 
month, PULLAPÄIVÄ is arranged, which means that all OLO members get a bun 

and tea/coffee for 1€!  
All in all, Café Olohuone is a place for enjoyment and friendship. You can also 

run into acts, performances or music shows from time to time, which are performed 
and organized by different people in KTK. 



Aukioloajat/Opening hours: 

VALOPILKKU 
Ikioman kiltalehtemme löydät kahvio OLOhuoneesta ja 
osoitteesta www.olory.net/valopilkku

Käyhän lukemassa muummoassa Talvipäivistä!

Nappaa lehti mukaan vaikka kahviseuraksi ja lue juuri meitä 
koskevista ja meistä kertovista asioista.

Haluatko mukaan tekemään Valopilkkua? Ota reippaasti 
yhteyttä Valopilkun toimitukseen!

Päätoimittaja Iida Jylhä: iida.jylha@student.oulu.fi

Valopilkkuvastaava Emma Määttä: 
emma.maatta@student.oulu.fi 
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Ma-To 8:00-14:30
Pe 8:00-13:00

Mitä Kahvio Olohuoneesta saa

What does Cafe Olohuone have to offer:
•Kahvia, teetä, kaakaota/Coffee, tea, hot 

chocolate
•Virvoitusjuomia/Refreshing drinks
•Pullia (myös gluteenittomana!), leivoksia, 

suolaista purtavaa/Buns, pastries, salty 

snacks
•HAALARIMERKKEJÄ/PATCHES

http://www.olory.net/valopilkku
mailto:emma.maatta@student.oulu.fi


Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto 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Teacher Student Union of Finland, SOOL, is a national umbrella organization 
of all teacher students in Finland. SOOL aims to promote the co-operation of 
future professionals of education in order to improve teacher training. SOOL 
also looks after the juridical and educational interests of its members and 
works to improve their studying conditions and social status. Olo ry has their 
own SOOL-godparent, who works as a connection between national and local 
teacher studying. There are also several field members in SOOL, who travel 
across the country to tell about SOOL and its operations. 
In practice, SOOL gathers together students of different groups to consider 
the present and the future of teacher training. We guide and counsel member 
associations and organize training and seminars. In addition, we keep our 
members informed about current topics concerning teacher training, and work 
for the future of education in wide co-operation with different authorities.
You have to be a member of Olo to join SOOL!

SOOL ry on Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto. SOOL edistää tulevien 
opetus- ja kasvatusalan työntekijöiden yhteistä toimintaa koulutuksen 
kehittämiseksi, valvoo jäsenistöön kuuluvien oikeudellisia ja opintososiaalisia 
e t u j a s e k ä t o i m i i h e i d ä n y h t e i s k u n n a l l i s e n a s e m a n s a j a 
opiskeluolosuhteidensa parantamiseksi. Olo ry:llä on myös oma SOOL-
kummi, joka toimii linkkinä kansallisen ja lokaalin opettajaopiskelun välillä. 
SOOLissa toimii myös kenttäasiamiehiä ja -naisia, jotka kiertelevät ympäri 
Suomen maan kertomassa SOOLista ja sen toiminnasta.

Jäsenille maksuttomissa koulutustilaisuuksissa ja seminaareissa käsitellään 
aiheita, joita opettajankoulutuksessa ei riittävästi huomioida. SOOLin toimisto 
palvelee ja neuvoo jäsenyyteen ja opettajankoulutukseen liittyvissä asioissa.  

Liittyäksesi SOOL:n sinun tulee olla Olon jäsen!



SOOL:n jäsenenä saat:  

* Hyvät vakuutukset (Turva)

* Soolibooli ja Opettaja-lehden 

* OAJ:n kalenterin (tilataan erikseen)

* Mahdollisuuden liittyä opettajien 
työttömyyskassaan 

* Alennuksia ja etuja monenmoisia!  

* Legendaariset Talvipäivät puoleen 
hintaan! 

SOOLin jäsenmaksu lukuvuodelle 
2018-2019 on 24 euroa.

Lue lisää ja liity täällä: www.sool.fi

SOOL member you get:

* Opettaja and Soolibooli magazines 
*  The OAJ-calendar (ordered 

separately)
* Insurance benefits and discounts
* Possibility to join teachers' 

unemployment fund while studying
* Many different discounts
* Legendary “Talvipäivät” for half a 

price!

SOOL membership fee for the 
academic year 2018-2019 is 24 euros.

Read more and join here: 
www.sool.fi  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Oulun yliopiston ylioppilaskunta eli OYY on kaikkien Oulun yliopistossa 
perustutkintoa suorittavien oma etu- ja palvelujärjestö. Myös jatko-
opiskelijat voivat liittyä jäseniksi ylioppilaskuntaan. 

Toiminnan tarkoitus on yhdistää opiskelijoita ja edistää jäsenien 
yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä, sekä opiskeluun ja opiskelijan 
asemaanliittyviä pyrkimyksiä. Siksi ylioppilaskunta tarjoaakin 
jäsenistöl leen monenlaisia mahdol l isuuksia ajanviettoon ja 
vaikuttamiseen. Jäsenmaksun maksettuaan jokainen opiskelija saa 
opiskelijakortin tai lukuvuositarran jo olemassa olevaan korttiinsa. Korttilla 
saa useita etuja mm. opiskel i jaravintoloissa, yl ioppi laiden 
terveydenhoitosäätiössä (YHTS) sekä liikennevälineissä.

Tarvitsetko apua opiskeluun tai opiskelijaelämiseen liittyvään 
kysymykseen, mutta et tiedä, keneltä kysyisit? Ei hätää! Voit laittaa 
sähköpostia osoitteeseen help@oyy.fi, ja ylioppilaskunnan asiantuntijat 
arvioivat, kenen vastuulle asiasi kuuluu.

Oulun yliopiston ylioppilaskunta OYY

Ylioppilaskunnan edustajisto (37 jäsentä) valitaan opiskelijoista ja se käyttää 
OYY:n ylintä päätäntävaltaa.

Ylioppilaskunnan hallitus (PJ +6-9 jäsentä) käyttää OYY:n toimeenpanovaltaa.

www.oyy.fi

http://www.oyy.fi
http://www.oyy.fi
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The Student Union of the University of Oulu, known as OYY among 
friends, is the student advocacy organisation at the University of Oulu. 

