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Pääkirjoitus

54

Hyvin tehty vuoden 2014 fuk-
sit!  Olette  päässeet  osaksi  
harvalukuista  ja  valittua ravit-

semustieteen   ja   kuluttajaekonomi-
an   opiskelijoiden   joukkoa!   Tämän   
joukon voimakas yhdistävä tekijä on 
ainejärjestö nimeltään Oikos, ja tämä 
lehti on kyseisen järjestön muutama 
kertaa vuodessa ilmestyvä julkaisu, 
joka omalta osaltaan kokoaa  yhteen 
ja   dokumentoi   kahden   eri   pääai-
neen   opiskelijoiden   yhteistä toimint-
aa.

Tämän jutun kirjoitushetkellä  moni  
teistä fukseista  vielä  kertaa  viimeisiä  
tärppejä pääsykokeeseen, ja  
viimeistään  tätä  lehteä  lukiessanne  
tiedätte  työn  kannattaneen. Seuraa-
va keväänne tulee olemaan huomat-
tavasti kevyempi ja antoisampi kuin 
tämä. Tai   itse   asiassa,   todennäköis-
esti   koko   vuosi.   Oho, tulipahan   lu-
vattua   paljon. Yliopistolaisena  saa  
opiskella  mielekkäitä  asioita ja  tavata  
mahtavia  uusia  tyyppejä, ja  kun  tästä  
kaikesta  vielä  maksetaan  se  noin  
480  euroa  (plus  halpa  opintolaina) 
kuukaudessa, niin... Näillä eväillä on 
hyvä lähteä viettämään hienoa aikaa, 
joka tulee huipentumaan aikanaan 
korkeakoulututkintoon. Vieläpä sellai-
seen, jonka hankkineet ovat perintei-
sesti työllistyneet huomattavan hyvin.      
Great success. 

Kaksi vuotta sitten olin itse aloittama-
ssa fuksina nykyisen pääaineeni  
parissa. Opiskelupaikka  tuli  ennen 
kaikkea  suurena  helpotuksena  itsel-
leni,  ja  tulevaan  opiskeluun liittyi

myös   suuria   odotuksia.   Että   se   
muuttaisi   elämää   jollakin   tapaa   en-
tistä paremmaksi. Alun hämmennyk-
sen kautta alkoi löytymään oma tapa 
ja tahti opiskella ja tutustua  ihmisiin, ja  
koin  oloni  koko  ajan  kotoisammak-
si  yliopistolla ja Viikissä. Aluksi vie-
rastin   hieman  ainejärjestötoimint-
aa,   kunnes tässä  puoli  vuotta  sitten 
punaviinin vaikutuksen alaisena  lu-
pauduin  päätoimittamaan   tätä   lehteä   
sekä toimimaan  myös  pääaineemme  
jaoston  hallituksessa. Kadunko  hu-
malansekaista päätöstäni?  Enpä  sa-
noisi.  Aikaahan  näihin  “sivuhommiin”  
menee,  mutta toisaalta uudet tut-
tavuudet  sekä  se  fiilis,  minkä  saa,  
kun  ainejärjestössä  yhteistyö  kan-
taa hedelmää,  enemmän  kuin  kor-
vaa käytetyn vaivan ja  ajan.  Samaa  
mieltä  ovat varmasti   monet   tämänkin   
vuoden   Oikos-   hallituslaiset,   joilta   
kannattaa kysellä kokemuksia ainejär-
jestötoiminnasta. 

