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Fuksivastaavien tervehdys
Hellurei ja aluksikin onnittelut opiskelupaikasta! Matka tähän pisteeseen on ollut varmasti
pitkä ja jokainen teistä ansaitsee nyt hiukan lepoa ennen fuksisyksyä. Toivottavasti olette
saaneet nyt myös lomailla, eikä kesä ole mennyt aivan täysin rehkiessä. Toivottavasti
jokaisella on loman jälkeen levännyt OLO.
Pitänee tässä kohtaa mainita, että tämän liipalaapan on kirjoittanut fuksivastaavanne Aksu
(Akseli) ja Tintti (Tiina-Kaisa). Me vastaamme ainejärjestössämme teidän asioista (OLO ry,
jos joku ei hoksannut vielä). Meidän ja pienryhmäohjaajien eli proiden tehtävä, on auttaa
teitä läpi ensimmäisen lukuvuotenne. Varsinkin fuksisyksynä meitä tulee näkemään vähän
joka paikassa. Tällä tarkoitamme varsinkin juuri teitä varten suunniteltuja tapahtumia❤
Fuksisyksynä tulee nopeasti paljon uutta asiaa ja välillä voikin tulla hiukan sekava OLO
kaikesta, mutta toimivana neuvona voimme sanoa sen, että kysykää! Sitä varten ovat prot ja
fuksivastaavat. Suosittelemme kuitenkin näin heti alkuun liittymään teille tehtyyn Facebook
ryhmään: Uni.Oulu LO-22, josta tulette löytämään tärkeää infoa, linkit luokan
wappiryhmään, tietoa tapahtumista ja milloin mitäkin. Jos kysymyksiä tulee niitä voi
lähettää myös OLOn ig:seen @olo_ry.
Syksyn alkaessa lähtekää rohkeasti tapahtumiin ja tulkaa jututtamaan meitä❤ Tutustukaa
myös toisiinne, sillä yhdessä tässä selvitään!
Mutta juup eipä tässä kai sit sen enempää. Ihanaa kesälomaa ja nähdään syksyllä❤
Toivottaapi Akseli Stång ja Tiina-Kaisa Nikkinen
Oulun luokanopettajaopiskelijoiden (OLOry) fuksivastaavat
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Ohjeet koulupaikan hyväksymisen jälkeen
Hei meidän uusi fuksi!
Tässä pari asiaa, jotka kannattaa näiden opiskelujen alkuvaiheissa ottaa huomioon:
J Noudata erityisen tarkasti yliopiston lähettämiä ohjeita.
J Vastaanota opiskelupaikka Oma Opintopolku -palvelussa.
J Maksa ylioppilaskunnan jäsenmaksu. Otettuasi opintopaikan vastaan voit maksaa
jäsenmaksun. Säilytä kuitti!
J Ilmoittaudu läsnä- tai poissaolevaksi sekä syys- että kevätlukukaudelle 12.8. kello
15:00 mennessä.
J Maksa YTHS terveydenhoitomaksu Kelalle.
J Hommaa opiskelijakortti. Tuudon sekä Pivon digitaalisella opiskelijakortilla opiskelija
saa KELA:n tukeman lounaan opiskelijaravintoloissa sekä alennuksia mm. VR:n ja
Matkahuollon palveluista. Voit myös tilata itsellesi muovisen opiskelijakortin OYY:n
sivuilta.
Lisäksi:
Liity oman ainejärjestösi OLO:n jäseneksi. Liittymisohjeet s.14
Liity Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liiton SOOL:in jäseneksi. Liittymisohjeet s.
Liity yleiseen Oulun luokanopettajafuksien Facebook ryhmään: Uni. Oulu LO-22.
Seuraa OLO:n someja niin olet tietoinen tulevista tapahtumista heti fuksivuoden
alkuun. Instagram: olo_ry, snapchat: olo_ry, Facebook: Oulun
luokanopettajaopiskelijat ry.
J Osta oma sporttipassi! (sähköinen versio puhelimessa tai tarra muoviseen korttiin)
Lisätietoa: www.oulunkorkeakoululiikunta.fi
J Lataa Tuudo. Tuudosta löytyy mm. opiskelijakortti, lukujärjestys, omat suoritukset,
lounaslistat, sekä sielä onnistuu kursseille ilmoittautuminen. www.tuudo.fi
J
J
J
J

J TULE FUKSIPIKNIKILLE 28.8. KELLO 16. PAIKKA ILMOITETAAN TARKEMMIN OLO:N
SOMEISSA.

Opinnot alkavat 29.8.
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Pienryhmäohjaajat 2022
Nimi: Liisa-Maija Eikkula
Ikä: 23
Vuosikurssi: 2
Kotipaikkakunta: Seinäjoki
Ohjattava ryhmä: LO22A
Opiskelujen ohella: Vapaa-ajallani tykkään liikkua
monipuolisesti mm. lenkkeillä ja käydä salilla. Vietän aikaa
myös kavereiden ja perheen kanssa.
Vinkki fukseille: Ottakaa ilo irti kaikesta uudesta mitä
teidän eteen tulee!
Nimi: Noora Nurmi
Ikä: 22
Vuosikurssi: 2
Kotipaikkakunta: Eura
Ohjattava ryhmä: LO22A
Vapaa-aika: Vapaa-ajalla tykkään nähä ystäviä, kattella
lempparisarjoja ja puhua videopuheluita.
Vinkit fukseille: älkää stressatko turhia, nauttikaa tulevasta
vuodesta ja pitäkää hauskaa!!
Nimi: Aino Hiltunen
Ikä: 20v
Vuosikurssi: 2
Kotipaikkakunta: Kajaani
Ohjattava ryhmä: LO22B
Vapaa-aika: Vapaa-ajallani tykkään ottaa enimmäkseen
ihan iisisti, mielellään hyvän seuran ja ruuan parissa "
%
$
#
Mutta kaikenlainen liikunta ja ulkoilu on myös lähellä
sydäntä ❤
Vinkit fukseille: Lähtekää rohkeesti alussa kaikkiin
rientoihin mukaan, vaikka uudet ihmiset jännittäiskin! Ja
kaiken stressin keskellä muistakaa myös pitää huolta
omasta jaksamisesta!
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Nimi: Aino Ainassaari
Ikä: 20
Vuosikurssi: 2
Kotipaikkakunta: Oulu
Ohjattava ryhmä: LO22B
Vapaa-ajasta: Vietän aikaa kavereideni kanssa, kuuntelen
paljon musiikkia, suurkulutan Frendejä ja syön!
Vinkki fukseille: Muistakaa ottaa asiat huumorin kautta!
Opiskelusta saa paljon enemmän irti, kun muistaa pitää
hauskaa opintojen kanssa, eikä ota asioita liian vakavasti.
Nimi: Joel Pape
Ikä: 22
Vuosikurssi: 2.
Kotipaikkakunta: Vaasa
Ohjattava ryhmä: LO22C
Vapaa-aika: Vapaa-ajallani katselen paljon elokuvia, luen
kirjoja ja pelailen myös sulkapalloa.
Vinkit fukseille: Älä huoli, kaikki kyllä järjestyy. Pidä hauskaa ja
nauti!

