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Picaset Oy

Mikä oli 
orientoivalla viikolla 
parasta?
Fukseille suunnatut 
tapahtumat ja 
opiskelukavereihin 
tutustuminen

Mitä fuksivuodesta 
jäi käteen?

Fuksivuonna kannattaa 
osallistua ihan kaikkiin 
mahdollisiin tapahtu-
miin ja tempauksiin, 

myöhemmin on sitten 
aikaa päättää, mihin 
kannattaa osallistua 
uudestaan ja missä 
ehkä yksi kerta oli 

tarpeeksi.

Fuksi 2013

Fuksi 2012 ja 2013

Fuksi 2014

Mitä ei kannata jättää 
fuksivuonna väliin?
Sitsejä, vuosijuhlaa, 

vappua, Oikoksen ja VV:n 
mökkireissua eikä myös-

kään luentovajoiluja!

Hey! :)

Stalkkaa Oikosta!

     I
nstagram: @oikos_ry

NettisivuillaOikoksen blogi

Oikosulun toimitus 
on innoissaan uusista fukseista :D
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Cock-a-doodle-doo fuksit! 
Tervetuloa Agronomiliiton fuksi-iltoihin syyskuussa. 

Tilaisuuden päätteeksi tarjoamme kaikille osallistujille 
illallisen the Cock-ravintolassa  

Agronomitalon alakerrassa!
Tarkemmat tiedot saat tuutoriltasi.

Ruokaketjun osaajat alkutuotannosta elintarvike- ja 
kuluttajatieteisiin muodostavat Agronomiliiton. Liitto tarjoaa 

turvaa ja monipuolisia palveluja opintojen ja työelämän ajalle. 
Tutustu ja liity monipuoliseen joukkoomme heti opintojen alussa!  

www.agronomiliitto.fi/opiskelijat
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Pääkirjoitus
Teksti ja kuvat: Henriikka Jussila

”Mitä!? Mä pääsin opiskele-
maan!! Ihan loistavaa!” 

Sitten iskee se jäätävä 
kuumotus. 

Yliopisto – apua, 
miten siellä edes kuuluu 
olla? Millaisia ihmisiä siellä 
on? Mitä, jos ala ei olekaan 
oikea? Ja mikä ihme paikka 
on Viikki? Asuntokin pitäisi 
jostain saada.
 
Tuntuuko tältä? Ei hätää.

      Viikki on rentoa ja mu-
kavaa yliopistoaluetta. Se on 
täynnä kivoja ihmisiä, joista 
löytyy varmasti kavereita. 
Sitä, valitsiko juuri sen oikean 
alan, on turha miettiä. Ikinä 
ei voi olla varma ennen kuin 
kokeilee. Aina on myös mah-
dollista muuttaa suunnitelmia 
myöhemmin. 
      Tämä lehti on ainejärjes-
tömme Oikoksen oma lehti: 
Oikosulku. (Mikäli termi ”ai-
nejärjestö” ei ole vielä tuttu, 
voit kääntää sivulle 6, josta 
löytyy suomennoksia mysti-
sille yliopistosanoille.)
      Lehden päätoimittaja oli 
vuosi sitten samassa tilantees-
sa kuin te fuksit: innoissaan ja 
sormi suussa. Pienen paikka-
kunnan lukion tuolini vaihtui 
luentosalien pehmustettuihin 

penkkeihin. Päivä kului. 
Vuosi kului. Ja tässä sitä vaan 
kirjoittelen lehteä ja annan 
ohjeita uusille fukseille kuin 
kokenutkin yliopistonkävijä. 
Kummasti sitä vain sopeutuu 
kaikkeen ja kasvaa ihmisenä. 
Aika siistiä. 
      Lehden teema on fuksi-
vuosi. Löydät muun muassa 
esittelyt tämän vuoden mahta-
vista tuutoreista. Lisäksi opit 
äärimmäisen tärkeitä selviy-
tymistaitoja, kuten haalari-
merkin ompelun. Voit myös 
tutustua muutamiin tuleviin 
tapahtumiin. Itseäni pelotti 
fuksina ajatus, että jos yliopis-
toelämä onkin vain pelkkää 
opiskelua ja yksin puurtamis-
ta. Väärässä olin. Vapaa-ajan 
tapahtumia ja bileitä tuli täy-
sillä joka tuutista ja ihan koko 
ajan. Hyvä niin, sillä välillä 

kannattaa huilata opiskelusta. 
Mutta sekin on ihan ok, jos 
tapahtumiin osallistuminen ei 
nappaa.
      Mielestäni yliopistossa 
parasta on se, ettei yksi-
kään päivä ole samanlainen. 
Kampukselle meneminen on 
kivaa, sillä aina oppii uutta ja 
samalla näkee kavereita. Heti 
orientoivasta viikosta lähtien 
kannattaa uteliaana lähteä 
mukaan tutustumaan ihmisiin 
ja yliopistoelämään, vaikka 
vähän jännittäisikin. Hetken 
kuluttua ei enää jännitä. 

Ja ai niin, miten yliopistossa 
sitten ”kuuluu olla”? 

Fuksivuoteni aikana totesin, 
että kyllä se riittää, kun 
vain on. Ihan omana itsenään.

Hauskaa opiskelujen alkua, 
nähdään syksyllä Viikissä!

