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FUKSIVASTAAVIEN TERVEHDYS 
 

Tervetuloa fuksit! 

Onnea opiskelupaikan johdosta! Ottakaa tästä fiiliksestä kaikki irti ja 

valmistautukaa uusiin seikkailuihin! Opiskelijaelämä on ihmisen parasta aikaa! 

Pienryhmästänne tulee teidän tukenne ja turvanne, mutta muistakaa tutustua myös 

muihin opeopiskelijoihin, sillä yhteistyön merkitys korostuu opinnoissamme ja 

tulevissa työtehtävissännekin entistä enemmän.  

 

Fuksivuoteenne tulee mahtumaan paljon kaikkea uutta. Syksy tulee olemaan 

poikkeuksellinen monin tavoin ja alkuun kaikki saattaakin tuntua sekavalta ja 

informaatiotulva voi olla ylitsepääsemätön, mutta yhdessä selvitään! Kysykää siis 

rohkeasti apua tuutoreiltanne, teidän hallituskummeiltanne OLO ry:stä sekä meiltä 

fuksivastaavilta. Tästä oppaasta sinun pitäisi löytää kaikki tarvittava tieto, mutta 

kysyä voi myös instagramissa: olo_ry ja FB:ssä  Oulun Luokanopettajaopiskelijat 

ry ja Uni.Oulu LO-20-ryhmässä, jossa me ja tuutorit olemme aina valmiina 

auttamaan! 

 

Nauttikaa kesästä! Me vanhemmat opiskelijat odotamme innolla, että pääsemme 

tutustumaan teihin! Ethän säikähdä oppaan pituutta. Ainejärjestössämme on paljon 

myös kansainvälisiä opiskelijoita, ja halumme ottaa kaikki huomioon. 

Syksyllä nähdään!

 

Laura Putkinen, Henna Hassinen 

ja Karoliina Mäkinen  
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HELLO FROM THE FRESHMEN 
COORDINATORS! 
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MITÄS MINÄ NYT TEEN?  

 

Hei 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! 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. 

• Hommaa opiskelijakortti. Tuudon sekä myös Pivon digitaalisella opiskelijakortilla 
opiskelija saa KELA:n tukeman lounaan opiskelijaravintoloissa sekä alennuksia mm. 
VR:n sekä Matkahuollon palveluista. Voit tilata muovisen opiskelijakortin osoitteessa 
https://tilaakortti.fi/!  

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

• Hoida asuntoasiat kuntoon! Oppaan lopusta voit löytää vinkkejä asunnon etsintään 

•     Opinnot alkavat 31.8. MA  

Lisäksi suosittelemme tekemään myös seuraavat jutut: 

• Liity oman ainejärjestösi OLOn sekä SOOLin jäseneksi 

• Liity yleiseen luokanopettajafuksien Facebook-ryhmään Uni. Oulu LO-20  

• Tykkää ainejärjestösi Instagram: olo_ry ja Facebook-sivusta: Oulun 
Luokanopettajaopiskelijat ry niin olet tietoinen tulevista tapahtumista heti 
fuksivuoden alkuun. 

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

• TULE FUKSIPIKNIKILLE  30.8. KLO 16 

•      Suorita Fuksipassin tehtäviä! Fuksipassi julkaistaan OLO:n somessa, joten ole 
kuulolla! 

Lisätietoa näistä saat OLOn Facebookista,  Uni. Oulu LO-20 ryhmästä sekä 
pienryhmäohjaajiltasi jonka lisäksi koulussa on monia info-luentoja, joissa asiat kertaantuu. 
Muista myös kysyä, ettei mikään jää epäselväksi! 

https://tilaakortti.fi/
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What now?  

 
Dearest freshmen 2020! 

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. 

 Follow all the instructions found in the letters sent by the university! 
 

 Inform the university in time whether you are going to accept the study place 
reserved for you in the faculty of education. Remember to mark your attendance! 
 

 Pay the OYY member fee. This fee includes medical care in the YTHS, discounts in 
university restaurants and VR train tickets. KEEP THE RECEIPT. 
 

 Studentcard: Download Tuudo-app or Pivo to your phone! It works as an electrical 
student card. If you would like a plastic student card, you can order one in 
https://tilaakortti.fi/! 

 
 Finnish citizens also remember to apply for student benefit! Kela will send the 

necessary forms in the summer. 
 

 Get an apartment! You can find useful links at the end of the guide! 
 

 Studies start Monday, 31st of August 
 
 

Also remember the following: 

• Join Uni. Oulu ITE-20 and Uni. Oulu LO-20 Facebook groups! 

• Follow OLO on social media. Instagram: olo_ry Facebook: Oulun 

Luokanopettajaopiskelijat ry to find out about events and current issues.  

• Join OLO (Students of educational sciences)  

• Join SOOL (Teacher Student Union in Finland) www.sool.fi 

• Come and join us on the Freshman picnic 30.8. 16PM 

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

into place during the first few weeks.  

• Start doing the tasks from Fuksipassi! Fuksipassi or “Freshmen pass” is a 

booklet that is published in OLO’s social media.  

 

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.sool.fi/
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TÄSSÄ OVAT PIENRYHMÄOHJAAJANNE! 
- HERE ARE YOUR TUTORS!    

Ikä// Age: 21 
 
Ryhmä// Group: 20A 
 
Kotipaikkakunta// Hometown: Rollo eli Rovaniemi 
 
Harrastukset//Hobbies: Sulitsua, jumppaa sekä 
pianon ja kitaran soittelua sopivassa suhteessa. 
//Badminton, exercising and playing piano  and guitar.  
 
Vinkki fukseille//Tips for freshmen:  
Elä jokainen tapahtuma niinku se olis sun fuksivuoden 
viimeinen (koska se saattaa olla, heh). Opiskelijaelämä 
on ainutlaatuista aikaa! //Live every event like it is the 
last of your freshman year (because it might be, lol). 
Student life is unique time of your life! 
                          

Ikä // Age: 20  

 

Ryhmä // Group: 20A   

 

Kotipaikkakunta // Hometown: Iisalmi  

 

Harrastukset // Hobbies: Pianonsoitto, 

ukulelen rämpyttely, pyöräily & sulkapallo // I 

play piano and ukulele, cycle and play badminton   

 

Vinkki fukseille // Tip for the freshmen: 

Nauttikaa fuksivuodesta, mutta älkää jättäkö 

kurssitehtäviä viimeiseen iltaan!  // Enjoy your 

freshman year but don’t leave the course 

assignments to the last evening! 

 

 

Emmiina Ikonen 
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  Ikä//Age: 22 
 
Kotipaikkakunta//Hometown: Oulu 
 
Ryhmä//Group:20B 
 
Harrastukset//Hobbies: Arki pyörii opiskelujen 
lisäksi enimmäkseen urheiluharrastusten ja töiden 
parissa. Urheilun vastapainoksi luen ja teen kotona 
kaikenlaisia taide-ja sisustusprojekteja. // In addition to 
studies, my life is mostly about sports and work. As a 
balance to sports, I read and do all kinds of art and 
interior design projects at home. 
 
Vinkki fukseille//Tips for freshmen: Nauti 
fuksivuoden ainutlaatuisuudesta! Osallistu rohkeasti 
tapahtumiin ja tutustu uusiin ihmisiin, mutta ole 
itsellesi myös armollinen ja huolehdi jaksamisesta! :)// 
Enjoy the uniqueness of the freshman year! Be brave 
and attend events and meet new people, but also be 
gracious to yourself and take care of your well-being! :) 

Ikä//Age: 22 
 
Ryhmä//Group: 20B 
 
Kotipaikkakunta//Hometown: Todellisuudessa 
Kokkola, mutta sydämessä Kälviä// In reality 
Kokkola, but Kälviä in my heart 
 
Harrastukset//Hobbies: Mahdollisuuksien 
mukainen urheilu ja videopelien pelaaminen. Lähes 
kaikissa lajeissa sekä peleissä olen kohtalainen, 
mutta missään en ole hyvä. // Random exercising 
every now and then and video games. Decent in both 
but particularly good in neither. 
 
