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Teemu Möttönen

Ville Nenonen
Eeva Nevalainen
Jarkko Niemelä
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Jouni Seppänen
Mika Seppänen
Helena Service
Robert Service
Juha Sievänen
Elina Sihvola
Niilo Siljamo
Pyry Silomaa
Joula Siponen

Jouni Siren
Anna-Stiina Sirviö
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Oppaasta

Käsissäsi on tukeva paketti perimä-
tietoa opiskelusta ja opiskelijaelämästä
keisarillisessa Aleksanterin Yliopistos-
sa. Vanhempien opiskelijoiden suul-
la Älä Hätäile kertoo sinulle (opiskeli-
ja)elämästä, maailmankaikkeudesta ja
muusta sellaisesta, joka on hyödyllistä
ja välttämätöntäkin tietää, mutta jon-
ka usein oppii vasta kantapään kaut-
ta. Tavoitteena on opastaa sinut läpi
opiskelun alkumetrien karikoiden tu-
tustumaan avarakatseisesti ja ennakko-
luulottomasti opinahjoosi, yliopistoyh-
teisöön ja kaikkiin sen pikku merkilli-
syyksiin.

Toinen tärkeä tavoitteemme on tehdä
tästä oppaasta nimensä veroinen “vaih-
toehtoinen opinto-opas” ja tarjota vaih-
toehtoja sille opetussuunnitelmalle, jo-
ta yliopisto virallisesti esittää. Lisäksi
haluamme johdattaa sinut alkuun
yliopiston tietotekniikkajärjestelmien
käytössä.

Kirjan alussa opiskelijat kertovat
löydöistään ja tunnelmistaan yliopis-
tokaupungissamme. Löydät siitä vink-
kejä opiskeluympäristöstäsi täydellä te-
holla nauttimiseen. Mukana ovat myös
kampusten kartat tärkeine osoitteineen.
Tieteenala- ja koulutusohjelmakohtai-
set luvut kertovat laajasti opiskelusta,
paitsi yleisestä näkökulmasta, myös yk-
sityiskohtaisesti kaikkien ML-tieteen-
alojen eriskummallisuuksista ja pikku-
nikseistä.

Niin ikään uudet päivähoitopaikkasi
– koulutusohjelmat – ja niiden virik-

keelliset kurssit tulevat tutuiksi, niiden
mystiset lyhenteet selkenevät, ja opin-
tojesi suunnittelu toivottavasti helpot-
tuu.

Tämän jälkeen esittäytyvät eksaktille
luonnontieteilijälle tärkeimmät opiske-
lijajärjestöt ja muut tärkeät yhteydet yli-
opistolla. Opiskelijajärjestöihin tutustu-
minen ja niiden toimintaan osallistu-
minen lisäävät huomattavasti sinunkin
mahdollisuuksiasi viihtyä yliopistolla
ja myös itse vaikuttaa opiskeluolosuh-
teisiisi.

Kirjan loppupuolella raapaistaan
kyberavaruutta tutustumalla lyhyes-
ti yliopistolla tarjolla oleviin tieto-
järjestelmiin ja miten niitä pääsee
käyttämään. Oppaan päättää Opiske-
lijan sanasto. Käsittämättömien lyhen-
teiden ja mielikuvituksellisen opiske-
lijaslangin sekametelisoppa on omi-
aan sekoittamaan uuden opiskelijan
pään. Älä Hätäile, sillä viralliset ja
epäviralliset termit, paikat ja ilmiöt saa-
vat selityksensä tässä Kaiken Äässä ja
Öössä.

Älä Hätäile on muotoutunut lukui-
sien opiskelijasukupolvien kirjoittama-
na; osa oppaan ajattomista teksteistä
periytyy aina muinaisen 80-luvun puo-
livälistä asti, osa on uunituoretta, vasta
itsekin hiljattain aloittaneiden opiskeli-
joiden kirjoittamaa.

Kiitokset kuuluvat kaikille niille lu-
kemattomille, jotka ovat uhranneet hi-
kipisaransa ja yöunensa tämän oppaan
ja sen edeltäjien eteen. Moni heistä on
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jo valmistunut yliopistolta tai muuten
kypsynyt, mutta heidän kirjoituksensa
elävät edelleen apuna uusille. Kiitok-
sia myös kuvamateriaalista, jota olem-
me omin luvin tai luvatta häikäilemättä
lainanneet niin epämääräisistä kuin
määräisistäkin lähteistä.

Me kaikki toivomme, että opiske-
luaikanasi olet yksi meistä aktiivi-
sista opiskelijoista ja että opintojesi
päätyttyä voit sanoa opiskeluaikasi ol-
leen elämäsi parasta aikaa!

TOIMITUS
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Älä Hätäilen historia

“Ähiksen lyhyt historia”

Tämä katsaus Älä Hätäilen, tutta-
vallisemmin Ähiksen, historiaan on ly-
hyt vilkaisu opinto-oppaan taustoihin,
mutta ei suinkaan ole tieteellinen tut-
kimus tai historiikki. Lähteinä ovat ol-
leet Limeksen hallitusten pöytäkirjat,
Sykloidit, perimätieto ja erityisesti Aku
Valtakosken ja Sami “Niksu” Nikande-
rin artikkeli “Instituutio nimeltä Älä
Hätäile” JuhlaKissoidi-lehdestä vuo-
delta 2001.

