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Koulutusohjelman tervehdys 
 

Tervetuloa opiskelemaan hyvinvointitekniikan koulutusohjelmaan! 

Hyvinvointitekniikan opinnoissa saatte 
poikkitieteellisen koulutuksen, jossa yhdistyy 
luonnontieteiden, tekniikan ja lääketieteen 
osaaminen. Lähtökohtana on löytää ratkaisuja 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen uutta 
teknologiaa hyödyntäen. Ala on monipuolinen 
kattaen esimerkiksi terveydenhoidon 
diagnosointi- ja hoitomenetelmät, laitteet ja 
tietotekniset ratkaisut, sekä kotihoitoon, 
kuntoiluun ja muuhun hyvinvoinnin edistämiseen 
soveltuvat ratkaisut.  

Näkymät alalla ovat hyvät, sillä Suomi on 
terveysteknologian pikku jättiläinen. Alan vienti 
kasvaa koko ajan ja ala on jo noussut suurimmaksi 
korkean teknologian vientialaksi.  Alan yritykset 
työllistävät suoraan noin 10 000 ihmistä. Oulun 
seudulle on viime aikoina perustettu kymmeniä 
uusia yrityksiä entisten rinnalle. Ala kasvaa 
maailmanlaajuisesti, kun ikääntyneiden määrä 
väestöstä kasvaa.  
 
Bisneksen lisäksi Suomessa on vahvaa tutkimusta 
lääketieteen tekniikassa ja terveysteknologiassa. 
Uudet innovaatiot syntyvät yhä useammin 
tieteiden välimaastossa.  Koulutusohjelma tarjoaa 
erinomaisen poikkitieteellisen pohjan sekä 
asiantuntija- ja kehitystehtäviin että tieteelliseen 
tutkijakoulutukseen. 

Vaikka suurin osa opinnoistanne on Linnanmaan 
kampuksella, oppiaineen sijainti Kontinkankaan 
kampuksella tuo yliopistosairaalan ja alueelle 
rakennettavan OuluHealth-kokonaisuuden 
lähellenne tarjoten harjoittelupaikkoja ja 
opinnäytetöiden aiheita.  

Hyvinvointitekniikan opiskelijat ovat pieni ja tiivis 
opiskelijaryhmä, minkä lisäksi pääsette 
tutustumaan myös muiden alojen opiskelijoihin 
yhteisillä kursseilla.  

Opetus on kansainvälistä, sillä kursseillanne on 
mukana kansainvälisen Biomedical Engineering: 
Biomechanics and Imaging -maisteriohjelman 
opiskelijoita sekä vaihto-opiskelijoita. Osa 
opetuksesta on englanniksi. Kannustan teistä 
jokaista myös lähtemään opiskelijavaihtoon 
opintojenne aikana, jotta näette mitä lääketieteen 
tekniikka on maailmalla. 

Elämässänne alkaa uusi vaihe yliopisto-opintojen 
alkaessa. Teitä ohjaavat yliopisto-opintoihin 
pienryhmäohjaajat ja omaopettajanne. Lisäksi 
saatte ohjausta usealta eri taholta. Lääketieteen 
tekniikan oppiaineen henkilökunta, eli 
opintoneuvoja, opettajat ja tutkijat ovat teitä 
varten. Kannattaa myös tutustua vanhempien 
vuosikurssien opiskelijoihin, sillä heiltä saatte 
parhaat ja tuoreimmat vinkit opintoihin.   

Opintonne sujuvan etenemisen takaa 
opetussuunnitelman pohjalta jokaiselle tehtävä 
henkilökohtainen opintosuunnitelma. Opiskelijat 
ovat mukana kehittämässä opetusta 
koulutusohjelmatoimikunnassa.  

Toivotan teidät uudet opiskelijat lämpimästi 
tervetulleiksi opiskelemaan hyvinvointitekniikkaa 
Oulun yliopistoon ja toivotan teille antoisaa 
opiskeluaikaa! 
 

Riikka Ahola 
Koulutusohjelman vastuuhenkilö 

 

 

 

 

 

  



 

OLTOn tervehdys 
 

Onnittelut opiskelupaikasta hyvinvointitekniikan 

koulutusohjelmassa. Olet valinnut 

opiskelualaksesi todella poikkitieteellisen ja 

mielenkiintoisen alan, tervetuloa joukkoomme! 

Alan poikkitieteellisyys näkyy myös 

ainejärjestössäsi: Oulun lääketieteen tekniikan 

opiskelijat ry:hyn (OLTO) saavat liittyä kaikki 

lääketieteen tekniikasta kiinnostuneet opiskelijat. 

Kuitenkin ainoastaan juuri hyvinvointitekniikan 

opiskelijoille OLTO on ensisijainen ainejärjestö eli 

kilta. 

Kiltaan kannattaa liittyä heti opiskeluiden alettua; 

näin varmistat, että pääset mukaan kaikkiin killan 

järjestämiin menoihin heti ensimmäisistä päivistä 

alkaen. Liittyminen onnistuu esimerkiksi OLTOn 

nettisivuilla www.olto-kilta.fi tai paperisen 

jäsenlomakkeen avulla, joita on jaossa muun 

muassa kiltahuoneellamme. 

Nettisivuilla voit käydä myös lukemassa lisää 

tietoa killastasi. OLTO järjestää monenlaista 

toimintaa ja tapahtumaa jäsenistölleen läpi 

vuoden: sekä vapaa-ajanvietettä että 

aktiviteetteja juhlista omaan liikuntavuoroon ja 

leffailtoihin. Voit tutustua tarkemmin tulevan 

lukuvuoden tapahtumakirjoon esimerkiksi tämän 

opuksen Tapahtumia-osiossa. Tiedottaminen 

killan toiminnasta ja tapahtumista tapahtuu killan 

oman sähköpostilistan kautta, nettisivuilla sekä 

killan Facebook-sivulla, josta kannattaa käydä 

tykkäämässä. 

Ensimmäinen syksyn tapahtuma, jonka OLTO 

järjestää, on yliopiston avajaisbileiden eli 

Vulcanalian etkot (kts. määritelmä sanastosta) 

keskiviikkona 9.9.  Syksyn tärkein tapahtuma taas 

ovat OLTOn 22-vuotisvuosijuhlasitsit, joissa 

pääsee juhlistamaan OLTOa mitä hienoimmissa 

merkeissä: illallinen kiltalaisten ja kutsuvieraiden 

kanssa sitsaten (kts. sanasto: sitsit) ja paljon 

mielenkiintoista ohjelmaa. 

OLTO järjestää pian opiskelujesi alettua myös 

OLTO-infon, joka on suunnattu erityisesti uusille 

opiskelijoille. Infossa kerrotaan vielä lisää OLTOsta 

ja sen toiminnasta. Lisäksi paikalla on etu- ja 

palvelujärjestö TEKin edustaja kertomassa 

ammattiliittoon liittyvistä tärkeistä asioista. 

Opiskeluaika on valehtelematta ihmisen parasta 

aikaa: kannattaa siis ottaa siitä kaikki ilo irti jo heti 

alusta lähtien! 

Oikein paljon onnea ja menestystä alkaviin 

opintoihisi ja lämpimästi tervetuloa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Maijala 

Puheenjohtaja 

Oulun lääketieteen tekniikan opiskelijat ry 

http://www.olto-kilta.fi/


 

Killan esittely 
 

OLTO = MEIDÄN KILTAMME 

 

Oulun lääketieteen tekniikan opiskelijat ry eli OLTO on vuonna 1993 perustettu ainejärjestö, jonka 
tehtävänä on toimia lääketieteen tekniikasta kiinnostuneiden opiskelijoiden yhdyslinkkinä Oulun 
yliopistossa. OLTO pyrkii toiminnallaan ylläpitämään yhteyksiä niin alan yrityksiin ja asiantuntijoihin kuin 
muihin yliopistoihin ja sisarkiltoihinkin. 

Kiltaan kuuluu noin 200 jäsentä, jotka edustavat poikkeuksellisen laajaa kirjoa opiskelijoita ja valmistuneita 
osaajia lääketieteellisestä, luonnontieteellisestä ja teknillisestä tiedekunnasta sekä tieto- ja sähkötekniikan 
tiedekunnasta. Killan jäseniä yhdistää kiinnostus käyttää osaamistaan lääketieteen tekniikan 
sovelluskohteisiin ja syventyä jo opinnoissaan lääketieteen tekniikkaan. 

Yhteyksiä muihin alan yrityksiin, kiltoihin ja asiantuntijoihin pyritään ylläpitämään muun muassa 
osallistumalla alan tapahtumiin (mm. Lääketieteellisen Fysiikan ja Tekniikan päivä eli LFT-päivä) ja 
seminaareihin. OLTO pyrkii järjestämään myös yritysesittelyjä ja työelämäiltoja, jotta lääketieteen tekniikan 
yritykset tulisivat tutummiksi alan opiskelijoille. Killan vaalikokous kutsuu killan oltermanniksi yhdeksi 
vuodeksi kerrallaan Oulun yliopiston opettajan, joka on toimillaan osoittanut aktiivista lääketieteen tekniikan 
alan kehittämistä ja tukemista. Oltermannin tehtävänä on tukea killan toimintaa sekä toimia yhdyssiteenä 
killan ja yliopiston henkilökunnan välillä. 

OLTO:n toiminta on kehittynyt huimasti viime vuosien aikana. Eri tiedekunnista tuleviin lääketieteen 
tekniikan opiskelijoihin tutustutaan kiltahuoneen lisäksi sauna- ja leffailloissa sekä liikunnan merkeissä 
liikuntavuorolla. Näiden lisäksi OLTO järjestää mm. sitsejä ja useita yleisiä tapahtumia yhteistyönä toisten 
kiltojen kanssa. OLTO:n isoin ja hienoin tapahtuma on viiden vuoden välein järjestettävät vuosijuhlat. 