The purpose of the student union is to act as a link between its members 
and to promote their societal, social and intellectual aspirations and their 
aspirations regarding studies and students’ status in society. 

In Finland, all undergraduate and graduate degree students at 
universities become members of their local student union. Exchange 
students and  postgraduate students at the University of Oulu can also 
join.

OYY supervises the interests of its members at the University, in the City 
of Oulu and at the national level. Besides the more intangible benefits, 
members also receive many benefits which are directly measurable in 
terms of money.This significantly reduces the strain on your wallet. 
Members get access to the benefits that the student union movement has 
fought for by showing your student card.

Do you have a question or a problem concerning studying or student life, but 
you don’t know who could help you? Don’t worry! You can reach Student 
Unions specialists by sending e-mail to help@oyy.fi and the staff of the Student 
Union will evaluate who answers your concern!

The Student Union of the University of Oulu OYY

The Student Council is comprised of 37 members and it is the highest 
decision-making body in the Student Union of the University of Oulu.

The board of student union (chair +6-9 members) uses executive power in 
OYY.

http://www.oyy.fi/en/



Haluatko osallistua ja vaikuttaa opintojesi aikana? 
 
Oulun yliopiston ja kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijana 
sinulla on monia erilaisia mahdollisuuksia osallistua organisaation 
toimintaan opiskelijoiden edustajana. Opiskelijaedustajan tehtävät 
keskittyvät edustamaan muiden opiskelijoiden ääniä yliopiston ja 
tiedekunnan eri tehtävissä. Opiskelijaedustajana toimiminen on 
todella tärkeää, jotta saamme äänemme kuulumaan kaikilla tasoilla.
Ainejärjestömme OLO ry:n jäsenenä voit hakea ainejärjestön 
hallitukseen (huomaa, että hallituksessamme on varattuna kaksi 
paikkaa ensimmäisen vuoden opiskelijoille!) tai ottaa osaan 
erilaisten toimikuntien toimintaan, jotka työskentelevät yhdessä 
hallituksen kanssa ja ottavat vastuun erilaisista asioista (esimerkiksi 
tapahtumatoimikunta).
Tiedekunnan ja yliopiston tasolla sinulla on mahdollisuus liittyä 
erilaisiin lautakuntiin, komiteoihin ja työryhmiin opiskelijaedustajana. 
Näitä paikkoja tarjotaan Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) 
kautta ja ni istä julkaistaan sosiaal isessa mediassa ja 
sähköpostilistoissa, kun opiskelijaedustajia haetaan.
Jos haluat osallistua ja vaikuttaa jotenkin, mutta kaikki tämä 
kuulostaa hieman sekavalta ja epäselvältä, voit aina ottaa yhteyttä 
OLO: n jäsentiimiin (joiden tehtäviin kuuluu edunvalvontatyö) ja 
pyytää lisätietoja. Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiin ja 
opastamme sinua opintojesi aikana.
 
Nähdään yliopistolla!
 

Bruno Gioia Sandler 
Jäsentiimi, OLO ry

�39



Do you want to make a difference during your time 
at the University of Oulu?? 

As a student at the University of Oulu and student at the Faculty of 
Education you have many different opportunities to get involved in 
organizational work as a student representat ive. Student 
representative’s duties are focused in representing the rest of students’ 
voices in different positions along the University and Faculty. The work 
as a student representative is really important as we need to get our 
voices heard at all the different levels.

In OLO you can become a member of OLO’s board (note that there are 
spots reserved for first year students!) or become part of some of the 
different committees that work hand to hand with the board and take 
responsibilities in different matters (for example the event’s committee). 

At a Faculty and University level, you have the chance to join any of the 
different boards, committees and working groups as a student 
representative. These spots are offered trough the student union (OYY) 
and they are published in their social media and email lists when they 
are available.

If you want to get involved at some level but all of this sounds messy 
and not clear, you can always contact the member’s team from OLO 
(who works with advocacy work) and ask for further explanation. We are 
more than happy to answer any question and guide you trough these 
first moments of your studies.

Hope to see you around!

Bruno Gioia Sandler 
OLO Member’s team
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OULULAISEN FUKSIN ABC 
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Ainejärjestö 
Saman koulutusohjelman opiskelijoiden yhteisö. Tuntee myös nimen kilta. Sinun 
kiltasi tulee olemaan Olo, joka tunnettiin ennen nimellä Pedo.
Aletarrat
Yleensä punaisia väriltään ja opiskelijaystävällisiä, noin -30% tai -50%. Löytyy 
elintarvikekaupoista.
Appro, Approbatur
Yliopistossa Approbatur tarkoittaa 25 opintopisteen perusopintoja. Esim. suoritat 
kasvatustieteiden perusopinnot ensimmäisen vuoden aikana.  
Appron/Cumun suorittaneet
Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet aiemmin opintoja esim. avoimessa yliopistossa.  
Hae korvaavuuksia syksyllä annettavien ohjeiden mukaan. 
Atk-luokat
Kasvatustieteiden tiedekunnan ATK-luokat sijaitsevat mm. Olon kahvion välittömässä 
läheisyydessä sekä ympäri yliopistoa.  
Bileet
Opiskelija vaihtaa välillä myös vapaalle. Erilaisia bileitä ja tapahtumia järjestää Olo ja 
muut aine- ja harrastejärjestöt. Voit järjestää/olla järjestämässä myös itse! 
Cumu, Cum laude
Keskipitkä määrä aineopintoja, yleensä noin 60 opintopistettä.
Dekaani
Tiedekunnan johtaja. Kasvatustieteiden tiedekunnan dekaani on tällä hetkellä Kati 
Mäkitalo.
Essee
Omaa pohdintaa sisältävä kirjoitelma, johon varmasti tulet tutustumaan useampaan 
otteeseen ennen valmistumista. Useiden kurssien yksi mahdollisista suoritustavoista. 
Excursio, Excu
Opintomatka. Meillä tehdään usein sivuaineopintojen yhteydessä.
Fuksi
Ensimmäisen vuoden opiskelija, SINÄ! 
Gradu, Pro Gradu, iso Gee 
Ylemmän korkeakoulututkinnon lopputyö.
Haalarit 
Opiskelijoiden perinteinen asu, jota käytetään mm. SOOLin Talvipäivillä ja vappuna. 
Meillä haalarin väri on musta. Tsekkaa lisätietoja käsikirjasta löytyvästä 
haalarijutusta!
Höpöhöpö
Tuli aivan höpöhöpö juttuja, homma meni aivan höpöksi. Muoti-ilmaisu 
luokanopeopiskelijoiden keskuudessa. 
Integroiminen
1. Derivoinnin käänteistoiminto 
2. Asioiden yhdistämistä toisiinsa laajoiksi kokonaisuuksiksi. Muotisana KTK:ssa.  
KASOPE 
Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö. Vanha OKL.

