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 FUKSIVASTAAVIEN TERVEHDYS  
Tervetuloa fuksit!  

Onnea opiskelupaikan johdosta! Iloitkaa siis opiskelupaikoistanne ja odottakaa 
syksyä avoimin mielin! Se tulee tuomaan teille paljon uusia ystäviä ja tuttuja! 
Pienryhmästänne tulee teidän tukenne ja turvanne, mutta muistakaa tutustua myös 
muihin opeopiskelijoihin, sillä yhteistyön merkitys korostuu opinnoissamme ja 
tulevissa työtehtävissännekin entistä enemmän.  

Fuksivuoteenne tulee mahtumaan paljon kaikkea uutta. Alkuun kaikki saattaa 
tuntua sekavalta, mutta kyllä kaikki selkiytyy! Kysykää siis rohkeasti apua 
tuutoreiltanne, teidän hallituskummeiltanne OLO ry:stä sekä meiltä 
fuksivastaavilta.  Tästä oppaasta sinun pitäisi löytää kaikki tarvittava tieto, mutta 
kysyä voi myös FB:ssä Uni. Oulu LO-19 - ryhmässä, jossa me ja tuutorit olemme 
aina valmiina auttamaan!   

Muistakaa tehdä kaikki tarvittavat yliopistoon ja opiskeluun liittyvät asiat ajoissa, 
jotta voitte nauttia kesästä! Syksyä innolla odotellessa! Opiskelu tulee olemaan 
erittäin antoisaa! Me vanhemmat opiskelijat odotamme innolla, että pääsemme 
tutustumaan teihin!  

Ethän säikähdä oppaan pituutta. Melkein kaikki oppaan tekstit ovat sekä 
suomeksi, että englanniksi, sillä ainejärjestömme haluaa ottaa huomioon myös 
muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvat opiskelijat, joita tiedekunnassamme 
on runsain määrin.  

Syksyllä nähdään!  

Suvi Sjöberg, Jukka Turunen 

ja Gautier Baudry  



HELLO FROM THE FRESHMEN COORDINATORS! 
Hello new freshmen!  
  
First of all, congratulations on your achievement! Now you can celebrate that  
your hard work has paid off and can look forward for fall with an open mind! 
It will bring lots of new people and friends to your life! Your classmates will be  
your main support during studies, but remember to also get to know people from 
different groups because the importance of cooperation is growing in our studies 
and also in work life. Freshman year will be a great adventure, filled with lots 
of new things.   

At first everything might seem a little confusing, but everything will become    
clear at some point. Don’t be afraid to ask advice from your tutors,  
your godparents from OLO ry or us freshmen representatives. 
In this guide you should find every bit of knowledge you need, but you can  
always ask help at Facebook from Uni. Oulu LO-19 group.  
  
Remember to do every thing needed for your University studies before fall, so 
you can enjoy your summer before starting your studies. Your years of studying  
will be exciting time for you and even we older students can’t wait to 
get to know  you!  

And don’t be afraid of this guide’s length. Almost every bit of  information  
in this guide are written in finnish and english,  because our guild wants 
to ensure that everyone feels included, even though their native language  
isn’t finnish!   

See you in the fall!  

Suvi Sjöberg, Jukka Turunen 

and Gautier Baudry 



MITÄS MINÄ NYT TEEN?  

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

• Noudata todella tarkasti yliopiston lähettämiä ohjeita!

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

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

• Hommaa opiskelijakortti. Voit tilata Frank-opiskelijakortin. Voit tehdä sähköisen 
opiskelijakortin tai tilata muovisen opiskelijakortin osoitteessa myfrank.fi! Myös 
Tuudo sovellukseen on mahdollista luoda opiskelijakortti. Tämä kannattaa tehdä 
ajoissa, jotta voit helposti todistaa olevasi opiskelija esimerkiksi yliopiston 
ravintoloissa!

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

• Hoida asuntoasiat kuntoon! Kaikilla tulee olla oma koti! 

• TULE YLIOPISTOLLE MA 2.9. KLO 9:00!

Lisäksi suosittelemme tekemään myös seuraavat jutut:

• Liity oman ainejärjestösi OLOn sekä SOOLin jäseneksi

• Liity yleiseen luokanopettajafuksien Facebook-ryhmään Uni. Oulu LO-19 

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

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

• TULE FUKSIPIKNIKILLE SUNNUNTAINA 1.9. KLO 16 Ainolan puistoon! 
(Säävaraus.)

Lisätietoa näistä saat Olon Facebookista ja Uni. Oulu LO-19 ryhmästä 
pienryhmäohjaajiltasi, sekä infoista kun koulu alkaa. Muista myös kysyä, ettei mikään 
jää epäselväksi!

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


What now? 

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

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

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

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

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

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

o Get an apartment! For those still looking for one check out psoas.fi.
o COME TO SCHOOL ON MONDAY 2nd OF SEPTEMBER AT 9AM!

Also remember the following:

• Join Uni. Oulu ITE-19 and Uni. Oulu LO-19 Facebook groups!
• Get yourself an e-mail address from the ICT-support center. You will get this 

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

1.9.2019!
• Don’t stress! At this moment, things may seem a bit confusing but it will all 

fall into place during the first few weeks. 

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

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


TÄSSÄ OVAT 
PIENRYHMÄOHJAAJANNE!  
- HERE ARE YOUR TUTORS! 

Laura Haapaniemi  

Ikä: 20

Kotipaikkakunta: Teuva  

Harrastukset: Pelaan salibandya ja 
soittelen pianoa, lisäksi tykkään kutoa 
talvisin villasukkia  

Vinkki fukseille: Nauti, kokeile, heittäydy 
ja ota ilo irti fuksivuodesta!   

Veera Häll   

Ikä: 22

Kotipaikkakunta: Oulu 

Harrastukset: Vapaa-aika kuluu 
kavereiden kanssa ja välillä 
saatan kuntosalillekkin eksyä  

Vinkki fukseille: 
Ennakkoluulottomasti taphtumiin  
mukaan, fuksisyksy on 
ikimuistoinen once in 
a lifetime kokemus!  



 
Helmi Luukka 

Ikä: 22

Kotipaikkakunta: Espoo 

Harrastukset: Teatteri ja lumilautailu  

Vinkki fukseille: Usko itseen vie 
jo pitkälle:—) Luota siihen, että osaat 
ja tulet kyllä ymmärtämään miten 
kaikki hoituu. Ja tietty nauti ja pidä 
hauskaa!  

Hanna Hietala 

Ikä: 28

Kotipaikkakunta: Oulu 

Harrastukset: Pidän ruuanlaitosta 
ja ulkoilusta 

Vinkki fukseille: Osallistukaa 
tapahtumiin, tavatkaa uusia 
ihmisiä ja kokeilkaa uusia 
asioita. Olkaa itsellenne 
armollisia ja nauttikaa 
fuksivuodesta!  



 
Jenni Suutarinen 

Ikä: 22

Kotipaikkakunta: Seinäjoki 

Harrastukset: Laulu, pianon soitto ja ulkoilu. 

Vinkki fukseille: Vinkki fukseille: Älä 
stressaa turhia, kaikki järjestyy kyllä! Nyt 
pidät hauskaa ja nautit 
fuksivuodesta, oot sen ansainnut!  

Josefiina Asikainen 

Ikä: 23

Kotipaikkakunta: Oulu 

Harrastukset: Sali ja ryhmäliikuntatunnit, 
nautin leipomisesta ja kesällä säiden 
salliessa käyn suppailemassa. 

Vinkki fukseille: Muistakaa nauttia 
fuksivuodesta täysillä, sillä siitä tulee 
teidän elämän paras vuosi. 
Rentoutukaa loppukesä hyvin, että 
jaksatte syksyllä olla mukana kaikissa 
mahtavissa tapahtumissa!  



  Henna Hassinen 

Ikä: 22

Kotipaikkakunta: Etelä-Pohjanmaan 
sydän elikkä Seinäjoki 

Harrastukset: Kerään mansikoita 
maalivahtina säbässä. Lisäksi 
rakastan laulamista ja huvikseni 
soittelen välillä pianoa, kitaraa ja 
ukulelea.   

Vinkki fukseille: Ota fuksivuodesta 
kaikki mahdollinen irti, se on vaan 
kerran! (Ellet hae 
pienryhmäohjaajaksi ja elä sitä 
uudelleen 🙂  )  

Teemu Arkkila 

Ikä: 22

Kotipaikkakunta: Janakkala 

Harrastukset: Salibandy 

Vinkki fukseille: Osallistukaa 
rohkeasti erilaisiin tapahtumiin 
heti alusta saakka. Ole oma itsesi 
ja tutustu uusiin mukaviin ihmisiin. 
Muistakaa, että opiskelujen 
keskellä vapaa-aika on myös 
tärkeää. Mahtavaa fuksivuotta 
teille kaikille!  



 
Karita Jaakola 

Ikä: 20

Kotipaikkakunta: Oulu 

Harrastukset: Salilla käyminen (ja 
päiväunien nukkuminen, mikäli 
opinnot ja työt sallivat) 

Vinkki fukseille: Anna mahdollisuus 
hyvien muistojen syntymiselle 
olemalla oma itsesi ja kokeilemalla 
rohkeasti uusia asioita. Alku saattaa 
vaikuttaa sekavalta, mutta kaikki 
selkenee ajan kanssa ja 
opiskelijaelämä tulee tutuksi. Nauti 
fuksivuodesta - se on ainutlaatuinen 
ja ohi silmänräpäyksessä!  

Anssi Tornberg 

Ikä: 21

Kotipaikkakunta: Kerava 

Harrastukset: Kuningaslaji eli 
jalkapallo. Tämän lisäksi kaikki 
muukin urheilu on kivaa.           

Vinkki fukseille: Ottakaa kaikki ilo 
irti fuksivuodesta ja 
nauttikaa OLOstanne.  



 
Jaakko Toppinen 

Ikä: 21

Kotipaikkakunta: Kajaani 

Harrastukset: Kitaran soitto, kuntosali 
ja kaikenlainen höntsäily  

Vinkki fukseille: Ole oma itsesi, 
tutustu ennakkoluulottomasti uusiin 
ihmisiin ja palauta kurssitehtävät 
ajoissa. Niillä pääset jo pitkälle! :)  

Jonna Piippo 

Ikä: 21

Kotipaikkakunta: Vaala 

Harrastukset: Pianon soittaminen 
ja leipominen  

Vinkki fukseille:  Ota 
fuksivuodesta kaikki ilo irti! 
Tutustu uusiin ihmisiin ja Ouluun 
esimerkiksi erilaisten 
opiskelijatapahtumien kautta.  



INTERCULTURAL TEACHER’S 
EDUCATION TUTORS 

Laura Putkinen 

Age: 21 

Hometown: Tampere 

Hobbies: Sports, Scouts and Avanto  
  
Tips for freshmen: Smile, chat and be 
you it is not often when people at 
university bite. Do 
your assignments on time that way 
you don’t need to stress an hour 
before the deadline.  

Venla Lääperi 

Age: 23 

Hometown: Lappeenranta 

Hobbies: Handicrafts, Speksi and 
hanging out with my cats  
  
Tips for freshmen: 
Learn the best way for you to study an
d try to do all your schoolwork on time 
-you won't have to stress so much at  
the last minute and you can enjoy your
 freetime in peace!  

Maisterivaiheen pienryhmäohjaaja on Heidi Kuusela



FUKSIN VUOSI  / FRESHMAN YEAR 

LOn fuksivuosi 

Ensimmäinen vuosi yliopistossa alkaa olemaan takanapäin, ja huh, 
minkälainen vuosi se olikaan. Kun mietin kulunutta fuksivuotta, nousee 
päällimmäisenä mieleen kiitollisuus. Kiitollisuus kaikista uusista ystävistä, 
kavereista ja tutuista, joihin pääsi vuoden aikana tutustumaan. Kiitollisuus 
siitä, että olemme vuoden lähempänä valmistumista mitä hienoimpaan 
ammattiin!   

Kun aloitin yliopiston, olin melkeinpä kauhuissani. Miten tulen 
pärjäämään? Löydänkö uusia ystäviä? Pärjäänkö opinnoissani? Pian 
kuitenkin huomasin, että nämä tuntemukset olivat täysin turhia. Kun 
meidät jaettiin omiin pienryhmiimme, alkoi jännitys karisemaan ja olo 
rentoutumaan. Jo tutustumisleikeistä alkaen huomasin ryhmämme rennon 
ja hyväksyvän ilmapiirin. Pienryhmäohjaajamme ottivat meidät mahtavasti 
vastaan ja halusivat selvästi, että jokaisella meistä on hyvä ja turvallinen 
olo tulla opiskelemaan! Kannustaisinkin teitä uusia fukseja kääntymään 
rohkeasti pienryhmäohjaajienne puoleen, he ovat siellä aivan teitä varten. 
Oli kyse sitten hukassa olevasta luentosalista tai fuksisitsien 
pukeutumiskoodista, vastauksen löydät pienryhmäohjaajaltasi!  

Etukäteiskuvitelmani yliopistosta oli armotonta pänttäämistä ja 
loputtomasti tenttejä. Luokanopettajan koulutus on kuitenkin paljon 
muutakin. Opiskeluissa on ollut rento, mutta päättäväinen ote. Kirjallisen 
ja akateemisen opiskelun lisäksi olemme päässeet huovuttamaan, 
heittämään turbokeihästä, ompelemaan ompelukoneella, naulaamaan 
nauloja ja sahaamaan lautoja. Olemme päässeet ideoimaan yhdessä 
mukavia projekteja sekä käyttämään mielikuvitustamme ja 
luovuuttamme.   