OLTO on hyvinvointitekniikan opiskelijoille ensisijainen ainejärjestö. OLTO ei kuitenkaan ole pelkästään 
hyvinvointitekniikan opiskelijoiden kilta, vaan kaikki kiinnostuneet voivat liittyä jäseniksi. Liittyminen on 
ilmaista. Jäsenille tiedotetaan killan tapahtumista ja muista tärkeistä asioista sähköpostilistan, nettisivujen ja 
sosiaalisen median kautta sekä killan ilmoitustaululla.  



 

Killan hallituksen esittely 
 

Killan hallitus valitaan joulun alla järjestettävässä killan vaalikokouksessa. Hallitus valitaan vuodeksi 

kerrallaan ja osa hallitusnimikkeistä saattaa vaihdella vuosittain. Joillakin henkilöillä saattaa olla myös 

useampi nimike yhtä aikaa. Killan hallitus kokoustaa säännöllisesti ja vastaa killan toiminnasta ja tapahtumien 

järjestämisestä. 

Vuoden 2015 hallitus ja heidän pääasialliset tehtävänsä: 

 

Anna Maijala, puheenjohtaja 

Puheenjohtajan tärkein tehtävä on kutsua hallitus koolle kokoustamaan säännöllisin 

väliajoin, johtaa kokouksia ja koordinoida hallituksen toimintaa. Puheenjohtaja pitää 

huolen, että hallitus seuraa päätöksissään toimintasuunnitelmaa ja killan sääntöjä. 

 

Linda Rantamaa, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja, kv-vastaava 

Varapuheenjohtaja johtaa kokouksia, mikäli puheenjohtaja on jostain syystä estynyt. 

Rahastonhoitaja hoitaa killan rahaliikenteen ja pitää kirjanpitoa. 

Kv-vastaava hoitaa kansainvälisiin opiskelijoihin liittyvät asiat. 

 

Iida Kestilä, sihteeri 

Sihteeri laatii pöytäkirjan jokaisessa kokouksessa, luetuttaa ne hallituksella ja arkistoi 

ne asianmukaisesti. Sihteeri huolehtii myös jäsenrekisterin ylläpidosta. 

 

Lauri Anttila, tiedotus- ja mediavastaava 

Tiedotus- ja mediavastaava pitää huolta tiedonkulusta kiltalaisille huolehtimalla 

killan sähköpostilistasta: hän lisää siihen uudet jäsenet ja tarkkailee sen 

viestiliikennettä. Toisena tehtävänä tiedotus- ja mediavastaavalla on nettisivujen 

hoito: hän organisoi, kehittää ja päivittää nettisivuja hallituksen toiveiden mukaisesti 

ja sen kanssa yhteistyössä. 

 

Mia Hautala, PR-vastaava 

PR-vastaava huolehtii kannatusjäsenten hankinnasta, yhteydenpidosta heihin ja 

sopimuksen toteuttamisesta sekä sen täytäntöönpanosta. Hänen vastuullaan on 

myös toimia yhdyslinkkinä killan ja eri organisaatioiden sekä yritysten välillä.  PR-

vastaava huolehtii yritysvierailujen, yritysiltojen ja yhteistyökumppanien kanssa 

toteutettavan toimen järjestämisestä.  



 

Laura Tervala, KoPo- ja SoPo-vastaava 

KoPo eli koulutuspoliittinen vastaava ylläpitää tenttiarkistoa ja on opinto- ja 

tutkintoasioissa linkkinä yhteydenpitoon ja palautteeseen kiltalaisten ja eri laitosten 

tai koulutusohjelmatoimikunnan välillä. 

SoPo eli sosiaalipoliittinen vastaava huolehtii kiltaan liittyvistä sosiaalipoliittisista 

kysymyksistä, kuten terveyteen, asumiseen ja hyvinvointiin liittyvät asiat, ja ottaa 

kantaa niihin kiltalaisten puolesta. 

 

Aleksi Leviäkangas, tapahtumavastaava 

Tapahtumavastaava on päävastuussa tapahtumien järjestämisessä, suunnittelussa ja 

aikatauluttamisessa. Yhteistyötapahtumissa hän on yhteydessä kiltaan/kiltoihin, 

keiden kanssa tapahtumaa järjestetään ja infoaa muuta hallitusta suunnittelun 

etenemisestä. Tapahtumia suunnitellaan yhdessä koko hallituksen kanssa ja 

tapahtumatoimikunnissa, jotka voidaan perustaa yksittäisiä (isompia) tapahtumia 

varten (baaribileet, sitsit). 

 

Joni Nivala, isäntä, ympäristövastaava 

Isäntä auttaa tapahtumien järjestämisessä ja käytännön asioissa tapahtumiin liittyen 

esimerkiksi hoitamalla kaupassakäynnin tapahtumaa varten. Isäntä auttaa 

kiltahuonevastaavaa kiltahuoneen ostoksissa ja kunnossapidossa. 

Ympäristövastaava huolehtii killan ympäristöasioista, kuten kierrätyksestä ja pyrkii 

ohjaamaan hallitusta kestävien tuotteiden hankintaan. 

 

 

Tiina Liski, fuksivastaava 

Fuksivastaava huolehtii yhteydenpidosta fukseihin ja aktivoi heitä mukaan killan 

toimintaan. Hän voi esitellä fuksit hallitukselle tai muille kiltalaisille ja auttaa fukseja. 

 

 

Niklas Pikkarainen, liikuntavastaava 

Liikuntavastaavan pääasiallinen tehtävä on viikoittaisen liikuntavuoron pitäminen. 

Liikuntavastaava myös huolehtii killan liikuntavälineistä ja ensiapulaukusta, jotka 

liikuntavastaava tuo jokaiselle vuorolle. Lisäksi liikuntavastaava on mukana muiden 

mahdollisten liikuntapäivien järjestämisessä. 

  



 

Killalla on lisäksi vuosittain erinäinen määrä toimihenkilöitä, joiden vastuu killan asioissa on pienempi. 

Vuoden 2015 toimihenkilöt ja heidän pääasialliset tehtävänsä: 

 

Erja Metsämarttila, alumnivastaava 

Alumnivastaava huolehtii killan alumnitoiminnasta eli yhteistyöstä valmistuneiden 

kanssa. 

 

 

Petra Tjurin, hyvinvointivastaava 

Hyvinvointivastaava on hyvinvointitekniikan koulutusohjelman opiskelija, joka infoaa 

hallitusta hyvinvointitekniikan koulutusohjelmaan liittyvistä ajankohtaisista asioista. 

 

 

Pekka Suorsa, kiltahuonevastaava 

Kiltahuonevastaava huolehtii kiltahuoneen yleisestä kunnosta ja siisteydestä, ja 

hoitaa kiltahuonetta koskevat asiat. Hän hankkii kiltahuoneelle tarjottavat yhdessä 

isännän ja emännän kanssa. Lisäksi hän tiedottaa OLTOn sähköpostilistalla 

kiltahuoneeseen liittyvistä asioita 

 

 

Antti Tilja, emäntä 

Emäntä hoitaa pieniä tehtäviä ja ostoksia niin kiltahuoneeseen kuin tapahtumiinkin 

liittyen. 

 

 

Mari Huusko, neuvonantaja 

Neuvonantaja on entinen puheenjohtaja, joka toimii nykyisen puheenjohtajan 

tukena ja tiedonlähteenä. 

 

 

Neea Alho, vanha jäärä 

Vanha jäärä on yleensä vanhempi OLTOlainen, joka huolehtii, että perinteitä 

pidetään yllä. 



 

Kiltahuoneet 
 

LINNANMAAN KILTAHUONE 

OLTOn kiltahuone (HK208) sijaitsee Kemiankadun loppupäässä toisessa kerroksessa. Sinne löytää helposti 
kävelemällä Kemiankadun päähän ja sen jälkeen kääntymällä oikealle. Oikealla on ovi, joka vie portaikkoon, 
ja ei muuta kuin yläkertaan – sitten onkin jo perillä. Kyltit opastavat matkalla! 

OLTOn kiltahuone on osa kiltahuonekommuunia, jossa asustavat myös mm. Altas, Histoni, ESN ja NISO. 
Kiltojen yhteisessä käytössä ovat keittiö, isompi monitoimihuone, pelihuone ja neuvotteluhuone. Lisäksi 
kommuunista löytyvät tietenkin wc-tilat. Huoneita voi käyttää opiskeluun, pelailuun tai muuten vain 
hengailuun. Huoneissa on paljon sohvia löhöilyä varten sekä pöytiä ja tuoleja aktiivisempaan opiskeluun. 
Keittiössä on jääkaappi, mikro, vedenkeitin ja OLTOn oma kahvinkeitin. Pelihuoneesta löytyy digiboxilla 
varustettu televisio ja Darts-taulu. Monitoimihuoneessa on kiltojen yhteisomistuksessa oleva videotykki, jota 
käytetään killan tilaisuuksissa, kuten leffa-illoissa. Huoneiden ovista löytyvät varauslistat, joilla huoneita 
varataan killan yksityiskäyttöön esimerkiksi kokousta tai peli-iltaa varten. Varauslistasta kannattaa aina 
tarkistaa, ettei huonetta ole varattu toiselle killalle. 

OLTOn oma koppi sijaitsee kiltahuonekommuunin käytävän 
varrella (ovessa lukevasta suuresta OLTO-tekstistä ei voi 
erehtyä). OLTOn kopissa on iso, melkein puolet huoneesta 
kattava kulmasohva, naulakko vaatteille, hylly mukeille ja 
muille tavaroille, sekä pöytä ja tuolit. OLTOlla on myös 
kannettava tietokone vapaasti OLTOlaisten käytettävissä 
sekä tenttiarkisto ja muuta hyödyllistä materiaalia. 
Kiltahuoneesta voi lisäksi ostaa kahvia, teetä ja karkkia sekä 
hallituslaisten ollessa paikalla myös OLTOn 
haalarimerkkejä. Mikä tärkeintä, kiltahuoneelta löydät 
todennäköisesti myös hyvää seuraa! 

