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Toimitus

Oikosulku on yleishyödyllinen, ide-
ologisesti sitoutumaton Oikos Ry:n 

äänenkantaja. 
Oikosulku saa Helsingin yliopiston 
myöntämää järjestölehtitukea. Vuonna 

2017 ilmestyy 3 numeroa. 
Oikoksen nettisivut: 

www.oikosry.wordpress.com

Oikoksen kanssa yhteistyössä:
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Heippa oikoslaiset! 

Kulunut kesä oli hieman erilainen 
kuin aiemmat kesät ovat olleet. 
Olin ensi kertaa poissa synnyin-
kaupungistani Kotkasta ja jäin 
Helsinkiin kesätöihin. Vaikka 
olinkin asunut koko talven täällä, 
niin silti se hieman jännitti, kos-
ka elämä tulisi olemaan erilaista. 
Olin kesätöissä eräässä matkayri-
tyksessä vastaanottamassa laiva-
turisteja satamissa. Työskentelin 
osa-aikaisena, joten vapaa-aikaa 
oli pitkästä aikaa runsaammin 
tarjolla.

Pääkirjoitus

Heippa oikoslaiset,
 

Kesä on mennyt hurjaa vauhtia ja 
alkaa olla aika palata Viikkiin, opin-
tojen pariin. Oma kesä on aika lailla 
mennyt töitä tehdessä Fazerilla ja 
vaikka kivaa onkin ollut (leipä- ja 
herkkuöverit vedetty), niin on kiva 
päästä taas opiskelemaan ja niin 
kuin jotkut meillä töissä sanovat 
”käyttämään aivoja”. Pitkään vuo-
rotöitä tehneenä tänä kesänä tuntui 
luksukselta, kun aina viikonloput 
olivat vapaat ja pystyi tekemään 
kaikkea kivaa (huonosta säästä 
huolimatta). Pyörähdettiin tyttöjen 
kanssa Hangossa ja Puumalassa, 
pidettiin piknikkejä, käytiin yksillä 
ja mikä parasta pääsin nauttimaan 
mökillä hiljaisuudesta. Näitä voi 
sitten pimeällä kirjastossa, kandia 
vääntäessä muistella lämmöllä.

Odotan kampukselle palaamista 
innoissani, mutta samalla myös 
hieman peloissani. Miltä näyttää 
Ison pyörän jälkeinen Viikki? Miten 
uudet tutkinnot lähtevät pyörimään, 
mikä on kurssien tilanne ja millainen 
työnjako Viikin ainejärjestöille tulee?
Vanhojen pääaineiden poistuessa, 
osa ainejärjestöistä jää ilman uusia 

jäseniä ja Oikos on yksi näistä 
järjestöistä. Itseasiassa MMTDK:n 
ainejärjestöistä Oikos on yksi suu-
rimpien muutosten edessä olevista. 
Muutos on aina epämiellyttävää 
ja päätökset jota tullaan Oikoksen 
tulevaisuuden suhteen tekemään ei-
vät tule miellyttämään kaikkia. Kui-
tenkin muuttuneessa tilanteessa ei 
ole muuta vaihtoehtoa kuin muuttua 
tai hiipua pois. 70-vuotta on ainejär-
jestölle huima ikä, paljon historiaa 
ja perinteitä, enkä itse ainakaan ole 
valmis heittämään hanskoja tiskiin. 
Tämä ei ole ensimmäinen kerta oi-
koksen historiassa, kun muutoksen 
tuulet ovat puhaltaneet. Ennenkin 
ollaan selvitty, miksei nytkin. 
Oikos on teitä varten olemassa 
rakkaat oikoslaiset, joten jos/kun 
ajatuksia tai ideoita herää ottakaa 
rohkeasti yhteyttä meihin hallitus-
laisiin. Yhdessä voidaan rakentaa 
Ison pyörän jälkeisestä Oikoksesta, 
sellainen jonka TE jäsenet haluatte. 
Nyt nautitaan vielä hetki kesästä, 
ladataan loputkin akut täyteen ja 
syyskuussa nähdään!