Kuluttajaekonomeilla  ja  ravitsemus-
tieteilijöillä ei ole juurikaan yhteisiä  
kursseja, ja pääosan ajasta kumman-
kin aineen opiskelijat viettävätkin eri  ti-
loissa  Viikissä ja yliopistolla ylipäätään.    
Siksi suosittelenkin vilpittömästi Oikok-
sen sekä sen alaisuudessa toimivien 
pääainejaostojen (ravi-jaosto, ke-ja-
osto) toimintaan osallistumista. Teille  
tullaan  fuksiviikon  aikana  puhumaan  
hyvin todennäköisesti verkostoitumis-
esta, aina siinä määrin että koko termi  
alkaa kuulostaa lähinnä huvittavalta. 
Käytti uusien ihmisten tapaamisesta ja 
ystävyyksien kehittymisestä mitä ter-
miä  tahansa,  ei  sosiaalisten  verkos-

tojen tärkeyttä yliopistolla  voi  mielestäni  
liiaksi korostaa.  

Olo tuntuu hieman hämmentyneeltä kir-
joittaessani tätä tarinaa teille fukseille. 
Itsekin olin vasta samassa  tilanteessa,  
ja kohta  edessä alkaa jo häämöttää 
kandin tutkinto. Siltä vaikuttaa että niin 
kuin  elämässä yleensäkin, myös ylio-
pistolla  elämästä nauttii ja opinnoissa 
etenee kun on “oma   itsensä”  ja tekee 
kohtuullisen ahkerasti töitä opintojen 
edistymisen  eteen.  Kurssityöt, tenttiin 
luvut ja esseetyöt voi aloittaa aina liian 
myöhässä, mutta harvemmin liian aikai-
sin.  

Kirjoittaja on vuonna 2012 opiskelunsa  
Viikissä aloittanut kuluttajaekonomian 
pääaineopiskelija. 

Timo Huomo 
Päätoimittaja



Puheenjohtajan palsta
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Aurinko paistoi kevään viimeisen Oikos-hallituskokouksen aikaan, joten siirsimme 
päätöksenteon Helsingin kattojen ylle ulkoilmaan. Kuvassa valtaosa Oikoksen 
tämän vuoden mahtavasta hallituksesta. 

Parahin fuksi! Aivan ensim-
mäiseksi haluan onnitel-
la pääsystä eksklusiiviseen 

kuluttajaekonomistien ja ravit-
semustieteilijöiden joukkoon! Mikäli 
tämä fukseillemme suunnattu paino-
tuote löytyy nyt kädestäsi, vaivannäkö-
si on palkittu ja olet juuri saanut kir-
jekuorellisen toinen toistaan seka-
vampaa ohjetta tulevaa syksyä varten. 
Hyperventilointiin ei kuitenkaan liene 
aihetta, sillä vaikka kaikki yliopiston 
järjestelmät, tilat ja toimintatavat voivat 
aluksi tuntua aikamoiselta järkytyk-
seltä, pääsee niihin ajan kanssa aika 
piankin kiinni. Tässä tietysti auttavat 
orientoiva viikko, rento henkilökunta 
sekä oppiaineiden mahtavat tuutorit 
(s.11-12). 

Toinen syy onnitteluihin on päätymi-
nen oppiaineiden lisäksi mahtavaan 
opiskelijayhteisöön! Itselleni oli fuksi-
na kaikkein vaikeinta pysyä kärryillä 
erilaisissa järjestöissä, joita yliopistolla 
riittää. Löytyy Oikosta jaostoineen, Vi-
Taa, MMYL:iä, osakuntia, HYAL:ia ja 
näin päin pois päätyen aina HYY:yn. 
Eikös kuulosta kivalta? Ohjenuorana 
sanottakoon, että näistä lähin lienee 
oman oppiaineen jaosto, joka toimii 
kuluttajaekonomian ja ravitsemus-
tieteen opiskelijoiden ainejärjestö 
Oikoksen siipien alla. Kuluttajaeko-
nomistit puolestaan voivat laajentaa 
taloustieteellistä tuttavapiiriään esi-
merkiksi Viikin taloustieteilijöissä 
(ViTa). Itse lähdin fuksivuonna voimak-
kaasti osakunnan puoleen saaden 
sieltä nipun ystäviä. Lopulta päädyin 
kuitenkin oman Oikoksemme aktiiviksi.  

