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Pääkirjoitus

Puheenjohtajan palsta

Tähän tulee muutos!

Oikoksen esimies Raisa Valve

Tulevaisuus silmissä

Jotkut asiat ne eivät sitten ikinä 
muutu...

Hyödyllisiä tai vähemmän 
hyödyllisiä kännykkäsovellusvinkkejä

Laskiaispullatalkoot

Valmiina vappuun?

Oikosulku matkustaa: NYC

Oikosulku kokkaa: Thaiherkku

Valokuva-albumi

Sarjakuva

Oikos Instagramissa:
@oikos_ry

T O I M I T U S

Oikosulku on yleishyödyllinen, ideologisesti sitoutumaton Oikos ry:n äänenkantaja. 
Oikosulku saa Helsingin yliopiston myöntämää järjestölehtitukea. 

Vuonna 2016 ilmestyy 3 numeroa.

www.helsinki.fi/jarj/oikos

Päätoimittaja:

Toimituspäällikkö:

Toimitus:

Taitto, grafiikka
ja etukannen kuva:

Painopaikka:

Henriikka Jussila

Ainomari Heikkilä

Hanna Walsh

Kerttu Uusimäki

Meri Mathlin

Pinja Kajavuori

Henriikka Jussila

Picaset Oy

Mikä on muuttunut viime 
vuoden aikana?
Olen oppinut espanjaa: 
¡Hola! ¿Cómo estás?

Mitä muuttaisit arjessasi? 
Haluaisin arkeeni pehmeän 
ja karvaisen ystävän (koiran).

Miten ravitsemustieteen 
opiskelu on muuttanut syömistäsi? 
Ei oikeastaan mitenkään, mutta 
olen saanut lähipiirini vähentämään
                                 suolan käyttöä :)
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Muutos. Se voi olla pelottavaa, 
ilahduttavaa, helpottavaa... 
Oikeastaan mitä vaan. Vaikeinta 
on muutos, joka täytyy tehdä 
itsessä. Kerron pienen tarinan. 
Olin viime kesänä Aasiassa rep-
pureissaamassa kaverini kanssa. 
Olimme päätyneet eräälle kam-
bodzalaiselle paratiisisaarelle. 
Kesä on hiljaista aikaa, joten 
nautimme autiosta rannasta. 
Kuin tyhjästä viereemme käve-
li kolmissakymmenissä oleva 
turkkilainen mies, jonka kanssa 
aloimme keskustella. Noin var-
tin keskustelun jälkeen hän sa-
noi minulle sanat, jotka muistan 
edelleen erittäin kirkkaasti:”I 
know you... Always in control.” 
Tuolloin tämän kuuleminen sai 
kiukun nousemaan sisälläni, 
miten tämä täysin tuntematon 
ihminen kehtaa tulla väittämään 
minusta tällaista. Saari vaihtui 
mantereeseen ja matka jatkui, 
mutta miehen sanat jäivät mu-
kaamme. 
      Reissatessa tulee usein mi-
etiskeltyä maailmaa ja itseään. 
Aloin pohdiskella, että mitä jos 
miehen sanoissa olikin perää. 
Kontrolli on ollut minulle aina 

vat, että hyvällä delegoinnilla 
omaa työtaakkaa voi pienentää 
huomattavasti. Ikuisen kontrol-
lifriikin takaraivossa kyti ajatus, 
että kuitenkin on pakko vahtia, 
että asiat tulevat hoidetuksi. 
Kesällä alkanut muutos kohti 
rennompaa asennetta kuiten-
kin voitti. Ja tästä muutoksesta 
on puheenjohtajana ollut apua. 
Ettei oman lusikan tarvitse olla 
jokaisessa sopassa. 
      Tätä ajattelua olen yrittänyt 
soveltaa myös koulutusmuutok-
siin. On hyvä saada äänemme 
kuuluviin muutoksia tehdessä, 
mutta myös ymmärtää, että asia 
on myös osittain kontrollimme 
ulottumattomissa. Joustava 
opiskelija voikin ottaa muutok-
set mahdollisuutena, ja oppii 
pärjäämään niiden suuruudesta 
riippumatta.