Lisätietoa voi tiedustella kiltahuonevastaavalta, jonka 
yhteystiedot löytyvät hallituslistasta tai killan nettisivuilta http://olto-kilta.fi/guild-room/. 

 

KONTINKANKAAN KILTAHUONE 

OLTOlla ei ole vielä mitään virallista kiltahuonetta Kontinkankaan kampuksella, mutta aika ajoin sen 
järjestämisestä käydään keskusteluja. Tosin tähän asti huonolla menestyksellä… Kontinkankaalla 
kiltahuoneen virkaa toimittaakin tällä hetkellä lääketieteen tekniikan osaston käytävällä sijaitseva 
projektilaboratorio (H101). Älä anna nimen hämätä, vaikka kyseessä onkin laboratorio niin kyllä siellä kelpaa 
istuskella ja viettää kavereiden kanssa aikaa hyppytunneilla. Sitä paitsi arkikielessä projektilabra tunnetaan 
paremmin nimellä ”koppi”, joka kuvastaa sen olemusta täydellisesti varsinkin opiskelijoiden naurunremakan 
raikuessa ylimmillään. Jos koppi ei vielä vaikuta houkuttelevalta, niin viimeistään Virtuaalisten 
mittausympäristöjen kurssin aikana joudut tekemään sen kanssa tuttavuutta, jolloin myös projektilabrassa 
sijaitsevat laitteet tulevat tutuiksi. Meille on myös kerrottu, että kyseisenä aikana kyynelten vuodattamiselta 
ei ole säästytty kopin tiloissa, joten suosittelemme tutustumaan labraan jo etukäteen.  ;)   

http://olto-kilta.fi/guild-room/


 

Tapahtumia 
 

OLTOn omat tapahtumat 

Vulcanalian etkot: Tänä vuonna 9.9. järjestettävään Vulcanaliaan OLTO:n oma etkotapahtuma, josta 
tiedotetaan heti lukuvuoden alussa lisää! Täällä fuksit pääsevät tutustumaan ensimmäistä kertaa vanhempiin 
kiltalaisiin. 

Muut etkot: OLTO järjestää kiltalaisilleen etkoja vaihtelevasti myös muihin isoihin tapahtumiin kuten 
Laskiaisbileisiin. 

OLTO-info: On fukseille ja killan jäsenille järjestettävä tapahtuma, jossa Oulun lääketieteen tekniikan 
opiskelijoiden kilta, killan hallitus ja sen tarjoamat palvelut sekä muu toiminta esitellään. Lisäksi tulevan 
vuoden tapahtumia käydään läpi. Hyvä uusien ja vanhojen OLTOlaisten kohtaamispaikka. Lisäksi TEKin 
edustaja esittäytyy. 

Liikuntavuorot: Kerran viikossa järjestettävä OLTOn oma liikuntavuoro. Laji päätetään viikoittain: 
mahdollisina lajeina tällä hetkellä jalkapallo, lentopallo ja koripallo. Syksyn liikuntavuoron paikka ilmoitetaan 
heti, kun se varmistuu. Liikuntavuorolle tarvitset sporttipassin. 

Liikuntapäivät: Sporttisia tapahtumia, joissa voidaan pelata esimerkiksi umpihankifutista tai mitä ikinä 
mieleen tuleekaan! Uusia lajiehdotuksia otetaan aina vastaan. 

Vuosijuhlasitsit: Ensimmäistä kertaa tänä syksynä (2015) ja jatkossa noin parin vuoden välein järjestettävä 
virallinen OLTOn ”syntymäpäivä”juhla. Hieno pukutilaisuus, jossa kannattaa ehdottomasti olla mukana 
sitsaamassa! 

Vuosijuhlat: Kerran viidessä vuodessa järjestettävä juhla, joka on vielä astetta juhlavampi kuin 
vuosijuhlasitsit. Järjestetään seuraavan kerran vuonna 2018. Jotkut killat järjestävät vuosijuhlat vuosittain. 

Sitsit: OLTO pyrkii järjestämään ainakin yhdet sitsit lukuvuodessa. Tänäkin syksynä päästään sitsaamaan 
ainakin vuosijuhlasitsien merkeissä. Katso määritelmä sanasto-osiosta. 

Hallituskähmintä: Syksyllä järjestettävä tilaisuus, jossa senhetkiset hallituslaiset kertovat omista 
hallituspesteistään opiskelijoille, joita killan hallitukseen liittyminen kiinnostaisi. 

Pikkujoulut: Joulun alla järjestetään perinteiset pikkujoulut. Pikkujouluissa kaikki kiltalaiset pääsevät 
tonttuilemaan, saunomaan ja tietysti pitämään hauskaa yhdessä! Tarjolla on jouluherkkuja. 

Vaalikokous: Koko killan kokous, jossa muun muassa valitaan uusi hallitus ja toimihenkilöt sekä päätetään 
seuraavan toimikauden toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta ja kutsutaan oltermanni seuraavalle 
vuodelle. Pidettävä 1.11.-15.12. välisenä aikana. 

Vuosikokous: Koko killan kokous, jossa esitetään edellisen toimikauden toimintakertomus, tilinpäätös ja 
tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden 
myöntämisestä edellisen toimikauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Pidettävä 1.2.-31.3. välisenä 
aikana. 

LFT-päivät: Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan päivä on alkukeväästä järjestettävä seminaari joka pidetään 
joka vuosi eri puolella Suomea. OLTOlla ollut tapana järjestää excu LFT-päiville, ja siellä on aina hurjan kivaa. 

Yritysvierailut: Vierailuja alan yrityksiin. Yritys esittelee toimintaansa ja mahdollisesti kierrättää opiskelijoita 
toimitiloissaan. 



 

Saunaillat: Rentoja illanviettoja, joissa saunotaan yhdessä. Yleensä saunailloissa on myös muutakin 
aktiviteettiä kuten lauta- tai juomapelien pelaamista. 

Leffaillat: Vaihtelevin teemoin pyörivät leffaillat kiltiskommuunin projektorihuoneessa. Leffailloissa pääsee 
nauttimaan aina hyvästä seurasta kuten myös hyvistä herkuista, jotka OLTO yleensä tarjoaa. 

Lautapeli-illat: Pelataan yhdessä erilaisia lautapelejä ja vietetään iltaa. OLTO omistaa useampia lautapelejä 
ja omat pelit on myös suotavaa ottaa mukaan. 

Haalarimerkkien ompeluillat: Kokoonnutaan yhdessä ompelemaan haalarimerkkejä haalareihin. 
Ompeluiltoja voidaan järjestää esimerkiksi ennen suuria tapahtumia kuten laskiaista tai vappua. 

Muut tärkeät opiskelijatapahtumat 

Vulcanalia (9.9.): OYY:n järjestämät avajaisbileet kaikille Oulun yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.  

Kiltahuonekierros: Fuksiryhmät kiertävät pienryhmäohjaajien ohjaamina kaikki yliopiston kiltahuoneet läpi. 
Kiltahuoneilla on ko. killan opiskelijoita esittelemässä kiltaansa ja myymässä haalarimerkkejä. Hyvä tilaisuus 
ostaa haalarimerkkejä valmiiksi omia haalareita varten! 

Fuksisuunnistus: Pienryhmien välillä käytävä rastimuotoinen kilpailu, jonka tarkoitus on kohottaa 
pienryhmän yhteishenkeä. Kilpailun ohessa tutustutaan muihin fukseihin ja Oulun kaupunkiin. Kisa päättyy 
yhteiseen illanviettoon, Fuksisuunnistuksen jälkibileisiin. OLTO on perinteisesti osallistunut OLuTin 
järjestämään fuksisuunnistukseen. 

Mallasappro: Syyslukukauden puolessa välissä järjestettävä tapahtuma, jossa tarkoituksena on suorittaa 
”tutkinto” juomalla tietty määrä juomia tietyn ajan kuluessa. Tutkintoja on 4 ja suoritettuaan opiskelija saa 
tutkintoa vastaavan haalarimerkin palkinnoksi. Koko yliopiston yhteinen tapahtuma, jossa opiskelijat 
kiertävät Oulun keskustassa eri baareja ja kuppiloita. Järjestäjänä Prosessikilta ry. 

Abipäivät: Syksyllä yliopiston järjestämä tapahtuma, jossa koulutusohjelmat esittelevät itsensä abeille. Myös 
hyvinvointitekniikalla on oma ständi tapahtumassa ja siihen haetaan joka vuosi esittelijät opiskelijoiden 
joukosta. 

PESTI-päivät: Keväällä järjestettävä tapahtuma, jossa yliopistolle saapuu eri alojen yrityksiä esittelemään 
itseään ständeillä abipäivien tapaan. Täältä saattaa irrota kesätyöpaikka! 

Speksit: Speksi on interaktiivista musiikki- ja tanssinumeroilla höystettyä opiskelijateatteria. Huutamalla 
OMSTART voi yleisö vaikuttaa spektaakkelin kulkuun. Oululaisia speksejä ovat TerwaSpeksi ja PahkiSpeksi, 
muita esim. NääSpeksi (Tampere) ja TeekkariSpeksi (Aalto). 

Haalaribileet: Yleensä baarissa järjestettävät bileet, joihin kaikki opiskelijat saapuvat haalareihin 
pukeutuneena. Bileissä on tapana lisäksi olla jokin teema. Killat järjestävät haalaribileitä ja bileisiin 
järjestetään yleensä ennakkolipunmyynti yliopistolla. Joskus haalaribileiden paikkana saattaa toimia myös 
esimerkiksi Teekkaritalo tai Walhalla. 