Paras neuvo jonka voin antaa lienee, 
että mahdollisimman avarakatseisesti 
ja avoimesti lähdet heti ensimmäisenä 
syksynä rohkeasti fiilistelemään e-
rilaisiin porukoihin ja järjestöihin. 
Suomen suurimmasta yliopistosta löy-
tynee hengenheimolaisia ihan jokai-
selle. Fuksina etsintöihin lähtö on 
vieläpä erityisen helppoa, koska suuri 
osa on samassa tilanteessa erilaisten 
järjestöjen fuksi-illoissa. 

Vaikka siis luvassa on jännittävä ja 
kiireinen syksy, kannattaa pitää pää 
kylmänä. Vaikka fuksivuosi on huikea 
henkilökohtainen kokemus, kannat-
taa muistaa, ettet ole yliopiston ainoa 
fuksi. Hämmennyksenkään hetkellä et 
ole yksin, koska aina voi kysyä neuvoa 
niin kanssafukseilta, tuutoreilta, aine-
järjestöltä kuin henkilökunnaltakin. 
Kaikkihan me joskus olemme yliopis-
tolla aloittaneet!       

Onnea vielä hienosta saavutuksesta ja 
tervetuloa tutustumaan Oikokseen! 

Jani Varpa 
Puheenjohtaja 2014 
KE -fuksi 2012

(Kuvia Janista: viereinen sivu ylhäällä 
sekä ryhmäkuvassa ensimmäinen 
oikealta)

Kuvat: Jani Varpa, Timo Huomo
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VV (vuorovaikeutus) & Oikos Survivors: 
Into The Wild 9.-10.5.

Tervetuloa VV ja Oikos Survi-
vors- kilpailuun! Kilpailun voi 
joko voittaa tai hävitä, jos kai-

kki päästään huomenna kotiin hen-
gissä niin ollaan jo voitettu tää kilpailu. 

Suurinpiirtein näin sanoin VV:  n  Il-
mari  Lehtonen  kuulutti  järjestä-
jien  puolesta  kaikki  bussikyy-
tiläiset tervetulleeksi  ainejärjestörajat  
ylittävälle,  yli  yön  kestävälle  mök-
kireissulle  Nuuksioon. Henkiinjäämi-
sen   lisäksi   yhtä   lailla   tärkeää   oli   
todistaa   nykynuorisoa   epäilleel-
le huvilamökkimme  vuokraisännälle  
että  tosi  paikan  tullen  vielä  ny-
kyajankin  nuoret  osaavat käyttäy-
tyä ja jättää paikat siistiin kuntoon.

Suurin  osa  seurueesta  suuntasi  
Nuuksioon  Viikistä  yhteisbussilla,  

jossa  tunnelma  oli suhteellisen rau-
hallinen. Ihmisten kasvoilta oli kuiten-
kin luettavissa että tätä reissua oltiin 
jo ehditty  odottaa  ja  fiilistellä  tovi  
jos  toinenkin. Matkalla  alkoi  vähitel-
len  ripotella  vettä,  ja tämän  ripot-
telun  muututtua  sateeksi  oli  pian  
selvää  että  tämä  kilpailu  tultaisiin  
käymään kosteissa  olosuhteissa.  Eh-
käpä  joillekin  tämä  oli  tiedossa  jo  
ennen  varsinaisen  sateen alkamista.