Jos välillä käsityön tunnilla ompelukoneen langat menivät solmuun tai 
naulat kiemuraan, pystyi aina koputtamaan kaveria olkapäähän ja 
kysymään apua. On mahtava huomata, kuinka “kilpailun” sijaan tuemme 
toinen toisiamme. Jos jokin asia tuntui haastavalta, kaverin kanssa 
yhteistuumin saatiin hommat jälleen rullaamaan. Tämä kuvaa mielestäni 
hyvin kasvatustieteiden tiedekunnan ilmapiiriä; yhteisöllisyys ja 
ryhmähenki ovat tärkeitä tekijöitä, jotka mielestäni näkyvät opintojemme 



arjessa ihan käytännön asioissakin. Jos jokin asia on epäselvä, saa siihen 
vastauksen opiskelijatovereilta yleensä tuossa tuokiossa. Se onkin vinkkini 
teille uusille fukseille; kysykää rohkeasti neuvoa ja apua, älkääkä jääkö 
yksin murehtimaan. Tyhmiä kysymyksiä ei ole olemassakaan.  

Haluammekin toivottaa sinut, tuleva fuksi, lämpimästi tervetulleeksi 
opiskelemaan Oulun yliopistoon. Voin sanoa, että saavut mukaan 
mahtavaan jengiin! Olet tehnyt kovan työn opiskelupaikan 
saavuttamiseksi, ja nyt on aika nauttia. Kohtaa ensimmäinen vuotesi avarin 
mielin. Lähde rohkeasti mukaan opiskelijatapahtumiin ja tutustu uusiin 
ihmisiin. Tämä mustahaalarinen kansa on leppoisaa ja mukavaa sakkia! 
Nähdään syksyllä!  
 

Laura Kojonen LO 18-D  



 Taikan fuksivuosi 

Fuksivuosi alkaa olla paketissa, ja kesäkin on jo aivan nurkan takana.On 
siis  oiva  hetki muistella omaa  tähänastista  taivaltamme  opintojen 
parissa. 

Etenkin alussa uutta informaatiota tulee joka suunnasta, ja ei haittaa 
vaikkei kaikkea sisäistä heti. Jo ensimmäisen viikon jälkeen olimme 
melko hyvin perillä opiskeluun liittyvistä asioista, ja pään sekaisin 
pistäneet kysymyksetkin vähenivät huomattavasti itsestään. Kiitokset 
tästä menee myös pienryhmäohjaajillemme, jotka olivat alusta asti 
avoimia ja jaksoivat auttaa ”tyhmienkin” kysymysten selvittämisessä.  
Pienryhmäohjaajien sekä omaopettajan tarjoaman tuen avulla oli helppo 
päästä sisälle opiskelijaelämään. 

Tärkeimmäksi yksittäiseksi tukiverkoksi muodostui  aika nopeasti oma 
pienryhmä. Meillä taikalaisilla oma porukkamme on todella tiivis, ja 
tykkäämme pitää hauskaa  sekä yliopistolla että vapaa-ajalla. Tästä 
syystä kutsumme itseämme Taikaperheeksi, ja sitä se on todellakin 
myös ollut. 

Taikalaisena meidän fuksivuoteemme  kuului  samat kurssit kuin laaja-
alaisilla ja teknoilla, mutta taikalaisuus näkyi silti selvästi. Lähes kaikki 
meistä ovat taiteellisesti lahjakkaita tai ainakin kiinnostuneita jostain 
taiteenlajista. Kursseilla aiheita tarkastellaan monesti taiteen 
näkökulmasta, ja meitä on myös kannustettu taiteelliseen ilmaisuun. 
Esimerkiksi kasvatustieteiden perusopintojen seminaariryhmissä 
olemme  joskus  saaneet tehdä vaihtoehtoisina suoritustapoina  lauluja, 
runoja ja pieniä näytelmiä. 

Kaiken kaikkiaan fuksivuosi on ollut elämämme parasta aikaa. Opiskelu 
ei ole aina edes tuntunut opiskelulta, kun hommia on saanut tehdä 
yhdessä mahtavien opiskelukavereiden kanssa.  Mieleenpainuvimmat 
hetket tapahtuvat usein opiskelujen ulkopuolella, joten tapahtumissa 
kannattaa käydä aktiivisesti. Aika menee älyttömän nopeasti, joten 
nauttikaahan joka hetkestä ja ottakaa ilo irti! :) 

Helmi Rantanen & Jaakko Toppinen, Taika-18  



 

Taika-18

Tekno-18



Teknon fuksivuosi 

Moikka moi kaikki uudet fuksit ja hurjasti onnea opiskelupaikasta! Olette 
tehneet kovan työn päästäksenne opiskelemaan Oulun yliopistoon ja 
voitte olla ylpeitä itsestänne. Meidän ensimmäinen opiskeluvuotemme 
alkaa olla lopuillaan ja mikä mahtava vuosi tämä onkaan ollut.  

Ensimmäiset viikot tuntuivat jännittäviltä ja uutta asiaa tuli todella paljon. 
Fuksisyksyyn mahtui monia tapahtumia sekä myös meidän ensimmäinen 
harkka. Ensimmäinen opiskeluvuotenne tu lee koostumaan 
kasvatustieteen perusopinnoista sekä taide- ja taitoaineiden kursseista. 
Lähiopetuksen vähäisyydestä johtuen itsenäistä työskentelyä tulee 
olemaan paljon, mutta mekin olemme selvinneet siitä kunnialla.  

Monet varmaan miettii, että mikä ihme tämä teknoporukka on. Minä ja 
monet muut mietimme ensimmäisinä päivinä ja viikkoina, että mitä ihmettä 
teemme tällä luokalla. Meidän koulutuksemme poikkeaa laaja-alaisesta 
koulutuksesta siten, että meillä on yksi kurssi teknologiapainotteista 
opetusta toisen vuoden keväällä. Mutta mikä parasta, tämän avulla 
saadaan etua muihin työmarkkinoilla!  

Alkuhämmennyksestä huolimatta, en kadu hetkeäkään, että päädyin juuri 
tälle luokalle. Meillä teknoilla on ihan huikea porukka ja saan olla 
kiitollinen, että olen päässyt tutustumaan näihin ihaniin ihmisiin. Meidän 
vuosikurssimme yhteishenki on ollut jotain ihan käsittämättömän hienoa ja 
parhaat opiskelutoverit ovat tuoneet lisää intoa opiskeluun ja arkeen.  

Tsemppiä opintoihin ja muistakaa nauttia tästä ajasta. Kaikki selkenee 
ensimmäisen vuoden kuluessa, vaikka alussa saattaakin tuntua siltä, että 
on  ihan hukassa. Itse ainakin olin. Muistakaa mennä rohkeasti mukaan 
erilaisiin tapahtumiin, sillä siellä niitä parhaita muistoja tehdään! Tulkaa 
nykimään rohkeasti hihasta meitä muita opiskelijoita, jos joku asia 
mietityttää.  
Terkuin 

Viivi Soppela Tekno -18  



ITE 

Dear new ITE students,   
Congratulations on making it to the Intercultural Teacher Education program!  
Soon you will begin your studies here in Oulu and it must be exciting. You might be feeling a 
bit anxious, but no need to worry. Soon you will meet your new classmates who you will be 
stuck with for at least the first year and begin this exciting new journey at the University of 
Oulu. I can guarantee your first year will be eventfully and you’ll gain memories, both good and 
bad, which will last for a lifetime. You will start with some basic studies of education but also 
have subjects like crafts, arts, music and PE to balance it out. Those lessons will bring you 
back to your own school days.  

Discussions, debates and disagreements will be present in your daily studies and those will be 
fruitful material for your future. In order to get the most out of your first year in teacher 
education, we suggest to say yes for new experiences and people! Most likely you will face 
some difficult and stressful moments during your studies. But together with your classmates 
you will overcome these obstacles and become even stronger!   

We are looking forward to meeting you, welcome to the ITE and OLO family!  

See you soon! -Laura Putkinen ITE-18 



OPINTONEUVOJIEN TERKUT  

Kuka olet, mistä tulet? (/mikä olet koulutukseltasi) Who are you, 
where you come from?
 
Hei, olen Katja Holtinkoski-Perttula. Olen valmistunut Oulusta 
teknologiapainotteisesta luokanopettajakoulutuksesta syksyllä 2006 ja 
talven kouluilla sijaistamisen jälkeen päädyin opintoneuvojaksi 
kasvatustieteiden tiedekuntaan elokuussa 2007.
Hi, I’m Katja Holtinkoski-Perttula. I graduated from the technology 
based primary teacher education programme in 2006. After 
graduation, I’ve been working as a teacher and an education designer.
 
Hei!
Olen Minna Sainio ja opiskelin tekno-02 –ryhmässä Katjan kanssa. 
Valmistuin keväällä 2008, jonka jälkeen olen ollut kotiäitinä, 
erityisopettajan sijaisena sekä nyt jo 8 vuotta töissä täällä yliopistolla 
opintoneuvojana ja koulutussuunnittelijana.
 Hi!
I’m Minna Sainio. I have studied in tekno-02 –group with Katja. I 
graduated in 2008 and after that I have been home with my children 
and worked as a substitute special education teacher. Now I have 
been working here almost 8 years as a study councellor and an 
education designer.

Moi, olen Jani Haapakoski ja olen valmistunut ITEstä ja päädyin 
siviilipalveluksen jälkeen töihin tiedekuntaan 2006. Siitä asti olen 
toiminut kansainvälisten asioiden koordinaattorina tiedekunnassa ja 
2017 lukuvuodesta asti myös ITEn opintoneuvojana ja kansainvälisten 
harjoitteluiden yhteyshenkilönä.
Hello, my name is Jani Haapakoski and I have graduated from the 
Intercultural Teacher Education program and worked at the faculty 
since 2006 as an international coordinator. Starting from last year, I 
have also been a study advisor for the ITE students and a contact 
person for practices abroad.



Mikä on toimenkuvasi tiedekunnassamme? What is your job 
description in our faculty?
 
Katja: Toimin tiedekunnassa opintoneuvojana ja 
koulutussuunnittelijana. Minun vastuullani ovat 
luokanopettajakoulutusten opiskelijat. Koulutussuunnittelijana teen 
muun muassa lukujärjestystyötä, opetussuunnitelmatyötä ja osallistun 
monenlaisiin tiedekunnan ja yliopistotason palavereihin ja koulutuksiin.
Katja: I work as an education designer in primary teacher’s degree 
programme. It means that I give student counselling, work with 
curriculum and timetable.

Minna: Toimin tiedekunnassa koulutussuunnittelijana 
erityispedagogiikan ja luokanopettajan
tutkinto-ohjelmissa. Työtehtäviini kuuluu opiskelijoiden auttamista 
(mm. opintoneuvontaa), opetussuunnitelmatyötä, lukujärjestystyötä, 
sivuaineasioita sekä muita opintohallinnollisia tehtäviä.
Minna: I work as an education designer in the special education’s 
degree programme and the
primary teacher’s degree programme. It means that I for example help 
students (student councelling), work with
curriculum issues, timetables and minor subjects issues.
.
 
Jani: Monelaisen jännän äärellä tulee puuhattua, mutta opiskelijoiden 
näkökulmasta tärkeimmät tehtäväni ovat ITEn opintoneuvonta sekä 
opiskelijavaihtoihin ja ulkomailla suoritettaviin harjoitteluihin liittyvä 
neuvonta ja järjestelyissä jeesaaminen.
Jani: I’ll help ITE students with their studies and everyone else with 
exchanges and practices
abroad



Minkälaisten asioiden kanssa me opiskelijat voimme teidän 
puoleenne kääntyä? With what kind of issues can students seek 
your guidance?
 
Katja, Minna ja Jani: Opiskelijat voivat ottaa meihin yhteyttä 
melkeinpä missä tahansa opintoihin liittyvissä asioissa. Tavallisimmin 
ohjausta haetaan opintojen suunnitteluun ja ajoitukseen liittyvissä 
asioissa (ja vaihtoasiat ja harkat Janilla). Autamme myös opiskelijoita 
esimerkiksi hakemaan ohjausta opintopsykologilta, ottamaan yhteyttä 
opettajiin ja antamaan palautetta. Ohjausta varten kannattaa varata 
ohjausaika, mutta lyhyempiä asioita voi myös käydä kysymässä, 
milloin tahansa oven ollessa auki.

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



Mikä on ollu mieleenpainuvin muisto omalta fuksivuodelta? What 
is your most memorable freshman year memory?
 
Katja: Aloitin opintoni syksyllä 2002. Olin jo ehtinyt olla lukion jälkeen 
töissä ja etsiä omaa opiskelualaa, joten yliopisto ei ollut minulle 
ensimmäinen lukion jälkeinen opiskelupaikka. Mieleenpainuvinta 
omasta fuksivuodesta oli varmasti oma ihana opiskeluporukka, jonka 
kanssa vietettiin paljon aikaa niin opintojen parissa, kuin vapaallakin. 
Oli ihana päästä opiskelemaan toivomaansa alaa ja löytää ympäriltään 
ihmisiä, joiden kanssa viihtyi ja halusi arkea jakaa.
Katja: I started my studies in 2002, so it has been quite a while since I 
was a freshman. The most memorable of that year must have been 
my very own study group tekno-2002.