Pinja
Oikoksen puheenjohtaja 2016

Teksti: Pinja Kajavuori

tärkeä asia, tykkään pitää kaik-
kia naruja käsissäni ja olla tie-
toinen kaikesta mitä tapahtuu. 
Kontrollini ulkopuolella olevat 
asiat ovat olleet turhauttavia ja 
uuvuttavia. Aikani tätä pure-
skeltuani aloin ymmärtää, että 
kontrollin höllääminen voisi 
olla ihan tervettä.
      Kun palasin Suomeen niin 
elämä antoi minulle lajitelman 
erinäisiä sitrushedelmiä. Limo-
nadia en saanut niistä 
tehtyä, enkä pystynyt tekemään 
niille oikeastaan mitään. Olo 
oli voimaton. Sitten kuitenkin 
ymmärsin, että kyse oli asioista, 
jotka olivat käsieni ulottumat-
tomissa. Ja se hieman helpotti. 
      Syksy tuli, koulu alkoi, ja 
sitrukseni pystyin pääasias-
sa hautaamaan. Marraskuun 
vaalikokouksen lähestyessä 
kaikki alkoivat miettiä seuraa-
van vuoden hallitusta. Olin 
mielessäni jo hetken leikitellyt 
ajatuksella puheenjohtajuudesta. 
Edelliset puheenjohtajat kertoi-

Puheenjohtajan palstaPääkirjoitus
Teksti: Henriikka Jussila

Muistatteko sen 
Kaapo-laulun? 
”Maailma muuttuu niin 
minäkin”, siinä lauletaan. 
Se biisi taitaa olla osuva tähän 
hetkeen. Helsingin yliopisto 
säästää pakon edessä. Opintora-
ha pienenee ja muuta mukavaa. 
Kuluttajaekonomian ja ravit-
semustieteen kandi- ja maisteri-
ohjelmat uusiutuvat. Luultavasti 
tulevaisuudessa Oikos katoaa, 
jolloin ravilainen ja kekonomi 
eivät enää suuntaakaan yhdessä 
Kaislaan. Maailma muuttuu. 
Niin se vaan menee. Sitten on 
muututtava itsekin. Ei se ole 
aina huono asia.
      Olen muuttunut viime 
syksystä lähtien hurjasti eikä se 
ole ollut ollenkaan huono asia. 
Päinvastoin. Uusi kotikaupun-
ki, ensimmäinen oma kämppä 
ja upea fuksivuosi. Olen ta-
vannut uusia ihania ihmisiä, 
huipputyyppejä, sekä kerännyt 
mielettömän kasan jännittäviä 
kokemuksia. Alan pikku hiljaa 
ymmärtää sukulaisia, jotka 
YO-juhlissani muistelivat, kuin-
ka opiskelu oli elämän parasta 
aikaa.
      Mietipä omaa elämääsi vuosi 
taaksepäin. Ei se varmasti ollut 
samanlaista kuin juuri nyt. Entä 
vuoden kuluttua? Taas erilaista. 
Jos mietit isovanhempiesi arkea 
heidän ollessaan ikäisiäsi, yksi 
jos toinenkin asia oli toisin. 
Tämä maailmahan on yksi muu-
tosten myrsky. 

      Vuoden ensimmäisen Oiko-
sulun teemana onkin muutos.
Hanna keräsi muutoksia yh-
deksi tietopaketiksi. Oikoslaiset 
kertoivat 
e-lomakekyselyssä tule-
vaisuuden haaveitaan – asioita 
joiden he haluaisivat tai eivät 
haluaisi muuttuvan. 
Ruokapalsta jatkuu tänä vuonna 
Oikosulussa, kun Meri jakaa 
meille herkullisia ruokaresepte-
jä. Nähdäänpä lehdessä sarjaku-
vakin, joka on Kertun käsialaa. 
Lisäksi lehden kannet ovat 
siirtyneet mustavalkoi-
sesta aivan uusille teille. Väriä 
elämään, eikö niin?
      Kulunut lukuvuosi on ollut 
kaikkine uusine asioineen niin 
hieno, etten oikeastaan haluaisi 

sen loppuvan ollenkaan. Kunpa 
ajan voisi pysäyttää hetkeksi, 
sillä tuntuu, että juuri nyt kaikki 
on hyvin. 
      Toisaalta, ainahan on mah-
dollista, että kaikki muuttuu 
vieläkin paremmaksi. 

Henriikka
Oikosulun päätoimittaja 2016

4 5



TÄHÄN TULEE
MUUTOS!

Teksti: Hanna Walsh, Oikoksen opintovastaava 2016
Rehtorin päätös siirtymäsäännöistä:

”Ennen kevään 2017 yhteisvalintaa 
opiskeluoikeuden alempaan ja/tai 
ylempään korkeakoulututkintoon 
johtaviin opintoihin saaneet voivat 
suorittaa tutkintonsa nykyisten 
opetussuunnitelmien ja muiden 
määräysten mukaisesti 31.7.2020 
asti. 1.8.2020 kaikki opiskelijat 
siirtyvät uusiin koulutusohjelmiin.”