Perille  päästyämme  ja  huvilan  tonttia  
hetken ihmeteltyämme aloittelimme  il-
taa saunaa valmistellen,  ruokaa  läm-
mitellen  ja  uusia  tuttavuuksia  tehden.  
Halonhakkuussa kirves osui tiukan  
valvonnan  alla  vain  puuhun,  ja  näin  
yksi  reissun  suurimmista  yksittäisistä 
riskitekijöistä oli ohitettu. Vähitellen 
koko porukka alkoi olla kasassa, kun 

viimeisimmätkin reissaajat olivat saa-
neet työviikkonsa päätökseen ja löy-
sivät perille metsän syvyyteen. Jussin 
ghettoblaster soitti terassilla leppoisia 
saundeja,  juoma tölkissä  oli  ihan riit-
tävän  kylmää  ja koko reissun hienous 
alkoi vähitellen valjeta itse kullekin: 
Tässä vaiheessa kevättä opiskelu-
un liittyvät hommat alkoivat olla jo 
pitkälti takanapäin ja jos joskus olisi 
sopiva päivä aloittaa kesä, voisi se 
yhtä hyvin olla tämä nyt käsillä oleva.

Arviolta 6 neliömetrin saunaan 
mahtui parhaimmillaan 14 
saunojaa.

Yhteinen  ruokahetki  tuli  niin  sopi-
vaan  väliin  kuin vain  mahdollista.  
Tarjoiluista  kumarrus järjestäjien suun-
taan. Ruokahetken yhteydessä ympäri 

tiluksia hajaantunut joukkomme saatiin 
taas  hetkeksi  kasaan  ja  tutustumis-
leikin  pariin. Tähän  päättyi tapahtuman  
virallinen  osuus. Eikun  ai  niin,  otetti-
inhan  me  vielä  muistoksi  kuva (alla),  
johon  löysivät  tiensä  pienen  etsinnän 
jälkeen lähes kaikki osallistujat! Smile! 
Mökin rantasauna alkoi illan viiletessä 
vähitellen vetää väkeä puoleensa. 
Syytä voimakkaaksi muodostunee-
seen  suosioon  oli,  sillä  viereisen  jär-
ven  vesi  oli  jo  siedettävissä  määrin 
lämmintä. Noin kymmenen juok-
suaskeleen mitta saunan lämmöstä 
ei-ehkä-silti-niin-hirveän lämpimään  
järveen  edesauttoi  talviturkkien  heit-
tämisessä.  Itse  sauna  koettiin  pait-
si  hyvin lämmitetyksi,  myös  tilavaksi.  
Arviolta  6  neliömetrin  saunaan  mah-
tui  sulassa  sovussa parhaimmillaan 
14 saunojaa. Luku, joka odottaa rik-
kojaansa, jos ja kun tämä tapahtuma 
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toteutuu myöskin ensi vuonna. Kuva-
todisteet sosiaalisessa mediassa 
sitten tägin #saunahaaste avulla.  

Bileet  olivat  yön  aikana  käynnissä  
joka  puolella  tonttia.  Ajattele  mie-
lessäsi  joku  mieleen painunut  mök-
kireissu,  johon  vaan  lisäät  40  
huipputyyppiä  lisää.  Yön  kääntyessä  
aamuksi hiukan  venähtänyt  nuo-
tiotuokio  keräsi  vielä  hyvin  väkeä  
rantaan.  Koitettiin  grillata  muun 
muassa makkaraa, mutta päädyt-
tiin lähinnä savustamaan nuotiolla 
istuneen porukan vaatteet ja hiuk-
set muutamaksi päiväksi eteenpäin. 
Arviolta kello 6 viimeisimmätkin ol-
ivat löytäneet itselleen paikan, jos-
sa viettää tuleva lyhyeksi jäävä yö.  

Aamulla,  tilanteeseen  nähden  liian  
aikaisin,  ruokasalissa  soi  Anssi  Kelaa  
ja  J.  Karjalaista. Siivoamishommat 
(ks. reissun toinen tavoite) odottelivat 
tekijöitänsä ja niiden jälkeen olikin aika 
suunnata bussilla kohti Viikkiä, kellon 
ollessa noin 12. Lauantain kääntyessä 
iltapäivään itse  kukin  oli  jo  kotiutunut  
tapahtumasta,  joten  kilpailun  pääta-
voite  tuli  koko  joukkueelta hienosti 
saavutettua. Ehkä joku lähti voitolla 

yöhön vielä lauantaina? Toinenkin ta-
voite tuli hoidettua.  Ainakin siinä  määrin,  
että tehokkaasta  käytöstä  huolimatta 
saunamme  näki  vielä lauantai-aamun, 
toisin kuin niin kovasti nykynuorisosta 
huolissaan olleen vuokraisäntämme 
sauna, joka oli entisajan nuorison 
illanvietossa päässyt palamaan.