Nimi: Johanna Rantanen
Ikä: 22
Vuosikurssi: 2
Kotipaikkakunta: Kuopio
Ohjattava ryhmä: LO22C
Vapaa-aika: Vietän aikaa ystävien kanssa, luen ja
viihdyn luonnossa
Vinkki: Ei kannata liikaa stressailla. Seikkailu alkaa!
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Nimi: Laura Porkka
Ikä: 21
Vuosikurssi: 2
Kotipaikkakunta: Rantsila
Ohjattava ryhmä: LO22D
Vapaa-aika/free time: Kun tähdet osuvat kohdilleen, vietän vapaaaikani musisoiden, maalaten tai muuten käsillä tehden. Lisäksi
viime aikoina henkinen ikäni on noussut n. 50 vuotta kun aloitin
lintubongaamisen.
Vinkit fukseille: Ole ystävällinen ja avoin ja panosta hyvän
yhteishengen luomiseen. Osallistu mahdollisimman moneen
asiaan, mutta ei tarvitse tuntea FOMOa, jos välillä ei pääse tai
jaksa.
Nimi: Saara Pesonen
Ikä: 21
Vuosikurssi: 2
Kotipaikkakunta: Oulu
Ohjattava ryhmä: LO22D
Opiskelujen ohella: Tykkään kaikenlaisesta urheilusta. Vapaa-aika
menee valmentaessa kilpa-aerobicia ja kavereitten kanssa
hengaillessa. Tykkään tehdä kaikenlaista ja olla aina menossa
mukana.
Vinkki fukseille: Pitäkää hauskaa opiskelujen aikana. Nauttikaa joka
hetkestä, koska fuksivuosi menee todella nopeaa!

Helou! Oon tosiaan Elli Myllymäki (LO21E) ja alunperin kotosin
Kaustiselta. Syntyny oon vuonna 2001 elikkä oon 21-vuotias. Tuun
ohjaamaan yhdessä Viivi Määtän kans luokkaa LO22E.
Vapaa-ajalla tykkään liikkua luonnossa ja käydä salilla, mutta
vastapainona mut voi bongata neulomassa villasukkia tai lukemassa
hyvää kirjaa parvekkeella. Toki viihdyn näiden vastapainona
kavereiden kanssa!
Fukseille kertoisin et kannattaa nauttia joka hetkestä, koska
fuksivuosi menee aivan sairaan nopeeta ohi! Ei kannata säikähtää
ensimmäisen viikon infotulvaa, ne asiat tullaan käymään vielä
monta kertaa läpi. Opiskelijatapahtumiin kannattaa lähtee kans
avoimin mielin. Tyhmiä kysymyksiä ei ole!
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Nimi: Viivi Määttä
Ikä: 20v
Kotipaikkakunta: Raahe
vuosikurssi: 2
Ohjattava ryhmä: LO22E
Vapaa-aika: harrastan tanssia ja vietän aikaa kavereiden kans.
Tykkään myös lenkkeillä paljon
Mun vinkkinä fukseille: lähtekää vaan reippaasti mukaan
kaikkeen nii pääsee tutustumaan ihan huippuihin ihmisiin!

Nimi: Benjamin Vähähyyppä
Ikä: 22
Vuosikurssi: 2
Kotipaikkakunta:Kokkola
Ohjattava ryhmä: LO22F
Vapaa-aika: Soitan ja teen musiikkia ja yritän opetella kunnolla
kokkaamaan.
Vinkit fukseille: Kannattaa lähteä reippaasti vaan mukaan kaikkeen
ja olla stressaamatta liikaa!

