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FUKSIVASTAAVAN TERVEISET 
 

Moikka uudet ihanat fuksit! 

Hurjan paljon onnea uudesta opiskelupaikasta! Nyt on teidän aika itkeä ilosta, kirkua ja soittaa 
äidille. Olette saaneet opiskelupaikan huipulta alalta. Okei, kaikki eivät välttämättä reagoi samalla 
tavalla kuten mie, mutta iloitkaa ja olkaa ylpeitä omalla tavallanne siitä, että te olette tosiaan 
päässeet opiskelemaan.  

Ensimmäinen päivä jännitti minua aivan hirveän paljon. Olin viikko sitten muuttanut Ouluun 400 
kilometrin päästä ja kävin edellisenä iltana pyöräilemässä reitin yliopistolle ja kotiin, jotten eksyisi 
ensimmäisenä päivänä. Se tulikin tarpeeseen, vaikka kuuntelin kuulokkeista Google Mapsia koko 
ensimmäisen viikon ja silti eksyin pari kertaa. Kaikki meni kuitenkin hyvin ja löysin paikalle, vaikka 
suunnistustaidot eivät ole vieläkään parantuneet. Minä selvisin ensimmäisestä päivästä ja koko 
fuksivuodesta kunnialla, joten ei hätää, niin selviätte tekin.  

Tästä alkaakin teidän ainutlaatuinen fuksivuosi ja opiskelijaelämänne. Opiskeluaika on varmasti yksi 
elämän parhaista ajoista ja aika menee todella nopeasti. Senpä takia, nauttikaa jokaisesta 
hetkestä – vaikka se hetki olisi viimeisenä iltana paniikissa tenttiin lukemista. Nauttikaa uusista 
ystävistä ja kannustakaa toisianne vaikean paikan tullen. Olkaa aktiivisia, viettäkää aikaa oman 
pienryhmänne ja muiden opiskelukavereiden kanssa ja osallistukaa kaikkeen, mikä vähääkään 
kiinnostaa. 

Syksyn alussa tulee olemaan paljon uutta ja ihmeellistä. Tutustutte uusiin ihmisiin ja saatte hirveän 
määrän informaatiota kaikesta tärkeästä ja vähän turhemmastakin. Teillä on tukena toisenne, 
pienryhmäohjaajanne (PROt), minä Spessun fuksivastaavana ja vielä kaikki muut Spessun hallituksen 
jäsenet ja muut erkkalaiset. Jos sinulle jää jotain epäselvää tämän oppaan lukemisen jälkeen, laita 
viestiä kenelle tahansa, kenen yhteystiedot mainitaan tässä oppaassa tai Spessun nettisivuilla. 

Nyt nautitaan vielä hetki kesästä ennen opiskeluiden alkua. Odotetaan teitä jo 
innolla. Syyskuussa nähdään! 

 

 

Olga Issakainen 

Fuksivastaava ja varapuheenjohtaja 

Spessu ry 

olga.issakainen@student.oulu.fi 
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MITÄ NYT?  

 

Mielessäsi on varmasti satoja kysymyksiä opiskeluiden aloittamiseen liittyen, joten 
tässäpä sinulle vastauksia yleisimpiin kysymyksiin ja ohjeita mitä tehdä ennen 
opiskelujen alkua. 

● Ota opiskelupaikka vastaan ilmoitettuun määräaikaan mennessä! Muista 
myös ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi lukuvuodelle 2017-2018. 

● Lue huolella kaikki yliopiston lähettämät ohjeet ja noudata niitä tarkasti!! 

● Maksa ylioppilaskunnan jäsenmaksu. Jäsenmaksu kattaa esimerkiksi 
terveydenhoidon YTHS:llä ja sen avulla saat opiskelija-alennuksen muun 
muassa VR:ltä ja lounaasta yliopiston ravintoloissa. SÄILYTÄ KUITTI ja ota se 
mukaan ensimmäisinä päivinä, koska ennen kuin saat opiskelijakortin, 
tarvitset kuitin saadaksesi nämä alennukset. 