Reissu  oli  tietämykseni mukaan  
ensimmäinen  VV:n  ja  Oikoksen  
yhteistyössä  järjestämä aktiviteet-
ti, mikä itsessään on jo huikea fakta. 
Lisäksi, tapahtumassa on selkeää po-
tentiaalia vaikka ihan perinteeksi asti. 
Niin sujuvasti kaikki toimi näin ensim-
mäiselläkin kerralla. 

11

Tutorit tutuksi
Teksti: Tutorit, Timo Huomo I Kuva: Laura Pirkola

Tulevan orientoivan viikon aika-
na nämä valitut henkilöt ovat ni-
itä, jotka toimivat teidän fuksien 

luotettavina apureina. Tutoreista Aku 
ja Roosa ovat kuluttajaekonomian, 
Hanna ja Mari puolestaan ravitsemus-
tieteen tutorit 2014.

Nämä kaverit tietävät kaikesta tarpeel-
lisesta kaiken, joten älä pelkää kysyä! 

Seuraavalla aukeamalla he esittelevät 
itsensä muutamin sanoin sekä 10 kys-
ymyksen sarjan avulla, jonka tutorit yh-
dessä muotoilivat. Ready, set, GO!

Tutorit vappuna Zetorin vedossa Kasarmitorilla
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Moikkuli moi! Olen Aku Kallonen, 24- 
vuotias kuluttajaekonomian toisen 
vuoden opiskelija.

1. Varattu
2. Vapaa-ajallani nautin elämästä kai-
kin mahdollisin tavoin. 
3. Syntynyt ja kasvanut Helsingissä, 
kahta synkkää vuotta Porvoossa 
lukuun ottamatta. Olen asunut n. 25 
eri paikassa, mutta pisimmät ajat on 
tullut vietettyä Punavuoressa ja Laut-
tasaaressa.
4. Ei mitään 
5. PM-urheilukisat (heh) Norjassa ja 
WiikkiSkin Tahkon ”laskettelu” -reissu,

6. Palveluiden markkinointi 
(MARK14),  suosittelen kaikille!
7. Oikoksen vuosijuhlat!
8. Osallistu kaikkeen, tee kaikkea ja 
muista erittäin avoin mieli.
9. ”Ootsä ikinä käyny Skotlannissa?” 
”En..” ”En mäkään, nyt meil on heti 
jotain yhteistä!”
10. Naamasta.

Kuluttajaekonomia:

Kysymykset: 
 
1. Parisuhdestatus 2. Vapaa-ajallani minä? 3. Mistä kotoisin? Jos HKI, tarkem-
min mistä 4. Aikaisempia opintoja? 5. Paras muisto fuksivuodelta 6. Paras kurs-
si? 7. Parhaat Viikki-bileet, miksi? 8. Selviytymisvinkki fuksisyksyyn? 9. Paras 
iskurepliikki? 10. Mistä minut tunnistaa Viikissä?

Heippa, olen Roosa Luukkanen, 23- 
vuotias kuluttajaekonomian toisen 
vuoden opiskelija.

1. Varattu
2. Vapaa-ajalla hoidan viljelypalstaa, 
käyn Unisportilla sekä vastapainoksi 
kasvatan kaljamahaa.
3. Syntynyt pikkukylässä Kerimäellä, 
kasvanut Espoon lähiössä, “aikuistun-
ut” Helsingin Käpylässä.
4. Puolivalmis assari
5. Fuksiaiset ja Vappu
6. Kulutus ja ympäristö (KE52) ja 
Kansantaloustieteen peruskurssi 
(Y55)
7. Laidunkauden avajaiset, hiuksista 
löytyi heinää vielä viikonkin jälkeen!

