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Tämän vuoden kamppailu opiskelu-
paikoista on ohi, ja hyväksyttyjen
nimet selvi l lä. Soveltuvimmat valitti in
opiskelemaan, muut jäivät mietti-
mään hakisiko ensi vuonna uudes-
taan. Minkälaisia ihmisiä nämä opis-
kelupaikan saaneet ovat? Luultavasti
heitä yhdistää kiinnostus opiskeluun
ja motivaatio kehittää itseään. Pää-
sykokeen läpäisseenä he ovat osoit-
taneet pystyvänsä opiskele-maan
paineen alla. Kaikki ovat saaneet
opiskelupaikan omalla työl lään ja
ahkeruudellaan.

Todennäköisesti he pärjäsivät
jo lukiossa. Todennäköisesti he pär-
jäävät myös yliopistossa. Todennä-
köisesti he pärjäävät elämässä.

Entä mikä uusia opiskeli joita erottaa?
Ehkä useampi asia kuin kuvittel isi-
kaan. Toiset tulevat suoraan lukiosta,
toisi l la on jo aiempia opintoja. Joku
on stadilainen, toinen ei tunnista
edes Tuomiokirkkoa. Eräät haluavat
bi lettää, jotkut vain opiskelevat kir-
jastossa päivät pitkät.

Keskiverto yl iopisto-opiskeli ja
on vain ti lastotermi. Todell isuudessa
kaikki ovat eri laisia yksilöitä, joita yh-
distää yliopisto. Uudet opiskeli jat
ovat kuitenkin valikoitua väkeä. He
eivät ole perussuomalaisia (mikäl i
sel laista ol iota edes monikulttuu-
risessa, heterogeenisessä nyky-
Suomessa on, pl. pol iti ikka), eivätkä
edes ihan taviksiakaan. He ovat tyyp-
pejä, jotka ovat päässeet sisäl le

Suomen parhaaseen yliopistoon
opiskelemaan, jotta heistä tul isi aika-
naan oman alansa ehdottomia asian-
tunti joita. Ammatti laisia, jotka sijoit-
tuvat yhteiskunnassa tehtäviin, joita
perusduunari ei voi hoitaa.

Opiskelupaikan saaneen on syytä
olla ylpeä. Suurin osa ravitsemus-
tieteel le ja kuluttajaekonomial le ha-
kevista ei mahdu opiskelemaan. Kil-
pailu hyvistä opiskelupaikoista on
kovaa. Tämä ei koske pelkästään yli-
opistoa vaan muutakin yhteiskuntaa
(ti lastol l isesti on helpompi päästä
opiskelemaan oikeustiedettä, lääke-
tiedettä tai psykologiaa kuin päästä
veturinkul jettajakoulutukseen).

Vain parhaat pääsevät sisäl le.
Toivon, että nämä parhaat ovat myös
soveltuvimmat. Pelkkä kirjavi isaus ei
ri itä opiskelussa eikä yhteiskunnas-
sa. Pitää pystyä myös toimimaan
yhteisössä. Vuorovaikutuskyvyt, ver-
kostoituminen, ja ti imityötaidot ovat
olennaisia ominaisuuksia elämässä
pitkäl le tähtäävälle. Näitä el intärkeitä
elämäntaitoja ei opi luennolla. Niitä
oppii opiskelukaverien kanssa aikaa
viettämällä. Niitä oppii Oikoksen toi-
mintaan osall istumalla.

Ainejärjestö on yhteisö, joka muuttaa
elämän, jos si l le antaa mahdoll i-
suuden. Yhteiset i l lanvietot, urhei-
lutapahtumat, excut, pukujuhlat ja
moni muu hieno tapa viettää vapaa-
aikaa tekevät pian ainejärjestöstä
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kerrassaan olennaisen osan opis-
kelua. Ne, jotka ennakkoluulottomasti
hyppäävät aina järjestövirkoihin asti ,
saavat eniten irti . Kysykää vaikka
keltä tahansa entiseltä ainejärjes-
töakti ivi lta! Mikä oli parasta opis-
keluaikana? Mitä kaipaat? Aine-
järjestöä tietysti ! Lyhyitä vinkkejä ja
ajatuksia voit lukea sivulta 1 4
alkavasta Oikos&opiskelu-jutusta.

Ainejärjestössä saatu koke-
mus auttaa elämässä. Yrityskontaktit,
organisointikyvyt, laaja kaveriverkos-
to ja kokemus vastuutehtävistä evät
ole mitään pikkujuttuja. Oikos on
ponnahduslauta, jonka kautta kaikki
tämä on mahdoll ista.

Uusil le opiskeli joi l le toivotan: Terve-
tuloa! Älkää pelätkö uutta ja tun-
tematonta, vaan antakaa elämänne
parhaan vaiheen alkaa!

