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Heippatirallaa! Olen Mikko, viime vuoden 
fukseja, ja istun ainejärjestömme Histoni ry:n 
hallituksessa mediavastaavana. Pääasiallinen 
tehtäväni on toimittaa tätä kiltalehteämme, 
joka tällä kertaa on osaltani hieman 
huolimattomasti väännetty, josta pahoitteluni 
kaikille.

Onneksi olkoon teille uusille fukseille valituksi 
tulemisesta! Teitä odottaa mielenkiintoinen 
syksy hyvässä seurassa ja mielenkiintoisen 
alan parissa.

Jo ensimmäisen vuoden kursseihin sisältyy 
monta laboratoriojaksoa, joilla pääsee jo 
aikaisin näkemään teoriaa käytännössä. Omin 
silmin on vain kovin vaikeaa nähdä asioita 
biokemian skaalalla, mutta onneksi aiemmat 
sukupolvet ovat kehittäneet meille hienot 
pelit, vehkeet ja menetelmät.

Vaikka Oulu olisikin uusi kaupunki vailla 
tuttuja ihmisiä, älä turhaan jännitä löytyykö 
seuraa. Opiskelijapiireistä löytyy vaikka mitä 
harrasteita ja piirejä, joihin otetaan kyllä 
mukaan avokäsin.

Itse asiassa ensimmäisinä viikkoinanne 
yliopistolla teille esitellään paikallista 
opiskelijatoimintaa niin paljon, että saattaa 
mennä pää pyörälle. Eikä syynä ole pakosti 
liian runsas etanolin nauttiminen, sillä 
toimintaa on paljon muutakin kuin ainainen 
bilettäminen. Löytyy musiikkia, teatteria, 
urheilua, pelaamista ja vaikka mitä! 

Bileitäkään ei kannata vältellä vaikkei kova 
musiikki ja tanssilattia vetäisikään puoleensa. 
Useista bilepaikoista löytyy hyvät saunatilat, 
jonne edellä mainittuja rasitteita pääsee pakoon.

Pääkirjoitus
Päätoimittajan sekoilut

Näin anekdoottina oman fuksivuoteni parhaat 
kokemukset ovatkin löytyneet muualta kuin 
tanssilattioilta. Muutin itse Satakunnasta 
outoon Ouluun eikä ihmisten tapaaminen ollut 
täällä mitenkään vaikeaa. Kanssaopiskelijat 
tekivät olon tervetulleeksi, mielenkiintoisia 
ihmisiä löytyy montaa sorttia ja vanhemmilta 
opiskelijoilta saa hyvää neuvoa ja vinkkiä. 
Kannattaa siis osallistua opiskelijayhteisöön.

Nähdään syksyllä!

Mikko Mäkelä

Mediavastaava

mediavastaava@histoni.fi
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Hallituksen sana

Bence Berki

Puheenjohtaja

puheenjohtaja@histoni.fi

Puheenjohtajan porinat

Tervehdys kaikille uusille fukseille sekä 
vanhoille ja ei niin vanhoille Histoni-
kavereille. Olen Bence, tuleva kolmannen 
vuoden biokemisti ja istuva Histonin eli 
Oulun Yliopiston biokemian opiskelijat ry:n 
Puheenjohtaja.

Ensimmäiseksi haluaisinkin onnitella uusia 
fukseja opiskelupaikan saamisesta ja toivottaa 
teidät tervetulleeksi biokemian alalle. 
Olette tulleet oikeaan paikkaan, mikäli teitä 
kiinnostavat molekyylit, solutason toiminnot, 
DNA sekä geenit, tutkimus ja laboratoriotyöt. 

Fuksivuosi on täynnä kaikkea uutta, niin 
opiskelujen kuin opiskelijaelämän kannalta. 
Histonilla on onneksi kolme taitavaa 
pienryhmänohjaajaa, jotka auttavat teitä 
perehtymään yliopistoon, opiskeluihin ja myös 
ainejärjestöömme Histoniin. 

Histoni on opiskelijoille tarkoitettu 
ainejärjestö eli kilta, joka järjestää tapahtumia 
alan opiskelijoille, järjestää työelämään 
liittyvää toimintaa, (esim. Syksyllä excursio 
Tampereelle!!!), myy teille viininpunaiset 
haalarit ja haalarimerkkejä, hoitaa opiskelijoiden 
edunvalvontaa sekä vuorovaikuttaa Biokemian 
ja Molekyylilääketieteen tiedekunnan kanssa.

Muistellessani omaa fuksivuotta, muutin 
Ouluun Etelä-Pohjanmaalta, enkä juuri tuntenut 
uudessa kaupungissa oman alan opiskelijoita. 
Pienryhmänohjauksen, fuksitapahtumien ja 
järjestötoiminnan kautta tutustuin onneksi 
moniin mahtaviin ihmisiin, joiden kanssa 
hengaan joko vapaa-ajan, kiltatoiminnan tai 
opiskelujen merkeissä. Kannattaa tutustua omiin 
ja vanhempien vuosikurssien opiskelijoihin, 
sillä heistä voi saada hyvin kavereita ja 

sosiaalinen tukiverkko helpottaa sopeutumista 
uudessa kaupungissa. Silti kaikille uusien 
ihmisten tapaaminen ja sosialisointi, mitä 
fuksisyksynä tulee vastaan aika paljonkin, 
ei välttämättä ole helppoa ja se voi viedä 
sosiaalisia voimavaroja. Siksi pitää muistaa myös 
riittävä lepo ja palautuminen opintojen sekä 
opiskelijatapahtumien ohella.

Pitemmittä puheitta, toivotan kaikille erityisen 
mukavaa kesää, nauttikaa vaikkei kelit kovin 
kummoisia ole olleetkaan. Törmäillään syksyllä 
lipastolla!
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Pienryhmäohjaajat

Moikka fuksit!

Olen Titta Kiiskinen, 23-vuotias ja 
kotoisin Jyväskylästä. Olen yksi teidän 
uusien fuksien pienryhmäohjaajista. 
Ensimmäiseksi haluan onnitella teitä 
kaikkia opiskelupaikan saamisesta!

Olen siis kotoisin Jyväskylästä, jossa 
olen lähes koko elämäni asunut. 
Viime syksynä muutin opiskelupaikan 
perässä Ouluun. Tätä valintaa en ole 
katunut kyllä hetkeäkään, Oulu on 
osoittautunut ihanaksi kaupungiksi, 
jota melkeinpä voin jo kutsua 
kodiksi. Lukion jälkeen matkustelin 
sekä työskentelin hammashoitajana 
muutaman vuoden.

Biokemian opinnot ovat olleet todella 
mielenkiintoisia ja olen löytänyt uusia 
ihania ystäviä tiedekunnastamme. 
Lukiossa opiskelin ainoastaan 
pakolliset biologian ja kemian kurssit. 
Kiinnostus alaa kohti heräsi minulla 
vasta myöhemmin. Joten jos biologiaa 
ja kemiaa ei ole tullut paljoa opiskeltua 
ei kannata turhaan jännittää, kyllä 
kaikesta selviää! Ensimmäisen vuoden 
opinnot olivat mielenkiintoisia ja 
käytännön kokemusta labrakursseilta 
tuli runsaasti. Fuksivuonna on tiedossa 
myös paljon hauskoja tapahtumia, 
joihin kannustankin teitä kaikkia 
osallistumaan aktiivisesti. 

Jos jokin askarruttaa tai muuten vain 
haluat olla yhteyksissä, minulle voit 
laittaa sähköpostia osoitteeseen titta.
kiiskinen@student.oulu.fi.

Ihanaa loppukesää teille kaikille ja 
syksyllä nähdään!
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Vuosimalli 2019

Moikka tulevat biokemian opiskelijat!

Upeaa, että olette päätyneet 
opiskelemaan juuri tätä alaa ja 
tervetuloa meidän muiden biokemistien 
joukkoon.

Olen Emma Klemola ja toimin yhtenä 
teidän tulevista pro-ohjaajista. Meidän 
tavoitteena on tutustuttaa teidät 
yliopistoon ja yliopistoelämään, sekä 
toimia tukevana olkapäänä aina kun 
tuntuu, että tarvitsee apua ja neuvoja. 
Olen itse aloittanut biokemian opinnot 
vuosi sitten, joten tuleva syksy on 
minulle toinen Oulun yliopistossa ja 
biokemian parissa. Lukion jälkeen 
tuntui, että pieni breikki opinnoista 
olisi tarpeen, ja vietinkin pari vuotta 
reissatessa maailmalla ja miettiessä 
mikä olisi se itselle sopin ala. Ja täällä 
sitä nyt sitten ollaan, biokemialla. En 
ole valintaa kyllä katunut.

Ensimmäinen vuosi yliopistossa oli 
alkuun vähän jännittäväkin mutta 
kului ihan super nopeasti. Tuntuu, 
että juuri kun opiskeluissa pääsi 
vauhtiin, niin olikin jo kevät ja 
vappuhulinat. Ensimmäisen vuoden 
opinnot olivat mukavat sillä luentojen 
lisäksi pääsimme tekemään myös 
labraharjoituksia. Vaikka aikaisempaa 
kokemusta laboratoriosta ei 
pahemmin ollut niin aika nopeasti oppi 
tavoille. Maksan palaset saattoivat 

välillä palaa hieman pohjaan mutta 
silti päästiin hyviin lopputuloksiin 
lähes joka kerralla.

Biokemialle valitaan sen verran 
vähän opiskelijoita, että uusiin 
luokkakavereihin tutustuu aivan 
varmasti. Olen saanut kavereita, 
joiden kanssa ollaan yhteydessä nyt 
kesälläkin, vaikka itsellä etäisyys 
Suomeen on reilu 8000 kilometriä. 
Kaikille löytyy varmasti kamuja, siitä 
ei kannata ottaa ressiä!

Oikein mukavaa kesää kaikille, 
nähdään syksyllä!



Terveppä terve!