8. Olkaa avoimia ja aktiivisia ja tu-
tustukaa rohkeasti uusiin ihmisiin. Ja 
muistakaa totella Visaa! (KE professo-
ri, toim. huom.)
9. Ootsä hereillä?
10. Marimekon kangaskassista

Heippa hei! Olen Hanna Tallberg, 
22- vuotias kolmannen vuoden ravit-
semustieteiden opiskelija. Lempinime-
ni on RaHa, saa tulla kysymään mistä 
tulee.

1. Varattu
2. Vapaa-ajallani yritän pysyä kilttinä 
ja poissa hankaluuksista.
3. Olen syntynyt Helsingissä Tammis-
alossa, jonka jälkeen siirryin Töölöön 
ja aion viettää siellä loppuelämäni.
4. Melkein valmis diplomi-insinööri.
5. WiikkiSkin Tahkon reissu.
6. Käytännön ruoanvalmistus. 
7. Latobileet, eli laidunkaudenavajai-
set. 
8. Tutustukaa pääaineesta ja laitok-

sesta riippumatta kaikkiin ihmisiin. 
Se tekee opiskelusta huomattavasti 
mielekkäämpää.
9. ”Tää ei tuu sit ikinä toistumaan” 
10. Mustasta Twingosta, a.k.a. Kopos-
esta jossa on yksi pölykapseli. Koska 
niin kuuluu olla.

Ravitsemustiede:

Olen Mari Lahti, 23-vuotias ravit-
semustieteen tutor. Alkava vuosi tulee 
olemaan neljäs vuoteni Viikissä ja 
ravitsemustieteen parissa.
 
1. Yksin, mutten yksinäinen
2. Vingutan unisportin kausikorttia, 
myyn olutta julli-faneille sekä viihdytän 
ihmisiä rämäilylläni.
3. Juureni juontavat niinkin kauas, 
kuin pohjois-Helsingin Paloheinään
4. Ennen ravitsemustieteelle tuloani 
haahuilin lääkishöyryissäni vuoden 
kemialla kumpulassa
5. Paras muistoni fuksivuodelta 
taitaa olla.. Ööö.. Emmä muista enää 
mitään vuodelta 11/12?
6. Paras kurssi kautta aikojen on 
ehdottomasti ravitsemustieteen pakol-
linen kokkikurssi. 3 viikkoa kokkailua 
ja mässäilyä. Nam!
7. Parhaat Viikki-bileet on tainneet olla 

latobileet. Vanha lato keskellä viikin 
peltoja. Sähköt hoidetaan agregaatil-
la. Bändi soittaa ja jengi vaan viskoo 
toistensa päälle heinää. Haloo!?
8. Vinkki fuksivuodelle: Keskity olen-
naiseen, eli uusiin ihmisiin ja yliopis-
toelämään tutustumiseen. Tutkintoa 
ehtii miettiä vähän myöhemminkin.
9. “Mun mutsin nimi on Ulla. Arvaatko 
mikä mun faijan nimi on?”
10. Tunnusmerkkeinä kova ääni ja 
hokipohkeet
 
Lopuksi vielä pari sanaa tutor-paristani. 
Hanna menee eikä meinaa ja saa sut-
kin varmasti innostumaan. Ainii. Han-
nalla on myös taatusti parhaat jatkot.

13
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Taneli Hakkarainen (Kuluttajaek.)