Vanhoil le konkareil le sanon: Saapu-
kaa kaikki sankoin joukoin syksyllä
Oikoksen tapahtumiin tutustumaan
uusiin opiskeli joihin (mahdoll isuus
besserwisseröinti in)

Vil jami Hanhenoja
Oikosulun päätoimittaja

P.S. Mitä sitten siel lä työelämässä
tehti inkään? Vaikka mitä! Valmis-
tumisen jälkeen voi vaikka tehdä
tiedettä yl iopistol la, lähteä asian-
tunti jaksi järjestöihin tai luoda uraa
yritysmaailmassa. Tai yhdistää edellä
mainittuja. Lue sivulta 8 alkaen miten
tutki jatohtorista tul i Valion ravitse-
musasiantunti ja. Äläkä unohda seu-
rata Oikosulkua. Tämän vuoden jo-
kaisessa lehdessä on haastattelu
mielenkiintoisesta urapolusta.
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Arvon Oikos-fuksi tai konkari jäsen,
Aloitan onnittelemalla tulokkaita hy-
västä valinnasta: Viikki on mahtava
paikka opiskella! Minul la käynnistyy
jo neljäs vuosi Viikissä ja edelleen
fi i l istelen kampuksen rentoa tunnel-
maa ja hyvää yhteishenkeä. Sekä
kuluttajaekonomia että ravitsemus-
tiede tarjoavat varmasti mielen-
ki intoisia hetkiä ja monia haasteita
tulevaan vuoteen.

Sitten haluaisin puhua
vakavasti si itä, kuinka hyvin meil lä
opiskeli joi l la on asiat. Olen ker-
ryttänyt perspekti iviä opiskeli ja-elä-
mään parin kuukauden ajan istumalla
töissä joka arkipäivä klo 8-1 6. Ihan
ok, mutta odotan jo innol la syksyä ja
paluuta opiskeli jaelämään.
Havaintoni:

1 . Opiskeli jan - erityisesti
yl iopisto-opiskeli jan – elämä on aika-
tauluvapaata. Nuku, jos aamuluento
ei napostele, jätä kurssi ensi vuodelle
jos huvita.

2. Opiskeli jan - erityisesti
yl iopisto-opiskeli jan – elämä on
hauskempaa. Kyllä, on ihan nor-
maalia, että bileet ovat keskellä
vi ikkoa tai että kavereiden kanssa
jäädään kahvil le vaikka olisi noin
sata kouluhommaa tekemättä.

3. Opiskeli jal la – erityises-
ti oikoslaisel la – on aina kavereita. Ei
ole pomoa, jota pitää väistää käy-
tävällä tai tylsiä työkavereita, jotka
eivät pyydä mukaan lounaalle. Meil lä
kaikki hengailee yhdessä

4. Opiskeli ja – erityisesti
vi ikki läinen – saa oivaltaa joka päivä
jotain ihan uutta. Ei yhtään hassumpi
juttu sekään.

Tähän väli in haluan vielä vähän heh-
kuttaa Oikosta. Oikoslaisten avulla
jaksaa tul la joka päivä luennoil le ja
lukea ärsyttävään tentti in. Mahtavinta
on kuitenkin se, mitä kaikkea voimme
yhdessä puuhail la.
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Syksylle on luvassa ainakin yritys-
vierai luja, sitsejä, monenlaisia urhei-
lutapahtumia, fuksiristei ly, kulttuuria,
työelämäilta ja vuosijuhlat. Vaikuttaa
siltä, että tekeminen ei lopu kesken
kunhan vaan aika ri ittää!

Ja tärkein vi imeisenä: Luulen, että
kun katson keinutuol issa elämääni
taaksepäin, muistan parhaana ajan-
jaksona nimenomaan aikani yl i-
opistossa. Sekä uusien että vanhojen
kannattaa lähteä rohkeasti mukaan

kaikenlaisi in opiskeli jatapahtumiin,
si l lä eniten näistä vuosista saa irti
olemalla monessa mukana. Alle-
kirjoittanut voi luvata.

Tehdään tulevasta syksystä aivan
mieletön!

Innol la odottaen,

Laura P

Oikos ry:n puheenjohtaja 201 3
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Marika Laaksoselle ovat tuttuja sekä
yliopistotyön vapaus että l i ike-elämän
mukaansatempaavat haasteet. Hän
väittel i tohtoriksi Helsingin yl iopiston
ravitsemustieteen osastol la loppu-
vuodesta 2008 ja si irtyi rei lua vuotta
myöhemmin Valiol le ravitsemus-
asiantunti jaksi. El intarvikeyrityksessä
työskentelystä kiinnostuneelle ravit-
semustieteen opiskeli jal le Marika
suosittelee viestintään tai markki-
nointi in l i i ttyviä sivuaineopintoja.