Vinkki fukseille//Tips for freshmen: Älä stressaa 
liikaa! Asioilla on tapana järjestyä, vai miten se 
Pyhimys sanokaan siinä Valo pimeän -biisissä.// 
Don't stress too much! Things tend to work out like 
Pyhimys said in his Valo pimeän -song 
 

Titta Lotvonen 

 
 

Jussi Kauppinen 
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Ikä//Age:20 
 
Kotipaikkakunta//Hometown: Rovaniemi 
 
Ryhmä//Group: 20C  
 
Harrastukset//Hobbies: Tykkään pelata biitsiä 
ja seikkailla! Laulaminen ja kavereiden kanssa 
hengailu on myös aika kivaa vastapainoa 
kouluhommille.// I like to play beach volley and 
adventure! Singing and hanging out with friends 
is also a good counterbalance to school.  
 
Vinkki fukseille//Tips for freshmen: 
Fuksivuosi on vaan kerran, joten ei kannata 
stressata kaikki kyllä selviää ja ottakaa kaikki 
mahdollinen irti tulevasta vuodesta!:)// The 
freshman year is only once so don’t stress, 
everything will be okay and make sure you make 
the most of it! 

Ikä//Age: 21  
 
Ryhmä//Group: 20C 
 
Kotipaikkakunta//Hometown: Oulusta enkä pelekää 
polliisia :-)   
 
Harrastukset//Hobbies: Aika kuluu kouluhommien lisäksi 
pitkälti perheen ja ystävien kanssa aikaa viettäen, treenaten, 
kirjoitellen, taiteillen ja töitä tehden. // I spend my time 
hanging out with friends and family, working out, writing, 
making art stuff and making sandwiches at work.   
 
Vinkki fukseille//Tips for freshmen: Ei kannata murehtia, 
jännittää tai stressata! Jokainen meistä PROistakin on ollut 
vähintään yhtä hukassa opintojen alussa, opit kyllä kaiken 
tarvittavan kun on sen aika ja löydät ihan varmasti paikkasi 

OLOlaisten joukosta 🖤//  No need to stress or worry! We’ve 
all been there and I promise you’ll learn all that you need to 

know. I’m also sure that you will find your place in OLO 🖤 

Wilhelmiina Pikkupeura 
 

 

Rebekka Pahkala 
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   Ikä//Age: 22 
 
Pienryhmä//Group: 20D 
 
Kotipaikkakunta//Hometown: Lapua 
 
Harrastukset//Hobbies: Jalkapallon perässä 
oon juossu koko elämäni. Siinä ohessa 
harrastelen vähän kaikenlaista pianon 
pimputtelusta pleikkarilla pelaamiseen.// I've 
been playing football my whole life. On top of 
that everything from playing the piano to 
playing on a playstation 
 
Vinkki fukseille// Tips for freshmen: Kysy, 
jos et ole varma! Lähde rohkeasti mukaan 
tapahtumiin, sillä tämä aika on vain kerran 
elämässä :)! // Ask if you are not sure! Get 
involved in events because this moment is once 
in a lifetime! 

Ikä//Age: 21 
 
Ryhmä//Group: 20D 
 
Kotipaikkakunta//Hometown: Oulu  
 
Harrastukset// Hobbies: Jalkapalloa pelaan ja lisäksi 
käyn lenkillä ja salilla.// Football and also jogging and 
gym. 
 
Vinkki fukseille//Tips for freshmen: Mee tapahtumiin 
ja tutustu ihmisiin ennakkoluulottomasti. Ota ilo irti 
fuksivuodesta, sillä koet sen vaan kerran! Heittäydy ja ota 
ilo irti fuksivuodesta!// Go to events with an open-mind 
and get to know people. Make the best of your first year 
because you're only going to experience it once! 

Kalle Vaahtoniemi

 

Emma Tervonen
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Ikä//Age: 21 
 
Kotipaikkakunta//Hometown: Somero 
 
Pienryhmä//Group:20D 
 
Harrastukset//Hobbies: soittelen silloin tällöin pianoa 
ja haitaria. Leipominen ja koiran kanssa 
ulkoilu.//Occasionally playing the piano and accordion. 
Baking and going on walks with my dog 
 
Vinkki fukseille//Tips for freshmen: Osallistu 
ennakkoluulottomasti kaikkiin tapahtumiin heti alusta 
alkaen. Älä stressaa turhia! Alku saattaa tuntua sekavalta, 
mutta kaikki varmasti järjestyy! Muista nauttia ja pitää 

hauskaa! 😊//Attend events without any prejudice from 
the beginning. There’s no need to be stressed! Everything 
may seem messy now, but I’ll sort itself out. Just make 

sure to have fun and enjoy yourself. 😊 

 

Ikä//Age:21 
 
Ryhmä//Group:20E 
 
Kotikaupunki//Hometown:  
Kauhajoki 
 
Harrastukset//Hobbies: 
Nukkuminen//Sleeping 
  
Vinkki fukseille//Tips for freshmen: 

Carpe diem tai jotain 🤷🏼♀️// Carpe diem 
or something 

Jenni Seppälä

 

Julia Sihvonen

 



13 

 

  

Ikä // Age: 20  
    
Ryhmä// Group: 20E 
 
Kotipaikkakunta/Hometown: Etelä-Pohjanmaan sydän 

elikkäs Kauhava❤️// The heart of Southern 

Ostrobothnia, Kauhava❤️ 
 
Harrastukset// Hobbies: Lakaisen lattioita tanssisalilla ja 

tykkään lisäksi soitella pianoa, huilua ja kitaraa🎼 
valokuvaus on myös lähellä sydäntäni keuhkojen lisäksi 
(hehehahah) / I sweep the floors by dancing and I also like 

playing piano, flute and guitar🎼 photographing is also 
close to my heart in addition to the lungs (hahahha)   
 
Vinkit fukseille/ Tips for freshmen: Nauttikaa täysillä!// 
Enjoy all in! 

Ikä//Age: 21 
 
Ryhmä//Group: 20F 
 
Kotipaikkakunta//Hometown: 
Kempele 
 
Harrastukset//Hobbies: Tykkään 
tehdä ruokaa ja tanssia//I like cooking 
and dancing. 
 
Vinkki fukseille//Tip for freshmen: 
Tutustu rohkeasti ihmisiin myös oman 
pienryhmäsi ulkopuolelta!// Don’t be 
shy to meet people also outside of your 
own group! 

Janna Korpilahti

 

Ella Määttä
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  Ikä//Age: 21 
 
Ryhmä//Group: 20F 
 
Kotikaupunki//Hometown: Muonio 
 
 
Harrastukset//Hobbies: Paljon tulee koiran 
kans ulkoiltua. Sen lisäks tykkään pelailla 
tennistä ja seinäkiipeillä säännöllisen 
epäsäännölisesti.// Spending time with my dog, 
playing tennis and climbing. 
 
Vinkit fukseille//Tips for freshmen: Elkää 
ressatko liikaa. Nauttikaa kaikista hetkissä 
yhdessä, kesä tulee nopeemmin ku 
arvaattekaan// Don't stress too much! 
Remember to enjoy every little moment together 
because it will be summer sooner than you think! 

Tiia Takalo

 

Maisterivaiheen tutorit ovat 20D-ryhmän tutorit Kalle 

Vaahtoniemi, Jenni Seppälä ja Emma Tervonen // Masters phase 

tutors are 20D-groups tutors Kalle Vaahtonimi, Jenni Seppälä and 

Emma Tervonen 
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Silja Kaihilahti

 

 

INTERCULTURAL TEACHER’S EDUCATION 
TUTORS  

Age//Ikä: 21 
 
Group//Ryhmä: ITE20 
 
Hometown//Kotikaupunki: Rantsila  
 
Hobbies//Harrastukset: Knitting, dancing and 
music//ompelu, tanssi ja musiikki 
 
Tips for freshmen//Vinkki fukseille: Have fun 
and enjoy your freshmen year! Don't be afraid to 
chat with others, be open minded and try to 
complete your assignments on time :)// Pitäkää 
hauskaa ja nauttikaa fuksivuodesta! Älkää 
pelätkö muiden kanssa juttelua, pitäkää 
avoinmieli ja yrittäkää saada kouluhommat 
tehtyä ajoissa :) 

Pinja Savaloja 

 

Age//Ikä:20 
 
Group//Ryhmä: ITE20 
 
Hometown//Kotikaupunki: Ask me later 
 
Hobbies//Harrastukset: Dance, scouts, reading and 
making brownies.//Tanssi, partio, lukeminen ja 
brownien teko. 
 