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

 
Jani: Opiskelu oli oikein mukavaa aikaa ja maailmankuva muuttui 
moneen otteeseen ja siinä ohessa tuli opittua yhtä sun toista 
hyödyllistä. Joskus on niitä aikoja ikävä ja monesti taas eiJ.
Jani: I started way back in 1998 and what little I remember has now 
transformed, as the time has passed, into memories of extraordinary 
growth, self-discovery and continuous enlightenment.



Ja vielä viimeinen vinkki uusien opiskelijoidemme arkea 
sujuvoittamaan? Tips to make freshmens every day life easier.
 
Katja: Kannattaa pitää erityisesti huolta omasta ja 
opiskelijakavereiden jaksamisesta. Opinnot vaativat paljon, mutta 
niistä myös saa paljon etenkin silloin, kun oma opiskeluporukka on 
hyvä ja siellä on kaikkien kiva ja hyvä olla. Opiskelijakaverit ovat myös 
oman opiskelun paras tuki ja yhdessä tekemällä/pohtimalla asioista 
oppii eniten.
Katja: Take care of yourself and your study mates!
 
Minna: Ajankäytön suunnitteluun kannattaa panostaa. Luentojen 
lisäksi on hyödyllistä kalenteroida itsenäiset tehtävät, deadlinet ja 
ryhmätyöt, niin työmäärä jakautuu tasaisemmin ja välttyy viime hetken 
paniikeilta. Opinnoista kannattaa ottaa kaikki ilo irti ja osallistua 
aktiivisesti kaikkeen ympärillä tapahtuvaan!
Minna: Planning and scheduling is something you should put an effort 
to. It’s useful to mark on your calendar also the independent and 
group assignments and deadlines in addition to the lectures and 
seminars. This helps to even out the workload and prevents last 
minute panics. Above all studying, is something you should enjoy and 
make most of it. I also encourage you to actively take part on 
everything that’s happening around you!
 
Jani: Samoja ajatuksia kuin Katjalla ja Minnalla, mutta ehkä 
lisäyksenä, että muistakaa rohkeasti hakea neuvoa sekä meiltä, että 
opiskelijakavereilta.
Jani:  Minna and Katja already shared some wise words but generally 
always ask if you do not know something! We will help you as much 
as we can.



 
Yhteisesti haluamme vielä hoksauttaa, että kannattaa opetella 
heti alusta asti seuraamaan opintojesi etenemistä. Printtaa oma, 
opintojen alussa tehtävä, opintosuunnitelma (HOPS) talteen ja 
seuraa opintojen etenemistä oodista.
As a reminder, remember to keep track of your studies, already 
since the beginning. The individual study plan is a great tool for 
this (done during the 1st semester) and keep the checking your 
progress in Weboodi.
 



OULUN 
LUOKANOPETTAJAOPISKELIJAT RY 

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

Tykkää meistä Facebookissa:  
Oulun luokanopettajaopiskelijat ry,  

Instagramissa: OLO ry 

Snapchatissä: OLO_ry 

 
sekä tutustu nettisivuihin: www.olory.net!  

http://www.olory.net


 

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

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

Like us on Facebook:  
Oulun luokanopettajaopiskelijat ry,  

Instagram: OLO ry 

Snapchat: OLO_ry 
www.olory.net!

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


LIITY OLOON! / JOIN OLO! 

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

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

• Alennuksia Olon järjestämiin tapahtumiin.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Miten toimin? 

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

Saaja (Recipient): Oulun Luokanopettajaopiskelijat ry

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

Viitenumero (Reference number): 19538

Jäsenmaksu (Membership fee): 30€ 

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

Membership fee for exchange students:  5€

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



PUHEENJOHTAJAN TERVEISET 

Moikkista kaikki uudet fuksit!   
Ihan ensiksi mitä isoimmat onnittelut opiskelupaikasta! Seuraavien vuosien 

aikana tulet kokemaan luultavasti paljon unohtumattomia hetkiä ja 

tutustumaan uusiin ihmisiin ja toivottavasti myös pitkäaikaisiin ystäviin. 

Pääsykoerumba oli varmasti hyvin kuormittavaa, joten toivottavasti olet siitä 

kerennyt jo toipua ja olet valmis fuksivuoteen!  

Nimeni on Sara  Hagelberg, aloitan syksyllä 2019 viidennen vuoteni laaja-

alaisena luokanopettajaopiskelijana ja toimin ainejärjestömme hallituksen 

puheenjohtajana. Seuraavaksi tulenkin kertomaan tei l le vähän 

ainejärjestötoiminnasta ja opiskelijakulttuurista. Oulun yliopistossa toimii noin 

40 eri ainejärjestöä, jotka toimivat opiskelijoiden yhdyslinkkinä omaan 

opiskelijakulttuuriin ja tiedekuntaan. Meidän ainejärjestömme, jota kutsutaan 

myös tutummin killaksi, on Oulun luokanopettajaopiskelijat ry eli OLO 

ry.  OLO:ssa  opiskelee reilut 500 opiskelijaa, joiden etujen ajaminen on 

hallituksen yksi päätehtävistä. Muita tärkeitä tehtäviämme ovat oman 

kahvilamme ylläpito, erilaisten tapahtumien järjestäminen sekä yhteydenpito 

yliopistoon, tiedekuntaan ja muihin ainejärjestöihin. Syyskokouksessa 

äänestämme aina tulevan vuoden hallituksen toimijat, jotka ovat vuoden 

kerrallaan vastuussa ainejärjestöstämme ja sen toiminnasta. Pyrimme 

pitämään toimintamme mahdollisimman läpinäkyvänä, jotta jäsenistö näkisi 



mitä me oikein hallituksessa teemme. Tarkoituksenamme on myös järjestää 

erilaista ja mukaansatempaavaa ohjelmaa jokaiselle opiskelijalle ja tarjota 

jäsenillemme erilaisia etuja! Etuihimme kuuluu muun muassa tarjouksia 

kahvilastamme, alennusta tapahtumistamme, vuosittain muuttuvia jäsenetuja 

yhteistyökumppaneiltamme, joita ovat tänä vuonna Exit Oulu, Jumpru Pub ja 

45-special. Mutta mikä tärkeintä! Jäsenenämme saat kantaa ylläsi kauniita 

mustia opiskelijahaalareitamme ja koristella ne hauskoilla haalarimerkeillä!  

Omasta puolestani voin sanoa, että olen nauttinut hallituksessa 

työskentelystä, jonka takia olenkin toiminnassa mukana jo toista vuotta! Mikäli 

toimintamme kiinnostaa tai ihmetyttää, vastailen mielelläni kysymyksiin ja 

samalla pääsen tutustumaan uusiin jäseniin! Olen alkusyksyn harjoittelussa 

Espanjassa, joten hyppään menoihin mukaan vasta syysloman jälkeen. 

Tulehan sitten siis ihmeessä moikkaamaan ja kertomaan miten syksy on 

siihen mennessä mennyt!  

Toivotan siis mitä mahtavinta syksyn alkua ja intoa opintoihin!   

Hallituksen puheenjohtaja   

Sara Hagelberg   



GREETINGS FROM THE PRESIDENT 

Hey new freshmans!   

First of all,  congratulations of getting  in to  the University of Oulu! Over  the 

next  few years you will probably experience a  lot of unforgettable moments  

and  get  to  know  new  people  and  hopefully  also  long-term  friends.  

Entrance exams was definetly very stressful, so hopefully you have recovered

 from it and you are ready for your freshman year! 

My name is Sara Hagelberg and I will start my fifth year as a comprehensive 

class  teacher  in  the  autumn  of 2019. I  work  as a  chair  the  board  of  our  

student  organisation. Next, I  will  tell  you  a  little  about  the  organizational 

activities  and  student  culture.  The  University  of Oulu  has  about 

40  different  associations,  which  serve  as a  link  between  students  and  

their  own  student  culture and  faculty.  Our  substance  organization,  

also known as the more familiar guild, is the Oulun luokanopettajopiskelijat ry 

(OLO). Over 500 students are studying at OLO, and one our main  tasks  is 

to make  sure  everything  is  fine with  our  studies  and help  our members  if  

needed. Other  important  tasks  include maintaining our own café, organizing  

various  events  and  communicating  with  the  university,  faculty  and  other 

student  organizations. At  the  fall  meeting,  we  will  always  vote  for 

the  new  board  of  the  coming  year,  who  will  be  responsible  for  our  

organization  and  i ts  activities  on  upcoming  year.  Our  goal  is 

to  keep  our  actions   as  transparent  as  possible  so  that  our  



members see what we do at our board work. We also aim to organize a diver

se and engaging program  for each student and provide our members with a  

variety of benefits! Our benefits include offers from our café, discounts on eve

nts,  annual  membership  benefits  from  our  partners,  wich  are  Exit  Oulu,  

Jumpru  Pub and 45-special.  But  most  importantly! As an  our  member 

 you can wear beautiful black student overalls and decorate them with funny b

adges!  

For my part, I  can  say  that  I have enjoyed board work, which  is why  I am 

involved  in action for  the  second  year  in a  row! If  you  are  

interested  or  wondering  about  our  activit ies, I  wil l  be  happy  

to  answer  your  questions  and at  the  same  time  get  to  know  our  

new  members! I  will  be  at  training  in Spain for  the  first  two  months,  

so  I  wi l l  j o i n  t he  Un i l i f e  on l y  a f te r  t he  au tumn  ho l i day. 

So, let’s chat how the fall has gone by then!  

So I wish you the greatest start of autumn and enthusiasm for your studies!  

Chairman of the board   

Sara Hagelberg  



OLON HALLITUS 

Sara (pj). Järjestötiimi: Emma (vpj), Emmi (sihteeri), Olivia (viestintävastaava). Taloustiimi: Lassi 
(rahastonhoitaja), Jukka ja Vilma (kahviovastaavat). Jäsenistötiimi: Suvi K., Gautier (Kuutti), 
Mariam (edunvalvonta).  Tapahtumatiimi: Henna, Hanna ja Suvi (myös jäsenmateriaalivastaavat)

Sara (chairman). Organization team: Emma (vice chair), Emmi (secretary), Olivia (communication). 
Economy team: Lassi (treasurer), Jukka ja Vilma (cafe representatives). Members team: Suvi K., 
Gautier (Kuutti), Mariam (advocacy work).  Event team: Henna, Hanna ja Suvi (also members 
materials)




 

 

Sara Haglberg  

Ikä/Age: 26

Kotipaikkakunta/Hometown: Oulu 

Harrastukset/Hobbies: Hukka! 
(huikee liikuntakeskus) ja toki 
monipuolinen talvi -sekä kesäulkoilu 
on hauskaa /Hukka! 
(awesome sport centre) 
and also summer 
and winter outdoor things are fun  

Vinkki fukseille: Talvipäivät on 
ihmisen parasta aikaa! /Talvipäivät 
is the best time you’ll have for 
sure!  

Emma Määttä 

Ikä/Age: 24

Kotipaikkakunta/Hometown: Oulu 

Harrastukset/Hobbies: Kokkeilen kaikkea. 
Soittaminen ja laulaminen on 
suosikkeja. /  I’ll try anything. 
Playing instruments and singing are my fa
vorite leisure activities.  

Vinkki fukseille: Menkää, kokekaa ja 
tutustukaa ihmisiin! Muistakaa myös 
opiskella välillä. / Go, experience and get 
to know people! Remember to also study 
sometimes.  
 



 

Henna Hassinen 
Ikä/Age: 22

Kotipaikkakunta/Hometown: Etelä-
Pohjanmaan sydän elikkä Seinäjoki /
The heart of Southern Ostrobothnia, 
Seinäjoki  

Harrastukset/Hobbies: Kerään mansikoita 
maalivahtina säbässä. Lisäksi rakastan 
laulamista ja huvikseni soittelen välillä 
pianoa, kitaraa ja ukulelea./I 
am goalie in floorball. Also I love singing a
nd sometimes I play the piano, guitar and 
ukulele just for fun 

Vinkki fukseille: Ainejärjestötoiminta on 
kivaa. /Guildstuff is neat. 

Emmi Turpeinen 

Ikä/Age: Ihan kohta / soon 25

Kotipaikkakunta/Hometown: Kempele 

Harrastukset/Hobbies: Partio, ultimate, 
tanssi /Scouting, ultimate 
and dancing  

Vinkki fukseille: Ännännen vuoden 
opiskelijan vinkki: Muistakaa juoda 
vettä. <3  
Pro-
tip from an older student: Stay hydrate
d, remember to drink water. <3  



 Suvi Sjöberg  

Ikä/Age: kohta/soon 27

Kotipaikkakunta/Hometown: Oulu 

Harrastukset/Hobbies: Bujoilu on tällä 
hetkellä parasta, mutta tykkään 
myös tehdä käsitöitä ja leipoa. /I 
like to do bullet journal,  handcraft 
and  baking. 

