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Fuksivastaavien tervehdys // Greetings from fresher coordinators 

Hei fuksit! Onneksi olkoon opiskelupaikasta! Olette tehneet ison työn ja odotuksenne palkitaan. Syksyllä 

aloitatte matkanne kohti luokanopettajuutta ja voimme luvata, että se matka on ikimuistoinen. Seuraavien 

vuosien aikana tulette oppimaan ja kokemaan paljon. Ottakaa opiskelijaelämästä ja fuksivuodesta kaikki ilo 

irti, sillä koette sen vain kerran (paitsi jotkut kokevat useamman opiskellessaan useampaa alaa).  

Tästä alkaa monelle teille uusi ja jännittävä ajanjakso elämässä, minkä takia me fuksivastaavat 

pienryhmäohjaajien kanssa olemme täällä auttamassa ja helpottamassa oloanne (OLO, tirsk). Olemme 

koonneet teille tähän fuksioppaaseen kaiken mahdollisen tiedon, mitä tarvitsette opintojenne aloitukseen 

liittyen. Kuitenkin, jos apu ei löydy täältä, voi apua pyytää teille tarkoitetusta Facebook-ryhmästä Uni. Oulu 

LO-21 sekä Instagramista @olo_ry. Pyrimme vastaamaan kaikkiin mieltä askarruttaviin asioihin. 

Opintojenne alettua pienryhmäohjaajat ovat lähin tukenne ja heitä näette etenkin ensimmäisten viikkojen 

aikana. Lisäksi jokaiselle pienryhmälle on arvottu ainejärjestömme hallituksesta hallituskummit, joihin 

tutustutte syksyn aikana. Meihin fuksivastaaviinkin saatatte törmätä yliopistolla ja tapahtumissa. Tulkaa 

rohkeasti nykäisemään hihasta ja moikkaamaan. ☺ 

Nauttikaa kesästä ja rentoutukaa ennen opintojen alkua, jotta jaksatte vastaanottaa ensimmäisen 

kuukauden tietotulvan. Informaatioähkyä ei kannata säikähtää, sillä kukaan ei oleta, että osaisitte ja 

tietäisitte kaiken heti nyt välittömästi. Asioita kerrataan monta kertaa 

ja opitte uudet jutut varmasti ennemmin tai myöhemmin. Tukeutukaa 

fuksitovereihinne, sillä saatte toisiltanne arvokasta vertaistukea! 

Aurinkoista kesää ja nähdään syksyllä! 

Toivottaa: Hanna Hietala ja Hilda Nieminen 

Oulun luokanopettajaopiskelijoiden (OLO ry) fuksivastaavat 

// 

Hey you freshers! Congratulations on your study place! You have done 

a great job and now your patience will be rewarded. In the autumn 

you will start your journey towards a career in education and we can 

promise you the journey will be unforgettable! In the next few years 

you will learn and experience a lot. Make the most of your student life 

and fresher year because you will experience it only once (except some who will study many degrees). 

From this point on many of you will start a new and exciting time in your life and that is why we, fresher 

coordinators and tutors, are here to help and to ease your being (being/feeling=OLO, haha). In this fresher 

guide you will find relevant information related to starting your studies. However, if you don’t find answers 

from here you can ask help from a facebook group Uni. Oulu LO-21 that is dedicated to you and your 

fellow freshers or Instagram @olo_ry. We will try our best to answer to whatever might be on your mind. 

At the beginning of your studies the tutors will be your closest support and keenly involved especially 

during the first few weeks. There are two “godparents” for each small group from our guild board who you 

will get to know during autumn. You may also bump into us, fresher coordinators, at university or events. 

Do come say hi to us. ☺ 

Enjoy the summer and relax before the start of studies so that you are prepared for the first month of 

information flooding. There is no need to get overwhelmed by the amount of information, as no one 

expects you to know everything now, immediately and right away. 
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Things will be repeated many times and you will learn them sooner or later. Rely on your fresher buddies, 

as you will certainly receive valuable peer support from each other!   

Have a nice summer and we’ll see you in the autumn 

Best wishes: Hanna Hietala and Hilda Nieminen 

Fresher coordinators for Oulun Luokanopettajaopiskelijat (OLO ry) 

 

 

 

 

  Hanna

Hilda 
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Ohjeet koulupaikan hyväksymisen jälkeen 

 

Hei uusi fuksi! 
Seuraavaksi sinun on tehtävä pari asiaa, jotka helpottavat ja miellyttävät tulevaa opiskelijaelämääsi. 

• Noudata todella tarkasti yliopiston lähettämiä ohjeita! 

• Vastaanota opiskelupaikka Oma Opintopolku -palvelussa.  

• Maksa ylioppilaskunnan jäsenmaksu. Kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan, ilmoittaudu 

Opintopolku.fi -sivuston kautta, jolloin voit maksaa jäsenmaksun. Säilytä kuitti. 

• Ilmoittaudu yliopistoon läsnä- tai poissaolevaksi sekä syys- että kevätlukukaudelle 12.8.2021 klo 

15:00 mennessä. 

• Maksa terveydenhoitomaksu Kelalle. 

• 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 www.tilaakortti.fi   

• Hoida opinto- ja asumistukiasiat kuntoon. Kela muistaa sinua kirjeellä kesän aikana. www.kela.fi  

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

• Opinnot alkavat maanantaina 30.8. 

 

Lisäksi suosittelemme tekemään myös seuraavat jutut 

• Liity oman ainejärjestösi OLOn jäseneksi. (Liittymisohjeet s. 20) 

• Liity Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liiton SOOLin jäseneksi. (Liittymisohjeet s. 36) 

• Liity yleiseen luokanopettajafuksien Facebook-ryhmään Uni. Oulu LO-21. 

• Seuraa ainejärjestösi OLOn someja (Instagram: olo_ry sekä snapchat: olo_ry ja Facebook-sivu: 

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 hyvinvoinnistasi! www.oulunkorkeakoululiikunta.fi  

• Lataa Tuudo. Sovellus on opinnoissa kätevä työväline. Ilmoittautuminen, lukujärjestys, 

opiskelijakortti, omat suoritukset, lounastislistat sekä muuta hyödyllistä. www.tuudo.fi  

• TULE FUKSIPIKNIKILLE  29.8. KLO 16. Paikka ilmoitetaan myöhemmin OLO:n someissa.  

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

 

Lisätietoa näistä saat OLOn Facebookista, Uni. Oulu LO-21 -ryhmästä ja pienryhmäohjaajiltasi. Lisäksi 

yliopistossa on monia info-luentoja, joissa asiat kertaantuvat. Muista myös kysyä, ettei mikään jää 

epäselväksi! 

 

Käy myös tutustumassa Oulun Yliopiston uuden opiskelijan sivuun, johon päivittyy myöhemmin muun 

muassa tarkemmat ohjeet orientaatioviikosta! 

 https://www.oulu.fi/fi/opiskelijalle/opintojen-aloittaminen 

 

https://opintopolku.fi/wp/fi/
https://www.kela.fi/nain-maksat-korkeakouluopiskelijan-terveydenhoitomaksun
http://www.tilaakortti.fi/
http://www.kela.fi/
https://www.instagram.com/olo_ry/?hl=fi
https://www.facebook.com/oulunluokanopettajaopiskelijat
http://www.oulunkorkeakoululiikunta.fi/
http://www.tuudo.fi/
https://www.oulu.fi/fi/opiskelijalle/opintojen-aloittaminen
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Instructions after school place approval 

 

  

Dearest fresher 2021! 
There are a few things for you to do before you start your studies. These things will set your student life 

into a smoother start! 

• 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. Receive the study place in  Oma Opintopolku -service.  

• Register at the university as present or absent for both the fall and spring semesters by 3 PM on 

August 12, 2021. 

• Pay the OYY the student union membership fee. Once you have accepted the place of study 

through the Opintopolku.fi website, you can pay the membership fee. 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 www.tilaakortti.fi. 

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

in the summer. 

• Pay the student healthcare fee for Kela. 

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

• Studies start Monday, 30th of August. 

 

Also remember the following: 

• Join your guild OLO (primary teacher education students. Joining Instructions p. 21). 

• Join SOOL (Teacher Student Union in Finland. Joining Instructions p. 36). 

• Join Uni. Oulu LO-21 Facebook group! 

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

Luokanopettajaopiskelijat ry to find out about events and current issues.  

• Buy your own Sports Pass  (it is a sticker that is affixed to the back of the student card or an 

electronic version on your phone) and take care of your well-being! 

www.oulunkorkeakoululiikunta.fi/en  

• Download Tuudo. The application is a handy tool for studies. Registration, reading order, 

student card, own performances, lunch lists and other useful things. https://www.tuudo.fi/en  

• Come and join us on the Fresher picnic 29.8. 16PM. The picnic place will be announced later on 

OLO's social media. 

• Start doing the tasks of Fuksipassi! Fuksipassi or “Fresher pass” is a booklet that is published in 

OLO’s social media.  

 

More info will be available in facebook grop Uni. Oulu LO-21 and from your tutor students and from all 

the info sessions at the beginning of studies. If there is anything unclear, do not hesitate to ask! 

 

Go also check Oulu University new students page, where will later come updates and instructions about 

orientation week!  

https://www.oulu.fi/en/for-students/new-students-welcome-university-oulu 

https://opintopolku.fi/wp/fi/
http://www.tilaakortti.fi/
https://www.kela.fi/web/en/how-to-pay-the-student-healthcare-fee-in-higher-education
https://www.instagram.com/olo_ry/?hl=fi
https://www.facebook.com/oulunluokanopettajaopiskelijat
https://www.facebook.com/oulunluokanopettajaopiskelijat
http://www.oulunkorkeakoululiikunta.fi/en
https://www.tuudo.fi/en
https://www.oulu.fi/en/for-students/new-students-welcome-university-oulu
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Pienryhmäohjaajat 2021 // Tutors 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimi //Name: Hanna-Kaisa Louhikoski 

Ikä // Age: 23 

Kotipaikkakunta // Hometown: Rovaniemi 

Ohjattava ryhmä // Guided group: 21A 

Opiskelujen ohella // Along with studies: Tykkään liikkua 
luonnossa ja urheilla monipuolisesti. Pidän haasteista ja 
tällä hetkellä treenaankin ensimmäistä puolimaratoniani 
varten! //I like to spend time in nature and exercise in 
different ways. I like to challenge myself every now and 
then and I'm currently training for my first half marathon! 

Vinkki fukseille // Tips for freshers: Menkää rohkeasti 
erilaisiin tapahtumiin mukaan ja heittäytykää 
opiskelijaelämään. Opiskeluasioista ei kannata ottaa turhaa 

stressiä, kaikki kyllä järjestyy ajallaan❤️// Go and 
experience student life and different events. Don't stress 

too much about studying, everything will turn out fine❤️ 

 

Nimi //Name: Vilma Lallukka 

Ikä // Age: 21 

Kotipaikkakunta // Hometown: Seinäjoki 

Ohjattava ryhmä // Guided group: 21A 

Opiskelujen ohella // Along with studies: Vapaa-ajallani nään 

paljon ystäviä. Lisäksi lenkkeilen luonnossa ja käyn salilla. // In 

my freetime I see a lot of friends. In addition I jog in nature and 

go to the gym. 

Vinkki fukseille // Tips for freshers: Älä jää ikinä yksin, jos 

tulee ongelmia, vaan kysy rohkeasti apua. //Don't ever stay 

alone. if you have any problems, don't hesitate to ask help. 
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Nimi //Name: Hanna-Maria Haverinen 

Ikä // Age: 20 

Kotipaikkakunta // Hometown: Oulu 

Ohjattava ryhmä // Guided group: 21B 

Opiskelujen ohella // Along with studies: Nautin pitkistä 

yöunista, pohdin kaikenlaista, luen kirjoja ja laitan ruokaa. // I 

enjoy sleeping, think about this and that, read books and cook 

food. 

Vinkki fukseille // Tips for freshers: Muistakaa hengittää 

informaatiotulvan keskellä ja olla lempeitä itsellenne. Kaikkea 

ei tarvitse tietää tai osata ensimmäisellä viikolla tai edes 

ensimmäisenä vuonna. // Remember to breathe in the middle 

of all the information and be kind to yourself. You don't have 

to know everything in the first week or even in the first year. 

Nimi //Name: Henna Hannonmaa 

Ikä // Age: 22 

Kotipaikkakunta // Hometown: Tornio 

Ohjattava ryhmä // Guided group: 21B 

Opiskelujen ohella // Along with studies: Tykkään tehdä 

vähän kaikenlaista ja menen sinne, minne sielu vie! Arki kuluu 

opiskelun lisäksi niin urheilen kuin musisoiden. Tietenkin 

unohtamatta perheen ja ystävien kanssa oleskelua. // I like to 

do little bit of everything and I go everywhere my heart 

desires. In addition to studies, my life is mostly sports and 

music. Of course not forgetting the time I spend with my 

friends and family. 

Vinkki fukseille // Tips for freshers: Kuulostaa kliseiseltä, 

mutta oikeesti nauttikaa! Aika menee todella nopeasti ja kohta 

heräätte wapun jälkeisenä aamuna ties mistä päin maailmaa. 

// Sounds like a cliché but really enjoy your time as a fresher! 

Time goes very fast and sooner or later you will wake up on 

the morning after Wappu, who knows where. 
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Nimi //Name: Ella Virta 

Ikä // Age: 23 

Kotipaikkakunta // Hometown: Kouvola 

Ohjattava ryhmä // Guided group: 21C 

Opiskelujen ohella // Along with studies: Tykkään lenkkeillä, 

leipoa, katsella sarjoja ja viettää aikaa kavereiden kanssa. // I 

like to exercise, bake, watch tv shows and hang out with my 

friends. 

Vinkki fukseille // Tips for freshers: Tyhmiä kysymyksiä ei ole 

ja rohkeasti vaan mukaan tapahtumiin! // There aren’t any 

stupid questions and go to all events! 

 

Nimi //Name: Elina Kaukola 

Ikä // Age: 19 

Kotipaikkakunta // Hometown: Vaasa 

Ohjattava ryhmä // Guided group: 21C 

Opiskelujen ohella // Along with studies: Nautin lukemisesta, 

ystävien seurasta ja kaikenlaisesta urheilusta (myös 

penkkiurheilusta) // I enjoy reading, spending time with 

friends and doing all kinds of sports (also spectator sports) 

Vinkki fukseille // Tips for freshers: Olet siirtymässä uuteen 

elämänvaiheeseen, joka on pullollaan ikimuistoisia ja 

suurenmoisia hetkiä. Ota siis kaikki ilo irti opiskelijaelämästä. 

Seikkaile, solmi ystävyyssuhteita ja kokeile uusia juttuja - 

muista myös opiskella. Tsempit fuksivuoteen! // You’re 

stepping into a new chapter of life that is filled with 

memorable and wonderful moments. So make the most of it. 

Go on adventures, make friends and try new things - also 

remember to study. Good luck on your fresher year! 
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Nimi //Name: Aada Manninen 

Ikä // Age: 21 

Kotipaikkakunta // Hometown: Kajaani 

Ohjattava ryhmä // Guided group: 21D 

Opiskelujen ohella // Along with studies: Urheilen ja vietän 

aikaa ystävien kanssa. // I do sports and spend time with my 

friends. 

Vinkki fukseille // Tips for freshers: Kannattaa priorisoida aikaa 

myös kavereille, palautumiselle ja muulle elämälle. // You 

should also prioritize time for friends, recovery and other areas 

of life. 

 

Nimi //Name: Roosa Määttä 

Ikä // Age: 23 

Kotipaikkakunta // Hometown: Oulu 

Ohjattava ryhmä // Guided group: 21D 

Opiskelujen ohella // Along with studies: Tykkään käydä 
erilaisilla ryhmäliikuntatunneilla, hengailla kavereiden kanssa ja 
katsella netflixiä. // I like going to various group exercises, 
hanging out with my friends and watching netflix. 

Vinkki fukseille // Tips for freshers: Käykää tapahtumissa ja 
tutustukaa rohkeesti uusiin ihmisiin. Älkää stressatko turhia! // 
Go to student events and get to know each other. Don’t stress 
too much! 

 

Nimi //Name: Venla Mankinen 

Ikä // Age: 20 

Kotipaikkakunta // Hometown: Kajaani/Vaala 

Ohjattava ryhmä // Guided group: 21D 

Opiskelujen ohella // Along with studies: Vietän paljon aikaa opiskelujen 
ohessa mökillä, joten mökkeily ja ylipäätään luonnon keskellä liikkuminen 
on parasta. Oon myös musiikki-ihmisiä siinä mielessä, että soittelen 
pianoa // Besides studying I spend a lot of my time at my summer 
cottage. Spending time in nature is the best past time activity. I'm also 
musical in some way as I play piano. 

Vinkki fukseille // Tips for freshers: Osallistu rohkeesti kaikkeen 
varsinkin opiskelujen alussa ja älä epäröi kysyä apua, jos jokin asia 
mietityttää! // Take part in everything at least at the beginning of studies. 
Don't hesitate to ask for help if things puzzle you! 
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Nimi //Name: Aino Rahja 

Ikä // Age: 21 

Kotipaikkakunta // Hometown: Kalajoki 

Ohjattava ryhmä // Guided group: 21E 

Opiskelujen ohella // Along with studies: Vapaa-aika kuluu eri 

urheilulajien, ystävien, perheen, hyvien sarjojen ja 

rentoutumisen parissa.  //  I spend my free time with different 

sports, friends, family, good series and relaxing. 

Vinkki fukseille // Tips for freshers: Älkää stressatko liikaa, 

muistakaa nauttia! // Don’t stress too much and remember to 

enjoy! 

 

Nimi //Name: Laura Rauhala 

Ikä // Age: 21 

Kotipaikkakunta // Hometown: Ylivieska 

Ohjattava ryhmä // Guided group: 21E 

Opiskelujen ohella // Along with studies: Töitä, liikuntaa ja 

himmailua. // Work, sports and chill. 

Vinkki fukseille // Tips for freshers: Nauttikaa tästä vuodesta, 

kaikki mitä stressaatte nyt niin järjestyy ajallaan. <3 // Enjoy 

this year, everything what you are stressing about now will be 

alright. <3 
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Nimi //Name: Oona Halme 

Ikä // Age: 21 

Kotipaikkakunta // Hometown: Kemi 

Ohjattava ryhmä // Guided group: 21F 

Opiskelujen ohella // Along with studies: Tanssin, lenkkeilen, 

vietän aikaa kavereiden kanssa sekä pyrin opettelemaan uusia 

taitoja. // I  dance, jog, hang out with my friends and I'm also 

interested in learning new skills. 