Tips for freshmen//Vinkki fukseille: Make sure to 
take advantage of all the fun new things and be 
adventurous. New events are a great way to bond with 
new people. Just make sure not to strain yourself; you 
are allowed to take care of yourself. //Hyödynnä kaikkia 
uusia, hauskoja asioita ja ole rohkea. Tapahtumat ovat 
helppo keino tutustua uusiin ihmisiin. Älä kuitenkaan 
väsytä itseäsi; on ok pitää itsestään huolta! 
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FUKSIN VUOSI / FRESHMAN YEAR 

 
LOn fuksivuosi 

 

Sinä tuleva fuksi, joka nyt luet tätä opasta odottaen vuoden 2020 syksynä alkavaa yliopistoelämää, 

voisit näin heti kättelyssä taputtaa itseäsi olalle useamman kerran. Luokanopettajakoulutukseen 

nimittäin ei ole helppoa saada opiskelupaikkaa, mutta sinä teit sen! Ja jos jollain tavalla jännität 

tulevaa koitosta, voin vakuuttaa, että ennen pitkää huolet ja murheet raukeavat suurissa määrin. 

Syksyn ensitapaaminen oman pienryhmän kanssa oli mysteerinen tapaus siinä mielessä, että kukaan 

meistä fukseista ei tiennyt mitä kyseinen tapaaminen pitäisi sisällään taikka miten siihen tulisi 

valmistautua. Paikan päälle astuttua pienryhmäohjaajat ottivat kopin koko poppoostamme, ja tilanne 

osoittautuikin erittäin rennoksi ja turvallisen tuntuiseksi tutustumiskerraksi. Ensitapaamisen lisäksi 

lähipäivien fuksitapahtumat ja toiset pienryhmäohjaajien valmennustuokiot koulivat ryhmämme 

ryhmähengestä niin laadukkaan, etten ole moista aiemmin nähnyt. 

Varsinaisen opiskelun luokanopettajaopiskelijana olen kokenut ennakkoluuloihini verrattuna astetta 

helpommalta. Vaikka silloin tällöin kasvatuspsykologian ja -filosofian kurssiesseiden sivumäärät 

saattavat hieman kiristää kravattia, selviää niistäkin opiskelijatovereiden tuella ja avustuksella, sekä 

kohtalaisella ajanhallinnalla. Toisin sanoen älä jätä kurssisuorituksia viimeiseen palautuspäivään, 

niin selviätte opinnoistanne paremmin kuin hyvin. Ja vaikka tapauskohtaisten erojen seurauksena 

koulutöiden aiheuttama kuorma tuntuisi joskus liialliselta, on apua jokaisen kulman takana niin 

pienryhmäohjaajissa, omaopettajissa kuin opintopsykologissa. Esseiden lisäksi useilla 

kasvatustieteiden kursseilla on kuitenkin monesti ollut suolana ja pippurina erilaisia projektitöitä ja 

muuta luovaa tekemistä, mikä mielestäni teki fuksivuodestani vielä astetta mukavamman. 

Tiivistettynä olet astumassa erittäin monipuoliseen, viihdyttävään ja ystävälliseen tiedekuntaan, mistä 

todella voi löytää elinikäisiä kavereita. Ole oma itsesi ja samalla hyväksy muutkin ympärilläsi olevat 

henkilöt omana itsenään niin tulet pärjäämään yliopistossamme vallan mainiosti. Pidä siis leuka 

pystyssä, katse tulevaisuudessa, korvat höröllä, jalat maassa ja kaikki muutkin asiat siellä missä 

pitääkin, niin edessäsi on yksi elämäsi parhaista vuosista! 

Jussi Kauppinen LO 19-C 
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Freshman’s year 

Hey you! The future freshman who is reading this guide while waiting for the universitylife that 

awaits you in august! Why don’t you go ahead and pat yourself on the back a couple of times first of 

all. You really deserve it since it isn’t that easy to become a teacher student, but you did it! And if 

you’re in any way nervous about what’s to come, just know that the anxiety will be gone in no time. 

The first meeting with your group in autumn was a mysterious event in a way that none of us freshmen 

knew what to expect or how to prepare for it. Upon arrival our group instructors took care of us well 

and the event turned out to be a chill and safe session to get to know each other and the basics of the 

university. In addition to the first meeting, the first student events and the following tutoring sessions 

formed our groups team spirit to be better than imaginable. 

I feel that the studies as a teacher student have been a little bit easier than i thought before coming to 

Oulu, not to say that they’d be a walk in the park. Although the ever-present essays and deadlines 

might be a bit alarming every now and then, you can get all of them done with the support of your 

fellow students and with a little perseverance. Just don’t leave every single course exercise to the last 

moment and you’ll be just fine. And even if the studies would become overbearing sometimes, you 

have people waiting for you to ask for help everywhere around you, for example the previously 

mentioned instructors or the educational psychologist. However, in addition to essays we have all 

kinds of projects and other stuff that enables creative thinking in the Faculty of Education that work 

in a way as additional seasoning to our studies. 

In conclusion, the faculty you’re about to join is in my eyes diverse, entertaining and most of all, 

friendly! You’re almost bound to find new lifelong friends, so just keep your chin up and be yourself 

while accepting everyone as they are, and you are going to have one of the best years of your life! 

Jussi Kauppinen LO 19-C 

 



18 

 

 

ITE’s freshman year 
 

Hello to you, new ITE student!  

 

First of all, I’m going to join in the long line of people of congratulating you for making it to the 

Intercultural Teacher Education program!  

 

While you are reading this, you will be in the beginning of your (at least) five year long academic 

career along with your new classmates. Meanwhile, as I am writing this, we are finishing up our own 

freshman year, and what a year this has been! At the start we all were nervous, but even in the first 

days of school it became clear, that all of our classmates are, with lack of a better word, awesome. 

Our class’s team spirit is amazing, and everyone belongs. You will experience a flood of information, 

from your tutors and new teachers, and sometimes get lost in the maze-like University, but with time, 

it’ll all become familiar and comfortable. Soon you’ll be sitting at Olohuone drinking coffee with 

your new friends. As for your studies, don’t worry! Teachers at the Uni are understanding, and the 

topics you are going to study are interesting – basics of education and some disciplinary subjects, like 

arts, crafts and mathematics, to name a few. There will probably be some more challenging courses 

as well, but never hesitate to ask for help from your new classmates or teachers. You are not alone in 

this! At the beginning of the school year, there will be also quite a lot of events. Our own guild OLO 

and our umbrella guild Kaski will have awesome freshman events (such as freshmen orienteering or 

the talent show), that I recommend you all take part!  

 

And if you are interested, I recommend also, that you’ll apply to our guild’s board or take part in 

Speksi (improvising musical theatre) or do anything you’ll like! I’m sure your tutors will tell you all 

about the possible activities that there are in the University of Oulu.   

 

And briefly, about Oulu (capital of Northern Scandinavia, even when we are not in Scandinavia). I 

believe you are going to like it here, as we have almost all faculties under the same roof, which creates 

lovely sense of community. It’s also easy to travel by bike here, so I recommend you bring yours 

here, or buy one. Busses are also rather handy, when you want to go from the University to the centre.   

 

But before my text gets way too long and I start to ramble:  

 

I warmly welcome you to the ITE & OLO family!   

 

Vilja Tervo ITE19  
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OPINTONEUVOJIEN TERKUT  

 Kuka olet, mistä tulet?// 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 Minna Sainio ja opiskelin tekno-02 –ryhmässä Katjan kanssa. 
Valmistuin keväällä 2008, jonka jälkeen olen ollut kotiäitinä, 
erityisopettajan sijaisena sekä nyt jo 9 vuotta töissä täällä yliopistolla 
opintoneuvojana ja koulutussuunnittelijana. 
 Hi! 

I’m Minna Sainio. I have studied in tekno-02 –group with Katja. I 
graduated in 2008 and after that I have been home with my children and 
worked as a substitute special education teacher. Now I have been 
working here almost 9 years as a study councellor and an education 
designer. 
 
Moi, olen Jani Haapakoski ja olen valmistunut ITEstä ja päädyin 
siviilipalveluksen jälkeen töihin tiedekuntaan 2006. Siitä asti olen 
toiminut koulutussuunnittelijana ja tehtäviini kuuluvat vaihtoasiat, 
kansainväliset vaihdot ja ITEn sekä luokanopettajan maisterivaiheen 
opintoneuvonta. 
Hello, my name is Jani Haapakoski and I have graduated from the 
Intercultural Teacher Education program. I have worked at the faculty 
since 2006 as an international coordinator. Nowadays I deal with 
exchanges, practices abroad and study guidance for ITE and teacher 
education Master’s level students.  
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Mikä on toimenkuvasi tiedekunnassamme? //What is your job 
description in our faculty? 
  
