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Mita nyt?
Mielessäsi on varmasti satoja kysymyksiä opiskeluiden aloittamiseen liittyen,

joten tässäpä sinulle vastauksia yleisimpiin kysymyksiin ja ohjeita mitä tehdä

ennen opiskelujen alkua. 

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

✔ Ota opiskelupaikka vastaan ilmoitettuun määräaikaan mennessä! Muista

myös ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi lukuvuodelle 2018-2019. 

✔ 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 asumislisää Kelalta. Huomaa, että

opiskelijoille osoitetut opintotuki sekä asumisen tuet muuttuivat 1.8.2017

lähtien, aiheesta lisää Kelan sivuilla http://www.kela.fi/opiskelijat 



Mita viela?
✔ TULE YLIOPISTOLLE MAANANTAINA 27.8. kello 09.00! Päivä alkaa
tiedekunnan infolla salissa L1. 

Lisäksi vahvasti suosittelemme seuraavia... 

✔ Liity oman pienryhmäsi Facebook-ryhmään 

ERKKA-18: https://www.facebook.com/groups/486595915113664/ 

VEO-18: https://www.facebook.com/groups/204310280385687/ 

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 omalla

sivulla myöhemmin! 

✔ Seuraa Spessu ry:tä Facebookissa (Spessu ry) ja Instagramissa

(@spessury) niin saat kuulla erkan ajankohtaisista asioista ensimmäisenä! 

✔ Muista lomailla ja kerätä energiaa fuksivuottasi varten! 

Jos mieleesi herää lisää kysymyksiä, ole
rohkeasti yhteyksissä esimerkiksi 

pienryhmäohjaajiisi!



Yliopiston kartta

Punaisella ympyröity ensimmäisenä

päivänä tärkeät paikat: L1, KTK:n pääty ja

yliopiston bussipysäkit!
Huom! vain osa koko kartasta näkyvissä.



Fuksivastaavan 
terveiset

Hei kaikki uudet fuksit! 

Oikein paljon onnea kaikille opiskelupaikasta! Nyt voitte taputtaa itseänne

olkapäälle hienosta suorituksesta ja olla ylpeitä, kun olette onnistuneet

läpäisemään ensin Vakava-kokeen ja sen jälkeen vakuuttaneet

haastattelijanne, että juuri te olette sopiva henkilö tälle alalle! 

Ensimmäinen päivä yliopistolla tulee varmasti jännittämään. Myös minua

jännitti ensimmäinen päivä ja opintojen aloittaminen. Minä olen kotoisin

pienehköltä paikkakunnalta 350km päästä Oulusta, jonka asukasluku on

pienempi kuin yliopiston opiskelijamäärä, joten yliopisto tuntui aluksi aika

isolta paikalta. Todennäköisesti myös joillekin teistä Oulu on kokonaan uusi

kotikaupunki: aloitatte uudessa opiskelupaikassa ja saatte uusia kavereita.

Paljon uutta ja jännittävää on siis monella edessä, mutta myös paljon

hauskaa ja pääsette opiskelemaan alaa, jota olette halunneet! Vaikka alku

on jännittävää niin ei hätää, voin luvata, että te kaikki selviätte

fuksivuodesta ja koko opinnoista kunnialla!  

Tästä alkaa sitten, uusi ja ainutlaatuinen ajanjakso elämässänne: fuksivuosi

ja opiskelijaelämä. Fuksivuodesta ja opiskeluajasta kannattaa nauttia täysin

siemauksin alusta alkaen. Omasta kokemuksesta voin kertoa, että kolme

vuotta, minkä minä olen viettänyt yliopistolla, on mennyt todella nopeasti.

Joten ottakaa ilo irti ja osallistukaa kouluhommien ja tenttikirjojen lukemisen

lisäksi myös hauskanpitoon ja teitä kiinnostaviin tapahtumiin. Viettäkää

aikaa pienryhmäläistenne kanssa myös vapaa-ajalla. He ovat teidän lähin

tuki ja turva opintoihin liittyvissä asioissa seuraavat viisi vuotta, mikä on

aika pitkä aika nuoren ihmisen elämässä! 