● Hae opiskelijakorttia osoitteesta https://frank.fi/fi/. Kortti kannattaa tilata 
hyvissä ajoin, sillä palvelu ruuhkautuu syksyllä ja kortin saamisessa voi mennä 
tovi. Perinteisen opiskelijakortin lisäksi kannattaa tutustua Frank App:iin, jonka 
kautta voit hankkia digitaalisen opiskelijakortin ilmaiseksi puhelimeesi. Frankin 
sivustojen mukaan Frank App on käytössä uusille opiskelijoille 1.8. alkaen. 

● Muista hakea opintotukea sekä asumistukea Kelalta. Huomaa, että 
opiskelijoille osoitetut opintotuki sekä asumisen tuet muuttuvat 1.8.2017 
lähtien, aiheesta lisää Kelan sivuilla: http://www.kela.fi/opintotuki  

● TULE YLIOPISTOLLE PERJANTAINA 1.9.2016 kello 09.00! Päivä alkaa 
tiedekunnan infolla salissa L1. Yliopiston kartta, kelaa alaspäin ja valitse liite: 
Linnanmaan kampukartta:	http://www.oulu.fi/yliopisto/node/38250		

Lisäksi vahvasti suosittelemme seuraavia... 

● liity pienryhmänne omaan Facebook ryhmään Oulun erkan fuksit 2017 
https://www.facebook.com/groups/1596230813723195/ sekä Oulun 
yliopiston erkkojen yhteiseen ryhmään Erkka Oulu 
https://www.facebook.com/groups/911393632337328/  

● liity ainejärjestöösi Spessuun maksamalla jäsenmaksu. SOOLiin voit liittyä 
myös maksamalla vuosittaisen jäsenmaksun, SOOLista lisää oppaan 
sivulla 11. 

● osallistu fuksiolympialaisiin ja fuksipiknikille 2. ja 3.9. 
 

Jos mieleesi herää lisää kysymyksiä, ole rohkeasti yhteyksissä esimerkiksi 
pienryhmäohjaajiisi!  
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PIENRYHMÄOHJAAJIEN TERVEISET 

 

Pienryhmäohjaajina (PRO) toimivat koulutusohjelman ylemmän vuosikurssin 
opiskelijat. Heidän tehtävänsä on tutustuttaa uusi opiskelijaryhmä tiedekunnan ja 
koko yliopiston käytäntöihin. Yksi pienryhmäohjauksen tärkeimmistä tavoitteista on 
myös ryhmäyttää teidät fuksit omaksi pienryhmäksenne sekä osaksi koko 
opiskelijayhteisöä. Tulette tapaamaan pienryhmäohjaajanne heti ensimmäisenä 
päivänänne yliopistolla ja yhteistyö heidän kanssaan jatkuu tiiviinä erityisesti 
ensimmäisten kuukausien aikana. Tänä vuonna pienryhmäohjaajina toimivat:  

 

Mira Känsäkoski 

Ikä: 22 

Kotipaikkakunta: Oulu 

Fuksivuoden kohokohta: Koko 
fuksivuosi oli hieno. Yhteinen 
tekeminen ryhmän kanssa, kuten 
fuksisuunnistus oli huippua. 

Vinkki fuksille: Osallistu kaikkeen, 
mikä kiinnostaa vähänkin. Tutustu 
pienryhmääsi hyvin, sillä ryhmässä on 
kivempaa opiskella ja viettää 
vapaa-aikaa. Jos jokin mietityttää, 
tule rohkeasti kysymään.  

Mira.kansakoski@student.oulu.fi  

 

Elina Nuotio 

Ikä: 22 

Kotipaikkakunta: Helsinki 

Fuksivuoden kohokohta: Mulle fuksivuoden kohokohta oli se, kun pitkän odotuksen ja 
monen mutkan ja sekaannuksen jälkeen vihdoin saatiin meidän haalarit! Oli mukava 
vihdoin oikeasti tuntea kuuluvansa opiskelijaporukkaan, kun veti haalarit ensimmäistä 
kertaa päälle. 