Vinkki fukseille // Tips for freshers: Näe, koe ja tee - hyviä 

muistoja ei voi koskaan olla liikaa. Ja muista, että kaikki 

järjestyy aina :)  // Do, see and experience - there can never be 

too many good memories. And remember, everything will 

always work out :) 

 

Nimi //Name: Juho Herva 

Ikä // Age: 22 

Kotipaikkakunta // Hometown: Oulu 

Ohjattava ryhmä // Guided group: 21F 

Opiskelujen ohella // Along with 

studies: Tykkään laittaa ruokaa ja 

keräillä kasveja // I like to cook and I 

collect plants 

Vinkki fukseille // Tips for freshers: 

Lähde rohkeasti kaikkeen mukaan ja 

tutustu ihmisiin ennakkoluulottomasti! 

:) Muista kans syödä! :d // Try to 

participate in everything you can and 

meet new people with an open-mind! 

:) Also remember to eat! :d  
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Nimi //Name: Pia Niilonen 

Ikä // Age: 28 

Kotipaikkakunta // Hometown: Kemi 

Ohjattava ryhmä // Guided group: ITE21 

Opiskelujen ohella // Along with studies: Opiskelun 

ulkopuolella minut löytää yleensä A) katselemasta netflix-

sarjoja, B) bujoilemasta musiikkia kuunnellen, tai C) kavereiden 

kanssa pelailemasta tai hengailemasta. // When I need to 

unwind from studying, you can most likely find me A) binging 

series on netflix, B) doing my bullet journal while listening to 

some music, or C) hanging or playing games with my friends. 

Vinkki fukseille // Tips for freshers: Fuksivuosi on ohi tosi 

äkkiä, nauti siis joka hetkestä! 🤩 Älä jätä tehtäviä viime 

hetkeen (ne kasautuvat) ja muista pitää myös itsestäsi huolta! 

// The fresher year flies by so fast, so make the best of it! 🤩 

Don't leave assignments to the last minute (they pile up) and 

remember to take care of yourself too!  

 

Nimi //Name: Aleksi Nykyri 

Ikä // Age: 21 

Kotipaikkakunta // Hometown: Oulu 

Ohjattava ryhmä // Guided group: ITE21 

Opiskelujen ohella // Along with studies: Kattelen älyttömiä 

määriä elokuvia ja musisoin. // I watch a ton of movies and 

make music. 

Vinkki fukseille // Tips for freshers: Älä yliajattele äläkä 

ylirasitu, hauskaa tästä tullee! // Don't think too much or 

strain yourself too much, we'll have fun! 
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Fuksin tervehdys 

Fuksivuosi on nyt takana ja kesälomasta (toisin sanoen kesätöistä ja –opinnoista) nauttiminen voi alkaa! 

Koronapandemia on vaikuttanut hyvin vahvasti kaikkeen, mikä edes pienesti liittyy meidän opintoihimme: 

tapahtumat, luennot, yliopistolounaat, ryhmätöiden tekeminen, ja niin edespäin... Toivon mukaan syksyllä 

päästäisiin jo käymään hieman enemmän yliopistolla. On ollut jopa hieman haikeata kuunnella 

vanhempien opiskelijoiden tarinoita yliopistoseikkailuista, kun itse koronafuksina luennot on istuttu 

tietokoneen ääressä kotona ja harvat järjestetyt tapahtumat ovat olleet Zoomin välityksellä. Onneksi 

kuitenkin OLOn hallitus on tehnyt ihan mahtavasti töitä sen eteen, että meille on järjestetty tapahtumia, 

kiitos siitä! 

Minun yliopistovuoteeni on kuulunut mm. musiikkiliikuntaa, kasvatusfilosofian esseen kirjoittamista, 

kurssikirjojen lukemista, huovuttamista ja harjoitteluraportin kirjoittamista. Monet tehtävistä ovat alkuun 

tuntuneet tosi vaikeilta ja aloittaminen on tuntunut ylitsepääsemättömältä. Kuitenkin kaikki hommat on 

tehtynä tässä vaiheessa ja kaikesta on selvitty, varsinkin kun on huomannut, etteivät tehtävät olekaan niin 

vaikeita kuin alkuun saattoi tuntua. Luokanopettajakoulutuksen koulunkäynti on lopulta tosi rentoa, sillä 

meidän päiväämme usein kuuluu luentojen tai harjoitusryhmien lisäksi taito- ja taideaineita, joissa 

saatetaan pitää kaivattu pysäytys päivän vilinään esimerkiksi liikunnan tai musisoinnin avulla. Yksi parhaita 

asioita yliopistolla käymisessä on halpa lounas, en ole vielä päässyt koittamaan kaikkia ravintoloita, mutta 

ehkä ensi vuonna pikkuhiljaa kasvatan kokoelmaani. 

Jännitin itse tosi paljon kaikkea yliopisto-opiskeluun liittyvää. Kuitenkin kun lukuvuosi alkoi ja pääsimme 

meidän omien pienryhmäohjaajiemme kanssa tapahtumiin, jännitys katosi, sillä olimme hyvissä käsissä. 

Pienryhmäohjaajat ovat teidän uusien fuksien tukenanne kaikessa, mitä saattaa tulla mieleen, niin Ouluun, 

opintoihin kuin vaikkapa hauskanpitoon liittyen. Suurimman osan tietenkin olemme olleet etänä, mutta on 

ollut mahtava nähdä omia pienryhmäohjaajia ja pienryhmäläisiä esimerkiksi kämppäapprojen sekä vapun 

vieton aikana! 

Opettajana oleminen on aina ollut yksi suurimmista unelmistani. Silloin kun näin opintopolussa sen, että 

olin päässyt opiskelemaan, hyppäsin melkein ilmaan. Tämä on kuitenkin ollut se, mitä olen halunnut koko 

elämäni tehdä. On mahtava viimein päästä opiskelemaan haluamaansa alaa ja tätä kautta kouluttamaan 

itseään paremman opettajuuden seuraan. Vanhoista sijaisuuspäivistäni olen tajunnut opiskelujen myötä 

paljonkin sellaista, jotka eivät välttämättä olleet niitä täysin oikeita päätöksiä... Olen huomannut 

kehittyneeni opettajana jo vuodessa, sillä vertaillessa nykyistä opettajuuttani ja kahden vuoden takaisia 

sijaispäiviäni, muutos parempaan on suuri. 

Päästessäni opiskelemaan Ouluun, en tiennyt kaupungista oikeastaan mitään, muuttopäiväni oli kolmas 

kerta, kun kävin Oulussa. Olen onneksi kotiutunut hyvin ja suurin kiitos siitä kuuluu uusille kavereille, jotka 

olen löytänyt vuoden aikana ja jotka ovat olleet tukena, turvana ja mahtavana seurana koko vuoden ajan. 

Toivon ja tiedän, että sinäkin löydät yliopistosta itsellesi mahtavia ystäviä. 

Näin loppuun haluan onnitella juuri sinua (JEE ONNEA!!) Oulun yliopistoon 

pääsemisestä. Pääset ihan mahtavan porukan joukkoon mukaan. Me 

OLOlaiset ja muutkin kasvatustieteiden tiedekuntalaiset pidetään juuri 

sinusta hyvää huolta! Tulevan syksyn tilanne on ainakin tällä hetkellä vielä 

epävarma, mutta ei anneta sen häiritä, vaan iloitaan siitä, että päästään 

elämässämme siirtymään uusiin seikkailuihin. Toivottavasti päästään 

törmäilemään teihin sinisillä portailla tai Kahvila OLOhuoneessa! 

Eve Ojala LO20E 
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ITE's fresher year 

Hello to our new ITE students… 

…and big, big congratulations! You did it – you made it to the Intercultural Teacher Education program! 

It feels funny to be writing a letter for the new freshers, as it feels like our journey in ITE just started 

yesterday. As I sit here, wrapping up my fresher year and writing this, I can’t help but think, what a year 

this has been! Full of new friends, experiences, interesting courses, and Zoom-lectures. Remote-learning 

really was quite a challenging way to start university studies, but with the right attitude and the team spirit 

it has worked well and given us many great memories – even the 8 AM lectures and breakout rooms… 

Hopefully, you guys will get to start your ITE studies at our beloved Linnanmaa campus in the fall! 

The beginning of your studies and the first few weeks will surely be full of new, at times confusing, 

information, but we’re all here for you: the ITE family, your tutors and teachers. So, don’t hesitate to ask 

questions or for help, you’re never alone! The teachers and the staff at the Uni are great and 

understanding, you’ll love them. Our courses include basics of education, an extensive range of important, 

interesting topics regarding intercultural and timely issues, but also courses of arts and crafts, music, and 

physical education. So, the balance is great – if school starts to cause stress, you’ll surely feel a little more 

chilled after a little felting or painting session with your classmates, not forgetting a cup of coffee from our 

own café OLOhuone. 

Enjoy the first weeks of Uni! There will be a lot of events, like the fresher orienteering and Olympics, 

provided by our own guild OLO and the Uni of Oulu umbrella guild of pedagogy, Kaski. You’ll get to know 

your own class and us oldies better, and I can say on behalf of us all, we can’t wait to meet you!  

The spirit of our faculty is friendly, open and everyone is appreciated as they are. You’ll surely make life-

long friends, so just be yourself and be open for new experiences! This first year of university will be just 

the beginning of the wonderful times you’ll have in the ITE family.   

Kind regards and the warmest welcome to OLO and ITE, 

Paju Pelkonen ITE20 
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Opintoneuvojien tervehdys // Student councellers greetings 

1. Kuka olet ja mistä tulet? 

Minna: Olen Minna Sainio ja olen kotoisin Keminmaasta. Nykyisin 

asustan Tyrnävällä perheeni kanssa. // 

I’m Minna Sainio. I was  raised in Keminmaa. These days I live 

in Tyrnävä with my family. 

Karri: Karri Hurskainen, kotoisin Oulusta. // Karri Hurskainen, born and 

raised in Oulu. 

2. Mikä on toimenkuvasi tiedekunnassamme?  

Minna: Toimin tiedekunnassa erityispedagogiikan ja luokanopettajan 

suuntautumisvaihtoehtojen koulutussuunnittelijana. Työtehtäviini 

kuuluu opiskelijoiden auttamista (mm. opintoneuvontaa), 

opetussuunnitelmatyötä, lukujärjestystyötä, sivuaineasioita sekä muita 

opintohallinnollisia tehtäviä. // I work as an education designer in the 

special education and in the primary teacher education. I for example 

help students (student councelling), work with curriculum issues, 

timetables and minor subjects issues.  

Karri: Koulutussuunnittelija ITE ja LO-ohjelmille. // Education Designer 

for ITE and LO programmes.  

3. Minkälaisten asioiden kanssa opiskelijat voivat kääntyä puoleenne?  

 Opiskelijat voivat ottaa meihin yhteyttä melkeinpä missä tahansa 

opintoihin liittyvissä asioissa. Tavallisimmin ohjausta haetaan opintojen suunnitteluun ja ajoitukseen 

liittyvissä asioissa. Autamme opiskelijoita myös esimerkiksi hakemaan ohjausta opintopsykologilta, 

ottamaan yhteyttä opettajiin ja antamaan palautetta. Ohjausta varten kannattaa varata ohjausaika, 

hyödyntää vastaanottoaikaa tai käydä kysymässä suoraan työhuoneelta, jos ovi on avoinna.  // 

The students can contact us, on almost anything that’s related to studying. In the most common case, the 

student wants to plan their studies with us. Education designer 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, benefit office hours or for quicker 

question you can just pop in if the door is open.  

4. Mikä on ollut mieleenpainuvin muistosi omalta fuksivuodeltasi? 

Minna: Mitään yksittäistä tilannetta ei tule mieleen (onhan tästä jo muutama vuosi aikaa), mutta oma 

kotiryhmä ja sen kanssa vietetty aika olivat tosi tärkeitä. // 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.   

Karri: ITE-kaste // ITE-baptism  

5. Vinkki uusien opiskelijoiden arkea sujuvoittamaan.   

Minna: Ajankäytön suunnitteluun kannattaa panostaa. Luentojen ja harjoitusten lisäksi on hyödyllistä 

kalenteroida itsenäiset tehtävät, deadlinet ja ryhmätyöt, niin työmäärä jakautuu tasaisemmin ja välttyy 
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viime hetken paniikeilta. Opinnoista kannattaa ottaa kaikki ilo irti ja osallistua aktiivisesti kaikkeen 

ympärillä tapahtuvaan! //  

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!  

Karri: Muista ottaa paljon lepiä (ota rennosti) ja nauttia opiskelijakulttuurin laajasta 

elämystarjonnasta. Littipeukkua kaikille! // Remember to chill, take it easy, and 

to also enjoy the wide range of experiences that the student culture offers. Two thumbs up for all new stud

ents!  

  

 

  

Ohjausta tarvitsevalle // For those who need guidance:  

Koulutuksen lähipalvelut, KTK // Palvelupiste Faculty Study Affairs  
Kompassi: KE1020 klo 10-14 
 
Ajanvaraukset // appointmets: 
study.education(a)oulu.fi 

Laita otsikkoon ”Opinto-ohjaus, [koulutussuunnittelijan nimi]” ja muista mainita viestissä 

myös oma aloitusvuotesi, ryhmäsi sekä opiskelijanumerosi. // Put in the title “Study 

guidance, [name of resever]” and be sure to mention your starting year, group and 

student number in the message. 

Koulutussuunnittelijat // Education Designers: 

Sainio Minna (huone//room KE234, p. 0294 48 3660, minna.sainio(a)oulu.fi) 

• Luko ja erkka opiskelijat 

• Vastaanottoaika puhelimitse tiistaisin klo 12-14 // Reception time by phone on Tuesdays klo 

12-14 

 

Hurskainen Karri (huone//room KE225, p. 050 4087 830, karri.hurskainen(a)oulu.fi) 

• Intercultural Teacher Education students 
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OLO – Oulun Luokanopettajaopiskelijat ry  

 

OLO ry eli Oulun Luokanopettajaopiskelijat ry on luokanopettajaopiskelijoiden ainejärjestö Oulun 

yliopistolla, minkä tehtävänä on ajaa oman alan opiskelijoiden etua, yhdistää saman oppiaineen 

opiskelijoita ja järjestää opiskelijoille monenlaista toimintaa. Tämän lisäksi OLO pyörittää Kahvila 

OLOhuonetta, jonka antimista pääsevät nauttimaan niin henkilökunta kuin opiskelijatkin. OLO ry järjestää 

ympäri vuoden erilaisia tapahtumia, joista löytyy jokaiselle jotain!  Pyrimme huomioimaan erilaisten 

opiskelijoiden tarpeet ja toiveet tapahtumien järjestämisessä.  

 

 Opiskelijoiden etua OLO ajaa yhteistyössä SOOL:n eli Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liiton kanssa. OLO 

ry edustaa SOOLia paikallisella tasolla ja vastaa opettajaopiskelijoiden yhteistyöstä ja edunvalvonnasta 

Oulun yliopistossa. Tavoitteenamme on saada opiskelijoiden ääni kuuluviin niin koulutusohjelmatasolla, 

tiedekunnassa kuin yliopistossa, ja taata jäsenillemme sujuva ja kaikin tavoin mainio opiskelukokemus. 

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yhteistyötä tehdään myös Oulun Ylioppilaskunnan (OYY:n), 

kasvatustieteiden kattokillan Kaskin sekä muiden kasvatustieteen tiedekunnan ainejärjestöjen kanssa. 

   

Oulun Luokanopettajaopiskelijat ry on perustettu vuonna 1953, joten ainejärjestöllä on takanaan pitkä 

historia opiskelijoiden etujen ajamisessa. OLO ry:n taival lähti liikkeelle nimellä Pedagogian ylioppilaat ry. 

Tämä toimi yhdistyksemme nimenä 60 vuotta aina vuoteen 2013 saakka kunnes nimenmuutos astui 

voimaan.  

  

OLO:n toiminnasta vastaa vuosittain marraskuussa valittava hallitus, jossa on kuudesta kahteentoista 

jäsentä sekä puheenjohtaja.  Hallitus kokoontuu joka viikko ideoimaan ja organisoimaan uutta sekä 

laittamaan täytäntöön päätöksiä. Hallituksen kokoonpanoon voi vaikuttaa tulemalla syyskokoukseen 

äänestämään. Kokouksessa OLO:n varsinaiset jäsenet voivat äänestää tai asettua ehdolle.  

  

Tervetuloa tutustumaan toimintaamme tarkemmin sivuillamme! 

 

// 

OLO (Oulun Luokanopettajaopiskelijat ry) is a student organization in the University of Oulu, which 

focuses on advocating for students' rights, bringing together students from the same field and organizing a 

variety of events for its members. In addition, OLO runs Cafe Olohuone, which offers its services for both 
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students and the staff. OLO ry organizes a variety of events throughout the year! We try to recognize the 

needs and wishes of all our students when organizing events. 

  

OLO works together with SOOL (Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto) - a national teacher students 

union. OLO and SOOL co-operate on a local level in advocacy work for teacher students in the University of 

Oulu. Our goal is to make the students' voice heard on faculty and university level, and to ensure a quality 

study experience for all of our members. In order to reach this goal OLO also works with the student union 

OYY, umbrella guild Kaski as well as the other student guilds in the faculty of education. 

  

Oulun Luokanopettajaopiskelijat ry was established in 1953, making it an old but experienced student 

organization. OLO ry started of as "Pedagogian ylioppilaat ry" and worked with this name for 60 years, until 

the year 2013 when the name was changed to Oulun Luokanopettajaopiskelijat ry. 

  

OLO is yearly run by a board, where six to twelve board members and the chair take care of the student 

organization. The board meets every week to brainstorm and organize new things, and to decide on 

important issues regarding the entire organization. Everyone can influence the work of OLO by coming to 

the meetings, in particular the annual autumn meeting where the new board is chosen. Every OLO 

member is eligible to vote and run for the board. 

  

Feel free to browse the website and get to know what OLO does! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jäsenyydestä ei ole mitään hyöty… JA HÖPÖHÖPÖ! Tässäpä muistutusta miksi kannattaa liittyä, kun 

opiskelee Oulun yliopistossa luokanopeksi. Jäsenmaksu on 35e, ja se kattaa koko opiskeluaikasi. 

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

• Alennuksia OLOn järjestämiin tapahtumiin. 

• Alennusta OLOn myymistä tuotteista, kuten haalarimerkeistä. 

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

• Oikeuden hakea yhdistykseltä avustuksia. Voit siis saada rahaa takaisin! 