Marika aloitti ravitsemusasian-
tunti jan työt jo hyvissä ajoin ennen
kuin valmistui maisteriksi vuonna
1 997. Suomen Kuntourheilul i i tossa
hän koulutti kuntosaliohjaaj ia ja na-
puttel i luun vahvuuden perinnöl l istä
säätelyä, D-vitamiinireseptoreita ja
kalsiumaineenvaihduntaa käsitel leen
gradunsa valmiiksi työn ohessa ja jäi
sitten Kuntourheilul i i ttoon täysi-
päiväiseksi ravitsemuskouluttajaksi.

Noin vuosi valmistumisensa
jälkeen Marika sai vinkin, että yl i-
opistol la ol i haettavissa nuoren
tutki jan apuraha. Viikonloppupainot-
teinen työ vaihtui akateemiseen va-
pauteen, mutta koulutuskeikat jatkui-
vat tutkimustyön ohessa.

Yliopistoural la sai kehittää
itseään monin tavoin ja Marika viihtyi
yl iopistol la kymmenisen vuotta aina
väitöskirjansa valmistumiseen saak-
ka. Väli l lä hän tosin kävi hank-

kimassa kalsiumgurun kannuksia
myös Osteoporoosiyhdistyksen Roll-
ing Bones hankkeen projekti-
pääll ikkönä. Tutkimustyön ohessa
Marika opetti nutrigeneti ikkaa ja
vähän energia-aineenvaihduntaa ja
l i ikuntaravitsemusta – vetipä kertaal-
leen kokeell isen ruoanvalmistuksen
kurssinkin. Apurahakausien väli l lä
hän pääsi myös kokeilemaan esi-
merkiksi pipetointipestiä laboratorio-
apulaisena.

Yliopistol la ol i mukava työs-
kennellä: työ oli vapaata, itsenäistä ja
mielenkiintoista, työyhteisö mukava
ja tutkimuksen ulkopuolisetkin työ-
tehtävät opettamisesta tutkinnon-
uudistuksen ideointi in monipuolisia ja
innostavia. Viimeisen tutkimus-
projektin valmistuessa loppuvuodes-
ta 2009 oli kuitenkin jo muutoksen
aika. Marika oli viritel lyt lähtöä
luututkimusprojekti in Tasmaniaan, ja
postdoc-rahoituskin ol i jo hi lkul la,
mutta suunnittei l la ol lut hanke kuivui
kokoon viime hetki l lä.

Valiol la työtahti on ti ivis, mutta
tuloksetkin näkyvät nopeasti. Kuin
ti lauksesta Valiol la ol i auki ravitse-
musasiantunti jan paikka, joka sopi
kalsiumaineenvaihdunnan asiantun-
ti jal le kuin kaneli ri isipuuroon. So-
peutuminen yrityselämän kiihkeään
tahti in kesti kotvan, mutta ennen
pitkää uudet kuviot tul ivat tutuiksi.
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Sisäisen palveluyksikön ti imiesimie-
hel lä pi isaa ravitsemusasiantunti-
juuden ohella myös hall innol l isia
töitä, ja yl ityösaldot kiel ivät si itä, että
entisen tutki jan tulee ajoittain up-
pouduttua askareisi insa vähän li i-
kaakin. Motivaatiosta ei Marikal la
kuitenkaan ole pulaa kehittymis- ja
etenemismahdoll isuuksien äärel lä ja
mainion työporukan osana.

Marikan yksikkö on osa myyn-
nin organisaatiota, ja se jakaa ravit-
semustietouttaan sekä sisäisi l le että
ulkoisi l le sidosryhmil le. Työhön kuu-
luu monipuolisesti mm. markkinointi-
viestinnän kehittämistä, terveys-
väitteiden hyödyntämisen ideointia,
yhteistyötä tuotekehityksen kanssa ja
kuluttajapalvelun avustamista kipe-
rissä kysymyksissä. Marikan ti imi

myös tuottaa sisäl lön Valion ruoka- ja
ravitsemusalan ammatti laisi l le suun-
natui l le verkkosivui l le. Töitä ri ittää,
mutta hyvä ennakointi ja ajanhall inta
auttavat pitämään työmäärän ku-
rissa.

Valiol la työskentelee koko liuta
ravitsemusasiantunti joita erityyppi-
sissä tehtävissä tuotekehityksestä
markkinointi in. Ravitsemustietei l i-
jöiden yhteisenä tavoitteena on
ujuttaa asiantuntemuksensa mukaan
tuoteideoinnin, -kehityksen ja mark-
kinoinnin jokaiseen avainvaiheeseen.
Valiol la tosin taidetaan kyllä ymmär-
tääkin ravitsemustieteen arvo: vaikka
ravitsemuksell isia näkökulmia ei
kaikissa hankkeissa olisi hoksattu
ottaa alusta pitäen huomioon, ni ihin
pystytään tarttumaan tarvittaessa

Marika Laaksosen ural la on mahtunut ni in yl iopistotutkimusta kuin
el intarviketeol l isuuden töitä.
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nopeasti. Tämä toki vaati i ravitse-
musasiantunti jaltakin hyviä hoksot-
timia ja ripeää reagointikykyä, mutta
toisaalta myös työn jälki on pian
näkyvil lä.