Vinkki fukseille: Kun muistaa tehdä 
hommat ajoissa, voi hyvillä mielin 
käydä juhlimassakin ;) when you 
remember study in time you can 
party with carefree :)

Hanna Juusola 

Ikä/Age: 23

Kotipaikkakunta/Hometown: Kuusamo, nyt 
mua kutsuu Kuusamo… 

Harrastukset/Hobbies: Hiihtäminen, 
sitsaaminen. / Cross-country skiing, sitsit 

Vinkki fukseille:OLOssa olo parempi!  
 

https://www.sanakirja.org/search.php?id=46132&l2=17
https://www.sanakirja.org/search.php?id=46132&l2=17


 Suvi Kilpinen 
Ikä/Age: 23

Kotipaikkakunta/Hometown: Lahti, tunnetaan 
myös nimellä Suomen Chicago /
Lahti, also known as the Chicago of 
Finland. 

Harrastukset/Hobbies: Kaikenlainen 
monipuolinen liikunta 
laskettelusta salipirkkoiluun /
All kinds of sports from skiing to  gym  

Vinkki fukseille: Kaikista parhaimmat muistot 
syntyvät niistä älyvapaimmista ideoista, 
joten hyppäähän rohkeesti kaikkeen 
mukaan! The best memories come from the
 craziest ideas, so be brave 
to take part in everything!   

Mariam Osman 

Ikä/Age: 24

Kotipaikkakunta/Hometown: Espoo 

Harrastukset/Hobbies:  
Sulkapallo ja valokuvaus  /
Badminton and photography  

Vinkki fukseille: Ole rohkea ja tutustu uusii 
ihmisiin :) / Be brave 
and get to know new people :)  

 



 Gautier Baudry  

Ikä/Age: 27

Kotipaikkakunta/Hometown: Arras 
(France)  

Harrastukset/Hobbies: Fencing, 
dancing, sciences  
  

Vinkki fukseille:   
A new life is awaiting, always dare 

to live it to the fullest 😊   

Olivia Majuri 

Ikä/Age: 22

Kotipaikkakunta/Hometown: Kemi 

Harrastukset/Hobbies:Vaihtelee, mutta pidän 
lukemisesta. /
aries every now and then but I 
like reading.  

Vinkki fukseille:  Mene ja yritä. Opit ainakin 
tietämään mitä et halua 
kokeilla uudestaan. / Go and try. 
You will find 
out what you don’t want to repeat.  



 Jukka Turunen 
Ikä/Age: 24 
Kotipaikkakunta/Hometown: Oulainen 

Harrastukset/Hobbies: Laulaminen (etenkin 
sitseillä), pelaaminen, ruuanlaitto ja 
leipominen, satunnainen liikunta / 
Singing (especially at sitsit), 
video games, cooking and baking,  
occasional exercising   

Vinkki fukseille:  Heittäytykää rohkeasti 
täysillä mukaan kaikkeen mahdolliseen! 
Oli kyseessä sitten ryhmätyöt, erilaiset 
tapahtumat tai vaikka musiikin tunnilla 
laulaminen.  Don’t be afraid to throw yo
urself out there, whether it is 
some group project, different events or 
even singing at the music lesson.  

Vilma Kiviniemi 

Ikä/Age: 23

Kotipaikkakunta/Hometown: Rovaniemi 

Harrastukset/Hobbies: Kuntosali aina välillä / 
Gym sometimes   

Vinkki fukseille: Ottakaa ilo irti näistä 
vuosista!! / 
Try to make the most of these upcoming y
ears!!  



 
Lassi  Lohi 

Ikä/Age: 26

Kotipaikkakunta/Hometown: Muhos 

Harrastukset/Hobbies: Jalkapallo, oluet 
/ Football, Beers 

Vinkki fukseille: Study, party, sleep, 
repeat.  

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

valopilkku

Käyhän lukemassa muummoassa Talvipäivistä!

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

Haluatko mukaan tekemään Valopilkkua? Ota reippaasti yhteyttä Valopilkun toimitukseen!

Päätoimittaja Tino Nissinen: tino.nissinen@student.oulu.fi

https://www.olory.net/valopilkku
https://www.olory.net/valopilkku
mailto:tino.nissinen@student.oulu.fi
https://www.olory.net/valopilkku
https://www.olory.net/valopilkku
mailto:tino.nissinen@student.oulu.fi


KAHVIO OLOHUONE / CAFE OLOHUONE 

�  

Kahvila Olohuone on OLO ry:n ylläpitämä kahvio, joka sijaitsee aivan 
tiedekuntamme sydämessä. Kahvin ja muiden virvokkeiden lisäksi 
kahviomme suosituimpiin tuotteisiin lukeutuvat herkulliset täytetyt leivät 
sekä raikkaat ja ruokaisat salaatit, unohtamatta tietenkään maistuvia pullia 
ja muita leivonnaisia. Valikoimiimme kuuluvat myös ainejärjestömme 
himoitut haalarimerkit, joita voit ostaa käteisellä kahviosta ympäri 
lukuvuoden! 
OLO:n  jäsenenä saat jokaisen kuukauden viimeisenä keskiviikkona 
Kahvila Olohuoneen perinteisen pullapäivän kunniaksi pullan teen, kahvin 
tai kaakaon kera 1€ hintaan. Pullapäivän lisäksi kahvilassa järjestetään 
muitakin erilaisia teemapäiviä, kuten esimerkiksi ystävänpäivänä. Kahvion 
tilat muodostavat lisäksi tiedekuntamme avattava draamaluokan ja 
vi ihtyisän katsomoportaikon kanssa  upeat puitteet eri laisten 
musiikkiesitysten ja tapahtumien järjestämiseen. 
Kahvila Olohuone on olemassa juuri teitä kaikkia opiskelijoita varten, joten 
toiveita ja palautetta saa ehdottomasti esittää niin kahvion iki-ihanalle 
työntekijällemme kuin myös ainejärjestömme hallituksen taloustiimille, joka 
vastaa erilaisista kahvioon liittyvistä asioista.  



Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto 

Cafe Olohuone  is run by OLO  ry and it is located in the very heart of our 
faculty. Our most popular products at the Cafe include coffee and other 
beverages, tasty sandwiches, healthy salads and of course delicious buns 
and other pastries. You can also buy our guild’s patches with cash from the 
Cafe through the whole semester! 

Every month’s last  wednesday  is a traditional Bun day at our Cafe and 
during that day as a member of OLO you will get coffee, tea or hot chocolate 
with a bun for only 1 euro. There are also other theme days at the Cafe, 
such as the one on Valentine's Day. Our Cafe is also a great place to have 
little concerts or other performances. 

Cafe Olohuone  is our student’s own Cafe, so any feedback and new ideas to 
improve our Cafe are always welcome! You can tell them either to our lovely 
employee or our guild’s board economy team, who are responsible for things 
relating the Cafe.  

SOOL ry on Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto. SOOL 
edistää tulevien    opetus- ja kasvatusalan työntekijöiden yhteistä 
toimintaa koulutuksen    kehittämiseksi, valvoo jäsenistöön 
kuuluvien oikeudellisia ja opintososiaalisia    etuja sekä toimii 
heidän yhteiskunnallisen asemansa ja    opiskeluolosuhteidensa 
parantamiseksi. OLO ry:llä on myös oma SOOL-  kummi, joka 
toimii linkkinä kansallisen ja lokaalin opettajaopiskelun 
välillä.    SOOLissa  toimii myös aluetoimijoita jokaisella 
opettajankoulutuspaikkakunnalla, jotka järjestävät erilaisia 
tapahtumia ja kertovat  SOOLista  ja sen toiminnasta.  Jäsenille 
maksuttomissa koulutusti laisuuksissa ja seminaareissa 
käsitellään    aiheita, joita opettajankoulutuksessa ei riittävästi 
huomioida. SOOLin  toimisto    palvelee ja neuvoo jäsenyyteen ja 
opettajankoulutukseen liittyvissä asioissa.  
Liittyäksesi SOOL:n sinun tulee olla OLOn jäsen! 



Oulun aluetoimijoina toimivat Emmi Turpeinen ja Tiia Karhu. Aluetoimijoilta 
voit kysyä mitä vaan SOOLiin, jäsenetuihin tai opintoihisi liittyen!   
Seuraa meitä FB: SOOL Oulu Aluetoimija  
Ota yhteyttä: etunimi.sukunimi@sool.fi tai oulu@sool.fi  

The regional coordinators in Oulu are Emmi Turpeinen and Tiia 
Karhu. From the coordinators you can ask anything about SOOL, member
 benefits or your studies!  
Follow us FB: SOOL Oulu aluetoimija   
Contact us: firstname.lastname@sool.fi or oulu@sool.fi

Teacher Student Union of Finland, SOOL, is a national umbrella organization  
of all teacher students in Finland. SOOL aims to promote the co-operation of  
future professionals of education in order to improve teacher training.SOOL  
also looks after the juridical and educational interests of its members andworks to 
improve their studying conditions and social status. OLO ry has their own SOOL-
godparent,  who  works  as a  connection  between  national  and  local  teacher  
studying. There are also regional coordinators in every city where there is teacher
education. Their  job  is to orginaze events  fro members and  inform   about SOOL 
and  its  operations.  In  practice,SOOL  gathers  together  students  of  different  
groups  to  consider    the  present  and  the  future  of  teacher  training.  We 
guide and counsel member associations and organize  training and seminars. In 
a d d i t i o n ,  w e  k e e p  o u r  m e m b e r s  i n f o r m e d  a b o u t  c u r r e n t  
topics concerning teacher training,and work  for the future of education in wide co-
operation with different authorities.

You have to be a member of Olo to join SOOL!

mailto:etunimi.sukunimi@sool.fi
mailto:oulu@sool.fi
mailto:firstname.lastname@sool.fi
mailto:oulu@sool.fi


SOOL:n jäsenenä saat:  

* Kattavan vakuutuspaketin (Turva)

* Opeopiskelija ja Opettaja –lehdet  

* OAJ:n kalenterin (tilataan erikseen)

* Mahdollisuuden liittyä opettajien 
työttömyyskassaan 

*Vaihtuvia etuja ja alennuksia Member+ 
-palvelusta sekä muita valtakunnallisia 

ja paikallisia etuja 

* Legendaariset Talvipäivät puoleen 
hintaan! 

SOOLin jäsenmaksu lukuvuodelle 
2019-2020 on 24 euroa.

Lue lisää ja liity täällä: www.sool.fi

SOOL member you get:

* Insurance package (from Turva ins
urance company) 

* Opeopiskelija and 
Opettaja magazines  

*  The OAJ-calendar (ordered 
separately)

* Many different discounts and benefits
 from Member+ 

and other national and local benefits
* Posiibility to 

join teachers’ unemployment fund 
* Legendary “Talvipäivät” for half a 

price!

SOOL membership fee for the 
academic year 2019-2020 is 24 euros.

Read more and join here: 
www.sool.fi  

Seuraa SOOL:ia  
FB: Suomen Opettajaksi 

Opiskelevien Liitto  
IG: sool_ry  

Follow SOOL  
FB: Suomen Opettajaksi 

Opiskelevien Liitto  
IG: sool_ry 

 

 

http://www.sool.fi
http://www.sool.fi


 

Oulun yliopiston ylioppilaskunta eli OYY on kaikkien Oulun yliopistossa 
perustutkintoa suorittavien oma etu- ja palvelujärjestö. Myös jatko-opiskelijat 
voivat liittyä jäseniksi ylioppilaskuntaan. 

Toiminnan tarkoitus on yhdistää opiskelijoita ja edistää jäsenien 
yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä, sekä opiskeluun ja opiskelijan 
asemaanliittyviä pyrkimyksiä. Siksi ylioppilaskunta tarjoaakin jäsenistölleen 
monenlaisia mahdollisuuksia ajanviettoon ja vaikuttamiseen. Jäsenmaksun 
maksettuaan jokainen opiskelija saa opiskelijakortin tai lukuvuositarran jo 
o lemassa o levaan kor t t i insa. Kor t t i l la saa use i ta e tu ja mm. 
opiskelijaravintoloissa, ylioppilaiden terveydenhoitosäätiössä (YHTS) sekä 
liikennevälineissä.

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

Oulun yliopiston ylioppilaskunta OYY

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

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

www.oyy.fi

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


 

The Student Union of the University of Oulu, known as OYY among friends, is 
the student advocacy organisation at the University of Oulu. 

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

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

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

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

The Student Union of the University of Oulu OYY

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

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

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



KASKI - KTK:n kattokilta 
Hei fuksit!   
  
Kaski ry haluaa toivottaa teidät tervetulleeksi Kasvatustieteiden 
tiedekuntaan, jossa Kaski ry toimii kattokillan roolissa! Tämä tarkoittaa 
sitä, että työskentelemme kaikkien Kasvatustieteiden opiskelijoiden ja 
ainejärjestöjen hyväksi! Teemme myös laajalti yhteistyötä erilaisten 
ainejärjestöjen kanssa ja valvomme kaikkien Kasvatustieteiden 
opiskelijoiden etua! Kaski ry:n toimintaan kuuluu paljon erilaisia 
tapahtumia, aina opiskelijabileistä työelämään liittyviin tapahtumiin sekä 
opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseen! Kuitenkin pidämme 
päätavoitteenamme tuoda kaikki Kasvatustieteiden opiskelijat yhteen ja 
tehdä tiedekunnastamme paras mahdollinen paikka opiskella!   
  