Nimi: Tuomas Törnvall
Ikä: 21
Vuosikurssi: 2
Kotipaikkakunta: Kalajoki
Ohjattava ryhmä: LO22F
Vapaa-ajalla: Vapaa-ajalla urheilen, vietän aikaa kavereiden ja
perheen kanssa sekä otan iisisti.
Vinkit fukseille: Älkää stressatko vaikka alussa tulee paljon uutta
tietoa, kaikki kyllä järjestyy. Rohkeasti mukaan kaikkiin
tapahtumiin, ota kaikki irti opiskelijaelämästä, se ei kestä ikuisesti!
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Nimi: Laura Lipponen
Ikä: 19
Vuosikurssi: ITE-21
Kotipaikkakunta: Se on vähän monimutkaista…asuin lapsuuteni
Espoossa ja sitten USA:ssa ja Alankomaissa. Viimeisin
kotipaikkakuntani ennen Oulua oli Wassenaar, niin sanotaan vaikka
se &
)
(
'
Ohjattava ryhmä: ITE-22
Vapaa-aikana/opiskelun ohella: Vapaa-ajalla minut usein löytää
lenkkeilemästä luonnossa, pyöräilemästä, viettämästä aikaa
kavereiden kanssa, katsomasta sarjoja/elokuvia, pelaamasta
jalkapalloa tai kuoroharjoituksista. Tai sitten lauleskelen ja tanssin
itsekseni kotona Spotifyita kuunnellessa. &
)
(
'
Vinkit fukseille: 1) Yritä elää yksi hetki ja päivä kerrallaan. Asioilla on
taipumus järjestyä, ja fuksivuosi tuo mukanaan monia hauskoja ja
ikimuistoisia kokemuksia &
)
(
'
2) Kun koti-ikävä iskee, mikä on normaalia ja luonnollista, kannattaa
puhua asiasta ja kääntyä kavereiden puoleen. Myös jonkun kotoisan
ja mieluisan puuhan tekeminen ja itselleen ajan jättäminen
tunteiden prosessointiin voi auttaa.
3) Sinulla on itsellesi monia hyviä neuvoja olemassa jo nyt, ja niitä
myös oppii matkan varrella. Kaikkea hyvää fuksivuoteen ja uuteen
seikkailuun! &
)
(
'
Nimi: Sissi Hanhinen
Ikä: 22
Vuosikurssi: ITE21
Kotipaikkakunta: Tampere
Ohjattava ryhmä: ITE22
Vapaa-aika: tykkään laittaa ruokaa, kattella sarjoja ja viettää
aikaa ystävien kanssa.
Vinkki fukseille: Tutustukaa vaan rohkeesti uusiin ihmisiin ja
muistakaa että aina kaikki järjestyy!
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Fuksin tervehdys
Hei sinä uusi fuksi ja onnittelut opiskelupaikasta! Kovan työn tehtyäsi olet paikkasi täällä
ansainnut. Oma fuksivuoteni toteutettiin osittain etänä ja osittain lähiopetuksena.
Etäopiskelussa on paljon etuja, mutta kyllä lähiopetuksessa oleminen sen kaiken silti
mielestäni voittaa ja toivottavasti pääsemmekin kaikki olemaan ensi vuonna
mahdollisimman paljon yliopistolla. Opiskelulta voit odottaa paljon ja voin luvata, että tästä
vuodesta tulee sinulle yksi ikimuistoisimmista.
Saadessani opiskelupaikan taisin vähän kiljua ja itkeä. Olin todella onnellinen, mutta jännitin
suuresti. Oulu oli tuttu kaupunki, mutta muutin tänne silti muualta enkä tuntenut
oikeastaan ketään ennestään. Mietin, tutustunko kehenkään ja kuinka sopeudun.
Pienryhmäohjaat ottavat sinusta koppia ja ovat täällä sinua varten. Oma jännitykseni karisi
nopeasti, kun pääsin tapaamaan ryhmäni. Ryhmästäsi muodostuu sinulle tiiviin yhdessä olon
ansiosta todella tärkeä tuki. Ryhmäläisiltä saa aina apua ja tukea tilanteeseen kuin
tilanteeseen ja heidän kanssaan voi itkeä sekä nauraa. Uusista ystävistä tulee sinulle todella
läheisiä ihmisiä, joiden kanssa kuljet tätä matkaa yhdessä. Muista, että olette kaikki uuden
äärellä ja kaikkia jännittää. Yliopisto on mitä parhain paikka tutustua matalalla kynnyksellä.
Kannustan kaikkia lähtemään rohkeasti tapahtumiin mukaan, joita meille ainakin
järjestettiin ihan kiitettävästi. Niistä saa kerättyä hurjasti yhteisiä muistoja ja nauruja, jotka
vievät pitkälle. Siellä todella pääsee tutustumaan ihmisiin kunnolla, sekä tutustut myös
muihin kuin omiin ryhmäläisiisi. Fuksisyksyltä ehdottomasti muistiin ovat jääneet Kaskin
fuksisuunnistus sekä OLOn fuksisitsit. Keväältä lemppari on taas SOOLin talvipäivät. Onneksi
se järjestään tosin vain kerran vuodessa… ja ensi vuonnahan olemmekin täällä Oulussa!
Yliopistossa opiskelua ei kannata pelätä, opiskelu voi olla välillä todella rankkaa, mutta et ole
yksin. Kaikki täällä tuskailevat loppujen lopuksi hyvin samanlaisten ongelmien kanssa ja
muista, että apua on saatavana. Opiskelumme on siitä hauskaa, että saattoi mennä yksi
perjantai vain siihen, että kävimme neljä tuntia maalailemassa ja sitten viikonlopun
viettoon. Toki teoriaa on paljon, mutta opettajan monialaiset tasapainottavat mukavasti
arkea. Soitellaan kitaraa, voimistellaan tai huovutetaan. Sanotaan, että opiskeluaika on
ihmisen parasta aikaa ja näin vuoden kokemuksen perusteella sanon, että kyllä se on.
Matkassa on ollut ylä- ja alamäkiä, mutta en vaihtaisi mitään pois.
Oulu on opiskelukaupunkina todella mieluisa. Liikut täällä pyörällä helposti, julkiset ovat
hyvät sekä opiskelijaetuja löytyy monista paikoista. Tervetuloa Ouluun opiskelemaan
luokanopettajaksi! JToivottavasti viihdyt täällä. Muista, että monet asiat ovat loppujen
lopuksi pitkälle ihan omista asenteista kiinni. Heittäydy siis vain virran vietäväksi, tulet
yllättämään ja ylittämään itsesi varmasti monta kertaa. Toivon ja luotan siihen, että sinun
fuksivuodestasi tulee yhtä mahtava kuin minunkin.
Oona Kujala LO21A
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ITE fresher’s year
Hi to all the new ITE students! Congrats on making it to the Intercultural Teacher Education
program!
My fresher year went by so quick. It included picnics, freshers pass activities, parties, baking
nights together, Christmas celebrations, vappu and all the different times at campus in and
out of lectures. All these included spending time with others and all of them were new
friends.
The beginning feels very hectic and very confusing at times. However, try to get out of your
own home and join the student life. There are plenty of people who can help you out when
you have no idea what is going on. Slowly but surely things will become clearer and do not
hesitate to ask people if they want to join something you are up to. The courses will be
explained by your amazing tutors and teachers. There is no need to rush with planning how
the next 5 years will look like in your studies. My advice is going one thing at a time. Listen
to your tutors and teachers. Figure out the schedule for the first few weeks and then the
fall. After that as different meetings come up you will slowly figure out what the rest of your
studies will and/or can include. Don´t forget to take time and see what you can do on your
free time. Download Kide.app and sign up to things, it is truly the best ice breaker. There will
be parties but there will also be plenty of things that can help build you a super fun
community while studying.
What will your studies look like? Most days will be the combination of going back to primary
school by getting to do arts and crafts, play music and take part in PE. Then you will have
courses on pedagogy, ethics, philosophy, and many others. I believe you will be starting
your studies fully on campus which will be amazing. Enjoy everything there is and remember
to join OLO ry, spend time there getting to know people but remember your studies will
truly allow for a lot of free time. Take your friends and go spend the evenings somewhere
outside or at each other´s places.
I am very excited to meet you and so are all the other older ITEs. You are more than
welcome, and the faculty is so excited to have you join as well. The environment is very
accepting and open so no need to worry. The first year is for figuring things out and having
some fun as well. You will also get to enter the actual classroom so there is a lot to be
excited about.

See you soon!
From: Sara Murtonen, ITE 21
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Opintoneuvonta:
Koulutuksen lähipalvelut, KTK
Kompassi: KE1020 klo 10-14

Ajanvaraukset:
Study.education(a)oulu.fi
Laita viestiin kuvaava otsikko ja tekstiin oma nimi, koulutus tms. Perustiedot!

Koulutussuunnittelijat:
Sainio Minna, minna.sainio(a)oulu.fi, p. 0294 48 3660
•

Luko ja erkka opiskelijat

Hurskainen Karri, karri.hurskainen(a)oulu.fi, p. 0294 48 7436
•

Intercultural teacher education

OLO – Oulun luokanopettajaopiskelijat ry
OLO ry eli Oulun Luokanopettajaopiskelijat ry on luokanopettajaopiskelijoiden
ainejärjestö Oulun yliopistolla, minkä tehtävänä on ajaa oman alan opiskelijoiden
etua, yhdistää saman oppiaineen opiskelijoita ja järjestää opiskelijoille monenlaista
toimintaa. Tämän lisäksi OLO pyörittää Kahvila OLOhuonetta, jonka antimista
pääsevät nauttimaan niin henkilökunta kuin opiskelijatkin. OLO ry järjestää ympäri
vuoden erilaisia tapahtumia, joista löytyy jokaiselle jotain! Pyrimme huomioimaan
erilaisten opiskelijoiden tarpeet ja toiveet tapahtumien järjestämisessä.