Tärkeintä on työn mielekkyys – ja
mahdoll isuus haastaa itsensä.
Molempi ura siis parempi – mutta
mikä olisi Marikan unelmatyöpaikka?
Haastateltava ei aikaile vastates-
saan, että parasta olisi yhdistelmä
kumpaakin; si is nykyinen työ, jossa
olisi mahdoll isuus osall istua myös
ravitsemustutkimukseen. Toisaalta
Valiol la voi tehtäväkierron kautta
päästä kokeilemaan myös jotain ihan
muuta, ja Marika voisikin kuvitel la
itsensä esimerkiksi tuoteryhmätyö-
hön, johon kuuluu kyllä nykyistä
enemmän numeroiden pyörittelyä
mutta jossa toisaalta pääsee esi-
merkiksi vetämään tuotekehitys-
prosesseja.

Isossa talossa on paljon
mahdoll isuuksia kehittää itseään ja
vaikuttaa omaan työnkuvaansa. Va-
l iol la myös satsataan henkilöstön hy-
vinvointi in: vaivansa voi hoidattaa
omalla työterveysasemalla, pää-
konttorin alakerran uima-altaaseen
voi pulahtaa vaikka aamu-uinni l le ja

Valioval innasta saa ostaa huokeaan
hintaan yrityksen tuotteita. Palkkaus
ei juuri muuttunut Marikan siirtyessä
yliopistolta yrityksen palvelukseen –
tohtorinhatul la tienaa ihan ri ittävästi
kummallakin sektori l la, ja työmo-
tivaatioon vaikuttavat paljon tär-
keämmätkin asiat. Valiolaisi l le on
kunnia-asia työskennellä suoma-
laisten maidontuottaj ien el inkeinon
edistämisen puolesta. Valio on
maidontuottaj ien omistama yritys,
joten työnteon tavoitteena on
säilyttää kannattava maidontuotanto
Suomessa.

Mitä Valiol le töihin hinkuvan
pikku ravitsemustietei l i jän sitten pi-
täisi osata? Marikan mukaan vuoro-
vaikutustaidot ovat ensisi jaisen tär-
keitä – pitää osata sekä kirjoittaa että
esiintyä sujuvasti . El intarviketieteiden
opinnot kannattaa ottaa tosissaan:
erityisesti tuotekehityksessä täytyy
ymmärtää myös elintarviketekno-
logiaa. Aistinvaraisen arvioinnin
opinnoista puolestaan olisi hyötyä
esimerkiksi kuluttajatutkimuksen töis-
sä. Valiol la arvostetaan monipuo-
l isuutta, ja tarjol la on paljon hyviä
työmahdoll isuuksia osaavil le ja in-
nokkail le tekijöi l le.
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Oikos? Yliopisto? Opiskelu? Opiske-
luelämä? Kysymykset kuuluvat yl i-
opistoon. Opiskelun edetessä myös
vastaukset alkavat hahmottua. Alus-
sa kuitenkin tuntuu, että pelkissä
käytännön asioissa on li ian paljon
muistettavaa. Ensimmäiset vi ikot me-
nevät lähinnä yliopistol la suun-
nistaessa. Jossain vaiheessa luento-
sal it, ravintolat, hengailupaikat ja
laboratoriot alkavat hahmottua, ja on
aika syventyä olennaiseen: Oikos-
ainejärjestöön ja opiskeluelämään
yliopistossa.

Tiedonjanon tueksi Oikosulku
keräsi akti ivisten oikoslaisten avulla
pienen opiskeluun valmistavan op-
paan. Tarkoitus ei ole vastata katta-
vasti kaikkeen, vaan pikemminkin
osoittaa, että kaikki muutkin ovat
jossain vaiheessa olleet samassa
ti lanteessa, samojen kysymysten ää-
rel lä.

Miksi Oikos?

Yliopistossa voi opiskel la i lman
ainejärjestöä. Sellaiseen kuuluminen
kuitenkin nostaa kokemuksen ekspo-
nentiaal isel le tasol le. Enemmän ys-
täviä, enemmän tapahtumia, enem-
män vaikutusmahdoll isuuksia, enem-
män hauskanpitoa, enemmän kans-
saeläj iä, enemmän harrastusmah-
doll isuuksia, enemmän tapoja toteut-
taa itseään, enemmän hauskoja
kokemuksia.

Oikos on kuluttajaekonomian ja ravit-
semustieteen opiskeli jat yhdistävä
ainejärjestö. Sinun ainejärjestösi.