Henriikka
Oikosulun päätoimittaja 2016
Fuksi 2015

Kuvassa Henriikka-fuksi 

valmiina

Havaiji-te
emaisiin

pikkujouluihin

2015
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Teksti ja kuvat: Pinja Kajavuori
Puheenjohtajan palsta

Aivan ensimmäiseksi haluan 
onnitella sinua, uunituore 
fuksi, erinomaisesta opiske-
lupaikkavalinnasta! Te olette 
viimeiset ravitsemustieteen ja 
kuluttajaekonomian pääainei-
siin valitut fuksit, joten tulos-
sa on historiallinen vuosi.
      Olen kuullut sanottavan, 
että yliopisto on ihmisen 
parasta aikaa. Kun kuulin 
kesällä 2013 päässeeni opis-
kelemaan ravitsemustiedettä, 
en ollut pysyä housuissani. 
Hihkuin ja hypin tasajalkaa 
ympäri yksiötäni, enkä olisi 
millään malttanut odottaa, 
että koulu jo alkaisi. Jännitin 
ensimmäistä päivää miettien, 
millaisia muut ihmiset olisivat 
ja löytäisinkö heistä ystäviä, 
sekä millaista opiskelu on 
yliopistossa.
      Ensimmäisissä esitte-
lytilaisuuksissa koin pientä 
alemmuuskompleksia muu-
tamia muita fukseja kohtaan, 
monille ravitsemustiede oli 
toinen tai jopa kolmas opiske-
lupaikka. Itse en ensimmäistä 
kertaa fuksina tiennyt mikä 
oli WebOodi, miten kursseil-
le ilmoittaudutaan tai miten 
ainejärjestöt toimivat. Olin 

myös oman fuksivuosikurssi-
ni ikäjakaumassa noin puoli-
välissä, siis puolia useamman 
vuoden vanhempi. 
      Hyvin pian kuitenkin jo 
huomasin, ettei edellisillä 
opiskelupaikoilla ollut niin 
väliä. Osa sai hyväksiluettua 
muutamia kursseja, mutta 
pääasiassa istuimme kaikki 
samoilla luennoilla. Ikäeroa-
kaan ei kavereiden kesken 
edes huomannut, lukuun 
ottamatta kertaa kun jouduin 
eräässä Viikin Prisman yh-
teydessä olevassa liikkeessä 
asioimaan 19-vuotiaan kaveri-
ni puolesta. 
      Opiskelu oli vaativam-
paa kuin olin luullut, eikä 
lukemista voinutkaan aloit-
taa muutamaa päivää ennen 
tenttiä. Ensimmäiset tentit 
eivät sujuneetkaan niin hyvin, 
mutta lukutekniikka, ja myös 
vastaustekniikka tenteissä, ke-
hittyivät hiljalleen. Nykyään 
kirjastosta tuleekin ennen 
tenttiviikkoa toinen koti, jossa 
vietetään parhaimmillaan 
yksitoista tuntia putkeen. 
      En voi kuitenkaan liikaa 
painottaa, että opiskelun ohel-
la kannattaa osallistua myös 

opiskelijaelämään. Rentoutu-
minen ja höyryjen päästely on 
välttämätöntä, jotta mieli py-
syy tasapainossa. Itsekin olen 
esimerkiksi tullut tyylikkäästi 
approsta aamutenttiin. 
      Kuten itsellänikin muuta-
ma vuosi sitten, tekin fuksit 
tulette eri lähtökohdista. 
Tänä vuonna käytössä ovat 
ensimmäistä kertaa ensikerta-
laiskiintiöt, mikä on voinut jo 
jotakin aiemmin opiskelleita 
hakijoita turhauttaa. Vastak-
kainasettelu eri kiintiöissä 
päässeille on kuitenkin turhaa, 
tärkeintä on, että olette uusien 
pääaineidenne innokkaita 
opiskelijoita!
      Tärkein neuvoni sinulle 
on, tuleva Oikoksen fuksi, 
jotta yliopisto olisi sinunkin 
elämäsi parasta aikaa; nauti 
fuksivuodestasi täysin rin-
noin! Osallistu rohkeasti niin 
opiskelijaelämän rientoihin 
kuin muihinkin ainejärjestö-
jen järjestämiin tapahtumiin, 
tutustu ihmisiin, myös oman 
pääaineesi ulkopuolelta. 

Pinja
Oikoksen puheenjohtaja 2016
Fuksi 2013

Kuvassa Pinja 
fuksivuotenaan

2013
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ABC

WEBOODI

Nettisivu, jossa 
mm. ilmoittaudu-
taan kursseille ja 
tentteihin.

1. Puheenjohtaja
2. Varapuheenjohtaja
3. Taloudenhoitaja
4. Sihteeri
5. Kaksi 
    tapahtumavastaavaa
6. Kulttuurivastaava
7. Opintovastaava
8.Urheiluvastaava
9.Tiedotusvastaava
10.PR-vastaava
11.Oikosulun 
     päätoimittaja

TUUTORI

Tuutorit johdattavat fuksit  
mukaan yliopistoelämään. 
Tapaat heidät orientoivalla 
viikolla.

OPINTOPISTE ELI NOPPA
Jokaisesta kurssista saa opinto-
pisteitä kurssin laajuudesta riip-
puen. Opintopisteillä mitataan 
opintojen edistymistä.    

Yliopiston
FUKSI

Onneksi olkoon! Olet 
nyt fuksi eli ensimmäi-
sen vuoden opiskelija. 

Pääsit opiskelemaan: 

olet ”RAVI”

olet ”KE”

yhdessä 
olemme  
OIKOS,

KURSSI

Opintoihin sisältyy 
sekä pakollisia että 
valinnaisia 
opintojaksoja 
eli kursseja.

.

. .

.

joka on 
AINEJÄRJESTÖ
Ainejärjestö on 
yhdistys, jonka 
tarkoituksena on 
yhdistää alan/alo-
jen opiskelijoita 
- meidän tapauk-
sessamme raveja 
ja ke:ita. 
   Ainejärjestö 
järjestää erilais-
ta vapaa-ajan 
toimintaa sekä 
tiedottaa asioista 
jäsenilleen.

HALLITUS
Ainejärjestöllemme 
Oikokselle 
valitaan joka 
vuodeksi hallitus. 
Siihen voi 
(ja kannattaa) 
hakea kuka vaan.

PESTI 
Oikoksen hallituksessa on 
tänä vuonna 11 pestiä: 
Lisäksi valittiin 
3 aputapahtumavastaavaa, 
Oikosulun toimituskunta 
sekä matkaopas.