Kahvio Olohuone
Meidän oma kahviomme sijaitsee toisessa kerroksessa. Siellä tapaat 
opiskelijatovereitasi virkistävän kahvikupposen lomassa. Tarjoamme ainoastaan 
reilun kaupan kahvia!
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Kehtaa, kehdata
Verbi, jolla usein pyydetään toista tekemään jotakin.
Kiitosbileet 
Fuksien järjestämät bileet pienryhmäohjaajille ja muille vanhemmille opiskelijoille, 
kiitoksena hyvästä huolenpidosta ja opastuksesta syksyllä. 
Kirjasto
Yliopiston tiedekirjasto Pegasus tulee varmasti tutuksi heti opintojesi alussa.
Kuitit
Säilytä ne! Ylioppilaskunnan jäsenmaksukuitti tulee toimimaan “opiskelijakorttina“ 
siihen saakka kunnes saat oikean kortin. Tarvitset sitä siis esim. ruokalassa saadaksesi 
aterian opiskelijahintaan. 
ITE
Intercultural Teacher Education, Kansainvälinen luokanopettajakoulutus, KV (ent. 
Master of Education)
Lastarit 
Oulun varhaiskasvatuksen ainejärjestö, vrt. Olo 
Lehtori 
Opettaja yliopistolla 
Linnanmaa 
Yliopiston kampusalue. Linnanmaalle pääset mm. busseilla 1, 2, 3, ja 8 ja täältä löytyy 
esimerkiksi YTHS.
Lo
Laaja-alainen luokanopettajakoulutus.
Luentopäiväkirja
Omia ajatuksia, jotka kirjoitetaan päiväkirjan muotoon. Yksi opiskelun väline, joka 
kannattaa kirjoittaa heti luennon jälkeen.
Lukujärjestys
Netistä tai ilmoitustaululta löytyvä tärkeä muutosherkkä dokumentti.
Maisteri 
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö. Sinusta tulee kasvatustieteiden 
maisteri! 
Motiva 
Oulun kasvatustieteiden opiskelijoiden ainejärjestö, vrt. Olo. 
Mukava
Oulun musiikkikasvatuksen opiskelijoiden ainejärjestö, vrt. Olo. 
N
1. Aakkosten 11. kirjain 
2. Opiskelija, joka on viihtynyt yliopistolla jo enemmän kuin neljä vuotta (ännännen 
vuosikurssin edustaja). 
Norssi
Normaalikoulu, jossa suoritetaan harjoittelut. Oulun norssin alakoulut sijaitsevat 
yliopistoa vastapäätä Yliopistokatu 48:ssa sekä Koskelassa.
OAJ 
Opettajien ammattijärjestö. 
Ohari 
Aineenopettajaksi opiskelevien ainejärjestö, vrt. Olo. 
Olo 
Oulun luokanopettaja opiskelijat ry, Sinun oma ainejärjestösi. Maksa jäsenmaksu ja liity 
jäseneksi välittömästi! (Mahtavia etuja!)  Tunnettiin aiemmin nimellä Pedo ry. 
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Olon nettisivut
Opettele käyttämään aktiivisesti: www.olory.net 
Opintopiste
Saat jokaisesta kurssista tietyn määrän opintopisteitä. Tarkkaile opintopisteittesi 
kertymistä WebOodista. Riittävä opintopistemäärä vuosittain takaa opintotukesi. 
Opintoneuvoja
Lue opintoneuvojien terkut s. 21 alkaen.
Opponentti 
Vastaväittäjä, joka pyrkii löytämään esitettävän työn heikkoudet ja vahvuudet. 
Optima
Verkkoympäristö, jossa voi harjoittaa ryhmätyöskentelyä ja jonne kerääntyy ajan myötä 
melkoinen määrä kurssimateriaalia.
Pahin Olo
Olon legendaarinen grillikärry näkyy, kuuluu ja viihdyttää kaikenmoisissa tilaisuuksissa. 
Se täytyy itse kokea! (Saattaa ilmetä myös pitkälle venyneen illan jälkeen.)
Pahki
Oululainen törmää toiseen oikein makiasti eli esim. kävelee pahki.
Pallo
Yleinen kohtauspaikka Rotuaarilla. Älä sekoita yliopiston pääkirjaston edessä 
sijaitsevaan palloon.  
Patio 
Oululaisten terassi, jossa voi opintojen lomassa rentoutua auringon paisteessa hyvästä 
seurasta ja virvokkeista nauttien. Suomen ensimmäinen patio oli ylioppilastalo Rauhalan 
pihalla 60-luvulla. 
Pedo 
Pedagogian ylioppilaat ry. Oulun opettajakoulutuslaitoksen luokanopettajaksi 
opiskelevien ainejärjestön nimi vuosina 1953-2012. Saattaa näkyä ja kuulua vielä ensi 
vuonnakin vanhojen opiskelijoiden suusta. NYKYISIN OLO RY! 
Plagiointi
Toiselta kopioiminen, esim. esseeen tai vastaavan tekeminen periaatteella copy-paste. 
Eettisesti väärin.
Professori 
Yliopistossa tutkiva ja opettava tohtorishenkilö.
Pystäri
Baari, jossa seisotaan tai joskus jopa istutaan, yleensä näissä kuulee mitä toinen sanoo.
Pyörä
Jos sinulla ei vielä ole, hanki ihmeessä, sillä Oulu on pyöräilijän paratiisi. Opit myös 
huoltamaan oman pyöräsi Jyken avulla. 
Rauhala 
Ylioppilastalo, joka sijaitsee Mannenkadulla. Rauhalan pihapiirissä toimivat PSOAS ja 
Uniresta.
Ravintola
Yliopistolla saat edullista opiskelijahintaista ruokaa. Lähimmät ravintolamme ovat Foodoo 
ja Mara. Ilman opiskelijakorttia (tai maksukuittia) et saa alennusta!
Ryhmätyö
Työskentelyn muoto, joka varmasti tulee kaikille tutuksi enemmän tai vähemmän. 
Veikkaisin, että enemmän! 
Seminaari
Opiskelumuoto, jossa osanottajat pitävät vuorotellen alustuksia aiheesta sekä antavat 
neuvoja ja arvosteluja muiden esityksistä. Jonkinmoinen luennon ja harjoituksen 
yhdistyminen. 