Kaski ry:n hallitus muodostuu Kasvatustieteiden tiedekunnan 
ainejärjestöjen opiskelijoista ja sinne on mahdollista hakea myös fuksina! 
Jos kiinnostuit, ota rohkeasti yhteyttä omaan ainejärjestöösi tai suoraa 
meihin: oulu.kaskiry@gmail.com!   
  
Muistakaa nauttia fuksisyksystä ja nyt starttaavista opinnoistanne!   
  
Kaski ry:n hallitus.  
  

 Kasvatustieteiden kilta - Kaski ry   

 kaskiry  
  

mailto:oulu.kaskiry@gmail.com


KASKI - KTKs umbrella guild 
Hello dear freshmen!  
  
We wanted to welcome you to the Faculty of Education! We are Kaski Ry 
and we are the umbrella guild for the Faculty of Education. This means 
t h a t w e a r e w o r k i n g w i t h / f o r a l l t h e s t u d e n t ' s g u i l d s  
at our Faculty. We have a wide range of activities and actions going from 
parties, events and work related to advocacy and student's well being.  
The main goal of our organization is to bring together all the students 
from the Faculty of Education and work as a connection among  
all the guilds to create a better KTK for all.  
  
The board of Kaski is formed with students from all the KTK's guilds and it 
is also open to freshmen, so if you are interested in joining  
the board, you can ask about it to your own guild's board or get in  
touch with the Kaski board using our email: oulu.kaskiry@gmail.com  
to ask for further information.  
  
We wish you the best for the beginning of your studies and hope to see  
you around soon!  
  
Kaski Ry Board  
  

Kasvatustieteiden kilta - Kaski ry   

kaskiry   

mailto:oulu.kaskiry@gmail.com


 



KILTAHUONE 
KTK:N KILTAHUONE, AKA KILTIS  

Kiltahuone, kavereiden kesken  kiltis, muodostaa yhdessä Kahvio 
Olohuoneen kanssa meidän tiedekuntamme sydämen. Sitä voisi 
luonnehtia eräänlaiseksi opettajanhuoneeksi, jonne me 
opeopiskelijat kokoonnumme taukojen aikana viettämään aikaa 
keskenämme sekä muiden  KTK:n  ainejärjestöjen opiskelijoiden 
kanssa. Sinne saa tulla nauttimaan kupposen kahvia tai muita 
virvokkeita, hengailemaan vanhojen ja uusien tuttavuuksien kanssa 
tai vaikka pelaamaan biljardia (kyllä, sieltä löytyy ihka oikea 
biljardipöytä) ja lautapelejä. Lisäksi sähköpianolla voit esittää 
itsellesi (kuulokkeiden avulla) tai koko  kiltiksen  väelle (ilman 
kuulokkeita) mahtipontisen rokkikonsertin. Mukavan muhkeat 
sohvat mahdollistavat myös päiväunien ottamisen tuntien ja 
luentojen välillä. Kiltahuoneella parasta on kuitenkin uusien 
tuttavuuksien saaminen niin omasta ainejärjestöstä kuin 
muistakin KTK:n ainejärjestöistä. Tuuhhan  siis ihmeessä mestoille 
joko yksin tai kaverin kanssa :)  

Terkuin Suvi Kilpinen, kiltahuonevastaava  

OUR KTK GUILD ROOM, AKA KILTIS  

Guild  room,  also  known  as  kiltis, is  our  faculty’s  heart with Cafe 
Olohuone. It  can  be  described  as a  sort  of  teacher’s  room  for 
us, where we teacher students and others hang out during breaks a
nd after school. There you can enjoy a cheap cup of coffee, other  
beverages, hang out with old and new friends or play billiards or bo
ardgames  for  example.  We  have  also  an  electric  piano 
at  the  guild  room,   which  you  are  also  able  to  use.  
Comfy  couches  provide  a  great  opportunity  even  for 
a quick nap between  lectures. The best  thing about guild  room by  
far  is  meeting  new  people  there,  who  also  study  at 
KTK. Come and have a look around with a friend or by yourself  
 
Best regards Suvi Kilpinen, guild room responsible  



Haluatko osallistua ja vaikuttaa opintojesi aikana? 
 
Oulun yliopiston ja kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijana sinulla on 
monia erilaisia mahdollisuuksia osallistua organisaation toimintaan 
opiskelijoiden edustajana. Opiskelijaedustajan tehtävät keskittyvät 
edustamaan muiden opiskelijoiden ääniä yliopiston ja tiedekunnan eri 
tehtävissä. Opiskelijaedustajana toimiminen on todella tärkeää, jotta saamme 
ä ä n e m m e k u u l u m a a n k a i k i l l a t a s o i l l a .  A i n e j ä r j e s t ö m m e 
OLO  ry:n  jäsenenä  voit  hakea  ainejärjestön  hallitukseen  (huomaa, että 
hallituksessa on varattuna kaksi paikkaa ensimmäisen vuoden opiskelijoille!) 
tai ottaa osaan erilaisten toimikuntien toimintaan, jotka työskentelevät 
yhdessä hallituksen kanssa ja ottavat vastuun erilaisista asioista (esimerkiksi 
tapahtumatoimikunta).  
 
Tiedekunnan  tasolla  sinulla  on  mahdollisuus  liittyä  Kaski  ry:n  hallitukseen. 
Kaski  ry  toimii  kattokiltana  kaikille  kasvatustieteiden  tiedekunnan  alaisille 
ainejärjestöille.  Yliopiston  tasolla  sinulla  on  mahdollisuus  liittyä  erilaisiin  
lautakuntiin,  komiteoihin  ja  työryhmiin  opiskelijaedustajana.  Näitä  paikkoja  
tarjotaan Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) kautta  ja niistä  julkaistaan 
sosiaalisessa  mediassa  ja  sähköpostilistoissa,  kun  opiskelijaedustajia  
haetaan.  
 
Jos  haluat  osallistua  ja  vaikuttaa  jotenkin,  mutta  kaikki  tämä  kuulostaa  
hieman sekavalta  ja epäselvältä, voit aina ottaa yhteyttä OLO: n  jäsentiimiin  
(joiden  tehtäviin  kuuluu  edunvalvontatyö) tai Kaski  ry:n  hallitukseen  
j a  p y y t ä ä  l i s ä t i e t o j a . Va s t a a m m e  m i e l e l l ä m m e  k a i k k i i n 
kysymyksiin ja opastamme sinua opintojesi aikana.  
 
Nähdään pian yliopistolla!  
  

Bruno Gioia Sandler   
Kaski ry:n puheenjohtaja  



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

As a student at the University of Oulu and student at the Faculty of Education 
you have many different opportunities to get involved in organizational work 
as a student representative. Student representative’s duties are focused in 
representing the rest of students’ voices in different positions along the 
University and Faculty. The work as a student representative is  really 
important as we need to get our voices heard at all the different levels. In 
OLO you can become a member of OLO’s board (note that there are spots 
reserved for first year students!) or become part of some of the different 
committees that work hand to hand with the board and take responsibilities in 
different matters (for example the event’s committee).   
  
At  the  Faculty  level you have the option to join the  Kaski  ry’s  board.  
Kaski  ry  is the umbrella guild for all the student guilds from the Faculty of 
Education and you will be working with people from the different guilds.   At 
the University level you have the chance to join any of the different boards, 
committees and working groups as a student representative. These spots are 
offered through the student union (OYY) and they are published in their social 
media and email lists when they are available.  
  
If you want to get involved at some level but all of this sounds messy and not 
clear, you can always contact the member’s team from OLO (who works with 
advocacy work) or the Kaski’s board and ask for further  information. We are 
more than happy to answer any question and guide you  through  these first 
moments of your studies.  
 
Hope to see you around soon!  
  
Bruno Gioia Sandler   
Kaski ry’s chairman  



OULULAISEN FUKSIN ABC 

Ainejärjestö 
Saman koulutusohjelman opiskelijoiden yhteisö. Tuntee myös nimen kilta. Sinun 
kiltasi tulee olemaan Olo, joka tunnettiin ennen nimellä Pedo.
Aletarrat
Yleensä punaisia väriltään ja opiskelijaystävällisiä, noin -30% tai -50%. Löytyy 
elintarvikekaupoista.
Appro
Tapahtuma jossa tulee juoda, syödä tai liikkua hyvin. 
Bileet
Opiskelija vaihtaa välillä myös vapaalle. Erilaisia bileitä ja tapahtumia järjestää Olo ja 
muut aine- ja harrastejärjestöt. Voit järjestää/olla järjestämässä myös itse!
Dekaani
Tiedekunnan johtaja. Kasvatustieteiden tiedekunnan dekaani on tällä hetkellä Kati 
Mäkitalo.
Essee
Omaa pohdintaa sisältävä kirjoitelma, johon varmasti tulet tutustumaan useampaan 
otteeseen ennen valmistumista. Useiden kurssien yksi mahdollisista suoritustavoista. 
Excursio, Excu
Opintomatka. Meillä tehdään usein sivuaineopintojen yhteydessä.
Fuksi
Ensimmäisen vuoden opiskelija, SINÄ! 
Gradu, Pro Gradu, iso Gee 
Ylemmän korkeakoulututkinnon lopputyö.
Haalarit 
Opiskelijoiden perinteinen asu, jota käytetään mm. SOOLin Talvipäivillä ja vappuna. 
Meillä haalarin väri on musta. Tsekkaa lisätietoja käsikirjasta löytyvästä 
haalarijutusta! 
Integroiminen
1. Derivoinnin käänteistoiminto 
2. Asioiden yhdistämistä toisiinsa laajoiksi kokonaisuuksiksi. Muotisana KTK:ssa. 

Kahvio Olohuone
Siellä tapaat opiskelijatovereitasi virkistävän kahvikupposen lomassa.
Kehtaa, kehdata
Verbi, jolla usein pyydetään toista tekemään jotakin.
Kiittibileet 
Fuksien järjestämät bileet pienryhmäohjaajille ja muille vanhemmille opiskelijoille, 
kiitoksena hyvästä huolenpidosta ja opastuksesta syksyllä. 
Kirjasto
Yliopiston tiedekirjasto Pegasus tulee varmasti tutuksi heti opintojesi alussa.
ITE
Intercultural Teacher Education, Kansainvälinen luokanopettajakoulutus, KV (ent. 
Master of Education)
Lastarit 
Oulun varhaiskasvatuksen ainejärjestö, vrt. Olo 
Lehtori 
Opettaja yliopistolla
Linnanmaa 
Yliopiston kampusalue. Linnanmaalle pääset mm. busseilla 1, 2, 3, ja 8 ja täältä 
löytyy esimerkiksi YTHS.



Lo
Laaja-alainen luokanopettajakoulutus.
Luentopäiväkirja
Omia ajatuksia, jotka kirjoitetaan päiväkirjan muotoon. Yksi opiskelun väline, joka 
kannattaa kirjoittaa heti luennon jälkeen.
Lukujärjestys
Mm. Tuudosta löytyvä tärkeä muutosherkkä dokumentti.
Maisteri 
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö. Sinusta tulee kasvatustieteiden 
maisteri! 
Motiva 
Oulun kasvatustieteiden opiskelijoiden ainejärjestö, vrt. Olo. 
Mukava
Oulun musiikkikasvatuksen opiskelijoiden ainejärjestö, vrt. Olo. 
N
1. Aakkosten 11. kirjain 
2. Opiskelija, joka on viihtynyt yliopistolla jo enemmän kuin neljä vuotta (ännännen 
vuosikurssin edustaja). 
Norssi
Normaalikoulu, jossa suoritetaan harjoittelut. Oulun norssin alakoulut sijaitsevat 
yliopistoa vastapäätä Yliopistokatu 48:ssa sekä Koskelassa.
OAJ 
Opettajien ammattijärjestö. 
Ohari 
Aineenopettajaksi opiskelevien ainejärjestö, vrt. Olo. 
OLO
Oulun luokanopettaja opiskelijat ry, Sinun oma ainejärjestösi. Maksa jäsenmaksu ja liity 
jäseneksi välittömästi! (Mahtavia etuja!)  Tunnettiin aiemmin nimellä Pedo ry. 
OLOn nettisivut
Opettele käyttämään aktiivisesti: www.olory.net 
Opintopiste
Saat jokaisesta kurssista tietyn määrän opintopisteitä. Tarkkaile opintopisteittesi 
kertymistä WebOodista. Riittävä opintopistemäärä vuosittain takaa opintotukesi. 
Opintoneuvoja
Lue opintoneuvojien terkut s. 21 alkaen.
Opponentti 
Vastaväittäjä, joka pyrkii löytämään esitettävän työn heikkoudet ja vahvuudet.
Pahin OLO
Olon legendaarinen grillikärry näkyy, kuuluu ja viihdyttää kaikenmoisissa tilaisuuksissa. 
Se täytyy itse kokea! (Saattaa ilmetä myös pitkälle venyneen illan jälkeen.)
Pahki
Oululainen törmää toiseen oikein makiasti eli esim. kävelee pahki.
Pallo
Yleinen kohtauspaikka Rotuaarilla. Älä sekoita yliopiston pääkirjaston edessä 
sijaitsevaan palloon.  
Plagiointi
Toiselta kopioiminen, esim. esseeen tai vastaavan tekeminen periaatteella copy-paste. 
Eettisesti väärin.
Professori 
Yliopistossa tutkiva ja opettava tohtorishenkilö.