JAOSTO
Ravitsemustieteellä ja 
kuluttajaekonomialla 
on kummallakin omat 
erilliset jaostonsa, 
johon kuuluvat kaikki 
pääaineen opiskelijat.
   Jaosto esimerkiksi 
tutustuttaa työelä-
mään.
   Jaostoihin valitaan 
joka vuodeksi toimi-
kunta. Siihen voi (ja 
kannattaa) hakea kuka 
vaan.

LUENTO
Kurssit ovat usein luen-
topohjaisia. Päivässä voi 
olla useampi luento eri 
kursseilta.

KERTSI

Kertsillä eli 
kerhohuoneella 
voi rentoutua 
ja juoda kahvia 
luentojen välillä 
tai muuten vaan.

TENTTI

Eli koe. 
Se usein 
määrää 
kurssin 
arvosanan 
0-5.

MOODLE
Nettisivu, jossa 
on kurssi-
materiaaleja.

ABCVapaa-ajan
.
.

.

.
C-GRUNDI

Täällä järjes-
tetään Viikin 
legendaari-
simpia bileitä! 
Sijaitsee 
Latokartanon 
ylioppilas-
kylässä, ihan 
kampuksen 
vieressä.   
   Orientoivan 
viikon fuksibi-
leet ovat täällä.

SITSIT

Akateeminen pöy-
täjuhla, jolla on 
usein hauska pu-
kukoodi ja teema. 
Sitseillä lauletaan 
juomalauluja ja 
syödään. Sitsaami-
sesta joko tykkää 
tai ei - se selviää 
vain kokeilemalla!
    

SPEKSI

Opiskelijoiden jär-
jestämää teatteria, 
jossa on paljon 
improvisaatiota. 
   Mukana voi olla 
yleisössä, lavalla 
tai esim. maskee-
raajana.

APPROT
Opiskelijat eri 
paikkakunnilta ja 
aloilta kiertävät 
haalarit päällä 
baareja, joista 
kerätään leimoja. 
Tietyllä leima-
määrällä saa tietyn 
haalarimerkin. 

EXCU

Tutustumisretki 
yritykseen. Ker-
ran vuodessa on 
ulkomaanexcu.

Ravitsemustiedettä 

Kuluttajaekonomiaa

Teksti: Henriikka Jussila
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TUUTORIT
2016

Tässä he ovat  !

Johanna

Julia
Tuuli

Tuulia

Seuraavalla sivulla 

OO O

O
OO

O

i tse keksimiinsä kysymyksiin 
tuutori t  vastaavat  
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Kuluttajaekonomia

 
1. Oon asunu pienempänä Kuopion lähellä Lapinlahdella 
ja sen jälkeen Espoossa 
2. Kuluttajaekonomiaa, välivuoden olin töissä. 
3. Oikoksen tapahtumavastaavana ja ke-jaoston fuksivas-
taavana 
4. Koska halusin tututustua uusiin fukseihin ja koska 
orientoiva viikko oli niin hauska että halusin kokea sen 
uudestaan
5. Kannattaa alusta asti rohkeasti tutustua ihmisiin ja osal-
listua tapahtumiin 
6. Tahkon reissu ja vappu 
7. Ehkä fuksibileet tai viikkigp 
8. Kuluttajaekonomia kuulosti mielenkiintoiselta ja pääsy-
kokeissa ei ollut matikkaa
9. Siellä on paljon eri aineiden opiskelijoita, mutta silti 
hyvä yhteishenki, kaikki Viikissä ovat tosi mukavia! 

1. Syntynyt Helsingissä, mutta asunut Lahdessa kauiten ja 
muuttanut Helsinkiin lukion jälkeen.
2. Kuluttajaekonomiaa, ennen sitä olen käynyt lukion ja viet-
tänyt yhden välivuoden töitä tehden.
3. Oikos ry:n taloudenhoitaja, sekä aputapahtumavastaava ja 
KE-jaoston emäntä.
4. Koska on ihanaa päästä tutustumaan uusiin opiskelijoihin, 
tutustuttaa heitä muihin opiskelijoihin ja voida auttaa heitä 
opintojen alussa.
5. Ei kannata stressata liikaa! Alussa on epävarma kaikesta, 
mutta kunhan syksy menee eteenpäin, niin voi huomata, 

1. Mistä olet kotoisin?
2. Mitä opiskelet ja mitä olet tehnyt ennen opiskelua?
3. Mahdolliset hallituspestit tai muu järjestötoiminta
4. Miksi hait tuutoriksi?
5. Selviytymisneuvosi fuksivuoteen 

6. Paras fuksimuisto?
7. Parhaat bileet Viikissä?
8. Miksi hait omaan pääaineeseesi
9. Parasta Viikissä?

että pieni vaivannäkö kursseilla riittää. Täytyy muistaa myös rentoutua sekä pitää hauskaa. Meil-
lä Viikissä sanotaankin, että ”tentit voi uusia, bileitä ei”, jonka myös itse allekirjoitan :)
6. Jos täytyy yksi valita, niin Tahkon reissu! Ihan super kivaa oli!
7. Kaikki C-grundi –bileet on ollut huippuja, mutta mieleeni on jäänyt viime syksynä hetken mie-
lijohteesta syntyneet jatkot entisellä hallituksen puheenjohtajalla. :D 
8. Hain pari vuotta kauppikseen, mutta motivaatio ei koskaan ollut kohdallaan ja kuluttajaeko-
nomia kuulosti hyvältä. (kuulostaa edelleen hyvältä) :)
9. Yhteisöllisyys, ihanat opiskelukaverit, huipputapahtumat ja -bileet ja rento opiskelufiilis.