Syksyn alku on varmasti melkoista hässäkkää, koska kaikki on uutta ja

ihmeellistä. Te tulette saamaan paljon uutta informaatiota kaikenlaisista

opintoihin liittyvistä asioista. Teillä on onneksi tukena toisenne ja sen lisäksi

pienryhmäohjaajat (PROt) sekä minä ja muut Spessun hallituksen jäsenet

olemme teidän tukenanne kaikenlaisissa asioissa. Jos jotakin jää tämän

oppaan lukemisen jälkeen epäselväksi niin älkää epäröikö olla yhteydessä

johonkin meistä.  

Nyt on kuitenkin aika nauttia vielä tästä poikkeuksellisen hienosta kesästä,

nähdään syksyllä!  

Tommi Lähdesmäki 

Fuksivastaava, Spessu ry 

tommi.lahdesmaki@student.oulu.fi 



Alkusyksyn 
tapahtumia

pe 31.8. Fuksi-iltapäivä  
su 2.9. Fuksipiknik Kiikelissä 

ti 4.9. Talent-show 
to 6.9. Erkkasauna 
la 8.9. Fuksiolympialaiset  

ti 11.9. Cityrastit 
ke 12.9. Järjestömessut & Vulcanalia 

ke 19.9. Fuksisuunnistus 

to 4.10. Fuksisitsit

Merkkaa kalenteriin!



Pro-kaverikirja
Nimi

Oma vuosikurssi

Tutoroin...

Unelmatyopaikkani alalla

Vinkki, jonka olisin itse halunnut kuulla fuksina

Parasta vastapainoa opiskelulle on...

Mari Lantto

Erkka -17

Erkka-18 -ryhmää

Kiertävä erityisopettaja, joka kävisi pienissä 
kouluissa erityisopettajana. 

Musiikki, elokuvat, nauruhetket kavereiden kanssa, 
pitkät ruokatunnit ja kahvitauot.

Jos mahdollista, osallistu niin moneen tapahtumaan kuin mahdollista. Niin 
tutustuu hyvin uusiin ihmisiin ja tietää mitkä tapahtumat ovat käymisen 
arvoisia tulevaisuudessakin! Ole rohkea, kysy apua jos sitä tarvitset ja nauti!



Pro-kaverikirja
Nimi

Oma vuosikurssi

Tutoroin...

Unelmatyopaikkani alalla

Vinkki, jonka olisin itse halunnut kuulla fuksina

Parasta vastapainoa opiskelulle on...

Jaana Huovinen

Erkka-17

Erkka-18

Yläkoulu, jossa kouluttautumista tuetaan ja 
kouluyhteisöä halutaan kehittää. Myös tutkijan 
polun haluaisin pitää mielessä. 

Ystävät, hyvät kirjat ja leffat. Jooga auttaa 
kiireen keskellä ja patoutunutta energiaa on 
hyvä purkaa sulkapalloon. 

Syksyn alussa ehdit kyllä nautiskella ja ihmetellä, 
tahti on tarkoituksellakin verkkainen. Älä mieti yksin 
liikaa sitä, mitä et vielä tiedä vaan kysy ja keskustele.



Pro-kaverikirja
Nimi

Oma vuosikurssi

Tutoroin...

Unelmatyopaikkani alalla

Vinkki, jonka olisin itse halunnut kuulla fuksina

Parasta vastapainoa opiskelulle on...

Sonja Nevasaari

Erkka-15

VEO-18

Vaikeaa varmaksi sanoa mikä olisi unelmatyöpaikkani, sillä uskon, että 
se oma juttu löytyy parhaiten työkokemuksen kautta. Tällä hetkellä 
haaveenani on kuitenkin työskennellä alakouluikäisten parissa 
erityisluokanopettajana tai laaja-alaisena erityisopettajana.