Anni ti ivistää Oikoksen merkityksen:
”Oikos oli hauska&helppo tapa
tutustua koulukavereihin, kun hyp-
päsin suoraan maisterivaiheeseen
eri l l isval innan kautta. Oikos merkit-
see tukikohtaa, omaa viikki-jengiä,
joka tarjoaa sekä asial l ista että asia-
tonta ajanvietettä opiskelun lomaan.”

Miten kuluttajaekonomia ja ravit-
semustiede soveltuvat yhteen?

Mikseivät sopisi? Ennakkoluulot pois
ja rohkeasti tutustumaan toisen pää-
aineen opiskeli joihin. Pääaineet ovat
aikoinaan yhdistyneet historial l isista
syistä, ja nykyään toimintaa orga-
nisoidaan huomioiden molempien
pääaineiden intressejä. Vuoden eh-
doton ykkösti laisuus on tietysti vuosi-
juhla, jossa puetaan ykköset yl le ja
juhl itaan yhdessä omaa aine-
järjestöä. Tarkempiin ainejärjestö-
historian kysymyksiin vastaa puhe-
l ias puheenjohtajamme Laura Pirkola
enemmän kuin mielel lään.

Jani kertoo kuluttajaekonomian opis-
kelusta:
"Kuluttajaekonomian opiskeluun pää-
see melko nopeasti ki inni, si l lä tutki-
muskohteet ovat arkipäiväisiä. Ke:n
luennoil la keskitytään useimmiten

Teksti: Vi l jami Hanhenoja & oikoslaiset
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keskusteluun, kun taas luentojen
ohessa tehdään eri laisia yksilö- ja
ryhmätöitä. Opiskelusta tekee muka-
vaa se, että maikat tietävät, mistä
puhuvat ja ovat oikeasti ki innos-
tuneita kuluttaja-asioista. Oppiaineen
pienuuden takia myös kanssa-
opiskeli jat tulevat nopeasti tutuksi. "

Ravitsemustiede taas on jatkuvasti
ajankohtaista. Heikki muistelee miksi
halusi opiskel la juuri ravitsemus-
tiedettä:
”Ahkerana urheil i jana ja intensiivisen
saliharrastuksen kautta ravitsemus
on ollut suurena mielenkiinnon koh-
teena yläasteesta saakka, minkä
takia pääosin hainkin ravil le. Terveys
yleisesti ottaen on aina myös
kiinnostanut ja lukiosta valmistuessa
lääketieteel l inen olikin ykköstavoit-
teena, mutta ravitsemustiede oli mie-
lessä heti hyvänä kakkosena, si l lä
opinnot koostuvat nimenomaan niistä
aiheista, jotka kiinnostavat el i mm.
fysiologiasta ja biologiasta sekä
kemiasta."

Entäs itse opiskelu?

Yliopistoon mahtuu monenlaista me-
nijää. Toiset opiskelevat hiki pinnassa
minuuttiaikataulul la, toiset ottavat
rennosti ja venyttävät opiskeluja
vuosikaupalla. Mukavin vaihtoehto
l ienee jossain välimail la. Olennaisin
tieto on se, että ainejärjestön rennon
opiskeli jaelämän ja menestyksek-
kään määräajassa opiskelun voi yh-
distää. Kysy vaikka Oikoksen hall i-
tuslaisi lta.

Oikoksen puheenjohtajana toiminut
Inkeri ti ivistää opiskelun auvon seu-
raavasti:
”Akateeminen vapaus! Vaikka teo-
riassa moni asia on tehtävä ulko-
puolelta tulevien vaatimusten (kuten
HOPS ja KELA) mukaan, ni in käy-
tännössä kaikki on itsestä ja omasta
aikataulutuksesta kiinni. Parasta on
oman sisäistämistyyl in sekä ky-
seenalaistavan ajattelutavan oppi-
minen ja se, että alkaa hahmottaa
itsensä osana tieteel l istä yhteisöä.
Tämä ei tule pelkästään artikkeleita

< Kuluttajaekonomit

laskemassa mäkeä

Toimittaja

vapputunnelmissa >
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lukemalla, vaan lisäksi on tärkeää
viettää aikaa ja vaihtaa ajatuksia
opiskelukavereiden kanssa - ni in
oman kuin muidenkin alojen opis-
kel i joiden. Ainejärjestötoiminta ja
vaihto-opiskelu ovat ol leet omalla
kohdallani käsittämättömän hienoja
kokemuksia, joiden takia tiedän
työelämässä kaipaavani opiskeli ja-
elämää!”

Miten valmistautua?

Avoimin miel in tietysti . Uuden opet-
telu vie aina aikansa, mutta sen jäl-
keen yliopisto ja opiskeli jaelämä ovat
avoinna. Ei kannata rajoittaa itseään.