• Oikeus osallistua OLOn kokouksiin ja vaikuttaa. Jos olet kiinnostunut järjestötoiminnasta, tulee sinun 

olla OLOn jäsen. Myös hallitukseen kuulumattomat ovat tervetulleita kokouksiin! 

@olo_ry 

 

@Oulun luokanopettajaopiskelijat ry 

 

@olo_ry 

 

www.olory.net  

https://www.instagram.com/olo_ry/?hl=fi
https://www.facebook.com/oulunluokanopettajaopiskelijat
http://www.olory.net/
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• Jotta voit liittyä SOOLiin, tulee sinun olla OLOn jäsen. SOOLin kautta saat hienoja jäsenetuja, hauskoja 

tapahtumia ja mielenkiintoisia koulutuksia! 

• Huikeita etuja yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi alennusta Exit Oulun pakopelihuoneista sekä 

joistakin paikallisista anniskeluravintoloista. Lisää jäseneduista voit lukea nettisivuiltamme. 

www.olory.net/jaesenedut  

 

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 Opiskelevien 

Liiton, SOOLin, jäsenyys edellyttää jäsenyyttä omaan ainejärjestöösi!  

  

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. 

• Discount on products sold by OLO, such as overall badges. 

• 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 aid from OLO, 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 serving restaurants. You can read more of the benefits from our website. 

www.olory.net/jaesenedut 

 

http://www.olory.net/jaesenedut
https://kide.app/
http://www.olory.net/jaesenedut
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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 unactivated, 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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Liittyessäsi OLO ry:n jäseneksi voit ostaa itsellesi upean OLO-paidan, OLO-pipon sekä OLO:n omia 

haalarimerkkejä Kide.appista! Paita on mahdollista ennakkotilata alennettuun 30 euron hintaan vielä 

31.7. asti, jonka jälkeen hinta tulee nousemaan 35 euroon, joten varustaudu tulevaan syksyyn jo 

hyvissä ajoin! 

// 

By joining OLO ry you are able to buy your very own OLO shirt, OLO beanie and patches from Kide.app! 

You are able to pre-order the shirt for discounted price of 30 euros until 31st of July after which the 

price will be 35 euros, so be prepared for the fall in advance! 

 

 

https://kide.app/
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Puheenjohtajan terveiset // Greetings from the chair 

Hei kaikki uudet fuksit! 

Ihan alkuun tuhannesti onnea uudesta opiskelupaikasta! Kova työnne on palkittu ja tästä se seikkailu alkaa. 

Pääsykokeet ovat varmasti vaatineet paljon ja aiheuttaneet muutaman hikikarpalonkin otsallenne, mutta 

nyt se kaikki on takana päin ja on aika suunnata katseet kohti tulevaa fuksivuotta. Vaikkakin syksyn päällä 

leijailee vielä pieni epävarmuus, niin ei anneta sen hidastaa tai estää unelmointia, sillä voin luvata, että 

tiedossa on ainutlaatuinen vuosi. 

Opiskelut tulevat tarjoamaan teille ikimuistoisia kokemuksia, ystäviä, tunteiden vuoristorataa sekä 

tietenkin raakaa opiskelua. Kehotan ottamaan kaiken irti näistä ajoista, sillä opiskelijavuodet hurahtavat 

ohi aivan valtavalla nopeudella. Alussa tietoa tulee joka suunnasta ja paljon, mutta älä huoli, asiat 

kerrataan moneen otteeseen ja ajan kanssa niistä tulee lähes itsestäänselvyyksiä. Omalla kiinnostuksella ja 

motivaatiolla pääsee pitkälle. Lisäksi kannattaa muistaa, että et ole yksin ja voit aina kääntyä 

pienryhmäläistesi, pienryhmäohjaajien, henkilökunnan tai vaikka minun puoleeni mieltäsi askarruttavissa 

asioissa.  

Tähän väliin muutama sana itsestäni ja miksi tässä tarinoin. Olen Laura Putkinen ja syksyllä minulla alkaa 

neljännen vuoden opinnot ITE:llä eli Intercultural Teacher Education -ohjelmassa. Lisäksi toimin 

ainejärjestömme eli Oulun Luokanopettajaopiskelijat ry:n puheenjohtajana kaudella 2021. 

Ainejärjestömme tunnetaan myös nimellä OLO ry, jossa meitä jäseniä on reilu 500 opiskelijaa. 

Ainejärjestönä pyrimme tuomaan jäseniämme yhteen saman asian äärelle ja näin ollen opiskelijoidemme 

edun ajaminen on hallituksemme päätehtävä. Lisäksi pyöritämme meidän rakasta Kahvila OLOhuonetta, 

järjestämme erilaisia tapahtumia sekä ylläpidämme yhteyttä yliopistoon, tiedekuntaan, toisiin 

ainejärjestöihin ja muihin tahoihin.  

Kannustan teitä kaikkia liittymään OLO:n jäseniksi, jolloin pääsette hyödyntämään meidän jäsenetujamme, 

joita ovat esimerkiksi kahvilan tarjoukset, edullisemmat hinnat tapahtumiin ja monet erilaiset 

yhteistyökumppaneidemme edut.  Unohtamatta tietenkään meidän äärimmäisen tyylikkäitä mustia 

opiskelijahaalareitamme! Jäsenyytemme voit ostaa Kide.app -nimisestä palvelusta ja se on voimassa koko 

opintojesi ajan. Ohjeet jäsenyyden hommaamiseen löydät esimerkiksi tästä fuksioppaasta.  

Itse olen nauttinut hallitushommista ja olenkin nyt toista vuotta näissä puuhissa. Voin todella suositella 

tätä sinullekin! Loppusyksystä OLO järjestää sääntömääräisen syyskokouksen, johon olet lämpimästi 

tervetullut. Kyseisessä kokouksessa valitaan esimerkiksi seuraavan vuoden hallitus. Hallituksessamme on 

käytössä fuksikiintiö, joka tarkoittaa, että kaksi ensimmäisen vuoden opiskelijaa on hakijoissa etusijalla 

muihin hakijoihin nähden eli mahdollisuutesi tulla valituksia ovat 

erinomaiset. Tule ihmeessä paikalle, ja jos kiinnostuksesi yhtään heräsi tai 

herää syksyn mittaan, niin tule rohkeasti asettumaan ehdolle. Nauti vielä 

kesästä ja pian me jo näemmekin KTK:n käytävillä ja tapahtumissa! Tule 

nykäisemään minua tai muita hallituslaisia hihasta, niin tullaan tutuiksi. 

 

Tervetuloa osaksi OLO-perhettä! Nähdään pian!  

 

Laura Putkinen 

OLO ry:n puheenjohtaja 
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Hello new freshers! 

First of all, congratulations on your new study place! Your hard work has paid off and now the adventure 

begins. The getting in process must have taken a lot and caused at least a sweat, but now it is all behind 

and it is time to look into your upcoming fresher year. Even though there still is a small uncertainty on top 

of next fall do not let it stop you from dreaming as I can promise you that you have a unique year ahead.  

Your studies will offer you forever lasting memories, friends, a roller coaster of emotions and of course 

serious studying. I suggest you make the best out of the experience as your studying years will fly by very 

fast. At first you will receive a ton of information from all directions, do not panic the information will be 

reviewed many times and in due time they will become self-evident. Your own interest and motivation will 

take you far. Also, it is good to remember that you are not alone, and you can always turn to your 

classmates, tutors, professors or even to me with your ponderings.   

Now a few words about myself and why I am here writing to you. I am Laura Putkinen, and this fall I begin 

my fourth-year studies in the ITE (Intercultural Teacher Education) program. In addition, I am our guilds 

Oulun luokanopettajaopiskelijat ry’s chair this year. Our guild is also known as OLO ry, where we have over 

500 members. As a guild we aim to bring our members together over the same issues and therefore 

promoting our students’ interests is our number one mission. Also, we run our precious cafe OLOhuone, 

organize different events and maintain connections to the university, faculties, guilds, and other directions.  

I encourage you all to join as OLO’s members, when you get to benefit from our member benefits that for 

example are café sales, cheaper prices to events and many more benefits from our partners. Not to forget 

our very fashionable black overalls! You can purchase our membership from Kide.app and the membership 

is valid throughout your studies. Instructions to purchase it can be found from this fresher guide for 

instance.  

I myself have enjoyed working in the board and now it is my second year doing it. I can recommend it to 

you as well! At the end of the fall OLO organises an annual fall meeting to which you are more than warmly 

welcome. In this meeting the board for year 2022 will be chosen among other things. As a fresher your 

chances of getting into the board are good due to our 

freshers contingent. If your interests have risen come and 

join us.  Enjoy your summer and we will meet during the 

fall in KTK’s hallways and in events. Come and chat with 

me or other board members if you have anything on your 

mind.  We are looking forward to getting to know you 

better.  

 

Welcome to the OLO family. See you soon! 

 

Laura Putkinen  

OLO ry’s Chair 
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OLOn hallitus 2021 // OLOs board 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimi //Name: Laura Putkinen 

Ikä // Age: 23 

Kotipaikkakunta // Hometown: Tampester 

Titteli hallituksessa // Title on the board: Puheenjohtaja ja 

viestintävastaava // chair and communication coordinator 

Opiskelujen 

ohella // Along with studies: Seikkailen metässä ja 

uiskentelen niin uimahallissa, kuin avannossa. Lisäksi olen 

fanaattinen penkkiurheilija. // Adventures 

to the forest and taking swims in the swimming pool as well as 

in the ice hole. Also, an enthusiastic sports fan. 

Vinkki fukseille // Tips for freshers:  Alottakaa kurssityöt 

hyvissä ajoin mutta muistakaa myös elää ja osallistua erilaisiin 

tapahtumiin. 

// Start your assignments early but also remember to 

live your life 

and participate actively to different kind of activities. 

 

Nimi //Name: Hanna Juusola 

Ikä // Age: 25 

Kotipaikkakunta // Hometown: Kuusamo 

Titteli hallituksessa 

// Title on the board: Varapuheenjohtaja, 

työelämävastaava 

//  Vice chair, work life representative 

Opiskelujen ohella // Along with studies: 

Vähäinen vapaa-aika kuluu Disney-leffojen parissa, 

palapelejä väkertäessä ja mahdollisuuksien 

mukaan hulinahousuja eli opiskelijahaalareita 

ulkoiluttaessa. // 

Watching Disney movies, doing puzzles and, when

ever possible, spending time in 

my favourite attire, the student overalls! 

Vinkki fukseille // Tips for freshers: Talvipäivät on 

opeopiskelijan parasta aikaa! // Talvipäivät 

(”The winter days”) are the most wonderful time  

of a teacher student! 
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Nimi //Name: Jukka Turunen  

Ikä // Age: 26  

Kotipaikkakunta // Hometown: Oulainen  

Titteli hallituksessa // Title on the board: Rahastonhoitaja ja 

jäsenmateriaalivastaava // Treasurer and membership materials  

Opiskelujen ohella // Along with studies: Kaikenlaisten 

järjestöhommien ja luottamustehtävien lisäksi tulee ulkoiltua 

äänikirjojen parissa ja vietettyä aikaa keittiössä puuhaillen sekä 

sohvalla kuluttaen kirjoja, pelejä ja 

elokuvia // Besides all of the organization work and other things 

like that I like to spend time outdoors while listening to audio 

books, do things in the kitchen and lay on 

my couch while consuming books, video games and movies. 

Vinkki fukseille // Tips for freshers: Heittäytykää mukaan 

täysillä mukaan kaikkeen mahdolliseen, sillä etenkin oman 

mukavuusalueen ulkopuolelta voi löytää toinen toistaan 

ikimuistoisempia juttuja! // Don't be afraid to 

go straight into any opportunities given, as some 

of the most memorable things can be found just 

outside your comfort zone! 

 

Nimi //Name: Jenniina Jylhä   

Ikä // Age: 23  

Kotipaikkakunta // Hometown: Kittilä  

Titteli hallituksessa // Title on the board: Yritysyhteistyövastaava ja 

jäsenmateriaalivastaava // co-

operation representative and guild material coordinator   

Opiskelujen ohella // Along with studies: Ulkoilen koiron kans, luen ja 

teen mitä milloinki keksii // I take my dog for walks, read and other activit

ies I come up with   

Vinkki fukseille // Tips for freshers: 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.  
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Nimi //Name: Silja Öysti  

Ikä // Age: 21  

Kotipaikkakunta // Hometown: (Länsi-)Kurikka = Jurva 
// (Western) Kurikka = Jurva  

Titteli hallituksessa // Title on the board: Sihteeri // Secretary  

Opiskelujen ohella // Along with studies: Neulon, ulkoilen eri 
vuorokaudenaikoihin, geokätköilen, 
autan muita,harrastan partiota, saunon, ostelen ja ompelen 
haalarimerkkejä... //I knit, do outdoor activities at different times 
of the day, geocach, help others, scout, sauna, buy and sew 
patches...  

Vinkki 
fukseille // Tips for freshers: Tehtävien tekeminen ajallaan jättää s
inulle lisää aikaa tehdä kaikkea muuta. // Doing tasks on time will 
leave you more time to do everything else.  

Nimi //Name:  Siiri Sanaksenaho 

Ikä // Age: 24 

Kotipaikkakunta // Hometown: Nivala 

Titteli hallituksessa // Title on the board: Kahvilavastaava // 
Cafe representative 

Opiskelujen ohella // Along with studies: Käyn tanssitunneilla ja 
rentoudun kotisohvalla. // 
I take dance classes and relax on the couch at home. 

Vinkki fukseille // Tips for freshers: Jos sinulle tulee joskus heikko 
hetki, niin ajattele, mitä olet jo saavuttanut! // 
If you ever have a weak moment, think about what you have already   
achieved! 
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Nimi //Name: Hanna Hietala 

Ikä // Age: 30 

Titteli hallituksessa // Title on the board: Fuksivastaava ja 
kahvilavastaava // Fresher coordinator and Cafe representative 

Kotipaikkakunta // Hometown: Oulu 

Opiskelujen ohella // Along with studies: Pyörittelen burgereita 
Hesellä sekä vietän aikaa kavereiden ja perheen kanssa lautapelien, 
hyvän ruuan tai juoman äärellä. // I make burgers at Hese and spend 
time with friends and family eating and drinking well and playing 
board games. 

Vinkki fukseille // Tips for freshers: Älkää polttako itseänne 
loppuun opinnoilla ja töillä vaan nauttikaa elämästä ja arvostakaa 
lepoa. // Don’t burn yourself out with studies and work. Enjoy life 
and appreciate rest. 

Nimi //Name: Anni-Maria Terikko 

Ikä // Age: 19  

Kotipaikkakunta // Hometown: Kempele 

Titteli hallituksessa // Title on the board: Kahvila- ja 

yritysyhteistyövastaava // co-operation representative and 

Cafe representative  

Opiskelujen ohella // Along with studies: Osa-aikatöitä, 

vaikutustoimintaa, pyöräilyä, klassisen kitaran soittoa.// 

Part-time work, advocacy, cycling, classical guitar playing. 

Vinkki fukseille // Tips for freshers: Muistakaa ottaa kaikki 

läksyt ja deadlinet muistiin luennoilta! Helpottaa suuresti 

opiskelua :) // Remember to take all your homework and 

deadlines from the lectures! Makes learning very easy :) 
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Nimi //Name: Pinja Rajala 

Ikä // Age: 24 

Kotipaikkakunta // Hometown: Riihimäki/Vesilahti 

Titteli hallituksessa // Title on the board: Jäsenistö ja 
kansainvälisyys jutskut OLOssa // 
Member and international related things in OLO. 

Opiskelujen ohella // Along with studies:  Ultimate❤️ 
Lisäksi kaikenlainen liikunta, illanistujaiset sekä villit 
ideat ovat lähellä sydäntäni. // 

Ultimate❤️ Also various kinds of sports, hangout evenin
gs and crazy ideas are close to my heart. 

Vinkki fukseille // Tips for freshers: Nauti! Opinnot ovat 
tärkeitä, mutta yhden luennon missaaminen ei ole 
maailman loppu. Muista levätä, pitää hauskaa ja syödä 
jäätelöä! //  Enjoy! 
OFC studies are important but missing one   morning lec
ture ain't going to 
rock your world. Remember to rest, have fun and eat ice
 cream! 

 

Nimi //Name: Hannes Eilola 

Ikä // Age: 24 

Kotipaikkakunta // Hometown: Kempele  

Titteli hallituksessa // Title on the board: SOOL-vastaava ja 

toimikuntavastaava // SOOL-representative and Committee 

representative 

Opiskelujen ohella // Along with studies: Vapaa-aikani 

koostuu pääasiassa kaikenlaisesta satunnaisesta. Mielentilan 

perusteella edetään päivässä. Joskus jäädään kotia näytön 

taakse taas toisinaan matkakohteena toimii Oulun eri 

illanistumispaikat ja ystävien kodit. // My free time consists 

almost only weird and random moments. State of mind directs 

my daily life more than anything else! Sometimes I stay at 

home behind the computer or if I feel adventurous then I visit 

friend or sit at the local pub, park or cafe! 

Vinkki fukseille // Tips for freshers: Jos haluat opinnoista 

nauttia, niin ei kannata liikoja stressata. Ei meistä kukaan 

kuitenkaan jäniksen selässä ole! // If you want to enjoy your 

time at the university, then you shouldn’t take too much stress 

about studying.  No one is riding a rabbit on this as the saying 

goes! 
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Nimi //Name: Laura Walta 

Ikä // Age: 24  

Kotipaikkakunta // Hometown: Nivala 

Titteli hallituksessa // Title on the board: Tämän kauden 

hallituksessa toimin osana tapahtumatiimiä sekä 

hyvinvointivastaavana. 

// This year I’m OLO’s welfare representative and part of our    

events team. 

Opiskelujen ohella // Along with studies: Opintojen 

ohella mut voi löytää tanssitunneilta, uimahallilta tai 

selaamasta uusia reseptejä ja haaveilemasta siitä, että ehtisin 

leipoa useammin. // In addition to my studies, 

I can be found in dance lessons, from the swimming hall or       

browsing through new recipes and dreaming of having more     

time to bake.  

Vinkki fukseille // Tips for freshers:  Lähtekää kaikkeen täysillä 

ja ennakkoluulottomasti mukaan ja nauttikaa opiskeluelämän 

kaikista puolista, oli sitten kyse ryhmätöistä, bileistä tai uusiin 

tyyppeihin tutustumisesta! 

// Take part in different things with an 

open mind and enjoy every part of being a student! 