Ensiksi haluan onnitella teitä kaikkia 
tiedekuntaan pääsystä! Voitte nyt antaa 
pienen taputuksen olallenne, kun olette 
päässeet Oulun yliopiston hyvään 
hoivaan. Mie olen Tino Laakkonen, 
21-vuotias, ja olen yksi teidän tulevista 
pienryhmäohjaajista. Kotoisin olen 
Laukaasta, joka on siinä Jyväskylän 
vieressä. Aikaisemmin olen harrastanut 
monia lajeja, kuten jääkiekkoa 
ja rugbyä, mutta ne ovat hieman 
jääneet opiskeluiden myötä. Vapaa-
aikaani Oulussa vietän pelaillessa 
ja frisbeegolfin parissa ja tietenkin 
erilaisissa tapahtumissa. Kuulun 
myös killan lehden, Supernatantin, 
toimitukseen pääasiassa kuvia ottaen.

Opiskelu biokemialla on ollut todella 
mielenkiintoista. Olen päätynyt 
opiskelemaan biokemiaa, kun 
huomasin yhden yliopiston lomaillessani 
Saksassa, jolloin mielenkiintoni heräsi 
alaa kohtaan. Biokemian ensimmäinen 
vuosi onkin tarjonnut paljon uusia ja 
jännittäviä kokemuksia niin käytännön 
kuin teorian puolella. On tullut ”hieman” 
virheitä labroissa, mutta niistä aina 
opitaan. Ensimmäinen vuoteni oli 
ainakin alussa hieman hankala, koska 
olin vuoden armeijassa aivot narikassa, 
joten opiskelu rutiiniin tottumisessa 
kesti oma aikansa, mutta kyllä se siitä 
lähti sujumaan.

Kiltamme, Histoni, on todella mukava 
porukka, johon kaikki ovat aina 
tervetulleita. Kiltamme ja muut killat 
ja järjestöt järkkäilevät todella paljon 
tapahtumia, joissa kannattaa todellakin 

käydä. Siellä oppii tutustumaan muihin 
ihmisiin todella hyvin omasta killasta 
ja muista killoista. Jos ette tiedä, kuka 
on menossa tapahtumaan, minulta 
kannattaa aina kysyä, koska olen 
melkein jokaisessa tapahtumassa 
mukana! Killasta löydät helposti 
lisää tietoa niin Instagramista nimellä 
histoniry, Facebookista Histoni ry sekä 
nettisivuilta www.histoni.fi.

Jos teille tulee kysyttävää ennen 
opintojen alkua tai jotain muuta, 
minuun voi olla yhteydessä ja yritän 
vastata parhaani mukaan. Parhaiten 
minut saa kiinni sosiaalisesta 
mediasta, kuten Facebookista, 
mutta kyllä ne sähköpostitkin minulle 
tulevat perille osoitteeseen tino.
laakkonen@student.oulu.fi.

Onneksi olkoon vielä kerran 
opiskelemaan pääsystä ja syksyllä 
nähdään!



Heissan vaan, tuleva fuksi!

Ihan ensimmäiseksi onneksi olkoon 
opiskelupaikasta ja tervetuloa meidän 
histonien joukkoon! Mun nimi on Susanna 
Kirsilä ja oon teidän tuleva vara-PRO:nne. 
Mitä se sitten tarkoittaa? No, tuuraan ja 
paikkaan varsinaisia pienryhmäohjaajia 
heidän ollessa syystä tai toisesta estyneitä. 

Toivottavasti nähdään silti myös muissakin 
merkeissä! Odotan innolla teidän 
tapaamistanne ja näkemistänne myös 
Histonin ja OLuT:in tapahtumissa. Niihin 
kannattaa ehdottomasti osallistua, sillä 
siellä kaikkein kätevimmin tutustutte ja 
tapaatte niin muita fukseja kuin vanhempia 
biokemian opiskelijoita sekä muita 
luonnontieteilijöitä. Ja onhan Histonin 
bileissä aina niin törkeän hyvä meininki, 
että niitä ei kannata jättää välistä! 

Hyvä meininki on läsnä myös Histoni 
ry:n hallituksessakin, jossa toimin 
sihteerinä. Itse lähdin järjestötoimintaan 
jo fuksivuonna ja kannustankin teitä 
tulevia fukseja lähtemään rohkeasti 
myös killan toimintaan mukaan! Itselleni 
kynnys järjestötoimintaan lähtemiseen 
oli suhteellisen matala, sillä mulla oli jo 
siinä vaiheessa kokemusta kaikenlaisten 
tapahtumien ja muiden järjestämisestä. 
Mutta huoli pois, eläkä anna jännityksen 
lannistaa, sillä killan toimintaan mukaan 
lähteminen ei vaadi aiempaa kokemusta. 
Yhdessä tekemällä nekin asiat oppii.

Mutta pari sanaa vielä itsestäni, vaikka 
toivonkin tulevani teille kaikille tutuksi 
syksyn mittaan muutenkin. Aloitan 
nyt toisen vuoden opinnot biokemialla 
ja muutinkin viime syksynä opintojen 

perässä Kokkolasta tänne Ouluun enkä 
olo katunut hetkeäkään. Järjestötoiminnan 
lisäksi täytän mun vapaa-aikaa lukemisella, 
kokkaamisella ja kissan rapsuttelulla. 

Loppuun vielä pikkuvinkki: opiskelijakortti 
kannattaa hankkia ajoissa, sillä se tekee 
elämästä mukavasti helpompaa ja 
halvempaa! Jos on jotain kielen päällä tai 
muuten vain sille tuntuu, niin mulle voi 
laittaa rohkeasti sähköpostia osotteeseen 
skirsila18@student.oulu.fi.

Nähään syksyllä!
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Eväitä ekan vuoden biokemian kursseille
Biokemian ja molekyylilääketieteen 
tiedekunnan opettajien puolesta 
tervetuloa opiskelemaan biokemiaa Oulun 
yliopistoon! 

Olet tulossa opiskelemaan tiedekuntaan, 
joka kouluttaa biokemistejä perus- ja 
soveltavan tutkimuksen tarpeisiin sekä 
saamaan pohjakoulutuksen muihin 
asiantuntijatehtäviin, joihin työura voi 
viedä ja joissa biokemian osaaminen on 
joko välttämätöntä tai yksi mahdollinen 
osaamispohja. 

Iso osa biokemisteistä 
työskentelee yliopistoissa ja 
muissa tutkimuslaitoksissa 
tutkijoina − ja monelle 
tutkimustyö on joka 
tapauksessa ensimmäinen 
työ −, mutta myös bioalan 
teollisuudessa (mm. lääke- 
ja diagnostiikkateollisuus), 
opetus-, markkinointi-, 
hallinto-, patenttialan- 
ja muissa tehtävissä 
(kuten sairaalakemisteinä). Ala on hyvin 
kansainvälinen ja tutkimusorientoitunut.

Tiedekunnan tilat sijaitsevat lähes 
kokonaan Kontinkankaalla; Linnanmaalla 
meillä on vain opettajien ja opinto-
ohjaajan toimisto (jonka sijainti tulee 
sekin teille pian tutuksi), koska osa 
opetuksesta on Linnanmaalla (ks. 
alempana). Opetusasioiden pohtimisessa 
on ollut erinomaisena apuna Histoni-kilta 
ja opetuksen kehittämiseen aktiivisesti 
osallistuvat biokemian opiskelijat, mistä 

iso kiitos! Tiedoksi myös jo nyt sinulle, 
uusi opiskelijamme, että biokemian 
oppiaineessa on vahva ja pitkä perinne 
tehdä opetuksen kehittämistyötä 
opiskelijoiden ja opettajien kesken yhdessä. 
Tästä yhtenä esimerkkinä on parin 
viime vuoden aikana elvytetty perinne 
vertaisopettamisesta, jossa vapaaehtoiset 
vanhemmat biokemian opiskelijat toimivat 
labrakursseilla apuopettajina ja saavat siitä 
opintopisteitä. Myös omaopettajatoimintaan 
ja muuhun opiskelijoiden työn ja informoinnin 

sujuvoittamiseen kiinnitetään 
entistä enemmän huomiota. 
Monet uudistukset, joita 
olemme voineet toteuttaa, 
ovat syntyneet opiskelijoiden 
aloitteesta.

Ekaa vuotta värittävät 
kemian opinnot, jotka 
ovat välttämätön pohja 
biokemian osaamiseen. 
Myös biokemian pariin 
toki pääsee jo ekana 
vuonna tuhdilla annoksella 

perusopintojen kursseja. Käytännön 
syistä - iso määrä sivuaineopintoja - 
ensimmäisen vuoden sekä toisen vuoden 
syksyn biokemian luennot järjestetään 
Linnanmaalla. Näin niitä voidaan sijoittaa 
samoille päiville kemian ja biologian 
kurssien kanssa ilman, että tarvitsee 
vaihtaa kampusta kesken päivän, ja 
samoin kemistit ja biologit pääsevät 
vastaavasti luennoillemme. Biokemian 
labrakurssit järjestetään kuitenkin aina 
Kontinkankaalla, koska tiedekunnalla ei 
ole omia opetustiloja Linnanmaalla. Tämä 

"...biokemian 
oppiaineessa 
on vahva ja 

pitkä perinne 
tehdä opetuksen 
kehittämistyötä 
opiskelijoiden ja 
opettajien kesken 

yhdessä."
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on kuitenkin hyvä tilaisuus pitää teidät 
fuksitkin vanhempien opiskelijoiden 
ja opetushenkilökunnan yhteydessä ja 
tutustuttaa teidät tiedekunnan omiin 
tiloihin. Joitakin poikkeustapauksia 
lukuun ottamatta opetus Kontinkankaalla 
toteutetaan siten, että samana päivänä 
ei ole opetusta Linnanmaalla, mutta 
myöhemmin tätä ei aina voi välttää riippuen 
valinnaisten kurssien tai sivuaineiden 
kurssien valinnoista. 