Terkuin Tuulia
Oikoksen puheenjohtaja 2017

Suurin osa kavereista oli kuiten-
kin päivisin töissä ja aiemmin per-
heen luona asuessa joku oli aina 
kotona vähintään iltaisin. Nyt 
vietin ennätyksellisen paljon ai-
kaa yksinäni olematta kuitenkaan 
yksinäinen. Kävin paljon salilla ja 
vietin aikaa kotona leffoja ja sar-
joja katsellen. Olimme perheen 
kanssa reissussa Ranskassa ja 
mökillä rentoutumassa. Treffasin 
kavereita testaten Helsingin uusia 
kahviloita sekä kiertelin Suo-
men festareita. Opettelin myös 
kokkaamaan uusia ruokia. Aikaa 
todella oli tehdä juttuja, joita ei 
välttämättä opiskelun ohessa 
ehdi. Kesä tuntui lomalta, vaik-
ka kävin töissä riittävästi. Kesä 
on opiskelijalle myös sitä aikaa, 
kun tehdään töitä ja säästetään 
talven varalle. Kuitenkin suosit-
telen oman kokemuksen puolesta 
joskus himmaamaan töiden osalta 
ja nauttimaan kesästä! Nyt on 
energiaa varastossa opiskelun ja 
töiden täyteisen syksyn varalle. 
Kesästä oppineena aion kuiten-
kin muistaa järjestää vapaa-aikaa 
myös talvella ja tehdä asioita 
joista nautin.

Terkuin, 

Pj- 
Pals

ta
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”Yhdeksän kymmenestä 
suomalaisesta haluaa, 

että kunnan, esimerkiksi  
päiväkotien ja koulujen  
elintarvikehankinnoissa  

suositaan kotimaista  
ruokaa, vaikka se  

nostaisi hankintahintaa.”*

* Taloustutkimus 1/2017

Vaadi kuntapäättäjiltäsi lisää 
kotimaista kunnan keittiöihin.

Me kaikki hyödymme  
siitä työpaikkoina, 

verotuloina ja parempina  
julkisina palveluina.

#kotimaistaruokaa #kotimaistakuntakeittiöihin

SEL_Oikos_B5.indd   1 27/02/17   09:19

Opintojen alku edessä, mutta mieli on vielä kesän hi-
taissa aamuissa ja kouluasioiden hoitaminen tuntuu 
raskaalta? Ei hätää, tässä sinulle vinkkejä siihen, miten 
saada motivaatio takaisin opiskeluun!  Juttu: Anna Kontula

1. Konkreettiset muutokset. Lapsena ostettiin uusi koulu-
reppu tai kouluvaatteet pieniksi jääneiden tilalle. Konk-
reettiset muutokset kiinnittävät huomion tulevaan. Miksei 
siis yliopistoikäisenäkin voisi ostaa uuden paidan koulua 
varten ja samalla valmistautua opintojen alkuun?

2. Suunnittelu. Klassiset to do- listat eivät ole turha keksintö. Kun hoi-
dettavat asiat vaeltavat mielessä ilman jäsentelyä, ne tuntuvat haas-
tavammilta ja kynnys aloittamiseen nousee. Tee lista hoidettavista 
asioista ja hoida yksi asia kerrallaan.

3. Priorisointi. Mieti, mikä on tärkeintä ja käytä siihen eni-
ten aikaa. Muista omat rajasi; kaikkea ei tarvitse ehtiä teh-
dä yhden päivän aikana. Mieti mihin aikaan päivästä olet 
tehokkaimmillasi ja tee raskaimmat tehtävät silloin.

4. Tavoitteet. Harva asia palkitsee yhtä paljon kuin tavoitteissaan on-
nistuminen. Aseta itsellesi konkreettisia tavoitteita esimerkiksi kurssi-
arvosanan suhteen ja tee töitä sen eteen. 