Nimi //Name: Olli Lehtiniemi 

Ikä // Age: 24 

Kotipaikkakunta // Hometown: Kempele 

Titteli hallituksessa // Title on the board: Tapahtumavastaava 

ja toimikuntavastaava //  Events team 

and committee representative 

Opiskelujen ohella // Along with studies: Opintojen ohella 

juoksen pallojen perässä, työskentelen miesten muodin parissa 

ja rikon hiljaisuutta rämpyttämällä soittimia. // Outside studies 

I spend my time running after balls, working with men’s fashion 

and break the silence in my life with chords I play with 

instruments. 

Vinkki fukseille // Tips for freshers: Opiskelun 

lisäksi pittää muistaa myös rentoutua ja vastapainoksi välillä 

myös 

hullutella! //  I strongly recommend you to take time to chill       

(and maybe get a little crazy) at times during your studies! 
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Nimi //Name: Hilda Nieminen 

Ikä // Age: 21 

Kotipaikkakunta // Hometown: Oulu 

Titteli hallituksessa // Title on the board: Fuksivastaava, osa 
tapahtumatiimiä sekä somevastaava 
// Fresher coordinator, part of events team 
and social media coordinator 

Opiskelujen ohella // Along with studies: Käyn 
kiipeilemässä, geokätköilemässä ja liikun luonnossa. Kulutan 
myös (vähän liikaa) aikaa erinäisten sarjojen 
ja hömppärealityjen parissa. 
Lisäksi tottakai rapsuttelen mun kahta karvavauvaa eli kissaa. // 

I go bouldering, geocaching and wander in the nature. 
I also spend (maybe too much) time with different series and     
silly realityshows. And of course I pet my two furbabies aka cats. 

Vinkki fukseille // Tips for freshers:  Älkää tehkö niinkuin minä 
ja jättäkö hommia viimeiseen iltaan... Ja osallistukaa rohkeasti 
kaikkiin tapahtumiin! Yritetään järkätä kaikkea mukavaa syksyksi 
:) // Don't do like me 
and leave all the work at last night... And be brave and 
participate to all events! We try to organize fun things 
for autumn :) 
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Kahvila OLOhuone // Cafe OLOhuone 

Kahvila olohuone on OLO ry:n ylläpitämä kahvila, 

joka sijaitsee tiedekuntamme sydämessä. 

Kahvilastamme saa pullaa, kahvia, virvokkeita, 

salaatteja ja muita kahviotuotteita sekä paikan 

päällä syötäväksi että mukaan otettavaksi 

koronatilanne huomioiden. Kahvilastamme voi myös ostaa käteisellä OLO ry:n haalarimerkkejä! 

Perinteisesti kahvilassamme on järjestetty erilaisia teemapäiviä ja tapahtumia. Kahvilan vierestä avautuu 

ovet draamaluokkaan, jossa voi järjestää pienimuotoisia konsertteja ja tapahtumia, joista voi nauttia 

kahvin kera katsomoportaikosta. Järjestämme myös joka kuukauden viimeisenä keskiviikkona pullapäivän, 

jolloin tarjoamme jäsenillemme kahvia, teetä tai kaakaota pullan kera 1 euron hintaan. 

Kahvilamme on teitä opiskelijoita varten! Kehitämme toimintaamme jatkuvasti, ja kuuntelemme tarjonnan 

ja toiminnan kehittämisessä jäsenistömme ideoita ja palautetta. Ota yhteyttä kahvilavastaaviin tai ihanaan 

kahvilatyöntekijäämme! 

Pidämme kahvilaa auki syksyllä sekä järjestämme tapahtumia koronatilanteen aikana vallitsevien 

rajoitusten ja suositusten mukaisesti. 

Nähdään syksyllä!  // 

Café Olohuone is a café maintained by OLO ry, which is located in the heart of our faculty. From our café 

you can get buns, coffee, refreshments, salads and other café products either to eat on site or to take 

along, taking into account the corona situation. You can also buy OLO ry's overall badges in cash from our 

café!  

Traditionally, our café has organized various theme days and events. Next to the café, doors open to a 

drama class where you can organize small-scale concerts and events, 

which you can enjoy with a coffee. The shows can be watched from the 

auditorium staircase directly. We also hold a bun day on the last 

Wednesday of each month. That is when we offer our members coffee, 

tea or cocoa with a bun for 1 euro.  

Our cafe operates for you students! We are constantly developing our 

operations, and we listen to the ideas and feedback of our members as 

we develop our products and events. If you have something in mind, 

please contact the cafe managers, or our lovely café employee!  

We will keep the café open in the autumn and organize events in 

accordance with the restrictions and recommendations that apply 

during the coronation situation.  

See you in the autumn!  

 

@kahvilaolohuone 

 

@Kahvila Olohuone  

https://www.instagram.com/kahvilaolohuone/?hl=fi
https://www.facebook.com/kahvilaolohuone
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Valopilkku 

   

  

Valopilkku on OLO ry:n ikioma kiltalehti, joka julkaistaan vähintään kerran vuodessa. Lehti on aina 

tekijöidensä näköinen ja lehden teemasta sekä sisällöstä päätetään yhdessä. Et tarvitse aiempaa 

kokemusta, autamme toinen toisiamme ja opimme yhdessä. Haluamme luoda mahdollisimman 

monipuolista sisältöä, joten jos sinua kiinnostaa kirjoittaa esimerkiksi kolumni, reportaasi, arvostelu tai 

haastattelu tai mitä vain keksitkin, olet tervetullut joukkoomme!  

// 

Valopilkku is OLOs very own guild magazine that is published at least once a year. The magazine is made 

and designed by the ones who make it and we decide the theme and content ourselves. You don’t need 

previous experience, we will help each other and learn together. We want to make the magazine as diverse 

as possible, so if you are interested in writing a column, a reportage, a review, an interview or anything you 

come up with, you are welcome to our group!  

   

Viimeisin Valopilkku 1/2021 on luettavissa OLO ry:n nettisivuilta.  

The latest Valopilkku 1/2021 is available on OLO’s web page.  

 

www.olory.net/valopilkku 

 

  

http://www.olory.net/valopilkku
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Kaski – KTK:n kattokilta // Kaski – The umbrella guild of facullity of education 

Hei OLO:n fuksit,  

Oikein lämpimät onnittelut opiskelupaikasta ja tervetuloa osaksi Oulun 

yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaa (KTK) Kaski ry:n eli kattokillan 

puolesta! Kattokiltana Kaski ry:n roolina on ajaa kaikkien kasvatustieteen 

opiskelijoiden etua ja toimia yhdistävänä tekijänä tiedekunnan ainejärjestöjen 

välillä. Teemmekin tiivistä yhteistyötä kaikkien kasvatustieteiden 

ainejärjestöjen kanssa ja hallituksemme koostuu näiden niin sanottujen 

jäsenjärjestöjen edustajista. Kaskiin kuuluu kuusi eri ainejärjestöä: Lastarit ry 

(varhaiskasvatus), Mukava ry (musiikkikasvatus), Motiva ry (kasvatustiede), 

Ohari ry (aineenopettajat), OLO ry (luokanopettajat) ja Spessu ry (erityispedagogiikka). Käypä vilkaisemassa 

tämän oppaan sivu 56 ja selvitä, mistä Kaskin logon värit tulevat!  

  

Syksyn myötä Kaski tulee teille toivottavasti tutuksi esimerkiksi KTK:n yhteisten fuksitapahtumien eli 

fuksiolympialaisten ja fuksisuunnistuksen myötä. Lisäksi myös KTK:n sydämen toisesta kerroksesta löytyvä 

kaikkien kasvatustieteen opiskelijoiden yhteinen kiltahuone on Kaskin hallinnoima. Kaiken Kaski ry:n 

toiminnan takana on tavoite tuoda tiedekuntamme opiskelijat yhteen ja tehdä KTK:sta paras mahdollinen 

paikka olla ja opiskella!  

Jos Kaski ry:n toiminta kiinnostaa, laita alla listatut sosiaalisen median kanavat seurantaan tai tule 

jutustamaan esimerkiksi allekirjoittaneiden kanssa!  

Kokemusrikasta fuksisyksyä ja tsemppiä starttaaviin opintoihin toivottaen,  

Hanna Juusola & Ville Saarinen  

OLO ry:n edustajat  

Kaski ry:n hallitus  

// 

Hey OLO’s fresher!  

Congratulations on getting accepted to the teacher education programme and the warmest welcome to 

the faculty of education on the behalf of Kaski ry, the umbrella guild! As an umbrella guild we do advocacy 

work for all the students in the faculty of education and function as a bridge for all our member guilds. We 

work closely with all the member guilds and our board members are representatives of these guilds. All six 

student guilds of the faculty of education are members of Kaski: Lastarit ry (early childhood education), 

Mukava ry (music education), Motiva ry (education theory), Ohari ry (subject teachers students), OLO ry 

(primary teacher education) and Spessu ry (special education). Go check out page 57 to find out where the 

colors of Kaski’s logo come from!  

During the following autumn Kaski will have a role in organizing events for all students of our faculty, 

including the fresher olympics and fresher orienteering - hope to see you there! In addition we hope that 

you will have a chance to visit the guild room, managed by Kaski and located in the second floor, right at 

the centre (“heart”) of faculty of education. In short, everything Kaski does is in order to bring together all 

the students of the faculty of education and to make our faculty even better place to study for all!  
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If you are interested in Kaski, make sure to follow us in social media listed below and come have a chat 

with us once we are back to the hallways of the university!  

All the best to the beginning of your studies,  

Hanna Juusola & Ville Saarinen  

Representatives of OLO ry 

Kaski ry 

 

 
Kaskin hallitus 2021 ylärivi - alarivi, vasemmalta oikealla // Kaski Board 2021 

from left to right, upper row to lower row 

Iina Rautasalo (Motiva ry, sihteeri // secretary)  

Hanna Juusola (OLO ry, puheenjohtaja // chair)  

Lauri Poranen (Ohari ry, rahastonhoitaja // treasurer)  

Emmiina Laamanen (Lastarit ry, varapuheenjohtaja & edunvalvontatiimi // vice chair & advocacy team)  

Samuli Rysä (Mukava ry, edunvalvontatiimi  // advocacy team)  

Marianna Moilanen (Lastarit ry, tapahtumatiimi & viestintätiimi // event team & communication team)  

Ville Saarinen (OLO ry, viestintätiimi, fuksivastaava & kiltahuonevastaava // communication team, fresher 

representative & guild room representative) )  

Sofia Irannezhad (Spessu ry, edunvalvontatiimi & tapahtumatiimi //  communication team & event team) 

@Kaski ry 

@Oulun 

kasvatustieteiden kilta 

– Kaski ry 

https://www.instagram.com/kaskiry/?hl=fi
https://www.facebook.com/kaskiry
https://www.facebook.com/kaskiry
https://www.facebook.com/kaskiry
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SOOL –  Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto // Teacher Student Union of 

Finland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitä SOOL antaa sinulle?  

SOOL tarjoaa jäsenelleen edunvalvontaa kaikissa opiskeluun liittyvissä 

asioissa, mahdollisuuden osallistua mielenkiintoisiin seminaareihin 

ja webinaareihin ja lisäksi SOOLin jäsenenä olet oikeutettu useisiin eri 

jäsenetuihin.   

Jäsenenä saat muun muassa:  

• Turvan tarjoaman kattavan vakuutuspaketin, sisältäen 

esimerkiksi vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen  

• mahdollisuuden liittyä opettajien työttömyyskassaan  

• erilaisia yhteistyökumppaneiden alennuksia, esimerkiksi 

hotelleista  

• legendaariset Talvipäivät puoleen hintaan sekä muita huikeita 

paikallisia tapahtumia  

// 

  

 

Mikä ihme on SOOL ?  

SOOL ry eli Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto yhdistää kaikki Suomen 

opettajaksi opiskelevat paikkakuntaan tai opintolinjaan katsomatta. SOOL 

kouluttaa jäseniään, tukee jäsenyhdistyksiään ja pyrkii vaikuttamaan 

paremman opettajankoulutuksen ja paremman työelämän puolesta.  

//  

What is SOOL?  

SOOL ry is the Teacher Student Union of 

Finland which connects every teacher student of 

Finland together regardless of their field of teacher studies or city. 

SOOL organizes trainings, supports it’s member guilds and tries to affect for 

better teacher education and work life for every teacher student.  

 

 

What SOOL can offer for you?  

SOOL offers different kind of advocacy for its members regard

ing their studies, chances to take part in interesting webinars 

and of course different kinds of member benefits.  

As a member you will for example get  

• selected automatic insurances from Turva  

• opportunity to 

join unemployment register for teachers  

• different discounts from partners, like from hotels  

• legendary “Talvipäivät”-

event during winter and other local events  
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Miten voit liittyä SOOLiin?  

SOOLin jäsenmaksu lukuvuodelle 2021-2022 on 24€ ja jäseneksi voit liittyä osoitteessa www.sool.fi. 

Liittyäksesi SOOLiin, sinun tulee olla OLO:n jäsen!   

// 

How to join SOOL?   

SOOL’s membership fee for the year 2021-2022 is 

24 euros and more information on joining can be found at www.sool.fi/in-english/ . To join 

SOOL you have to be a member of OLO!  

Seuraa SOOLia / Follow SOOL:  

  

 

 

 

 

 

 

 

   www.sool.fi  

 

Aluetoimijoiden terveiset  

Moikka! Ollaan Laura Walta ja Turusen Jukka ja toimitaan tulevana syksynä aluetoimijoina eli just 

Sun SOOLilaisina täällä Oulussa.  Ihan ensimmäiseksi halutaan onnitella Sua upeasta alavalinnasta sekä 

uudesta opiskelupaikasta! Meidät voit bongata tulevana lukuvuonna kampukselta siniset SOOL-takit 

päällämme mitä erinäisimmissä tilanteissa ja aina saa tulla nykäsemään hihasta! Sama homma pätee myös 

etäyhteyksien kautta sosiaalisen median kanavissa, joista etenkin Instagram sool_oulu kannattaa ottaa 

välittömästi seurantaan.  

Tulevana syksynä Lauran päävastuulla ovat luokanopettaja- ja erityisopettajaopiskelijat sekä 

varhaiskasvatuksen opiskelijat, kun taas Jukka huolehtii aineenopettajaopiskelijoiden, eli niin 

musiikkikasvatuksen, terveystieteiden, tanssinopettajien kuin muiden aineenopettajaksi opiskelevien 

asioista, mutta kummaltakin voi tulla aina kyselemään apua opintolinjasta riippumatta! 

Me ollaan täällä Sua varten, joten mikäli sulla tulee mitä tahansa kysyttävää liittyen opintoihin tai 

vaikkapa SOOLin jäsenetuihin - ota rohkeasti yhteyttä!   

Nähdään syksyllä!  

// 

 

 

@ sool_r

y   

 

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto 

SOOL  

SOOL Oulu Aluetoimijat  

@ sool_ry  

@ sool_oulu  

 

http://www.sool.fi/
http://www.sool.fi/in-english/
http://www.sool.fi/
https://twitter.com/sool_ry
https://twitter.com/sool_ry
https://www.facebook.com/soolry
https://www.facebook.com/soolry
https://www.instagram.com/sool_ry/?hl=fi
https://www.instagram.com/sool_oulu/?hl=fi
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Greetings from regional coordinators   

Hello! We are Laura Walta and Jukka Turunen and during this Fall we will be your SOOL people here in 

Oulu as regional coordinators. First of all we would like to congratulate you on selecting this wonderful 

field of studying! You can spot us throughout the year at campus with our blue jackets on on various 

events and occasions and you are always welcome to come and have a chat with us! The same applies for 

remote conditions as well in our social media and especially our Instagram sool_oulu is something you 

need to follow asap! 

This fall Laura’s main responsibility will be class teacher and special education teachers as well as early 

childhood education students and Jukka will handle things regarding subject teacher studies, so students 

from music, health science, dance and other main subjects. We are here just for you so be in touch if you 

have any questions regarding your studies or for example the member benefits of SOOL! 

See you at fall! 

 

Jukka Turunen   Laura Walta 
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OYY – Oulun Yliopiston Ylioppilaskunta // Student Union of Oulu 

 

Terveppä terve! Minä olen Turusen Jukka ja toimin tänä vuonna OYY:n eli Oulun yliopiston 

ylioppilaskunnan hallituksen jäsenenä. OYY on opiskelijoiden etua valvova yhteisö, johon myös sinä kuulut 

yhdessä yli 11 000 muun opiskelijan kanssa. Ylioppilaskunta tekee työtä opiskelijoiden opintojen 

sujuvuuden, terveyden ja hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden, asumisen ja oikeuksien puolesta. Kokoonpanona 

toimii vaaleilla valittava edustajisto, edustajiston valitsema hallitus sekä ylioppilaskunnan toimiston 

työntekijät, jotka tekevät päivittäin työtä opiskelijan hyvän elämän puolesta! 

 

Omana tehtävänäni hallituksessa on erilaisten opiskelija- ja harrastejärjestöjen auttaminen, tukeminen ja 

esille tuominen. Toivottavasti jokainen teistä löytääkin tulevien opiskeluvuosienne aikana myös oman 

ainejärjestönne OLO ry:n lisäksi muita erilaisia ainejärjestöjä ja heidän tapahtumiaan sekä erilaisia 

harrastejärjestöistä, jotka järjestävät harrastusmahdollisuuksia ja toimintaa laidasta laitaan, aina 

kuorolaulusta ja liikunnasta pöytäroolipeleihin. Syyskuun 10. päivänä järjestettävä lukuvuoden 

avajaistapahtuma tarjoaakin jo hienon mahdollisuuden eri järjestöihin tutustumiseen! 

 

Haluan myös muistuttaa kaikkia, että tulevana syksynä on useita mahdollisuuksia vaikuttaa 

ylioppilaskunnan toimintaan, esimerkiksi asettumalla ehdolle ja äänestämällä syksyllä siintävissä 

edustajistovaaleissa. Lisäksi kannattaa seurata hakukuulutuksia yliopiston hallinnon opiskelijaedustajien 

tehtäviin, eli halloped-paikkoihin. Hallopedina toimiessa juuri sinulla on mahdollisuus toimia opiskelijoiden 

äänenä koulutukseemme liittyvissä asioissa. Mikäli kiinnostusta löytyy, niin mukaan kannattaa 

ehdottomasti lähteä jo ensimmäisen opiskelijavuoden aikana! 

 

Kaikille mitä mainiointa lukuvuotta toivottaen, 

Jukka Turunen 

OYY:n hallituksen jäsen vuonna 2021 
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Hi there! My name is Jukka Turunen and this year I am a member of the board in the Student Union of 

Oulu or OYY in short. OYY is a community in which you belong alongside 11 000 other students that works 

for the beneft and well being of  each and every student. Student Union works for the wellbeing of 

students regarding their studies, health, communality, living and their rights as a student. Besides its 

members the Student Union consists of the Student Council elected by students, board selected by the 

student council and all of the workers at the office doing daily work for the wellbeing of students! 