http://www.olory.net
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Pyörä
Jos sinulla ei vielä ole, hanki ihmeessä, sillä Oulu on pyöräilijän paratiisi. Muista kuitenkin 
lukita pyöräsi, ettei sitä viedä! 
Ravintola
Yliopistolla saat edullista opiskelijahintaista ruokaa. Lähin on napa. Ilman opiskelijakorttia 
(tai maksukuittia) et saa alennusta!
Ryhmätyö
Työskentelyn muoto, joka varmasti tulee kaikille tutuksi enemmän tai vähemmän. 
Veikkaisin, että enemmän! 
Seminaari
Opiskelumuoto, jossa osanottajat pitävät vuorotellen alustuksia aiheesta sekä antavat 
neuvoja ja arvosteluja muiden esityksistä. Jonkinmoinen luennon ja harjoituksen 
yhdistyminen. 
Sitsit 
Akateeminen pöytäjuhla, jossa syödään, juodaan ja lauletaan juomalauluja. 
SOOL 
Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto. Kaikkien paikallisten opettajaksi opiskelevien 
järjestöjen valtakunnallinen järjestö ja OAJ:n erityinen opiskelijajärjestö. SOOLin  jäsenet 
eivät ole ammattijärjestön jäseniä, mutta pääsevät nauttimaan niin SOOL:n omista kuin 
OAJ:nkin jäseneduista. Huomaa: Liittyäksesi  SOOL:n  jäseneksi, sinun täytyy olla 
myös OLO:n jäsen.    
Sporttipassi  
Edullinen pääsylippu yliopiston omille aerobic-, circuit-, judo– ym. jne. tunneille!  Seuraa 
liikuntatiedotteita.
Taika
Taito -ja taidepainoitteinen luokanopettajakoulutus.
Talvipäivät, TP 
Opettajaksi opiskelevien vuotuinen tapahtuma. Helmikuussa 2020 pippalot järjestetään 
Jyväskylässä! Luvassa bändejä, talvista yhdessäoloa, mäenlaskua ym. kivaa! 
Tentti 
Yksi kurssin mahdollinen suoritustapa. Yleisiin tenttipäiviin ilmoittautuminen Weboodissa.
Tekno 
Teknologiapainotteinen luokanopettajakoulutus.
Tuutori
1. Pienryhmäohjaaja, jonka puoleen voit kääntyä aina. 
2. Opettaja, pienryhmäohjaaja.
Tuntsari, tuntisuunnitelma 
Tutustut tuntisuunnitelmien tekoon opetusharjoitteluiden yhteydessä.
VAKAVA
Koe, josta sinun ei tarvitse enää huolehtia sekuntiakaan. Muista myös, että meidän 
tiedekunnassa opiskellaan tosissaan, muttei vakavasti. 
Vulcanalia
Yliopiston alkajaisbileet, järjestetään vuosittain syksyllä.
Vuosijuhla 
Olo juhlii synttäreitään joka vuosi vuosijuhlien muodossa. Pedagogian ylioppilaat ry on 
Oulun yliopiston vanhin ainejärjestö, jonka nimi vain muuttui Oulun luokanopettaja 
opiskelijat ry:ksi.
Weboodi
Sieltä voit tarkistaa opintopisteesi, ilmoittautua tentteihin ja kursseille, tarkistaa 
kurssitarjonnan ja päivittää tietosi ajan tasalle.
YTHS 
Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö. Ensimmäisen vuoden opiskelijana olet oikeutettu 
ilmaiseen terveydenhoitajan vastaanottoon sekä hammaslääkärikäyntiin. 
Äiti
Saattaa tulla välillä äitiäkin ikävä, kun koulutyöt painaa päälle. 



Freshmen’s ABC 

Ainejärjestö (= Student orginazation) 
Each training programs’s own organization, also known as 

a guild. Your guild will be OLO, previously known as Pedo. 
Aletarrat (= discount stickers) 

Usually red, found in grocery stores. Very student friendly, offers discount up to –
30% or -50%. 

Appro
Student event where you can drink, eat or move a lot!
Bileet (= a party) 

Students need to unwind sometimes. OLO and other student and 
hobby organizations throw different kinds of parties and events.  

Dekaani (= the dean) 
The leader of the faculty. The dean of the faculty of education at the moment is Kati 

Mäkitalo. 
Essee (= essay) 
A written composition 

of moderate length exploring a particular issue or subject. Very common in many of your fu
ture courses. 

Excursio, Excu 
Field trip. Very common in minor studies in our faculty. 
Fuksi (= freshman) 

First year student, that is YOU!  
Gradu, Pro Gradu, iso Gee (= the big G)  

Master’s thesis. 
Haalarit (= overalls) 

Common attire among students. Overalls are worn usually at partiesTalvipäivät 
and during Vappu. Our overalls are black. Read more about overalls from this booklet! 
Integroiminen (= intergration)  

1. The operation of finding the integral of a function.  

2. The act or process of making whole or entire. Very in at our faculty.  



Kaski
The umbrella guild of all of our facultys guilds (OLO, OHARI, Lastarit, Motiva, Spessu and 

Mukava).  
Kahvio Olohuone (= cafe Olohuone) 
Our own cafe, owned by OLO. It’s a place for you to meet your study buddies and friends over

 a refreshing cup of coffee.  
Kehtaa, kehdata (= to dare)  

A verb that one uses when thet ask someone to do something. 
Kiittibileet (= Thank you party) 

A party thrown by the freshman as 
a thank you to the tutors and other older students for their guidance and care during the fall. 
Kirjasto (= Library) 

The universitys library Pegasus will become familiar to you very soon after your studies begin.
ITE  

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

The guild of early childhood teacher students. 
Lehtori (= lector) 
A teacher at the uni. 

Linnanmaa  
The campus area of uni. Take busses 1, 2, 3 or 8 to get there. In addition to 

uni you can find the student health care services from Linnanmaa. 
LO 

Short for laaja-alainen luokanopettajakoulutus, i.e. class teacher education. 
Luentopäiväkirja (= a 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 (= a timetable) 

Important document on your Tuudo app, that is very quick to change. 
Maisteri (= master) 

A person holding a master’s degree. You will become a master of education! 
Motiva   
The guild of education theory students.   



Mukava  
The guild of music teacher students.  

N  
1. The eleventh letter of the alphabet.  

2. A student, who has spent more than four years at the uni.  
Norssi (= short for Normaalikoulu)  
Oulu teacher training school, where finnish speaking students practice. 

International studenta will get familiar with OIS, Oulu international school.   
OAJ   

Teachers trade union.  
Ohari   
The guild of subject teacher students. 

OLO  
Oulun luokanopettaja opiskelijat 

ry, your student organization i.e. guild. Pay the membership fee and become a member! 
(We have amazing member benefits!) Previously known as Pedo ry (Pedagogian 

ylioppilaat ry).  
OLOn nettisivut (OLO’s website)  
Visit  www.olory.net  

Opintopiste (= a credit)  
From every course you complete, you receive a certain amount of credits. Follow your cre

dits from WebOodi. Adequate amount of credits ensures your student allowance.   
Opintoneuvoja (= Student counsellor)  

Read the counsellors’ greetings from page 21 

Opponentti (= an opponent)  
A person whose goal is 

to find the weaknesses and strenghts of the work that was presented.   
Pahin Olo  

OLOs legendary grill and music cart which spreads joy to everyone who sees 
and walks by! The cart is present at Talvipäivät, Vappu Picnic 

and other outdoor events hosted by OLO.  
Pahki   
Lingo used in Oulu, when someone runs into something.  

http://www.olory.net/
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Patio   

A nice place to relax inbetween studies with cood company and refreshments. 
Fun fact: Finlands first patio was in student house Rauhalas yard in Oulu in the 1960’s. 

Plagiointi (=plagiarism) 
Copying of another person's ideas, text or other work. Ethically wrong

Professori (= a professor) 
A person with a doctorate, who does research and teaches at the uni.  
Pyörä (= a bicycle) 

If you already don’t have one, you should since Oulu is 
a cyclists paradise. You will eventually learn to maintain your bike on your own. 

Ravintola (= a restaurant) 
At the uni you can find affordable student lunch. The nearest restaurants to us are Napa 
and Foodoo. Without your student card you aren’t eligible for the student discount!

Ryhmätyö (= group work)  
A way of working and studying, that everyone will surely get familiar with.Seminaari (= 

a seminar) 
A way of working and studying, where in turn everyone introduce topics, give advice and review 

others presentasions. A seminar is a combination of a lecture and a lesson.  
Sitsit 
Academic table party, where there is food, drinks and drinking songs. 

SOOL  
Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto, Finlands Teacher Students Union. 

A national umbrella organization for all the local teacher student guilds. SOOL 
is the teacher trade unions (OAJ) special student orginazation. By being a member of 

SOOL you won’t be a member of OAJ, but still get to enjoy their member benefits, 
as well as SOOLs benefits. Please note: in order to become a member of 
SOOL, you must first be a member of OLO. 

Spessu 
The guild of special education teacher students. 

Sporttipassi (= Sports pass) 
The Sports Pass functions as 

an entrance ticket to sports services, training sessions as well as other welfare services.   

  



Sporttipassi (= Sports pass)  

The Sports Pass functions as 
an entrance ticket to sports services, training sessions as well as other welfare services.  

Taika  
Teacher training programme that emphasizes art and physical education.  
Talvipäivät, TP   

Annual and national teachert students event. 
In February 2020 this bacchanal will be held in 

Jyväskylä. You can expect bands, wintery activities and other delightful things!   
Tentti (= exam)  

One way to complete your course. You can sign up to the exam via Weboodi.   
Tuutori (= tutor)   
1. Small group mentor, that you can always rely on.  

2. Teacher, small group mentor.  
Tuntsari, tuntisuunnitelma (= lesson plan)   

You will get very familiar with making lesson plans during your teaching practises.
Vulcanalia  
The annual universtiys opening event in the fall.   

Vuosijuhla (= annual ball)  
A bit fancier party to celebrate an organizations birthdays. 

OLO celebrates in every five years. Our organization, Pedagogian ylioppilaat ry, 
is the oldest guild of uni 

(even older than unis student body itself!), we just changed our name to Oulun 
Luokanopettajaopiskelijat ry. Our guild turned 65 in 2018.  
Weboodi  

A place where you can check your credits, sign up to exams and couress and update your 
personal informations.

YTHS (= FSHS) 
Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö, i.e. Finnish student health service. Nurses and cares 

for studtenst health fairly affordable. As a first year student
 you ar entitled to one free nurse consult and dentist appointment.
Äiti (= mother)   

A person you will miss when all the school work is stressing you out. 



SYKSYN TAPAHTUMAKALENTERI 

SYYSKUU / SEPTEMBER 
Su 1.9. Fuksipiknik / Freshman picnic @Ainolan puisto, museon takana 
(säävaraus!)

Ma 2.9. Yliopisto alkaa! / Welcome to the University!

Ti 3.9. Talent-show ja Back to business party

To 5.9. Cityrastit / City orienteering @Toripolliisi (säävaraus)

La  7.9. Fuksiolympilaiset / Freshman Olympic Games @Hollihaan puisto

Ke 11.9. OYY:n järjestömessut ja Vulcanalia / Organization bazaar and 
Vulcanalia

Pe 13.9. Fuksi-iltapäivä / Freshman day @Yliopisto

Ke 18.9. Fuksisuunnistus / Freshman navigation @Toripolliisi

Ti 24.9. Fuksisitsit

LOKAKUU / OCTOBER 
Hyvän olon päivä, Finanssin ja Olon sitsit,

Jalkapalloturnaus ja SporttiApprot

MARRASKUU / NOVEMBER 
Abipäivät, Toiset sitsit ;), Rukareissu

Olon sääntömääräinen syyskokous / Olo’s  official autumn meeting

I love kahvio & Open Stage

JOULUKUU / NOVEMBER 
Puurojuhla/Traditional Christmas porridge celebration

Olon pikkujoulujamit / Olo’s pre-Xmas party

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



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

Sitseille tullessa:

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

Puheenvuorot ja laulut:

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

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

Yleiset tavat:

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

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

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

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

Tärkeimpänä tämä: muista pitää hauskaa ja tutustua uusiin ihmisiin!



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

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

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

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

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

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

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

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

Most importantly: remember to have fun and get to know new people!



HAALARITIETOUS 
Mitkä ovat luokanopettajaopiskelijan paras ystävä kaikissa erilaisissa riennoissa, bileissä ja 
tapahtumissa? Ne suojaavat meitä lialta ja mahdollisilta roiskeilta, pitävät meidän tavaramme 
kätevästi mukana ja auttavat löytämään kanssaopiskelijamme suuristakin ihmismassoista. 
Jokaisella nämä ovat erilaiset, mutta perusväriltään tyylikkään mustat.

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

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

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

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

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

Suvi Heiska, LO-11A



OULULAINEN LAJINTUNNISTUSOPAS

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

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



ALL YOU NEED TO KNOW ABOUT 
OVERALLS  

What are teacher students’ best friend in all kinds of events throughout the year? They protect us from
 dirt and splashes, are a good way to store our stuff and help us find our mates even in bigger crowds. 
Even though all of them come in a classy black color, none of them look exactly alike. 

The  answer  is obviously  student  overalls!  Each  student  guild,  including  OLO ry,  has  their  own  
kind  of  student  overalls which  help  you  to  find  your  student  buds. Some  colors might  be  in  use  
by more than one guild, but they are still distinct from each other as they are equipped with the guild’s 
logo at  the  back.  Overalls  culture  originated  in  our  beloved  neighbour  country  Sweden 
and the first Finnish overalls were worn by the members of Otaniemi’s Civil Engineering Guild in the la
te 1960’. Gradually the overalls culture spread to other student cities in Finland.  