Ensimmäinen biokemian kurssi on heti 
alussa Biomolecules for Biochemists (8 
op). Kurssi opetetaan osin 
englanniksi, samoin paljon 
materiaalia on englanniksi 
ja kurssi linkittyy 
pakollisiin kieliopintoihin 
(English for Biochemists 
I). Kurssin opetuskielestä 
on vuosittain ollut pientä 
porinaa, mutta sille on 
hyvät perusteensa ja nekin 
selviävät sitten kurssilla. 
Kurssin keskeisin sisältö 
ovat biomolekyylit eli 
soluista löytyvät aineet, jotka sitten 
ovatkin esillä kaikilla mahdollisilla 
seuraavilla kursseilla ja biokemistin uralla 
- eroon niistä ei enää pääse! Luennot 
ja labratyöt jakaantuvat neljään osaan: 
nukleiinihapot, proteiinit, hiilihydraatit 
ja rasva-aineet. Näistä kaikista otetaan 
esille niiden rakenteiden, esiintymisen ja 
reaktioiden keskeisiä tietoja sekä hankitaan 
ensikosketus niiden tutkimiseen labrassa. 
Lisäksi kurssilla on muita tehtäviä, joilla 
syvennetään biomolekyylien tuntemusta. 

Kurssi jatkuu joulun yli ja päättyy vasta 
helmi-maaliskuulla. Kurssilla tapaatte 
ison joukon tiedekunnan tutkijoita teitä 
opettamassa. Luennot ja osa harjoituksista 
on Linnanmaalla, mutta labrakurssi 
Kontinkankaalla. 

Biokemian menetelmät I (10 op) alkaa 
myös jo syksyllä. Tällä kurssilla opitaan 
ensin teoriassa, miten moninaiset 
biokemian näytteenvalmistus- ja 
analysointimenetelmät toimivat ja 
mihin ne perustuvat. Luentojen jälkeen 
on 3-viikkoinen labrakurssi (vasta 

kevätlukukaudella), jossa 
asioita tehdään käytännössä. 
Opit käyttämään laitteita - 
niin pieniä kuin isojakin; 
low ja high techiä -, joita 
tarvitaankin sitten jatkossa 
aina ja joka päivä, kun 
labrassa jotain tehdään. 
Viimeistään nyt alkaa 
hahmottua kuva siitä, 
millaisia tietoja ja taitoja 
biokemisti päivittäisessä 
työssään tarvitsee. Myös 

tällä kurssilla luennot ovat Linnanmaalla, 
mutta labrakurssi Kontinkankaalla. 

Noin maalis-huhtikuussa toteutetaan 
biokemian kurssi Aineenvaihdunta 
I (6 op), joka opetetaan luentojen ja 
ongelmanratkaisutyöpajojen osalta 
Linnanmaalla, mutta labratöiden (4 
päivää) osalta Kontinkankaalla. Tällä 
kurssilla aletaan toden teolla paneutumaan 
solussa tapahtuvan kemian reaktioteihin, 
mutta keskitytään vielä lähes täysin 

"Joitakin 
poikkeustapauksia 
lukuun ottamatta 

opetus toteutetaan 
siten, että 

samana päivänä 
ei ole opetusta 

Linnanmaalla... .."
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energia-aineenvaihduntaan. Toisin sanoen 
käydään läpi keskeiset hiilihydraattien 
ja rasvan käyttöön ja valmistamiseen 
liittyvät molekulaariset toiminnot, sekä 
selvitetään molekyyli- ja mekanistisella 
tasolla, miten niistä saatava energia 
päätyy solun ja elimistön käyttöön. 
Kurssilla tulee esille paljon molekyylejä 
ja niistä muodostuvia reaktiosarjoja, 
mutta keskeinen oppimistavoite on 
ymmärtää, miksi ja miten kyseiset reaktiot 
solussa tapahtuvat, miten ne liittyvät 
isompaan kokonaisuuteen ja minkälaista 
logiikkaa solun koneisto noudattaa, 
jotta edellä mainittu olisi mahdollista. 
Aineenvaihdunnan opettelu laajentuu 
ja energia-aineenvaihdunta yhdistetään 
biosynteettisiin ja hajotusreaktioihin 
toisena vuonna kursilla Aineenvaihdunta 
II.

Kaikilla biokemian kursseilla saat 
opettajien valmistaman kurssimateriaalin 
- yleensä tiedostoina. Pakollisia ostettavia 
kurssikirjoja ei käytetä, mutta moni hankkii 
kirjahyllyynsä jonkun hyvän biokemian 
kirjan oppimisen tueksi, ja niitä on myös 
pyynnöstämme hankittu yliopiston 
kirjastoon. Opettajilta voi reilusti kysellä 
kursseihin liittyvistä asioista luentojen 
yhteydessä ja muutenkin. 

Jokaiselle opiskelijalle osoitetaan 
omaopettaja, jonka tapaat heti opintojen 
alussa. Omaopettaja on pienryhmäohjaajien 
ohella sinun ensimmäinen kontaktisi 
uuteen ympäristöösi ja henkilö, jonka 
kanssa voit jutella ja jolta voit kysellä asioita, 
jotka kenties eivät selviä opinto-ohjaajan, 

pienryhmäohjaajan tai opiskelukavereiden 
avulla. Ole rohkeasti yhteydessä 
omaopettajaasi! 

Lopuksi: ekana vuonna on tärkeää itse 
asian lisäksi oppia ”yliopiston tavoille” 
eli ottaa vastuu omasta päivittäisestä 
oppimistyöstä, selvittää itselleen sopivat 
opiskelun tavat ja tietysti hankkia mukavia 
opiskelukavereita, joiden kanssa - ja 
avulla - niin edellä mainitut kuin vapaa-
ajan viettokin sujuvat tuloksellisesti ja 
perinteitä noudattaen! 

Tuomo Glumoff
biokemian ope
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Luennot
Oikein:
Käyt jokaisella luennolla oli sää tai 
kellonaika mikä tahansa. Sitkeästi 
raahaudut Kontinkankaalta Linnanmaan 
kampukselle kuuntelemaan luentoa 
vaikka läsnäolopakkoa ei ole. Jätät 
puhelimen selaamisen vähemmälle ja 
keskityt luennon asiaan sekä kirjoitat 
huolellisesti muistiinpanoja. Lukiessasi 
tenttiin huomaat asioiden yhtäkkiä 
muistuvan mieleen ja tunnet olevasi 
valmis tenttiä varten. Muistat tentissä 
juuri ne asiat, mitkä opettaja painotti 
tulevan tenttiin. Pari viikkoa tentin jälkeen 
huomaat opintosuorituksen ilmaantuneen 
opintorekisteriin ja opintopisteiden 
ropisevan. Kela myhäilee tyytyväisenä ja 
antaa sinun vielä elää opintotukesi kanssa.

VÄÄRIN
Luentopakon puuttuessa päätät, ettet 
enää koskaan nouse ennen puoltapäivää 
– mutta puolelta päivin ei ole enää mitään 
ideaa mennä vain yhdeksi luennoksi 

kampukselle, joten jäät kotiin loikomaan 
vielä vähän lisää. Uskottelet myös itsellesi, 
että itseopiskelet kyllä kaikki missattujen 
luentojen asiat hyvissä ajoin ja samalla laitat 
uuden kauden lempisarjaasi pyörimään 
kannettavallasi. Paria päivää ennen tenttiä 
huomaat huijanneesi itseäsi ja rukoilet 
kaikkia mahdollisia jumalia päästäksesi 
läpi edes rimaa hipoen. Ikävä kyllä tämä 
temppu on tuomittu epäonnistumaan ja 
huomaat ilmoittautuvasi uusintatenttiin 
Weboodissa. 

Aikataulutus
Oikein:
Käytät joko Tuudo-sovellusta tai fyysistä 
kalenteria pysyäksesi kärryillä luentoajoista 
ja -saleista. Kurssitehtävät eivät pääse 
pinoutumaan deadline-vuoreksi, kun 
aloitat niiden tekemisen ajoissa. Laadit 
henkilökohtaisen opintosuunnitelman 
(HOPS) hyvissä ajoin ja pidät sen ajan 
tasalla opintojen edetessä. Jäät historiaan 
sinä ainoana fuksina, joka ei koskaan jäänyt 
kaatuvan deadline-vuoren alle.

The Ultimate Fuksi 
Survival Guide

Mikäli satut lukemaan tätä artikkelia, on sinut hyväksytty opiskelemaan bio-
kemiaa Oulun yliopistossa, jota  tuttavallisesti lipastoksi kutsutaan. Onnitte-
lut siitä! Fuksivuosi lipastossa on kokonaisuudessaan yliopistoelämän tulikas-
te, josta selviytyminen vaatii paljon sitkeyttä sekä motivaatiota ja ripauksen 
hyvää tuuria. Koska biokemian fuksit ovat muutenkin uhanalainen laji, tähän 
artikkeliin on koottu neuvoja, joita seuraamalla fuksivuodesta selviytyminen 
hengissä ja suurin piirtein täysissä ruumiin ja sielun voimissa on helpompaa. 
Kuulostaako  hyvältä? Lue eteenpäin! Mikäli taas olet ”neuvot on nössöil-
le ja ohjeet osaamattomille” -tyyppiä, joka rupeaa kasaamaan IKEA-huo-
nekalutkin lukematta ohjeita... Noh, onnea matkaan. Sinua on varoitettu.
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VÄÄRIN
Mikä luento? Missä salissa? Miten niin 
eilen oli tentti? Ai huomiseksi pitäisi olla 
kirjoitettuna kymmenen sivun essee ja 
tusina pienempää tehtävää, sekä valmis 
veriuhri biokemian jumalille. Yli 36 tunnin 
valvomisen jälkeen kuulet värejä ja haistat 
ääniä. Et ole varma, ovatko näkemäsi 
pienet vihreät miehet aitoja vai oikosulussa 
olevien aivojesi tuotetta. HOPS on 
sinulle täysin vieras käsite ja kesän tullen 
opintopistesaldosi on niin pieni, että toivot 
näkemäsi vihreiden miesten palaavan ja 
kaappaavan sinut ennen kuin Kela saa sinut 
käsiisi periäkseen takaisin opintotukesi.