 

My field of working in the board includes different student organizations and guilds and helping and 

supporting them. I hope that each and every one of you finds several different guilds on top your own OLO 

ry to which events to go and also interest societies which organize different hobbies from choir singing and 

sports to tabletop role-playing. The opening event on the 10th of September offers a great chance to get to 

know these different organizations firsthand! 

  

I would also like to remind that there are upcoming ways for everyone to participate in where the Student 

Union will go in the future. You can for example apply and vote in Student Union Council selection this fall 

or look up different halloped positions or student representative positions in our faculty or the whole 

university. If you are interested, I highly recommend getting on board already during your first year of 

studies!  

  

Wishing you all the most 

wonderful semester, 

Jukka Turunen 

Member of the OYY board 

2021 

 

              

 www.oyy.fi  

@oyystudentunion 

Oulun Yliopiston 

ylioppilaskunta 

@OYYtwiittaa  

help@oyy.fi  

http://www.oyy.fi/
https://www.instagram.com/oyystudentunion/?hl=fi
https://www.facebook.com/Oulunyliopistonylioppilaskunta
https://www.facebook.com/Oulunyliopistonylioppilaskunta
https://twitter.com/OYYtwiittaa
mailto:help@oyy.fi
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Kaikuja menneestä, katseita tulevaan // Echoes from the past, glance to the 

future 

Vanhoina hyvinä aikoina opiskelijabileissä vaihdettiin kielisuudelmia tuntemattomien kanssa, juotiin 

suoraan oluthanoista huulet törröllään ja aivasteltiin toisten naamoille. Se oli sitä aikaa, kun kädet pestiin 

hätinensä vessakäynnin jälkeen, pöpöt levisivät ja ketään ei kiinnostanut. Vaan toista on nyt. Jos juhlia 

enää koskaan saadaan, pidetään sitseillä maskit päässä syödessä ja juodessa, muistetaan kahden metrin 

turvavälit ja konferenssipullokin jouduttanee juomaan snapsilaseista. 

Vai menikö se nyt aivan noinkaan? 

Ännännen vuoden opiskelijana olen nähnyt vauhdikkaan fuksivuoden, muutaman muunkin vauhdikkaan 

vuoden, opiskelijabileitä, sitsejä, vuosijuhlia, kokouksia, palavereita, Talvipäiviä, opiskelijoita, 

henkilökuntaa, proffia, vakseja sekä paljon muuta. Opiskelijaelämää on tullut vietettyä omien opintojen 

kautta kahdessa eri ainejärjestössä ja koko opiskelijakulttuuriin on tullut tutustuttua myös seuraten 

muiden ainejärjestöjen toimintaa, niin lähempää kuin etäältäkin. Vaikka opiskelu itsessään onkin 

innostavaa, parhaat muistot opiskeluajoista jättävät ystävät, hetket OLO:n kahviossa, tapahtumat ja koko 

se elämäntapa, jota opiskellessa vietetään. Aloittaessani opintoni syksyllä 2016, KTK sijaitsi vielä nykyisen 

ammattikorkeakoulun tiloissa, joiden seinissä huhuttiin elävän ties mitkä itiöt, jotka aiheuttivat 

opiskelijoille ikäviä oireita ja päänsärkyä. Saattoihan vanhassa rakennuksessa tosiaan olla jotain vikaa, 

mutta torstaiaamuista päänsärkyä en itse ainakaan kehtaa selittää julkisten rakennusten kosteusvaurioilla. 

Vanhoina aikoina opintoihin kuului henkilökohtaista soitonopetusta ja paljon enemmän kontaktitunteja, 

Olon nimi oli Pedo ja kahviosta opiskelijat saattoivat ostaa virvokkeiden sekä kahvin lisäksi myös röökiä. 

Usein kuulee puhuttavan, kuinka ennen kaikki oli paremmin. Itse en juurikaan haikaile menneeseen, vaan 

katson innolla tulevaan. Korona-aika jättää jälkensä opiskelijakulttuurille, kun ainakin yksi kokonainen 

vuosikurssi kokee varsin erilaista opiskelijaelämää, mitä aiemmat polvet ovat kokeneet. Toisaalta tähän 

murheeseen on turha vajota, vaan on mentävä eteenpäin. Kulttuuri elää sekä muuttuu ja tulevaisuuden 

opiskelijaelämä näyttänee juuri siltä, miltä sen hetkiset opiskelijat näyttävät. Kautta historian vaikea ajat 

ovat yhdistäneet ihmisiä, ja uskon niin käyvän myös nyt. KTK:ssa on ollut aina tapana puhaltaa yhteen 

hiileen ja niin tehdään varmasti myös tulevaisuudessa! Kun maailma selviää tästä tilanteesta, selviävät 

myös opiskelijat ja opiskelijakulttuuri herää mitä koreampaan kukkaan, vaikka se olisikin vaipunut tavallista 

pitempään talviuneen. Kukaan ei luo opiskelijakulttuuria sinun puolestasi, joten ole osa sitä, elä sitä ja luo 

sitä! Siten saat opiskeluajasta kaikista eniten irti! 

Pyry Lahdenperä, Tekno-16 

// 

In the good old days at student parties there were French kisses with strangers, drinking straight from beer 

taps and sneezing into the faces of others. Hands were washed in the rush after going to the toilet, 

diseases spread and no one cared about it. Things are different now. If we ever get to have sitsit (academic 

table party) again, everyone will be wearing masks when eating and drinking, will remember the safe 2 

meter distance and conference bottle will be poured into snap glasses.  

Or was it exactly like that after all?  

Being a student of class 'n', I have experienced the busy fresher year, also few other busy and hectic years, 

student parties, table parties (sitsit), annual banquets, meetings, Talvipäivät, students, staff, professors, 

janitors and lots more. I have enjoyed the student life in two different guilds during my studies, but also by 

following from near and further other guilds, I have become familiar with the entire student culture. Even 
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though studying itself has been inspiring, the very best memories from my studies include friends, precious 

moments in OLO cafe, events and the student lifestyle. When I started my studies in Autumn 2016, Faculty 

of Education was located there, where we now have OAMK. There were rumours about spores living in the 

walls, causing some nasty symptoms and headache. Well, maybe there was something as the building was 

quite old, but I wouldn't blame the old building about my headache on Thursday mornings. In the old days, 

we had one-to-one instrument lessons and also a lot more contact lessons as part of our studies. OLO was 

called Pedo and from OLO cafe you could buy, not only refreshments and coffee, but also cigarettes. Quite 

often you might hear people saying that earlier everything was much better. However, I do not hanker 

after the past, but look forward to the future. COVID-19 pandemic will leave it's mark to the student 

culture, and at least one entire class is experiencing a student life that none of us have gone through. 

There is no point to sink into this sorrow, but to move forward. Culture is dynamic and it is changing, the 

student life in the future will reflect the lifestyle of current students.  Throughout the history the toughest 

times have brought people together and I truly believe that this will happen now also. In the Faculty of 

Education we have always been working together for the common goal and that will be the case in the 

future for sure! The world will get through this, and so will all the students, and the student culture will 

blossom at its brightest, even if it was hibernating for a slightly longer time. No one will make the student 

culture for you, so be part of it, live it and create it! That way you will get the most out of your student life! 

Pyry Lahdenperä, Tekno-16 

Käännös // Translation:  Pinja Rajala 

Kuva: Fuksisuunnistus 2016, tekno-16 // Picture: Fresher orienteering 2016, tekno-16 
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Opiskelijasanasto // Student vocabulary 

Suomeksi 
 

In english 
 

Ainejärjestö, 
kilta 

Saman koulutusohjelman 
opiskelijoiden yhteisö. 
Ainejärjestöt ja killat valvovat 
opiskelijoiden etuja, yhdistävät 
saman alan opiskelijoita ja 
järjestävät erilaisia tapahtumia. 
Killoilla on omia kiltahuoneita. 
Sinun ainejärjestösi tulee 
olemaan OLO.  

Guild A community of students in the 
same degree program. Guilds 
oversee the interests of students, 
unite students of the same field, 
and organize various events. The 
guilds have their own guild rooms. 
Your guild will be OLO.  

Akateeminen 
vartti 

Akateeminen vartti on 
yliopistoissa käytössä oleva 
perinne, jonka mukaan luento tai 
tilaisuus alkaa 15 minuuttia yli 
tasatunnin. 

Academic 
quarter 

The academic quarter is a tradition 
used in universities, according to 
which a lecture or event begins 15 
minutes over an hour. 

Alumni Valmistunut henkilö.  Alumni A graduate. 

Aletarrat, 
Punaiset tarrat 

Yleensä punaisia väriltään ja 
opiskelijaystävällisiä, noin - 30% 
tai - 50%. Löytyy 
elintarvikekaupoista. S-ryhmän 
kaupoissa -30 % -tuotteista saa 
lisäalennuksen klo 20 jälkeen, 
jolloin ne myydään - 60 % 
alennuksella.  

Sale stickers, 
Red tags 

Usually red in color and student 
friendly, about - 30 % or - 50 %. 
Can be found in grocery stores. In 
S-Group stores (Sale, S-market, 
Prisma), -30 %-products receive an 
additional discount after 8 pm, 
when they are sold at a -60 % 
discount. 

Appro (Suunnistus)tapahtuma, jossa 
kierretään ennalta määrättyjä 
suorituspaikkoja, kuten 
esimerkiksi ravintoloita. Eri 
kaupungeissa järjestetään 
erilaisia approja, joissa usein 
tarkoituksena on kerätä 
appropassiin leimoja ja suorittaa 
tutkinto. OLO järjestää vuosittain 
Sporttiapprot, jossa kerätään 
leimoja eri liikuntapaikoissa. 
Muita approja Oulussa esim. 
Mallasappro ja Makiappro.  

Appro An event that rotates 
predetermined locations and 
related tasks, such as restaurants. 
Different appros are held in 
different cities, often with the 
purpose of collecting stamps on 
the appropas and completing the 
degree. OLO organizes annual 
Sporttiappro, where stamps are 
collected at various sports venues. 
Other appros in Oulu, for example 
Mallasappro and Makiappro. 

Bileet Opiskelija vaihtaa välillä myös 
vapaalle. Erilaisia bileitä ja 
tapahtumia järjestävät OLO ja 
muut aine- ja harrastejärjestöt. 
Voit järjestää/olla järjestämässä 
myös itse! Opiskelijan bileasuna 
toimi lähes poikkeuksetta 
opiskelijahaalarit. 

Party Students sometimes need free-
time. Various parties and events 
are organized by OLO and other 
organizations. You can also 
organize those yourself! The party 
outfit of a student is almost always 
student overalls.  
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Dekaani Tiedekunnan johtaja. 
Kasvatustieteiden tiedekunnan 
dekaani on tällä hetkellä Kati 
Mäkitalo ja varadekaani Sari 
Harmoinen. 

Dean Head of the faculty. The dean of 
the Faculty of Education is 
currently Kati Mäkitalo and the 
deputy dean is Sari Harmoinen. 

Essee Omaa pohdintaa sisältävä 
kirjoitelma, johon varmasti tulet 
tutustumaan useampaan 
otteeseen ennen valmistumista. 
Useiden kurssien yksi 
mahdollisista suoritustavoista.  

Essay An essay with your own reflection.  
During your studies, you will likely 
write a lot of them. One of the 
possible ways to complete many 
courses. 

Ekskursio, 
excu, XQ 

Opintomatka. Meillä tehdään 
usein sivuaineopintojen 
yhteydessä. 

Excursion Study trip. We often do this in 
connection with minor studies 

Gradu, Pro 
Gradu, iso Gee  

Ylemmän korkeakoulututkinnon 
lopputyö. Suoritetaan 
maisteriopintojen loppupuolella.  

Master's 
thesis 

Postgraduate thesis. Completed 
during master's studies. 

Haalarit  Opiskelijoiden perinteinen asu, 
jota käytetään 
opiskelijatapahtumissa mm. 
SOOLin Talvipäivillä ja vappuna. 
Kaikilla ainejärjestöillä on oma 
värinsä ja logonsa. Meillä haalarin 
väri on musta. Katso juttu 
haalareista s.53 

Overalls The traditional outfit of students, 
which is used in student events e.g. 
SOOL's Winter Days Talvipäivät and 
Vappu. All guilds have overalls of 
their own color and logo. We have 
a black overalls. See the article 
about overalls p. 54 

HOPS Henkilökohtainen 
opintosuunnitelma, joka tehdään 
PRO:iden ja omaopettajan 
avustuksella.  

HOPS A personal study plan made with 
the help of PROs and tutor teacher. 

Integroiminen Derivoinnin käänteistoiminto,  
Asioiden yhdistämistä toisiinsa 
laajoiksi kokonaisuuksiksi. 
Muotisana KTK:ssa.  

Integration The inverse function of derivation. 
Integrating things into large 
entities. A  
fashionable word in the KTK. 

Kandi Opinnäytetyö, joka kirjoitetaan 
alempaa koerkeakoulututkintoa 
eli kandidaatintutkintoa varten. 

Bachelor's 
theses 

A thesis written for a bachelor’s 
degree. 

Kaski Oulun kasvatustieteiden kilta. 
(Lastarit, Motiva, Mukava, Ohari, 
OLO ja Spessu).  Katso juttu 
Kaskista s. 33! 

Kaski The umbrella guild of all of our 
facultys guilds (Lastarit, Motiva, 
Mukava, Ohari, OLO ja Spessu) See 
the article about Kaski p. 33! 

Kahvila 
OLOhuone 

OLOn ylläpitämä kahvila KTK:n 
sydämessä! Siellä tapaat 
opiskelijatovereitasi virkistävän 
kahvikupposen lomassa. Katso 
juttu Kahvila OLOhuoneesta s. 31! 

Cafe 
OLOhuone 

Our own cafe, owned by OLO. It’s a
 place for you to meet your study  
buddies and friends over a refres- 
hing cup of coffee.  See the article 
about the cafe OLOhuone p. 31! 

Kehtaa, 
kehdata 

Verbi, jolla usein pyydetään toista 
tekemään jotakin. 

to dare A verb that one uses when they ask
 someone to do something.  
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Kide.app Sovellus, jonka kautta voit ostaa 
esimerkiksi OLOn jäsenyyden, 
liput tapahtumiin tai 
haalarimerkkejä. 

Kide.app An application through which you 
can buy, for example, an OLO 
membership, tickets to events or 
overalls badges. 

Kiittibileet  Fuksien järjestämät bileet 
pienryhmäohjaajille ja muille 
vanhemmille opiskelijoille 
kiitoksena hyvästä huolenpidosta 
ja opastuksesta syksyllä.  

Thank you  
party 

A party thrown by the freshers as 
a thank you to the tutors and other
 older students for their guidance a
nd care during the fall.  

Kilta Kts. Ainejärjestö. Teekkarien 
ainejärjestöjä kutsutaan usein 
killoiksi.  

Guild Kts. Ainejärjestö. Teekkari's Guild 
are often called 'kilta'. 

Kiltahuone, 
kiltis 

Killan tila yliopistolla, jossa voi 
opiskella, pelailla ja hengailla. 
KTK:n killoilla on yhteinen 
kiltahuone. (KTK225) 

Guild hall A guild space at a university where 
you can study, play and hang out. 
KTKs guilds have shared guild hall. 
(KTK225) 

Kirjasto Yliopiston tiedekirjasto Pegasus 
tulee varmasti tutuksi heti 
opintojesi alussa. 

Library The university library Pegasus will 
become familiar to you very soon  
after your studies begin. 

KTK Kasvatustieteiden tiedekunta. KTK Faculty of Education. 

ITE Intercultural Teacher Education, 
Kansainvälinen 
luokanopettajakoulutus, KV. 

ITE Intercultural Teacher Education. 
(Previously known as Master 
of Education). 

Lastarit  Oulun varhaiskasvatuksen 
ainejärjestö, vrt. OLO. 

Lastarit   The guild of early childhood  
education students.  

Lehtori  Opettaja yliopistolla. Lector A teacher at the university. 

Linnanmaa  Yliopiston kampusalue. 
Linnanmaalle pääset mm. 
busseilla 1, 2, 3, ja 8 ja täältä 
löytyy esimerkiksi YTHS. 

Linnanmaa  The campus area of 
university. Take busses 1, 2, 3 or 8 
to get there. In addition to the 
uni you can find the student health
 care services from Linnanmaa.  

LO, luko Laaja-alainen 
luokanopettajakoulutus. 

LO, luko Short for laaja-alainen 
luokanopettajakoulutus, 
i.e. primary teacher education.  

Luento- 
päiväkirja 

Omia ajatuksia, jotka kirjoitetaan 
päiväkirjan muotoon. Yksi 
opiskelun väline, joka kannattaa 
kirjoittaa heti luennon jälkeen. 

Lecture  
journal 

Your own thoughts, written in 
a form of a journal. 
A way of studying, we recommend 
writing your thoughts down  
immediately after the lecture.  

Lukujärjestys Mm. Tuudosta löytyvä tärkeä 
muutosherkkä dokumentti. 

Timetable Important document on your  
Tuudo app, that is very quick to  
change.  

Maisteri  Ylemmän korkeakoulututkinnon 
suorittanut henkilö. Sinusta tulee 
kasvatustieteiden maisteri!  

Master A person holding 
a master’s degree. You will become
 a master of education!  

Moodle Netissä oleva oppimisympäristö.  Moodle Online learning environment. 
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Motiva  Oulun kasvatustieteiden 
opiskelijoiden ainejärjestö, vrt. 
OLO.  

Motiva  Guild for students of educational 
sciences 

Mukava Oulun musiikkikasvatuksen 
opiskelijoiden ainejärjestö, vrt. 
OLO.  

Mukava Guild for music education students 

N Aakkosten 11. kirjain. Opiskelija, 
joka on viihtynyt yliopistolla jo 
enemmän kuin viisi vuotta 
(ännännen vuosikurssin edustaja).  

N The 11th letter of the alphabet. A 
student who has enjoyed 
university for more than five years. 

Noppa Kts. Opintopiste. Noppa Look opintopiste. 
Norssi Normaalikoulu, jossa suoritetaan 

useimmat harjoittelut. Oulun 
norssin alakoulut sijaitsevat 
yliopistoa vastapäätä 
Yliopistokatu 48:ssa sekä 
Koskelassa. 