Johanna Tikkanen

Julia Lindbäck
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Ravitsemustiede

1. Itä-Helsingissä on pysytty jo yli 20 vuotta
2. Toista vuotta ravia, lukion jälkeen pidin kaksi välivuotta 
joiden aikana olin töissä ja seikkailin ulkomailla
3. Oikoksen kulttuurivastaava ja aputapahtumavastaava
4. Haluan päästä tutustumaan uusiin fukseihin! Toivot-
tavasti saadaan teille yhtä ikimuistoinen fuksisyksy kuin 
meillä oli
5. Kannattaa opetella nukkumaan torkkuja. Tai juomaan 
kahvia. Huumorilla pääsee kanssa pitkälle!
6. Ekaa kertaa sai viettää vappua haalarit päällä
7. Tahko oli aika ykkönen
8. Ravitsemustiede tuntui monipuoliselta yhdistelmältä 
kaikkea mistä olin kiinnostunut
10. Viikkiläisillä on rento meininki

1. Espoosta
2. Ravitsemustiedettä, tulin suoraan lukiosta.
3. Oikoksen toinen tapahtumavastaava eli järjestän yh-
dessä toisen tapahtumavastaavan kanssa erilaisia tapah-
tumia oikoslaisille mm. bileitä, vuosijuhlat yms.
4. Oma fuksivuoteni oli aivan mahtava, joten kun tuli 
mahdollisuus päästä elämään se uudestaan (tavallaan) 
why not!
5. Ole aktiivinen ja lähde rohkeasti toimintaan mukaan!
6. WiSkin järjestämä laskettelureissu Tahkolle helmikuus-
sa (kannattaa ehdottomasti lähteä ensi vuonna!) sekä 
Vappu :)
7. Viikki GP
8. Olen aina tykännyt ruuanlaitosta ja leipomisesta, sekä 
ollut kiinnostunut ravinnon sisällöstä. Lisäksi liikunta on 
aina ollut lähellä sydäntä ja koen että ravitsemustieteessä 
yhdistyvät kivasti nämä kaikki kiinnostuksen kohteeni.
9. Ehdottomasti ihmiset sekä rento ilmapiiri <3

Tuuli Salo

Tuulia Pietilä

Teksti ja kuvat: Tuutorit 2016
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ViikkiAreena
22.-24.11.2016

HaaLarimErKiN
Näin ompelet

Teksti ja kuva: Henriikka Jussila

a) Kannattaa valita kestävä lanka, kuten
     karhunlanka.
b) Ompelutyylejä on monia (kuvassa esitetty 3).
c) Voit tehdä esimerkiksi näin:
            1. Leikkaa reilu pätkä lankaa.
            2. Tee toiseen päähän solmu, josta lähtee
                häntää ainakin 5 cm.
            3. Pujota toisesta päästä lanka neulaan.
            4. Ompele merkki ympäri haluamallasi
                 tyylillä.
            5. Kun palaat solmun luo, josta aloitit,
                ota neula pois ja solmi jäljellä oleva
                lanka sekä aloitussolmun häntälanka         
                yhteen muutamalla solmulla.
          

Teksti: Amir Bardo, Oikoksen PR-vastaava

Haalarimerkkejä voi ostaa tapahtumista, merkkimarkkinoilta tai vaikkapa netistä. Tyypillinen 
hinta on 3 euroa. Merkit voi sijoitella haalareihin esimerkiksi lahkeista ylöspäin, vyötäröltä 
alaspäin tai täyttää toisen lahkeen ensin. Tapahtumien merkit voi ommella erilleen muista 
tai merkit voi sijoitella värien mukaan. Helpointa on lätkiä ne yksinkertaisesti sinne, missä on 
tyhjää. Kirjoittamaton sääntö on ommella merkit käsin - ihan itse. Uhkarohkeat silti turvautu-
vat vilpillisiin keinoihin, kuten ompelukoneeseen, äitiin, kangasliimaan tai nitojaan.

Faktaa

Joidenkin merkkien 

takana on pahvi, 

jonka voi repiä pois. 

Se säästää sormia.

Oikoksella on 

violetit haalarit!

ViikkiAreena on Viikin kampuksen A-talon aulassa järjestettävä 
kolmipäiväinen työelämätapahtuma. 

ViikkiAreenassa voit tutustua alasi yrityksiin, kuunnella seminaareja ajankohtaisista aiheista 
ja hioa CV:si Agronomiliiton järjestämässä CV-workshopissa. Tämän lisäksi Agronomiliitto 

on järjestänyt tapahtumaan valokuvaajan, jonka luona voit käydä veloituksetta 
kuvauttamassa itsesi esimerkiksi CV- tai LinkedIn-kuvaa varten.

Tapahtuma koostuu ympäristö- ja maatalouspäivästä (22.11), metsät, biotalous ja 
asiantuntijaorganisaatiopäivästä (23.11) sekä elintarvikepäivästä (24.11).

Lisätietoa ja blogipäivityksiä tapahtumasta:
www.viikkiareena.com

Merkkaa kalenteriin!
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Miten yliopistossa opiskellaan?

- Tulet törmäämään tunteeseen, että olet ihan pihalla. Se on 

   normaalia. Sitten vain pikku hiljaa selvittelemään kurssin
 

   asioita. Kohta ymmärrät jo jotain.  

- Löydä oma oppimistyyli. Lue kirjoja, googleta netistä
, katso 

  videoita YouTubesta, piirrä ajatuskarttoja ja kuvioita, keksi 

  kysymyksiä tai tee muistisä
äntöjä. 

- Käy luennoilla. Saatat kuulla siellä tietoa, jota ei ole luento-

  kalvoissa. Asioiden ymmärtäminen yksin kotona on hankalam-

  paa. Plus saat rutiinia päivääsi ja näet kavereita.

- Yritä miettiä, mikä on oleellisin
ta. Kaikkea ei voi eikä tarvitse 

   opetella ulkoa. Paksuja englanninkielisiä opuksia ei ole tar-

   koitus lukea kokonaan.

- Opiskele yhdessä muiden kanssa, kysele neuvoja ja auta muita 

   kurssila
isia. Vertaistuki helpottaa.

- Yritä tehdä palautettavat tehtävät ajoissa, niin vältyt 

   viime hetken paniikilta. Se ei tosin ole helppoa... :D
 

   Kalenterit ja
 to do -list

at voivat auttaa.