Poikkitieteelliset haalaribileet: Finanssi ry:n lähes joka kuukausi järjestämät baaribileet, jotka ovat 
suunnattu kaikille opiskelijoille. 

Laskiainen: Koneteekkareiden järjestämät suuret bileet laskiaistiistaina. Päivä alkaa mäenlaskulla Raksilassa 
ja huipentuu illan baaribileisiin. Kaikki opiskelijat osallistuvat juhlintaan. 

Wappu: Opiskelijoiden Wappu alkaa jo hyvissä ajoin ennen varsinaista vappuaattoa. Bileitä on vähintään 
viikon ajan ja ne huipentuvat Waatonbileisiin. Erityisesti teekkarit ovat tunnettuja vapunjuhlinnastaan ja 
esimerkiksi Oulun teekkariyhdistys (OTY) järjestää paljon ohjelmaa vapun aikaan. 

Wappugrillaus: OLTOlaiset kokoontuvat grillaamaan yhdessä OLTOn pallogrillillä teekkareiden Uittojen 
aikaan. 



 

Fuksin oppaat 
 

OMAOPETTAJA 

Omaopettaja on opiskelijan lähiohjaaja, joka tarvittaessa ohjaa opiskelijan hakemaan apua yliopiston tai 

muiden ohjaustahojen kautta. Hän seuraa opiskelijaryhmänsä etenemistä, ja tarvittaessa antaa tukea 

opinnoissa ja ohjaa eteenpäin. 

Oulun yliopistossa jokaiselle aloittavalle opiskelijalle nimetään oma omaopettaja. Omaopettajatoiminnan 

tavoitteena on varmistaa opintojen sujuva käynnistyminen sekä tukea opiskelijaa opintojen etenemisessä. 

Omaopettaja neuvoo ja ohjaa opiskelijaa opintojen alkuvaiheessa ja perehdyttää opiskelijaa yhdessä 

pienryhmäohjaajan kanssa yliopisto-opintojen käytäntöihin. Omaopettaja on opiskelijan lähiohjaaja, joka 

osaa antaa tietoa myös muista opiskelijoille suunnatuista palveluista. 

Omaopettaja ohjaa opiskelijaa vähintään kandivaiheen ajan, seuraa opintojen etenemistä sekä tarjoaa tukea 

ja neuvontaa opiskelun solmukohdissa. 

Niina Keränen, omaopettaja 2015 

Todettuaan ettei lääkärin työ ole ihmiselle sopivaa ja suoritettuaan kakkostutkinnon 

hyvinvointiteknologiasta, Niina toimii väitöskirjatutkijana kansalaisille suunnattujen 

e-terveyspalvelujen ja langattomien kehoverkkojen parissa. Vapaa-aikaan kuuluvat 

tee ja mörpit. Pitkän linjan opiskelijana Niina on kohdannut suurimman osan 

opiskeluun liittyvistä mokista, ja jakaa nyt mielellään tietoa niiden välttämisestä 

ja/tai niistä selviämisestä. 

PIENRYHMÄOHJAAJA 

Pienryhmäohjaaja on uuden opiskelijan ensikontakti opiskeluarkeen. Pienryhmäohjaaja eli PRO ottaa uudet 
opiskelijat vastaan yliopistoon ja perehdyttää heidät yliopiston ja tiedeyhteisön käytänteisiin yhdessä 
omaopettajan kanssa.  

Pienryhmäohjaajina toimivat saman koulutusalan ylempien vuosikurssien opiskelijat, jotka yliopisto on 
kouluttanut tehtäväänsä. Pienryhmäohjaajan johdolla uudet opiskelijat tutustuvat noin 10 hengen ryhmissä 
omaan opiskelualan, tiedekunnan ja koko yliopiston käytäntöihin, mutta ennen kaikkea opiskelukavereihin 
ja Ouluun. Näin kauempaakin, jopa ulkomailta muuttanut uusi opiskelija saa nopeasti kavereita ja kotiutuu 
paitsi yliopistolle myös Ouluun. 

Hyvinvointitekniikan pienryhmäohjaajat 2015 

Aleksi Rantanen, pienryhmäohjaaja  

Herkästi hymyilevä nuorukainen on tottunut levittämään hyväntuulisuuttaan 
muillekin samaa matkaa kulkeville unohtamatta vastaantulijoita. Sattuipa matkan 
varrelle sade tai aurinko, niin tämä kaveri on aina valmiina tarttumaan hetkeen, 
minkä takia matkassa on monesti mutkia, mutta niistähän ne parhaat muistot 
kertyvät. Reppuun on pakattu myös sangollinen rentoa meininkiä, jolla asiat 
hoidetaan helposti ja mukavasti. Vapaa-aika koostuu erilaisista hetken mielijohteista, 
mutta vakituisiin aktiviteetteihin kuuluu kiipeily. Aleksin voi luokitella oman tien 



 

kulkijaksi joka kuitenkin mielellään lainaa auttavaa kättään. Yhdyssanat hallussa tai 
ei, hauska jätkä anyway. 

Marina Isto, pienryhmäohjaaja 

Marina on asunut koko ikänsä pienessä kylässä, Ylitorniolla, ja muuttanut Ouluun 
vasta opintojen alkaessa. Tämän vuoksi, jos johonkin pitää lähteä, niin tämä neiti on 
aika varmasti eksyksissä. Siitäpä johtuen Googlesta, ja erityisesti Google Mapsista, on 
tullut hänen luottoystävänsä. Maltillisen ulkokuoren alla on hyväntahtoinen nuori 
nainen, joka on aina valmis auttamaan. Vapaa-aikaansa tämä neiti viettää leipoen, 
kirjaa lukien tai vain rentoutuen. PRO:na Marina haluaa olla auttava, helposti 
lähestyttävä ja innostava. 

 

Niklas Pikkarainen, pienryhmän varaohjaaja 

Tämä kaikkien kaveri, Oulun oma poika tunnetaan myös nimillä Niku tai Nikke. 
Rauhallisen ja järkevän ulkokuoren omaava nuorimies innostuu helposti ja on 
mielellään monessa mukana. Tästä kertookin vasta perustettu oma yritys sekä 
aktiivinen tukihenkilötoiminta. Ahkera liikkuminen kuuluu Niklaksen arkeen ja aikaa 
kuluukin jääkiekon, kiipeilyn ja muiden mahtavien harrastusten parissa. Jos jokin 
askarruttaa, Niklakselta on helppo mennä kysymään – voit ehkä saada vastauksenkin. 

 

FUKSIPASSI 

Ensimmäisinä koulupäivinä teille jaetaan OLTOn fuksipassi, johon voitte kerätä kuittauksia eri tapahtumissa 
käynneistä. Tapahtumat on määritelty passissa ja osa niistä löytyy yllä mainitussa Tapahtumat-listauksessa. 
Kuittauksia voivat antaa OLTOn hallituslaiset, toimihenkilöt ja pienryhmäohjaajat. Fuksipassi toimii tavallaan 
opiskelijoiden vapaa-ajan aktiviteettien oppaana. Tarkemmat ohjeet löydät fuksipassista, kun saat sen 
hyppysiisi.  

OLTOn fuksipassi lanseerattiin viime keväänä ja on nyt ensimmäistä vuotta käytössä fukseilla. Pääset siis 
keräämään pisteitä ensimmäisten joukossa koko OLTOssa! 

Fuksivuoden lopuksi vapun aikaan, palkitaan OLTOn vuoden fuksi. Voittajaksi valitaan eniten vuoden aikana 
pisteitä kerännyt. Joten eikun vain heti passi kouraan ja tapahtumia kiertämään! 

  



 

Tietoa yliopisto-opiskelusta 
 

YLEISTÄ 

Yliopisto-opiskelun päämääränä on kehittää opiskelijoiden kykyä tieteelliseen ajatteluun ja itsenäiseen 
työskentelyyn. Opiskelija vastaakin itse opintojensa etenemisestä ja suunnittelusta. Opintoja suunniteltaessa 
käytettään apuna henkilökohtaista opintosuunnitelmaa (HOPS), joka perustuu koulutusohjelman opinto-
oppaaseen. Hyvinvointitekniikan opinto-oppaat löydät Weboodista, Optimasta ja yliopiston sivuilta. Opinto-
opas kertoo mitä kursseja sinun tulee suorittaa läpäistäksesi tutkinnon.  Se kertoo myös missä vaiheessa 
mikäkin kurssi kannattaa suorittaa niin, että kuormitus jakautuisi tasaisesti koko lukuvuodelle ja kurssien 
esitieto vaatimukset täyttyisivät. 

Yliopistossa opiskelija vastaa siis itse opintojensa etenemisestä, joten muutamia asioita on syytä tietää. 
Korkeakouluopinnoissa opiskelijat keräävät opintopisteitä eli noppia. Kurssien laajuudet määräytyvät kurssin 
kuormituksen mukaan, eli 5 opintopisteen kurssi vaatii enemmän työtä kuin 2 opintopisteen kurssi. 1 
opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä. 
Vuoden aikana opiskelijan tulisi suorittaa 60 opintopistettä pysyäkseen opetushallituksen eli OPH:n 
säätämässä aikataulussa. Määrä on realistinen, sillä se on laskettu opiskelijalle määräytyvän kuormituksen 
mukaan. Opetus- ja kulttuuriministeriön eli OKM:n rahanjakomallin mukaan yliopistot saavat vuosittain 
tietyn määrän rahaa mm. sen mukaan kuinka moni yliopiston opiskelija on suorittanut vuoden aikana 55 
opintopistettä. Oulun yliopiston sisäisen rahanjakomallin mukaan koulutusohjelmat saavat varoja myös 
samalla periaatteella. Tämän lisäksi myös Kela on kiinnostunut suorittamiesi opintopisteiden määrästä. Kela 
velvoittaa suorittamaan 5 opintopisteen edestä kursseja jokaista nostamaasi opintotukikuukautta kohden, 
joka tarkoittaa esim. 9 kuukaudelta 45 opintopistettä. Kerääntyneiden opistopisteiden määrä tarkistetaan 
vuosittain aina lukuvuoden päätyttyä.  