Vinkki fuksille: Vinkkinä fukseille voisin sanoa, että ei kannata olla liian ankara itselleen! 
Kaikkea ei voi oppia ulkoa, joskus aamu-unet voittavat aamuluennon, ja yhdet 
ylimääräiset pullakahvit opiskelun ohella eivät pilaa terveellisesti elettyä viikkoa.  

Anna.nuotio@student.oulu.fi   
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ALKUSYKSYN TAPAHTUMIA 
 

Yliopisto alkaa 1.9. 

Fuksiolympialaiset 2.9. 

Fuksipiknik 3.9. 

Talentshow 5.9. 

OYY:n järjestömessut ja Vulcanalia 6.9. 

Fuksi-iltapäivä 8.9. 

Cityrastit 12.9. 

Erkka-sauna 13.9. 

Fuksisuunnistus 20.9. 

ja lisää tulossa! 
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OULU, YLIOPISTO JA OPISKELU 
 

JOUKKOLIIKENNE JA LIIKKUMINEN 
Oulun yliopistolle on kohtuullisen kätevää liikkua bussilla. Tullessasi keskustasta 
päin kulkevat bussit 1,2,3 ja 8 suoraan yliopiston ohi. Voit ostaa bussista 
käteisellä yksittäisiä matkoja, mutta säännöllisesti bussilla kulkevan kannattaa 
hankkia Waltti-kortti ja ladata sinne arvoa tai kausilippuja. Waltti-kortin voit 
hankkia joko netistä tilaamalla tai Oulu10:ssä vierailemalla. Oulun 
joukkoliikenteestä ja Waltti-kortin hankkimisesta lisää Oulun joukkoliikenteen 
sivuilta http://www.oulunjoukkoliikenne.fi/. 

Jos bussilla kulkeminen ei ole tarpeellista tai mieluista, löytyy Oulusta myös 
todella hyvät pyöräilymahdollisuudet. Muista kuitenkin kypärä, heijastin ja 
lamppu pimeyden saapuessa! 

ASUMINEN 
PSOAS eli Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö vuokraa erilaisia asuntoja 
edullisesti opiskelijoille ympäri Oulua. Lisää PSOASin toiminnasta ja asunnoista 
heidän kotisivuiltaan https://www.psoas.fi/. PSOASin lisäksi esimerkiksi 
kaupunki ja yksityiset vuokranantajat vuokraavat asuntoja Oulussa.  

YTHS 
YTHS eli ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö tarjoaa terveyden palveluita 
yliopisto-opiskelijoille. Maksamalla ylioppilaskunnan jäsenmaksut olet 
oikeutettu käyttämään näitä palveluita, joista osa on maksullisia ja osa 
maksuttomia. YTHS:n nettisivuilta http://www.yths.fi/yths löydät lisää tietoa. 

FRANK 
Frank on kaikkien opiskelijoiden yhteinen etupalvelu. Frankin kautta hankit 
opiskelijakorttisi, joka oikeuttaa sinut opiskelijahintaisiin palveluihin esimerkiksi 
VR:llä ja opiskelijaravintoloissa. Voit tilata opiskelijakorttisi perinteisenä 
muovisena korttina, jolloin se maksaa hieman riippuen siitä, mitä 
ominaisuuksia haluat korttiisi. Nykyään Frank tarjoaa kuitenkin myös ilmaisen 
digitaalisen opiskelijakortin, jonka voit hankkia Frank Appin kautta. Lisää 
Frankista ja opiskelijakorteista Frankin nettisivuilta https://www.frank.fi/. 
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SPORTTIPASSI 
Oulun korkeakoululiikunta (OKKL) tarjoaa edullisia liikunta- ja 
hyvinvointipalveluita korkeakouluopiskelijoille. OKKL:n palveluita pääset 
käyttämään hankkimalla itsellesi sporttipassin. Hintaa sporttipassilla on 48e 
koko lukuvuodelta, ja sillä saat oikeuden käyttää OKKL:n ilmaisia vuoroja ja 
ohjattua liikuntaa, minkä lisäksi saat myös alennusta joidenkin 
yhteistyökumppaneiden liikuntapalveluista. Lisää tietoa sporttipassista ja 
Oulun korkeakoululiikunnasta heidän sivuiltaan 
http://www.oulunkorkeakoululiikunta.fi/. 