Oleilu ja rentoutuminen tärkeiden ihmisten seurassa, 
herkuttelu, liikkuminen, hömppäsarjojen katsominen ja 
neulominen,

Älä stressaa liikaa vaan aloita opinnot rennolla ja uteliaalla mielellä. Heti 
ensimmäisinä viikkoina ei tarvitse vielä tietää tai muistaa kaikkea ja se 
on okei. Omaan ryhmään kannattaa tutustua hyvin, sillä opiskeluaika on 
mukavampaa ja helpompaa kun sen voi jakaa toisten ihmisten kanssa.



Pro-kaverikirja
Nimi

Oma vuosikurssi

Tutoroin...

Unelmatyopaikkani alalla

Vinkki, jonka olisin itse halunnut kuulla fuksina

Parasta vastapainoa opiskelulle on...

Mira Känsäkoski

Erkka-15

 VEO-18

Pienryhmä

Käsityöt, kirjat, elokuvat, hyvät ystävät

Osallistu mahdollisimman moneen tapahtumaan ja tutustu uusiin 

ihmisiin. Kysy, jos jokin mietityttää. Muista, että ryhmässä on 

voimaa ja useat asiat ratkeavat yhdessä pohtimalla. 



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. https://www.oulunjoukkoliikenne.fi/etusivu 

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. PSOASin lisäksi ainakin kaupunki ja

yksityiset vuokranantajat vuokraavat asuntoja Oulussa. https://www.psoas.fi/ 

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 löydät lisää tietoa. http://www.yths.fi/ 

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/ 



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/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 löydät 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 Kelan sivuilta. 

Opintotuen lisäksi olet oikeutettu saamaan yleistä asumistukea, sillä opiskelijat

siirtyivät sen piiriin syksyllä 2017. Lisää yleisestä asumistuesta ja sen

hakemisesta Kelan sivuilta. http://www.kela.fi/opiskelijat 

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 Opintopistetalkoiden Facebook-sivu. 

https://www.facebook.com/events/1026024644093486/



Spessu ry
Spessu ry eli Oulun yliopiston erityispedagogiikan opiskelijain yhdistys ry on

tuore, vuonna 2015 alkunsa saanut ja keväällä 2016 virallisesti perustettu

ainejärjestö. Järjestö ajaa omien opiskelijoidensa etua ja järjestää esimerkiksi

erilaisia tapahtumia. Viime lukuvuonna järjestimme esimerkiksi useita bileitä,

sitsejä, marttakerhoilua, Pannari Lunnerin ja megazone-retken. Tulevana

syksynä haluamme toivottaa sinut jo nyt tervetulleeksi Erkkasaunaan ja

Spessun syyskokoukseen sekä pikkujouluihin! 

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 Olga Issakainen. Katso hallituksemme esittely seuraavasta linkistä:

https://spessury.wordpress.com/hallitus-2018/  

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 asioihin. Huomaa myös, että liittyäksesi SOOLiin

sinun täytyy kuulua myös omaan ainejärjestöösi. 

Tervetuloa joukkoomme! 

t. Hallitus



Puheenjohtajan 
tervehdysMoikka erkan fuksi tai veolainen! 

Suuret onnittelut opiskelupaikasta ja tervetuloa opiskelemaan

erityispedagogiikkaa just Ouluun. Kevään aherrus palkittiin ja hetken päästä

alkaa varmasti yksi unohtumattomimmista ja informaation täyteisimmistä

vuosista – fuksivuosi. (katso sanakirjasta kohta fuksi, koska sinä olet sitä

seuraavan lukuvuoden ajan) Varhaiserityisopettajaopiskelijoille ensimmäinen

maisterivaiheen vuosi on varmasti myös sellainen, minkä tulee muistamaan

vielä pitkään, oli se sitten heti kandidaatin tutkinnon jälkeen tai myöhemmin jo

työelämässä olleena. 