Student overalls come handy in all kinds of student events (which there are plenty of!). They help you 
to find your fellow friends, but also serve as protective clothing. THough nobody cares even if your ov
eralls  have  taken  some  hit  and  are  a  bit  dirty  or  even  holey, as  those  are  only 
m e m o r i e s  o f  t h e  a d v e n t u r e s  y o u ’ v e  h a d . A s a  s t u d e n t  y o u  p r o a b b l y  w o n ’ t  
need to bring a bag with you, as the many pockets of overalls are big enough to store half of your life 
in  them.  Overal ls  are  also  the  ul t imate  solut ion  for  al l  your  clothing  cr is ises, 
as especially the black ones can be paired with basically any top! It’s againgst the overalls etiquette to
 wash your overalls, but use of common sense is advised: if your overalls get unbearably nasty, you c
an take a shower or go for a swim wearing them to wash off the dirt. 

E v e n  t h o u g h  a l l  o f  t h e  o v e r a l l s  o f  t e a c h e r  s t u d e n t s  a r e  t h e  s a m e  c o l o u r, 
no  two  are  exactly  alike.  Each  of us  can  show  our  personali ty  and  style  with  
patches, pins and basically anything attachable if you are creative enough. There are no particular rul
es about what you can attach to your overalls so the only limit is your imagination. Patches are sold in
different  kinds  of  events, for  example  in abipäivät and  Vulcanalia  fair. Still,  the  easiest  
way  to  purchase  specific  patches  is  visit ing  the  guild  rooms  of  different  guilds. 
Even  though  marching  to  the  engineering  students’  dark, underground  caves  might 
 not seem that appealing at first, they are certainly happy to have a chat and sell you their guild’s patc
hes. Patches are usually sewn by hand and while some frown upon using glue or a sewing machine, 
in the end nobody cares. You do you! 

There’s  no  specific  etiquette  on  where  you  are  al lowed  to  wear  your  overal ls. 
At  times different events specify  their dress code  for example  in  the Facebook-event  info, but most  
of  the  time  wearing  overalls  is a  safe  bet  in  student  events.  In  cases  where  overalls  
conradict  with  the  theme  of a party (e.g.  fancy  sitsit  with  cocktail  dress  code)  you  
obviously  leave  them  at home,  but  in  the  bigger  events  throughout  the  academic  year  
(Vulcanalia, MallasAppro, Laskianen, Wappu...) you can jump into your overalls without specific dress 
code  instructions. At  first  all  of  the  overalls  “etiquette”  might  seem  a  bit  confusing,  but  you  
can always check with other/older students if you are unsure about whether to wear overalls or not. 

The most important thing is that you are having fun in your overalls! However, overalls are not a free p
ass  to  make  a  complete  fool  of  yourself,  so  make  sure to  not  disturb  others  or  make  a  
mess so you don’t give your fellow students’ a bad name. Of course as wise, future teachers this goes 
without saying 😊  Overalls are a great way to collect memories in form of event patches and all kinds 
of things that make them you. They give you a chance to reminisce your student life even if the memo
ries might be blurry for other unrelated reasons 😉  



Fuksipassi

Me OLOna haluamme tutustuttaa teidät uudet fuksit toisiinne, muihin opiskelijoihin sekä Ouluun, 
joten olemme suunnitelleet teille fuksipassin avulla monenlaista tekemistä fuksisyksylle :) Passi 
sisältää monenlaisia tehtäviä, joiden avulla pääsee tutustumaan Oululaisuuteen ja tapaamaan 
mahottoman paljon uusia ihmisiä! Tätä passia täytetään huumorilla ja vähän kieli poskessa, 
pääasia on, että teillä on hauskaa (ja ehkä myös meillä, kun todistatte tehneenne tehtäviä ;)) 
Jokainen saa syksyllä passin, johon merkintä suorituksesta laitetaan, mutta mikään ei estä 
tutustumasta passin tehtäviin jo kesällä!

Se, joka kerää passiin eniten pisteitä saa SUPERFUKSIN tittelin ja saa palkinnon! (palkintoon 
kuuluu ainakin spesiaali superfuksi-haalarimerkki ja ilmaisia haalarimerkkejä, sekä muuta mukavaa 
jota emme vielä paljasta) Passia täytetään syksyn aikana, jonka jälkeen se palautetaan omalle 
tuutorille (tai jollekulle hallituksen jäsenelle). Palautuspäivä ilmoitetaan kun passit jaetaan.

Ohjeet passin täyttämiseen:
 
Voit saada merkinnän tuutoriltasi tai hallituslaiselta. Huom 5 pisteen tehtäviä ja ainejärjestönakkeja 
voi hyväksyä vain hallituksen jäsen! 

Osa tehtävistä ei välttämättä aukea vielä tässä vaiheessa, mutta älkää huoliko, ne varmasti 
selviävät syksyn aikana (ja aina voi kysyä neuvoa, vaikka me emme kylläkään anna suoraa 
vastausta, vain vihjeitä) Ole luova, tehtäviin ei ole yhtä oikeaa tapaa toteuttaa niitä. Vain 
mielikuvitus on rajana! Tuutorit ja hallituslaiset arvostavat persoonallisia toteutustapoja ;) 

Tehtävän voi todistaa tehdyksi kuvan tai videon avulla tai sitten, että suoritusmerkinnän saaja on 
paikalla todistamassa



Tähän on kirjattu siis kaikki tehtävät, joita passiin voi suorittaa. Tehtäviä on niin paljon, että on mahdotonta (vai onko?!) saada 
jokainen tehtyä.  Passin ei siis tarvitse olla täynnä, jotta voi voittaa.  
  
1 pisteen tehtävät   

• Ota selfie Marskin kanssa 
• Pyydä biisiä 

pahimmalta OLOlta  
• Piirrä tauluseinälle  
• Kiitä tuutoria  
• Osallistu TP-starttiin 
• Lainaa Pegasuksesta kirja  
• Kättele virastomestaria  
• Pelaa 

lautapelejä OLOn kahviossa 
tai kiltiksellä  

• Hommaa OLO-tarra  
• Etsi paska kaupunni  
• Hyödynnä pullapäivän 

tarjous  
• Ota selfie toripoliisin kanssa  
• Osallistu fuksi-iltapäivään  
• Pyöräile pyöräilybaanalla  
• Ainejäsrjestönakki  
• Osallistu Fuksipiknikille 
• Osallistu Fuksiolympialaisiin 
• Poikkea poikkareilla 
• Osallistu 

opiskelijatapahtumaan 
• Osta OLO:n haalarimerkki 
• Suorita kurssi hyväksytysti 
• Tykkää OLOn facebook 

julkaisuista (10 kpl) 
• Käy Valveella  

   
2 pisteen tehtävät   

• Auta Armias!  
• Kättele 

entistä KTK:n virastomestaria 
• Anna kehittävää 

palautetta OLOlle  
• Oo luilla  
• Ratsasta possulla  
• Hengaile jonkun muun kuin 

oman pienryhmäläisen 
kanssa  

• Merikoskeen  
• Pahoita mielesi  
• Tarkka-amp...  
• Anna Kahviolle palautetta  
• Siivoa kiltahuonetta  
• Kutsu pienryhmäläisiä kylään  
• Sovita haalareita  
• Käy koskemassa Palloa  
• Passin väritys ja päällystys  
• Pukeudu Marimekkoon  
• Käy syömässä Teurastaja  
• Käy maistamassa  

majokänkkyä 
• Syö herkkulounas   
• Kannusta Kärppiä  
• Tutustu johonkuhun, joka ei 

puhu suomea äidinkielenään  
• Käy teekkaritalolla  
• Laula karaokea  
• Käy OKKL:n liikuntavuorolla
• Käy Jumprun patiolla 

(Yhteistyökumppanit) 
• Osallistu Cityrasteille 
• Osallistu sitseille 

• Ainejärjestönakki 
• Bongaa MÖRKÖ 
• Osta jonkin Kasken alaisen 

ainejärjestön 
(ei OLOn) haalarimerkki 

• Ota selfie jonkun kanssa, jolla 
on eriväriset haalarit kuin 
sinulla 

• Käy taidemuseossa 
• Käy Tietomaassa 
• Hommaa kirjastokortti 

(Kaupunginkirjasto)  

3 pisteen tehtävät   
• Osallistu ainejärjestön 

hallituksen kokoukseen  
• Auta Armias!  
• Tervehdi ainejärjestön 

puheenjohtajaa 
• Siivoa kiltahuonetta  
• Käy syömässä jonkun toisen 

pienryhmäläisen kanssa  
• Tutustu vähintään yhteen 

henkilöön jokaisesta 
pienryhmästä (oma 
vuosikurssi) 

• Tutustu vähintään yhteen 
vanhempaan opiskelijaan 
jokaiselta vuosikurssilta (2,3,4 
ja 5) 

• Auta tapahtumatoimikuntaa/
toimi tarjoilijana sitseillä/ole 
järjestämässä tapahtumaa  

• Tanssi Kaarlen 
ikkunalaudalla  

• Kokeile kyykkää 
• Postaa someen 

#oulunluokanopettajaopiskelijat  
• Sauno!  
• Kysy opiskeluvinkkejä 

maisterilta  
• Ota ryhmäkuva pienryhmäsi 

kanssa OLO:n tapahtumassa, 
siten että vähintään puolet 
pienryhmästä on paikalla 

• Ota selfie 
fuksisuunnistuksessa jonkun 
tuomarin kanssa  

• Saa OLO:n kahvilippu 
täyteen  

• Pyörähdä Nallikarissa 
• Pukeudu sitseille huomiota 

herättävästi 
• Bongaa 

oululainen Rammstein  
• Esitä pienryhmäohjaajallesi 

laulu, runo tai vaikkapa rap-
esitys 

• Käy arkkareiden majassa 
• Osallistu Talenttiin 
• Osallistu Fuksisitseille 
• Osallistu fuksisuunnistukseen 
• Ainejärjestönakki  
• Käytä OLO-paitaa 
• Käytä OLO-pipoa 
• Pidä puhe sitseillä 

• Käy tutustumassa Koiteliin 
• Käy kokeilemassa jotain 

lähiliikuntapaikkaa 
(skeittipuistoa, kuntoilupuistoa 
tms.)  

  
4 pisteen tehtävät   

• Auta Armias!  
• Kämppäapprot (vähintään 

puolet pienryhmästä täytyy 
osallistua)  

• Järjestä etkot  
• Ilmoittaudu talvipäiville  
• Auta tapahtumatoimikuntaa/

ole tarjoilija sitseillä/ole 
järjestämässä tapahtumaa  

• Lähde Speksiin mukaan  
• Osallistu Sporttiapproille 
• Äänestä OYY:n edustajisto 

vaaleissa   
Osallistu OLO:n syyskokoukseen  

• Käy Hailuodossa 
• Päihitä OLO:n hallituksen 

jäsen, esimerkiksi biljardissa 
• Pääse pakoon 

(Yhteistyökumppanit) 
• Ainejärjestönakki 
• Käy jokaisessa Oulun 

taidegalleriassa (7 paikkaa) 
• Käy kuuntelemassa Oulussa 

musikaalia, bändiä, stand-
uppia, teatteria tms 

• Käy jollain yliopiston 
järjestämällä 
vapaavalintaisella luennolla tai 
seminaarissa  
   

5 pisteen tehtävät   
• Hanki sponsori haalareihin  
• Asetu ehdolle 

ainejärjestön hallitukseen  
• Auta tapahtumatoimikuntaa/

ole tarjoilija sitseillä/ole 
järjestämässä tapahtumaa 

• Auta tapahtumatoimikuntaa/
ole tarjoilija sitseillä/ole 
järjestämässä tapahtumaa  

• Hommaa Sporttipassi 
• Nauti jotain (juomaa tai 

ruokaa) auringonnousun 
aikaan ja lähetä siitä kuva/
videoita 
jollekin hallistuslaiselle 

• Suunnittele OLO:lle uusi 
haalarimerkki 

• Ainejärjestönakki 
• Ota 

selfie Vulcanalian esiintyjän 
kanssa 

• Tutustu useampaan kuin 
yhteen Oululaiseen  
desinginmerkkiin 

• Aloita 
spontaanisti letkajenkka ja saa 
siihen mukaan 40 ihmistä  

 



We as OLO want  to make sure  that all  freshmen get  to know each other, other students as well as  
the  city of Oulu.  We  have  compiled  a  freshman  pass  to  ensure  that  you  have  plenty  of  
stuff to do during the first autumn of your studies 😊  The pass includes a versatile variety of tasks and
by completing them you will familiarise yourself with Oulu and meet plenty of new, awesome people! 
The  pass,  or  at  least  parts  of it,  has  been  planned  with  tongue  in  cheek  so  it  shouldn’t  be  
taken  too  seriously  as  the main  point  is to  simply  have  fun. Each  freshman will  receive  the  pass  
in the autumn and can then start completing the tasks, but nothing is stopping you from checking the 
missions out already during the summer! 