TUUDO 
Oulun yliopistolla on käytössä opiskelijoille suunnattu sovellus Tuudo, joka on 
ladattavissa Android- ja iOS-mobiililaitteille. Tuudosta löydät paljon tärkeitä 
välineitä opiskelija-arkeasi helpottamaan, sillä sieltä löydän muun muassa 
reaaliaikaisen lukujärjestyksesi, opintosuoritukset ja opiskelijaruokaloiden 
ruokalistat. Tuudon voit ladata Google Play Storesta ja Apple App Storesta. 

OPISKELIJOIDEN TUET 
Opiskelijana olet oikeutettu Kelan myöntämään opintotukeen niinä 
kuukausina, joina opiskelet. Kasvatusalojen opiskelijoilla tukikuukausia on 
vuodessa yhdeksän, joiden aikana tulisi täysien opintotukien saamiseksi 
suorittaa vähintään 45 opintopistettä. Tämän lisäksi voit hakea myös 
kesäopintotukea suorittaessasi kesäopintoja. Opintotukea täytyy hakea 
Kelalta, ja suositeltavaa olisi hakea sitä heti opiskelupaikan saatuasi, sillä 
syksyisin palvelut ruuhkautuvat. Lisää opintotuesta	
http://www.kela.fi/opintotuki.	 

Opintotuen lisäksi olet oikeutettu saamaan yleistä asumistukea, sillä 
opiskelijat siirtyvät sen piiriin tästä syksystä lähtien. Lisää yleisestä 
asumistuesta ja sen hakemisesta http://www.kela.fi/opintotuki.  

55 NOPPAA 
Oulun yliopisto kannustaa opiskelijoitaan suorittamaan lukuvuosittain 
vähintään 55 opintopistettä, sillä vähintään 55 opintopistettä suorittaneet 
opiskelijat nostavat yliopiston saaman perusrahoituksen määrää. Tällaisesta 
suoritustahdista on hyötyä myös opiskelijalle itselleen, sillä se edesauttaa 
tavoiteajassa valmistumista. Parina viime vuonna on yliopisto muistanut 55 
opintopistettä suorittaneitä myös haalarimerkillä! Lähde mukaan 
opintopistetalkoisiin ja tsekkaa talkoiden Facebook-sivut: 
https://www.facebook.com/events/1026024644093486/. 
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SPESSU RY  
 

Spessu ry eli Oulun yliopiston erityispedagogiikan opiskelijain yhdistys ry 
on reilun vuoden toiminnassa ollut ainejärjestö. Järjestö ajaa omien 
opiskelijoidensa etua ja järjestää esimerkiksi tapahtumia.  

Spessu ry:n toiminnasta vastaa hallitus, johon jokaisen jäsenen on 
mahdollista hakea mukaan. Hakeutumalla hallitustoimintaan saat 
hyvän mahdollisuuden vaikuttaa omiin opintoihisi liittyviin asioihin! Uusi 
hallitus valitaan vuosittain sääntömääräisessä syyskokouksessa. Spessu 
ry:n hallitukseen kuuluu tällä hetkellä yhdeksän henkilöä, ja 
puheenjohtajana toimii Päivikki Salo-oja. Katso hallituksemme esittely 
seuraavasta linkistä: https://spessury.wordpress.com/hallitus/ .  

Jäseneksi voit liittyä maksamalla yhden vuoden jäsenmaksun (10€) tai 
koko opiskeluajan kattavan maksun (30€). Jäsenmaksuun liittyvät 
ohjeet löytyvät tästä linkistä: https://spessury.wordpress.com/jaseneksi/ 
Jäsenmaksun maksamalla olet oikeutettu useisiin erilaisiin jäsenetuihin 
ja pääset vaikuttamaan järjestösi asioihi. Huomaa myös, että liittyäksesi 
SOOLiin sinun täytyy kuulua myös omaan ainejärjestöösi. 