Katja: Toimin tiedekunnassa musiikkikasvatuksen ja luokanopettajan 
suuntautumisvaihtoehtojen koulutussuunnittelijana. 
Koulutussuunnittelijana ohjaan ja neuvon opiskelijoita, 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. 
 
Minna: Toimin tiedekunnassa erityispedagogiikan ja luokanopettajan 
suuntautumisvaihtoehtojen koulutussuunnittelijana. Työtehtäviini 
kuuluu opiskelijoiden auttamista (mm. opintoneuvontaa), 
opetussuunnitelmatyötä, lukujärjestystyötä, sivuaineasioita sekä muita 
opintohallinnollisia tehtäviä. 
Minna: I work as an education designer in the special education’s degree 
programme and the primary teacher’s degree programme. It means that 
I for example help students (student councelling), work with curriculum 
issues, timetables and minor subjects issues. 
. 
  
Jani: Monelaisen jännän äärellä tulee puuhattua, mutta opiskelijoiden 
näkökulmasta tärkeimmät tehtäväni ovat ITEn ja LOn maisterivaiheen 
opintoneuvonta sekä opiskelijavaihtoihin ja ulkomailla suoritettaviin 
harjoitteluihin liittyvä neuvonta ja järjestelyissä jeesaaminen. 
Jani: I’ll help ITE and teacher ed. MA students with their studies and 
everyone else with exchanges and practices abroad. 
 



21 

 

  

Minkälaisten asioiden kanssa me opiskelijat voimme teidän 
puoleenne kääntyä? //With what kind of issues can students seek 
your guidance? 

Katja, Minna 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, Minna 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. 

Minna: Mitään yksittäistä tilannetta ei tule mieleen (onhan tästä jo 
muutama vuosi aikaa), mutta oma kotiryhmä ja sen kanssa vietetty 
aika olivat tosi tärkeitä. Paljon taidettiin juhlia ja pitää hauskaa. 
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Minna: I can’t remember any specific details (it has been quite many years 
ago), but our homegroup was really special and important to me for many 
years. We spent a lot of time together. I also partied a lot! 

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 ei. 

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. 

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! 

Minna: 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! 

Minna: 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 Minnalla, mutta ehkä lisäyksenä, että 
muistakaa rohkeasti hakea neuvoa sekä meiltä, että opiskelijakavereilta. 

Jani: Minna 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 
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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. 

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 remember to keep tab on your progress. 
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OULUN LUOKANOPETTAJAOPISKELIJAT RY 

 

 

 

 

 

 

 

Oulun Luokanopettajaopiskelijat ry eli OLO ry on luokanopettajaopiskelijoiden etuja, 

hyvinvointia ja hauskuutta vaaliva opiskelijajärjestö eli kilta. OLO ry on Oulun yliopiston vanhin 

kilta, joka perustettiin 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 puheenjohtaja ja 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 kaudelle 2021 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 tutustumaan uusiin naamoihin. Jokaiselle 

aloittavalle ryhmälle valitaan kaksi hallituksen jäsentä kummeiksi, 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! 

  

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 and wellbeing 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 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 the chair and 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 

years 2021 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/
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LIITY OLOON! / JOIN OLO!  

Jäsenyydestä ei ole mitään hyöty… JA HÖPÖHÖPÖ! Tässäpä muistutusta miksi kannattaa liittyä, kun 
opiskelee Oulun yliopistossa luokanopeksi. Jäsenmaksu on 35e, 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 25€. 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! 

• Huikeita etuja yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi alennusta 
pakopelihuoneista sekä joistakin paikallisista baareista. Lisää jäseneduista 

voit lukea nettisivuiltamme. 

 

 
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 35 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 hotchocolate with a bun for only 1 euro! 

• Right to apply for minor-excursion aid, which is 25 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! 

• Many great discounts from our co-operation partners such as discounts from 
excape rooms and some local bars. You can read more of the benefits from our 
website. 
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Miten toimin? 
 
1. Lataa puhelimeesi Kide.app sovellus ja rekisteröidy sen käyttäjäksi. Voit tehdä tämän myös 
kide.app verkkosivuilla https://kide.app/ 
2. Kirjoita hakuun #olojäsenyys (muista laittaa # eteen) ja valitse vaihtoehdoista sinuun 
sopiva (uusi jäsen, maisteriopiskelija vai vaihto-oppilas).  
3. Täytä tietosi jäsentietolomakkeeseen.  
4. Siirry maksamaan jäsenyytesi. 
5. Jäsenyytesi on vielä aktivoimaton, hallituksen jäsenet aktivoivat piakkoin uudet jäsenyydet 
manuaalisesti, jonka jälkeen jäsenyytesi löytyy Kide.appin lompakostasi "Jäsenkorttisi" 
kohdasta voimassa olevana. Voit todistaa olevasi OLOn jäsen näyttämällä jäsenyytesi tätä 
kautta :) 
 
OLOn jäsenyys on voimassa opiskelujen loppuun saakka. Huomaa, että Suomen opettajaksi 
opiskelijoiden liiton, SOOLin jäsenyys edellyttää jäsenyyttä omaan ainejärjestöösi! 
 

 

  

How to join? 
 
1. Download Kide.app on your phone and registrate yourself there. You can also do this at 
their website https://kide.app/ 
2. Write #olojäsenyys to the search (remember to use # at the front) and choose the right 
membership option (new member, masters student, exchange students) 
3. Fill your information to the form.  
4. Go to the check out and pay your membership. 
5. Your membership is still un-activated, the board members will have to activate your 
membership manually. They will do it soon and after that, you can find your membership card 
from your wallet at Kide.app from the "Your membership cards". You can now prove to be a 
OLO member by showing your membership card from here :) 
 
OLO's membership is valid until the end of your studies. Notice that to become a member of 
SOOL (Finland's teacher students union), you have to be a member of your own guild! 
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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET 
 



29 

 

  



30 

 

GREETINGS FROM THE PRESIDENT 
 
Hello freshmen of 2020!  
 
 First and foremost congratulations on getting in to the teacher education programme in Oulu! 
The uncertain circumstances during the spring and the entrance exams must have been quite a 
hustle, but you pulled through so now give yourself a round of applause and start getting ready 
and excited for the upcoming adventures of the fall. Even though the start of the fall will also 
have its uncertainties, you have your tutors, freshmen representatives, board kummis, staff of 
Faculty of Education and of course fellow teacher students all supporting you! The upcoming 
years in the university will certainly be an opportunity to meet new people, make life-long 
friends and gain unforgettable experiences, so make the most out of it!  
 
A major part of my student experience has related to the student organization, sometimes also 
referred to as guild, of primary teacher students in Oulu called Oulun Luokanopettajaopiskelijat 
ry, OLO ry for short. OLO ry exists in order to take care of its members by doing advocacy work. 
In practice this can be anything ranging from being the link between different co-operating 
bodies (the university, the faculty, other guilds...) to organizing variety of events and running 
the Cafe Olohuone. There are 13 people in OLO ry’s board of 2020 with different areas of 
responsbility, and I am currently serving as the chair. The board of next year will be elected in 
the fall meeting in November, so I warmly welcome you to come familiarize yourself with what 
is going on in the guild and run for a board member if you are interested in student activism!  
 
The student organization aims to bring together the students of the same study field and we 
hope that everyone finds a reason to become a member of OLO! Currently our member benefits 
include cafe offers, discounted prices for events, benefits and discounts in our partnering 
businesses as well as a chance to purchase the classy black colored student overalls! More 
information on each of these can be found on the pages of this freshmen guide, but if you are 
left with any questions regarding the guild, any of the board members will be happy to answer 
them or just simply have a chat on how your life in the university has started! We are also 
looking forward to meeting and getting to know you as board kummis during the fall <3   
 
I wish everyone good luck with your studies and the greatest start to the upcoming fall! Hope 

to see you around the hallways of Faculty of Education 😊   
 
  
 
The chair of OLO ry  
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Tapahtumtiimi/Events team: Olli, Eevi 

& Suvi 

 
Jäsenistötiimi/Members team: 

Karoliina (edunvalvonta/advocasy) & 
Ville (SOOL) 

Taloustiimi/Economy team: Henna 
(rahastonhoitaja/treasurer), Laura  & Silja 
(kahviovastaavat/cafe representatives) & 

Jenniina (yritysyhteistyövastaava/co-
operation) 

OLON HALLITUS 
 

 
 
  
 
  

Hanna (PJ/Chair) 
Järjestötiimi//Organization team: Jukka (VPJ/Vice 

chair), Vilma (secretary) & Hannes 
(viestintävastaava/communication) 

 



32 

 

Hallitus 2020 
Board 2020 

 

Ikä//Age: 24  
 
Kotipaikka//Hometown: Kuusamo, nyt 
kutsuu mua Kuusamo...   
 