Tutkinnot 

Yleisesti ottaen yliopisto-opiskelu on kaksivaiheinen, joka koostuu alemmasta ja ylemmästä tutkinnosta. 
Alempaan korkeakoulututkintoon eli kandidaatin tutkintoon opintopisteitä tulee kerätä 180, jotka on jaettu 
tasaisesti 3 vuodelle. Ylempi korkeakoulututkinto eli maisterin tai diplomi-insinöörin tutkinto on 120 
opintopistettä, jotka suoritetaan 2 vuoden aikana. Hyvinvointitekniikan koulutusohjelmassa valmistutaan 
ensiksi terveystieteiden kandidaatiksi ja sen jälkeen terveystieteiden maisteriksi. Tutkintonimike riippuu 
koulutusohjelmasta. 

Periodijärjestelmä 

Yliopisto on siirtynyt jaksojärjestelmään, joka koostuu neljästä pääjaksosta 1-4 ja kahdesta tukijaksosta 0,5. 
Opiskelu tapahtuu pääasiassa pääjaksojen aikana. Muutamat kurssit saattavat venyä jaksoille 0 ja 5, mutta 
tukijaksot on tarkoitettu eritoten uusintatenteille. Uuden jaksojärjestelmän myötä kuormitus on pyritty 
jakamaan niin, että opiskelijalle kertyy keskimäärin 15 opintopistettä per pääjakso. Kurssit voivat kuitenkin 
jakautua esim. periodeille 1-2. Jaksot lukuvuodelle 2015–2016: 

0 PERIODI: 10.8.-28.8. 
1 PERIODI: 31.8.-23.10. 
2 PERIODI: 26.10.-18.12. 
3 PERIODI: 11.1.-11.3. 
4 PERIODI: 14.3.-13.5. 
5 PERIODI: 16.5.-27.5. 

 

 



 

Kursseille ilmoittautuminen 

Kursseille ilmoittaudutaan Weboodin kautta heti lukukauden alussa ja innokkaimmat tekevät sen jo 
loppukesän aikana. Yleisesti ottaen kursseille on tullut ilmoittautua ennen ensimmäistä luentoa, mutta 1. 
vuoden opiskelijoille ilmoittautuminen on auki vielä 1. opiskeluviikon, jotta opiskelijat kerkeävät 
perehtymään uusiin käytänteisiin. Kurssi-ilmoittautumiset on hyvä tarkastaa aina ennen uuden jakson alkua. 

Läsnäolo luennoilla 

Yliopistossa on paljon luentokursseja. Läsnäolo luennoilla ei ole pakollista kuin joillain kursseilla. On kuitenkin 
suositeltavaa osallistua luennoille, jos se sopii omaan opiskelutyyliin. Luennoilla tulee nimittäin tutuksi kanssa 
opiskelijoiden kanssa ja ne rytmittävät arkea. Lisäksi niillä saa monesti sellaisia vinkkejä opiskeluun, mitä 
materiaaleista ei saa. Jos kuitenkin omaan opiskelutyyliin sopii paremmin itsenäinen opiskelu niin joka 
tapauksessa kurssin aloitusluennolle on hyvä osallistua. Näin varmistut, että olet perillä kurssilla olevista 
käytännöistä ja periaatteista. 

Tentit 

Yleisesti ottaen kurssit päättyvät aina tenttiin, joka järjestetään kurssin päätteeksi. Osalla kursseista saattaa 
lopputentin lisäksi olla väli- tai osakokeita kurssin aikana ja niillä saattaa olla helpompi läpäistä kurssi kuin 
pelkällä loppukokeella. Kaikilla kursseilla ei välttämättä ole tenttiä vaan kurssilla opetetun asian osaaminen 
todistetaan muulla tavoin. Tentteihin ilmoittaudutaan WebOodissa. 

Uusinnat 

Tenttiuusinnat tulevat tarpeeseen, jos opiskelija on estynyt pääsemästä suunniteltuun tenttitilaisuuteen tai 
opit eivät olekaan menneet perille riittävän hyvin. Uusintoja järjestetään jokaiselle kurssille vuoden aikana 
kaksi kappaletta, joten yhteensä tentti mahdollisuuksia on kurssia kohden kolme. Uusinta on yleensä aina 
muutaman viikon päästä edellisestä tentistä tai jaksojen 0 ja 5 aikana. Suositeltavaa kuitenkin on, että 
opiskelijat osallistuisivat aina ensimmäiseen järjestettävään tenttitilaisuuteen, jotta kuormitus pysyisi 
suunnitellun mukaisena. On hyvä mainita, että uusintoja tulee opiskelujen aikana lähes kaikille, joten niissä 
ei ole hävettävää. Uusintoihinkin ilmoittaudutaan WedOodissa. 

Akateeminen vartti 

Yliopistossa on käytössä akateeminen vartti, jolla tarkoitetaan sitä, että luennot alkavat vartin yli, jos ei toisin 
ilmoiteta. Esimerkiksi kello kahdeksan luento alkaa 8.15. Tentit alkavat kuitenkin aina tasatunnein! Lisäksi 
lääkiksessä luennot alkavat yleensä tasatunnein samoin kuin monilla kursseilla harjoitukset, seminaarit ja 
demonstraatiot saattavat alkaa jo tasalta. 

Kampukset 

Oulun yliopisto jakautuu kolmelle kampukselle. Linnanmaan kampusalue luetaan pääasialliseksi 
yliopistoalueeksi, sillä siellä eri tiedekunnat kohtaavat ja meininki on hyvin poikkitieteellistä. Kontinkankaan 
kampus sijaitsee Oulun yliopistollisen sairaalan vieressä ja siellä ovat kaikki lääketieteellisen alan opiskelijat. 
Tämän lisäksi arkkarit eli arkkitehtiopiskelijat ovat linnoittautuneet omalle ”kampukselleen” keskustaan. 
Kampuskartat löydät täältä! 

Osoitteita:  

Linnanmaa, Pentti Kaiteran katu 1, 90014 Oulu 

Kontinkangas, Aapistie 5, 90220 Oulu 

Keskusta, Aleksanterinkatu 6, 90100 Oulu 

 

 

https://weboodi.oulu.fi/
http://www.oulu.fi/yliopisto/kartat


 

Tärkeimpiä nettiosoitteita: 

Uuden opiskelijan opas osoitteessa http://www.oulu.fi/external/opiskelijan_opas.pdf. Kannattaa 
tutustua ellei ole jo niin tehnyt! 

 O365: http://o365.oulu.fi 

o Yliopiston sähköposti, kannattaa seurata aktiivisesti! Esim lääketieteen tekniikka infoaa 
joidenkin kurssien alkamisesta sähköpostilistalla ja joillekin kursseille ilmoittautuminen 
tapahtuu pelkästään sähköpostin välityksellä. 

o O365:ssa on ilmaiset Microsoft Officen palvelut pilvipalveluna.  

 WebOodi: https://weboodi.oulu.fi 

o Kursseille ja tentteihin ilmoittautuminen tapahtuu pääosin WebOodissa, lukuun ottamatta 
joitakin lääkiksen kursseja, joille ilmoittaudutaan opintoneuvojan kautta. Weboodista löydät 
myös opintosuoritukset, suoritusotteet, henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli 
OodiHOPSin ja palautejärjestelmät. Lisäksi yliopistoon läsnä olevaksi ilmoittautuminen 
tapahtuu kätevimmin WebOodin kautta. Samalla kannattaa päivittää myös omat 
yhteystietosi ja tiedonluovutusluvat. 

 Optima: https://optima.oulu.fi 

o Oppimisympäristö, joka on käytössä ainakin lääkiksen ja sähkötekniikan kursseilla. Ympäristö 
tarjoaa kattavasti kurssimateriaaleja ja ajankohtaisia tiedotteita kurssien aikatauluista. 
Poikkeuksena fysiikan laitoksen kurssit, joihin käytetään Wikiä, ja matematiikan kurssit, 
joihin saa materiaalin yliopiston monistemyymälästä tai teknillisen matematiikan 
nettisivuilta. Verkkokurssit toteutetaan usein Optiman kautta. 

o Lisäksi kannattaa tutustua ja hyödyntää myös Hyvinvointitekniikan Optima-ympäristössä 

olevan infoseinän tarjoamaan materiaaleihin (HOPS, lukujärjestys, kurssilistaukset, tutkinnot 

jne.) ja siellä oleviin linkkeihin. Optima-ympäristö toimii muutenkin Lääketieteen tekniikan 

opintojen tukikeskuksena ja materiaalipankkina. Siellä myös tiedotetaan ajankohtaisimmista 

asioista ja annetaan apua opiskeluun. Muista siis hyödyntää sitä, vaikka sinulla ei olisikaan 

meneillään mitään kurssia Hyvinvointitekniikan opiskeluympäristössä. 

 Wiki: https://wiki.oulu.fi 

o Fysiikan laitoksella ja muilla luonnontieteilijöillä käytössä oleva oppimisympäristö, jossa 
julkaistaan kurssien materiaalit ja ajankohtaisia tiedotteita.  

 Noppa: https://noppa.oulu.fi 

o Wikin tilalle tullut avoimen materiaalin tarjoava opintoportaali, joka käytännössä korvaa 
opintojaksojen muut nettisivut. Käytössä muutamilla kursseilla, synkronoi Weboodin ja 
Lukkarin kanssa. 