Kiltahuone
Oikein:
Luentojen välissä ohjaudut liki 
automaattisesti kiltahuoneen suuntaan 
ja toisinaan piipahdat paikan päällä jopa 
päivän päätteeksi. Puoli-ilmainen (ja lähes 
hyvänmakuinen) kahvi tai tee auttavat sinua 
selviämään päivästä kuin päivästä. Mikäli 
hajotus silti uhkaa iskeä, kiltahuoneella 
voit sentään hajota opiskelijatovereidesi 
seurassa ja päättää tuskan nauruun. 
Vanhemmatkin opiskelijat myös saattavat 
jakaa tämän tuskan ja kenties ehkäistä 
tätä biohajotusta auttamalla sinua asiasi 
kanssa.

VÄÄRIN
Selvität kiltahuoneen sijainnin vasta 
puolen vuoden jälkeen, jos sittenkään. 
Mikäli vahingossa eksytkin kiltahuoneelle, 
jätät kahvikuppisi tiskaamatta pöydälle 
ja kahvikeittimen tilaan, josta irtoaa 
bakteereita mikrobiologian kurssin 
tarpeisiin seuraavaksi kymmeneksi 
vuodeksi. Tai irtoaisi, ellei sinua laitettaisi 
siivoamaan kaikkea muistutuksena 
yhteisten tilojen kunnioituksesta.

OPISKELIJAHAALARIT
Oikein:
Varjeltuja perinteitä noudattaen uhraat 
pienen summan saadaksesi kunnian 
pukeutua  klaanisi viininpunaiseen 
kaapuun. Kannat opiskelijahaalareitasi 
ylpeydellä kaikissa bileissä kunnialla ja 
niiden avulla löydät Histonin veriveljesi ja 
-sisaresi. Wapun tullen opiskelijahaalarisi 
aiheuttavat harrasta ihastusta kaikkine 
tahroineen ja muine taisteluarpineen. 
Sinun ei myöskään tarvitse pohtia pitkään 
mitä laittaa päälle ja voit rymytä maita 
sekä mantuja pitkin ilman huolen häivää. 
Useamman vuoden päästä opiskelujen 
jälkeen katsot vanhoja haalareitasi 
muistellen kaikkea kokemaasi ja todeten, 
että olisipa biokemian fuksi jälleen kerran.

VÄÄRIN
Et usko, että haalarit ovat oikeasti NIIN 
tärkeä osa opiskelijaelämää, joten jätät 
ne ostamatta. Lähdet bileisiin olettaen, 
että niistä selviää ilman haalareitakin, 
mutta päädyt hukkumaan ihmispaljouteen 
eikä jäänteitäsi koskaan löydetä. Ja jos 
löydetään, niin niitä ei osata toimittaa 
oikealle killalle.

Juhlista selviytyminen
Oikein:
Vaikka suunnittelisitkin lähteväsi 
bileistä ”ihmisten aikaan”, tarkistat 
varalta myös myöhemmät mahdolliset 
bussiyhteydet (tai niiden puutteen) mikäli 
ilta ”sattuu ihan vahingossa venymään”. 
Hätätapauksissa osaat kerätä kasaan 
riittävästi kohtalotovereita kimppataksin 
tilaamiseen turvallista kotiinpaluuta varten. 
Tämän jälkeen voit vain keskittyä norjan 
puhumiseen vessassa tai nukkumiseen 
omassa pehmeässä sängyssäsi.
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VÄÄRIN
Bileet eivät ole kunnolla alkaneetkaan, 
mutta promilletasosi on jo niin 
korkealla, että universumin tasapainon 
palauttaaksesi kaadut lattialle. Päätät 
suunnata pyörällä kebabin kautta kotiin 
– kukapa sitä tasapainoaistia pyöräilyyn 
on koskaan tarvinnut! Aamulla heräät 
kahdenkymmenen haavan, vakavan 
asfaltti-ihottuman ja parin murtuneen luun 
kera kylpyhuoneesi lattialta. Ainakin oletat 
sen olevan kylpyhuoneesi. Suihkuverho 
ei kyllä näytät tutulta... Myös polkupyörä 
ja kämpän avaimet näyttävät hävinneen. 
Ei mennyt kuin elokuvissa. Tai meni niin 
kuin elokuvissa, jos se elokuva oli ”The 
Hangover”.

Opiskelijaelämää
Oikein:
Tämä artikkeli ohjenuoranasi suuntaat 
fuksivuotesi syövereihin leuka 
pystyssä ja kipinä sydämessäsi. Löydät 
oikeat luentosalit, kiltahuoneen sekä 
opiskelijatoverisi. Panostat opiskeluun, 
muttet unohda vapaa-aikaakaan, 
josta irtoaa aina siivu yliopiston 
tapahtumiin. Kevään tullen vetäessäsi 
opiskelijahaalareitasi jälleen kerran päällesi 
ja katsoessasi peiliin, huomaat jotakin. 
Pelokkaan, hukassa olevan fuksin sijaan 
peilistä katsookin takaisin pesunkestävä 
biokemian opiskelija. Poskellesi vierähtää 
liikutuksen ja helpotuksen sekainen kyynel. 
Olet selviytynyt.

VAARIN
Sukellat sokeana ja vain vaistoosi luottaen 
fuksivuoden syövereihin. On sitä ennenkin 
ilman ohjeita pärjätty! Se IKEAn hyllykin 
on pysynyt ihan hyvin pystyssä vaikka 
muutama mutteri uupuu ja pari tasoa 
repsottaa oudosti. Hyllyyn ei vaan parane 
laittaa mitään tai se romahtaa kasaan kuin 

korttitalo – tai kuten fuksivuotesi mikäli 
et ota minkään sortin ohjeita kuuleviin 
korviisi. HOPSia ei ole, opintopisteitä 
vain muutama surkea ropo, Kela haluaa 
rahansa takaisin etkä voi edes pyytää 
ketään ryyppäämään stressiä pois kanssasi 
koska a) et tunne ketään b) et tiedä missä 
biletetään. Game over.

J. K.

. . . .
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Histonit BiTa:ssa

Biotieteilijöiden tapaaminen eli BiTa on 
vuosittain järjestettävä tapahtuma, jossa 
samaan kaupunkiin kokoontuu biotieteen 
alan opiskelijoita kaikista Suomen 
yliopistokaupungeista. Tänä vuonna BiTa 
järjestettiin Oulussa Syntaksis ry:n toimesta, 
joten meidän histonien oli helppo osallistua 
meininkeihin mukaan. Tapahtuman ohjelmassa 
on yleensä luentoja, työpajoja ja bileitä, 
joissa koko Suomen biotieteilijät pääsevät 
verkostoitumaan.

Biotieteilijöiden tapaaminen Oulussa 2019

Perjantai 12.4.
Ilmoittautuminen ja kiltojen esittely

BiTa-avajaisbileet

Meidän ensimmäinen BiTa  koskaan, jipii! 
Tapahtuma oli kolmipäiväinen, ja se avattiin 
ensimmäisenä iltana oululaiseen tyyliin 
talobileillä.  BiTa-neitsyet histonit saapuivat 
aloitusbileisiin kuka mihinkin aikaan yhden 
ehtiessä ajoissa, toisen ollessa vielä töissä ja 
kolmannen körötellessä junalla kohti Oulua 
minkä ehti. Ensimmäinen paikallaolija Benu 
joutuikin heti bileiden aluksi kuumottelevaan 
tilanteeseen ainejärjestöesittelyssä, johon hän 
joutui yksin ja vielä ilman tuliaisia järjestävälle 
ainejärjestölle: “Hei, minä olen näköjään Histoni” 
“Hei Histoni!” No, kaikkea ei voi ensikertalaisena 
hoksata, eikä alun pieni kömmähdys menoa 
haitannut muidenkin histonien, Epun ja 
Annastiinan, viimein saapuessa paikalle.

Virallisen osion jälkeen avattiin tanssilattia 
ja saunat! Erityisesti vieraita miellytti talon 
uudenkarhea palju, jonne oli mukava mennä 
vilvoittelemaan kuumien saunahetkien välissä. 
Bileet jatkuivat pitkälle yöhön tanssien ja jutellen 
muiden kaupunkien bilsareiden kanssa. Väsyn 
kasvaessa ylitsepääsemättömäksi bitailijat 
vaelsivat joko koteihinsa tai majoitukseen 
Tuiran koululle.

Aamu aloitusbileiden jälkeen valkeni 
vähän hitaissa, mutta vielä ihan pirteissä 
merkeissä, joten ainakin kaksi histonia ehti 
ensimmäisille luennoille. Ensimmäisten 
luentojen aiheita olivat kiiltomatojen 
lisääntymiskäyttäytyminen Juhani Hopkinsin 
esittämänä (isoimmat ja kiiltävimmät 
naaraat saavat eniten uroksia, mutta 
pienemmät ja himmeämmät voivat huijata 
niitä pysyttelemällä kauempana isommista 
naaraista) ja kimalaisten älykkyys Olli 
Loukolan esittämänä (kimalainen oppii 
vetämään narusta ja voi myös opettaa 
taidon muille - kimalaisilla on siis kulttuuria!) 

Viimeinenkin pommiin nukkunut histoni pääsi 
liittymään seuraan kasvihuonekierrokselle. 

Lauantai 13.4.

(Histonin bitailijat suunnistivat “Bitanic” -joukkueessa, joka koostui Jyväskylän Syrinx -fukseista, Joensuun 
Mikrovilluksista ja kolmesta vanhemman saapumieserän histoneista. Huikea joukkueemme sijoittui BiTa-

suunnistuksessa toiselle sijalle pistein 57/60!)
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(Benu ja hämmästyttävä banaani Oulun ylio-
piston kasvitieteellisessä puutarhassa.)

Määrältään pienet ja positiivisesti 
varautuneet histonit alkoivat heti luentojen 
jälkeen houkutella muista kaupungeista 
suunnistajia joukkueeseen. BiTa-
suunnistuksesta oli mahdollista saada 
täydet pisteet vain sekajoukkueella, joten 
heterogeenisyydestä oli myös kilpailuetua. 
Sekajoukkueemme kasaantui melko helposti 
vihreillä naulakoilla, ja neuvottuamme 
tien ulkopaikkakuntalaisille suuntasimme 
itse kohti keskustaa ja ensimmäistä rastia.