- Kiinnostu asioista. Sellaista on hauskempi opetella, 

  mikä tuntuu mielenkiintoiselta.

- Älä murehdi, jos et pääse tenttiä läpi. Niin käy lähes kaikille 

  aina välillä. Sitten vain uusintatenttiin
!

       
 + Muista myös höllätä! Käy kertsill

ä kahvilla ja pidä 

       
    päiviä, jolloin et ajattelekaan yliopistoa. Opiskelu ei 

       
    ole ollenkaan niin vakavaa. Se on ihan mukavaa.

Nimi:____________

Opiskelijanumero:____________

TENTTI

Teksti: O
ikosulun toimitus
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Tapahtumia ympäri vuoden!
Teksti: Meri Mathlin, Oikoksen tiedottaja

Tähän juttuun on kerätty Viikin tapahtumakirjon kohokohtia, jotka tulevat fukseille 
varmasti hyvin tutuiksi tulevan vuoden aikana. Sitsejä ja bileitä riittää ympäri vuoden 

mutta näitä huipputapahtumia ei kannata missata!

Yliopisto pyörähtää syksyllä käyntiin fuksi-
viikolla, jolloin uudet opiskelijat tutustuvat 
toisiinsa ja kampukseen. Iltaisin vaihdetaan 
vapaalle ja tavataan muita, niin uusia kuin 
vanhoja opiskelijoita erilaisissa kemuissa ja 

illanistujaisissa. Fuksiviikko huipentuu legen-
daarisiin C-grundin fuksibileisiin, jossa musiik-
ki soi ja virvoikkeet ovat viileitä. Tätä viikkoa 
ei kenenkään itseään kunnioittavan fuksin 

kannata missata!

Elokuun fuksijutut Useiden Viikkiläisten mielestä syksyn ko-
hokohta eli tietenkin PM-kisat järjestetään 

syyskuussa. Viime vuonna olimme Uppsalassa 
ja tänä vuonna suuntana on Kööpenhamina. 

Viikon mittaisella reissulla urheillaan ja huolle-
taan suhteita naapurimaihin. PM-kisarupeama 
huipentuu lauantai-illan tyylikkääseen banket-
tijuhlaan, jonka yhteydessä suoritetaan myös 

palkintojenjako.

Syyskuun PM-kisat

Lokakuussa oikoslaisilla on tapana lähteä reissuun 
ulkomaille, kun Suomen syksy alkaa ottaa valtaa. Tänä 
vuonna matkustamme Lipidin kanssa ja matkakohde 
on Kroatian Zagreb, jossa toivon mukaan saamme 
nauttia vielä kesäisistä keleistä. Matkan agenda on 
tutustua maan kulttuuriin ja samalla pistäytyä muuta-
malla yritysvierailulla.

Lokakuun ulkomaan excu

Loppuvuosi on vuosijuhlien 
aikaa, eli ykköset päälle ja ra-
dalle. Vuosijuhlissa tarjoillaan 
hyvää ruokaa ja seurustellaan 
sivistyneestä. Ohjelmassa on 
usein myös puheita, palkin-

tojen sekä kunnianosoitusten 
jakoja ja iltaa kohden tunnelma 
tiivistyy ja lauluäänenvoimak-

kuus kohoaa kattoon. Ensi 
vuonna Oikoksella onkin mer-

kittävä juhla – 70v!

Marraskuun vuosijuhlat

Ennen joululomille lähtöä on tärkeä kiertää vielä kaikki 
mahdolliset pikkujoulubileet, joita järjestetään niin 

Viikissä kuin kaupungillakin. Bileitä pidetään eri teemoil-
la ja joskus pikkujouluun kuuluu jopa musisointiesityksiä, 
kuten viime vuonna nähty Viikin tiernapoikien lauluesi-

tys. Ei muuta kun tonttulakki päähän!

Joulukuun pikkujoulut

Suomen voitokas lentopallotiimi 
vuoden 2015 PM-kisoissa.

Kuva: Meri Mathlin

b
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Legendaarinen tahkoviikonloppu on koko 
kevään ykköspuheenaihe. Viikonlopun lasket-
telureissu Tahkolle toteutetaan tammi-helmi-
kuun vaihteessa. Mukaan tarvitset vain lasket-
telukamat ja hieman turnauskestävyyttä. Tai 
jos Oikoksen puheenjohtajalta kysytään, niin 
et edes niitä laskukamoja. Etenkin jos missa-
sit PM-kisat, niin Wiskin Tahkon reissulta ei 

kannata jäädä pois.

Tammikuun Tahko

Laskiainen on yksi oikoslaisten vuoden koho-
kohdista. Laskiastiistaihin kuuluu kiinteästi 

pullatalkoot ja lopulta onnistuneiden pullien 
täyttö ja myynti. Mukaan talkoisiin tarvitaan 
kaikki kynnelle kykenevät ja Tahkolta selviy-
tyneet oikoslaiset, sillä kyseinen tapahtuma 
on yksi Oikoksen tärkeimmistä tulonlähteis-
tä. Saadulla rahalla järkkäillään sitten taas 
jatkossa kaikkia kivoja matkoja ja bileitä.

Helmikuun laskiainen

Viikko toisensa jälkeen facebook täyttyy uusista biletapahtumista ja sitseistä, sillä 
kevät on bileiden ja sitsien kulta-aikaa. Suurin osa ainejärjestöistä järjestää jäsenilleen 
kaudenavaussitsit ja muutenkin aina voi bilettää koska jallu on hyvää (ainakin sitsikan-
san mielestä). Hauskoimpia temmabileitä ovat muun muassa Vitan ja VV:n USA-bileet 

huhtikuussa sekä tietenkin Laidunkauden avaijaisbileet. Bileiden asuun kannattaa 
panostaa, sillä mikä on hauskempaa kun juhliminen hyvän (teema)musiikin tahtiin 

hassuissa asuissa – ja laitsareiden tapauksessa housut täynnä heinää.