Harrastukset//Hobbies: Hiihto, palapelit, 
sitsaaminen.// Cross country skiing, puzzles, 
sitsit 
 
Vinkki fukseille//Tips for freshmen:  
Talvipäivät on opeopiskelijan onnellisinta 
aikaa!// Talvipäivät (“Winter Days”) is the 
most wonderful time of a teacher student! 
 

Ikä//Age: 25  
 
Kotipaikkakunta//Hometown: Oulainen  
 
Harrastukset//Hobbies: Laulaminen (etenkin 
sitseillä), pelaaminen, ruuanlaitto ja leipominen, 
satunnainen liikunta sekä muu mieleen 
juolahtava.// Singing (especially at sitsit), video 
games, cooking and baking, occasional exercising 
and other stuff   
 
Vinkki fukseille//Tips for freshmen: 
Heittäytykää rohkeasti täysillä mukaan kaikkeen 
mahdolliseen! Oli kyseessä sitten ryhmätyöt, 
erilaiset tapahtumat tai vaikka musiikin tunnilla 
laulaminen.// Don’t be afraid to throw yourself 
out there, whether it is some group project, 
different events or even singing at the music 
lesson.  

 

Hanna Juusola 

 

Jukka Turunen
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Ikä: 24  
 
Kotipaikka//Hometown: Rollo oi Rollo! Ihka 
aito Lapin tyttö joulupukin kotikaupungista// 
Rollo oi Rollo! Real Lapland girl from the city of 
Santa Claus  
 
Harrastukset//Hobbies: Kaikenlainen 
seikkaileminen ja sali, (se kuinka paljon oikeasti 
käyn salilla, onkin sitten ihan toinen juttu) // All 
kinds of adventures and gym, (the whole other 
story is how much I actually go there) 
 
Vinkki fukseille//Tips for freshmen: Ottakaa 
kaikki ilo irti näistä vuosista ja nauttikaa 
OLOstanne :)// Embrace these years and enjoy 
your OLO :) 

 

Ikä//Age: 23  

 

Kotipaikka//Hometown: Kempele  

 

Harrastukset//Hobbies: Harras 

opiskelu joskus ja välillä kaikenlaista 

pelailua// Studying devotely sometimes 

and occasionally all kind of gaming.   

 

Vinkki fukseille//Tips for freshmen: 

Ei tässä missää jäniksen selässä olla. // 

Some weird apothegm about that there is 

no hurry in life  

Hannes Eilola 

 

Vilma Kiviniemi 
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  Ikä//Age: kohta//soon 28  
 
Kotipaikkakunta//Hometown: Oulu  
 
Harrastukset//Hobbies: Bujoilu on tällä 
hetkellä parasta, mutta tykkään myös tehdä 
käsitöitä ja leipoa. //I like to do bullet journal,  
handcraft and  baking.  
 
Vinkki fukseille//Tips for freshmen: Kun 
muistaa tehdä hommat ajoissa, voi hyvillä mielin 
käydä juhlimassakin ;)//When you remember 
study in time you can party carefree :)  

 

Ikä//Age: 21  

 

Kotipaikka//Hometown: Tuusula  

 

Harrastukset//Hobbies: Luonnossa patikointi ja 

kausittainen neulominen. // Hiking in the nature and 

seasonal knitting. 

 

Vinkki fukseille//Tips for freshmen: Lähe kaikkeen 

rohkeesti mukaan ja uskalla tutustua uusiin 

ihmisiin!//Be brave and take part in different things as 

well as get to know new people!  

Suvi Sjöberg

 
Eevi Loimulahti 
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Ikä//Age: 23  

 

Kotipaikka//Hometown: Kempele  

 

Harrastukset//Hobbies: Soitteleminen ja 

pallojen perässä juokseminen // Playing stuff and 

running after balls   

 

Vinkki fukseille//Tips for freshmen: Tee niin 

paljon uusia ystäviä opiskelujen aikana kuin 

mahdollista! // Make as many new friends during 

your studies as you can!  

 
 

Ikä//Age: 21  
 
Kotipaikkakunta//Hometown: Kemi  
 
Harrastukset//Hobbies: Musiikki, satunnaiset 
inspiraatiopyrähdykset opiskeluun, 
sitsaaminen, kaikenlainen videopelailu ja 
yleinen liikkuminen. // Music, occasional 
inspirationbursts towards studying, attending 
sitsis, video gaming and common sports.   
 
Vinkki fukseille//Tips for freshmen: 
Suunnitelmallisuudella siitä selviää. Vaali hetkiä 
opiskelukavereidesi kanssa ja ota kaikki irti 
fuksivuodesta! //Planning is the key. Cherish 
your moments with your studying friends and 
take most out of your freshmenyear!   
  

Olli Lehtiniemi 

 

Ville Saarinen 
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  Ikä//Age: 25  

 

Kotipaikka//Hometown: Varsinais-Suomen 

Rusko // Rusko in Southwest Finland 

 

Harrastukset//Hobbies: Taiteilu ja yleinen 

kiusallisuus. //Arts and general 

awkwardness. 

 

Vinkki fukseille//Tips for freshmen: Anna 

itsellesi armoa ja pidä hauskaa! //Give 

yourself a brake and have fun 

 

Ikä//age: 20  
 
Kotipaikka//Hometown: (Länsi-)Kurikka = Jurva 
//(Western) Kurikka = Jurva 
 
Harrastukset//Hobbies: Neulominen, ulkoilu eri 
vuorokaudenaikoihin, muiden auttaminen, partio, 
haalarimerkkien ostelu ja ompelu... // Knitting, 
outdoor activities at different times of the day, 
helping others, scouting, buying and sewing 
patches...  
 
Vinkki fukseille//Tips for freshmen: Tehtävien 
tekeminen ajallaan jättää sinulle lisää aikaa tehdä 
kaikkea muuta. // Doing tasks on time will leave 
you more time to do everything else. 
 

Karoliina Mäkinen 

 

Silja Öysti 
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Ikä//Age:22 
 
 
Kotipaikka//Hometown: Tampere 
 
 
Harrastukset//Hobbies: Luonto seikkailut 
ja avanto uinti// Wondering in the forests 
and ice hole swimming 
 
 
Vinkki fukseille//Tips for freshmen: 
Hymyile, rupattele ja ole oma itsesi. 
Harvemmin kukaan yliopistossa puraisee!  
// Smile, chat and be you. It is not often 
when people at the university bite! 

Ikä//Age:23 
 
Kotipaikka//Hometown: Seinäjoki 
 
Harrastukset//Hobbies: Tykkään soitella 
pianoa ja ukulelea ja lauleskelen aina, kun 
mahdollista. Satunnainen salilla kävijä. // I like 
to play the piano and ukulele and I sing whenever 
possible. I also occasionally go to the gym.  
 
Vinkki fukseille//Tips for freshmen: Kaikki 
fuksit on yhtä pihalla aluksi. Saatte hyvää 
vertaistukea toisistanne.// All freshmen are as 
confused in the beginning. You can rely on 
eachother.  
 

Laura Putkinen

 

Henna Hassinen 
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Ikä//Age: 23  
 
Kotipaikka//Hometown: Kittilä   
 
Harrastukset//Hobbies: Lukeminen, käsityöt ja 
kaiken maailman seikkailut.  // Reading, different kinds 
of crafts and adventures. 
 
Vinkki fukseille//Tips for freshmen: Ei kannata 
ajatella asioita liian monimutkaisesti! Joskus 
yksinkertaisempi suunnitelma toimii jopa paremmin. 
// There is no need to make things too complicated! 
Sometimes the simpler the plan the better the outcome. 

Jenniina Jylhä 
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VALOPILKKU 
 

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

Valopilkussa on esittelyä muun muassa legendaarisista Talvipäivistä ja kaikkea muuta kivaa OLO:n 
jäsenenä opiskelevalle! 