Norssi Normal school. Most teacher 
internships are held there. Oulu 
Norssi primary schools are located 
on the other side of the road from 
the university at Yliopistokatu 48 
and in Koskela.  

OAJ  Opettajien ammattijärjestö.  OAJ The trade union of education in 
Finland.  

Ohari  Aineenopettajaksi opiskelevien 
ainejärjestö, vrt. OLO.  

Ohari Guild for subject teacher students. 

OLO Oulun Luokanopettajaopiskelijat 
ry, Sinun oma ainejärjestösi. 
Maksa jäsenmaksu ja liity 
jäseneksi välittömästi! (Mahtavia 
etuja!)  Tunnettiin ennen nimellä 
Pedo. Katso juttu OLO:sta s. 18! 

OLO Oulun Luokanopettajaopiskelijat 
ry. Guild for primary teacher 
students, Your own guild. Pay the 
membership fee and become a 
member immediately! (Awesome 
benefits!) Formerly known as 
Pedo. See article about OLO p. 18 ! 

Opintopiste, 
op 

Saat jokaisesta kurssista tietyn 
määrän opintopisteitä. 1 
opintopiste vastaa n. 27 h työtä. 
Vähintään 45 opintopistettä 
vuosittain takaa opintotukesi. 

Credit You will receive a certain number 
of credits for each course. 1 credit 
corresponds to about 27 hours of 
work. A minimum of 45 credits per 
year guarantees your student aid. 

Opintoneuvoja Katso opintoneuvojien terveiset s. 
16! 

Studey 
counselor 

Look student counselors greetings 
p. 16! 

Opponentti  Vastaväittäjä, joka esittää 
opponoitavasta työstä rakentavaa 
kritiikkiä. Lukee tutkielman tai 
muun esityksen ennen 
esityspäivää ja antaa esittäjälle 
palautetta.  

Opponent Opponent makes constructive 
criticism of the work being 
opposed. Reads the article or other 
presentation before the 
presentation date and gives 
feedback to the presenter. 

OPM Oma pullo mukaan OPM Same as BYOB = Bring your own 
beer 

OPM x2 Oma pullo ja pyyhe mukaan. 
Bileissä on sauna! 

OPMx2 Bring your own beer and towel. 
There is Sauna at party! 
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OPS Opetussuunnitelma. 
Perusopetuksen 
opetussuunnitelmaan tulet 
palaamaan useita kertoja 
opintojesi aikana.  

Curriculum You will use finnish national 
curriculum for basic education 
several times through your studies. 

OYY Oulun yliopiston ylioppilaskunta. 
Katso juttu OYY:stä s. 38! 

OYY The student union of the university 
of Oulu. Look the article about OYY 
s. 39! 

Pahin OLO Olon legendaarinen grillikärry 
näkyy, kuuluu ja viihdyttää 
kaikenmoisissa tilaisuuksissa. Se 
täytyy itse kokea! 

Pahin OLO OLO’s legendary barbecue cart can 
be seen and heard on many kinds 
of occasions. You have to 
experience it for yourself! 

Pahki Oululainen törmää toiseen oikein 
makiasti eli esim. kävelee pahki. 

Pahki A dialect word from Oulu, which 
means colliding with something. 
"Ajoin puuhun pahki=I drove into a 
tree". 

Pallo Yleinen kohtauspaikka 
Rotuaarilla. Älä sekoita yliopiston 
pääkirjaston edessä sijaitsevaan 
palloon.   

The Ball A common meeting place at the 
Rotuaari. Easily confused with the 
ball in front of the University’s 
main library entrance. 

Peppi Oulun yliopiston opinto-opas. Peppi The Study Guide of the University 
of Oulu. 

Pegasus Oulun yliopiston kirjasto. Pegasus Library of University of Oulu. 

Plagiointi Toiselta kopioiminen, esim. 
esseen tai vastaavan tekeminen 
periaatteella copy-paste. 
Eettisesti väärin. 

Plagiarism Copying from another, e.g. making 
an essay or the like on the principle 
of copy-paste. Ethically wrong. 

Poikkarit Poikkitieteelliset bileet.  Poikkarit Interdisciplinary party. 
Professori  Yliopistossa tutkiva ja opettava 

tohtorishenkilö. 
Professor A person researching and teaching 

at the university. 

PRO Pienryhmäohjaaja, joka auttaa 
fukseja opintojen alussa. Katso 
pienryhmäohjaajien esittelyt s. 7! 

Tutor, PRO A small group tutor who helps 
freshers at the beginning of their 
studies. See introduction of PROs 
p. 7! 

Seminaari Harjoituskurssi, johon osallistujat 
valmistavat tutkielman tai muun 
esityksen. Kaikki osallistujat 
osallistuvat keskusteluun ja 
antavat palautetta myös muiden 
osallistujien töistä. Kullekin 
osallistujalle voidaan valita 
opponentti. 

Seminar An exercise course in which 
participants prepare a dissertation 
or other presentation. All 
participants participate in the 
discussion and also provide 
feedback on the work of other 
participants. An opponent can be 
selected for each participant 

Sitsit Akateemiset pöytäjuhlat. Kts. 
juttu sitseistä s. 50! 

Sitsit, 
sittning, sits 

Academic dinner party. Look the 
article about sitsit p. 50! 
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Sivuaine Opintokokonaisuus, jonka 
opiskelija 
suorittaa pääaineen lisäksi. 
Sivuainevalintojen kautta voit 
erikoistua opinnoissa haluamaasi 
suuntaan. Ensimmäinen sivuaine 
suoritetaan lukolla yleensä 3. 
vuosikurssilla.  

Minor 
studies 

A study unit that a student 
completes in addition to the major. 
Through minor subject choices, 
you can specialize in the direction 
you want in your studies. The first 
minor is usually completed in the 
3rd year. 

SOOL Suomen Opettajaksi Opiskelevien 
Liitto. Katso juttu SOOL:sta s. 35! 

SOOL Teacher Student Union of Finland. 
Look article about SOOL p. 35! 

Speksi Interaktiivista musiikki- ja 
tanssinumeroilla höystettyä 
opiskelijateatteria.  

Speksi An interactive student theater 
spiced with music and dance 
numbers. 

Spessu Erityispedagogiikan opiskelijoiden 
ainejärjestö 

Spessu Guild for special education 
students. 

Teekkari Tekniikan alan opiskelija. Teekkari University student in the field of 
technology. 

Teekkaritalo Teekkareiden omistama 
juhlapaikka, jossa järjestetään 
uskomattomia juhlia.  

Teekkaritalo A place owned by teekkarit where 
amazing parties are held. 

Tiedekunta Katto-organisaatio siihen 
kuuluville koulutusohjelmille ja 
muille siihen kuuluville 
tieteellisille yksiköille. 
Tiedekuntaa johtaa dekaani. 
Oulun yliopistossa on 8 
tiedekuntaa. 

Faculty An umbrella organization for its 
associated degree programs and 
other related scientific units. The 
faculty is headed by the dean. The 
University of Oulu has 8 faculties. 

Tuudo Sovellus, jolla voit mm. seurata 
opintojasi, ilmoittautua kursseille, 
pitää lukujärjestystä, suunnistaa 
yliopistolla ja katsoa missä 
ravintolassa on parasta ruokaa 
tarjolla.  

Tuudo An app that allows you to e.g. track 
your studies, register for courses, 
keep a schedule, navigate the 
university and see which 
restaurant has the best food.  

Vappu, 
Wappu, Wabu 

Opiskelijavappu on vuoden 
kohokohta, jolloin on tarjolla 
lukuisia tapahtumia. Perinteisesti 
vappua juhlitaan koko edellinen 
viikko.  

Vappu, May 
Day 

The highlight of the students’ year, 
with numerous events on offer. 
Traditionally, Student vappu is 
celebrated throughout the whole 
previous week. 

Walhalla Oulun lääketieteellisen killan 
kiltatalo Hietasaaressa.  

Walhalla Guild House of the Medical Guild in 
Hietasaari. 

WebOodi Oulun yliopiston opetus- ja 
opiskelutoimintojen tukemiseen 
tarkoitettu tietojärjestelmä, jossa 
voit hallita ilmoittautumisia ja 
opintosuorituksia.  

WebOodi An information system designed to 
support the teaching and study 
activities of the University of Oulu, 
where you can manage 
registrations and study 
performance. 
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Vujut Vuosijuhlat. Yleensä hienommat 
iltajuhlat, joissa juhlitaan jonkin 
järjestön vuosipäivää.  

Annual 
celebration 

Usually a finer evening party 
celebrating the anniversary of an 
organization. 

YTHS Ylioppilaiden 
terveydenhuoltosäätiö, joka 
tarjoaa terveydenhuollon 
palveluja opiskelijalle. 

YTHS The Student Health Foundation, 
which provides health care services 
to students. 

 

Tapahtumakalenteri // Event calendar 

29.8.  Fuksipiknik // Fresher piknik 

2.9.  Back to Business 

4.9. Fuksiolympialaiset // Fresher Olympics 

7.9.  TalentShow 

9.9.  Cityrastit // City tour 

10.9.  OYY:n ja OSAKO:n yhteinen 

lukuvuoden avajaistapahtuma // OYY 

and OSAKO joint school year opening 

event 

14.9. Lautapeli-ilta Tiiman kanssa // Board 

game night with Tiima 

17.9.  Fuksisitsit // Fresher sitsit 

23.9. Fuksisuunnistus // Fresher orienteering 

28.-29.9. SporttiAppro // Sport appro 
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Sitsit   

Opiskelijatapahtumia löytyy eri tahojen järjestäminä 
monenmoista, joista yksi perinteisimmistä ovat sitsit. Sitsit on 
akateemiset pöytäjuhlat, jossa juodaan, lauletaan juomalauluja 
sekä perinteisiä sitsilauluja, pidetään puheita ja syödään, mikäli 
laulamiselta ehtii. Kaikilla järjestöillä on muovaantunut vuosien 
varrella sitsaamiseen omat perinteiset tapansa, mutta 
osallistuitpa sitseille kuin sitseille, on hyvä tietää muutama 
perusasia.  

Pukukoodi 

Yleensä pukukoodi ilmoitetaan etukäteen. Sitseihin voi liittyä 
jokin teema, jolloin voit pukeutua teemaan sopivaan 
naamiaisasuun tai haalareihin, mutta mikäli näin ei ole yleensä 
sitseillä pukeudutaan tummaan pukuun tai cocktailasuun.  

Käytöstavat ja etiketti 

Juhlan aikana ei käytetä puhelinta muuten kuin taukojen 
aikana, joten laitathan sen äänettömälle. Pöytäjuhlissa kuuluu 
käyttäytyä arvokkaasti ja sivistyneesti. Kun joku puhuu, on 
menossa laulu tai jokin muu ohjelma, on epäkohteliasta jutella vieruskaverin kanssa. Häiritsevä huutelu tai 
muunlainen epäkunnioittava käytös on sitseillä rangaistavaa. Puheiden ja laulujen aikana ei myöskään 
syödä eikä juoda.  

Sitseille saapuessa 

Juhlapaikalle tulee saapua aina ajoissa. Akateeminen vartti ei päde näissä juhlissa. Ennen sitsien alkua 
pöytiin asettaudutaan nimikoiduille paikoille. Plaseeraus, eli istumajärjestys, on muotoiltu niin, että 
ympärilläsi on paljon uusia tuttavuuksia, joihin sinulla on koko ilta aikaa tutustua. Pöytiin on valmiiksi 
katettuna juomia ja joskus jopa alkupala, mutta ethän koske niihin, ennen kuin juhla on virallisesti aloitettu 
ja ruokailulle on annettu lupa.  

Juhlia johtaa salin päässä istuva seremoniamestari. Häntä tulee puhutella arvollensa kuuluvasti: ”Arvon 
seremoniamestari”. Seremoniamestari huolehtii sitsien kulusta, kommunikoi henkilökunnan ja 
mahdollisten esiintyjien kanssa. Sitsien aluksi seremoniamestari kertoo juhlien etiketistä ja ohjelmasta, 
minkä jälkeen laulun täyteinen ilta voi alkaa. Olon sitseillä saa käydä vapaasti vessassa, mutta tauot ovat 
sitä varten, että voidaan jaloitella, seurustella, käydä vessassa ja tupakilla. Palaa pöytään välittömästi, kun 
seremoniamestari antaa merkin. 

Puheenvuorot ja laulaminen 

Puheenvuoro pyydetään yleensä koputtamalla kuuluvasti pöytää, nousemalla seisomaan ja esittäytymällä 
”Hei, olen Hanna”, johon muut juhlijat vastaavat: ”Hei Hanna!”, minkä jälkeen voit seremoniamestaria ja 
muuta juhlaväkeä puhutellen kertoa asiasi. Voit esim. pitää puheen, kertoa vitsin tai pyytää laulua.  

Laulaminen on sitseillä pääosassa. Sitseillä pöytiin on yleensä jaettu lauluvihko, 
josta löytyy laulujen sanat. Laulut ovat yleensä johonkin tuttuun melodiaan 
uudelleen kirjoitettuja humoristisia säkeistöjä. Seremoniamestari usein johtaa 
laulua. Sitsien aikana juhlijat voivat toivoa laulua lauluvihkosta, jolloin yleensä 
laulun ehdottaja johtaa laulua. Mikäli osaat lauluihin kirjoittamattomia 
lisäsäkeistöjä, niiden laulaminen on sallittua ja toivottua! Sitseillä ei ole kyse 
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laulutaidosta. Vaikka et osaisi melodiaa, sillä ei ole väliä, koska tärkeintä ei ole se, että laulaa 
hyvin vaan se, että laulaa ja kovaa! Laula aina mukana. Nuotin vieressä on aina tilaa! ;D 

Sitseillä suosiota ei osoiteta aplodein vaan pöytään hakkaamalla. Laulujen jälkeen tulee aina 
skoolata. Istumajärjestyksestä riippuen skoolataan ensin vasemmalle tai oikealle, sitten 
toiselle puolelle ja viimeisenä vastapäätä istuvalle. Lopuksi juo ja laske juomasi pöytään. Älä 
missään nimessä kilistä laseja sillä se on rahvasta. ;) 

Sitsilauluissa on paljon sellaisia säkeistöjä, jotka on tarkoitettu kunnianosoitukseksi jollekin, 
kuten henkilökunnalle tai juomille. Jokaiselle juomalle yleensä lauluvihkosta löytyy laulu ja 

perinteisiin kuuluu, ettei juomaa juoda ennen kuin sille on laulettu. Ainakin ensimmäiselle snapsille, viinille 
ja vedelle on perinteisesti laulettu. Mikäli pääruoka on syötäessä vielä lämmintä, on seremoniamestari 
hoitanut hommansa huonosti. 

Rangaistukset 

Kuten jo sanoin, tule ajoissa paikalle, sillä jos myöhästyt, niin tuolisi viedään ja joudut seisomaan muiden 
istuessa. Mikäli jotkut ajattelemattomat moukat käyttäytyvät muutoin kuin juhlan arvolle sopivasti, heitä 
voidaan seremoniamestarin toimesta rangaista. Sääntöjä rikkoneen juhlijan voi ilmiantaa 
seremoniamestarille ja pyytää tälle rangaistusta. Jos haluat välttyä vesikannun juomiselta tai itse 
suunnittelemasi sketsin esittämiseltä buuausten saattelemana, kannattaa käyttäytyä mallikkaasti. 
Rangaistuksen saaneille ei hurrata vaan heille buuataan. Rangaistusten tarkoituksena ei ole nöyryyttää 
ketään vaan muistuttaa sitsaajia säännöistä hauskalla twistillä.  

Monet suhtautuvat sitsien sääntöihin ja perinteisiin melko vapautuneesti. Toisten mielestä ne ovat juuri se 
asia, joka tuo juhlallisuutta ja niitä tulee noudattaa tiukasti. Useilla killoilla on omia perinteitään, jotka 
voivat poiketa kiltojen välillä roisistikin. Näihin erilaisiin tapoihin törmäät vain vierailemalla muiden kiltojen 
sitseillä. Jos et ole koskaan ollut sitseillä, mutta ehdottomasti kiinnostuit, osallistu syksyllä järjestettäville 
fuksisitseille. Siellä harjoitellaan sitsikäytänteitä ja pidetään hauskaa. Vaikka tämän tekstin perusteella 
saattaisi kuulostaa siltä, että sitseillä istua jökötetään tanko takalistossa ja suut supussa, niin sitä ne eivät 
todellakaan ole. Sitsien päätteeksi voi vaihtaa rennomman vaihteen päälle jatkoilla. Tärkeintä on viettää 
hauska ilta ja tutustua muihin sitsaajiin.  

// 

There are many kinds of student events, one of the most traditional ones being the sitsit. Sitsit is an 
academic table party where you drink, sing drinking songs as well as traditional sitsi songs, give speeches 
and eat if you have time from all the singing. All the guilds have their own traditional sitsi conventions, but 
if you want to participate sitsit, here are a few basic things that are good to know nevetheless. 

Dress code 

Usually, the dress code is announced in advance. Sitsit can have a theme, in which case you can wear 
overalls or a fancy costume that suits the theme, but if this is not the case, a dark suit or cocktail dress is 
the way to go. 

Behavior and etiquette 

During the party the point is to socialize so please turn your phone off – the only time you might need it is 
during the breaks. It is important to behave with dignity and take others into account at the table party. 
When someone is giving a speech, a song is being sung or another show is going on it is impolite to chat 
with your friend, eat or drink. Annoying shouting or other disrespectful behavior is punishable.  

On arrival at the sitsit 

Arrive on time! There are no academic quarters on these parties. Before the party begins, have a seat at a 
table designated for you. There will likely be a lot of new faces around you that you have all night to get to 
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know to. Drinks and sometimes even an appetizer might be already set on the tables, but do not touch 
them until the party has officially begun and you have been signaled that it is time to begin dining. 

Sitsit is hosted by a toastmaster. They should be addressed accordingly by “Honored toastmaster” at the 
beginning of a speech. Toastmaster makes sure that sitsit runs smoothly and communicates with serving 
staff and possible performers. At the beginning of the sitsit, the toastmaster tells about the etiquette and 
the program of the party, after which an evening full of singing can begin. You may use toilet freely, but 
breaks are for you to walk around, socialize, go to the toilet and for a smoke. Be ready to return to your 
table immediately when the toastmaster gives the signal.  

Singing and toasts 

If you wish to speak, loudly knock the table, get up, and introduce yourself (“Hey, I am Hanna”), to which 
the other partygoers respond (“Hello Hanna!”). Then you may address the toastmaster and the fellow sitsi 
guests. During your toast you can for example give a speech, propose a toast, tell a joke or request a song. 