Maaliskuun sitsit ja teemabileet

Huhtikuun viimeinen päivä on 
opiskeluvuoden kohokohta. Va-
punaattoa aletaan viettää jo heti 
aamusta kokoontumalla MMYL:n 
perinteiseen Zetorin veto-kisai-
luun. Vapunvietto jatkuu läpi päi-
vän skumppien merkeissä ja ilta 
huipentuu Tuomiokirkon portaille, 
jonne kaikki opiskelijat kokoon-
tuvat Mantan lakituksen jälkeen 
nauttimaan illasta. Vappupäivänä 
suuntana on Kaivari ja ohjelmassa 
piknik.

Huhtikuun 
vapunodotus

Kolmen edellisen vuoden aikana jo perinteeksi muo-
dostunut Nuuksion mökkiviikonloppu kruunaa yliopis-
tovuoden. Juuri ennen kesälaitumille lähtöä Oikoksen 

sekä VV:n porukka, sekä tietenkin muut halukkaat 
lähtevät viettämään rentoa mökkivuorokautta Nuuk-

sion idylliseen kansallispuistomaisemaan. Mökillä 
saunotaan ja grillataan sekä säiden salliessa tietenkin 

uidaan ja otetaan aurinkoa

Toukokuun Nuuksio

Porukkaa nauttimassa
auringon lämmöstä Nuuksiossa.

Kuva: Oikoksen instagram
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EX-Fuk
sit

1. Nimi

2. Mikä oli parasta fuksivuodessasi?

3. Miten ravitsemustieteen/kuluttajaekonomian opiskelu vastasi odotuksiasi?

4. Mikä kurssi j
äi mieleesi? Miksi?

5. Mitä vinkkejä antaisit t
uleville fukseille?

1. Veera Kyheröinen
2. Tutustui ja ystävystyi monien ihmisten kanssa   
    kursseilla ja tapahtumissa kuten viini-illassa, sit-  
    seillä ja lettukesteillä. Ensimmäiseen vuoteen mah-
    tui myös monta mielenkiintoista kurssia. 
3. En tiennyt mitä odottaa ja kaikki vastaan tullut 
    on ollut positiivista. Ensimmäinen vuosi on pitkälti 
    peruskurssien suorittamista, vasta seuraavina vuo-
    sina kuluttaja-asioihin perehdytään syvemmin. Oma 
    ajattelu on kuitenkin opiskelujen myötä muuttunut 
    kuluttajalähtöisemmäksi. 
4. Ehdottomasti vuoden paras kurssi oli johdanto elin-
    tarviketalouteen (EE050). Kurssi perehdytti hyvin 
    aiheeseen, monipuoliset vierailijaluennot ja sy-
    ventävän tehtäväportfolion tekeminen tentin sijaan 
    oli erittäin piristävää ja mieleenpainuvaa! Käsitel-
    tyjä asioita tuli pohdittua syvemmin ja monipuoli-
    semmin, kuin tenttiin pänttäämällä. Suosittelen 
    myös kuluttajaekonomian erikoisprojekteja, jossa 
    itse olin ohjaamassa kuudesluokkalaisia yrittäjiä ja 
    pohdin samalla yrittäjyyskasvatuksen merkityksiä.
5. Mene rohkeasti mielenkiintoisille kursseille, vaikket 
    tunsikaan ketään ja älä tee ryhmätöitä aina tuttujen 
    kanssa. Näin tutustuu helposti uusiin ihmisiin ja saa 
    perspektiiviä omiin näkökulmiin, vaikkei yhteistyö 
    olekaan aina helppoa. Ensimmäisenä vuonna 
    kannatta ehdottomasti myös osallistua ainejärjestö-
    jen tapahtumiin ennakkoluulottomasti! 

Toteutus: 
Henriikka Jussila

1. Janne Airaksinen 

2. Erilaiset kurssit, opiskelijatapahtu-
    mat ja yleinen hyvä fiilis viikissä

3. Hyvin ! 

4. Yrittäjyyden perusteet. Kauniit 
    diashowt joissa taustana "tyyni
    sininen meri " = loi rauhallisen
    tunnelman vaikkei kurssi niin hy-
    vin sujunutkaan <3

5. Kannattaa osallistua tapahtumiin ja 
    tutustua uusiin tyyppeihin ! :D

Viime vuoden fuksit 

jakavat kokemuksiaan ja kertovat vinkkejä.

Kulut
tajae

kono
mia

14



1. Siiri Kuusjärvi
2. Parasta oli päästä sisälle yliopistoelämään ja 
    aloittaa itselle mieluisan tieteenalan opin-
    not. Tutustuin samalla moniin huipputyyp-
    peihin, joiden kanssa on mukava viettää 
    aikaa ja jakaa opintoja.
3. Ravitsemustieteen opinnot ovat olleet 
    antoisia ja vastanneet hyvin odotuksiani. 
    Toki jotkin kurssit eivät tunnu yhtä mielen-
    kiintoisilta kuin toiset, mutta jokainen kurs-
    si omalta osaltaan rakentaa omaa ammatil-
    lista osaamista. Jotkut tiedot ja taidot voivat 
    osoittautua tarpeellisiksi yllättävissä tilan-
    teessa. En esimerkiksi uskonut tekeväni 
    elintarviketeknologian perustiedoilla välttä-
    mättä mitään, mutta saatuani kesätöitä    
    Saarioisilta, tulivat tiedot laitteiden toimin-
    taperiaatteista todella tarpeellisiksi.
4. ”Anatomian ja fysiologian harjoitustyöt” 
    -kurssi, joka järjestettiin fuksivuoden ke-
     väällä. Tuon kurssin aikana opimme eri-
     laisten harjoitustöiden avulla ihmiskehon 
     rakennetta ja toimintaa. Tutkimme esi-
     merkiksi mikroskoopilla kudoksia, otimme 
     verinäytteitä ja avasimme rotan tutkiaksem-
     me sen elimistöä.
5. Nauttikaa fuksivuodesta ja uuden oppimi-
    sesta! Kysykää rohkeasti myös meiltä van-
    hemmilta opiskelijoilta apua ja vinkkejä 
    opiskeluun. Olette lämpimästi tervetulleita 
    meidän muiden ravitsemustieteilijöiden 
    joukkoon!