 Lukkari: https://lukkari.oulu.fi 

o Sähköinen opiskelijalukujärjestys, jonne voit laatia oman lukujärjestyksesi Oodin 
opetustapahtumien ja HOPSin pohjalta.  

EDELLÄ MAINITTUIHIN PALVELUIHIN JA TIETOJÄRJESTELMIIN KIRJAUDUTAAN YLIOPISTON PAJU-
TUNNUKSELLA!  

 

http://www.oulu.fi/external/opiskelijan_opas.pdf
http://o365.oulu.fi/
https://weboodi.oulu.fi/
https://optima.oulu.fi/
https://wiki.oulu.fi/
https://noppa.oulu.fi/
https://lukkari.oulu.fi/


 

 Oulun lääketieteen tekniikan opiskelijat ry (OLTO): http://olto-kilta.fi 

o Hyvinvointitekniikan opiskelijoiden ensisijainen ainejärjestö, löytyy myös Facebookista. 
Tietoa ajankohtaisista tapahtumista (työelämäillat, yritysvierailut, bileet, LFT-päivät) jne. 

 Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY): http://oyy.fi  

o Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) on jokaisen Oulun yliopistossa perustutkintoa 
opiskelevan etu- ja palvelujärjestö. OYY tarjoaa myös hyödyllisiä nettisivuja. 

o Oululaisen opiskelijan aloitussivu: http://webcgi.oulu.fi/opiskelijalle/  

o Fuksin muistilista: http://www.oyy.fi/content/fuksin-muistilista-kiinni-opiskelijael-m-n  

o OYY:n sähköpostilistat: http://www.oyy.fi/opiskelijalle/oyyn-palvelut-ja-
tapahtumat/informaatiokanavat/sahkopostilistat/  

 Korkeakouluopiskelijan opiskelijakortti: http://frank.fi/  

o Frank.fi osoitteesta saat tilattua korkeakouluopiskelijan opiskelijakortin, jolla saat erilaisia 

opiskelijaetuja mm. KELA:n korvaaman opiskelijalounaan sekä opiskelija-alennuksen VR:n ja 

matkahuollon lipuista. Oikeus opiskelijaetuihin on uusittava lukuvuosittain ilmoittautumalla 

läsnä olevaksi yliopistoon, maksamalla Oulun yliopiston ylioppilaskunnan jäsenmaksun ja 

hakemalla lukuvuositarran opiskelijapalveluista. Sivuilta löytyy myös muita alennuksia! 

 Oulun yliopiston tarjoamia sivustoja: 

o Yliopiston kirjaston nettisivuilla voit kätevästi vaikka kotoa tehdä teoshakuja, varata teoksia 
ja uusia lainoja. Lisää infoa kirjastokierroksen yhteydessä. http://www.oulu.fi/kirjasto  

o Oulun korkeakoululiikunta tarjoaa monipuolisia liikuntapalveluita yksilölajeista 
joukkuelajeihin. http://oulunkorkeakoululiikunta.fi  

o Opiskelijakeskus: http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opiskelijakeskus  

o Opiskelijajärjestöjä: aine- ja harrastejärjestöt: 
http://www.oyy.fi/jarjestoille/jarjestotoiminta  

o Opintotuki: http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opintojen-tueksi/opintotuki  

o Opiskelun tehostamisen teemaluonnot: http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opiskelun-
tehostaminen/teemaluennot  

o Oppaat: http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/oppaat  

o Tietohallintopalvelut opiskelijoille: http://www.oulu.fi/th/node/2928 

o Teknillisen tiedekunnan matematiikan jaos: http://s-mat-pcs.oulu.fi/ 

o Sähkötekniikan osasto: http://www.oulu.fi/ee  

 Muita hyödyllisiä linkkejä: 

o Ruokailu (uniresta): http://uniresta.fi  

o Terveydenhoito (Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, YTHS): http://www.yths.fi/  

o Kansaneläkelaitos, KELA: http://kela.fi/  

Muistutetaan vielä, että kannattaa tutustua ja hyödyntää Hyvinvointitekniikan Optima-ympäristön 

infoseinää ja sen tarjoamia materiaaleja ja linkkejä, vaikka sinulla ei juuri olisikaan mitään Hyten kurssia. 

http://olto-kilta.fi/
http://oyy.fi/
http://webcgi.oulu.fi/opiskelijalle/
http://www.oyy.fi/content/fuksin-muistilista-kiinni-opiskelijael-m-n
http://www.oyy.fi/opiskelijalle/oyyn-palvelut-ja-tapahtumat/informaatiokanavat/sahkopostilistat/
http://www.oyy.fi/opiskelijalle/oyyn-palvelut-ja-tapahtumat/informaatiokanavat/sahkopostilistat/
http://frank.fi/
http://www.oulu.fi/kirjasto
http://oulunkorkeakoululiikunta.fi/
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opiskelijakeskus
http://www.oyy.fi/jarjestoille/jarjestotoiminta
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opintojen-tueksi/opintotuki
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opiskelun-tehostaminen/teemaluennot
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opiskelun-tehostaminen/teemaluennot
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/oppaat
http://www.oulu.fi/th/node/2928
http://s-mat-pcs.oulu.fi/
http://www.oulu.fi/ee
http://uniresta.fi/
http://www.yths.fi/
http://kela.fi/


 

Näin pääset alkuun 
 

ASUNTO 

Hyvinvointitekniikan opiskelijana voi iloita – asua voi melkeinpä missä päin Oulua vain, sillä kampukselta 
toiselle pitää kuitenkin siirtyä, monesti jopa kesken päivän. Moni kuitenkin asuu lähellä toista kampusta, siis 
joko Linnanmaalla tai Kontinkankaalla, tai keskustassa. Edullisia asumisvaihtoehtoja löytyy esimerkiksi 
PSOASilta, Sivakalta, OsNalta ja SATOlta. Asuntoja löytyy myös yksityisiltä markkinoilta. Asuntoa kannattaa 
hakea mahdollisimman nopeasti opiskelupaikan varmistuttua, sillä heinä-elokuussa kysyntä opiskelija-
asunnoista on kovinta! 

HUONEKALUT JA KODINKONEET 

Oulun huonekalu- ja kodinkoneliikkeet sijaitsevat pääosin Limingantullissa (Jysk, Gigantti) ja Taka-Lyötyssä 
(Kodin1, Asko, Isku, Sotka, Musta Pörssi, Vepsäläinen ym.) sekä Ritaharjussa (Jysk, Masku) ja Kaakkurissa 
(Verkkokauppa). Lähin IKEA sijaitsee Haaparannalla, noin 130 km pohjoiseen. 
Edullisia, käytettyjä huonekaluja löytää kierrätyskeskuksesta (osoite Kurkelantie 2, Värtössä) tai Suomen 
Punaisen Ristin Kontista (Jääsalontie 12, Limingantullissa). Myös kirpputoreja ja Facebookin Myydään-
Ostetaan-Vaihdetaan-Annetaan –palstoja sekä tori.fi-sivustoa kannattaa seurailla. 
 

KULKUYHTEYDET 

Oma polkupyörä on Oulussa ehdoton! Oulussa on erinomainen pyörätieverkosto. Hyväksi todettuja 
pyöräliikkeitä ovat esimerkiksi Pyörä-Suvala, Jussin Pyöräpiste, Intersport Joutsensilta ja Rintamäki. Myös 
edellä mainitut Facebookin MOVA-palstat ja tori.fi pursuavat myytäviä pyöriä. 
Yhtä ehdoton kuin toimiva pyörä on myös kunnollinen lukko, sillä Oulussa pyöriä varastetaan todella paljon. 
Kannattaa siis panostaa siihen. 
Oulun joukkoliikenteessä opiskelijan 30 päivän kausikortti maksaa vuonna 2015 42€. Tänä syksynä on siirrytty 
käyttämään uutta Waltti-järjestelmää. Yksi bussimatka maksaa n. 3€ riippuen matkan pituudesta (esimerkiksi 
kampukselta toiselle 3,3€, suora yhteys bussilla numero 2) ja yöllä tuplat. Lisää voi lukea sivulta 
http://oulunjoukkoliikenne.fi ja bussireittejä voi etsiä Google Mapsistä. Osalla bussipysäkeistä on 
reaaliaikaiset näytöt, jossa kerrotaan bussin tämänhetkinen sijainti ja arvioitu saapumisaika. 
 

RUOKAA 

Opiskelijahintaista ruokaa saa kaikista Unirestan ravintoloista sekä Kontinkankaalla myös Amikastilta 
(Kastellin tutkimuskeskus) ja Kotkasta (OYS). Saadaksesi alennuksen tulee sinun esittää opiskelijakortti (jos et 
ole vielä korttia saanut riittää todistukseksi kuitti ylioppilaskunnan jäsenmaksun suorittamisesta, jossa on 
yliopiston leima). Tavallinen lounas maksaa 2,60€, puurolounas 1,95€ ja erikoisannokset 4,95€. Lääkiksen 
lähellä sijaitsee OAMK, josta on saanut ruokaa hintaan 1,25€. Jatkossa kuitenkin mahdollisesti vieläkin 
halvemmalla… Keskustassa opiskelijaruokaa tarjoavat ravintola Vanilla, ODL:n Katri Antell ja Fazer Amica. 
Muita hyviä oululaisia mättöpaikkoja ovat esimerkiksi Kauppuri 5 (kuuluisat burgerit), Olivia, Tuba ja Café 
Rooster (mahtavat brunssit molemmissa) sekä lukemattomat pizzeriat (eli känkkylät). 
 