12

Opiskelijoiden etua OLO ajaa yhteistyössä SOOL:n eli Suomen Opettajaksi
Opiskelevien Liiton kanssa. OLO ry edustaa SOOLia paikallisella tasolla ja vastaa
opettajaopiskelijoiden yhteistyöstä ja edunvalvonnasta Oulun yliopistossa.
Tavoitteenamme on saada opiskelijoiden ääni kuuluviin niin koulutusohjelmatasolla,
tiedekunnassa kuin yliopistossa, ja taata jäsenillemme sujuva ja kaikin tavoin mainio
opiskelukokemus. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yhteistyötä tehdään myös
Oulun Ylioppilaskunnan (OYY:n), kasvatustieteiden kattokillan Kaskin sekä muiden
kasvatustieteen tiedekunnan ainejärjestöjen kanssa.

Oulun Luokanopettajaopiskelijat ry on perustettu vuonna 1953, joten ainejärjestöllä
on takanaan pitkä historia opiskelijoiden etujen ajamisessa. OLO ry:n taival lähti
liikkeelle nimellä Pedagogian ylioppilaat ry. Tämä toimi yhdistyksemme nimenä 60
vuotta aina vuoteen 2013 saakka kunnes nimenmuutos astui voimaan.

OLO:n toiminnasta vastaa vuosittain marraskuussa valittava hallitus, jossa on
kuudesta kahteentoista jäsentä sekä puheenjohtaja. Hallitus kokoontuu joka viikko
ideoimaan ja organisoimaan uutta sekä laittamaan täytäntöön päätöksiä. Hallituksen
kokoonpanoon voi vaikuttaa tulemalla syyskokoukseen äänestämään. Kokouksessa
OLO:n varsinaiset jäsenet voivat äänestää tai asettua ehdolle.

Tervetuloa tutustumaan toimintaamme tarkemmin sivuillamme!

@olo_ry

@olo_ry

@Oulun luokanopettajaopiskelijat ry

www.olory.net
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OLO:n jäsenyys
Jäsenyydestä ei ole mitään hyöty… JA HÖPÖHÖPÖ! Tässäpä muistutusta miksi kannattaa
liittyä, kun opiskelee Oulun yliopistossa luokanopeksi. Jäsenmaksu on 35e, ja se kattaa koko
opiskeluaikasi.
•
•
•
•
•
•

•
•

Haalarit! Saadaksesi haalarit, tulee sinun olla OLOn jäsen.
Alennuksia OLOn järjestämiin tapahtumiin.
Alennusta OLOn myymistä tuotteista, kuten haalarimerkeistä.
Pullapäivä kahviossa joka kuun viimeisenä keskiviikkona: kahvi/tee/kaakao + pulla vain
1€!
Oikeuden hakea yhdistykseltä avustuksia. Voit siis saada rahaa takaisin!
Oikeus osallistua OLOn kokouksiin ja vaikuttaa. Jos olet kiinnostunut
järjestötoiminnasta, tulee sinun olla OLOn jäsen. Myös hallitukseen kuulumattomat
ovat tervetulleita kokouksiin!
Jotta voit liittyä SOOLiin, tulee sinun olla OLOn jäsen. SOOLin kautta saat hienoja
jäsenetuja, hauskoja tapahtumia ja mielenkiintoisia koulutuksia!
Huikeita etuja yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi alennusta Exit Oulun
pakopelihuoneista sekä joistakin paikallisista anniskeluravintoloista. Lisää
jäseneduista voit lukea nettisivuiltamme. www.olory.net/jaesenedut

Miten toimin?
1. Lataa puhelimeesi Kide.app sovellus ja rekisteröidy sen käyttäjäksi. Voit tehdä tämän
myös kide.app verkkosivuilla https://kide.app/
2. Kirjoita hakuun #olojäsenyys (muista laittaa # eteen) ja valitse vaihtoehdoista sinuun
sopiva (uusi jäsen, maisteriopiskelija vai vaihto-oppilas).
3. Täytä tietosi jäsentietolomakkeeseen.
4. Siirry maksamaan jäsenyytesi.
5. Jäsenyytesi on vielä aktivoimaton, hallituksen jäsenet aktivoivat piakkoin uudet
jäsenyydet manuaalisesti, jonka jälkeen jäsenyytesi löytyy Kide.appin lompakostasi
"Jäsenkorttisi" kohdasta voimassa olevana. Voit todistaa olevasi OLOn jäsen näyttämällä
jäsenyytesi tätä kautta :)
OLOn jäsenyys on voimassa opiskelujen loppuun saakka. Huomaa, että Suomen Opettajaksi
Opiskelevien Liiton, SOOLin, jäsenyys edellyttää jäsenyyttä omaan ainejärjestöösi!
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Puheenjohtajan terveiset
Heippa Fuksi-22!

Ihan aluksi haluan onnitella kaikkia teitä mielettömän paljon opiskelupaikan johdosta, sekä
ilman muuta upeasta alavalinnasta! Saatte myös olla todella ylpeitä itsestänne ja muistakaa
olla sitä myös tulevaisuudessa. Nyt kun pääsykoeurakasta on selvitty ja tieto opiskelupaikasta
on vihdoin saapunut, pyörii mielessä varmasti monenlaisia tunteita ja ajatuksia. Ehkä
helpotus opiskelupaikan varmistumisesta ja ehkä pitkään odotetun unelman toteutuminen,
mutta toisaalta ilmassa voi myös leijailla jännitys uudelle paikkakunnalle muuttamisesta tai
ylipäätään pohdinnat siitä, millaista yliopistossa opiskelu tulee todellisuudessa olemaan.
Kannattaa muistaa, että näitä samoja fiiliksiä kokevat myös monet muut uuden äärellä olevat
ja opintonsa aloittavat, näin ainakin itselläni oli syksyllä 2017, kun
luokanopettajakoulutuksen ensimmäinen vuosi kutsui allekirjoittanutta. Uutta asiaa ja
opittavaa tulee varsinkin alussa olemaan todella paljon, mutta ajan kuluessa nämä tulevat
olemaan teille lähes itsestäänselvyyksiä. Utelias ja innostunut asenne kantaa pitkälle!
Muistakaa myös, että erityisesti syksyllä – ja toki myös myöhemmin, tukenanne tulevat
olemaan niin tuutorit, fuksivastaavat, hallituksen jäsenet, tiedekunnan henkilökunta kuin
ennen kaikkea kaikki kanssaopiskelijat! Tulevien opiskeluvuosien aikana onkin loistava
mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin ja luoda ystävyyssuhteita, jotka kestävät jopa läpi
elämän.
Voin omasta kokemuksestani kertoa, että opiskeluvuodet tulevat hurahtamaan ohi aivan liian
nopeasti, joten ottakaa kaikki irti tästä ajasta heti ensimmäisistä viikoista alkaen! Kehottaisin
muistuttamaan itseänne myös siitä, että teillä on mahdollisuus tehdä omasta
opiskelijaelämästänne juuri sellainen kuin itse haluatte, oli sitten kyse opiskelurutiineista,
tapahtumiin osallistumisesta tai ihan vaikka vaan Power Point –esityksen visuaalisesta
ilmeestä. Tehkää opiskeluvuosista itsenne näköisiä, lähtekää kaikkeen täysillä ja
ennakkoluulottomasti mukaan sekä luokaa loppuelämän kestäviä muistoja! <3
Haluan toivottaa tsemppiä opintoihin ja kaikkeen muuhunkin mitä tuleva syksy tuo tullessaan
ja toivottaa teidät tervetulleiksi OLO-perheeseen! Toivottavasti tavataan KTK:n käytävillä,
Kahvila OLOhuoneessa tai syksyn tapahtumissa! "
%
$
#