Säästötoimet 

Helsingin yliopistolla

- säästötarve vuonna 2016 on 49 miljoonaa eu-
roa ja vuoteen 2020 mennessä 106 miljoonaa 
euroa

- vuoden 2017 loppuun mennessä henkilökun-
taa vähennetään noin 980 hengellä, joista 570 
henkilöä vähennetään irtisanomisilla

- vuoteen 2020 mennessä yliopisto luopuu 
80 000 neliöstä

Miten tämä vaikuttaa 

meihin? 

1.  Ravitemustieteen koekeittiö ei ole enää 

käytössämme.

2.  Tutkintoja ei kirjata ajallaan, 

koska ei ole henkilökuntaa.

3.  Joudutaanko kursseja perumaan? 

Ainakin Y125 ja Y126 vaakalaudalla.

- HUOM! Suorittakaa Tieteellisen ajattelu 

(Y125) kurssin harjoitustyö loppuun ennen 

31.8.2016, sillä kurssin toteutuksesta ei ole 

varmuutta jatkossa.

Vappuhulinat

Viikissä on kuulunut 
huhua, että Zetorin veto 
ei olekaan perinteen 
mukaan 
kasarmitorilla, vaan 
Kaisaniemen puistossa 
Kasarmitorin remontin 
vuoksi.

Ruokahävikkiä vähennetään

From Waste to Taste - Helsinkiläisessä 
Pop up-ravintolassa annokset on tehty 
kokonaan hävikkiruoasta. Ravintolan 
perustaminen on osa 
kiertotaloushanketta, joka taistelee 
ilmastonmuutosta ja ruokahävikkiä 
vastaan.

”Varuboden-Oslan Prismassa Kirk-
konummella on annettu 60 prosentin 
alennukset kello 22:n jälkeen niistä 
elintarvikkeista, joiden viimeinen 
myyntipäivä tai parasta ennen -päiväys 
on lähestymässä. HOK-Elanto kertoo, 
että sama käytäntö tulee maanantaista 
(29.2.) lähtien myös sen 
omistamiin Prismoihin. 
Tupla-alennuksen saa kassoilta jo 21:stä 
lähtien.” Viisykkönen 29.2.2016

#heforshe - UN Women toimesta 
perustettu sukupuolten tasa-arvoa 
edistävä solidaarisuus kampanja

- Sauli Niinistö haluaa vähentää 
naisiin kohdistuvaa väkivaltaa 
Suomessa 5% vuoteen 2020 mennessä

AURINGONLIIKKEET:
- auringon nousu ja lasku aprillipäivänä 
1.4. klo 6:41, klo 20:06
- auringon nousu ja lasku vappuaattona 
30.4. klo 5:15, klo 21:18

UUdet kandiohjelmat

- Molekyylibiotieteiden kandiohjelma (LuK)

- Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma (MMK/ETK)

UUdet maisteriohjelmat

- Human Nutrition and Food Behaviour / Ihmisen ravitsemus ja 
ruoka-käyttäytyminen

- Elintarvikealan liiketoiminnan ja kulutuksen maisteriohjelma / 
Magisterprogram affärsverksamhet och konsumtion inom 
livsmedels-branchen

Mikä muuttuu?
OPINTORAHA
nyt:       noin 300-336€/kk
2017:    250€/kk

ASUMISEN TUKI
nyt:       noin 200€/kk
2017:    yleinen asumistuki

OPINTOLAINA
nyt:       400€/kk
2017:    650€/kk

OPINTOTUKIKUUKAUDET
nyt:       50
2017:    48

OPINTOPISTEET/KK
nyt:       5
2017:    5

TULORAJAT
nyt:       kiinteät
2017:    sidotaan ansiotasoindeksiin

TAKAISINPERINTÄKORKO
nyt:       15%
2017:    7,5%

OPINTOLAINAHYVITYS
nyt:       40%
2017:    ei nouse

Muutokset astuvat voimaan elokuussa 2017!
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Kuva: Raisa Valve
Kysymykset: Henriikka Jussila

Nimi:                     Raisa Valve
Ikä:                         46
Koulutus:              THM, laillistettu ravitsemusterapeutti, 
                               FT, työnohjaaja (STOry)
Ammattinimike:  yliopistonlehtori
Kotipaikka:           Lahti
Perhe:                   aviomies, teini-ikäiset tyttö ja poika,
                               koira

Raisa Valve
Oikoksen esimies

Mitä Oikoksen esimies te-
kee?