Ensimmäinen syksy ja varsinkin ensimmäinen päivä jännittää jo varmasti ja niin

jännittää kaikkia muitakin. Ei ole niin vaarallista, vaikka sanat menisi sekaisin tai

unohtaisit missä ensimmäinen luento on. Sitä varten meillä on

pienryhmäohjaajat (PROt), jotka auttavat pääsemään opiskeluissa alkuun ja

pidemmällekin syksyyn pienryhmäohjaustunneilla ja muulloinkin. 

Kannustan käymään aktiivisesti PROiden ja Spessun järjestämissä

tapahtumissa, viettämään aikaa pienryhmäläisten ja muiden erkkalaisten

kanssa ja saamaan uusia jopa koko elämän mittaisia ystäviä. Innolla siis

mukaan joukkoon heti fuksipiknikistä lähtien! Tervetuloa seuraamaan myös

hallituksen kokouksia syksyn mittaan ja hakemaan mukaan hallitukseen

myöhemmin syksyllä. 

Nyt on kuitenkin aika vielä syödä paljon jäätelöä, käydä uimassa ja nauttia

kesästä. Syksyllä nähdään! 

Olga Issakainen 

puheenjohtaja, Spessu ry 

olga.issakainen@student.oulu.fi 

PS. Jos et oo käyny Nallikarissa, 

suosittelen! (tämä ei ole maksettu 

mainos) 



Vaikuttaminen KTK:ssa 

Spessu ry:n hallitus valitaan vuosittain sääntömääräisessä

syyskokouksessa, joka järjestetään marraskuun loppupuolella. Kuka

tahansa Spessun jäsen voi asettua ehdolle hallitukseen. Järjestöslangi ja

käytänteet saattavat tuntua ja kuulostaa aluksi vierailta ja oudoilta, mutta

sitä ei kannata pelätä. Jos sinua kiinnostaa Spessun toimintaan

vaikuttaminen suosittelemme ehdottomasti hallituksen kokouksiin

osallistumista ja hallitukseen pyrkimistä marraskuussa! 

Oman ainejärjestösi lisäksi voit halutessasi päästä vaikuttamaan myös koko

tiedekunnan tasolla. Kasvatustieteellisen tiedekunnan ainejärjestöt ovat

perustamassa omaa kattokiltaa vuoden 2019 alusta. Kattokillan

perustaminen on vielä alkutekijöissään, mutta Facebook sivulta näet

uusimmat uutiset, joten käyhän tykkäämässä sivusta. 

https://www.facebook.com/Perustetaan-KTKlle-kattokilta-Lets-make-an-

Umbrella-Guild-for-KTK-237745376987953/  

Kattokillan lisäksi myös vaikuttaminen tiedekunta ja yliopistotasolla on

mahdollista. OYY hakee säännöllisin väliajoin uusia opiskelijajäseniä

erilaisiin lautakuntiin ja työryhmiin. Opiskelijajäsenenä vaikuttamisesta saat

informaatiota sähköpostitse OYY:ltä ja voit kysyä lisätietoja Spessun

hallituslaisilta. Vastaillaan mielellään teidän kysymyksiin!

Miten voin vaikuttaa 
yliopistolla? Mika on 

kattokilta?



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, ja helmikuussa juhlitaan ylioppilaskunnan vuosijuhlia

akateemisia juhlaperinteitä kunnioittaen.  

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/



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 2018-2019 luokanopettajaksi opiskeleva Emmi Turpeinen.

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 

emmi.turpeinen@sool.fi 

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



Fuksin sanakirja
Ainejärjestö – Yhdistys/yhteisö, joka koostuu saman koulutusohjelman

opiskelijoista. Ainejärjestö ajaa jäsenistönsä asioita ja etuja, sekä järjestää

monenlaisia tapahtumia. 