Tuutorina viime vuonna toiminut
Mikko neuvoo:
”Fuksivuodesta kannattaa ottaa
kaikki irti . Jotkut ensimmäisen vuo-
den peruskursseista voivat tuntua
väli l lä vähän tympeiltä, mutta kyl lä
ni i l läkin tarkoituksensa on. Kannattaa
muistaa, että ihmiset tulevat hyvin
eri laisi l la taustoi l la opiskelemaan yli-
opistoon. Ja vaikka jokin pakoll inen
kurssi ei ol isikaan niin lähel lä omaa
sydäntä, kannattaa sil lekin antaa
mahdoll isuus: tylsältä tyntuvasta ai-
heestakin voi löytää kiinnostavia
puolia ja ni itä voi tarvita yl lättäen
jossain random-asiassa. Pääaine-
kurssit ovat sitäpaitsi ainakin ravitse-
mustieteel lä lähes poikkeuksetta
hauskoja jo ekana vuonna :P”

Neljännen vuoden opiskeli ja Juha
runoilee:
"Vedä fuksivuosi täysil lä! Tutustu
uusiin ystäviin, hae hall itukseen, no-
laa itsesi fuksiaisissa, keräile ole-
mustasi seuraavana aamuna krapu-
laluennolla, eksy approl la, joraa sit-
sei l lä, lähde ulkomaanexculle, rakas-
tu, herää oudosta asunnosta, pese
numero kämmenselästä, hukkaa
avaimet, kiusaa vierasta lasta ja lyö
kerran kunnolla. Kaikki ovet ovat
avoinna ja niistä täytyy enää uskaltaa
kävellä. Woop woop!"

HYAL-akti ivi Helmi pohti i puolestaan:
"Yliopistossa haastavimmalta tuntui
alkuun se, että ol in tottunut pär-
jäämään aika vähällä koulujuttujen
suhteen ja tääl lä joutukin tekemään
töitä menestyksen eteen. Pientä
alemmuuden tunnetta aiheutti ol la
ryhmäni nuorimpia, mutta se meni
onneksi nopeasti ohi, kun tutustui
ryhmään ja huomasi miten kivoja
kaikki on! Opiskelujen edetessä
haastavaksi on muuttunut
aikataulutus; tykkään olla monessa
mukana, mutta kaikkial le ei mil lään
voi revetä."

Tul it sitten opiskelemaan kuluttaja-
ekonomiaa tai ravitsemustiedettä, te-
kee Oikos opiskeluista monin verroin
hauskempaa. Syksyn tapahtumissa
nähdään!
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A
Ainejärjestö. Esimerkiksi meidän
rakas Oikos.

Alina-sal i . Yksi HYY:n eniten
käytetyistä ti loista. Sitsaamaan!

B
Batman. Kokousti la Kaivopihal la.
Myös eräs tunnettu supersankari.

Broileri . On niitä poli ittisia broilereita
ja sitten on niitä järjestöbroilereita.
Allekirjoittanut tunnustaa kuuluvansa
jälkimmäiseen kasti in.

C
Cajsa. Taitaa olla HYY:n ainoa
esteetön kokousti la. El i sinne pääsee
pyörätuol i l lakin.

D
Domus Gaudium eli Domma eli
kolmas ylioppilastalo. Siel lä
Kampissa. Olet kenties saunonut
Sivistyksellä?

E
Edustaj isto el i tuttavall isemmin edari.
Yl ioppilaskunnassa ylintä
päätösvaltaa käyttävä 60-paikkainen
toimiel in.

F
Floran päivä. Vietetään 1 3.5.
Ylioppilaslakki päähän!

G
Gaudeamus igitur. Kyl te sen biisin
ti iätte. Gaudeamus on myös HYY:n
tiedekirjakustantamo.

H
HYAL. Helsingin yl iopiston
ainejärjestöläiset. Edustaj iston suurin
ryhmittymä (22 paikkaa!). Kahdeksan
(mukaan lukien maametsis)
tiedekuntaa yhdistävä,
puoluepoli ittisesti sitoutumaton
yhteistyöjärjestö. Toimii järjestöjen
puolestapuhujana ja hauskuuden
sanansaattajana!

HYY. Helsingin yl iopiston
yl ioppilaskunta. Monimutkainen
organisaatiorakenne, mutta
periaatteessa me ihmiset sen
muodostamme. Tarkoituksena toimia
opiskeli joiden edunvalvojana ja
tarjota eri laisia palveluita ti loista
neuvontaan.

I
I loisuus. Järjestöpuuhissa on sairaan
hauskaa ja ihania ihmisiä.

J
Jäsenmaksu. Reilu 90 euroa
vuodessa. HYY:n pitkän aikavälin
tavoitteena on päästä siitä eroon,
mutta voi ol la, että sitä ei tapahdu
kenenkään meistä opiskeluaikana. .

K
Klusteri. HYAL sai aikaan nykyisen
klusterimall isen ti lajaon. Viikki-
klusteri el i ”Klude” löytyy Uuden
ylioppilastalon seitsemännestä
kerroksesta.