Laura Walta
OLO ry:n puheenjohtaja
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OLOn hallitus 2022
Nimi: Laura Walta
Ikä: 25
Vuosikurssi: Taika-17
Kotipaikkakunta: Nivala
Rooli hallituksessa: puheenjohtaja
Mitä vapaa-ajalla: Vapaa-ajalla olen kaikkiruokainen
sohvaperuna, höntsä-liikkuja sekä innokas kotikokki.
Alkuvuodesta uskaltauduin kokeilemaan avantouintia ja tätä
haluan jatkaa myös syksyllä!
Vinkki fukseille: Tee ja mene nyt, äläkä sitte joskus! Tämä
pätee niin itse opiskeluun sen kaikissa muodoissa, kuin
muuhunkin opiskelijaelämään. Muistakaa nauttia kaikista
hetkistä!
Nimi: Pinja Rajala
Ikä: 25
Vuosikurssi: ITE-18
Kotipaikkakunta: Vesilahti/Riihimäki
Rooli hallituksessa: Varapuheenjohtaja ja toimikuntavastaava
Mitä vapaa-ajalla: Ultimatea pelaan läpi vuoden, fribaa ja
roundnettia vain kesällä. Lisäksi nautin onkimisesta tai
pilkkimisestä riippuen vuodenajasta.
Vinkki fukseille: Isääni referoiden: Kunhan on hyvä ihminen
niin pärjää elämässä. Nauti opiskelijaelämästä!
Nimi: Timo Green
Ikä: 31
Vuosikurssi: ITE20
Kotipaikkakunta: Ööö, Barre, VT, USA & Vieremä/Iisalmi
Rooli hallituksessa: Rahastonhoitaja, kansainvälisyysvastaava Mitä
vapaa-ajalla: Pelaan lautapelejä ( <3 Spirit Island) kavereiden kanssa,
moddaan pari tietokonepeliä, joskus pääsen pelaamaan ultimatea
Pinjan kanssa!
Vinkki fukseille: Ole tiiviissä yhteydessä sinun luokan kanssa ja auta
toista toisiaa! Teillä on kaikki samat kurssit vain kaksi vuotta!
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Nimi: Elsa Pirttimaa
Ikä: 23
Vuosikurssi: 2
Kotipaikkakunta: Kuusamo
Rooli hallituksessa: Sihteeri, some- ja viestintävastaava
Mitä vapaa-ajalla: Kokoajan oon jossain menossa! Minua vetää
puoleensa luonto, reissaaminen, kauniit maisemat, uudet paikat,
yleinen eräily ja kaikenlainen muukin tsippailu. Joskus maltan
istahtaa alas täyttämään sanaristikkoja tai lukemaan, mutta
yleensä humistelen kavereiden kanssa, parraimmillaan tietenkin
haalarit jalassa uusien tapahtumamerkkien perässä. Mulla on
melkein aina musat pauhaamassa ihan täysillä kuulokkeista, että
jos naama näkyy mutta tuijotan tyhjyyteen, niin se johtuu siitä,
että mun korviin huutaa tyyliin Josh Kiszka tai Robert Plant.
Vinkki fukseille: Fuksivuonna tulee mahottomasti uusia juttuja,
mutta ota rauhassa, elä panikoi! Lähe mukaan uusiin juttuihin,
tartu innolla hommiin, juttele, kysy, tutustu, ystävysty, kokeile,
koe ja nauti.

Nimi: Annika Komulainen
Ikä: 21
Vuosikurssi: 2
Kotipaikkakunta: Oulu
Rooli hallituksessa: Kahvilavastaava (1/3)
Vapaa-aika: Vapaa-ajalla tykkään haahuilla isoissa marketeissa,
urheilla endorfiinien toivossa ja tehdä kavereiden kanssa
kaikkea kivaa. &
)
(
'
Vinkki fukseille: Olkaa avoimin mielin ja pyrkikää luomaan
omannäköinen opiskelijaelämä. Nauttikaa fuksivuodesta ja
pitäkää hyvä tasapaino vapaa-ajan ja opiskeluiden välillä!
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Nimi: Paju Pelkonen
Ikä: 22
Vuosikurssi ITE20
Kotipaikkakunta: Oulu
Rooli hallituksessa: Yhteistyövastaava, kahvilavastaava(2/3),
jäsenistövastaava
Vapaa-aika: Mielenkiinnonkohteisiin kuuluu mm. liika kahvin
juonti, kävely- ja juoksulenkit, jatkuva haaveilu ja musiikin
kuuntelu, huonekasvien epätoivoinen hengissä pitäminen sekä
kämpän sisustaminen. Kavereiden kanssa hengailu niin
haalarimenoissa kuin niiden ulkopuolellakin on kuitenkin
lemppari numero yksi. <3
Vinkki fukseille: Muista levätä ja antaa itselle armoa, vaikka
jonkun esseen tai tehtävän palauttaminen joskus vähän
venähtäisikin, ja tee ja mee rohkeasti! Fuksivuonna tulee
hirveästi uutta informaatiota ja uusia juttuja, mutta ei hätää,
kuviot selkenee ja se omannäköinen opiskelijaelämä muodostuu
pikkuhiljaa. Nauti tapahtumista ja kerrytä haalarimerkkejä, että
on sitten jotain mitä ommella, kun saat omat iki-ihanat mustat
haalarisi!