Joukkueemme nimeksi valikoitui Bitanic, ja 
nopeasti meille myös syntyi teemaan sopivat 
manoveerit, joilla aioimme luotsata itsemme 
voittoon. Joukkueessa oli kolmen histonin 
lisäksi mahtavat osallistujat Syrinx ry:ltä ja 
nelikko Mikrovillus ry:ltä. Lisäksi joukkueen 
mukana seikkailivat Mikrovillus ry:n Vili 
villus-maskotti sekä vuosikurssiananas.
Rastit oli ripoteltu pitkin Raatin ja Toivoniemen 
aluetta, ja niissä testattiin monipuolisesti 

BiTa-suunnistus

Kierroksella BiTa-kävijöille esiteltiin Oulun 
yliopiston kasvitieteellisen puutarhan 
kasvihuoneet Romeo (trooppinen 
ja subtrooppinen ilmasto) ja Julia 
(subtrooppinen, sukkulentit ja kserofyytit, 
sekä lauhkea ilmasto). Kukkiakin näkyi jo 
näin kevään kunniaksi jonkin verran, mutta 
myöhemmin keväällä tai kesällä väriloistoa 
voisi olla vieläkin enemmän! Erityisesti 
banaanit, kaakaopuu ja huonovointinen 
mangrove-parka kiehtoivat kävijöitä.

Luento-osuuden viimeisenä ääneen 
pääsi Esa Hohtola ruskeasta rasvasta ja 
lihaslämmöntuotosta ihmisillä ja muilla 
tasalämpöisillä eläimillä (jee, geenejä ja 
hermoja, enemmän biokemiaa!) Luennolla 
selvisi, että vaikka ihmiseltä ruskeaa rasvaa 
löytyy, sitä ei ole tarpeeksi kylmässä 
selviytymiseen ja sillä onkin ihmiskehossa 
todennäköisesti jokin muu (mutta 
mikä?) aineenvaihdunnallinen tehtävä.

(Histonin bitailijat suunnistivat “Bitanic” -joukkueessa, joka koostui Jyväskylän Syrinx -fukseista, Joensuun 
Mikrovilluksista ja kolmesta vanhemman saapumieserän histoneista. Huikea joukkueemme sijoittui BiTa-

suunnistuksessa toiselle sijalle pistein 57/60!)
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mm. heittäytymiskykyä, mäenlaskutaitoa, 
taiteellista lahjakkuutta ja äänten matkimista 
(Benu tunnisti parittelevan kilpikonnan 
sekunneissa)! Kympin toisensa jälkeen 
käärineellä joukkueella oli toivot korkealla, 
onko mahdollista, että Bitanic luovii ohi 
Merikosken jäälauttojen ykkössijalle?

Etkot alppimajalla

Reippaan suunnistuksen jälkeen suuntasimme 
Tuiran Hesburgerin kautta etkoille 
Alppimajalle. Saapuessamme etkopaikalle 
alppimaja oli jo täynnä bitailijoita. Etkoilla 
Oulun bilsarit kestitsivät meitä hyvin 
tarjoamalla pientä naposteltavaa, boolia 
ja BiTa-kiisseliä. Letkeätunnelmaisilta 
etkoilta löysimme lisää histoneita, sillä 
OluT:n ja LuOpiO:n rastivahtihistonit 
saapuivat myös juhlimaan Alppimajalle.

Etkoilla meitä viihdytti monipuolinen 
ohjelma. Alppimajalla esiintyi Oulun 
luonnontieteilijöiden Sekamieskuoro ja 
Joensuusta Ouluun saapuneen Mikrovilluksen 
Testosteroni trio bio- ja metsätiedeaiheisella 
sketsihuumoriperformanssillaan. Illan aikana 
oli myös mahdollista osallistua BiTa-speed 
datingiin, mutta kukaan meistä histoneista 
ei uskaltautunut mukaan. Keskityimme 
mieluummin BiTa-kiisselin nauttimiseen.

Jatkot Yöhuikassa

Etkoilta lähdimme kimppakyydissä OLuT:in 
ja LuopiOn edustajien kanssa kohti yön 
bilepaikkaa, uutta Yöhuikkaa. Jatkoilla 
bitailijoita viihdytti karaoke ja tanssilattia. 
Kävimme toivomassa Amor infinituksen, 
jonka DJ laittoikin soimaan hetkisen 
kuluttua. Rooman keisarien pauhatessa, 
kaikki oululaiset ryntäsivät tanssilattialle 
samalla kun ulkopaikkakuntalaiset 
pyörittelivät päätään. Heille tieten tämä 
Wapun ja talobileiden ikivihreä kappale 

oli täysin outo, mutta oululaiset näyttivät 
mallia herättäen yleistä hämmennystä.

Jatkojen edetessä tuli myöskin BiTa-
suunnistuksen palkintojenjaon aika. Jyväskylän 
syrreistä, Joensuun mikrovilluksista ja 
histoneista koostunut Bitanic-joukkue sijoittui 
niukasti suunnistuksessa toiselle sijalle ja 
jäimme ilman mahtavia  palkintoja. Olimme 
kuitenkin tyytyväisiä sijoitukseemme, sillä 
jokaisella oli todella hauskaa ja saimme 
ainutlaatuisen tilaisuuden tutustua muiden 
yliopistokaupunkien bilsareihin suunnistuksen 
aikana.

Jatkoilta vanhukset Eppu ja Annastiina 
lähtivät noin klo 2 pyöräilemään koteihinsa, 
koska kadottivat muun histoniporukan, 
suunnistusjoukkuetoverinsa ja Benun 
karaokepuolelle.

(Bitailijoiden mukana jatkoille Yöhuikkaan 
löysi tiensä myös Mikrovilluksen 

vuosikurssihedelmä. Ananasta ei enää 
jatkoilla tavattu kuvanottamisen jälkeen.) 
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Eevasisko Mehtätalo
Benjamin Michelin

Annastiina Rytkönen

Aikaisin sunnuntaiaamuna 
ulkopaikkakuntien biotieteilijät siivosivat 
majoitustilansa ja matkasivat Lipastolle 
nauttimaan aamiaista. Samaan aikaan me 
histonit nukuimme krapulaamme pois 
kotikoloissamme. BiTa-sunnuntai meni 
jokaisella omilla tahoillaan somea päivitellen 
sekä #bita2019 ja #oulubitaaianakaiken 
-päivityksiä lueskellen. 

BiTa:sta jäi kyllä erittäin positiivisesti 

Sunnuntai 14.4. varautunut mielikuva, vaikka lauantain 
järjestelyissä oli hämminkiä ja paljon 
muutoksia. Mielestämme parasta BiTa:ssa 
oli kasvitieteellinen puutarha, BiTa-
suunnistus ja etkot. Jos meillä on vielä ensi 
keväänä opintoja jäljellä, niin osallistumme 
ehdottomasti Helsingin 2020 BiTaan! 
Toivottavasti saamme mahdollisimman 
monta histonia matkakaveriksi, jottei Benu 
joudu taas meitä yksin esittelemään ;)
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Ah, April. A bright, warm globe of 
light has appeared on the sky. Snow, 
while not all gone, has diminished 
into sad, brown puddles of slush. 
More and more students are waking 
from kaamos and are seen dragging 
BBQ equipment and sima brewing 
kits to their dorms. Could it be… 
that spring, and Wappu, are coming?

To most of you the answer would be 
yes, but few of us will have to miss 
the Wappu celebrations, as they have 
more important matters at hand; The 
DD students of Oulu are about to begin 
the spring semester in Ulm, Germany.

By DD I mean the International 
Molecular Medicine program with a 
double MSc degree, which which gives 
the students of the Universities of Oulu 
and Ulm an exceptional opportunity 

Double Degree experiences

to expand their study curriculum 
past what their own Universities 
offer, together with the chance to 
visit and live in another country. In 
this two-year study programme at 
least 1 year is spent at the home 
institution and maximum of 1 year 
at the host institution, according 
to a study plan jointly defined by 
the home and host institutions. The 
first block of studies (15 ECTS) is 
spent at the home university and 
minimum of 30 ECTS credits has to 
be obtained at the host institution.

You can read more about the program 
in the faculty’s website (https://
www.oulu.fi/fbmm/node/43106), 
but I decided to get some on-hands 
information by interviewing 3 people 
who have been or will be part of this 
program, and get their perspectives.

(I.N)

What motivated you the most to 
join the DD program?

I found the offered courses 
fascinating and I wanted to make 
the most of my studies and Master's 
degree. Also, one of my dreams is 
to live and work or do my PhD in 
Switzerland, so maybe having MSc 
degree from German University 
would help me with this dream.

What were the courses in Ulm 
like? 

Interesting, motivating, inspiring 
and very well organized. Most of 

Eevasisko Mehtätalo Summer semester 2018 in Ulm
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the lecturers and Professors were 
very nice and gave us interesting 
lectures. The structure of the 
courses (1 week lectures + 4 week 
internship + presentations + group 
work) was different than in Oulu, 
but I liked it. I would say, I really 
challenged myself during each course 
and and learnt a lot useful skills.
What were the people like? 
Extremely friendly and helpful! Our 
tutor and Molecular medicine class 
mates welcomed us super warmly 
to the city and the university. In 
general, people in Ulm had very good 
manners and as a Finn it was easy to 
make yourself feel like home there.

Did you have language issues at 
any time?
 
Not really. I learnt basic level of 
German during my bachelor exchange 
in Würzburg so I was able to read 
the menus in Mensa or understand 
signs at Railway station or at the Uni. 
Most of the time when I was visiting 
Post office or doing my groceries, I 
spoke English to the Mr./Mrs. serving 
me and he/she answered to me in 
German.  I faced my only language 
issues during my second internship, 
because the lab technician was 
not so fluent in English and we had 
tiny language barrier time to time.

How did you spend your free 
time?
 