Tervetuloa joukkoomme! 

nettisivut: https://spessury.wordpress.com/ 

facebook: https://www.facebook.com/spessury/ Spessu ry 

instagram: spessury 
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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET 
 

Tervetuloa uusi erityispedagogiikan opiskelija ja onnea opiskelupaikasta. 

Muistan selvästi, kuinka jännittävältä yliopisto-opintojen aloittaminen aikanaan 
tuntui. Kaksi vuotta sitten minullakin oli edessäni uusi ja kummallinen 
yliopistomaailma sekä paljon puhuttu opiskelijaelämä. Montaa teistäkin varmasti 
jännittää jo syksy. Heti aluksi haluan toivottaa teidät kaikki tervetulleiksi yliopistoon 
ja Ouluun. Oulu on ehkä pienehkö, mutta opiskelijamyönteinen yliopistokaupunki. 

Yliopistomaailma voi aluksi tuntua sekavalta ja uusia asioita tuntuu olevan loputon 
määrä. Outoihin käytäntöihin ja nimityksiin törmää tuon tuostakin. Osalle vaikeuksia 
voi tuottaa pelkästään kotoa yliopistolle löytäminen ja jollekin saattaa tulla 
yllätyksenä, ettei yliopistossa ole valmiita lukujärjestyksiä. Kasasimme tämän 
oppaan auttaaksemme teidät alkuun tämän kaiken uuden keskellä. 

Joten älkää olko huolissanne. Ennen pitkää jokainen teistä tietää, miten kursseille 
ilmottaudutaan, kuinka Tuudo toimii tai mitä akateemisella vapaudella 
tarkoitetaan. Tässä suossa tarpomisessa saatte apua pienryhmänohjaajiltanne 
Elinalta ja Miralta. Muistakaa siis osallistua jokaiseen pienryhmänohjaaja- 
tapaamiseen! Tapaamisissa saatavan opintoihin liittyvän ohjauksen lisäksi teillä on 
mahdollisuus tutustua myös kanssafukseihin ja saada uusia ystäviä. 

Myös minä ja muut Spessun hallituslaiset vastaamme mielellämme kaikkiin 
mieleenne pulpahtaaviin kysymyksiin. Tulkaa siis reippaasti nykäisemään hihasta tai 
seuraamaan esimerkiksi hallituksen kokousta, jos siltä tuntuu. Hieman myöhemmin 
syksyllä valitaan uusi hallitus ja toivon että mukana on myös teitä uusia spessulaisia. 

Osan teistä tapasinkin jo varmasti pääsykoekahveilla ja toivottavasti tapaan 
loputkin pian. 

 

 

Päivikki Salo-oja 

Spessu ry:n puheenjohtaja 

Paivikki.Salo-oja@student.oulu.fi 
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     MIKÄ ON SOOL? 
 

SOOL on Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto, johon opettajaksi opiskelevien on 
mahdollista kuulua. SOOLiin liittyminen tapahtuu oman ainejärjestön kautta 
kätevästi SOOLin nettisivuilla: https://www.sool.fi/jasenelle/jaseneksi/ . 

SOOL tekee yhteistyötä mm. OAJ:n eli Opetusalan Ammattijärjestön kanssa. 
Liittymällä SOOLiin saat huikeita jäsenetuja, joita ovat myös OAJ:n jäsenedut, ja 
mikä parasta, SOOL ajaa meidän opettajiksi opiskelevien oikeuksia.  

SOOL järjestää lukuvuoden ympäri teemaseminaareja, joihin jäsenillä on 
mahdollisuus osallistua. Aiheet ovat ajankohtaisia ja käsittelevät usein sellaisia 
asioita, joihin opettajankoulutuksessa ei niin paljoa keskitytä. Lisäksi SOOLin kautta 
sinun on mahdollista alkaa työttömyyskassan jäseneksi, kun työelämä häämöttää. 
SOOL järjestää joka vuosi huikeat Talvipäivät, johon opettajaksi opiskelevat 
osallistuvat ympäri Suomen. Tätä tapahtumaa ei kannata missata! ;) 

Tästä linkistä näet kaikki jäsenedut: https://www.sool.fi/jasenelle/jasenedut/ .  