Nimi: Akseli Stång
Ikä: 21
Vuosikurssi: 3
Kotipaikkakunta: Oulu
Rooli hallituksessa: Toimin tämän vuoden
fuksivastaavana, jäsenmateriaalivastaavana ja pyörin
myös kahvilatiimissä(3/3).
Mitä vapaa-ajalla: Vapaa-ajan vietän kavereiden kanssa
tehden vähän mitä sattuu. Tykkään tehdä vähän
kaikennäköistä esimerkiksi kiipeillä, pelata pleikkarilla,
potkia palloa ja opetella soittamaan soittimia huonolla
menestyksellä.
Vinkki fukseille: Älkää stressatko kursseista liikaa, tehkää
porukalla ja pyytäkää apua, jos tartteepi. Kannattaa käydä
tapahtumissa!
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Nimi: Tiina-Kaisa Nikkinen
Ikä: 21
Vuosikurssi: ITE20
Kotipaikkakunta: Kittilä
Rooli hallituksessa: fuksi-, jäsenmateriaali-, sekä
toimikuntavastaava
Mitä vapaa-ajalla: Vapaa-ajalla olen paljon kavereiden kanssa,
kulutan haalareita, käyn salilla ja teen milloin mitäki! Tykkään
kokeilla uusia juttuja ja olen yrittäny, että tänä vuonna kokeilisin
mahollisimman paljon uusia lajeja.
Vinkki fukseille: Fuksivuosi ja yliopistoaika ylipäätään on kyllä ihan
parasta aikaa! Välillä tuntuu, että kouluhommat kaatuu niskaan ja
mikään ei oikeen rullaa, mutta kaikesta selvitään. Pitää muistaa olla
itelle armollinen ja ottaa se lepohetki, jos on sellanen fiilis.
Tapahtumiin kannattaa rohkeasti tulla, koska siellä tutustuu aina
uusiin huippuihin tyyppeihin!!

Nimi: Silja Kurki
Ikä: 19
Vuosikurssi: 2
Kotipaikkakunta: Seinäjoki<3
Rooli hallituksessa: Tapahtumavastaava (1/3)&
liikuntavastaava
Mitä vapaa-ajalla: Vapaa-ajan käytän milloin mitenkin!
Kavereitten kanssa kaikkea hauskaa tekemässä, palloa
potkimassa taikka yksin rauhoittumassa.
Vinkki fukseille: Käykää rohkeasti tapahtumissa ja tutustukaa
uusiin ihmisiin, älkää stressailko liikoja vaan nauttikaa
fuksivuodesta!!
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Nimi: Jere Uusi-Pohjola
Ikä: 23
Vuosikurssi: 2
Kotipaikkakunta: Peräseinäjoki
Rooli hallituksessa: SOOL-vastaava ja tapahtumavastaava
(2/3)
Mitä vapaa-ajalla: Sitä sun tätä, enimmäkseen sitä. Oon kova
poika hengaamaan ja usein aikani vietänkin kavereiden
riesana. Oon leffojen suurkuluttaja ja aika lyömätön eri
visoissa. Jos mun kämpsillä ei muuten musiikki soi niin
soittelen sitte itte.
Vinkki fukseille: Kurssit voi uusia, pirskeitä ei!

Nimi: Ella Simpanen
Ikä: 23
Vuosikurssi: 2
Kotipaikkakunta: Helsinki
Rooli hallituksessa: Hyvinvointi- ja tapahtumavastaava(3/3)
Mitä vapaa-ajalla: Meikä mandoliinin vapaa-aika kuluu ulkona
liikkuen, kaverien kanssa peuhaamiseen ja kaverien kanssa
erilaisten pelien pelaamiseen. Kuuntelen kans aika kovaa
vauhtia musiikkia ja kesäsin pelailen höntsäpesistä kaverien
kanssa. Pesispelien jälkeen on ihana päästä Sompasaunaan
nauttimaan löylyistä ja virkistävästä merestä! Jajaja nautin
kovasti hyvästä ruuasta ja hyvästä seurasta, mutta lompakko
(ok en käytä lompakkoo eli kortti) ei anna periks tälle
harrastukselle kauheen usein *
, Jaaa mitäs vielä tykkään
+
tehä vähä kaikkee! :)
Vinkki fukseille: Älä mieti liikaa, älä huolehdi liikaa, kyllä asiat
järjestyy! Hyppää kaikkeen mukaan avoin mielin ja kokeile
kaikkea maholista! Just sä päätät miten haluut sun
fuksivuoden alottaa!
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Toimikunta
Haluatko olla mukana järjestämässä, touhuamassa, auttamassa ja pitämässä hauskaa? Ja miltä
kuulostaisi jos voisit tehdä tätä just sellasella panoksella kuin ite haluat?
Jos tällanen kiinnostaa sinua yhtään, niin kannattaa liittyä OLO:n toimikuntaan!
Mikä on OLO:n toimikunta?
Toimikunnassa pääset osallistumaan ainejärjestössämme tapahtuviin asioihin ilman sen suurempaa
sitoutumista! Voit tulla mukaan touhuilemaan ja järjestämään just sellasella panoksella, miikä tuntuu
itestä hyvältä! Osallistumalla toimikuntaan pääset esimerkiksi auttamaan eri tapahtumiin ja
tutustumaan huippu tyyppeihin!
OLO:n toimikunta on Whatsapp ryhmä, johon hallituksen toimikuntavastaavat laittavat viestiä, mikäli
apukäsiä tai -aivoja tarvitaan!
Toimikuntaan pääsee mukaan vain ilmaisemalla omaa kiinnostustaan ja tämän voi tehdä vaikkapa
viestillä OLO:n instagramiin!
Toivottavasti nähdään hauskojen hetkien parissa!
Ps. esimerkiksi OLO:n huikeat 69v vuosijuhlat lähestyvät kovaa tahtia. Näihin fuksit pääsevät
osallistumaan vain työvoiman muodossa, mutta mikä olisikaan parempi tapa päästä tutustumaan
vuosijuhla kulttuuriin jo ekana vuonna ja etenkin, kun rakkaan ainejärjestömme pyöreät 70 vuotis
synttärit ovat jo silmänräpäyksessä 0
/
.
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Pahin OLO
OLOn opiskelijabileissä saatat törmätä tähän vihreään laatikkoon, jonka ympärillä pörrää iloisia
ihmisiä ja hyviä viboja. Tämä on Pahin OLO, jota oma crewmme tuo mukanaan erinäisiin OLOn
tapahtumiin. Tämän taikalaatikon ominaisuuksiin kuuluu muun muassa musiikin tykittäminen ilmoille
ja makkaran paistaminen nälkäisille. Pahin OLO on kulkenut OLOn pirskeissä jo ainakin 20 vuoden
ajan.