5. Opintopisteet. Jos et suorita kurssia nyt, löydät sen 
edestäsi jossain vaiheessa. Kurssit ovat opiskelijoita 
varten suunniteltuja ja tulet tarvitsemaan tietoja työelä-
mässä, siksihän me opiskelemme! Miksei siis opiskella 
samantien kunnolla?

6. Palkitseminen. Kun työpäivä on ohi, palkitse itsesi juuri sinua ilah-
duttavalla palkinnolla. Aina kannattaa pitää mielessä pieni porkkana, 
joka motivoi opiskeluun.

Kaipaatko opiskelumotivaatiota?
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Oikoksen

Syksyn fuksitapahtumat

Fuksitapahtumien tarkoituksena on 
saada fuksit tuntemaan itsensä mah-
dollisimman tervetulleiksi ja totuttaa 
heidät yliopistoelämään. Tapahtumaa 
riittää joka viikolle ja viikkiläiseen tyy-
liin vierailla saa ja kannattaakin myös 
muiden ainejärjestöjen tapahtumissa, 
joten välillä voi joutua valikoimaan (ja 
toki priorisoimaan Oikoksen tapahtu-
mat). Vuoden aloittavalla fuksiviikolla 
saa päivisin tiukkaa infopakettia yli-
opistossa opiskelusta ja iltaisin ohjelma 
on vapaamuotoisempaa tutustumista 
uusiin opiskelukavereihin. Viikon päät-
täviä fuksibileitä odottavat innokkaasti 
myös vanhemmat opiskelijat.

Ulkomaanexcu

Oikos tapaa syksyllä matkata ulko-
maille maailmankuvaa laajentamaan. 
Tänä vuonna Oikos lähtee yhdessä 
elintarviketieteillijöiden ainejärjestön 
Lipidin kanssa Portugalin Lissaboniin 
nauttimaan lämmöstä ja tutustumaan 
paikalliseen menoon yliopistossa ja yri-
tysmaailmassa. Tiedossa on varmasti 
unohtumaton ja hauska reissu.

Vuosijuhlat

Juuri kun syksy on saavuttamassa 
synkimmän vaiheensa, alkaa kaikkien 
piristykseksi vuosijuhlien eli vujujen 
aika. Viikonloput ovat tähtisäihkettä 
täynnä kun vieraat ovat pukeutuneet 
parhaimpiinsa ja opiskelijat juhlivat 
tavallista sivistyneemmissä merkeissä. 
Tämän vuoden vujut ovatkin erityis-
laatuiset, sillä niissä juhlistetaan 
Oikoksen 70-vuotista taivalta ja ne 
ovat viimeiset nykyisenmuotoiselle 
Oikokselle.

Pikkujoulukausi

Pikkujoulukausi on yksi opiskelijan 
kulta-ajoista bileiden kannalta. Bileet 
saattavat joskus teemaltaan järkyttää 
heikkohermoista, mutta hauskuudel-
le niissä ei ole rajaa. Välillä oikeaan 
pikkujolufiilikseen pääseminen vaatii 
viidet, välillä jopa kymmenet eri pik-
kujoulut. Lisäksi vielä pikkujoulusitsit 
täydentävät kokemusta. Joulukuu 
saattaa opiskelun kannalta olla rank-
kaa aikaa kun dedikset painavat pääl-
le, joten irtiotoille on tarvetta.

Tahko

Viikin erikoisuutena on WiSkin järjes-
tämä alkuvuoden legendaarinen lasket-
telu & afterski-reissu, johon ilmottautui 
viimekin vuonna rapiat sata ihmistä mi-
nuuteissa. Mökkibileissä on sitä jotain! 
Päiväaktiviteetiksi voi valita laskettelun, 
hiihdon tai kylpylässä rentoutumisen. 
Tämä reissu on yksinkertaisesti koetta-
va. 