http://www.olory.net
http://www.olory.net


�44

Sitsit 
Akateeminen pöytäjuhla, jossa syödään, juodaan ja lauletaan juomalauluja. 
SOOL 
Suomen opettajaksi opiskelevien liitto. OAJ:n opiskelijajärjestö, jonka jäsenmaksun 
maksamalla pääset nauttimaan OAJ:n ja SOOL:n omista eduista. HUOMAA: SOOL:n 
jäsenenä et voi olla suoraan. Sinun täytyy maksaa ensin Olon jäsenmaksu.  
Sporttipassi  
Edullinen pääsylippu yliopiston omille aerobic-, circuit-, judo– ym. jne. tunneille!  
Seuraa liikuntatiedotteita.
Taika
Taito -ja taidepainoitteinen luokanopettajakoulutus.
Talvipäivät, TP 
Opettajaksi opiskelevien vuotuinen tapahtuma. Helmikuussa 2019 pippalot 
järjestetään Raumalla! Luvassa bändejä, talvista yhdessäoloa, mäenlaskua ym. kivaa! 
Teekkari 
Tekniikan ylioppilas, tuleva diplomi-insinööri. Tunnistaa hassusta lakista; tupsu heiluu 
päässä.
Tentti 
Yksi kurssin mahdollinen suoritustapa. Yleisiin tenttipäiviin ilmoittautuminen 
Weboodissa. 
TT-aineet 
Taito- ja taideaineet, esim. kuvaamataito ja musiikki. 
Tekno 
Teknologiapainotteinen luokanopettajakoulutus.
Tuutori
1. Pienryhmäohjaaja, jonka puoleen voit kääntyä aina. 
2. Opettaja, pienryhmäohjaaja.
Tuntsari, tuntisuunnitelma 
Tutustut tuntisuunnitelmien tekoon opetusharjoitteluiden yhteydessä.
VAKAVA
Koe, josta sinun ei tarvitse enää huolehtia sekuntiakaan. Muista myös, että meidän 
tiedekunnassa opiskellaan tosissaan, muttei vakavasti. 
Vulcanalia
Yliopiston alkajaisbileet, järjestetään vuosittain syksyllä.
Vuosijuhla 
Olo juhlii synttäreitään joka vuosi vuosijuhlien muodossa. Pedagogian ylioppilaat ry on 
Oulun yliopiston vanhin ainejärjestö, jonka nimi vain muuttui Oulun luokanopettaja 
opiskelijat ry:ksi. Ainejärjestömme täyttää vuonna 2018 65-vuotta! 
Weboodi
Sieltä voit tarkistaa opintopisteesi, ilmoittautua tentteihin ja kursseille, tarkistaa 
kurssitarjonnan ja päivittää tietosi ajan tasalle.
YTHS 
Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö. Hoitaa opiskelijoiden terveyttä varsin edullisesti. 
Ensimmäisen vuoden opiskelijana olet oikeutettu ilmaiseen terveydenhoitajan 
vastaanottoon sekä hammaslääkärikäyntiin. 
Äiti
Saattaa tulla välillä äitiäkin ikävä, kun koulutyöt painaa päälle.



SYKSYN TAPAHTUMAKALENTERI 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ELO/ SYYSKUU / AUGUST / SEPTEMBER 
Su 26.8. Fuksipiknik / Freshman picnic @Ainolan puisto, museon takana 
(säävaraus!)

Ma 27.8. Yliopisto alkaa! / Welcome to the University!

Ti 4.9. Talent-show 

Ke 5.9. Back to business party

Pe 31.8. Fuksi-iltapäivä / Freshman day @Yliopisto

La  8.9. Fuksiolympilaiset / Freshman Olympic Games @Hollihaan puisto

Ti 11.9. Cityrastit / City orienteering @Toripolliisi (säävaraus)

Ke 12.9. OYY:n järjestömessut ja Vulcanalia / Organization bazaar and 
Vulcanalia

Ke 19.9. Fuksisuunnistus / Freshman navigation @Toripolliisi

To 20.9. Fuksisitsit

To 27.9. Hyvän olon päivä

LOKAKUU / OCTOBER 
Finanssin ja Olon sitsit

MARRASKUU / NOVEMBER 
Abipäivät

Olon sääntömääräinen syyskokous / Olo’s  official autumn meeting

I love kahvio & Open Stage

JOULUKUU / NOVEMBER 
Puurojuhla/Traditional Christmas porridge celebration

Olon pikkujoulujamit / Olo’s pre-Xmas party

 
Pidätämme oikeudet muutoksiin. Keväällä on lisäksi tulossa paljon huikeita 
tapahtumia, kuten esimerkiksi Talvipäivät, Mukavan Olon rock ja tietenkin 
Vapun hulinat. Näistä ja monista muista juhlista kuulet lisää myöhemmin!



SITSIT 
 
Oletko koskaan kuullut sitseistä? Jos et, kannattaa jo fuksivuonna testata nämä 
akateemisina pöytäjuhlinakin tituleeratut menot! Jotta voisit valmistautua ennalta, tässä 
hieman tarkasti varjeltuja käyttäytymissääntöjä. 