Kahvila OLOhuone
Kahvila OLOhuone on OLO ry:n ylläpitämä viihtyisä kahvila jossa tuoretta kahvia ja pullaa on ollut
tarjolla jo useita vuosia!
Kahvilassa voit kahvin ja teen lisäksi nauttia monenlaisista makeista ja suolaisista pikkupurtavista
opiskelijaystävällisillä hinnoilla sekä ostaa haalarimerkkejä. Lisäksi joka kuun viimeinen keskiviikko
kahvilassa vietetään pullapäivää, jolloin saat OLOn jäsenenä kahvin ja pullan eurolla!
Kahvilassa on töissä ihana Petra ja lisäksi taustalla häärää kahvilatiimi, johon kuuluu Akseli Stång,
Annika Komulainen ja Paju Pelkonen. Meille voi rohkeasti antaa risuja ja ruusuja sekä esittää
toiveita esimerkiksi valikoimaan.
Kahvio toimii myös rupattelu-, opiskelu- ja kohtaamispaikkana ja voikin hyvin todeta
OLOhuoneen olevan koko kasvatustieteen tiedekunnan sydän!
Poikkea meillä ja nauti kupponen kahvia!
Löydät meidät myös instagramista: @kahvilaolohuone
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Kaski
Heippa OLO:n fuksit!
Oikein lämpimät onnittelut opiskelupaikasta ja tervetuloa
osaksi Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaa
(KTK) Kaski ry:n eli kattokillan puolesta! Kattokiltana Kaskin
roolina on ajaa kaikkien kasvatustieteiden opiskelijoiden
etua (eli myös sinunkin!) ja toimia yhdistävänä tekijänä
tiedekuntamme järjestöjen välillä. Teemmekin tiivistä yhteistyötä kaikkien kasvatustieteiden
ainejärjestöjen kanssa ja hallituksemme koostuu näiden niin sanottujen jäsenjärjestöjen
edustajista. Kaskiin kuuluu seitsemän ainejärjestöä: Defenssi ry (psykologia), Lastarit ry
(varhaiskasvatus), Mukava ry (musiikkikasvatus), Motiva ry (kasvatustiede), Ohari ry
(aineenopettajat), OLO ry (luokanopettajat) ja Spessu ry (erityispedagogiikka).
Opiskelujen alkaessa syksyllä alkavat myös erilaiset tapahtumat ja etenkin fuksitapahtumat.
Kaskin kautta pääsette tutustumaan oman ja muiden alojen fukseihin KTK:n yhteisissä
fuksitapahtumissa kuten fuksiolympialaisissa ja fuksisuunnistuksessa. Lisäksi kaikkien
kasvatustieteen opiskelijoiden yhteinen kiltahuone löytyy KTK:n sydämen toisesta
kerroksesta sinisten portaiden päästä. Kaski huolehtii kiltahuoneesta yhdessä
ainejärjestöjen hallitusten kanssa. Kiltahuoneelle olet tervetullut hengailemaan muiden
kaskiperheläisten kanssa, opiskelemaan tai vaikkapa hengähtämään mukavilla sohvilla
luentojen välissä. Kaiken Kaskin toiminnan takana on tavoite tuoda tiedekuntamme
opiskelijat yhteen ja tehdä KTK:sta paras mahdollinen paikka olla ja opiskella!
Jos Kaskin toiminta kiinnostaa ja haluat saada tietoa esimerkiksi fuksitapahtumista, laita alla
listatut sosiaalisen median kanavat seurantaan tai tule jutustamaan esimerkiksi
allekirjoittaneiden kanssa!
Kokemusrikasta fuksisyksyä ja tsemppiä starttaaviin opintoihin toivottaen,
Henna Hassinen & Vilja Tervo
OLO ry:n edustajat
Kaski ry:n hallitus

@Kaskiry
@Oulun kasvatustieteiden kilta – Kaski ry
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SOOL – Suomen opettajaksi Opiskelevien liitto
Mikä ihme on SOOL?
SOOL ry eli Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto yhdistää kaikki Suomen opettajaksi opiskelevat
paikkakuntaan tai opintolinjaan katsomatta. SOOL kouluttaa jäseniään, tukee jäsenyhdistyksiään ja
pyrkii vaikuttamaan paremman opettajankoulutuksen ja paremman työelämän puolesta.
Mitä SOOL antaa sinulle?
SOOL tarjoaa jäsenelleen edunvalvontaa kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa, mahdollisuuden
osallistua mielenkiintoisiin seminaareihinja webinaareihin ja lisäksi SOOLin jäsenenä olet oikeutettu
useisiin eri jäsenetuihin.
Jäsenenä saat muun muassa:
Turvan tarjoaman kattavan vakuutuspaketin, sisältäen esimerkiksi vapaa-ajan
tapaturmavakuutuksen
mahdollisuuden liittyä opettajien työttömyyskassaan
erilaisia yhteistyökumppaneiden alennuksia, esimerkiksi
hotelleista
legendaariset Talvipäivät (jotka ovat tulevana vuonna Oulussa!!) puoleen hintaan sekä muita
huikeita
Miten voit liittyä SOOLiin?
paikallisia tapahtumia
SOOLin jäsenmaksu lukuvuodelle 2022-2023 on 24€ ja jäseneksi voit liittyä osoitteessa HY.sool.fi.
Liittyäksesi SOOLiin, sinun tulee olla OLO:n jäsen!
Seuraa SOOLia
Instagram: @sool_ry @sool_oulu
Facebook: Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL
Twitter: sool_ry
www.sool.fi
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Aluetoimijoiden terveiset
Moikka!
Ihan alkuun paljon paljon onnea uudesta opiskelupaikasta ja upeasta alavalinnasta! Täällä
esittäytyvät Laura Walta ja Samuli Rysä. Me toimitaan tulevana syksynä aluetoimijoina eli
Sun SOOLilaisina täällä Oulussa. Meitä voit nähdä syksyllä kampuksella sekä erilaisissa
tapahtumissa siniset SOOL-takit päällämme ja takit päällä tai ei – aina saa tulla nykäisemään
hihasta! Yhteyttä voi helposti ottaa myös esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa ja etenkin
Instagramin sool_oulu kannattaa ottaa seurantaan.