SOOL näkyy paikallisesti aluetoimijoiden kautta. Oulun aluetoimija on lukukaudella 
2017-2018 oma erkan opiskelijamme Päivikki Salo-oja. Aluetoimija järjestää 
paikkakunnilla pienimuotoisia tempauksia ja tuo SOOLia näkyviin sekä vastaa 
mieleen tuleviin kysymyksiin. Lisäksi aluetoimija tekee yhteistyötä ainejärjestöjen 
SOOL-vastaavien kanssa. 

 

 

SOOLiin liittyvissä kysymyksissä voit ottaa 
yhteyttä aluetoimijaan sähköpostilla 
Paivikki.Salo-oja@sool.fi 

 

nettisivut: https://www.sool.fi/   
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OYY 
 

Oulun yliopiston ylioppilaskunta on jokaisen Oulun yliopistossa opiskelevan etu- ja 
palvelujärjestö. Ylioppilaskunnassa tehdään päivittäin opiskelijan hyvää elämää 
noin 12 500 jäsenen puolesta. 

Ylioppilaskunnan toiminnan päämäärä on opiskelijoiden työllistyminen, edullinen 
elämä, laadukas koulutus ja yhteisöön kuuluminen. Ylioppilaskunta tarjoaakin 
jäsenistölleen monenlaisia mahdollisuuksia ajanviettoon ja vaikuttamiseen. 

Kun olet maksanut jäsenmaksun, saat opiskelijakortin tai uuden jäsentarran jo 
olemassa olevaan korttiin. Kortilla saat erilaisia etuja esimerkiksi 
opiskelijaravintoloissa ja junissa sekä busseissa. Kanna siis opiskelijakorttiasi 
mukanasi lompakossa aina. Voit törmätä alennusmahdollisuuksiin missä vaan! 

Ylioppilaskunnan jäsenenä pääset nauttimaan myös hienoista tapahtumista 
ympäri vuoden. Lukuvuosi käynnistyy Vulcanalialla – vuoden suurimmilla 
opiskelijabileillä, itsenäisyyspäivänä marssitaan näyttävästi soihtukulkueessa, 
helmikuussa juhlitaan ylioppilaskunnan vuosijuhlia akateemisia juhlaperinteitä 
kunnioittaen ja toukokuussa seikkaillaan liikunnallisesti ympäri kaupunkia Amazing 
Oulu -suunnistuskilpailussa. 

Oulun yliopiston ylioppilaskunta OYY Ylioppilaskunnan edustajisto (37 jäsentä) 
valitaan opiskelijoista ja se käyttää OYY:n ylintä päätäntävaltaa. Ylioppilaskunnan 
hallitus käyttää OYY:n toimeenpanovaltaa.  

Lisätietoja eduista, tapahtumista ja OYY:stä osoitteesta: http://www.oyy.fi/ 
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HAALARIN TUNNISTUS -OPAS 
 

Haalarit ovat opiskelijan uniformu ja tunnus omasta koulutusohjelmasta. 
Haalareiden väristä ja selässä olevasta tunnuksesta tunnistat muiden opiskelijoiden 
koulutusalan ja oppilaitoksen. Haalareita käytetään monissa erilaisissa opiskelijoille 
suunnatuissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa, ja niitä koristellaan erilaisilla 
haalarimerkeillä ja muilla hauskoilla tai käytännöllisillä asioilla. 

Ainejärjestö hankkii haalarit tyypillisesti yhdessä fukseista koostetun 
haalaritoimikunnan kanssa. Haalarit pyritään tilaamaan jo pian fuksivuoden 
alettua, heti kun niitä varten ollaan kerätty tarpeeksi sponsoreita. Sponsoreita 
hankitaan, jotta haalareiden hinta saataisiin mahdollisimman alas. Haalareiden 
saavuttua järjestetään useimmiten haalarinkastajaiset, jolloin haalarit pääsevät 
käyttöön ensimmäisiä kertoja.  