As an introvert, I spent most of my 
time after internship alone in my 
room watching Finnish TV-shows 
from Ruutu+. I participated to some 

day trips with my fellow  molecular 
medicine students to German cities 
and I tried to go to the Uni gym 
2-3 times a week. In the hot days 
in June and July, I went to the 
Lake to swim and relax. I tried my 
best to attend the BBQ evenings 
or dorm parties, but usually I was 
too tired or lazy to leave my room.

Pros and Cons of the whole 
experience?

As Pros I would say motivating and 
extremely helpful Mol Med class 
mates from Ulm and the courses 
were well organized (Huge thanks 
to Frau Schilberg!). A lot of free 
time events and parties, most of the 
information of the Uni events were 
emailed also in English. And Cons: 
we need to pay for the bus ticket 
(public transport is free in Bavarian 
Universities for students), my dorm 
was a bit too far from the city center 
and way too far from Flix bus stop.

Tips for future students?

Be active and attend as many events 
and get togethers as you could! 
Travel, it's cheap and convenient. 
Do your best during the courses and 
internships. DD students have great 
opportunity to get work experience 
from to German research group 
so try to learn as much as you can 
and make those months best of 
your live! Don't pass Nabada, I did 
and I will regret that my whole life.

(E.M)

Double degree, twice the master
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What motivated you the most to 
join the DD program?

Even before the beginning of my 
studies, I dreamed of going on 
exchange during my studies. In my 
bachelor studies, there was not a lot 
of opportunities for that, so I chose 
the double degree master to go to 
Finland. I got really excited about 
going to the far North and living 
in scandinavia. Also, I got excited 
about the Finnish participants of 
the program and we spent great 
times together in both our countries.

What were the courses in Oulu 
like?

As I was allowed to choose my courses 
in Oulu, I chose only two courses and 
some practical work. The courses 
were well organized and the lecturers 
were encouraging participation and 
were more approachable than most 
German professors. Looking back, 
the things I learned in Oulu turned 
out to be really useful for my master 
thesis and I wouldn't have gotten 

such courses in the Ulm curriculum.

What were the people like?

The first Finnish people we met 
were the Finnish participants of the 
double degree program coming to 
Ulm. We really enjoyed spending 
time together and they were really 
sociable. This did not apply to all 
Finnish people as it turned out later 
:) I got along pretty well with Finnish 
people in my lectures, the student 
kilta, my flat and my sports team and 
I'm still in touch with some of them. 
Also, I really enjoyed that the next 
year of double degree participants 
also welcomed us in Oulu and I 
also met them in Germany already.

Did you have language issues at 
any time? 

I didn't even hope to obtain any 
profound language skills in Finnish 
and I was surprised how many 
people could speak English or even 
German on a really high level. 
In everyday life, I got along well 
with the language and I learned 
some useful phrases and words.

Cedric Freisenhausen
Winter semester 2018-2019 in 

Oulu
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How did you spend your free 
time? 

I spent more time at uni than I did 
in Germany. I spent time with other 
students, participated in student 
kilta's and ESN events, I played 
ultimate frisbee and did some sports.

Pros and Cons of the whole 
experience?

What motivated you the most to 
join the DD program?

The chance to go to Germany as 
part of the studies was my main 
motivation, because I had not been in 
exchange or visited Germany before.
 
What have you heard about 
the program from the earlier 
participants?

The program gives a nice addition 
to the base studies in Oulu and 
the exchange to Germany is easy 
once all the paperwork is done.

Are you excited?

Yes and positively horrified.
 
What are your expectations? 

Interesting courses, new friends and 
awesome memories...
… And bier, lots of bier

(V.I)

I had some personal issues that 
made the experience somewhat 
less pleasant but all in all, I'm really 
glad that I went there. I learned 
useful things, met nice people, saw 
beautiful places and took part in 
really funny events. The option to 
stay for the master thesis was very 
valuable. A small Cons thing is that 
I really learned to appreciate low 
alcohol prices outside scandinavia.

Tips for future students?

Enjoy the company of the 
other Double Degree students, 
discover the other and present 
your own country and have fun.

(C.F)

Vilma Ikonen

Summer semester 2019 in Ulm
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Ainejärjestö
Ainejärjestöt kokoavat samaa pääainetta 
opiskelevat yhteen. Biokemistien 
ainejärjestö on Histoni ja esim. biologien 
Syntaksis. Oulussa ainejärjestö = kilta, 
jossain muualla kilta = teekkariainejärjestö.

Akateeminen vartti
Ei lukion OPOn viljelemä hauska juttu, 
vaan ihan oikea asia. Luennot alkavat 
aina vartin yli, tentit tasalta. Ole tarkkana 
kaikkien alkamisaikojen kanssa, sääntöön 
on poikkeuksia!

Assari
Assistentti. Sekä laskuharjoituksissa että 
labraharjoituksissa assarit assaroivat eli 
opettavat ja ohjaavat.

BMTK (FBMM)
Biokemian ja molekyylilääketieteen 
tiedekunta (Faculty of Biochemistry and 
Molecular Medicine). Täällä sinä opiskelet.

Dekaani
Tiedekunnan johtaja.

Lehtori
Yliopistotason opettaja eli ”ope”.

Etkot
Bileiden jälkeen on jatkot, bileitä ennen on 
etkot. ”Kai tuut Vulcan etkoille?”

Excu
Ekskursio. Yleensä ainejärjestöjen 
järjestämä opintoretki, jossa tutustutaan 
alan yrityksiin ja/tai toisiin yliopistoihin. 
Excuun kuuluu usein myös vapaamuotoista 
virkistymistä (OPM x2).

Fuksi
Ensimmäisen vuoden opiskelija. 
Biokemialla pHuksi.

HeLa
Joko syöpäsoluista valmistettu ja 
tutkimuksessa paljon käytetty solulinja tai 
Histonin ikioma bändi.

HOPS
Henkilökohtainen opintosuunnitelma. 
Tämä kannattaa hoitaa huolella kuntoon 
heti ensimmäisen vuoden alussa.

Kiltis
Biokemian opiskelijoiden ikioma 
kiltahuone Linnanmaan kampuksella. 
Tervetuloa nauttimaan halvasta kahvista ja 
hyvästä seurasta!

Kontu
Kontinkankaalla sijaitseva biokemistien 
kiltahuone. Lääketieteellisen killan 
”Mordorin” lähellä sijaitseva Histoni ry:n 
toinen päämaja, jossa voit keitellä halvat 
kahvit luentojen välissä.

Mordor
Lääketieteellisen killan OLK:n kiltahuone. 
Täällä vihollisesi juovat kahvia.

Kyykkä
Karjalaista alkuperää oleva huikea 
urheilulaji, jossa kartulla viskotaan 
kyykkiä. Nykyään muotoutunut joidenkin 
paikkakuntien opiskelijalajiksi.

Laskari
Laskuharjoitus. Tilaisuus laskea kurssille 
kuuluvia laskuja ja kysyä assareilta neuvoa.

Lipasto-pHuksi -sanakirja
- Välttääksesi noloja tilanteita -
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Lipasto
Oulussa yliopisto on lipasto. ”Joo, kohta 
lipastolla.”

Luento
Yliopiston ”oppitunti”. Luennoitsija opettaa 
parhaaksi katsomallaan tavalla ja kuuntelijat 
opiskelevat parhaakseen katsomallaan 
tavalla. Yleensä ei läsnäolopakkoa.

Lutka
Sana juontaa juurensa LuTK-lyhennyksestä 
(Luonnontieteellinen tiedekunta) ja 
sitä käytetään yleisnimityksenä kaikista 
luonnontieteiden opiskelijoista. Vaikka 
biokemistit eivät enää olekaan osa 
luonnontieteellistä, nimitys on jäänyt 
jossakin määrin elämään.

Metkut
Biokemian menetelmät -kurssi, ykkönen tai 
kakkonen.

n:nnen vuoden opiskelija
Nimitystä on muinoin käytetty 
maisterivaiheen opiskelijoista, mutta 
tällä hetkellä jos opintovuosia on >5, olet 
opiskellut niin kauan, ettei vuosia enää 
lasketa.

Professori
Yliopiston korkein arvonimi. Heillä on 
sekä tutkimuksellinen että opetuksellinen 
vastuu.

Pruju
Kurssimateriaali paperille printattuna. 
Yleensä kurssimateriaalit ovat saatavilla 
sähköisessä muodossa, mutta joskus se on 
erikseen ostettava monistenivaska.

Seminaari
Eli tieteellinen esitelmä. 
Maisteriopiskelijoiden ja tutkijoiden juttuja.

Sitsit
Akateeminen pöytäjuhla, johon sisältyy 
vanhat juoma- ja lauluperinteet.

Suppi
Supernatantti. Joko sentrifugoimalla 
aikaansaatu pelletin päälle jäävä liuos tai 
rakkaan ainejärjestömme rakas lehti, jota 
juuri luet.

Teekkari
Teknillisen tiedekunnan opiskelija.

Talo
Teekkaritalo! Kaijonharjussa sijaitseva 
teekkarien omistama rakennus, jossa paljon 
bileitä. ”Talolla tänää Lutka-sitsit”

Tentti
Aivan sama asia kuin koe.

Tuudo
Mobiilisovellus, josta löydät 
lukujärjestyksen, ruokalistat, Linnanmaan 
ja Kontinkankaan kampusten kartat, 
joukkoliikenteen aikataulut sekä 
opintosuoritukset. Tuudon kautta voit myös 
ilmoittautua kursseille ja tentteihin!

OPM
Maileissa usein esiintyvä termi, ”Oma pullo 
mukaan”, eli varaa omat virvoikkeet.

OPM x2
Variaatio edellisestä, ”Omat pullot 
ja pyyhe mukaan”, yleensä tarkoittaa 
saunomismahdollisuutta.

Peenikslintu
Myyttinen taruolento, kaikkien Histoneiden 
ja varsinkin Supernatantin suojelija.

J.T.
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Eli miten nää voit himosäästää paskakaupunnissa
Tuilla kituuttaminen Oulussa

Yliopisto-opintojen aloittaminen tarkoittaa yleensä sitä, että edessä on kämpän 
hankinta ja totuttautuminen uudenlaiseen rahatilanteeseen. Supernatantin toimitus 
on koonnut vinkkejä, joiden avulla opintojen alkutaival voi hieman helpottua.