A vital part of a sitsit is singing. The guests are usually given a booklet with songs that will be sung during 
the sitsit. The songs are usually humorous verses rewritten into a familiar melody. The toastmaster often 
leads the songs. When someone requests a song, they can also lead the song, but this is not mandatory. If 
you know additional verses not found in the booklet, singing them is allowed and desired! Sitsit is not 
about singing skills. Even if you do not know the melody, it does not matter because the most important 
thing is not that you sing well but that you sing (loud)! Always sing along - there is plenty of space next to 
the note! ;D 

At the sitsit, no applause is given. Instead, loudly bang the table with your hand. After a song is sung, 
glasses are usually raised for a skål, or in English, a toast. Depending on the seating order, skål and nod first 
to the left or right, then to the other side, and last to the person sitting opposite. Finally, you’ll drink and 
set your glass back down to table without the cups touching each other. 

There are songs and verses that are meant to pay respect to someone or something, for example the staff 
or a specific beverage. For each drink, there is usually a song in the sing booklet, and it is a tradition not to 
drink the drink until it has been sung to. At least for the first snaps, wine and water usually are worthy of 
their own song. If the main course is still warm when eaten, the toastmaster has done their job poorly. 

Punishments 

As highlighted earlier, make sure to arrive on time, because if you are late, your chair will be taken away 
and you will have to stand while others sit. If some thoughtless slugs break any of the Sitsi rules or behave 
impolitely, they can be punished by the toastmaster. Impolite behaviour may be reported to the 
toastmaster who can assign a punishment. If you want to avoid drinking a jug of water or presenting a 
sketch you have designed yourself, accompanied by booing, make sure to behave yourself. Those who are 
performing the punishment are not cheered but booed at. The purpose of the punishments is not to 
humiliate anyone but to remind people of the rules and proper behaviour with a funny twist. 

Many are quite liberal about sitsi rules and traditions. Others think they are the very thing at the heart of 
sitsit and adhere to them rigorously. Many guilds have their own traditions, which can differ from other 
guilds drastically. You only come across these different traditions and 
habits by participating in the sitsit of other guilds. If you have never been 
to sitsit but are interested, attend the fresher sitsit in the autumn. There 
you will practice sitsi manners with your fellow freshers and have fun. Do 
not be tricked into thinking that in the sitsit you sit with a straight back 
and shut mouth – the after party is rather relxed and in the sitsit the most 
important thing is to have a fun evening and get to know other sitsaajat 
(=Sitsi goers). 
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Haalaritietoisuus  

Mitkä pelastavat opiskelijat vaatekriisiltä tapahtumien lähestyessä? Mitkä lämmittävät mieltä ja 

pakaroita Talvipäivillä remutessa? Mitkä auttavat selvittämään lipastuksesi opiskelualan? NO 

OPISKELIJAHAALARIT TIETYSTI! Tuo jokaisen opiskelijan käytetyin ja rakkain vaatekappale, joka suojaa ja 

kuvastaa käyttäjäänsä.  

Mistä haalarit ovat sitten peräisin? Suomalaiseen opiskelijakulttuuriin ensimmäiset haalarit ovat 

rantautuneet Ruotsista 50-60-lukujen vaihteessa rakennusinsinöörien ja teekkarien keskuuteen. 80-luvulla 

haalarien käyttö alkoi yleistyä myös muilla killoilla.  

Missä haalareita käytetään? Voit vetää haalarit jalkaan osallistuessasi opiskeluun liittyviin vapaa-

ajantapahtumiin, kuten bileisiin, approille, suunnistuksiin ja tottakai Talvipäiville. Yleensä oletuksena onkin, 

että opiskeluun liittyvissä tapahtumissa pukeudutaan aina haalareihin ilman erillistä kehotusta, mutta 

joissakin tapahtumissa voi olla pukukoodi, johon haalarit eivät välttämättä sovi. Esimerkiksi sitseillä on 

usein erillinen teema ja pukukoodi, jonka mukaan saa pukeutua.  Haalareita ei kuitenkaan käytetä 

virallisissa tapahtumissa, kuten vuosijuhlilla eli vujuilla. Jos olet epävarma, laittaako tapahtumaan haalarit 

vai ei, voit aina kysyä vanhemmalta opiskelijalta. Neuvomme mieluusti! Haalareilla vältät monet asukriisit 

ja kaikenlisäksi meidän upeisiin mustiin haalareihin pystyt yhdistämään minkä vain yläosan! 

Mitä haalarit kertovat? Haalareista voi saada jo ensivilkaisulla paljon tietoa. Eri kaupungeissa ja eri aloilla 

on eri värisiä haalareita, jotka helpottavat lajitovereiden löytämistä ihmisvilinästä. Voi kuitenkin olla, että 

samassa kaupungissa eri aloilla on saman värisiä haalareita (kuten meillä mustat haalarit, jotka ovat myös 

muutamalla muulla ainejärjestöllä), jolloin haalareiden selästä löytyvä ainejärjestön logo auttaa 

lajitunnistuksessa. Lisäksi haalareihin perinteisesti ommellaan (käsin) merkkejä, jotka voivat kertoa 

opiskelemastasi alasta, tapahtumista, joihin olet osallistunut, kotipaikkakunnastasi, harrastuksistasi ja 

muista mielenkiinnonkohteistasi sekä tietysti huumoristasi. Haalarimerkkejä saa ostettua esimerkiksi 

ainejärjestöiltä tai Facebookin Haalarimerkkitori-ryhmästä. Lisäksi jokaiselle jaetaan opiskelujen alussa 

fuksimerkki, joka kertoo yliopiston, opiskelujen aloitusvuoden ja nykyään Oulussa myös tutkintolinjan.  

Saako haalareita tuunata? Haalareiden tarkoituksena on ensisijaisesti kuvastaa kantajaansa. Jo 

haalarimerkeillä saa tuotua omaa persoonaansa esille, mutta haalareita saa myös muutenkin tuunata 

mielinmäärin. Monilla on esimerkiksi tapana vaihtaa lahje tai osa siitä kumppanin kanssa, mutta myös 

alanvaihtajat monesti ompelevat esimerkiksi hihan vanhoista haalareista uusiin. Lisäksi esimerkiksi 

aineenopettajaopiskelijoilla on oma tasku, joka ommellaan haalareihin, sillä he käyttävät oman alansa 

haalareita, eivätkä saa uusia liittyessään Ohariin. Haalareihin voi ja jopa kannattaa myös laittaa heijastimia 

ja valoja, jotta pimeällä myös autoilijat näkevät sinut mustissa haalareissasi. Lisäksi haalareissa voi roikkua 

myös kaikenlaista enemmän tai vähemmän tarpeellista, kuten pullonavaaja tai muki. 

Mitä sääntöjä haalareihin liittyy? Vaikka haalarit ovatkin rento ja hauska asukokonaisuus, liittyy niidenkin 

käyttöön tietynlaisia ohjenuoria, joita tulisi noudattaa. Haalarit saa käyttöön vasta, kun on vannottu vala ja 

ne on kastettu. OLO järjestää haalarinkastajaiset fukseille, kun haalarit on tilattu ja toimitettu. 

Haalarimerkkejä ei saa liimata tai ommella ompelukoneella, vaan ne tulee 

ommella käsin, sillä muuten voit saada osaksesi paheksuntaa. Haalareita ei 

myöskään saa pestä. Jos kuitenkin railakkaan illan jälkeisenä aamuna haalarit 

tuoksahtavat kammottavalta ja näyttävät kaatopaikalta ongituilta, voi 

tilannetta helpottaa pukemalla ne päälle ja käymällä suihkussa tai uimassa. 

Mitä muuta huomioitavaa? Haalarit päällä on tarkoitus pitää hauskaa! Pidä 

kuitenkin mielessä, että haalarit eivät kuitenkaan ole oululaisittain sanottu 
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”pöhölöilypassi” eli ne päällä ei ole tarkoitus olla häiriöksi muille tai rikkoa paikkoja. Pidä mielessä, että 

edustat kuitenkin myös omaa ainejärjestöäsi haalareillasi. Haalareihin tallentuvat ne muistot, jotka 

saattavat erinäisistä syistä olla muuten hieman hämärtyneitä. Ne siis voivat vuosien jälkeen olla hieman 

likaiset ja kuluneet, mutta ne kuvastavat koettuja opiskeluvuosia! 

Miten haalarit saadaan? Syksyn alussa jokaiselta luokalta valitaan kaksi henkilöä haalarivastaaviksi. Nämä 

henkilöt pääsevät yhdessä parin hallituslaisen kanssa organisoimaan haalareiden tilausta ja esimerkiksi 

haalareiden sovitusta. Kuitenkin kaikki fuksit yhdessä pääsevät etsimään sponsoreita haalareille, jolloin 

niiden hinta laskee. Eli mitä enemmän sponsoreita = sitä vähemmän jää teille maksettavaa. Muista, että 

sinun tulee olla OLOn jäsen, jotta voit tilata haalarit! 

 

Overalls knowledge 

Which will save students from a clothing crisis as events approach? What warms the mind and buttocks  

when rumbling on Talvipäivät? What will help you figure out your crushes field of study? STUDENT 

OVERALLS OF COURSE! The most used and beloved piece of clothing of each student that protects and 

reflects their wearer. 

Where do the overalls come from then? The first overalls in Finnish student culture have landed in 

Sweden at the turn of the 1950s and 1960s among civil engineers and technicians. In the 80s, the use of 

overalls began to become more common with other guilds. 

Where are the overalls used? You can wear overalls as you attend free time activities related to your 

studies, such as parties, appro, orienteering events and of course Talvipäivät (“the Winter Days”). It is 

usually assumed that in student events overalls are worn without a separate prompt, but some events may 

have a dress code that the overalls may not fit. Sitsit, for example, often have a separate theme and dress 

code that you should pay attention to when choosing an outfit. However, overalls are not used for official 

events such as annual celebrations. However, if you are unsure about an event whether to put on overalls 

or not, you can always ask a senior student, we are happy to help. With overalls, you avoid many clothing 

crises and, moreover, our wonderful black overalls can be combined with any top! 

What do the overalls tell? Overalls hold a lot of information. There are overalls of different colors in 

different cities and in different study fields, which make it easier to find fellow specimen from the hustle 

and bustle of people. However, there may be overalls of the same color in different fields in the same city 

(we share the black overall color with several other guilds), in which case the guild logo on the back of the 

overalls helps with identification. In addition, patches are traditionally sewn (by hand) to overalls that may 

also tell about the field you are studying, the events you have attended, your hometown, your hobbies and 
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other interests, and of course your humor. Overalls patches can be purchased for example from guilds or 

Facebook's “Haalarimerkkitori” group. In addition, everyone is given a fresher badge at the beginning of 

their studies, which indicates the university, the year in which they started their studies and now in Oulu 

also the degree studied. 

Can overalls be tuned? The overalls are primarily intended to reflect their wearer. Even with just regular 

overalls and patches you can bring out your own personality, but you can also pimp your overalls to your 

liking in other ways. For example, many people tend to exchange a pant leg or part of it with a partner, but 

field changers also often sew for example a sleeve from old overalls to the new ones. In addition, subject 

teacher students have their own pockets that they sew into their own overalls, as they wear overalls of 

their own field and do not get new ones when they join Ohari. You can and maybe even should put 

reflectors and lights on your overalls so that even in the dark, drivers can see you in your black overalls. In 

addition, you can also hang all sorts of necessities in your overalls, such as a bottle opener or a mug. 

What are the rules for overalls? Although the overalls are a casual and fun outfit, their use also involves 

certain types of guidelines that should be followed. Overalls may only be used after the oath has been 

sworn in and they have been baptised. OLO will arrange an overalls baptism for freshers once your overalls 

have been ordered and delivered. Patches must not be glued or sewn with a sewing machine, but instead 

they must be sewn by hand, or otherwise you may get disapproval. Overalls should also not be washed. 

However, if on the morning after a raucous evening, the overalls smell creepy and look hooked from the 

dump, you can relieve the situation by putting them on and taking a shower or going for a swim. 

What else to consider? Overalls are meant to be fun! Keep in mind, however, that overalls are not a 

“nonsense passport”, meaning that by wearing them you are not meant to be a nuisance to others or to 

break places. Keep in mind that you also represent your own guild with your overalls. The overalls hold on 

those memories that, for various reasons, may otherwise be a little blurred. So while they may be a little 

dirty and worn out after years, they reflect the study years and all related adventures! 

How to get overalls? At the beginning of the autumn, two people from each class will be selected as 

overalls coordinators. Together with a couple of board members, these people get to organize the ordering 

of overalls and, for example, the fitting of overalls. However, all the freshers together get to look for 

sponsors for the overalls, which drops their price. That is, the more sponsors = the less you have to pay. 

Remember that you must be a member of OLO in order to 

order overalls! 
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Haalarivärikartta 

Oulun Yliopiston ja Oulun Ammattikorkeakoulun haalareiden värit ja alat. 

  

 

 

OLO – Luokanopettaja 

Communica – Logopedia 

Nikoli – Geotieteet 

OTiT – Tietotekniikka, ja 

informaatioverkostot 

 

Gieku – Saamen kieli, ja saamelainen kulttuuri 

 Kultu – Arkeologia, kirjallisuus ja kulttuuriantropologia 

 
Spessu – Erityispedagogiikka 

 Valenssi – Kemia 

OTE – Tekniikka 

Arkko – Rakennusarkkitehti 

 Mukava – Musiikkikasvatus 

 Koneinsinöörikilta – Konetekniikka 

 Ympäristörakentajakilta –Ympäristötekniikka 

Index – Informaatiotutkimus 

 Sigma – Matematiikka ja fysikaaliset tieteet 

 Luva – Luonnonvara-ala 

Motiva – Kasvatustiede 

OHLK – Hammaslääketiede 

Terveystieteiden kilta – Hoitotiede  

OLK – Lääketiede 

OLTO – Lääketieteen tekniikka 

Arkkitehtikilta – Arkkitehtuuri 

Prosessikilta – Prosessitekniikka 

Osasto – Sosiaali- ja terveysala 

Verba – Vieraat kielet 

Syntaksis – Biologia 

Optiem – Tuotantotalous 

Outo – Liiketalous 

SIK – Sähkötekniikka 

Blanko – Tietojenkäsittelytieteet 
ESN Oulu – Vaihto-opiskelijat 

Finanssi – Kauppatieteet 

Tiima – Historia 

Lastarit – Varhaiskasvatus 

Histoni – Biokemia 

Atlas – Maantiede 

Kultti – Kulttuuri 
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Overalls colours 

Oulu University and Oulu University of Applied Sciences overalls colours and fields. 

  

 

 

OLO –  Primary teacher 

Communica – Logopedics 

Nikoli – Geosciences 

OTiT – Electronics and Communications 

Engineering 

 

Gieku – Saami Language and Culture 

 Kultu – Archeology and Cultural Anthropology 

 
Spessu – Special Education 

 Valenssi – Chemistry 

OTE – Engineering 

Arkko – Construction Architects 

 Mukava – Music Education 

 Koneinsinöörikilta – Mechanical Engineering 

 Ympäristörakentajakilta – Environmental Engineering 

Index – Information Studies 

 Sigma – Mathematical and Physical Sciences 

 Luva – Renewable natural resources 

Motiva – Education 

OHLK – Dentistry 

Terveystieteiden kilta – Health Science  

OLK – Mesicine 

OLTO – Medical Technology 

Arkkitehtikilta – Architecture 

Prosessikilta – Process Engineering 

Osasto – Social and Health care 

Verba – Forgeign Languages 

Syntaksis – Biology 

Optiem – Industrial Engineering and 
Management 
Outo – Business Administration 

SIK – Elecrical Engineering 

Blanko – Computer Science 
ESN Oulu – Exchange students 

Finanssi – Business School 

Tiima – History 

Lastarit – Early Childhood Education 

Histoni – Biochemistry 

Atlas – Geography 

Kultti – Culture 
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Tervetuloa Ouluun // Welcome to Oulu 

 

Ookkonää Oulusta, pelekääkkö nää polliisia? 

Uppeeta, että nää oot sen verra tolokku ja päättäny valakata opiskelijakaupungikses ihana pohojosen Oulu. 

Ollaa varmoi että nää tuut viihtyy ja tuntee olos kotosaks niinku omasa huushollisa. Kahesaan tonnin 

asukkaan kaupungist yli kakskytä tonnia on korkijakouluopiskelijoita, minkä tähe Oulusa on kauhiasti 

opiskelijabilleitä ja muuta tapahtummaa. Oulusa on halapaa asua ja juhulien täytteisen pikkusen keson 

lisäksi mettää ja vitelikköä on meleko palijo ja meri vieresä. Löyvät ihan varppina ittele mieluista tekemistä 

patiolla ölövina olosta pimiäpäisen laskuvarjohyppyy. Oulu valakattiin justiinsa Euroopan 

kulttuuripääkaupungiks vuojeksi 2026 minkä tähe täälä panostettaan kulttuuritarjontaa ja -tapahtummii. 

Oulua ruukattaan sanua kans sykkelikaupungiks, hevikaupungiks ja paskakaupunniks. Aina häätyy kyssyy 

opiskelija-alennusta vaikka raflasta, salilta, kaupasta tai muusta. Ollaa koottu tähä pari vinkkiä onnikalla 

kulukemmisseen, asijoitten hoitoo ja vappaa-ajan viettoo. Lähe kattelee miltä Oulusa näyttää! Näkkyillään! 

// 

Upeaa, että olet päättänyt valita opiskelijakoupungiksesi iki-ihanan pohjoisen Oulun. Olemme varmoja, 

että tulet viihtymään täällä ja tuntemaan olosi kotoisaksi. 200 000 asukkaan kaupungista yli 20 000 on 

korkeakouluopiskelijoita, minkä vuoksi Oulussa on vilkas opiskelijaelämä. Oulussa asuminen on edullista ja 

keskustan juhlientäyteisen kompaktin keskustan lisäksi luonto ja meri on lähellä. Löydät täältä varmasti 

juuri omaan makuusi sopivaa aktiviteettia terasseista laskuvarjohyppäämiseen. Oulu valittiin juuri 

Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026. Tämän vuoksi kaupungissa varmasti panostetaan jatkossakin 

erityisesti erilaisiin kulttuuritarjontaan ja -tapahtumiin. Oulu tunnetaan myös mm. pyöräilykaupunkina, 

hevikaupunkina sekä paskakaupunnina. Muista aina kysyä ravintoloista, liikuntapaikoista, kaupoista yms. 

opiskelija-alennusta. Olemme koonneet tähän alle muutamia hyödyllisiä vinkkejä liikkumiseen, asioiden 

hoitoon ja vapaa-ajan viettoon. Lähde rohkeasti tutustumaan kaupunkiin ja sen elämään.  Näkkyillään! 