Sitseille tullessa:

Noudata pukukoodia. Laita puhelimesi äänettömälle! Sitseillä ei saa näpytellä puhelinta 
muulloin kuin taukojen aikana. Tule paikalle ajoissa! Akateeminen vartti ei näissä juhlissa 
päde! Etsi pöydästä nimelläsi varustettu paikka ja noudata plaseerausta, tarkoituksena on 
tutustua uusiin ihmisiin! 

Puheenvuorot ja laulut:

Puheenvuoro pyydetään koputtamalla kuuluvasti pöytää, nousemalla seisomaan ja 
esittäytymällä. Esim. ”Hei olen Teppo! (Hei Teppo!) Haluaisin kertoa vitsin/ehdottaa laulua 
numero 13/kertoa tarinan..” Laulun tai puheenvuoron aikana ei saa syödä tai juoda mitään 
tai supista omiaan. Vettä voi ottaa, jos on aivan pakko. Häiritsevä huutelu tai muu 
sitsisääntöjen rikkominen voi tuoda seremoniamestareilta punishmentin. Punishmentin 
saaneille henkilöille ei saa hurrata, heille korkeintaan buuataan.

Ensimmäiselle snapsille sekä viini- ja vesilasilliselle lauletaan ennen juomista. (Oululainen 
tapa on juoda (ainakin ensimmäinen) snapsi kerralla!) Sitsilaulut löytyvät lauluvihosta. 
Laulut ovat huumorimielessä kirjoitettuja eikä niiden tarkoitus ole loukata ketään. ;) Mikäli 
osaat laulujen kirjoittamattomia lisäsäkeistöjä, niiden laulaminen on erittäin sallittua! Vaikka 
et osaisi kyseisen laulun melodiaa, laula silti mukana. Nuotin vieressä on aina tilaa! 

Yleiset tavat:

Älä taputa, vaan hakkaa pöytää! Muista kuitenkin odottaa laulun jälkeen mahdollisia 
kirjoittamattomia lisäsäkeistöjä ennen suosionosoituksia. Herrasmies nostaa tuolia 
vieressä istuvalle naiselle tämän istuessa ja poistuessa pöydästä.

Jokaisen laulun jälkeen skoolataan. Skoolattaessa naiset skoolaavat ensin vasemmalle, 
sitten oikealle ja lopulta vastapäisen juhlijan kanssa, miehet toisinpäin eli oikealta. HUOM! 
Käytännössä pöydässä istuttaessa joka toinen on niin sanotusti mies ja joka toinen nainen 
riippumatta omasta sukupuolesta, joten oma skoolaussuunta selviää paikan päällä. Tämä 
johtuu miesten vähäisestä määrästä. HUOM! Laseja ei kilistetä.

Sitseillä ei saa ravata vessassa miten huvittaa, vaan seremoniamestarit määräävät tauot 
ja niiden pituuden. Taukojen aikana saa käydä vessassa, tupakilla ja nousta pöydästä 
seurustelemaan. Palaa heti pöytään, kun seremoniamestarit antavat merkin!

Laulamiseen liittyen sanotaan, että jos pääruoka on syötäessä vielä lämmintä, 
seremoniamestari ei ole hoitanut hommaansa. 

Tärkeimpänä tämä: muista pitää hauskaa ja tutustua uusiin ihmisiin!
�46



Have you ever heard about “sitsit”? If you haven’t, you should really try out these so-called 
academic dinner parties for yourself. Here are some rules you may want to know before 
trying “sitsit”

Before the “sitsit”:
Follow the dresscode. Turn off your phone! You are not allowed to use phone, except 
during the breaks. Arrive on time! There are no academic quarters on these parties. Find 
your name tag and your place on the table and then get to know the people around you. 

Speeches and songs:
You can take a speech turn by loudly knocking at the table, standing up and introducing 
yourself. For example, “Hey, my name is Teppo! I would like to tell a joke/propose the song 
number 13/tell a story…”. During a song or a speech you are not allowed to eat or drink 
anything, or chit-chat with your table. You may take a glass of water if you have to. 
Disturbing the songs or speeches or any other violation of the rules may bring a 
punishment from the ceremony masters. You cannot cheer for the punished people, only 
booing is allowed. 

There is a song before the first schnapps, before the first glass of wine and before the first 
glass of water. (In Oulu it is a tradition to drink (at least the first) schnapps at once!). You 
can find the sitsisongs in the songbook. The songs are written with a sense of humor and 
they are not meant to be offensive. ;) If you know any unwritten verses of the songs, it is 
highly recommended to sing those! And even if you don’t know the melody, you can still 
sing-along. There is always room for errors.

Common rules:
Don’t tap, knock the table! Remember to wait for any unwritten verses before cheering 
after a song. A gentleman offers a chair for a lady sitting next to him when arriving and 
leaving the table.

There is a toast after every song. When taking a toast ladies toast first to the left, then to 
the right and finally to the person sitting in front them, men do the same thing vice versa, 
starting from the right. Every other person sitting in the table has a role of man, and every 
other a role of a woman, regardless of  their gender, so you find out the toast order when 
sitting down. This is the result from a low amount of men. NB! Glasses cannot be jingled.

You can’t go the bathroom whenever you want, the ceremony masters will decide the 
amount and the duration of the breaks. During breaks you are allowed to go to the 
bathroom, take a cigarette and stand up from the table to socialize. Come back to the table 
right away when the ceremony masters say so. 

There is a rule about singing, that if the main course is still warm when eaten, the 
ceremony master has not done his job correctly. 

Most importantly: remember to have fun and get to know new people!
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HAALARITIETOUS 
Mitkä ovat luokanopettajaopiskelijan paras ystävä kaikissa erilaisissa riennoissa, bileissä ja 
tapahtumissa? Ne suojaavat meitä lialta ja mahdollisilta roiskeilta, pitävät meidän tavaramme 
kätevästi mukana ja auttavat löytämään kanssaopiskelijamme suuristakin ihmismassoista. 
Jokaisella nämä ovat erilaiset, mutta perusväriltään tyylikkään mustat.