Minulle on kerrottu, että 
Oikoksen sääntöjen mukaan 
esimiehen tehtävänä on auttaa 
yhdistystä toteuttamaan sen 
toiminnan päämääriä. Olen 
mielelläni avuksi kaikessa, 
missä opiskelijat apua tarvit-
sevat.

Miksi kiinnostuit ravitsemus-
tieteestä?

Lukioaikaisella ystävälläni 
oli diabetes ja hän pu-
hui ravitsemusterapeutin 
käynneistään. Se oli kiinnos-
tavaa. En kuitenkaan ollut 
mitenkään yltiöinnostunut 
ravitsemusasioista ennen 
opintojani.  Sitten vasta Kuo-
pioon opiskelemaan päästyäni 
tajusin, miten kiinnostavaa ja 
monipuolista ravitsemustiede 
oikeastaan onkaan.

Millaista on opettaa yliopis-
tossa?

Erittäin antoisaa. Yliopistossa 
opiskelijat ovat motivoituneita 
ja tiedonjano on suurta. On 
erityisen mukava pohtia asi-
oiden erilaisia puolia opiske-
lijoiden kanssa. Silloin opin 
itsekin. Hienointa on juuri 
yhdessä oppiminen. 

Kerro jotain hyvää Helsingin 
yliopistosta Viikissä.

Viikin kampus on sympaat-
tinen alue. Se ihanteellisella 
paikalla minulle, kun käyn 
linja-autolla töissä Lahdesta.

Kerro jotain huonoa 
Helsingin yliopistosta 
Viikissä.

Vielä enemmän haluaisin 
kohdata Viikin muita tutkijoi-
ta ja opettajia. Nyt tuntuu, että 
jokainen tekee töitään omissa 
taloissaan, jopa omissa ker-
roksissaan eikä 
ajatustenvaihtoa tapahdu.

Millainen kuluttaja olet?

Olen mielestäni säästäväinen 
ja pyrin kestäviin valintoi-
hin. Ruokaostoksissa olen 
varmaankin tavallinen per-
heenäiti, ostan lähikaupasta 
niitä tuotteita, joita perhe 
toivoo. Vaatteet ostan mieluit-
en kirpputoreilta tai kierrätän 
ystävien kanssa.

Mainitse kolme 
lempiruokaasi.

Linssibataattisosekeitto, it-
setehty kickhernehummus ja 
loimulohi ruisleivän päällä

Heitä pari niksiä opiskelijalle, 
jota tenttiviikko karmii? 
 
Kannattaa olla aktiivinen 
luennoilla tai muissa kontakti-
opetuksissa koko opetusperio-
din ajan. Tällöin asioita oppii 
vähitellen ja ne sisäistyvät 
paremmin. Tenttiin voisi olla 
hyvä valmistautua yhdessä 
muiden 

opiskelukavereiden kanssa. 
Itselläni on hyviä muistoja 
opiskeluajoilta, jolloin ensin 
jokainen tahollaan luki tent-
tiin kuuluvia asioita ja sitten 
kokoonnuimme pienenä 
ryhmänä juttelemaan, miten 
olimme asiat ymmärtäneet ja 
mikä oli vielä epäselvää. Moni 
asia selkiytyi ja jäi mieleen 
muiden kanssa keskustellessa.

Miten vietät vapaa-aikasi?

Käyn jumpassa, josta uusim-
pana kokeilussa afrobic. 
Lisäksi harrastan järjestötoi-
mintaa (Zonta International) 
ja neulon tai virkkaan pieniä 
käsitöitä. Joka ilta pitää myös 
saada lukea. Tällä hetkellä 
luen ruotsalaisia dekkareita. Ja 
koiran kanssa tulee ulkoiltua 
aamuin illoin.

Miten kuvailisit itseäsi kol-
mella sanalla? 

Innostuva, positiivinen, kan-
nustava

Lehden teema on muutos. 
Millaista yliopisto-opiskelu 
on nyt verrattuna siihen, kun 
itse aloitit opiskelun?