Lehden voi napata vaikka kahviseuraksi ja lukea juuri meistä koskevista asioista. 

Ota yhteyttä lehden päätoimittajaan Tino Nissiseen: tino.nissinen@student.oulu.fi tai OLO:n 
hallituksen Valopilkku-vastaavaan Ville Saariseen: ville-pekka.saarinen@student.oulu.fi  

 Our very own guild magazine Valopilkku can be found from cafe OLOhuone, guild room and from this 
address https://olory1.wixsite.com/website-1/valopilkku. 

 Inside Valopilkku you can read stories of the legendary Talvipäivät “Winter days” and more for OLOs 
members as well as a story on living in Finland. You can grab your copy to read with a cup of coffee.  

Are you interested in taking part in the making of Valopilkku? 

Be in contact with the editor in chief Tino Nissinen: tino.nissinen@student.oulu.fi 

or the OLOs board Valopilkku representative Ville Saarinen: ville-pekka.saarinen@student.oulu.fi 

https://www.olory.net/valopilkku
https://olory1.wixsite.com/website-1/valopilkku
mailto:tino.nissinen@student.oulu.fi
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KAHVILA OLOHUONE // CAFE OLOHUONE 

  

 Kahvila Olohuone on OLO ry:n ylläpitämä kahvila, joka sijaitsee tiedekuntamme sydämessä. Kahvilassa 

kahvin ja teen lisäksi on erinäisiä virvokkeita ja evästä niin suolaisen kuin makeankin himoon, mitä voi 

jäädä nauttimaan kahvilan tiloihin tai napata ohimennen mukaan. Valikoimasta löytyy myös ainejärjestömme 

himoitut haalarimerkit, jotka ovat ostettavissa ympäri vuoden.   
 

Kahvilassa järjestetään erilaisia teemapäiviä, esimerkiksi ystävänpäivänä. Tiedekuntamme traditioksi on 

päätynyt joka kuukauden viimeisenä keskiviikkona vietettävä pullapäivä. Pullapäivä tarjoaa jäsenistöllemme 1 

€ hintaan kahvin, teen tai kaakaon pullan kera. Kahvila tarjoaa hyvän sijainnin niin 

seurustelulle kuin opiskelullekin. Kahvilan vierestä avautuu ovet draamaluokkaan, josta 

voi järjestää pienimuotoisia konsertteja tai tapahtumia, joista voi nauttia kahvin 

kera katsomoportaikosta. Pysykää kuulolla!  
 

Kahvila Olohuone on teitä opiskelijoita varten. Tarjonnan ja toiminnan 

kehittämisessä kuuntelemme mielellämme jäsenistömme ideoita, joten tule rohkeasti esittämään toiveita ja 

palautetta niin kahvilan ihanalle työntekijällemme kuin ainejärjestömme kahvilatiimille. Pidämme kahvilaa 

auki syksyllä tilannetta tarkkaillen. Palaillaan!  
 

Cafe Olohuone is maintained by OLO ry. and located at the heart of our faculty. The cafe offers not only 

coffee and tea but also salty and sweet treats. Our guilds wanted overall patches can also be found on the selves 

throughout the year.   
 

The cafe organises different kind of theme days and happenings for example on valentine’s day. Bunday has 

become a tradition of our guild and is held on each month last Wednesday. Bunday offers our 

members coffee or tea or hot chocolate and a bun only of the price of 1€. The cafe offers a place for both 

socialising and studying. The doors to drama class open from the cafe where small concerts and happenings 

may be held, and you can enjoy them on the stand steps.   
 

The cafe is for you students. We happily listen to our members ideas. So do not hesitate to present your hopes 

and feedback to our lovely cafe worker or the cafe representatives from the board. We will be keeping the cafe 

open throughout the fall while observing the situation.   
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Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL 
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Oulussa SOOLia edustavat aluetoimijat! 

Oulussa SOOLia edustavat aluetoimijat! Oulun aluetoimijoina työskentelevät Emma 
Määttä ja Tiia Karhu. Luokanopettajaopiskelijoista Oulussa vastaa Emma Määttä. 
Aluetoimijoilta voit kysyä mitä vain SOOLin jäsenetuihin tai opintoihisi liittyen, he 
ovat täällä teitä varten! 

Seuraa meitä Facebookissa: SOOL Oulu Aluetoimijat 

In Oulu, SOOL is represented by regional coordinators Emma Määttä and Tiia Karhu. 
Emma Määttä is responsible for the primary school teacher students in Oulu. You can 
ask the regional coordinators anything related to SOOL membership benefits or your 
studies, they are here for you! 

Follow us on Facebook: SOOL Oulu Aluetoimijat 

 

 

 

 

 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 
regional coordinators in every city where there is teacher education. 
Their job is to organize events for members and inform 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! 

Ota yhteyttä/Contact: 
 

 
Emma Määttä 

emma.maatta@sool.fi 
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SOOL:n jäsenenä saat:   

* Kattavan vakuutuspaketin (Turva) 

* Opeopiskelija ja Opettaja –lehdet   

* OAJ:n kalenterin (tilataan erikseen) 

* Mahdollisuuden liittyä opettajien 

työttömyyskassaan  

*Vaihtuvia etuja ja alennuksia Member+ -

palvelusta sekä muita valtakunnallisia ja 

paikallisia etuja  

*Edunvalvontaa kaikissa opiskeluun 

liittyvissä asioissa 

* Legendaariset Talvipäivät puoleen 

hintaan!  

SOOLin jäsenmaksu lukuvuodelle 2020-

2021 on 24 euroa. 

Lue lisää ja liity täällä: www.sool.fi 

SOOL member you get: 

* Insurance package (from Turva insu
rance company)  

* Opeopiskelija and Opettaja magazines   

*  The OAJ-calendar (ordered 
separately) 

* Many different discounts and benefits f
rom Member+ 
and other national and local benefits 

* Posiibility to 
join teachers’ unemployment fund  

* Advocacy in all things related to 
studying 

* Legendary “Talvipäivät” for half a 
price! 

 

SOOL membership fee for the academic 
year 2020-2021 is 24 euros. 

 

Read more and join here: www.sool.fi

http://www.sool.fi/
http://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 
jäsenistölleen monenlaisia mahdollisuuksia ajanviettoon ja 

vaikuttamiseen. Jäsenmaksun maksettuaan jokainen opiskelija saa 
opiskelijakortin tai lukuvuositarran jo olemassa olevaan korttiinsa. 
Korttilla saa useita etuja mm. opiskelijaravintoloissa, ylioppilaiden 

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 

 

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA  

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/ 

 

 

 

http://www.oyy.fi/en/
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KASKI - KTK:n kattokilta 

oulu.kaskiry@gmail.com

mailto:oulu.kaskiry@gmail.com


48 

 

KASKI - KTKs umbrella guild 
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Kaski ry:n Hallitus 2020-2021 

Tiia Karhu  

PJ/Chair 

Mukava

 

Vilja Tervo  

VPJ/Vice chair 

OLO

 

Samuli Rysä  

Sihteeri/Secretary 

Mukava

 

Lauri Poranen 

Rahastonhoitaja/Accountant 

Ohari
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Iina rautasalo  

Kopo-tiimi/ Educational policy-

team  

Motiva

 

Sofia Irannezhad  

Kopo-tiimi/Educational policy-

team 

Spessu 

 

Milla Orava  

Tapahtumatiimi ja 

viestintätiimi/Events-team and 

communications-team 

Spessu 

 

Mikko Hautamäki  

Kopo-tiimi, kiltahuonevastaava/ 

Educational policy-team, 

quildroom responsible 

Lastarit 
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Emmiina Laamanen  

Tapahtumatiimi ja viestintätiimi/ 

Events-team and 

communications team 

Lastarit 

 

Emma Määttä 

Tapahtumatiimi/Events-team 

OLO 
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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 hallituksessa 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 tasolla sinulla on mahdollisuus liittyä Kaski ry:n hallitukseen. Kaski 
ry toimii kattokiltana kaikille kasvatustieteiden tiedekunnan alaisille 
ainejärjestöille. Yliopiston tasolla sinulla on mahdollisuus liittyä erilaisiin 
lautakuntiin, komiteoihin ja työryhmiin opiskelijaedustajana. Näitä paikkoja 
tarjotaan Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) kautta ja niistä julkaistaan 
sosiaalisessa 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) tai Kaski ry:n hallitukseen ja pyytää lisätietoja. 
Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiin ja opastamme sinua opintojesi 
aikana. 
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Do you want to make a difference during your 
time at the University of Oulu? 
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OULULAISEN FUKSIN ABC 

 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 
Tapahtuma jossa tulee juoda, syödä tai liikkua hyvin. 
Bileet 
Opiskelija vaihtaa välillä myös vapaalle. Erilaisia bileitä ja tapahtumia järjestää Olo ja 
muut aine- ja harrastejärjestöt. Voit järjestää/olla järjestämässä myös itse! 
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! 
Integroiminen 
1. Derivoinnin käänteistoiminto  
2. Asioiden yhdistämistä toisiinsa laajoiksi kokonaisuuksiksi. Muotisana KTK:ssa.  