Laskiainen

Laskiainen on merkinnyt Oikokselle 
työntäyteistä päivää, sillä silloin ollaan 
leivottu talkoilla laskiaispullia myy-
täväksi. Talkoot ovat olleet merkittävä 
tulonlähde Oikoksen taloudelle. Laski-
aistiistaina Kaivopuistossa järjestetään 
myös Laskiairieha ja illalla löydät itsesi 
mitä todennäköisimmin vanhalta kun-
non C-grundilta Viikistä laskiaisbileis-
tä.

Sitsit

Sitsit ovat yliopistokulttuurin suola. 
Oikoksella on ollut tapana  järjestää 
sitsejä enimmäkseen muiden järjestöjen 
kanssa yhdessä.  Syksyisin fuksit on tu-
tustutettu sitsaamiseen harkkasitseillä. 
Tulevana  syksynä Oikos tulee varmasti 
olemaan mukana järjestämässä jälleen  
unohtumattomia akateemisia pöytäjuh-
lia.

Vappu

 Vapun tunnelmaan virittäydytään jo 
tunnetusti ennen vappua, tosin  Viikis-
sä ei ole muodostunut kovin perinteisiä 
tapahtumia vappuviikolle.  Vappuaat-
tona juhlinta alkaa Zetorin vedosta, 
joka on kaikille  viikkiläisille yhteinen 
tapahtuma. Sen jälkeen kukin ainejär-
jestö on  suunnitellut omaa ohjelmaa. 
Oikoksen perinteenä on ollut skump-
papiknik  ennen Mantan lakitusta ja 
tietenkin piknik Ullanlinnanmäellä  
vappupäivänä. Vapusta alkaa opiskeli-
jan kesä ja tapahtumien suhteen touko-
kuu on hiljaisempaa aikaa.

Ainejärjestössämme tapahtumia riittää vuoden ympäri. Kurkkaa alta ne 
tärkeimmät, jotta tiedät mitä puuhata ensi lukuvuoden aikana! 
Juttu: Janina Ingves

tapahtumat
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Siiri Kuusjärvi, rav

1. Olin kesätöissä Saarioisilla Kangasalan tehtaassa. Työhöni kuu-
lui pääasiassa syvävetokoneen ja ateriakoneen hoitajan tehtävät, 
mutta tein myös muita sekalaisia hommia. Syvävetokoneella val-
mistetaan erilaisia kypsennettyjä kanatuotteita. Ateriakoneella 
puolestaan valmistuu mikroateriat, esim. poronkäristys sekä li-
hapullat ja muusi. Työni oli pääosin valvontahommaa. Koneet ja 
robotit hoitavat pääosin annostelun, pakkaamisen ja kippojen 
siirtelyn.

2. Työssä oli parasta se, että se oli täydellistä vastapainoa opiske-
lulle, semmoista ”aivot narikkaan” -hommaa. Pääsin myös tutustu-
maan laadunvalvontaosastoon. Sellainen homma vaikuttaa mie-

lenkiintoiselta työtehtävältä tulevaisuudessa.

Roosa Joutsi, rav

1. Olin kesätöissä Fazerin ravintolas-
sa Helsingin Mustasaaressa. Yleensä 
työskentelin kahvilan puolella, mutta 
välillä valmistin myös lounaspöydän 
salaatteja tai olin tiskivuorossa.

2. Parasta tässä työssä oli työntekijöi-
den hyvä yhteishenki. Kaikki auttoivat 
toisiaan ja keittiö oli usein täynnä nau-
rua. Lisäksi stressinsietokykyni parani 
kiireisten päivien ansiosta. Opintojen 
kannalta oli mielenkiintoista päästä 
tutustumaan esimerkiksi erityisruoka-

valioiden kanssa toimimiseen.