Tuet

Opintotuki, tuo mielipiteitä jakava rahallinen 
avustus, mahdollistaa jonkinnäköisen elämän 
täysipäiväisille opiskelijoille. Yliopisto-
opiskelijana eli korkeakouluopiskelijana olet 
oikeutettu opintotukeen mikäli opiskelet 
päätoimisesti, edistyt opinnoissasi ja 
tarvitset taloudellista tukea. Se muodostuu 
opintorahasta, opintolainan valtiontakauksesta 
ja osalle opiskelijoista myönnettävästä 
asumislisästä. 

Poikkeuksia lukuunottamatta opiskelijat 
kuuluvat nykyään yleisen asumistuen piiriin, 
jota on haettava erikseen. Samaan ruokakuntaan 
kuuluvat hakevat yhteistä asumistukea ja 
samaan ruokakuntaan kuuluvien aikuisten 
ja lasten lukumäärä, asunnon sijainti sekä 
bruttotulot vaikuttavat siihen. 

Opintoraha ja asumislisä ovat valtion 
rahoittamia ja kuukausittain maksettavia 
avustuksia. Jos  sinulle  on  myönnetty  
opintolainan  valtiontakaus, voit hakea 
opintolainaa pankista, joka päättää lainan 
myöntämisestä. Muista olla erittäin tarkka 
tulorajojen kanssa ja huomioi, että opintoraha 
on veronalaista tuloa. Vuositulorajataulukon 
löydät Kelan nettisivuilta. Jos lähtisimme 
kirjoittamaan kaikista opintotuen kiemuroista, 
niin tämän lehden palstatila ei siihen riittäisi. 

Siksi kehotammekin mitä lämpimimmin 
tutustumaan Kelan nettisivujen tarjontaan. 
Opiskelijan tukiin liittyvissä asioissa apua 
antavat muun muassa Kela ja Oulun yliopiston 
ylioppilaskunta (OYY).

Lisää tietoa opiskelijan tuista voit lähteä 
etsimään seuraavalta nettisivulta:
www.kela.fi/opintotuki
www.kela.fi/yleinen-asumistuki
www.kela.fi/opiskelijoiden-tukien-muutokset
www.kela.fi/opintotuki-omat-tulot 
www.kela.fi/asumistuki 

Asuminen

Jos et ole vielä alkanut katsella kattoa pääsi päälle 
Oulusta, niin aloita se mahdollisimman pian. 
Muista myös hakea yleistä asumistukea Kelalta. 
Asunnon vuokra vie yleensä suurimman osan 
opintotuestasi, joten kannattaa miettiä tarkkaan 
millaiseen asuntoon haluat muuttaa. Yksin 
asuminen on luonnollisesti kalliimpaa kuin 
kämppiksen tai avopuolison kanssa asuminen, 
mutta jos et halua tinkiä mukavuudesta, yksiön 
tai pienen kaksion vuokraaminen on ihan 
mahdollinen ratkaisu. Opiskelija-asuntoja 
löydät helpoiten Pohjois-Suomen opiskelija-
asuntosäätiön eli PSOAS:n nettisivuilta. 

Valitessasi asuntoa ota huomioon sijainti 
erityisesti, jos aiot liikkua bussilla. Oulun 
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Kulkeminen
Oulun joukkoliikennettä voit hyödyntää 
parhaiten Waltti-kortin avulla. Waltti-kortti on 
bussikortti, jolle voit ladata rahaa haluamasi 
summan tai ostaa 30 vrk:n kausilipun. Jos 
liikut bussilla vain enintään 10 km etäisyydellä 
Oulun keskustasta (Kontinkankaan ja 

joukkoliikenteen nettisivuilla voit testata, miten 
helposti pääset kulkemaan Linnanmaalle tai 
Kontinkankaalle bussilla. On järkevämpää 
sijoittua Kontinkankaan kampuksen 
lähiympäristöön, sillä biokemian opetus 
tapahtuu pääpainoisesti siellä. Linnanmaan 
kampus kyllä tulee varmasti tutuksi pakollisten 
kurssien ja sivuainekurssien johdosta. 
Kämpästä on turha ottaa kuitenkaan liikaa 
paineita. Oulusta löytyy kohtuullisen helposti 
asuntoja,  ja aina voi muuttaa uudestaan. Jos et 
ole vielä löytänyt asuntoa opiskelujesi alkaessa, 
niin ota reippaasti yhteyttä Histoniin – apua 
kyllä järjestetään!

Edullisia asuntoja voit lähteä etsimään 
seuraavilta nettisivuilta:
www.psoas.fi/
www.oulunsivakka.fi/
www.otokyla.fi/ (vuokraa pääasiassa asuntoja 
ammattikorkeakouluopiskelijoille)
w w w.vuok raov i . com/vuok ra-asunnot /
uusimmat/oulu (yksityisiä)
www.oikotie.fi/ (yksityisiä)
www.lumo.fi (yksityinen)

Linnanmaan kampuksen väliä tai päinvastoin), 
niin aikuisen (yli 24-vuotias) kannattaa 
hankkia 52,50 € maksava A- tai B- tai C- 
tai D-matkustusvyöhykelippu (nuorille eli 
17-24-vuotiaille se maksaa 42,00 €)  koska 
sillä voit kulkea rajattomasti kuukauden ajan. 
Kertalippu aikuiselle maksaa 3,30 € A/B/C/D-
matkustusvyöhykkeillä eli tee hyvissä ajoin 
kannattavuuslaskelmat. 

Varsinaista opiskelijalippua ei enää ole, vaan 
se on korvattu 17-24 vuotiaille tarkoitetulla 
nuorisolipulla ja yli 24 vuotiaille on aikuisten 
lippu. Yli 24-vuotias opiskelija voi ostaa 
nuorisohintaista kausilippua, jos hän 
on päätoiminen opiskelija. Lukuvuoden 
ensimmäinen lippu myydään vain Oulu10-
palvelupisteessä (Torikatu 10). Ostotapahtumaa 
varten opiskelijan on tuotava mukanaan 
huolellisesti täytetty opiskelijalippuhakemus,
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ja alennus on todistettava vuosittain elo- tai 
syyskuun aikana oppilaitoksen antamalla 
todistuksella (esim. opiskelijakortti) Oulu10:n 
palvelupisteessä. Waltti-kortin voit hankkia 
Oulu10-palvelupisteestä tai tilata netistä, 
jolloin kortti tulee postitse. Oulun R-kioskeilla 
voit ladata Waltti-kortillesi lisää arvoa tai 
kausilipun. Waltille pystyy myös lataamaan 
Oulun kaupungin liikuntalippuja.

Muista, että busseilla on kesäisin eri aikataulut 
kuin muina vuodenaikoina, joten busseja kulkee 
syksyllä hieman tiheämpään. Polkupyörää ei 
saa enää bussiin ilmaiseksi, vaan siitä peritään 
2 € lisämaksu joka on maksettava käteisellä. 
Vaihdollisella matkalla maksu pitää maksaa 
joka autossa.  Pyörä on Oulussa todella näppärä 
kulkuväline, mutta siihen kannattaa hommata 
kunnollinen lukko, sillä ne tuppaavat lähtemään 
helposti pitkäkyntisten mukaan.

Lisätietoa busseista ja pyöräilystä löytyy 
seuraavilta nettisivuilta:
www.oulunjoukkoliikenne.fi/etusivu
www.oulunjoukkoliikenne.fi/waltti-liput-
opiskelijoille 
www.oulunliikenne.fi/#/pyoraily 

Huvitukset

Kaikille on varmaan itsestäänselvyys, että 
hauskanpitoon ei välttämättä tarvitse paljoa 
rahaa. Oulussa voi tehdä paljon kaikenlaista 
ilmaiseksi tai kohtuuhinnalla. Opiskelijakortti 
kannattaa hankkia heti, että pääset 
nauttimaan kaikista opiskelija-alennuksista 
mahdollisimman nopeasti. Jos sinun tekee mieli 
pelata konsolipelejä, mutta et halua maksaa, 
niin Oulun kaupunginkirjastosta voi lainata 
Xbox 360, PS3-, PS4- ja Wii- tai Wii U -pelejä 

kirjastokortin avulla.
Useimmista kaupungin liikuntapaikoista saa 
opiskelija-alennusta, mutta jos tekee mieli 
liikkua enemmän tai aloittaa joku harrastus, 
kannattaa hankkia yliopistolta Sporttipassi, jolla 
saa lisäalennusta monista urheiluharrastuksista. 
Jos haluat ihan ehdottomasti käydä elokuvissa, 
niin kannattaa muistaa, että Finnkinon liput 
ovat huomattavasti halvempia, jos menet 
leffaan ma-pe välisenä aikana ennen klo 17 
alkaviin näytöksiin ja opiskelija-alennuksen 
saat tietenkin opiskelijakortilla. Myös Histoni ja 
sen jäsenistö järjestää kaikenlaista hauskanpitoa 

Muista vilauttaa opis-

kelijakorttia vähän 

kaikkialla, saatat saada 

alennuksia yllättävän 

monista asioista!

ympäri vuoden. 
Lisätietoa opiskelijakortin eduista löytyy 
seuraavalta nettisivulta:
www.frank.fi

Sähköiset työkalut

Älä osta kallista Microsoft Office -pakettia! 
Oulun yliopiston opiskelijat voivat ladata 
ilmaiseksi Microsoft Office 365 ProPlus 
-paketin ohjelmat tietokoneelle O365-
sähköpostin kautta. Tämä edellyttää kuitenkin 
O365-palvelun rekisteröimistä eli kannattaa 
ihan oikeasti tehdä se! 

Jos kuitenkaan et tykkää Microsoftista, 
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niin netistä löytyy ilmaisohjelmia (kuten 
OpenOffice). Huomioi tämä kuitenkin 
ryhmätöitä tehdessä, sillä ongelmia voi syntyä 
eri ohjelmistojen ristikäytössä. Jos tarvitset 
viruksentorjuntaa, niin Oulun yliopiston 
Ohjelmistojakelun kautta saa alennuskoodin, 
jolla saa hankittua F-Securen SAFE-ohjelmiston 
alennettuun hintaan. Linnanmaalta ja 
Kontinkankaalta löytyy myös ICT-piste, 
joten jos läppäri takkuaa, kannattaa suunnata 
ensimmäisenä sinne tietotekniikkaongelmien 
kanssa.