L
Liiketoiminta. HYY:n talous on jaettu
karkeasti ottaen kahtia;
toimintatalouteen ja l i iketalouteen.

Teksti: Helmi Kärjä
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HYY-yhtymä pyrkii tuottamaan
voittoa, jota toimintatalous sitten
parhaansa mukaan käyttää jäsenten
hyväksi.

M
Maailman pyörä. Linnanmäen laite,
mutta myös HYY:n vihreiden ja
Sitoutumattoman vasemmiston
vaali l i i tto.

N
Naisia. HYY:n hall ituksessa paljon
tänä vuonna.

O
OSY eli Opiskeli joiden
sosiaal idemokraattinen yhdistys.
Pitää HYALil le seuraa oppositiossa
yhden edustajan voimin.

Opintotuki. Ei ri itä, ei mil lään.
Tasaisin väl iajoin syntyy vääntöä
siitä, pitäisikö sitä muuttaa enemmän
lainapainotteiseksi, pienentää tai
keksiä muita muutoksia, jotka
kannustaisivat valmistumaan
nopeasti. . As if. .

P
Perkiö, Esa. Ylioppilaskunnan
puheenjohtaja. Viuhtoo nuijaa
edustaj iston kokouksissa.

R
Ruoka. Pitää syödä, että jaksaa!
Opiskeli jahintaista ruokaa tarjoi lee
esimerkiksi Unicafet.

S
SYL eli Suomen ylioppilaskuntien
l i itto. Y-l i ikkeen keihäänkärki.

T
Talousjohtokunta. Vastaa esimerkiksi
järjestöjen toiminta-avustuksista ja
ti lajaon tekemisestä.

Tilajako. Ajankohtainen taas tänä
vuonna. Miten on, laajennettaisko
meidän kludea?

U
Uusi yl ioppilastalo. Sieltä löytyy niin
keskustoimistoa, saunaa, Alina-sal ia,
kokousti laa, osakuntaa, jos
jonkinmoista.

V
Valiokunnat. Hall ituksen asettamia
toimiel imiä. Toimintaan voi l i i ttyä
kiinnostuksen mukaan, missä välissä
vuotta haluaa. On esimerkiksi
koulutuspoli ittista, yhteiskunnall ista,
l i ikunta-, ja tuutorvaliokuntaa.

W
Wiki, nimittäin Järjestöwiki. Sisäistä
tietoa sanoiksi puettuna, avuiksi
järjestötoimijoi l le.

Y
Ylioppilaslehti el i Ylkkäri.
Kuohuttanut tänä vuonna muun
muassa Kakka-gatel laan ja
flopanneil la 1 00-vuotiskemuil la.

Ä
Äiti . Tyyppi, jol le voi soittaa jos on
huolia tai hyviä uutisia.

Ö
”Öö.” Aloittelevan edaattorin vastaus
aika moneen kysymykseen.
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Kysymykset:
1 . Nimi ja lempinimi:
2. Ikä:
3. Syntymäkaupunki:
4. Pääaine + aloitusvuosi:
5. Sivi i l isääty:
6. Harrastan:
7. Fuksivuoteni mieleenpainuvin hetki:
8. Lempisupersankarini:
9. Eläin:
1 0. Pari sanaa tuutoriparistani:

1 1 . Parasta Viikissä:
1 2. Elokuva:
1 3. Intohimo:
1 4. El intarvike:
1 5. Vinkkini fuksivuoteen:
1 6. Lapsuuteni toiveammatti :
1 7. Urheilumuoto:
1 8. Paras kurssi yl iopistossa:
1 9. Minut tunnistaa orientoival la
vi ikol la:

1 . Marita (marsu, martsa, marsa,
mama, maardis, marski, inkkari. . )
Kettunen
2. 21
3. I isalmi
4. Kuluttajaekonomia 201 2
5. Seurustelen
6. Pitkiä kävelylenkkejä ja uintia
7. Visan diaesitykset
kuluttajaekonomian perusteissa. .
hyvänä kakkosena Oikoksen
vuosijuhlat
8. Isä
9. Hylje (eniten samaistuttavaa)
1 0. Sympaattinen saapas
11 . Ystävät, ystävät, ystävät

1 2. Forrest Gump
1 3. Kirpparit
1 4. Valkkari
1 5. Omana fuksivuotenani moni
meistä stressaantui ihan turhaan
syksyn kuluessa, kun opiskelutatsi ol i
vähän hukassa ja kouluhommat
jääneet roikkumaan. Akateemisen
opiskelutavan oppii kyl lä ajan
kanssa, don't worry!
1 6. Eläinlääkäri se varmaan oli
1 7. Uinti
1 8. Valtio-opin johdatus Euroopan
unioniin
1 9. Blondista ponnarista ja isosta
naurusta