Oikoslaiset kesätöissä
Mitäpä muuta opiskelija kesällä tekisi kuin töitä! Oiko-
sulku selvitti, millaisissa hommissa oikoslaisten kesä on 
vierähtänyt.
1. Missä olit kesätöissä ja millainen oli työnkuvasi?
2. Mitä opit/Mikä oli duunin parasta antia?

Juttu: Ida Jouhki

Johanna Tikkanen, ke

1. Stadiumissa ja Op:lla, Stadiumilla myyjänä ja 
Op:lla kesäharjoittelijana, soitan asiakkaille lai-
na-asioista.

2. Molemmissa töissä oppii paljon lisää asiakaspal-
velusta sekä myynnistä, Stadiumissa asiakkaita pää-
see tapaamaan kasvokkain ja Op:n töissä puhelimen 
välityksellä. Parasta töissä on ollut mukavat työkave-
rit ja etenkin Op:lla se että oppii itsekin hyödyllisiä 
asioita esimerkiksi lainoista.
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Kaikki mitä 
sinun tulee 
tietää 
vaihtoon 
hakemisesta
Oletko suunnitellut vaihtoon lähtemistä? Monille 
opiskelijoista ajatus tulee ajankohtaiseksi toise-
na opiskeluvuonna, kun haut seuraavan lukuvuo-
den vaihto-ohjelmiin käynnistyvät. Vaihto on hyvä 
suunnitella ajoissa, jotta sen saa sopimaan omaan 
opinto-ohjelmaansa parhaalla mahdollisella tavalla.

Suosituimmat vaihto-ohjelmat 
ovat Erasmus+-vaihto ja Nor-
dplus-vaihto, joissa yliopisto-
vaiwhdot kohdistuvat Euroopan 
maihin. Nordplus-ohjelmassa 
eritoten Pohjoismaihin. Näihin 
ohjelmiin on suhteellisen helppo 
päästä, kunhan jaksaa tehdä ha-
kuprosessin huolellisesti. 

Helsingin yliopistosta vaih-
toon lähtiessä Liikkuvuuspal-
velut on suuri apu kaikkiin 
hakijan kysymyksiin. Vaih-
tohaku kannattaa aloittaa 
osallistumalla Liikkuvuuspal-
veluiden järjestämään vaih-
toinfoon. Infoja järjestetään 
yleensä kaikilla kampuksilla 
aina vuoden alussa ja niissä 
esitellään kattavasti Eras-
mus+ ja Nordplus –ohjelmat. 
Usein myös joku jo vaih-
dossa ollut tulee kertomaan 
kokemuksistaan. Kohde-
maavaihtoehdot rajautuvat 
alustavasti oman opiske-
luohjelman perusteella, sillä 
edellä mainittuihin ohjelmiin 
osallistumisen ehtona on, 
että kaikki ulkomailla suorite-
tut opinnot voidaan käyttää 
suoraan omaan tutkintoon. 
Ettei vaihtoon mentäisi opis-
kelemaan mitä sattuu. Monis-
sa tutkinnoissa on kuitenkin 
liikkumavaraa sivuaineille ja 
muille opinnoille, 

joihin vaihtokurssit voi käyt-
tää, mikäli niitä ei saa hy-
väksiluettua omien kurssien 
päälle. 

Kun vaihtomaa ja mahdolli-
set varavaihtoehdot on pää-
tetty, voi hakuprosessi alkaa. 
Hakuaika yli-opistovaihtoon 
on keväällä, ja syksyllä 
käynnistyy vielä täydennys-
haku niihin paikkoihin, jotka 
keväällä jäivät täyttämättä. 
Ensisijaisesti hakija tekee 
hakemuksen omalle tiede-
kunnalleen Mobility online 
-hakuohjelman kautta. Kun 
hakuaika umpeutuu, tiede-
kunnassa päätetään, ketkä 
opiskelijat nominoidaan mi-
hinkin vaihtoyliopistoihin.
Nominointiin vaikuttaa haki-
joiden määrä, motivaatiokirje 
ja hakijan keskiarvo. 