Nehän ovat tietysti haalarit! Jokaisella ainejärjestöllä, kuten Olo Ry:llä, on omanlaisensa haalarit, 
joiden avulla on helppo löytää muut saman alan opiskelijat. Samoja värejäkin eri opintolinjojen 
kanssa saattaa esiintyä, mutta helpoimmin omansa tunnistaa haalareiden selkää koristavasta 
killan logosta. Haalarikulttuuri on varsinaisesti lähtöisin rakkaasta naapurimaastamme Ruotsista, ja 
ensimmäiset varsinaiset suomalaisten opiskeli joiden haalarit nähti in Otaniemen 
Rakennusinsinöörikillan jäsenten päällä 1950-60-luvun vaihteessa. Pikkuhiljaa haalareiden käyttö 
alkoi yleistyä myös muualla Suomessa.

Haalareista on paljon hyötyä erilaisissa opiskelijatapahtumissa (mitä muuten riittää!) Niiden avulla 
löydät omat lajikumppanisi, mutta ne myös suojaavat vaatteitasi kaikenlaiselta sotkeentumiselta ja 
reikiintymiseltä. Haalarithan toki saavat olla likaiset ja vähän rikkikin. Haalareiden lukuisiin 
taskuihin saa helposti säilöön kaiken tarvittavan omaisuuden, joten laukun raahaaminen mukana ei 
ole useinkaan tarpeen. Lisäksi elämää helpottaa huomattavan paljon se, että ikuiset 
vaateongelmat on ratkaistu: haalareiden, erityisesti mustien sellaisten, kanssa sopii melkein mikä 
vain yläosa. Hyvästi vaatekriisit! Jos haalarit sotkeentuvat liikaa tai haisevat erinäisille nesteille tai 
eritteille voit pukea ne päällesi ja mennä suihkuun tai uimaan: muulla tavoin haalareita ei saa 
pestä.

Vaikka haalarit ovatkin meillä kaikilla luokanopettajaopiskelijoilla samanväriset, ei kaksia 
samanlaisia haalareita silti ole: haalarimerkeillä, pinsseillä ynnä muilla härpäkkeillä saat 
haalareistasi niin persoonalliset kuin vain luovuutta riittää! Mitään varsinaisia sääntöjä tästä ei ole, 
vain mielikuvituksesi on rajana. Haalarimerkkejä myydään erilaisissa tapahtumissa, esimerkiksi 
abipäivillä ja ennen Vulcanaliaa, lukukauden avajaisbileitä. Helpointa kuitenkin taitaa olla marssia 
eri ainejärjestöjen kiltahuoneille tai kopeille ja ostaa merkkejä sieltä. Saattaa kuulostaa hieman 
pelottavalta marssia suoraan johonkin kummallisten teekkareiden pimeään luolaan, mutta ei 
pelkoa, kaikki tähän asti tapaamani ovat olleet todella mukavia ja he myyvät merkkejä mielellään. 
Haalarimerkit ommellaan yleensä käsin ja liiman käyttämistä pidetään joissakin piireissä 
pyhäinhäväistyksenä, mutta todellisuudessa kukaan ei tule valittamaan vaikka liimaisitkin merkit 
kiinni. Voit ostaa myös esimerkiksi suosikkibändisi hihamerkin jostain muualta kuin yliopistolta. 
Tyyli on vapaa!

Siitä, missä haalareita saa pitää, ei ole mitään tarkkaa sääntöä. Yleensä erilaisten bileiden ja 
tapahtumien infoissa ja Facebook-yhteisöissä on mainittu suositeltu pukukoodi, mutta useimmissa 
tapauksissa koodina on haalarit. Pukukoodi toki voi olla vaikka jokin tietty teema, esimerkiksi 
valkoinen väri tai nörttiteema jolloin haalarit eivät välttämättä palvele tarkoitustaan. Lukuvuoden 
suurimmissa tapahtumissa (Vulcanalia, Mallasappro, Laskiainen, Wappu yms.) haalareita 
käytetään yleensä ilman erillistä kehotusta. Aluksi tämä saattaa kuulostaa hieman sekavalta, mutta 
äkkiä haalarikulttuuriin pääsee kiinni. Jos et tiedä laittaakko haalarit vai ei, voit aina kysyä 
vanhemmalta opiskelijalta!

Tärkein muistettava asia on se, että haalarit päällä on tarkoitus pitää hauskaa! Haalarit eivät ole 
mikään oululaisittain sanottu ”pöhölöilypassi” eli ne päällä ei ole tarkoitus olla häiriöksi muille tai 
rikkoa paikkoja. Onneksi kukaan meistä viisaista tulevista luokanopettajista ei niin tekisikään! 
Kerää haalareihisi paljon tapahtumamerkkejä ja omaa luonnettasi kuvastavia hilavitkuttimia, niin 
voit muistella upean mahtavan ihania opiskeluaikojasi vielä vuosien päästäkin. Haalareihin 
tallentuvat ne muistot, jotka saattavat erinäisistä syistä olla muuten hieman hämärtyneitä. :)

Suvi Heiska, LO-11A
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OULULAINEN LAJINTUNNISTUSOPAS 
Valkoinen: Arkkitehtikilta-arkkitehtuuri, Epimeleia-hoitotiede, Motiva-kasvatustiede, OHLK-
hammaslääketiede, OLK-lääketiede, Prosessikilta-prosessitekniikan opiskelijat
Neonkeltainen: Mukava-musiikkikasvatus
Keltainen: Valenssi-kemia
Vaaleanvihreä: Optiem-tuotantotalous
Tummanvihreä: Biofyysikot-biofysiikka, Opela-kasvatustiede (Kajaani), Syntaksis-biologia, Verba-
vieraat kielet
Sininen: Opela-varhaiskasvatus (Kajaani), Sähköinsinöörikilta-sähkötekniikka, elektroniikka, 
tietotekniikka 
Tummansininen: Blanko-tietojenkäsittelytiede
Vaaleanvioletti: Tiima-historia
Violetti: Finanssi-taloustieteet
Tummanvioletti: Suma-suomen ja saamen opiskelijat
Vaaleanpunainen: Lastarit-varhaiskasvatustiede
Punainen: Koneinsinöörikilta-konetekniikka
Tummanpunainen: Histoni-biokemia
Viininpunainen: Atlas-maantiede
Tummanruskea: Kultu-arkeologia, kirjallisuus, kulttuuriantropologia
Tummanharmaa: Index-informaatiotutkimus
Musta: Communica-logopedia, Nikoli-geotiede, Otit-tietotekniikka, informaatioverkostot, OLO-
luokanopettajaksi opiskelevat
Violetti-musta: Sigma-matematiikka, fysikaaliset tieteet
Sini-kelta-punainen: Ympäristörakentajakilta-ympäristötekniikka
Harmaa: Gieku-saamen kieli, saamelainen kulttuuri
Oranssi: Erityispedagogiikka  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TERVETULOA OULUUN! 
http://www.ouka.fi