1. Meri Mustakallio
2. Minulla oli kaksi välivuotta, joten fuksivuo-
    si oli pääosin totuttelua takaisin opiskeluar-
    keen.  Parasta oli huomata, että vaikka jos-
    kus olikin hankalaa, niin fuksivuodesta 
    selvisi kunnialla loppuun. Onnistumisen 
    tunteiden lisäksi parasta fuksivuodessa oli 
    uusiin ihaniin ihmisiin tutustuminen.  :)
3. Fuksivuosi koostui monipuolisesti hyvin 
    erilaisista kursseista, mikä hieman yllätti. 
    Aineopintoja ei ollut vielä niin paljon ekana 
    vuonna, eikä itse ravitsemukseen keskitytty 
    vasta kuin parilla kurssilla. 
4. Laboratoriokurssit. Kemian labroissa pääsi 
    tutkimaan esimerkiksi virvoitusjuomien 
    sakkaroosipitoisuutta. Samoin fysiologi
    an ja anatomian tutkimuskurssi oli hauskaa 
    vaihtelua perus luentokursseihin. Niissä 
    pääsi harjoittelemaan mikroskoopin käyttöä, 
    ja tekemään paljon käytännön harjoituksia. 
5. Ensinnäkin haluan toivottaa uudet RAV-fuk-
    sit tervetulleiksi taloon! :) Fuksivuosi on 
    monella tapaa ikimuistoinen vuosi. Haluan 
    rohkaista kaikkia fukseja kokeilemaan 
    yliopiston tarjoamia mahdollisuuksia avoi-
    min mielin ja osallistumaan mahtaviin 
    tapahtumiin. Muistutan kuitenkin, jos tun-
    tuu siltä, että kalenterissa on liikaa merkin-
    töjä, kuuntelemaan omaa jaksamistaan. 
    Jokaiseen tapahtumaan ei vaan pysty eikä 
    tarvitsekaan tulla (niitä on niin paljon, ettei 
    voisikaan osallistua kaikkiin). Omista tent-
    tituloksista kyllä huomaa, mihin olen panos-
    tanut. Tenttirupeama vie useamman päivän 
    perehtymisen, aloita siis lukeminen hyvissä 
    ajoin. Opiskelun iloa! :D

Ravits
emus-

tiede
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Oikoslaisia

KESÄTÖISSÄ

1. Aliisa, syksyllä 5. vuoden ravilainen.

2. Ruokatieto Yhdistys, 
ruokakasvatuksen harjoittelija

3. Olemalla itse suoraan (sähköpostitse) yhtey-
dessä toiminnanjohtajaan. Ensin ilmoitettiin, 
ettei valinta valitettavasti kohdistunut minuun, 
mutta sitten sainkin paikan!

4. Ruokakasvatusmateriaalien ideointi ja tuotta-
minen, nettisivujen päivittäminen ja muuta kivaa 
:D

5. Rohkeesti vaan! Kaikille tulee myös kieltäviä 
päätöksiä, mutta toisaalta yksikin sähköposti/
puhelu (oikeaan aikaan) voi poikia työpaikan jos 
toisenkin.

1. Tuomas, 
syksyllä 3. vuoden kuluttajaekonomi.

2. Resonator Oy, Project manager

3. Hain täysillä kesätöitä viime vuonna ja pääsin 
pieneen IT-konsulttifirmaan. Myöhemmin fir-
masta lähti yksi työntekijä perustaakseen uuden 
firman ja hän pyysi minua mukaan.

4. Hallinnoin asiakkaille toteutettavia viestinnän 
automaatioprojekteja ja konsultoin asiakasda-
taan pohjautuvaa palvelukehitystä.

5. Osallistu opiskelijatoimintaan ja etenkin tapah-
tumiin kuten ViikkiAreena. Puhu ihmiselle, ole 
innostunut ja käytä kaikki suhteet hyväksi. Älä 
aliarvioi omaa osaamistasi ja ole avoin kaikille 
mahdollisuuksille.

 
omaan alaan

liittyvissä

1. Kuka olet?
2. Missä olet kesätöissä ja mikä on tehtävänimikkeesi?
3. Miten sait työn?
4. Mitä työtehtäviä sinulla on?
5. Vinkkejä työhön ja työnhakuun?

Project manager

Tuomas matkalla asiakastapaamiseen 
laivalle sompasaaressa. Kuva: Tuomas Soila

Ruokakasvatuksen 
harjoittelija

Ruokatiedon toimiston virkistäytymispäivästä 
Mustikkamaan Syötävä puisto –yhteisöpuutarhas-

ta, missä osallistuttiin puutarhahommiin. 
Kuva: Laura Lounasheimo

Toteutus: Hanna Walsh
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1. Timo, 
syksyllä 5. vuoden kuluttajaekonomi

2. Kuluttajatutkimuskeskus, 
korkeakouluharjoittelija

3. Olisikohan ollut joku sähköposti-ilmoi-
tus tai Minna (Autio) vinkkasi hausta ol-
lessani etelänmatkalla. Hain ja sovittiin, 
että aloitan alkukesästä.

4. Pääasiassa teen tutkimusraporttia 
Smart Energy Transition -hankkeeseen. 
Sen lisäksi oon osallistunut muihin hank-
keeseen liittyviin tapahtumiin ja isom-
paan työpajatilaisuuteen. Haastatteluja 
on päässyt tekemään mukavasti.

5. Kannattaa miettiä jo kandin aiheena 
jotain sellaista, mikä voisi oikeasti kiinos-
taa. Osin sen avulla taisin päästä tänne, 
tai ainakin ollut apua kiinnostuksesta. 