PARKKIPAIKAT 

Sekä lääkiksellä että Linnanmaalla parkkipaikkoja on niukasti, ja väärin parkkeeraamisesta sakotetaan 
herkästi. Kannattaa siis muistaa laittaa parkkikiekko ja tarpeen mukaan käydä lisäämässä siihen aikaa. 
Kannattaa myös tarkistaa paikoitusalueet etukäteen ja saapua ajoissa paikoille niin paikan etsimisessä ei tule 
kiire.  

http://oulunjoukkoliikenne.fi/
http://oulunjoukkoliikenne.fi/


 

YTHS 

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö tarjoaa yliopiston opiskelijoille terveyspalveluita. Palvelu toimii 
takaisinsoittoperiaatteella, eli jätät heille soittopyynnön ja he soittavat takaisin, kerrot huolesi ja sitten 
varataan sopiva aika. Aamuisin on myös yhteispäivystys äkillisesti sairastuneille ilman ajanvarausta. YTHS:n 
toimipiste sijaitsee Linnanmaalla osoitteessa Yliopistokatu 1 A, aukioloajat ja puhelinnumerot löytyvät 
netistä: http://yths.fi 
 

KELA 

Opintotukea kannattaa muistaa hakea viimeistään siinä kuussa, missä opinnot alkavat, eli tässä tapauksessa 
syyskuussa. Hakemuksen tekee näppärästi netissä osoitteessa http://kela.fi. Jos käyt töissä opintojen ohella, 
kannattaa olla tarkkana, etteivät vuositulorajat ylity tai muuten Kela alkaa periä maksamiaan tukikuukausia 
takaisin! Kelan sivuilta löytyy myös laskuri, jolla voi arvioida, montako tukikuukautta sinulla on vuodessa 
käytettävänäsi jos tiedät vuositulosi. 
 

  

http://yths.fi/
http://kela.fi/


 

Fuksin Sanakirja 
A 

Akateeminen vartti 

Mikäli toisin ei ilmoiteta, luennot alkavat vasta vartin yli ilmoitetun ajan, esimerkiksi 10 alkava luento 10:15. 
Poikkeuksena lääkis, jossa iltapäivän luennot alkavat tasalta. Alkamisajankohta voidaan myös päättää 
kurssikohtaisesti. Tentit puolestaan alkavat aina tasalta. 

Alumni 

Jo valmistunut opiskelija. 

Assistentti (Assari) 

Assistentteja tapaa laskuharjoituksissa. Yliopistolla töissä opiskelujen lomassa tai jopa valmistuneita. Heiltä 
voi kysellä apua kun oma tietotaito ei riitä. 

Aularavintola (Aula) 

Yksi Linnanmaan kampuksen ravintoloista. Sijaitsee suurten luentosalien L1-L4 läheisyydessä. Yläkerrassa 
kahvila, alakerrassa monenlaista ruokaa, ks. Wokkipaja. 

B 

Bumerangi 

Takaisin opiskelijalle palautettu harjoitustyö tai työselostus, jossa korjattavaa tai muuta huomautettavaa. 

D 

Datania 

Linnanmaan kampuskahvila-ravintola Tietotalossa. 

Dekaani 

Tiedekunnan isopomo eli johtaja. Jokaisella tiedekunnalla on omansa. 

Discus 

Yksi Linnanmaan kampuksen opiskelijaravintoloista. Erikoisuutena pizzat ja herkkuannokset! 

E 

Etkot 

Tapahtuma, jossa valmistaudutaan henkisesti illan juhlakoitokseen, kts. Pohjat. 

Excursio (excu) 

Pitkä tai lyhytkin opinto- tai tutustumismatka, esim. yritysvierailu tai vastaava. OLTOn vuosittainen excu LFT-
päiville järjestetään helmikuussa. 

 

 



 

F 

Finanssi 

Kauppatieteiden opiskelijoiden kilta, tunnettu jokakuisista Poikkitieteellisistä haalaribileistä eli Poikkareista. 

Fuksi 

Yleisnimitys ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille opiskelualasta riippumatta. Esimerkiksi sinä <3 

Fuksipassi 

Fuksipassiin kerätään pisteitä erinäisistä tapahtumista. Eniten pisteitä kerännyt fuksi kruunataan 
Superfuksiksi Wappuna. Fuksipisteitä antavat pienryhmäohjaajat ja OLTOn hallitukseen kuuluvat. 

Fuksipiste 

Fuksipisteet ovat todisteena osasuorituksista, joita uusi terveystieteiden ylioppilas kerää fuksivuonnaan 
kasvaakseen uuteen rooliinsa yliopisto-opiskelijana. Pisteiden keräämisen tarkoituksena on aktivoida 
opiskelijoita heti alusta asti mukaan sekä killan että koko yliopiston toimintaan. 

(OLuTin) Fuksisuunnistus 

Pienryhmien välillä käytävä rastimuotoinen kilpailu, jonka tarkoitus on kohottaa pienryhmän yhteishenkeä. 
Kilpailun ohessa tutustutaan muihin fukseihin ja Oulun kaupunkiin. Kisa päättyy yhteiseen illanviettoon, 
Fuksisuunnistuksen jälkibileisiin. OLTO on perinteisesti osallistunut OLuTin järjestämään 
fuksisuunnistukseen. 

H 

Haalari 

Paras ja helpoin bilevaate. Eri alojen opiskelijat voi helposti erottaa toisistaan haalareiden värin ja selän logon 
perusteella. Joidenkin alojen fuksit saavat haalarit jo syksyllä mutta toiset vasta keväällä. Olton haalarit ovat 
samanlaiset kuin lääketieteen opiskelijoilla, mutta selän logopainatus on erilainen. 

Haalarimerkki 

Haalareita voi koristaa niihin ommeltavilla haalarimerkeillä, joita saa erinäisistä tapahtumista ja voi ostaa 
toisilta killoilta, ainejärjestöiltä ja harrastejärjestöiltä. Yleistä on myös merkkien vaihtelu muiden yliopistojen 
opiskelijoiden kanssa. 

Hallitus 

Killan toimeenpaneva elin. Hallitus toimihenkilöineen vastaa killan tapahtumien ym. järjestämisestä. Kuka 
tahansa kiltalainen voi asettua ehdolle hallituspaikkoihin. Edustajat valitaan vaaleilla pikkujouluaikaan 
pidettävässä vaalikokouksessa. Pesti on näin vuoden mittainen. 

Humanisti 

Humanistisen tiedekunnan opiskelija. 

I 

Ilmoitustaulut 

Täynnä tärkeää asiaa, ja niitä on ihan joka puolella. Meidän laitoksen ja OLTOn ilmoitustaulu löytyy 
Kontinkankaan kampukselta, aulasta 7A. Muita tärkeitä ilmoitustauluja löytyy Linnanmaalta ATK-käytävältä 



 

(TTK:n matematiikan osasto, välikokeiden tulokset & viikkokotitehtävät), Fysiikankäytävältä (Fysiikan laitos, 
välitenttien tulokset) sekä fysiikan laboratorioista (kannattaa käydä vilkuilemassa bumerangitilannetta). 

J 

Jatkot 

Ravintolasta/bileistä poistumisen/poistamisen jälkeen tapahtuva asunnon tai kämpän (ei välttämättä oman) 
alkoholijuomavaraston täydellinen tuhoaminen. 

Julinia 

Linnanmaan kampuksen humanistipään opiskelijaravintola. Täältäkin saa herkkuruokaa. 

Jäynä 

Jäynä on käytännön pila, joka tuottaa huvia jäynääjille, jäynättäville ja muille asiasta kuuleville. Teekkareiden 
perinteitä. 

K 

Kaarle(nholvi) 

Yleinen bilebaari. Oulun hikisin tanssilattia ja legendaariset ikkunalaudat. 

Kandi 

Eli kandidaatin tutkinnon suorittanut opiskelija. Vaihtoehtoisesti myös viittaa kandityöhön, tuohon 10 
opintopisteen rypistyksee,n joka naputellaan kolmannen vuoden tienoilla. 

Kastellin Amikast 

Kastellin tutkimuskeskuksen (Aapistie 1) opiskelijaravintola. 

Kilta 

Ainejärjestö. Melkein jokaisella opiskelualalla on omansa. Järjestää tapahtumia ja toimii koulutusohjelmansa 
opiskelijoiden yhdyssiteenä. 

Kiltahuone (kiltis) 

Jokaisella killalla on oma kiltahuoneensa, joissa voi viettää luentojen välistä aikaa tai kokoontua tekemään 
ryhmätöitä. OLTOn kiltis löytyy huoneesta HK208. Kiltikseltä voi ostaa kahvia ja pikkusuklaata. 

Kontinkangas 

Paikka, jossa lääketieteen kampus sijaitsee. 

Kotka 

OYSin puolella sijaitseva ravintola, josta saa myös opiskelijahintaista ruokaa. 

Krapula 

Bileitä seuraavan aamun olotila. Krapulan tasot: 1. Pelkää, että kuolee. 2. Toivoo, että kuolee. 3. Pelkää, ettei 
kuolekaan. 

Kyhi 

Kiltayhdyshenkilö. Kts TEK. 



 

Kylteri 

Kauppatieteen ylioppilas. 

L 

Laskiainen 

Koneteekkareiden järjestämät suuret bileet talvella. Päivä alkaa mäenlaskulla Raksilassa ja huipentuu illan 
baaribileisiin. 

Laskuharjoitus (laskarit) 

Kursseilla järjestettäviä opetushetkiä, joihin saa mennä laskemaan kotitehtäviä ja kysymään apua assareilta. 
Yleensä vapaaehtoisia mutta erittäin suotavaa olisi käydä. 

LFT-päivä 

Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan päivä, alkutalvesta järjestettävä seminaari joka pidetään joka vuosi eri 
puolella Suomea. OLTOlla ollut tapana järjestää excu LFT-päiville, ja siellä on aina hurjan kivaa. 

Linnanmaa 

Paikka, jossa yliopiston pääkampus (eli kaikki miinus lääkis ja tällä hetkellä vielä arkkitehdit) sijaitsee. 