Liikenteeseen!
JUNALLA
Oulun rautatieasema, Rautatienkatu 11 

BUSSILLA
Linja-autoasema, Ratakatu 6 (Raksila, Juna-aseman takana), p. 
0200 4080 
Useimmat bussit, jotka kulkevat Linnanmaalle, kulkevat myös 
linja- autoaseman ohi. 

Paikallisliikenne
Oulu10 -palvelupiste
Torikatu 10, 90100 Oulu
ma-to 8-18 ja pe 8-16
puh. 08 558 558 00
www.oulunjoukkoliikenne.fi 

TAKSILLA
Tolppa on yliopistolla Erkki Koiso-Kanttilan kadulla bussipysäkin 
vieressä
p. 0600 300081 (kännykästä)

PYÖRÄLLÄ
Loistavat pyörätiet ympäri kaupunkia kutsuvat pyöräilemään! Tsekkaa OUKAn sivut pyöräteistä 
www.kartta.ouka.fi 

Kämppä hakusessa? 
PSOAS 
Mannenkatu 1A, p. 08 317 3110 
Katso myös ASUNTOPÖRSSI PSOAS:n sivuilta, jos olet epätoivoinen! 
www.psoas.fi 

OVV Opiskelijoiden VuokraVälitys 
Kansankatu 47, p. 040 591 8677 tai  
040 197 5098, www.ovv.com 

Sivakka-yhtymä 
Myllytullinkatu 4, avoinna ma-ti klo 9.00-16.00 ja ke-pe klo 9.00-14.00
p. (08) 3148 190
www.oulunsivakka.fi 

Asuntohelppi 
 voit selata ja laittaa ilmoituksia
www.asuntohelppi.fi

VVO
Saaristonkatu 2. 90100 Oulu
p. 020 508 4900, avoinna ma-pe 8.30-15.30
www.vvo.fi 
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Ovenia
Yrttipellontie 10  
90230 Oulu
www.ovenia.fi 

Kela
Sepänkatu 18 (Keskusta)
Opiskelijan tuet: p. 020 692 209

Opintoasiat yliopistolla: 
Opiskelijapalvelut/Opintotukitoimisto 
LinnanmaaHH

+ Sairastapauksissa +
YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ 
www.yths.fi
YTHS, Linnanmaalla Yliopistokatu 1 A, 90570 Oulu
ma-to 8-15 ja pe 8-14
Ajanvaraus(akuutti): Sairaanhoito p. 046 710 1062, Hammashoito p. 046 710 1065
Iltaisin ja viikonloppuisin Oulun ympäristön yhteispäivystys,
Oulun Yliopistollinen Sairaala OYS
sisäänkäynti A1 
puh. 08 315 2655 (terveysneuvonta)

Yliopiston apteekki, Isokatu 27, avoinna joka päivä 8-23

Poliisi
Hälytys 112

Leffaan!
Finnkino Plaza 
Torikatu 32, 90100 Oulu 

Elokuvateatteri Star 
Kalliotie 6 (Tuira, opiskelijahintaisia lippuja tarjolla) 

Oulun Elokuvakeskus Ry 
(Valveen tiloissa) www.ouka.fi/oek

Urheilemaan!
Yliopistoliikunta (sporttipassi):
www.oulunkorkeakoululiikunta.fi
Linnanmaan liikuntahalli
Virkakatu 1, p. 044 703 8009

Ouluhalli
Ylioppilaantie 4 (Raksila) p. 044 703 8080
Oulun uimahalli
Pikkukankaantie 3 (Raksila), p. 08 558 48 100

Oulun jäähalli
Teuvo Pakkalankatu 11 (Raksila), p. 044 703 8072
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Heinäpään keilahalli
Isokatu 97, p. 08-3114 999
www.oulunkeilahalli.fi

Kaupungin liikuntatoimi 
www.ouka.fi/liikunta

Kulttuurielämyksiä! 
Ajankohtaista tietoa kulttuuritarjonnasta: 
www.ouka.fi/kulttuuri/kulttuuria.htm 
www.ouluthisweek.net 

Oulun kaupunginkirjasto
Pääkirjasto Kaarlenväylä 3 
p. 08 558 47 337/Lainaus ark. 10–20, la 10–17

Oulun kaupunginteatteri 
Kaarlenväylä 2, Oulun lippupiste p. 08 558 47 600

Kulttuuritalo Valve 
Hallituskatu 7, p. 08 5584 7500  
ma-pe klo 8-22 la-su klo 10-22, sis. taidenäyttelyitä, elokuvateatteri, teatteri jne. 

Tiedekeskus Tietomaa
p. 08 5584 13400 Nahkatehtaankatu 6 (Intiö) ark. 10–17/18, la-su 10–18 

Oulun taidemuseo
Kasarmintie 7 (Intiö), suljettu maanantaisin, p.040 703 7471

Pohjois-Pohjanmaan museo
Ainolan puisto, p. 044-7037 161, suljettu maanantaisin

Oulu Sinfonia 
Madetojan Sali Lintulammentie 1-3
www.oulusinfonia.fi 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Tiedekuntamme muuttaa! – Mikä muuttuu? 

Olit sitten tietoinen tästä tai et, Kasvatustieteiden tiedekunta on ollut 

muuttosuunnitelmien alaisena jo reilun vuoden ajan. Tänä aikana on ehditty 

suunnitella tiedekunnalle uudet tilat, purkaa ja peruskorjata muuton kohteena oleva 

alue ja tällä hetkellä tulevien tilojen rakennustyöt ovat jo täyttä häkää käynnissä. 