Teksti ja kuvat: Meri Mathiln

Narsissit Bath Spa Universityn kampuksella

Paperityön määrä vaihtelee 
paljon kohteittain: joissain 
maissa vaaditaan enemmän 
todistuksia ja asiakirjakopi-
oita kuin toisissa. Kärsiväl-
lisyys ja periksiantamatto-
muus kuitenkin palkitaan.

Kohteita on paljon tarjolla, ja haku-
vaiheessa voi nimetä myös muuta-
mia varavaihtoehtoja, jotta vaihto 
onnistuu, vaikkei pääsisikään ensi-
sijaisesti toivomaansa kohteeseen. 
Moni on varmaankin kuullut pelotte-
luja, miten hakuprosessi on vaativa, 
mikään ei tunnu edistyvän ja pape-
risota on loputon. 
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Itse vaihto alkaa usein 
muutaman päivän tai viikon 
mittaisella perehdytysjaksol-
la, jonka jälkeen alkavat var-
sinaiset opiskelut uudessa 
yliopistossa. Vaihdon aika-
na on hyvä vielä tarkistaa 
Mobility onlinesta, että on 
toimittanut kaikki tarpeelliset 
paperit allekirjoitettuna Liik-
kuvuuspalveluihin. Ja lopul-
ta vaihdon loputtua todistuk-
sen suoritetuista kursseista 
ja vahvistuksen vaihdon 
kestosta.

Kun on tullut nominoiduksi 
vaihtoon, on loppu itsestä 
kiinni, mutta käytännössä 
vaihtoon pääsy on tämän 
jälkeen hyvin todennäköis-
tä. Kun kohdeyliopistojen 
hakuajat alkavat (syksyllä 
menevillä loppukeväästä ja 
seuraavana keväänä mene-
ville syksyllä), pitää hakijan 
olla aktiivinen ja seurata 
kohdeyliopiston hakupro-
sessin ohjeita. Hakuproses-
si pitää usein sisällään kie-
litaito-osoituksen, etenkin, 
jos opiskelu on eri kielellä 
kuin englanniksi, kurssien 
valitsemisen vaihdon ajaksi, 
asumisen järjestelyn ja mat-
kalippujen sekä vakuutuk-
sen hoitamisen. Näihin saa 
kuitenkin sekä Liikkuvuus-
palveluilta että kohdeyliopis-
ton kansainvälisiltä palve-
luilta apua. Ennen vaihtoon 
lähtöä Liikkuvuus-palvelut 
järjestävät opiskelijoille 
infotilaisuuden ja tutor-ta-
paamisen sellaisten opiske-
lijoiden kanssa, jotka ovat 
olleet kyseisessä maassa 
aiemmin ja ryhtyneet sitten 
vaihtotutoreiksi.

Cliffs of Moher, Irlanti

HELPOT JA NOPEAT 
KESÄSALAATIT

COUSCOUS-
HALLOUMISALAATTI

2 dl couscousia
1-2 tl savupaprikaa
2 dl kasvislientä
1 pkt halloumia
15 kirsikkatomaattia
1 pieni sipuli
persiljaa
oliiviöljyä
limen mehua

1. Sekoita savupaprika-
jau-he kuivan couscousin 
sekaan
2. Kuumenna kasvisliemi 
ja kaada couscous se-
kaan. Anna sen turvota 
kannen alla noin 10-15 
minuuttia
3. Kuutioi halloumi ja 
pais-ta öljyssä
4. Kuutioi sipuli, puolita 
kirsikkatomaatit ja silp-
pua persilja. Voit halu-tes-
sasi kuullottaa sipulia 
hieman
5. Sekoittele kypsän 
cous-cousin sekaan rus-
kis-tettu halloumi, sipuli, 
to-maatti ja persilja. Va-
luta päälle öljyä ja limen 
mehua.