Aloitin omat opiskeluni vuon-
na 1989 siis 27 vuotta sitten. 
Opiskelin ravitsemustiedettä 
silloisessa Kuopion yliopis-
tossa. Opiskelupolkumme oli 
suoraviivainen. Tiesimme, 
mitä opiskellaan minäkin 
vuonna. Nykyisin opiskelijoilla 
on valtavasti mahdollisuuk-
sia valita erilaisia opintoja ja 
valintamahdollisuudet mitä 
ilmeisimmin vain lisääntyvät. 
Tämä vaatii nykyiseltä opiskel-
ijalta suunnittelutaitoa ja 

jonkinlaista visioita, mitä 
haluaisi työelämässä teh-
dä. Silloin kun itse opiske-
lin, opinnot oli suunniteltu 
meidän puolestamme.

Omana opiskeluaikana ei ollut 
internettiä. Kaikki opintoma-
teriali oli joko kirjoina, artik-
keleiden paperikopioina tai 
itse kirjoitettuina 
muistiinpanoina opettajan 
piirtoheitinkalvoista. Silloin 
tiedon määrä oli ehkä helpom-
min hallittavissa. Nyt tietoa 
on saatavilla valtavasti mil-
loin vain. Opiskelijalta vaa-
ditaankin hyvää medialukutai-
toa ja kykyä koota sirpaleisesta 
tiedosta kokonaisuuksia.
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T U L E V A I S U U S S I L M I S S Ä.

Olisiko elämä 
värikkäämpää, jos vain 
uskaltaisimme haaveilla ja 
käyttää mielikuvitustamme? 
Halusin tietää, mitä 
oikoslaisten päässä pyörii.

E-lomakekyselyssä keväällä 
oli mahdollisuus kertoa 
haaveensa anonyyminä.
 
Tässä ovat meidän 
unelmamme.

”Että olisin onnellinen noin niin kuin 
ylipäätään. Haaveenani on, että voisin 
tehdä suurimman osan ajasta niitä 
asioita, joita oikeasti haluan, eikä 
aika olisi koko ajan tiukilla. Viihtyisä 
työpaikka ja oma asunto olis kivat.” 
- Juusto-Joonas

Toteutus: Henriikka Jussila

”Haluaisin oppia pelaamaan futista vähän 
paremmin. Haluaisin myös osata valokuvata niin 
että kuvissa olisi enemmän jotain omaperäistä 
ja spesiaalia fiilistä. Pitäisi saada myös aikaiseksi 
lähteä Espanjaan maantiepyöräilemään. Samassa 
maassa voisi ajaa myös avoautolla, jonka omista-
misesta olen haaveillut jo pidemmähkön aikaa. 
Unelma-ammattini olisi autojournalisti, mutta 
voi olla, että kyllästyisin jatkuvaan matkustami-
seen maasta toiseen.” 
- I’m just a dreamer

”Täydellisen juustokakun leipominen!”
- nam

”Tällä hetkellä unelmani olisi löytää koulu-
tustani vastaava työpaikka. Haluan vihdoin 
luopua ilta- ja viikonlopputöistä ja siirtyä 
ma-pe klo 8-16 rytmiin. En siis pyydä kuuta 
taivaalta.” 
- Perustylsä aikuinen ”Et elämästä ei tulis ikinä tylsää :D” 

- oishan se lauluäänikin kiva
 

”Unelmana 
tasa-arvoinen ja tasapainoi-
nen maailma, jossa ihmiset 
kunnioittavat ja auttavat 
toisiaan. Halu kehittää omaa 
intohimoa ja kykyä, jonka 
avulla voi auttaa muita.” 
- bigups

”Haaveeni on kiertää maapallon ympäri.” 
– zirp

”Unelmani on olla rohkea! 
Että voi sitten vanhana olla 
semmonen merirosvomum-
mo jolla riittää tarinoita 
vaikka mistä päin 
maailmaa” 
- iiks

”Mistä haaveilet tulevaisuudessa? Töistä
Mikä on suurin tai pienin unelmasi? 
Pienin: koira 
Suurin: työpaikka”  
- Champion

”Että kesäsuunnitelmi-
in tulisi selkeyttä, eikä 
tarvisi koko ajan elää 
epävarmuudessa.” 
- Amber

”Oma loma-asunto jostain mahtavasta pai-
kasta etelä-Euroopassa.” 
- Oispa jo kesä

”Unelmoin omasta kukoistavasta puu-
tarhasta, jossa kasvaisi yrttejä, marjoja 
ja kasviksia. Toivon paljon aurinkoisia 
kesiä:)” 
- Porkkana

”Haaveilen siitä, että tulevaisuudessa 
ihmiset olisivat oppineet peruskäytöstavat. 
Kiitos, anteeksi ja hei eivät ole kirosanoja.” 
- Sitruunamehu
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10 vaihetta, 
jotka todennäköisesti käyt joskus läpi 

                                              tenttiviikolla

Jotkut asiat ne eivät sitten ikinä muutu ...