Muuton syynä on Oulun Ammattikorkeakoulun kahden kampuksen, Kotkantien ja 

Teuvo Pakkalan kadun, toimintojen siirtyminen Linnanmaan kampukselle nykyisiin 

KTK:n ja HuTK:n tiloihin vuonna 2020.

Kasvatustieteen tiedekunnan muutto tapahtuu vuoden 2018 joulukuussa eli te fuksit 

pääsette opiskelemaan täysin uudistetuissa tiloissa jo ensimmäisenä 

lukuvuonnanne! Tulevat tilat sijaitsevat lähellä yliopiston keskusaulaa, nykyisten 

Opinto- ja Kemiankadun varrella ja koostuvat pääosin meidän tiedekunnallemme 

ominaisista erikoisopetustiloista, joita vaaditaan perusopetuksessa opetettavien 

monialaisten ainekokonaisuuksien (esim. musiikki, käsityö, luonnontiede) 

opiskelemiseen.

Uusissa tiloissa tulee toimimaan vanha tuttu ainejärjestömme kahvila Olohuone, 

joka sijoittuu ensimmäiseen kerrokseen aivan opintokadun läheisyyteen 

muodostaen tiedekuntamme sydämen. Uutta sen sijaan on toiseen kerrokseen 

tuleva kaikkien KTK:n ainejärjestöjen yhteinen kiltatila, johon on pääsy suoraan 

kahviosta katsomoportaita pitkin. Yhteensä n. 100 m2 laajuinen tila on jaettavissa 

väliseinillä kolmeen osaan, mikä mahdollistaa tilan monikäyttöisyyden esimerkiksi 

hengailuun, opiskeluun tai pienten tapahtumien järjestämiseen. Uusi kiltatila on 

varusteltu myös keittiöllä ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat 

ainejärjestöjen yhteinen kokoushuone sekä varasto.

Uusissa tiloissa kokeillaan ensimmäistä kertaa uudenlaista esitystekniikkaa, joka 

mahdollistaa kaiken luokassa esitettävän audiovisuaalisen materiaalin 

kontrolloimisen yhdeltä ohjauspäätteeltä. Tämä pääte toimii kaikissa luokkatiloissa 

samalla tavoin eli ylimääräisen säätämisen pitäisi ainakin periaatteessa vähentyä. 
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Tulemme olemaan esitysteknisten ratkaisujen osalta yliopistomme kehityksen 

kärjessä.

Uudistuksista mainittakoon vielä opiskelijoiden lokerikkojen muuttuminen 

sähkölukollisiksi, jolloin avainten sijaan ne aukeavatkin numerokoodilla. 

Tiedekuntamme tulee myös olemaan osa 24/7-kampusta ja ainakin kiltatiloihin 

pitäisi olla pääsy opiskelijoilla mihin kellonaikaan tahansa omalla elektronisella 

avainlätkällä. Pysyt ajan tasalla muutosta seuraamalla Facebookissa sivua nimeltä 

HUTK:n ja KTK:n muutto. Sinne molempien tiedekuntien tilatyöryhmien 

opiskelijaedustajat päivittävät kokouskuulumisia ja viimeisimpiä tietoja muutosta.

Teksti: Tino Nissinen, KTK:n tilatyöryhmän opiskelijajäsen

Käännös: Karri Hurskainen 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Our faculty is moving! – what will change?  
Whether you know it or not, the Faculty of Education has been under plans of moving to new 

facilities for over a year now. During this time new facilities for the faculty have been planned, and 
the renovation work for new facilities is already going on rapidly. The reason our faculty is moving 

is the relocation of Oulu University of Applied Sciences to the current locations of education and 
humanities facilities at the university by the year 2020. 

The relocation of the faculty of education will happen in December of 2018, so you new freshmen 
will get to study in brand new facilities during your first year! The upcoming facilities are located 

near the central lobby of the university – on Opintokatu and Kemiankatu – and they will consist 
mainly of the special spaces in our faculty, which are needed in the multidisciplinary studies (e.g. 

music, handicrafts, science). 

The new facilities will include the familiar Café Olohuone, which will be placed in the first floor right 

next to Opintokatu. It will work as the heart/hub of our faculty. A new addition will be common guild 
facilities in the second floor for all the student organizations in the faculty of education. These 

spaces will have direct access from the café via an auditorium staircase. All in all, a 100m2 space, 
which can be divided into three, will make it possible for the spaces to be used in multiple different 

ways – for studying, hanging out or organizing small events. The new guild space is also equipped 
with a kitchen, also a meeting room and storage for student organizations is located nearby. 

The new facilities also have a new kind of presentation technology, which allows all presented 
audiovisual material to be controlled from one control hub. This hub works in the same way in all of 

the classrooms, which means that excess time spent on figuring out how stuff works should be 
reduced. We will be on the forefront of innovative presentation technologies in the university. 

Another mentionable reform will be student lockers, which will work with electrical locks – instead 
of using keys, they will open with number codes. Our faculty will also be a part of the 24/7 campus 

and at least the guild spaces should be open for students at whatever time with a personal 
electrical key. You will stay updated with the relocation by following the page “HUTK:n ja KTK:n 

muutto” on Facebook. A lot of information and updates are posted to this page by the student 
representatives involved in the relocation process.

Text: Tino Nissinen  

Translation: Karri Hurskainen 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TOIMITUSTIEDOT 
FUKSIN KÄSIKIRJA 2018 

JULKAISIJA: Olo ry 
TOIMITUS: Olon hallitus, pienryhmäohjaajat ja muita Ololaisia  
KANSIKUVA: Sara Hagelberg (Wappupiknik 2018) 
PÄÄTOIMITTAJA: Suvi Sjöberg 
TAITTO: Suvi Sjöberg 

Oulun Luokanopettajaopiskelijat ry 
PL 2000, Snellmania, Linnanmaa   
90014 Oulu  
pedohall@lists.oulu.fi 
olory.net 

TULE TUTUSTUMAAN MEIHIN JA OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ!

Tykkää meistä Facebookissa:  
Oulun luokanopettajaopiskelijat ry,  

Instagramissa: OLO ry 

Snapchatissä: OLO_ry 

 
sekä tutustu nettisivuihin: www.olory.net! 
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