1. Hanna W., syksyllä 4. vuoden ravilainen.

2. Oxford Brookes University (UK), 
vieraileva tutkijaopiskelija

3. Huomasin, että brittiläinen Nutrition Society tarjoaa sti-
pendejä opiskelijoille, jotka suorittavat ravitsemustieteen 
alan tutkimusta kesän aikana. Sain tätini kautta yhteyden 
Oxford Brookes yliopiston ravitsemustieteen tutkijoihin, 
joiden kanssa suunniteltiin tutkimusprojekti ja satuin saa-
maan stipendin!

4. Suoritan omaa tutkimusprojektia, joten hommiin kuuluu 
vapaaehtoisten värväystä, leipomista, verinäytteiden 
ottamista, artikkeleiden lukemista, raportin kirjottamista ja 
jatkuvaa sähköpostin lähettelyä.

5. Kaikki mahdolliset keinot käyttöön ja sitä saa ihan 
tosissaan etsiä. Joskus ei onnistu sillonkaan, mutta ei saa 
luovuttaa. Kaikesta työstä oppii jotakin! Työ voi tuntua 
aluksi hankalalta, mutta kyllä se siitä lopulta aina selkenee 
ja helpottuu. 

1. Henriikka, syksyllä 2. vuoden ravilainen.

2. 4H-yhdistys, kurssiohjaaja

3. Etsin netistä paikallisen 4H-yhdistyksen toimihenkilön puhelinnumeron 
ja soitin siihen. Kerroin, että opiskelen ravitsemustiedettä, ja minua kiin-
nostaisi kokeilla ruoanlaittoa/leivontaa lasten kanssa. Puhelun jälkeen lä-
hetin hakemuksen sähköpostilla, jossa esitin omia ideoita kokkikursseille. 
Sitten tapasin työnantajan kasvotusten ja suunnittelin kurssimainoksen.

4. Ohjasin kokkikursseja alakouluikäisille lapsille. Sain itse valita teeman 
jokaiselle kurssille ja suunnitella, mitä ruokia valmistimme.

5. Aina kannattaa soittaa ja kysellä. Oma-aloitteisuus ja omien ideoiden 
esittäminen on plussaa.

Korkeakouluharjoittelija

Kurssiohjaaja

Lasten kanssa tehtyjä 
smoothieita. 

Kuva: Henriikka Jussila

Vieraileva tutkijaopiskelija

Hanna valmiina verinäytteen ottamiseen 
sekä työhön tarvittavat välineet.

Kuva: Hanna Walsh
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Joka fuksin falafel
couscous-höystöllä sekä tsatsiki

Falafel 

(jollet jaksa tehdä, niin nämä 
voi ostaa valmiina kaupasta)

1 rkl öljyä 
1 1/2 dl sipulia silputtuna 
3 1/2 dl kikherneitä liotettuna  
               ja keitettynä 
3/4 dl grahamjauhoja 
2 valkosipulinkynttä 
1 tl juustokuminaa 
1/4 tl mustapippuria 
1 dl korianteria tai persiljaa 
        silputtuna 
1 rkl sitruunamehua 

Jos käytät kuivia kikherneitä, 
tulee niitä ensin liottaa vedessä 
yön yli tai noin 8 tunnin ajan 
ja sen jälkeen keittää yksi tunti.

1. Kuullota sipuli pannulla.

2. Mittaa kikherneet, graham-
jauhot, kuoritut valkosipulin-
kynnet ja kuivamausteet mo-
nitoimikoneen kulhoon. Jauha 
seos tasaiseksi. Tämän voi 
tehdä myös sauvasekoittimella 
tai blenderillä, jollei opiskeli-
jan keittiövälinerepertuaariin 
kuulu monitoimikone.

3. Sekoita seoksen joukkoon 
silputut yrtit, sipuli ja sitruu-
namehu.

4. Kierittele taikinasta palleroi-
ta ja paista öljyssä.

Tsatsiki

puolikas kurkku
1-2 valkosipulin kynttä 
2 dl turkkilaista jogurttia
ripaus suolaa ja sokeria

1. Raasta kurkku ja jätä siivi-
lään valumaan.

2. Kuori ja hienonna sipuli.

3. Yhdistä kaikki ainekset ja 
sekoita.

OIKOSULKU
KEITTIÖSSÄ

Teksti ja kuva: Meri Mathlin

Couscous-höystö

cashew-pähkinöitä
1 sipuli 
2 dl turkkilaista jogurttia
2,5 dl couscousia
3,5 dl vettä
fetajuustoa 
korianteria 
1 rkl sitruunamehua
vihanneksia oman mieltymyk-
sen mukaan, esim. kesäkurpit-
sa, paprika, kirsikkatomaatit, 
munakoiso sopivat tähän 
höystöön

1. Paahda pähkinät kuivalla 
pannulla

2. Kiehauta vesi ja jätä 
couscous kattilaan kannen alle 
hautumaan.

3. Lisää pannulle pilkotut sipu-
lit ja muut haluamasi vihan-
nekset, kuullota.

4. Lisää vihannesten ja päh-
kinöiden sekaan pilkottu 
fetajuusto sekä korianteri ja 
sitruunamehu. Yhdistä lopuk-
si couscousin ja turkkilaisen 
jogurtin kanssa ja sekoita 
tasaiseksi.
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Kampuskartta

Yhteistyössä Oikoksen kanssa:

Kuva: Henriikka Jussila

Latokartanon 
ylioppilaskylä

C-grundi

EE-talo

Infokeskus
Korona

F-talo

Biokeskus 1

Biokeskus 2

Biokeskus 3

Yr
ity

sh
au

to
m

ot

E-talo

C-talo

A-talo

D-talo

B-talo

Lahdenväylä
PRISMA

Tule tähänensimmäisenä 
orientoivan viikon 

aamuna: Infokeskuksen 
pihalle
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Sarjakuva: Kerttu Uusimäki