Merkitset tenttipäivän kalenteriisi. 
”Tähän aion ainakin lukea kunnolla! Ja tässähän on vaikka kuinka paljon aikaa.”

Tenttiin on muutama päivä etkä ole aloittanutkaan. 
“Miten siinä nyt taas kävi näin?”

Aloitat raivoisan lukemisen. Sitten aloitat raivoisan ikkunoiden 
pesemisen ja kiinan kielen opiskelun. Lopulta päädyt katsomaan 
luontodokumenttia valkohäntäpeuroista. 
Tilanne alkaa näyttää erittäin huolestuttavalta.

Vaivut epätoivoon. 
Toteat, että yliopisto ei ehkä sittenkään ole sinua varten.

Taistelet väsymystä vastaan kahvilla. Pohdit, kuka kahvin on keksinyt.

Googletat, kuka kahvin on keksinyt.

Tenttiaamu. ”Kyllä se nyt ainakin läpi menee”, 
ajattelet salista poistuessa.

Et päässyt tenttiä läpi. 
”Ei tämän pitänyt ollenkaan mennä näin.”

Ilmoittaudut uusintatenttiin.

Merkitset uusintapäivän kalenteriisi. 
”Tähän aion ainakin lukea kunnolla! Ja tässähän on vaikka kuinka paljon aikaa…”

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.

Teksti: Henriikka Jussila

+11. Heräät hiki päässä painajaisesta. Katsot kalenteria. Tenttiin on kaksi viikkoa aikaa. 
Päätät tehdä muutoksen. Avaat läppärin ja aloitat opiskelun heti. 

KÄNNYKKÄSOVELLUSVINKKEJÄ OPISKELIJALLE

Hyödyllisiä tai vähemmän hyödyllisiä

Snapchat
Piristä tai 
hämmennä 
kaveria 
yllättävällä 
ilmekuvalla.

To do -sovellusten avulla voit 
tehdä listoja ja asettaa 
muistutuksia.

OWA/Outlook on 
sovellus yliopiston 
sähköpostille.

Kuinka monta 
päivää jäljellä 
matkaan, lomaan, 
tenttiin tai synt-
täreihin? Tällaisia 
laskureita löytyy 
useita. Spesiaalin 
päivän odotus ei 
ehkä tunnu niin 
pitkältä. 

Mitä tehdä 
kavereiden kanssa? 
Oletteko jo 
pelanneet 
kännykkään 
ladattavia 
sanaselityspelejä?

Shazam
Kuulet hyvän biisin mutta et 
tiedä, mikä sen nimi on? Tämä 
sovellus kuuntelee ja 
tunnistaa laulut 
puolestasi.

Tiesitkö sovelluksista, jotka 
sulkevat esimerkiksi 
WhatsApp-ohjelman tietyksi 
aikaa? Opiskelu ei häiriinny, kun 
saat suljetut ohjelmat auki vasta 
määrittämäsi ajan kuluttua.
   Kokeile esimerkiksi SelfControl 
tai Self Control Study.

Eikö herätyskello 
enää riitä? 
Etsi sovelluksia, 
joiden herätysääni 
ei sammu ennen 
kuin olet laskenut 
oikein matemaat-
tisen laskun tai 
ottanut kännykän 
kameralla kuvan 
tietystä kohtaa, 
vaikkapa 
maitopurkin 
viivakoodista. Vaihtelua treeneihin.  

RunKeeper ja Moves 
ovat esimerkkejä 
liikuntasovelluksista.
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Kuvitus: Kerttu Uusimäki
Teksti: Oikosulun toimituskunta



Laskiaispullatalkoot

”Hiiva puuttuu!” 

Maanantai-aamun 8.2.2016 pullatalkoot 
alkoivat näin jännittävissä merkeissä. Miten 
Oikoksen legendaariset laskiaispullat valmis-
tuisivat, kun yksi tärkeimmistä raaka-aineis-
ta puuttui? Inhimillisen virheen myötä ei 
hiivapaketteja näkynyt missään. 

Talkoolaiset suuntasivat Alepaan, mutta hiiva 
oli loppunut sieltä. Kaksi talkoolaista jatkoivat 
vauhdilla kohti Viikin Prismaa. Niin suuresta 
ruokakaupasta olisi pakko löytyä muutama 
hiivapaketti. Palattuaan varastolta myyjä 
kuitenkin puisteli päätään ja ilmoitti: 
”Valitettavasti varastomme on tyhjä.”