Oulun yliopiston erkkalaisten haalarit ovat kirkkaan oranssit - väri päätettiin syksyllä 
2015 äänestämällä ensimmäisten pääaineopiskelijoiden kesken. Tunnukseksi 
haalareihin valittiin jo aiemmin oppaassa esiintynyt sydän. Erkkalaisten haalarit 
ovat ainoat oranssit opiskelijahaalarit mitä Oulusta löytyy, ja tämä herättääkin 
usein ihmetyksiä ja kummastelua kanssaopiskelijoissa. Vähitellen oranssit haalarit 
ovat kuitenkin sulautuneet Oulun haalarimereen, ja meitä oranssihaalareita on ensi 
vuonna jo melko paljon! 

Ennen omien haalareiden tilaamista ja saapumista on hyvä kartuttaa omaa 
haalaritietämystä tutustumalla muiden Oulun yliopiston opiskelijoiden haalareiden 
väreihin. Haalareiden värit vaihtelevat koulutusaloittain ja paikkakunnittain, joten 
niiden tuntemiseen ei auta muu kuin kokemus ja opettelu! 
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OULUN YLIOPISTON HAALAREIDEN VÄRIT: 
 

Valkoinen: Arkkitehtikilta - arkkitehtuuri, Epimeleia - hoitotiede, Motiva - 
kasvatustiede, OHLK - hammaslääketiede, OLK - lääketiede, Prosessikilta - 
prosessitekniikka 

Neonkeltainen: Mukava - musiikkikasvatus  

Keltainen: Valenssi - kemia  

Oranssi - Spessu Ry - erityispedagogiikka 

Punainen: Koneinsinöörikilta - konetekniikka  

Tummanpunainen: Histoni - biokemia  

Viininpunainen: Atlas - maantiede 

Pinkki: Lastarit - varhaiskasvatustiede  

Vaaleanvioletti: Tiima - historia  

Violetti: Finanssi - taloustieteet, Suma - suomen ja saamen opiskelijat  

Violetti-musta: Sigma - fysiikka ja matemaattiset tieteet 

Sininen: Opela - varhaiskasvatus (Kajaani), Sähköinsinöörikilta - sähkötekniikka, 
elektroniikka, tietotekniikka (tulevaisuudessa elektroniikka ja tietoliikennetekniikka) 

Sini-kelta-punainen: Ympäristörakentajakilta - ympäristötekniikka  

Tummansininen: Blanko-tietojenkäsittelytiede  

Mintunvihreä: Optiem-tuotantotalous  

Tummanvihreä: Biofyysikot - biofysiikka, Opela - Kasvatustiede (Kajaani), Syntaksis - 
biologia, Verba - vieraat kielet  

Tummanruskea: Kultu - arkeologia, kirjallisuus, kulttuuriantropologia  

Tummanharmaa: Index - informaatiotutkimus  

Harmaa: Gieku - saamen kieli, saamelainen kulttuuri 

Musta: Communica - logopedia, Nikoli - geotiede, Otit - tietotekniikka, 
informaatioverkostot, OLO - luokanopettaja 
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SPESSUN FUKSIPASSI 2017 
 

Spessun ihka ensimmäinen fuksipassi on nyt täällä! Fuksipassi 2017 on 
tilaisuutesi saada itsellesi vuoden 2017 Superfuksi-titteli.  

Fuksipassin tarkoituksena on saada sinut tutustumaan uusiin ihmisiin, 
yliopistoon, opiskelijaelämään ja Ouluun erilaisten tehtävien avulla. 
Sinun tulee suorittaa passissa mainittuja tehtäviä ja kerätä 
nimikirjoituksia/-kirjaimia pienryhmäohjaajiltasi aina tehtävän 
suorituksen jälkeen. Se/ne jo(i)lla on eniten suoritettuja tehtäviä 
haalarikastajaisiin mennessä voittaa Superfuksi-tittelin itselleen. 
Fuksipassiin voi saa merkintöjä jo ensimmäisistä tapahtumista, joten ole 
aktiivinen, saa passisi täyteen ja ole vuoden SUPERFUKSI! 

 

 