Lisätietoja sähköisistä työkaluista löydät 
seuraavalta nettisivulta:
www.oulu.fi/yliopisto/node/34769

Syöminen

Ruoka maksaa, mutta syödä pitää! Halvan ruuan 
ei kuitenkaan tarvitse olla liian yksitoikkoista 
tai epäterveellistä. Internet on täynnä mitä 
monimuotoisempia reseptivalikoimia, vain 
sinun budjettisi ja kokkailutaitosi rajoittavat 
tätä valikoimaa. Jos et jaksa kokkailla jokaista 
ateriaasi, niin kannattaa hyödyntää Kelan 
tukemaa opiskelijaruokailua Unirestan tai 
Amican ravintoloisa. Halvimmillaan saat 
syötyä vatsasi täyteen 3,89 €:lla (tämä siis 
Unirestalla Kontinkankaalla). Tämä sisältää 
yhden ruokajuoman (maito, mehu, jne.), 
salaatin, leivän ja pääruuan lisukkeineen. 
Vettä toki saa ottaa ilmaiseksi niin paljon kuin 
jaksaa ja toki ruoasta riippuen sitä saa yleensä 
mättää lautasen täyteen. Harvemmin on tullut 
lähdettyä opiskelijaravintolasta nälkäisenä. 

Saat ateriatuen (1,94 €) ostamaasi ateriaan 
esittämällä voimassa olevan opiskelijakortin 
(SYL/SAMOK-kortin), Kelan ateriatukikortin 

tai maksamalla aterian Lyyra-maksutarralla. 
Näiden korttien puuttuessa voit esittää 
väliaikaisesti opiskelutodistuksen tai 
muun korkeakoulun antaman todistuksen 
tai opiskelijakortin, josta opiskeluoikeus 
korkeakoulussa käy ilmi.

Lisätietoa halvasta ja hyvästä ruuasta löytyy 
seuraavilta nettisivuilta:

www.martat.fi/ruoka/reseptit/ 

P. I. & M. H.
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Doing your Master’s thesis is one of kind of adventure and you should 
wait for it. In the beginning you feel extremely pumped up, you have 
planned every step from the beginning to the end and you are going 
to be ready way before the final deadline. Nothing cannot go wrong.

"Writing my Master´s thesis was one of the worst experiences" said 
no one ever. They are probably exaggerating it. You can almost 
feel the light from your enlightement at the end of your thesis.

Writing it after your day job is manageable since you are an adult and 
you can control yourself. Scheduling things is not a problem since 
you have practised this since you started your school. Also, during 
weekends you are writing passionately the literature part of your 
thesis. Deadlines are no match for you since you dodge them by doing 
everything beforehand. Oh how easy it is to write the Master´s thesis.

Downstairs

Upstairs

"Writing my Master´s thesis was one of the worst experiences" said 
no one ever. They are probably exaggerating it. You can almost 
feel the light from your enlightement at the end of your thesis.

Writing it after your day job is manageable since you are an adult and 
you can control yourself. Scheduling things is not a problem since 
you have practised this since you started your school. Also, during 
weekends you are writing passionately the literature part of your 
thesis. Deadlines are no match for you since you dodge them by doing 
everything beforehand. Oh how easy it is to write the Master´s thesis.

You hate your life and thesis. You do not have enough good data and your 
motivation is crumbling. Crucial samples were failures and research 
equipmen are falling apart at the worst possible time. You are willing 
to do anything else than the thesis. Everything has gone wrong.

“I really enjoy writing my Master’s thesis” said no one ever. Some 
say that you will feel enlightened before finishing your thesis, 
you are most likely seeing the light at the end of the tunnel.

Your time management is totally ruined, you have turned my day to 
night and night to day. Deadline is lurking around the corner and you 
have not yet even written the literature section. Who or what will 
free yourself from this life that is dominated by Master's thesis?

...Thoughts of anonymous biochemists
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TERVETULOA LUONNON-, YMPÄRISTÖ- JA METSÄTIETEILIJÖIDEN ASIANTUNTIJAYHTEISÖÖN!

Onnittelut opiskelupaikastasi ja tervetuloa opiskelijajäseneksi Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden 
liitto Loimuun! Me olemme luonnon-, ympäristö- ja metsätieteellisten alojen korkeimmin koulutettujen 
asiantuntijoiden yhteisö. Teemme joka päivä töitä sen eteen, että nykyinen ja tuleva työelämä 
tarjoaa Sinulle palkitsevia mahdollisuuksia. Ajamme asiaasi sekä isoja työntekijäryhmiä koskevissa 
työmarkkinaneuvotteluissa että työpaikalla eteesi tulevissa yksittäisissä tilanteissa. Tuotamme Sinulle 
korkealaatuisia palveluita ja tutkittua tietoa oman osaamisesi sekä ura- ja työllistymismahdollisuuksiesi 
kehittämiseen. Vaikutamme yhteiskunnallisesti loimulaisten alojen elinvoimaisuuden edistämiseen. 
Tarjoamme Sinulle rahanarvoisia jäsenetuja hyödyllisistä tuotteista ja palveluista. Tuemme ja autamme 
Sinua läpi koko opiskelu- ja työelämäsi. 

Tee rohkeita valintoja, löydä omat juttusi ja porukkasi

Opintojesi aikana Sinulla on mahdollisuus löytää omat mielenkiinnon kohteesi. Kokeile rohkeasti erilaisia 
kursseja ja sivuaineita, järjestötoimintaa, yritysvierailuja, konferensseja, tapahtumia. Heittäydy täysillä 
mukaan kaikkeen opiskeluusi liittyvään. Nauti, koe ja opi niin onnistumisista kuin virheistäkin. Kasvamisesi 
korkeasti koulutettuna asiantuntijana ja ammattilaisena on juuri alkanut ja jatkuu läpi koko elämän.

Nykyiset opiskelukaverisi ovat tulevia kollegoitasi, asiakkaitasi, yhteistyökumppaneitasi. Te työllistytte 
asiantuntijatehtäviin ihmiskunnan hyvinvoinnin ja maapallomme tulevaisuuden kannalta avainaloille. 
Loimun opiskelijatoiminta tarjoaa Sinulle erinomaisen mahdollisuuden tutustua uusiin, samanhenkisiin 
ihmisiin, joiden kanssa voit saada yhdessä aikaan isoja asioita sekä nyt opiskeluaikana että tulevaisuudessa 
työelämässä. 

Loimu on Sinua varten – Loimussa voit vaikuttaa

Loimussa on noin 14 000 jäsentä, joista lähes 3 000 opiskelijajäseniä. Kuulumme korkeasti koulutettujen 
keskusjärjestö Akavaan, ja olemme yhdessä muiden akavalaisten järjestöjen kanssa saavuttaneet suomalaisille 
korkeasti koulutetuille työntekijöille kollektiiviset työ- ja virkaehtosopimukset, vuosilomajärjestelmän, 
perhevapaajärjestelmän sekä monia muita asiantuntijoiden työelämää parantaneita yhteiskunnallisia 
uudistuksia. 

Liity siis mukaan joukkoomme ja tutustu yhteisöömme. Kenties saamme Sinusta myös aktiivisen vaikuttajan 
Loimun toiminnassa. Ensimmäisen vuoden kandidaattivaiheen opiskelijana tarjoamme jäsenyyden Sinulle 
vuodeksi eteenpäin! Lisätietoa Loimusta ja sen tarjoamista palveluista saat osoitteesta www.loimu.fi.

Loimuavin terveisin alan asiantuntijoiden puolesta,
Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry
 

Mikko Salo
Toiminnanjohtaja 

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry on 14 000-jäseninen akavalainen edunvalvonta- ja 
palvelujärjestö. Koulutukseltaan jäsenet ovat biologeja, biotieteilijöitä, kemistejä, geologeja, limnologeja, 

metsänhoitajia, ympäristötieteilijöitä, meteorologeja, maantieteilijöitä, tilastotieteilijöitä, fyysikoita, matemaatikoita 
– ja monia muita luonnontieteiden, ympäristötieteiden ja metsätieteiden ammattilaisia.
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Loimuun kuuluminen on fiksua! 

OLEMME LUOTETTAVA KUMPPANI 
FUKSIVUODESTA AINA ELÄKEPÄIVIIN ASTI
Me Loimussa tiedämme, että oman ammatti-
identiteetin luominen ja ensimmäisen oman alan 
työpaikan hankkiminen voi olla työlästä. Siksi 
haluamme auttaa ja tukea alojemme opiskelijoita 
heti opintojen alkuvaiheesta lähtien!

Teemme mielellämme yhteistyötä myös ainejärjestösi 
kanssa! Loimusta saatte tilaisuuksiinne puhujia ja 
kouluttajia, jotka voivat auttaa alanne opiskelijoita 
eteenpäin omien suunnitelmien ja hakemusten kanssa. 
Ota yhteyttä oman järjestösi aktiiveihin, Loimun 
paikallisyhdistykseesi tai Loimun toimistoon, niin 
aloitetaan yhteisen tilaisuuden suunnittelu.

Erityisesti opiskelijoille hyödyllisiä 
palveluitamme ovat:

• Loimun alojen uramahdollisuuksien 
esittely

• Henkilökohtainen ura- ja 
työnhakuneuvonta

• Juuri sinulle räätälöidyt 
työnantajalistat ja uramahdollisuudet

• CV:n, työhakemuksen ja LinkedIn-
profiilin palautepalvelu

• Työsuhteeseen liittyvä 
neuvontapalvelu

Fuksikampanja! 
Fuksivuonna Loimuun 

liittyvät uudet jäsenet saavat 
fuksisyksyn ja sitä seuraavan 
kalenterivuoden jäsenyyden 

ilmaiseksi!