Tulevana syksynä Lauran päävastuulla ovat luokanopettaja- ja erityisopettajaopiskelijat sekä
varhaiskasvatuksen ja musiikkipedagogiikan opiskelijat, kun taas Samuli huolehtii
aineenopettajaopiskelijoiden, eli niin musiikkikasvatuksen, terveystieteiden,
tanssinopettajien kuin muiden aineenopettajaksi opiskelevien asioista, mutta kummaltakin
voi tulla aina kyselemään apua opintolinjasta riippumatta!
Me ollaan täällä Sua varten, joten mikäi sulla tulee mitä tahansa kysyttävää liittyen
opintoihin tai vaikkapa SOOLin jäsenetuihin - ota rohkeasti yhteyttä!
Nähdään syksyllä!
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OYY
Hei sinä uusi opiskelija ja tervetuloa OYY:nkin puolesta Oulun
yliopistoon. Itse olen Iikka Kokkoniemi OYY:n eli Oulun yliopiston
ylioppilaskunnan sosiaalipoliittinen vastaava hallituksessa tänä vuonna,
sekä kasvatustieteellisten ja luonnontieteellisten ainejärjestöjen
järjestökummi. Itse opiskelen 5. vuotta matemaattisten aineiden
opettajaksi. Lisäksi hallituksessa kanssani toimii 7 muuta jäsentä, kukin
vastaten omasta pestistää.
OYY toimii edunvalvojana, auttajana ja erilaisten tapahtumien järjestäjänä. OYY:n
jäsenistönä ovat kaikki Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat, sekä halutessaan myös
jatko-opiskelijat, joten myös sinä olet liittynyt OYY:n jäseneksi aloittaessasi opinnot.
Edunvalvonnallisissa asioissa OYY neuvoo muun muassa kiusaamis- ja häirintätilanteissa,
asumisessa, opiskelijaterveydessä ja opintoihin liittyvissä asioissa. Lisäksi OYY järjestää
tapahtumia, kuten lukuvuoden avajaistapahtuman Hurmoksen yhdessä Oulun
ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO:n kanssa ja järjestää hyvinvointituutorointia.
Lisäksi OYY julkaisee ylioppilaslehteä ja tarjoaa lukuvuositarroja, alennettuja leffalippuja ja
muuta. Lisää tietoa löydät OYY:n nettisivuilta www.oyy.fi , ja hyviä vinkkejä heti alkuun
vaikka tämän linkin takaa https://www.oyy.fi/fuksin-muistilista/ .
Tervetuloa vielä kerran Oulun yliopistoon ja hyvää kesän ja syksyn jatkoa!
Terveisin!
Iikka Kokkoniemi
Hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava
Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Instagram: @oyystudentunion
Twitter: @OYYtwiittaa
Facebook: @Oulunyliopistonylioppilaskunta

OPISKELIJAN HYVÄ ELÄMÄ
26

27

Opiskelijasanasto

Ainejärjestö,
kilta

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

Akateeminen
vartti

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

Alumni

Valmistunut henkilö.

Aletarrat,
Punaiset tarrat

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

Appro

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

Bileet

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

Dekaani

Tiedekunnan johtaja. Kasvatustieteiden tiedekunnan dekaani on tällä
hetkellä Kati Mäkitalo ja varadekaani Sari Harmoinen.

Essee

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

Opintomatka. Meillä tehdään usein sivuaineopintojen yhteydessä.

Gradu, Pro
Gradu, iso Gee

Ylemmän korkeakoulututkinnon lopputyö. Suoritetaan maisteriopintojen
loppupuolella.

Haalarit

Opiskelijoiden perinteinen asu, jota käytetään opiskelijatapahtumissa mm.
SOOLin Talvipäivillä ja vappuna. Kaikilla ainejärjestöillä on oma värinsä ja
logonsa. Meillä haalarin väri on musta.

HOPS

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

Integroiminen

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

Kandi

Opinnäytetyö, joka kirjoitetaan alempaa koerkeakoulututkintoa eli
kandidaatintutkintoa varten.

Kaski

Oulun kasvatustieteiden kilta. (Lastarit, Motiva, Mukava, Ohari, OLO ja
Spessu, Defenssi).

Kahvila
OLOhuone

OLOn ylläpitämä kahvila KTK:n sydämessä! Siellä tapaat opiskelijatovereitasi
virkistävän kahvikupposen lomassa.

Kehtaa,
kehdata

Verbi, jolla usein pyydetään toista tekemään jotakin.

Kide.app

Sovellus, jonka kautta voit ostaa esimerkiksi OLOn jäsenyyden, liput
tapahtumiin tai haalarimerkkejä.

Kiittibileet

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

Kilta

Kts. Ainejärjestö. Teekkarien ainejärjestöjä kutsutaan usein killoiksi.
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Kiltahuone,
kiltis

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

Kirjasto

Yliopiston tiedekirjasto Pegasus tulee varmasti tutuksi heti opintojesi alussa.

KTK

Kasvatustieteiden tiedekunta.

ITE

Intercultural Teacher Education, Kansainvälinen luokanopettajakoulutus,
KV.

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, luko

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!

Moodle

Netissä oleva oppimisympäristö.

Motiva

Oulun kasvatustieteiden opiskelijoiden ainejärjestö, vrt. OLO.

Mukava

Oulun musiikkikasvatuksen opiskelijoiden ainejärjestö, vrt. OLO.

N

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

Noppa

Kts. Opintopiste.
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Norssi

Normaalikoulu, jossa suoritetaan useimmat harjoittelut. Oulun norssin
alakoulut sijaitsevat yliopistoa vastapäätä Yliopistokatu 48:ssa sekä
Koskelassa.

OAJ

Opettajien ammattijärjestö.

Ohari

Aineenopettajaksi opiskelevien ainejärjestö, vrt. OLO.

OLO

Oulun Luokanopettajaopiskelijat ry, Sinun oma ainejärjestösi. Maksa
jäsenmaksu ja liity jäseneksi välittömästi!

Opintopiste,
op

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

Opintoneuvoja

Auttaa opintoihin liittyvissä kysymyksissä.

Opponentti

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

OPM

Oma pullo mukaan

OPM x2

Oma pullo ja pyyhe mukaan. Bileissä on sauna!

OPS

Opetussuunnitelma. Perusopetuksen opetussuunnitelmaan tulet palaamaan
useita kertoja opintojesi aikana.

OYY

Oulun yliopiston ylioppilaskunta.

Pahin OLO

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

Pahki

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

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

Peppi

Oulun yliopiston opinto-opas.

Pegasus

Oulun yliopiston kirjasto.

Plagiointi

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

Poikkarit

Poikkitieteelliset bileet.

Professori

Yliopistossa tutkiva ja opettava tohtorishenkilö.

PRO

Pienryhmäohjaaja, joka auttaa fukseja opintojen alussa.

Seminaari

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

Sitsit

Akateemiset pöytäjuhlat.

Sivuaine

Opintokokonaisuus, jonka opiskelija suorittaa pääaineen lisäksi.
Sivuainevalintojen kautta voit erikoistua opinnoissa haluamaasi suuntaan.
Ensimmäinen sivuaine suoritetaan lukolla yleensä 3. vuosikurssilla.

SOOL

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto.

Speksi

Interaktiivista musiikki- ja tanssinumeroilla höystettyä opiskelijateatteria.

Spessu

Erityispedagogiikan opiskelijoiden ainejärjestö

Teekkari

Tekniikan alan opiskelija.

Teekkaritalo

Teekkareiden omistama juhlapaikka, jossa järjestetään uskomattomia juhlia.
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Tiedekunta

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

Tuudo

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

Vappu,
Wappu, Wabu

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

Walhalla

Oulun lääketieteellisen killan kiltatalo Hietasaaressa.

Vujut

Vuosijuhlat. Yleensä hienommat iltajuhlat, joissa juhlitaan jonkin järjestön
vuosipäivää.

YTHS

Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö, joka tarjoaa terveydenhuollon
palveluja opiskelijalle.

NÄHDÄÄN SYKSYLLÄ <3
TOIVOTTAA OLO RY HALLITUS
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