Approt – Baarikierros kaupungilla, jossa kerätään leimoilla kallein

haalarimerkki, jonka tulet koskaan hankkimaan (ja samalla kallein krapula) 

Arkkaritalo – Arkkitehtikillan omistama viihtyisä pienikokoinen juhlatila

kaupungin kauneimmassa miljöössä, Pikisaaressa. Wappuna täynnä ihmisiä. 

Dekaani – Henkilö, joka johtaa tiedekuntaa 

ERKO – Erillisten erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavien

opintojen opiskelijoiden ryhmän lyhenne 

Fuksi – Ensimmäisen vuoden opiskelija, jonka voi tunnistaa yliopistolla

sisätossuista ja reissuvihosta. Ovat usein hukassa ja kulkevat parijonossa.  

HOPS – Henkilökohtainen opintosuunnitelma. Tehdään  

yhdessä ensimmäisenä vuotena pro:iden ja omaopettajan avustuksella.

Opiskelija päivittää HOPS:iaan ajan mittaan. 

Jodel – Opiskelijoille suunnattu sovellus, jossa valitetaan anonyymisti

kaikesta. Älä ota henkilökohtaisesti. 

Kaarle – Ravintola Kaarlenholvi, KTK:n lempparibaari. Halpaa juotavaa ja

huonoa musiikkia. Muistathan tanssia ikkunalla 

Majokänkky – känkky, eli pitsa oululaisittain, jonka päällä on majoneesia 

Merikoski – Merikoski on legenda. Ei voi selittää. 

N:nen vuoden opiskelija –  ”Ännännen vuoden opiskelija”. Opiskelija, joka

on opiskellut yli viisi vuotta. 

Norssi –  Normaalikoulu. Harjoituskoulu, jossa suoritetaan yleensä

opetusharjoitteluita. Oulun normaalikoulut sijaitsevat Linnanmaan kampuksen

vieressä ja Koskelassa. 

Noppa – Opintopiste (op) 

Kastari ja Vanilla – Unirestan omistamat ravintolat. Parasta

opiskelijahintaista ruokaa. Kastari sijaitsee yliopiston Linnanmaan

kampuksella ja Vanilla keskustassa. 

KTK – Kasvatustieteiden tiedekunta 



KTK:n ja HUTK:in muutto – Kasvatustieteiden tiedekunta ja humanistinen

tiedekunta muuttavat nykyisistä tiloista uusiin vuoden 2018 lopussa. 

Kyykkä – Yliopistossa suosittu pihalla pelattava peli, jossa pyritään ”karttua”

(kyykkämailaa) heittämällä saamaan vastustajien kyykät (pienet puiset lieriöt)

pelikentän ulkopuolelle ja näin saavuttamaan pisteitä. 

OAJ – Opettajien ammattiliitto 

OLO-kahvio – Oulun luokanopettajien pitämä kahvio aka. Kahvila Olohuone 

Optima – Verkkoympäristö, jossa on luentomateriaalit ja palautuslaatikot. 

Inkluusio – Kaikkien yhteinen koulu, jossa myös erityisoppilaat ovat osana

koulua, eikä heitä ole sijoitettu erityiskouluun (esim. vammaiset). 

Reflektointi – Eräiden opettajien lempisana. Opettajan työssä ja opiskelussa

reflektoidaan paljon, eli mietiskellään, harkitaan, pohdiskellaan, pohditaan ja

heijastetaan opittuja asioita omaan ajatusmaailmaan ja toimintaan. Näin

tietoa pyritään omaksumaan paremmin. 

Integraatio – Erillisten yhdistäminen/yhdentäminen. Tätä termiä käytetään

paljon inkluusiokeskustelun yhteydessä. 

Segregaatio – Eriytyminen/eriyttäminen. Tätäkin termiä käytetään paljon

inkluusiokeskustelun yhteydessä. 