The  one who  finishes  the  pass with  the most  points will  be  rewarded with  the  prestigious  title  of 
S U P E R F U K S I ( “ S u p e r  f r e s h m a n ” ) a n d  r e c e i v e  a  p r i z e  i n a d d i t i o n 
to  fame and glory. The prize will  inlude a unique Superfuksi patch as well as other  free patches but  
also a surprise 😉  The pass is filled out throughout the autumun semester and returned to either your 
own tutor or a member of the board by the deadline. The deadline will be announced when the passes
 are handed out at the beginning of the fall.  
  

  
Instructions to fill out the pass:  
  
Yo u  c a n  g e t  c h e c k  m a r k s  f r o m  y o u r  t u t o r  o r  a  m e m b e r  o f  t h e  b o a r d . 
HOX! The five point  tasks and guild chores can only be accepted and marked by a member of  the  
board.  
  
Some of  the  tasks  might  seem  odd  and  might  not  make  sense  to  you  at  this 
point, but no need to worry. You will certainly figure out the cryptic instructions during the fall and if not
you  can  always  ask  for  clues. Being  creative will  take  you  far, as  often  there’s  no  one  right way  
to complete the tasks. Both tutors and members of the board appreciate creativiness, so the only limit 
is your imagination!  
  
You can prove that you have completed a task by showing a picture or a video or simply by having a 
tutor or board member present to witness it.  
 



The  following  is a  complete  list  of  all  the  tasks  inluded  in  the  freshman  pass. As  there  are  so  many  tasks  it 
is impossible to complete all of them (unless you are up for the challenge!), so the pass doesn’t have to be 100% complete for
 you to be able to become SUPERFUKSI.  
  
1 point tasks 

• Take a selfie with Marski 
• Request a song from Pahin 

OLO 
• Draw on the white board  wall 
• Thank a tutor 
• Participate in the TP-startti 
• Tidy up the guild room 
• Borrow a book from  Pegasus 
• Shake hands with the attenda

nt 
• Play board games in the  OLO 

cafe or the guild room 
• Get a OLO sticker 
• Find paska kaupunni  
• Use the bun day offer in OLO 

cafe  
• Take a selfie with Toripolliisi  
• Participate in the freshman aft

enoon 
• Cycle on the ”pyöräilybaana”
• Help your guild! 
• Participate in the freshman pic

nic 
• Participate in the freshman oly

mpics 
• Stop by poikkarit 
• Participate in a student event 
• Buy one of OLO’s patches 
• Pass a course 
• Hit like-button on at least 10 

FB-updates by OLO 
• Visit Valve 

2 point tasks 
• Help Armi 
• Shake hands with he former F

aculty of Education attendant 
• Give constructive feedback 
• Oo luilla  
• Ride a pig 
• Hang out with someone  

whose not in your freshmangr
oup  

• Merikoskeen  
• Hurt your feelings over 

something
• Tarkka-amp...  
• Give feedback to OLO Cafe  
• Tidy up the guild room 
• Inivite a classmate over   

• Try on overalls 
• Touch THE ball  
• Color and laminate your 

 pass  
• Wear Marimekko 
• Eat Teurastaja  
• Try pizza with mayonese on to

p  
• Eat 4,95 lunch at the Uni. 
• Participate in the freshman pic

nic  
• Cheer for Kärpät 
• Get to know someone 

whose first language isn’t Finn
ish

• Visit teekkaritalo 
• Sing karaoke  
• Go to one of OKKL’s sport  

activities 
• Visit Jumpru’s patio 
• Partiicipate in Cityrasit 
• Participate in sitsit 
• Help your guild! 
•  MÖRKÖ 
• Buy a patch from a guild unde

r Kaski that’s not OLO 
• Take a 

selfie with someone with 
different coloured overalls 

• Visit an art museum 
• Visit Tietomaa 
• Get yourself a card for the 

city library  

3 point tasks  
• Participate in 

a board meeting  
• Help Armi 
• Say hi to the chair of the guild 
• TIdy up the guild room  
• Have lunch with someone fro

m the other freshman  groups 
• Get to know at least one perso

n from each freshman  group 
• Get to know at least one perso

n from each grade year 
• Help the events’ commitee/

work in sitsit/
help organize an event 

• Dance in Kaarle’s window 
 sill  

• Try kyykkä 
• Use the hashtag 

#oulunluokanopettajaopiskelij
at” (“#teacherstudentsofOulu”) 
in a post  

• Go to sauna 
• Ask for study tips from someo

ne doing their Master’s degree
  

• Take a group picture with  
your freshman group in OLO’s
 event (at least half of you hav
e to be present!) 

• Take a selfie with one of the  
referee’s in freshman  
orienteering 

• Fill out OLO’s coffee  coupon 
• Visit Nallikari 
• Dress up fancy for sitsit 
• Spot Oulu style Rammstein 
• Perform a song, poem or a 

rap for your tutor 
• Visit the architect students’ cot

tage 
• Particiate in Talent Show 
• Participate in Fuksisitsit 
• Participate in the freshman ori

enteering 
• Help your guild! 

• Wear the OLO college shirt 
• Wear the OLO beanie 
• Hold a toast at sitsit 
• Visit Koiteli 
• Try out some 

of your local sport places (  sk
ate park, gym park etc.)  

4 point tasks 
• Help Armi  
• Kämppäapprot 

(at least half of your fershman 
group have to participate!)  

• Thorw a pre-party 
• Sign up for Talvipäivät  
• Help the events’ commitee/

work in sitsit/
help organize an event  

• Participate in Speksi 
• Participate in SporttiApprot 
• Vote in the OYY elections  
• Participate in OLOs fall meetin

g  
• Visit Hailuoto 
• Defeat OLO’s board member i

n a way or another, 
for example in blijard 

• Escape! 
• Help your guild!  

• Visit every art gallery in Oulu 
(7 in total) 

• Go to a musical, gig, stand-
up or theatre at Oulu 

• Attend an optional lecture or s
eminar at the University  

  
5 point tasks 

• Get a sponsor for the 
 overalls 

• Apply for the board  
• Help the events’ commitee/

work in sitsit/
help organize an event 

• Help the events’ commitee/
work in sitsit/
help organize an event 

• Get yourself a Sport pass 
• Enjoy something (a 

drink or food) 
at the sunrise and send a pict
ure/video of it 
to one of the board  members 

• Design a new patch for OLO 
• Help your guild! 
• Take a 

selfie with Vulcanalia artist 
• Get to know more than one de

sign brand from Oulu 
• Start a spontaneous  

letkajenkka 
and get at least 40 people  
to dance  



TERVETULOA OULUUN! WELCOME TO OULU! 
http://www.ouka.fi

Liikenteeseen! 

JUNALLA /BY TRAIN  
Oulun rautatieasema, Rautatienkatu 11  

BUSSILLA /BY BUS  
Linja-autoasema, Ratakatu 6 (Raksila, Juna-
aseman takana/ behind of Train station), p. 0200 
4080   
Useimmat bussit, jotka kulkevat Linnanmaalle, 
kulkevat myös linja- autoaseman ohi.  / Busses 1, 2 
and 8 go near by train station and Bus station 

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

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

PYÖRÄLLÄ / BY BIKE  
Loistavat pyörätiet ympäri kaupunkia kutsuvat 
pyöräilemään! Uutta pyöräbaanaa pitkin pääsee 
helposti yliopistolta keskustaan ja 
toisinpäin/ We have excellent cycleways here in 
Oulu! You can get to the University from downtown 
by just following the red cyclebana.  
  
Kämppä hakusessa? /
Need apartment?  
PSOAS   
Mannenkatu 1A, p. 08 317 3110   
Katso myös ASUNTOPÖRSSI PSOAS:n sivuilta, 
jos olet epätoivoinen!   
www.psoas.fi   

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

Sivakka-yhtymä   
Myllytullinkatu 4, avoinna ma-ti klo 9.00-16.00 ja 
ke-pe klo 9.00-14.00  

p. 
(08) 3148 190  
www.oulunsivakka.fi   
  
Asuntohelppi   
 voit selata ja laittaa ilmoituksia  
www.asuntohelppi.fi  
  
VVO  
Saaristonkatu 2. 90100 Oulu  
p. 020 508 4900, avoinna ma-pe 8.30-15.30  
www.vvo.fi   
  
Ovenia  
Yrttipellontie 10  
90230 Oulu  
www.ovenia.fi   
  
Kela /
Social insurance onstitution od Fi
nland  
Sepänkatu 18 (Keskusta)  
Opiskelijan tuet: p. 020 692 209  
   
Opintoasiat yliopistolla / Student help:   
Koulutuksen lähipalvelut, Opintokatu, KE1020  
Faculty Study Affairs, Opintokatu, KE102 

http://www.ouka.fi
http://www.oulunjoukkoliikenne.fi/
http://www.psoas.fi/
http://www.ovv.com/
http://www.oulunsivakka.fi/
http://www.asuntohelppi.fi/
http://www.vvo.fi/
http://www.ovenia.fi/


+Sairastapauksissa / Cases of illn
es+  
YLIOPPILAIDEN 
TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ / Finnish student he
alt service FSHS  
www.yths.fi www.yths.fi/en   
YTHS, Linnanmaalla Yliopistokatu 1 A, 90570 
Oulu  
ma-to 8-15 ja pe 8-14  
Ajanvaraus(akuutti): Sairaanhoito p. 046 710 1062, 
Hammashoito p. 046 710 1065  
Iltaisin ja viikonloppuisin Oulun ympäristön 
yhteispäivystys,  
Oulun Yliopistollinen Sairaala OYS  
sisäänkäynti A1   
puh. 08 315 2655 (terveysneuvonta)  
  
Yliopiston apteekki /pharmacy, Isokatu 27, 
avoinna joka päivä 8-23  
  
Poliisi /POLIS  
Hälytys 112   
  
Leffaan! /To the movies!  
  
Finnkino Plaza   
Torikatu 32, 90100 Oulu   
  
Elokuvateatteri Star   
Kalliotie 6 (Tuira, opiskelijahintaisia lippuja tarjolla)   
  
Oulun Elokuvakeskus Ry   
(Valveen tiloissa/ at Valve) www.ouka.fi/oek   
  
Urheilemaan! /To sport  
  
Yliopistoliikunta (sporttipassi):  
https://www.oulunkorkeakoululiikunta.fi/fi  
https://www.oulunkorkeakoululiikunta.fi/en  
  
Linnanmaan liikuntahalli  
Virkakatu 1, p. 044 703 8009  
  
Ouluhalli  
Ylioppilaantie 4 (Raksila) p. 044 703 8080  
  

Oulun uimahalli / swimming  
Pikkukankaantie 3 (Raksila), p. 08 558 48 100  
  
Oulun jäähalli /Ice rink  
Teuvo Pakkalankatu 11 (Raksila), p. 044 703 8072  
  
Heinäpään keilahalli /bowling  
Isokatu 97, p. 08-3114 999  
www.oulunkeilahalli.fi  
  
Kaupungin liikuntatoimi   
www.ouka.fi/liikunta  
  
Kulttuurielämyksiä! Some 
culture experience  
Ajankohtaista tietoa kulttuuritarjonnasta:   
www.ouka.fi/kulttuuri/kulttuuria.htm   
  
More information and events:  
www.ouluthisweek.net   
  
Oulun kaupunginkirjasto / Library  
Pääkirjasto Kaarlenväylä 3   
p. 08 558 47 337  
  
Oulun kaupunginteatteri / Theather  
Kaarlenväylä 2, Oulun lippupiste p. 08 558 47 600  
  
Kulttuuritalo Valve   
Hallituskatu 7, p. 08 5584 7500    
ma-pe /mon-fri  9-20 la-su / sat-sun  10-18, sis. 
taidenäyttelyitä, elokuvateatteri, teatteri jne. /
art exhinition, movie theather, theather ect.  
  
Tiedekeskus Tietomaa  
p. 08 5584 13400 Nahkatehtaankatu 6 (Intiö) auki/ 
open 10–18   
  
Oulun taidemuseo / Art museum  
Kasarmintie 7 (Intiö), suljettu 
maanantaisin/ Closed on Mondays, p.040 703 
7471  
  
Pohjois-Pohjanmaan museo  
Ainolan puisto, p. 044-7037 161, suljettu 
maanantaisin / Closed on Mondays   
  
Oulu Sinfonia   
Madetojan Sali Lintulammentie 1-3  
www.oulusinfonia.fi  

http://www.yths.fi/
http://www.yths.fi/en
https://www.oulunkorkeakoululiikunta.fi/fi
https://www.oulunkorkeakoululiikunta.fi/en
http://www.ouka.fi/liikunta/
http://www.ouka.fi/kulttuuri/kulttuuria.htm
http://www.ouluthisweek.net/
http://www.oulusinfonia.fi/


TOIMITUSTIEDOT 
FUKSIN KÄSIKIRJA 2019 

JULKAISIJA: Olo ry 
TOIMITUS: Olon hallitus, pienryhmäohjaajat ja muita Ololaisia  
KANSIKUVA: Jukka Turunen 
PÄÄTOIMITTAJAT: Suvi Sjöberg ja Jukka Turunen 
TAITTO: Suvi Sjöberg 

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

TULE TUTUSTUMAAN MEIHIN JA OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ!

Tykkää meistä Facebookissa:  
Oulun luokanopettajaopiskelijat ry,  

Instagramissa: OLO ry 

Snapchatissä: OLO_ry 

 
sekä tutustu nettisivuihin: www.olory.net! 

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