// 

It's great that you have decided to choose the very wonderful northern Oulu as your student city. We are 

sure you will enjoy yourself here and feel at home. There are more than 20,000 university students in the 

city of 200,000 inhabitants, which is why Oulu has a lively student life. Living in Oulu is affordable and in 

addition to the compact center full of city center leaders, nature and the sea is close by. Here you will 

surely find the right activity from restaurants to skydiving to suit your taste. Oulu was chosen as the 

European Capital of Culture 2026. For this reason, the city will certainly continue to invest especially in 

various cultural offerings and events. Oulu is also known as a cycling city, a city of Heavy metal and 

paskakaupunni. Always remember to ask for a student discount at restaurants, sports venues, shops etc. 

Here are a few helpful tips for getting around, doing things, and spending free time. Feel free to explore 

the city of Oulu and its life. Näkkyillään! 

www.visitoulu.fi, www.ouka.fi   

http://www.visitoulu.fi/
http://www.ouka.fi/


 

Liikenteeseen // Transportation 

JUNALLA // BY TRAIN  
Voit saada opiskelijakortilla alennusta junalipusta. 
// You can get a discount on a train ticket with a 
student card. 
Oulun rautatieasema 
Rautatienkatu 11,  www.vr.fi  
 
BUSSILLA // BY BUS  
Täytä opiskelijalippuhakemus ja hae 
opiskelijalippua Oulu10:ssä. 
 
Yliopistolle kulkevat ainakin bussit: // To the 
university run at least these buses:  
1, 2, 3, 5, 8, 23 and 28.  
 
Lipun voit ostaa käteisellä 
 tai Oulun joukkoliikenteen sovelluksella. 
Oulu10:ssä tai netistä voit ostaa itsellesi Waltti-
kortin. // You can buy a ticket in cash or with the 
Oulunjoukkoliikenne app. You can buy yourself a 
Waltti card at Oulu10 service point or order 
online. 
 
Oulu10 -palvelupiste // Oulu 10 service point  
Torikatu 10, 90100 Oulu  
ma-to 8-18 ja pe 8-16  
puh. 08 558 558 00  
 
Linja-autoasema// Bus station,  
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  
www.oulunjoukkoliikenne.fi  
 
Oulu10 -palvelupiste // Oulu 10 service point  
Torikatu 10, 90100 Oulu  
ma-to 8-18 ja pe 8-16  
puh. 08 558 558 00  
 
TAKSILLA // BY TAXI  
Taksitolppa on yliopistolla Erkki Koiso-Kanttilan 
kadulla bussipysäkin vieressä. // There is a taxi 
rank at the university on Erkki Koiso-Kanttila 
Street next to the bus stop 
Otaxi 
p. 0600 30081   

 
PYÖRÄLLÄ // BY BIKE  
Loistavat pyörätiet ympäri kaupunkia kutsuvat 
pyöräilemään! Uutta pyöräbaanaa pitkin pääsee 
helposti yliopistolta keskustaan ja toisinpäin. 
Pidäthän kypärää sekä heijastinta ja lamppua. // 
We have excellent cycleways here in Oulu! You 
can get to the University from downtown by just 
following the red cyclebana. Please wear helmet, 
reflector and lamp. 
  

Kämppä hakusessa? // Need apartment? 

PSOAS   
Pohjois-Suomen Opiskelija-asuntosäätiö 
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.f i  
  
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.vr.fi/
https://www.oulunjoukkoliikenne.fi/c/document_library/get_file?uuid=213392f4-de21-4dab-87e0-801149b8af9b&groupId=6584597
https://www.ouka.fi/oulu/asiointi-ja-neuvonta/etusivu
http://www.oulunjoukkoliikenne.fi/
http://www.psoas.fi/
http://www.ovv.com/
http://www.oulunsivakka.fi/
http://www.asuntohelppi.f/
http://www.vvo.fi/
http://www.ovenia.fi/
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Hae Opintotukea // Apply for Student Aid 

Kela // Social insurance onstitution of Finland  
Sepänkatu 18 (Keskusta)  
Opiskelijan tuet: p. 020 692 209  
www.kela.fi  
 

Opintoasiat yliopistolla // Student help   

Koulutuksen lähipalvelut Kompassi// Faculty 
Study Affairs Kompassi 
Opintokatu, KE102  
study.education@oulu.fi  
p. 0294 484022, ma–pe 10–14 // Mon–Fri 10–14 
 
Koulutussuunnittelijat // Education Designers: 
Luko ja erkka opiskelijat 
Sainio Minna, KE234 
minna.sainio@oulu.fi 
p. 0294 48 3660, ti 12-14 
Intercultural Teacher Education students 
Hurskainen Karri, KE225 
karri.hurskainen@oulu.fi 
p. 050 4087 830 
 
Campus ICT -palvelut 
helpdesk@oulu.fi, p. 0294 483 080, Ma-pe 8-

15:45 // Mon – Fri, 8 – 15:45 

OYY:n häirintäyhdyshenkilö 
Jos koet minkäänlaista häirintää. Älä jää yksin. 
Aina löytyy apua hairinta@oyy.fi  
https://www.oulu.fi/external/hyvinvointi/Kiusaa
misen_ja_hairinnan_ehkaisy_FI.pdf  
 
Opintopsykologi 
www.oulu.fi/fi/opiskelijalle/tukea-
opiskeluun/opintopsykologin-ohjauspalvelut  
 
Opiskelutaidot ja asiantuntijuus 
www.oulu.fi/fi/opiskelijalle/tukea-
opiskeluun/opiskelutaidot-ja-asiantuntijuus  

 

Sairastapauksissa // In cases of illnes 

Hätänumero // Emergency 
number  

p. 112   

 
YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ YTHS// 
Finnish student healt service FSHS  
 
Terveydenhoitomaksu maksetaan lukukausittain 
Kelalle riippumatta siitä, käyttääkö opiskelija 
YTHS:n palveluja. Käyttäessäsi YTHS:n palveluja 
sinulta ei peritä erillisiä käyntimaksuja. // The 
health care fee is paid to Kela every semester, 
regardless of whether the student uses FSHS 
services. When using FSHS services, you will not 
be charged separate fees. 
 
YTHS, Linnanmaalla Yliopistokatu 1 A, 90570 Oulu  
ma-to 8-15 ja pe 8-14  
www.yths.fi  www.yths.fi/en    
Suunterveyden palvelut p. 046 7101085 
Yleis- ja mielenterveyden palvelut p. 046 7101073 
SelfChat ma–pe klo 12.00–14.00. 
https://www.yths.fi/asiointi/self-verkkopalvelu/  
 
Oulun Yliopistollinen Sairaala OYS  
Iltaisin ja viikonloppuisin Oulun ympäristön 
yhteispäivystys PPSHP // Oulu University Hospital 
Emergency Department by nights and weekends 
Kajaanintie 50, A1  
Neuvonta //  Health information and guidance 
24/7, p. 116117 
 
Koronatestaus // COVID testing 
Tee koronavirustaudin oirearvio // Make an 
assessment of the symptoms: www.omaolo.fi 
Koronaneuvonta // COVID counseling  
p. 0855841414  
ma–to klo 8–16, pe klo 8–15 // Mon – Thu 8–16, 
Fri 8–15 
  
Yliopiston apteekki // pharmacy, 
Isokatu 27, joka päivä // every day 8-23  
 

Poliisi // Police 

Oulun poliisilaitos 

Kirkkokatu 13, 90100 OULU 

p. 0295 460 211 

Ma-Pe 8-16:15 // Mon-Fri 8-16:15 

www.poliisi.fi   

 

http://www.kela.fi/
mailto:study.education@oulu.fi
minna.sainio(a)oulu.fi
minna.sainio(a)oulu.fi
mailto:helpdesk@oulu.fi
mailto:hairinta@oyy.fi
https://www.oulu.fi/external/hyvinvointi/Kiusaamisen_ja_hairinnan_ehkaisy_FI.pdf
https://www.oulu.fi/external/hyvinvointi/Kiusaamisen_ja_hairinnan_ehkaisy_FI.pdf
http://www.oulu.fi/fi/opiskelijalle/tukea-opiskeluun/opintopsykologin-ohjauspalvelut
http://www.oulu.fi/fi/opiskelijalle/tukea-opiskeluun/opintopsykologin-ohjauspalvelut
http://www.oulu.fi/fi/opiskelijalle/tukea-opiskeluun/opiskelutaidot-ja-asiantuntijuus
http://www.oulu.fi/fi/opiskelijalle/tukea-opiskeluun/opiskelutaidot-ja-asiantuntijuus
http://www.yths.fi/
http://www.yths.fi/en
https://www.yths.fi/asiointi/self-verkkopalvelu/
http://www.omaolo.fi/
http://www.poliisi.fi/
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Leffaan // To the movies 

Finnkino Plaza   
Torikatu 32, 90100 Oulu  
https://www.finnkino.fi/   
  
Elokuvateatteri Star   
Kalliotie 6 (Tuira, opiskelijahintaisia lippuja 
tarjolla)  
http://www.elokuvateatteristar.fi/  
 
Oulun Elokuvakeskus Ry   
(Valveen tiloissa/ at Valve) 
www.ouka.fi/oek    
 

Urheilemaan // Sports 

Oulun korkeakoululiikunta OKKL : 
Opiskelijaystävällisellä budjetilla 
korkeakoululiikuntaa Sporttipassilla! 
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 uimahallit // swimming  
Pikkukankaantie 3 (Raksila), p. 0447038100  
Raatintie 2, (Raatti) p. 0503166825 
  
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 // City of Oulu Sports and 
exercise   
www.ouka.fi/liikunta 
www.ouka.fi/oulu/english/sports-and-exercise    
  

Kulttuurielämyksiä! // Some culture 
experience 

www.oulu2026.eu/en/  

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. 
//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 
 

Muuta mukavaa // Other nice things 

Exit Pakopelit 
Opiskelijakortilla / Student card - 5 € 
OLOn jäsenille / OLOs members – 2 € 
Exit Uusikatu, Uusikatu 22, 90100 Oulu 
Exit Kajaaninkatu, Kajaaninkatu 22, 90100 Oulu 
Exit Rotuaari, Kirkkokatu 17, 90100 Oulu 
+358 50 465 5181 (klo 10-21//10AM-9PM) 
www.exitoulu.fi  
 

Opiskelijalounasta // Student lunch 

Kampusten (Kelan ateriatuetuiden) 

opiskelijaravintoloiden aukioloajat sekä 

ruokalistat löydät Tuudosta. // You can find the 

opening hours and menus of the student 

restaurants in Tuudo. 

https://www.finnkino.fi/
http://www.elokuvateatteristar.fi/
http://www.ouka.fi/oek
https://www.oulunkorkeakoululiikunta.fi/fi
https://www.oulunkorkeakoululiikunta.fi/en
http://www.oulunkeilahalli.fi/
http://www.ouka.fi/liikunta
http://www.ouka.fi/oulu/english/sports-and-exercise
http://www.oulu2026.eu/en/
http://www.ouka.fi/kulttuuri/kulttuuria.htm
http://www.ouluthisweek.net/
http://www.oulusinfonia.fi/
http://www.exitoulu.fi/


 

Kartta // Map  

HOX! Kartta löytyy myös Tuudosta // Map is also in Tuudo 
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Restaurants and cafés  / Ravintolat ja kahvilat 

6/B 1 KTK:n kahvila Kahvio OLOhuone / OLOhuone Cafe

8/C 2 Humus kuppila / Humus Cafe 

6/D 5 Restaurant Napa + Café Hub

9/D  6 Restaurant Foobar 

3/D 4 Restaurant Foodoo

3/D 32 Restaurant Foodoo Garden

10/F 7 Restaurant Kylymä 

12/E 8 Restaurant Kastari 

2/E  Restaurant Mara

8/C 23 Café Tellus

7/C 17 Cafe & Juicebar

2/G  Cafe Messi

2/D 9 Subway

10/E 26 H2O

Faculties / Tiedekunnat 
 

Biokemian ja molekyylilääketieteen tdk / 

Faculty of Biochemistry and Molecular Medicine (Kontinkangas)

Humanistinen tdk / Faculty of Humanities

 Academic Affairs Service Point / Opintopalvelut  KE1020  5/C

  

Kasvatustieteiden tdk / Faculty of Education

 Academic Affairs Service Point / Opintopalvelut  KE1020  5/C

 

Luonnontieteellinen tdk / Faculty of Science

 Academic Affairs Service Point / Opintopalvelut  KE1020  5/C

  

Lääketieteellinen tdk / Faculty of Medicine 

(Kontinkangas, Aapistie 5 A)

 Henkilöstö- ja talousasioiden palvelupiste 

 Academic Affairs Service Point / Opintopalvelut

 

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu / Oulu Business School

 Academic Affairs Service Point / Opintopalvelut  KE1020  5/C

 

Teknillinen tdk / Faculty of Technology

 Academic Affairs Service Point / Opintopalvelut  KE1020  5/C

Tieto- ja sähkötekniikan tdk / 

Faculty of Information Technology and Electrical Engineering

 Academic Affairs Service Point / Opintopalvelut  5/C

Campus ICT 2/F

 Väylä

  

Kompassi-palvelupiste / Compass service point  6/C

 Academic Affairs Service Point / Opintopalvelut  

 KE1020, Opintokatu 

 Yliopiston pääkassa / The University main cashier. 

For the students / Opiskelijoille 
8/C 15 Examinarium - Sähköinen tentti PR106

11/H 13 YTHS / The Finnish Student Health Service (FSHS)

7/C  Ylioppilaskunta OYY / 

Student Union of The University of Oulu

11/E  PSOASin asuntoja / Student apartments

10/E 27 PSOAS Lounge

5/D 35 Liikuntapalvelut / Sports Services

Laptop Vendors / Läppärilainaamot

> Tekniikanaula, Tekniikankadun alussa

> Väylä, luentosalin L5 kohdalla

> Opintokatu, KTK142:n kohdalla 

11/E 12 Acio

2/F 16 Campus ICT

3/D 25 Campus Shop

10/E 28 Hairstore

8/B 31 Hiljainen huone / Quiet Room

5/A 21 Huoltokeskus ja valvomo / 

Service center and control room

5/D 29 Logistiikkakeskus / Logistics Center

3/D 19 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) / 

University Properties of Finland Ltd

4/G 20 Pyhän Luukkaan kappeli / Saint Luke Chapel

3/C 14 Terveystalo Oulu Linnanmaa

8/D 30 Yliopiston innovaatiokeskus /

University Innovation Centre, UIC

1/C 18 Kasvimuseo ja Kasvitieteellinen puutarha /

Botanical Gardens

  Tiedepuutarha / Science Garden

Agora 8/E

AT115, 116, 117, 124, 140 8/D

AT122, 146, 150 8/E

Arina-sali 5/F 

BF119 6/A

BK122 7/A

Examinarium PR106 5/D

FAB LAB 7/E

FY1035 8/B

FY1103 Anttilansali 

FY1120 8/C

GO101 9/A

GO102 8/A

GO223 8/B

HR142, 144 kokoushuone 11/E

HR145 Saalastinsali 12/E

HUM102 8/C

IT133–138 10/B

IT105, IT106 10/A

IT112, IT113 10/B

IT115 Wetteri-sali 10/B

IT116 10/B

KE251

KE1091 5/A

KE1095 6/A

KE1103 5/B

KO314 8/E

KS 217 3/C

KTK101 5/A

KTK126 5/B

KTK149 5/B

KTK175 6/B

L1 Pohjanmaan sali 6/C

L2 Kainuun sali 7/C

L3 Lapinsali 7/D

L4 Tönning-sali 6/D

L5 Oulun Puhelin-sali 5/D

L6 OP-Pohjola-sali 5/D

L7 6/C

L8 6/C

L9 6/C

L10 OP-sali 9/D

LO102–LO107  9/C

LO124 Areena  9/C

LO126–LO131  9/C 

M101 8/C

MA335–337 7/A

PR105, 106 5/D

PR101, 102, 104 6/D

PR115 kokoushuone 6/D

PR135 kokoushuone 6/F

PR167 6/E

PR181, PR174 6/E

PR183–191 6/E

PR194 6/E

PR302, PR325, PR405 6/D

SÄ102, 105 5/D

SÄ114, 116, 118 5/E

SÄ110, 112 5/D

TA101 5/D 

TA105 Arina-sali 5/F

TF103 7/D

TE320 9/C

TH118 5/D

TM113 5/E

TS101–104 9/F

TS107 kokoushuone 9/F

TS126–131 10/F

TS136–139 10/F

TS160–186 11/F

TS487 kokoushuone 10/F

YL124 8/D

YT116 kokoushuone 9/E

Main building / Päärakennus   12/E 10

Arkistotoimi ja kirjaamo / 

Registry Office and Central Archive 

(Records Management) 2. krs. / floor

Henkilöstöpalvelut / Human Resources  3. krs.

Koulutuspalvelut / Academic Affairs 3. krs.

Saalastinsali / Saalasti Hall 1. krs. 

Strategian ja tiedepolitiikan yksikkö /  4. krs

The Unit for Strategy and Science Policy

Talouspalvelut / Financial Services 

Tila- ja turvallisuuspalvelut / Estates and Safety Services 3. krs.

ICT-palvelut / ICT Services

Palvelupisteet / Service points 

Library / Kirjasto 

2/D  Tiedekirjasto Pegasus / Pegasus Library

Centre for Wireless Communications CWC 4. krs. / floor 10/F

Giellagas-instituutti 3. krs. / floor 8/B

Martti Ahtisaari Instituutti (MAI) / Martti Ahtisaari Institute (MAI) 5/F

Thule-instituutti / Thule Institute   10/A

Täydentävien opintojen keskus (TOPIK) /  4. krs. / floor 7/F

Extension School

Tellus      8/C 22

Aspire, Brisk, Chill, Dynamic, Edge, Frost Club, Galaxy and Horizon,  Nest, Square 

Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet/ 

Communications, Marketing and Public Affairs 2. krs. / floor 9/C 34

Office supply storerooms / Täyttöpalvelupisteet

10/E  TILA 132 / Täyttöpiste A 

5/D  SÄ101 / Täyttöpiste C 

8/B  FY1047 / Täyttöpiste 

Car Rental / Autovuokraus

5/C  Car keys / Avainkaappi  

4/B  Cars / Autot

For the staff / Henkilökunnalle
8/E 24 Kuntosali (vain henkilökunnalle) / Gym (staff only)

11/H 11 Mehiläinen

5/F 33 Videostudio
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