Sitsit – Akateeminen pöytäjuhla, jossa lauletaan, juodaan, syödään sekä

tutustutaan uusiin ihmisiin! Sitseillä tulee käyttäytyä sitsietiketin mukaan, joka

selitetään ennen sitsien alkua. 

Speksi – Interaktiivinen musiikkiteatterinäytelmä, jossa yleisö pääsee

vaikuttamaan esityksen kulkuun huutamalla omstart! Oulussa on kaksi

speksiä, lääkiksen Terwaspeksi ja kaikille avoin PahkiSpeksi. 

SOOL – Suomen opettajaksi opiskelevien liitto 

Teekkaritalo – Tekniikanopiskelijoiden yhdistyksen omistama juhlahuoneisto,

jossa voi tavata kauniita ja komeita teknillisten alojen opiskelijoita (ja myös

muita). Yleinen sitsi- ja bilepaikka. Sijaitsee Kaijonharjussa. 

Tellus – Linnanmaan kampuksella sijaitseva opiskelijoiden olohuone, jossa

voi mm. opiskella, tehdä ryhmätöitä, rentoutua, verkostoitua, kuunnella

järjestettäviä tapahtumia ja puhetilaisuuksia, juoda kahvia, ottaa torkut tai

heilutella muuten vain käsiä ja ”pöhistä”. 

Tenttiakvaario – Yliopiston tila, jossa voi tehdä tenttejä yleisten tenttiaikojen

ulkopuolella. (Vielä melko harvinaista KTK:lla) 

Toripolliisi - Toria vartioiva isokokoinen polliisi. Omistaa rautaisen katseen ja

vahvat hartiat. 



TP - Talvipäivät. Opettajaopiskelijoiden suurin ja paras valtakunnallinen

tapahtuma, jossa opettajaopiskelijat voivat kerrankin alentua lasten tasolle. 

Pegasus – Oulun yliopiston kirjasto 

Poikkarit – Poikkitieteelliset bileet, jotka järjestetään jokaisen kuukauden

ensimmäisenä tai toisena torstaina. Järjestetään Mango Discobarissa (entinen

Tivoli) 

PRO – Pienryhmäohjaaja (tuutori), johon voit turvautua ongelman sattuessa 

VEO – Varhaiserityisopettaja ja varhaiserityisopettajaksi opiskelevien ryhmän

lyhenne 

Walhalla – Muinaisten viikinkien leposija, jonne he siirtyvät kuoltuaan.

(Lääketieteellisen killan omistama bilemesta eikä talon ulkonäöstä uskoisi että

killalla on rahaa). Täällä pidetään esimerkiksi fuksisitsit 

Wappu – vähintään 14 päivää kestävä opiskelijavappu 

Wesibussi – Wappuna ajava linja 69, jonka kyydissä reivataan Amor

Infinituksen tahtiin 



Superfuksipassi

Spessun Fuksipassi 2018 on tilaisuutesi saada itsellesi Vuoden 2018

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 nimikirjaimia

pienryhmäohjaajiltasi aina tehtävän suorituksen jälkeen (voit myös ottaa

kuvan suoritetusta tehtävästä ja kysyä nimmaria myöhemmin). Hän/he ke(i)llä

on eniten suoritettuja tehtäviä Wappupiknikkiin mennessä voittaa Superfuksin

arvonimen ja palkinnon itselleen. 

Fuksipassiin voi saa merkintöjä jo ensimmäisistä tapahtumista, joten ole

aktiivinen, saa passisi täyteen ja ole vuoden SUPERFUKSI! Huom! Myös

VEO:t saavat osallistua! 





Kuvagalleria







Tämän fuksioppaan kirjoittamiseen ovat osallistuneet 

Olga, Päivikki, Tommi, Anni, Mira, Sonja, Pauliina, 

Venla, Mari ja Jaana, ja sen kokosi teille Elina 

Canva.comin ja juhlamokan voimalla!

Syksylla 
tavataan!