Luento 

Se perustavanlaatuinen opetusmuoto, jossa luennoitsija puhuu salin edessä ja opiskelijat kuuntelevat, 
kirjoittavat muistiinpanoja, tarkistavat mitä on ruuaksi, vastaavat sähköposteihin ja WhatsApp-viesteihin ja 
koettavat olla nukahtamatta. 

Läsnäolopakko 

Joillakin kursseilla on pakko olla paikalla, joillakin ei. Riippuu kurssin luonteesta ja kurssin pitäjästä. Yleensä 
kannattaa kuitenkin pyrkiä käymään luennoilla ja laskuharjoituksissa, sillä se helpottaa tentin läpäisyä 
kummasti. 

M 

Medisiina 

Lääkiksen opiskelijaravintola. 

N 

Noppa 

1. Nettisivu, josta voi tarkistaa joidenkin kurssien luentojen ajankohdat, luentomateriaalit ja 
laskuharjoitukset, 2. Opintopiste. 

O 

OHLK 

Oulun hammaslääketieteen kilta ry. 

OKKL 

Oulun korkeakoululiikunta. Järjestää ryhmäliikuntaa ja erilaisia pelivuoroja opiskelijoille. 



 

OKM 

Opetus- ja kulttuuriministeriö, joka on valtioneuvostoon kuuluva ministeriö, jonka toimiala kattaa sivistys-, 
kulttuuri- ja kirkollisasiat. Sen alaisuudessa toimivat mm. opetushallitus ja ylioppilastutkintolautakunta. 

OLK 

Oulun lääketieteellinen kilta ry. 

OLTO 

Oulun lääketieteen tekniikan opiskelijat ry, lääketieteen tekniikasta kiinnostuneiden ainejärjestö, 
hyvinvointitekniikan opiskelijoiden ensisijainen kilta. 

OLuT 

Oulun Luonnontieteilijät ry, luonnontieteiden opiskelijoiden kattojärjestö. 

Omaope 

Omaopettaja on opiskelijan lähiohjaaja, joka tarvittaessa ohjaa opiskelijan hakemaan apua yliopiston tai 
muiden ohjaustahojen kautta. Hän seuraa opiskelijaryhmänsä etenemistä, ja tarvittaessa antaa tukea 
opinnoissa ja ohjaa eteenpäin. 

OPH 

Opetushallitus on valtion virasto, joka vastaa koulutuksen kehittämisestä Suomessa. 

Opiskelijakortti 

Kuin toiset henkkarit. Oikeuttaa tuntuviin alennuksiin esimerkiksi muonituspisteissä ja joukkoliikenteessä. 
Tätä tarvitaan myös tenteissä todistamaan henkilöllisyyttä/opiskelijuutta. 

Optima 

Nettisivu, josta voi tarkistaa joidenkin kurssien luentojen ajankohdat, luentomateriaalit ja laskuharjoitukset. 

Oranssit naulakot 

Kokoontumispaikka Linnanmaan kampuksen pääväylällä isojen luentosalien L1 ja L4 välissä. Tunnistaa 
oranssin värisistä naulakoista. 

OTY 

Oulun Teekkariyhdistys. Oululaisten Teekkarikiltojen kattojärjestö. 

OY 

Oulun yliopisto. 

OYY 

Oulun yliopiston ylioppilaskunta. Olet automaattisesti OYY:n jäsen kun opiskelet Oulun yliopistossa 
Ylioppilaskunnalla on edunvalvonta- ja hallintotehtäviä yliopiston ja jäsenistönsä parissa. 

P 

Paperikauppa 

Aularavintolan ja vihreiden naulakoiden läheisyydessä sijaitseva Unirestan omistama kirjakauppa josta saa 
niin prujuja, kurssikirjoja kuin koulutarvikkeitakin kahvin ja makeisten lisäksi. 



 

Pegasus 

Humanistipään iso kirjasto. Kurssikirjat ja kaikki muut Linnanmaan lainattavat löytyvät täältä. Myös 
ryhmätyötiloja ja tietokoneita. 

PJ 

Puheenjohtaja. Killan puheenjohtaja on näkyvä ja kuuluva persoona, ketä voi lähestyä kiltaa ja kiltatoimintaa 
koskevissa asioissa. 

Pohjat 

Yleensä alkoholipitoista juomaa, jota nautitaan ennen varsinaisia bileitä. 

PSOAS 

Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö, kohtuuhintaisia asuntoja yleensä läheltä kouluja. 

Pruju 

Luennoilla käytetty luentomoniste, joka pysyy kasassa arviolta kolmen ensimmäisen luennon ajan. Sisältää 
pääpiirteittäin kurssilla käsiteltävät asiat. 

PRO 

Pienryhmänohjaaja.  Tutoropiskelija, jonka tehtävän on toimia uusien opiskelijoiden eli fuksien opastajana, 
parhaana kaverina ja varaäitinä/-isänä. 

R 

Rotuaari 

Oulun keskustan kävelykatu. Mukavia kahviloita ja Rotuaarin pallo, tuo tunnettu oululainen tapaamispaikka. 

S 

Sitsit 

Akateeminen pöytäjuhla, joissa syödään, lauletaan juomalauluja ja pidetään puheita sekä joissain tapauksissa 
seurataan myös ohjelmaa. Juhlilla on yleensä jokin aihe tai teema. 

Snellmania 

Humanistipään opiskelijaravintola.  Torstaisin pizzaa normaaliin opiskelijahintaan! 

Speksi 

Speksi on interaktiivista musiikki- ja tanssinumeroilla höystettyä opiskelijateatteria. Huutamalla OMSTART 
voi yleisö vaikuttaa spektaakkelin kulkuun. Oululaisia speksejä ovat TerwaSpeksi ja PahkiSpeksi, muita esim. 
NääSpeksi (Tampere) ja TeekkariSpeksi (Aalto). 

Sporttipassi 

Tarra opiskelijakortissa, joka toimii pääsylippuna OKKL:n ryhmäliikuntatunneille ja yhteisille vuoroille. Sillä 
saa myös alennusta monista kaupungin liikuntapaikoista ja yhteistyökumppaneiden palveluista. 

 

 



 

T 

Teekkari 

Vähintään toisen vuoden tekniikan ylioppilas. 

Teekkaritalo 

Oulun Teekkariyhdistyksen omistama oma biletalo, jossa järjestetään jos jonkinmoisia pippaloita. 
Teekkaritalolla pääsee mm. saunomaan ja juomaan peltikattoja! Teekkaritalo sijaitsee Kaijonharjussa lähellä 
yliopistoa. 

TEK 

Tekniikan Akateemiset. Akavalainen ammattiliitto, joka valvoo tekniikan opiskelijoiden sekä diplomi-
insinöörien ja arkkitehtien etua. Myös hyvinvointitekniikan opiskelijoiden ensisijainen ammattiliitto. 

Tellus 

Entinen kirjasto Linnanmaalla, nykyisin muutettu opiskelutiloiksi. 

Tentti  

Yleensä kurssin päättävä, joskus jopa aloittava, koettelemus, jossa opiskelijan taitoja arvioidaan. 

Toimihenkilö 

Hallituksen apukäsiä, joilla on pienempi vastuu killan asioissa. 

Tivoli 

Tinke. Teinibaari, mutta monesti tykit haalaribileet. 

U 

Uniresta 

Meidän muonittajamme. 

Uusinta 

Enemmän tai vähemmän huonosti mennyttä tenttiä voi tällaisessa tilanteessa käydä korottamassa. 

V 

Vanilla 

Unirestan opiskelijaravintola keskustan Virastotalossa. 

Vihreät naulakot 

Yleinen kohtaamispaikka Linnanmaan kampuksella, kun 2T-ovesta kävelee sisään ja suuntaa Pääväylää kohti. 
Tunnusmerkkinä vihreän väriset naulakot ja läheisyydessä notkuvia, kavereitaan odottavia ihmisiä. 

Vulcanalia 

OYY:n järjestämät lukuvuodenaloitushippalot. 

Vuosijuhlat 

Juhlallisemmat sitsit, joilla riemuitaan killan tmv. pyöreävuotista (tai vähemmän pyöreävuotista) taivalta. 



 

W 

Walhalla 

Lääkisläisten kiltatalo Hietasaaressa. 

Wappu 

Vuoden päätapahtuma, noin viikon mittainen juhlarypistys huhtikuun lopulla, joka pitää sisällään toinen 
toistaan suurempia ja mahtavampia bileitä ja niin paljon hyvää seuraa! Ja juomaa!!!! 

Weboodi 

Nettisivu, jolta löytyy kurssien aikataulut ja kurssisuoritukset sekä jossa tapahtuu kursseille 
ilmoittautuminen.  

Wesibussi 

Wappuna ja Vulcanalian aikaan liikennöivä bilebussi, josta ei menoa puutu! Tuotto menee 
lyhentämättömänä hyväntekeväisyyteen. 

Wiki 

Nettisivu, josta voi tarkistaa joidenkin kurssien luentojen ajankohdat, luentomateriaalit ja laskuharjoitukset. 

Wokkipaja 

Aularavintolan yhteydessä toimiva herkkukeidas, jota myös läskipajaksi kutsutaan. Päivällä löytyy ties 
minkälaista annosta ja iltamenusta kuuluisat hamppariateriat. 

Y 

Ylioppilaskunta 

Lakisääteinen yliopisto-opiskelijoiden yhteenliittymä, jolla on edunvalvonta- ja hallintotehtäviä yliopiston ja 
jäsenistönsä parissa. 

YKHS 

Ystävällinen KaunoHiihtoSeura. Järjestää laskettelureissuja yms. 

YTHS 

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö. Parantaa lähes kaikki vaivat. 

Ö 

Ö–öpinen 

Oululainen, arkkarien toimittama Wappulehti. 