Syksyn parhaat tyypit heti uusien Fuksien jälkeen ovat tietenkin tuutorit!
Oikosulku kysyi 1 9 olennaista (tai vähemmän olennaista) kysymystä tyypeiltä,
jotka orientoival la vi ikol la johdattavat uudet opiskeli jat opiskeluelämän
saloihin. Tulevia kuluttajaekonomeja opastavat Marita Kettunen ja Kai
Kauppinen, ja ravitsemustietei l i jöitä johdattelevat Janita Bergström ja Maria
Ketola. Katso kysymykset alta ja lue mitä tuutorit ni ihin vastasivat!
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1 . Kai Kauppinen "Kaitsu"
2. 27
3. Helsinki
4. Kuluttajaekonomia 201 2
5. Single
6. Salibandy
7. Vappu ja astronautti (axe)
8. Hancock
9. Afrikkalainen minisi i l i
1 0. Fiksu, fi lmaattinen, l ihaksikas ja
atleettinen
11 . Rento meininki ja iso kampus

1 2. Forrest Gump
1 3. Eipä tule mitään mieleen
1 4. Raejuusto
1 5. Avoimin miel in ja rennolla
asenteella
1 6. Poli isi
1 7. Melkein kaikki käy! Otan
haasteita vastaan.
1 8. Praktikumi
1 9. - ( el i jää nähtäväksi, toim.huom)
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1 . Maria ”Maria” Ketola
2. 24
3. Nurmo (kääk)
4. Ravitsemustiede 2011
5. Avoli itossa
6. Koiranäyttelyitä, vinttikoirien
kilpajuoksua ja kaiken mahdoll isen
koiratiedon itseeni imemistä.
7. Laitospäivän lounas ja uusien
koulukavereiden kanssa tehty Rukan
reissu.
8. Batman
9. Tarviiko edes sanoa. . .
1 0. Uskomaton tyyppi. Jamppaa ei
voi sel ittää, Jamppa täytyy kokea.
11 . Ravin kertsi.
1 2. The Notebook!
1 3. Ruoka ja koirat.
1 4. Oikeastaan mikä tahansa käy.
Juuri nyt mansikat. Okei, ja jäätelö.
1 5. Nauti joka hetkestä! Keskity
uusiin kavereihin ja ympyröihin
tutustumiseen. Ai ni in, luennoil lakin
kannattaa käydä, ehkä.
1 6. Opettaja
1 7. Pyöräily, aivan parasta.
1 8. Käytännön ruoanvalmistus.
Anatomian ja fysiologian
harjoitustyötkin on mielenkiintoisia
mutta työläitä.
1 9. Oon blondikaksikosta se, joka
vastaa kun kysytään Mariaa.

1 . Jamppa aka Janita
2. 21
3. Helsinki
4. Ravitsemustiede 2011
5. Kidnapattu
6. Futista. Huom, oon treenannut
aikoinaan yhden nykyisen
maajoukkuepelaajan kanssa!
7. Mulle tulee nyt just mieleen vaan
bileitä. Niin ja ruumiinavaus.
8. Täh?
9. Lapinpöllö, menkää ehdottomasti
Korkeasaareen katsomaan.
1 0. Maria on vaan niin ihana. Ja ihan
hullu koirafri ikki.
1 1 . No ehdottomasti ruoka!
1 2. Mä en pysty katsomaan leffoja
koska nukahdan poikkeuksetta
tunnin katsomisen jälkeen
1 3. Matkustelu
1 4. Jäätelö. Kesällä menee helposti
l i tra päivässä
1 5. Osall istukaa akti ivisesti ni in
vuodesta tulee upea kokemus
1 6. Lastenhoitaja
1 7. Kaikki missä pääsee juoksemaan
1 8. Kolmen viikon ähky, el i vi ime
kesän ruoanlaittokurssi
1 9. Me ollaan Marian kanssa niitä
blondeja fuksien ympäröimiä
tyyppejä



Tämän lehden tekemiseen osall istui taval la toi toisel la 26 henkilöä.
Suurin osa heistä on kesälomalla.
Tai ainakin toivoisi olevansa.
Lehdessä on 1 5 kuvaa.

Kekonomeja on yhdeksässä kuvassa.
Ravilaisia on viidessä kuvassa.

Suurin osa ei kuvitel lut päätyvänsä lehteen.
Sama ilmiö on havaittavissa esim. 7 päivää -lehdessä.

Kuvien laatu on kuitenkin keskimäärin parempi.
Tekstin laatu on varmasti parempi.

Jokaisel la lehteen tekstiä tuottaneella on yliopisto-opintoja.
Yksi on opettanut äidinkieltä yl iopistossa.

Yksi on ollut toimittajana Puolustusvoimien viral l isessa uutislehdessä.
Sananlaskun mukaan kynä on miekkaa mahtavampi.
Kynääkin mahtavampi on näppäimistö (pl. sähkökatkot).

Johtopäätös: ol isi pitänyt hakea nörtiksi TKK: l le.