LÄMMIN MANGO-TOFUSALAATTI

2 dl basmatiriisiä
300 g sokeriherneitä
400 g savutofua
1 rkl seesaminsiemeniä
1 kypsä mango
5 dl salaattipinaattia
1 dl paahdettua sipulia

Kastike
1/2 kurkkua
1 valkosipulinkynsi
2 rkl kala- tai soijakastiketta
2 rkl omenaviinietikkaa
2 tl sokeria
2 rkl öljyä

1. Kuumenna riisin keitinvesi ja höyrytä ve-
den kiehuessa jäisiä sokeriherneitä siivilässä 
kattilan päällä noin 2 minuuttia.
2. Siirrä herneet syrjään jäähtymään ja val-
mista riisi ohjeen mukaan.
3. Valmista kastike: kuutioi kurkku pieneksi 
ja hienonna joukkoon valkosipulinkynsi sekä 
lisää muut aineet. Jätä kastike maustu-
maan.
4. Leikkaa tofu kuutioiksi ja paista öljyssä 
seesaminsiementen kanssa, kunnes tofu on 
ruskistunut.
5. Kuutioi mango ja lisää joukkoon riisi, her-
neet, tofu ja kastike. Nostele lopuksi sekaan 
pinaatti ja päälle paahdettua sipulia.

Teksti: Meri Mathlin, lähde: Soppa365
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Tänä kesänä aion mennä Varsovaan Puolaan moikkaamaan 
kaveria, johon tutustuin välivuotenani Australian matkalla. 
Sain kesätöistä vapaaksi muutaman päivän jotka hyödynnän 
erittäin mielelläni ulkomaanreissuun. Tiedossa on uuteen 
maahan tutustumista paikallisen näkökulmasta ja vähän Suo-
mea lämpimämpää kesäsäätä :)

- Janina Ingves, Kuluttajaekonomia 2. vuosi
Työntäyteisen kesän 2017 kruunasi tyttöjen mökkireis-
su Puumalaan ja festarointi Puumalan Siltakemmakoil-
la! Tänä vuonna lauantaina esiintyi itse Pete ”Kohta 
sataa” Parkkonen, Jenni Vartiainen ja illan kruunasi 
Sanni. Perjantaina reissulaiset saunoi ja kävi myös pu-
lahtamassa Saimaassa. Lauantaina ennen iltaa käytiin 
metsästämässä Saimaalta ketäs muutakaan kuin itse 
saimaannorppaa (ei muuten löytynyt) sekä paistettiin 
muurinpohjalettuja, nam! Lauantaina oli tosiaan fes-
taripäivä ja kaikkien keikat olivat vähintään 6/5. Sun-
nuntaina reissulaiset pakkasivat itsensä lähtövalmiiksi 
ja suuntasivat auton nokan kohti takaisin Helsinkiä. 
Ensi vuonna muuten uudestaan, koko ryhmä suositte-
lee!
 
- Tiina Suikki, Ravitsemustiede 3. vuosi

Heinäkuussa lähdimme 
miniroadtripille kauniiseen 
Riikaan: Helsingistä laival-
la lahden yli Tallinnaan, 
josta ajaa muutamassa 
tunnissa Riikaan. Paluu-
matkalla Viron puolella 
poikkesimme vanhalle hy-
lätylle (ja suljetulle!!) Rum-
mun vankila-alueelle, mikä 
oli kyllä reissun ihmeellisin 
paikka!

- Linda Håkansson, Ravitse-
mustiede 4. vuosi

Mikä olisi sen mu-
kavampaa opinto-
jen ja syksyisten 
sateiden lähestyes-
sä kuin aurinkois-
ten kesäpäivien 
muistelu. Kyse-
limme oikoslaisil-
ta heidän kesän 
kohokohdistaan ja 
mieleenpainuvista 
kokemuksista. Lue 
miten Tiinan, Lin-
dan ja Janinan ke-
sät sujuivat!

Kesämuistoja

Juttu: Henriikka Jussila
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