Kahvila Olohuone 
Siellä tapaat opiskelijatovereitasi virkistävän kahvikupposen lomassa. 
Kehtaa, kehdata 
Verbi, jolla usein pyydetään toista tekemään jotakin. 
Kiittibileet  
Fuksien järjestämät bileet pienryhmäohjaajille ja muille vanhemmille opiskelijoille, 
kiitoksena hyvästä huolenpidosta ja opastuksesta syksyllä.  
Kirjasto 
Yliopiston tiedekirjasto Pegasus tulee varmasti tutuksi heti opintojesi alussa. 
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. 
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 Lo 
Laaja-alainen luokanopettajakoulutus. 
Luentopäiväkirja 
Omia ajatuksia, jotka kirjoitetaan päiväkirjan muotoon. Yksi opiskelun väline, joka kannattaa 
kirjoittaa heti luennon jälkeen. 
Lukujärjestys 
Mm. Tuudosta 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!)   
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. 
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.   
Plagiointi 
Toiselta kopioiminen, esim. esseeen tai vastaavan tekeminen periaatteella copy-paste. 
Eettisesti väärin. 
Professori  
Yliopistossa tutkiva ja opettava tohtorishenkilö. 
 
 

http://www.olory.net/
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Freshmen’s ABC   
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SYKSYN TAPAHTUMAKALENTERI 
 

HOX!! 
Pyrimme järjestämään syksyn tapahtumat, mutta seuraamme tilannetta 
ja tarvittaessa teemme muutoksia tapahtumiin tai niiden ajankohtaan. 

 
We hope to be able to fulfill these events but we will be following the situation 

and if needed changes will be made into the events. 
 
ELOKUU /AUGUST  
 Su 30.8. Fuksipiknik / Freshman picnic 16PM@Ainolan puisto, museon takana / 
@ Ainolan puisto, behind the museum (säävaraus!)   
Ma 31.8. Yliopisto alkaa! / Welcome to the University!   
 
SYYSKUU / SEPTEMBER   
Ti 1.9. Back to business party   
La 5.9. Fuksiolympilaiset / Freshman Olympic Games @Hollihaan puisto   
Ma 7.9. Talent Show @Ainolan puiston kesäteatteri 
Pe 11.9. Fuksi-iltapäivä / Freshman afternoon @Yliopisto   
Ti 15.9. Sool info   
To 17.9. Fuksisuunnistus / Freshman navigation @Toripolliisi Ti 24.9. 
Fuksisitsit   
Ti- Ke 29.-30.9. SporttiAppro  
 
LOKAKUU / OCTOBER   
Fuksisitsit, Hyvän olon päivä, Finanssin ja Olon sitsit ja Jalkapalloturnaus   
Freshman Sitsit, Good OLO day, Finanssi & OLO sitsit and Football tournament.   
MARRASKUU / NOVEMBER  
Toiset sitsit ;), Luokkaretki ja Olon sääntömääräinen syyskokous   
Sitsit, class trip and Olo’s official autumn meeting   
 
JOULUKUU / NOVEMBER   
Puurojuhla ja Olon pikkujoulujamit   
 Traditional Christmas porridge celebration and 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!  
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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, epäkunnioittava käytös 
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 lauluvihkosta. 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.  

Jokaisen laulun jälkeen skoolataan. Seremoniamestarit käyvät skoolaussäännön läpi sitsien 
alussa, mutta lähtökohtaisesti skoolaat ensin joko oikealle tai vasemmalle, sitten toisinpäin ja 
viimeisenä eteen. HUOM! Laseja ei kilistetä.  

Sitseillä saa käydä vapaasti vessassa. Tämän lisäksi seremoniamestarit ilmoittavat tauoista ja 
niiden pituudesta. Taukojen aikana saa käydä vessassa, tupakalla erillisellä tupakkapaikalla 
ulkona 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!  
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SITSIT 
“Academic dinner party” 

 
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, inconsiderate behaviour 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 with no ill 
intentions. 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 clap, knock the table! Remember to wait for any unwritten verses before cheering after a 
song.   
   
There is a toast after every song. First you toast either left or right and then vice versa and last 
to the front. NB! Glasses cannot be jingled.  
   
You can go to the bathroom whenever you want to during the sitsit. The ceremony masters 
will announce breaks and their duration. During breaks you are allowed to go to the bathroom, 
take a cigarette at designated spot outside 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 opiskelijoiden haalarit nähtiin 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. Vaikka teekkarikiltojen ahtaisiin katakombeihin 
marssiminen saattaa alkuun tuntua jännittävältä, niin ei huolta, sillä olo on kuitenkin aina tervetullut ja 
he myyvät merkkejänsä 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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ALL YOU NEED TO KNOW ABOUT OVERALLS 
 
What are teacher students’ best friend in all kinds of events throughout the year? They protect us from 

dirt and splashes, are a good way to store our stuff and help us find our mates even in bigger crowds. 

Even though all of them come in a classy black color, none of them look exactly alike.  

 

The answer is obviously student overalls! Each student guild, including OLO ry, has their own kind of 

student overalls which help you to find your student buds. Some colors might be in use by more than 

one guild, but they are still distinct from each other as they are equipped with the guild’s logo at the 

back. Overalls culture originated in our beloved neighbor country Sweden and the first Finnish overalls 

were worn by the members of Otaniemi’s Civil Engineering Guild in the late 1960’. Gradually the overalls 

culture spread to other student cities in Finland.   

 

Student overalls come handy in all kinds of student events (which there are plenty of!). They help you 

to find your fellow friends, but also serve as protective clothing. Though nobody cares even if your 

overalls have taken some hit and are a bit dirty or even holey, as those are only memories of the 

adventures you’ve had. As a student you probably won’t need to bring a bag with you, as the many 

pockets of overalls are big enough to store half of your life in them. Overalls are also the ultimate solution 

for all your clothing crisis, as especially the black ones can be paired with basically any top! It’s against 

the overalls etiquette to wash your overalls, but use of common sense is advised: if your overalls get 

unbearably nasty, you can take a shower or go for a swim wearing them to wash off the dirt.  

 

Even though all of the overalls of teacher students are the same color, no two are exactly alike. Each of 

us can show our personality and style with patches, pins and basically anything attachable if you are 

creative enough. There are no particular rules about what you can attach to your overalls, so the only 

limit is your imagination. Patches are sold indifferent kinds of events, for example in abipäivät and 

Vulcanalia fair. Still, the easiest way to purchase specific patches is visiting the guild rooms of different 

guilds. Even though marching to the engineering students’ dark, underground caves might not seem that 

appealing at first, they are certainly happy to have a chat and sell you their guild’s patches. Patches are 

usually sewn by hand and while some frown upon using glue or a sewing machine, in the end nobody 

cares. You do you!  

 

There’s no specific etiquette on where you are allowed to wear your overalls. At times different events 

specify their dress code for example in the Facebook-event info, but most of the time wearing overalls 

is a safe bet in student events. In cases where overalls  contradict with the theme of a party (e.g. fancy 

sitsit with cocktail dress code) you  obviously leave them at home, but in the bigger events throughout 

the academic year  (Vulcanalia, MallasAppro, Laskianen, Wappu...) you can jump into your overalls 

without specific dress code instructions. At first all of the overalls “etiquette” might seem a bit confusing, 

but you can always check with other/older students if you are unsure about whether to wear overalls 

or not.  