“Fuksivuoteni kuluttajaekonomian 
opiskelijana oli vertaansa vailla! KE:n 
pieni sisäänottomäärä mahdollis-
ti kiinteän opiskeluporukan, johon oli 
helppo tutustua jo orientoivan viikon 
aikana. Viikin yhteisöllinen ilmapiiri ja 
lukuisat opiskelijatapahtumat tekivät 
myös luentosalien ulkopuolisesta 
opiskelijaelämästä antoisan kuluneen 
lukuvuoden aikana. Erityisesti mieleen 
painuivat KE-ainejärjestö Oikoksen 
vuosijuhlat sekä hiihtojärjestö WiSki:n 
Tahkon reissu. Itse kurssien ja opiskel-
un osalta kuluttajaekonomia on mielen-
kiintoinen yhdistelmä eri tieteenalo-
ja sekä opintokokonaisuuksia. Itseni 
yllätti positiivisesti se, että osa ensim-
mäisen vuoden kursseista sisälsi run-
saasti esiintymistä sekä muuta opiske-
lijoiden aktiivista osallistumista.”

 

Sophia Rehn (Ravitsemustiede)

“Kun aloittaa opiskelut on tärkeää 
muistaa että on kyse paljon muusta-
kin kuin pelkästään luennoista ja 
koulutehtävistä. Kannattaa olla aktii-
vinen opiskeluelämässä ja uskaltaa 
tulla mukaan vaikka moni asia
on ihan uusi. Lähdin itse mukaan 
Oikos-hallitukseen ja se on ollut 
sekä hauskaa että opettavaa. Eli 
uskalla olla aktiivinen, se kannattaa!”

2013 Fuksien mietteitä

Nyt kun tiedät tiukkoja faktoja tu-
toreistamme, olet jo harppauk-
sen lähempänä mahtavaa fuk-

siviikkoa ja fuksivuotta. 

Oikosulku päätti jatkojalostaa ideaa 
pyytämällä neljää viime vuoden KE- 

ja RAV- fuksia kertomaan vapaamu-
otoisesti menneen fuksivuoden iloista, 
haasteista sekä yllättävistä asioista. 

Kiitos tuhannesti Hannat Walsh 
sekä Saksa, Taneli sekä Sophia!

Teksti ja kuvat: Timo Huomo, Hanna Walsh, Hanna Saksa, Sophia Rehn, Taneli Hakkarainen

 
 
Hanna Walsh (Ravitsemustiede): 

“On haikeaa, kun fuksivuosi tulee 
päätökseen. Fuksivuosi oli uuden alku 
ja kaikki oli mahdollista. Alussa jän-
nitti ees syödä opiskelijakavereiden 
kanssa, mutta vuoden aikana meistä 
on muotoutunut tiivis porukka. Myös 
professorit oppi tuntemaan opiskelijat 
nimeltä ennen pitkää (ei siis kehtaa 
olla luennoilta pois). Viikkiin oli tosi 
tervetullut olo. Vaikka uutta ja jännää 
tuleekin ikävä, oon löytäny oman pai-
kkani täältä, joten luovutan mielelläni 
tittelin seuraaville fukseille – ottakaa 
ilo irti (saatte kaiken anteeksi joka ta-
pauksessa)!”

Hanna Saksa (Kuluttajaekonomia):

“Eka vuosi meni pikakelauksella 
uusien tuttavuuksien nimiä muistelles-
sa ja kursseja tutkaillessa. Lisäksi pää-
tin testailla uusintatenttimahdollisuu-
det ihan vain kokemuksen vuoksi ja 
todettakoon: Viikissä homma toimii. 
Ke-fuksille vinkkinä: Praktikumi- 
kurssilla kannattaa olla läsnä, kos-
ka a) lisähommat poissaolosta on 
aina tylsiä b) oman vuosikurssin 
kanssa on aina kiva hengailla ja c) 
vaikka työtä riittää, oppi karttuu!” 
 

15Takakansi: Oikoksen vuotta tähän asti, kuvat: Oikoslaiset



Oikosulku 3 / 2014 ilmestyy loppusyksystä- 
juttuja tulossa mm. Amsterdam-excusta ja vuosijuhlista! Nähään siel.