Viimeisenä toivona oli Viikin Valintatalo, 
jonne talkoolaiset hurauttivat autolla seuraa-
vaksi. Jännitys tiivistyi. Onneksi kylmähyllyllä 
helpotus oli suuri. Hiivapaketteja oli juuri 
sopivasti. Paketit kainaloon ja nyt leipomaan!

Tapahtumavastaavat organisoivat hienos-
ti leipomisen maanantaina sekä pullien 
paistamisen ja myymisen laskiaistiistaina. 
Talkooporukka oli kasattu auttamaan. Keit-
tiössä jammailtiin Juha88:n tahtiin, ja pelti 
toisensa jälkeen laskiaispullat paistuivat 
uunissa.

Pullatalkootkin kokivat muutosta verrattuna 
aiempiin vuosiin. Vanhan tutun 
ravitsemustieteen koekeittiön sijaan pullia 
pyöriteltiin elintarviketeknologian prosessi-
labrassa.

Laskiaispullien herkullisuudesta ei varmasti 
tarvitse edes mainita. Tuore pulla toi hymyn 
monien huulille. Nam.

Teksti ja kuvat: Henriikka Jussila Valmiina

30.4.2016

klo 12 
MMYL:n järjestämä perinteinen Zetorin veto Kaisaniemen kentällä. 
Joukkueet vetävät Zetor-traktoria toisiaan vastaan ja Agronomiliiton 
jäsenille on tarjolla munkkia ja siideriä/limua.

klo 16 
Oikoksen vappuskumpat juodaan Kiasman viereisellä nurmikolla: 
mukaan kannattaa ottaa muovinen skumppalasi, istuma-alusta tai 
piknik-viltti sekä riittävästi vaatetta.

klo 18 
Mantan lakitus: ylioppilaat lakittavat Helsingin Kauppatorin laidalla 
sijaitsevan Havis Amanda- patsaan. Paikalla on taatusti paljon poruk-
kaa, joten on hyvä olla ajoissa!  Sanotaan, että oman lakin saisi laittaa 
päähän vasta, kun Havis Amanda on lakitettu.

Mantan lakituksen jälkeen siirrytään istuskelemaan Tuomiokirkon por-
taille. Portaat täyttyvät nopeasti, mutta oikoslaiset löytää bongailemalla 
violetteja haalareita.

Oikoslaiset siirtyvät perinteisesti Tuomiokirkon taakse hengailemaan 
hyvän musiikin tahdissa.

Päivän kääntyessä iltaan vapun juhlintaa voi jatkaa esimerkiksi 
Hämiksen Wapussa, Hämäläisten talolla Kampissa, jonne monet 
oikoslaiset suuntaavat tänä vuonna. Liput kannattaa ostaa ennakkoon!

1.5.2016

klo 11 eteenpäin
Porukkaa kerääntyy Ullanlinnanmäelle, jossa vapun vietto jatkuu nyyt-
tärimeiningillä. Paikalla on mahdollisesti myös Oikoksen oma teltta. 

Teksti: Hanna Walsh
Kuvitus: Kerttu Uusimäki
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Varasin matkan New York-
iin tammikuussa. Muistelin 
hämärästi, että rakas pu-
heenjohtajamme Pinja oli 
myös kertonut matkusta-
vansa keväällä New Yorkiin. 
Hänelle asiasta kertoessani 
totesimme, että matkathan 
ovat ihan samalla viikolla – 

pakko tavata siellä! 
   Yhdessä jo intoilimme, 
että miksi emme ottaisi 
yhteyttä NYU:n ravit-
semustieteen opetushen-
kilökuntaan. Olisi mahtava 
mennä yhdessä seuraamaan 
luentoa. Ravitsemusluento 
vaihtui kuitenkin illallis-
varaukseen japanilaisessa 
ravintolassa, sillä osoittau-
tui, että tietenkin kyseisellä 
viikolla amerikkalaiset 
viettävät spring breakia. Se 
siitä siis. 
   No olihan se japanilainen 
ruokakin hyvää ja ilta jatkui 
jopa New Jerseyn puolelle, 
sillä saimme päähäme, että 
nyt on pakko saada juusto-
kakkua. Junalla matka New 
Jerseyssä sijaitsevaan the 
Cheesecake Factory -ravin-

tolaan meni nopeasti. Huo-
masimme, että New Jerseyn 
puolelta avautuu myös 
huikeat näkymät kauniille, 
öiselle Manhattanille. 
   Mikäli suunnittelet mat-
kaa New Yorkiin, voimme 
sitä lämpimästi suositella, 
sillä miljoonakaupungilla 
riittää aina uutta annet-
tavaa. 
   Pinja onkin jo kokenut 
New Yorkin matkailija, 
mutta minulle vierailu oli 
vasta toinen. Voisin mennä 
kuitenkin uudestaan koska 
vaan, sillä paljon jäi vielä 
näkemättä.