 
The most important thing is that you are having fun in your overalls! However, overalls are not a free 
pass to make a complete fool of yourself, so make sure to not disturb others or make a mess so you don’t 

give your fellow students’ a bad name. Of course, as wise, future teachers this goes without saying 😊 
Overalls are a great way to collect memories in form of event patches and all kinds of things that make 
them you. They give you a chance to reminisce your student life even if the memories might be blurry 

for other unrelated reasons 😉 
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OULULAINEN LAJINTUNNISTUSOPAS// GET 
TO KNOW THE OVERALLS 

 

Valkoinen: Motiva-kasvatustiede, Hammaslääketiede, Hoitotiede, terveyshallintotiede, kliininen 
laboratoriotiede ja radiografia, Terveystieteiden kilta ry, Lääketiede, Oulun Lääketieteellinen Kilta ry, 
Lääketieteen tekniikka, Oulun lääketieteen tekniikan opiskelijat ry, Arkkitehtuuri, Arkkitehtikilta, 
Prosessitekniikka, Oulun Yliopiston Prosessikilta ry 
Neonkeltainen: Mukava-musiikkikasvatus 
Keltainen: Valenssi-kemia 
Vaaleanvihreä: Optiem-tuotantotalous 
Tummanvihreä: Biofyysikot-biofysiikka, Syntaksis-biologia, Verba-vieraat kielet 
Sininen: 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 

White: Arkkitehtikilta-architecture, Terveystieteiden kilta-health sciences, Motiva-
educational sciences, OHLK-dentistry, OLK-medicine, Prosessikilta-process engineering  
Bright yellow: Mukava-music education  
Yellow: Valenssi-chemistry  
Light green: Optiem-Industrial Engineering and Management  
Dark green: Biofyysikot-biophysics, Syntaksis-biology, Verba-language students  
Blue: Sähköinsinöörikilta-electrical engineering   
Dark blue: Blanko-information processing science  
Light purple: Tiima-history  
Purple: Finanssi-business  
Dark purple: Suma-Finnish language  
Pink: Lastarit-early childhood education  
Red: Koneinsinöörikilta-mechanical engineering  
Dark red: Histoni-biochemistry  
Maroon: Atlas-geography  
Brown: Kultu-archeology, cultural anthropology  
Dark grey: Index-information studies  
Black: Communica-logopedics, Nikoli-geology, Otit-computer science and engineering, OLO-
teacher students  
Purple & black: Sigma-mathematics, physics  
Blue, yellow & red: Ympäristörakentajakilta-environmental engineering  
Grey: Gieku-Saami language, Saami culture  
Orange: Spessu-special needs education  
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TERVETULOA OULUUN! WELCOME TO OULU! 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.ouka.fi 

 

Liikenteeseen!

JUNALLA /BY TRAIN

Oulun rautatieasema, Rautatienkatu 11 

BUSSILLA /BY BUS

Linja-autoasema, Ratakatu 6 (Raksila, Juna-

aseman takana/ behind of Train station), p. 

0200 4080 

Useimmat bussit, jotka kulkevat Linnanmaalle, 

kulkevat myös linja- autoaseman 

ohi.  / Busses 1, 2, 5 and 8 

go near by train station and Bus station

Paikallisliikenne /local traffic

Oulu10 -palvelupiste / Oulu 10 service point

Torikatu 10, 90100 Oulu

ma-to 8-18 ja pe 8-16

puh. 08 558 558 00

www.oulunjoukkoliikenne.fi 

TAKSILLA / BY TAXI

Tolppa on yliopistolla Erkki Koiso-Kanttilan 

kadulla bussipysäkin vieressä

p. 0600 300081 (kännykästä)

PYÖRÄLLÄ / BY BIKE

Loistavat pyörätiet ympäri kaupunkia kutsuvat 

pyöräilemään! Uutta pyöräbaanaa pitkin pääsee 

helposti yliopistolta keskustaan ja 

toisinpäin/ We have excellent cycleways here in 

Oulu! You can get to the University from downto

wn by just following the red cyclebana.

 

Kämppä hakusessa? /Need apartment?

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 

Ovenia

Yrttipellontie 10

90230 Oulu

www.ovenia.fi 

 

 

 

http://www.ouka.fi/
http://www.oulunjoukkoliikenne.fi/
http://www.psoas.fi/
http://www.ovv.com/
http://www.oulunsivakka.fi/
http://www.asuntohelppi.fi/
http://www.vvo.fi/
http://www.ovenia.fi/
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Kela /Social insurance onstitution of Finland

Sepänkatu 18 (Keskusta)

Opiskelijan tuet: p. 020 692 209

Opintoasiat yliopistolla / /Student help: 

Koulutuksen lähipalvelut, Opintokatu, KE1020

Faculty Study Affairs, Opintokatu, KE102

 

 

Sairastapauksissa / /Cases of illnes+

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ 

/ Finnish student healt service FSHS

www.yths.fi www.yths.fi/en 

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 /pharmacy, Isokatu 27, 

avoinna joka päivä 8-23

 

Poliisi /POLIS

Hälytys 112 

 

Leffaan! /To the movies!

Finnkino Plaza 

Torikatu 32, 90100 Oulu 

Kalliotie 6 (Tuira, opiskelijahintaisia lippuja 

tarjolla) 

Oulun Elokuvakeskus Ry 

(Valveen tiloissa/ at Valve) www.ouka.fi/oek 

 

 

 

Urheilemaan! //Sports!

Yliopistoliikunta (sporttipassi):

https://www.oulunkorkeakoululiikunta.fi/fi

https://www.oulunkorkeakoululiikunta.fi/en

Linnanmaan liikuntahalli

Virkakatu 1, p. 044 703 8009

Ouluhalli

Ylioppilaantie 4 (Raksila) p. 044 703 8080

Oulun uimahalli / swimming

Pikkukankaantie 3 (Raksila), p. 08 558 48 100

Oulun jäähalli /Ice rink

Teuvo Pakkalankatu 11 (Raksila), p. 044 703 

8072

Heinäpään keilahalli /bowling

Isokatu 97, p. 08-3114 999

www.oulunkeilahalli.fi

Kaupungin liikuntatoimi 

www.ouka.fi/liikunta

 

Kulttuurielämyksiä! Some 

culture experience  

Ajankohtaista tietoa kulttuuritarjonnasta: 

www.ouka.fi/kulttuuri/kulttuuria.htm  

  

More information and events:

www.ouluthisweek.net  

  

Oulun kaupunginkirjasto / Library

Pääkirjasto Kaarlenväylä 3 

p. 08 558 47 337  

  

Oulun kaupunginteatteri / Theather

Kaarlenväylä 2, Oulun lippupiste p. 08 558 47 

600

Kulttuuritalo Valve 

Hallituskatu 7, p. 08 5584 7500  

ma-pe /mon-fri  9-20 la-su / sat-sun  10-18, sis. 

taidenäyttelyitä, elokuvateatteri, teatteri jne.  

 

http://www.yths.fi/
http://www.yths.fi/en
https://www.oulunkorkeakoululiikunta.fi/fi
https://www.oulunkorkeakoululiikunta.fi/en
http://www.ouka.fi/liikunta/
http://www.ouka.fi/kulttuuri/kulttuuria.htm
http://www.ouluthisweek.net/
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/art exhinition, movie theather, theather ect.  

  

Tiedekeskus Tietomaa

p. 08 5584 13400 Nahkatehtaankatu 6 (Intiö) 

auki/ open 10–18 

Oulun taidemuseo / Art museum

 

 

 

 

 

 

Kasarmintie 7 (Intiö), suljettu 

maanantaisin/ Closed on Mondays, p.040 703 

7471

Pohjois-Pohjanmaan museo

Ainolan puisto, p. 044-7037 161, suljettu 

maanantaisin / Closed on Mondays 

Oulu Sinfonia 

Madetojan Sali Lintulammentie 1-3

www.oulusinfonia.fi  

http://www.oulusinfonia.fi/
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TOIMITUSTIEDOT 
FUKSIOPAS 2020 

 
 
JULKAISIJA: OLO ry 
TOIMITUS: OLOn hallitus, pienryhmäohjaajat ja muita 
OLOlaisia  
KANSIKUVA: Henna Hassinen 
PÄÄTOIMITTAJAT: Karoliina Mäkinen, Laura Putkinen 
ja Henna Hassinen 
TAITTO: Karoliina Mäkinen 
 

Oulun Luokanopettajaopiskelijat ry 
Oulun Yliopisto 
90014 OULU 
olo (at) student.oulu.fi 

 
 
 
 
 

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! 

 

mailto:olo@student.oulu.fi
http://www.olory.net/