- Meri
  

NYC“...paljon jäi vielä näkemättä.”

Teksti ja kuvat: Meri Mathlin

OIKOSULKU MATKUSTAA

OIKOSULKU KeITTIöSSä

Thaiherkku

AINEKSET

cashew-pähkinöitä
½ purkkia punaista curry tahnaa
½ tl inkivääritahnaa
öljyä paistoon
1 pkt marinoimatonta tofua
1-2 porkkanaa
½ pkt kirsikkatomaatteja
2 dl kookosmaitoa
½ lime
lisäksi nuudeleita tai riisiä

 VALMISTUSOHJEET

1. Paahda cashew-pähkinöitä 
kuumalla ja kuivalla pannulla. 
Kasari on myös hyvä valinta, sillä 
kastike tehdään pannuun, jolloin 
tilavuuden on oltava riittävä.

2. Kaada pannulle loraus öljyä ja 
lisää currytahna, inkivääritahna 
ja pilkotut tofut. Anna tofujen 
maustua tahnoissa ja samalla kyp-
syä. Öljy estää tahnaa palamasta 
kiinni pannuun.

3. Lisää pannulle myös kirsikkato-
maatit ja porkkanat ja anna 
niiden kypsyä hieman. Itse tyk-
kään jättää porkkanat hieman 
raa’oiksi, mikä tuo ruokaan 
enemmän puruvastusta, mutta 
halutessaan porkkanat voi lisätä jo 
aiemmin paistumaan kunnolla.

4. Purista lime pannulle.

5. Lisää kookosmaito ja sekoittele.   
Levyn voi laittaa pois päältä ja 
antaa kastikkeen hautua.

6. Keitä nuudelit tai riisi.

Muutoksen tuulet puhaltavat myös 
ruokamaailmassa, ja siksi tällä kertaa myös 

Oikosulkuun valittiin vegaaniresepti kasvissyöjien 
määrän yhä lisääntyessä keskuudessamme. 

Kokeile ja nauti!

Teksti ja kuva: Meri Mathlin

VEGAANIN VALINTA:
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Valoku
va-alb

umi

Muutosten ja uudistusten maailmassa ei kannata unohtaa vanhoja 

muistoja. Valokuva-albumit ovat arvokkaita aarteita. 

Tässä albumissa kuvia Oikoksen keväältä.

Viikki GP. 

Opiskelijoita Oikoksen rastilla.

Viikki GP. 
Oikoslaisia kiertämässä rasteja.

Beach volley -reissu Salmisaareen.

Oikoksen kaverisitsit 23.3.2016.

Hesarin Approilla 14.4.2016.
Oikoksen bileet. Teemana Mission Impossible.

Kuvat: Oikoksen Instagram, 

           
  Hanna Walsh, Henriikka Jussila

Kuvitus: Kerttu Uusimäki
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TEKEMÄMME 
TUTKIMUKSEN 

MUKAAN 
MAIDOLLA EI 

HAVAITTU OLEVAN 
MERKITTÄVIÄ 

TERVEYSHYÖTYJÄ.

KUULITKO JO, JOKU
PROFESSORI

SELVITTI, ETTÄ MAITO ON
HAITALLISTA?

TÄMÄN TREENIN JÄLKEEN 
MAISTUU PUHDAS, LUONNOLLISISTA

RAAKA-AINEISTA SURAUTETTU
SMOOTHIE!

NIIN... JOKU
RAHKAPIRTELÖ MARJOILLA

EI, EI, EI.
ETKÖ OLE VIELÄ KUULLUT:
MAITO ON  VAARALLISTA!

ITSE KÄYTÄN HERAA, 
KREATIINIA, SPIRULINAA, 

AGAVESIIRAPPIA,
MSM-JAUHETTA,
KOOKOSÖLJYÄ...

... ?

MAITOAKAAN EI
ENÄÄ SAISI JUODA...

KUULEMMA 
VAARALLISTA

NÄKÖJÄÄN.
MYRKKYÄ...MAITO ON 

SITTENKIN 
VAARALLISTA. MEITÄ 

ON  HUIJATTU!