Älä Hätäilen historia ulottuu kauem-
mas kuin voisi nimestä päätellä. Nimi
on peräisin Douglas Adamsin vuon-
na 1978 BBC:ssä ensiesitetystä kuunnel-
masta Linnunradan käsikirja liftareille
(The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy).
Opinto-oppaan juuret ovat kirjallisis-
sa opinto-ohjeissa, jotka ensimmäisen
kerran painettiin vuonna 1955 Limek-
sen silloiseen lehteen, Kissoidiin. Vuosi-
na 1959 ja 1960 ilmestyivät pelkästään
opinto-ohjausta sisältäneet erikoisnu-
merot, Opas-Kissoidit. Limeksen opin-
toneuvojien ohjeita painettiin Kissoi-
deihin vuoteen 1966 asti, jolloin oh-
jeista koottiin ensimmäinen varsinai-
nen Limeksen opinto-opas. Kesti vuo-
sikausia ennen kuin yliopisto alkoi jul-
kaista virallisia opinto-oppaita. Limek-
sen ensimmäisestä opinto-oppaasta on
säilynyt Älä Hätäilessä Helsingin kes-
kustan kartta ja laitosten pohjapiirrok-
sia.

Limeksen opinto-opasta painettiin il-

man erityistä nimeä vuoteen 1969 asti.
Vuonna 1970 ilmestyi vasemmistolai-
sen opiskelijaradikalismin seuraukse-
na Limeksen Myyopas, jonka tekijänä
oli Lietso eli Limeksen ASS-siipi. Viral-
lisesti Limes ry irtisanoutui Akateemi-
sen Sosialistiseuran teettämästä Myy-
oppaasta. Vaikutuksensa tällä uudella
kriittisen asenteen omaavalla opinto-
oppaalla kuitenkin oli, sillä siinä en-
simmäistä kertaa käsiteltiin opiske-
lijoiden sosiaalipoliittisia asioita ku-
ten tulot ja asuminen sekä esiteltiin
muita opiskelijajärjestöjä. Nämä aiheet
ovat säilyneet nykyisen Älä Hätäilen
sisällössä.

Vuosina 1971–1973 ilmestyi Opiskeli-
jan rautaisannos. Se ei ollut pelkästään
Limeksen opinto-opas, sillä se teh-
tiin yhdessä ANK:n (Ainejärjestöjen
Neuvottelukunta) kanssa. Rautaisan-
nos oli sisällöllisesti yhtä lailla poliit-
tisesti punaiseksi värittynyt, kuten oli
ollut Myyopaskin. Vuonna 1975 Limes
ei varsinaisesti tehnyt omaa opinto-
opasta, vaan tilalle tarjottiin ANK:n
Uusi opiskelija -opasta. Limeksessä pa-
lattiin vuosiksi 1976–1981 aikaisem-
paan tapaan eli opinto-oppaan sijas-
ta opintoneuvoja julkaistiin Limeksen
uudessa Sykloidilehdessä. Limeksen
vuonna 1964 perustettu kaksisivuinen
tiedotuslehti Sykloidi oli 1970-luvulla
ottanut aiemman Limeksen lehden, Kis-
soidin, tehtävän kokonaisuudessaan.
Kissoidi muuttui sittemmin vain vii-
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den vuoden välein ilmestyväksi Sykloi-
din erikoisnumeroksi ja vuosijuhlajul-
kaisuksi, JuhlaKissoidiksi.

Vuonna 1982 Limes ry ja HYK (Hel-
singin Yliopiston Kemistit) tekivät yh-
dessä opinto-oppaan nimeltään Ver-
ta, Hikeä ja Kyyneleitä eli VHK. Voi-
makkain poliittisuus sisällössä oli jo
mennyttä. Kirjasta ilmestyi seuraavana
vuonna päivitetty versio. Limes julkai-
si vuonna 1984 VHK:sta päivitetyn ver-
sion nimellä Hellyydellä uusille. Vuon-
na 1985 nimi muuttui MFK-kirjaksi.
VHK seuraajineen oli siten malli nyky-
tyylille, jossa päivitetään vanhaa opas-
ta. Näistä kirjoista on saattanut säilyä
ja siirtyä osa tekstisisällöstä nykyiseen
Älä Hätäileen. MFK-kirjassa uutuutena
olivat sivuaine-esittelyt muista tiede-
kunnista, opiskelijan sanasto ja ruokala-
arvostelut.

Vuonna 1987 ilmestyi ensimmäinen
Älä Hätäile, josta alkaen kirjan nimi on
pysynyt samana kansikuvan vaihtues-
sa vuosittain ja sisällön päivittyessä.
Älä Hätäile voitti vuonna 2006 HYYn
opinto-oppaiden kilpailun. Voittoa

himmentää se, että ensimmäinen sija
jaettiin kolmen opinto-oppaan kesken.
Vastineeksi hupia tuottaa se, että Ä:n
pisteet unohtuivat HYYltä kunniakir-
jasta, johon on kirjoitettu “Alä Hätäile”.
Käykäähän katsomassa Limeksen toi-
mistolla kunniakirjaa. Jollei sitä ole
enää seinällä, niin käskekää laittamaan,
sillä teos ja tekijät ovat kunniakirjansa
ansainneet.

Vuodesta 2017 lähtien yliopiston vi-
ralliset opetussuunnitelmat ovat saata-
villa vain nippuna Wiki-taulukoita ja
kokoelmana mystisiä valintasääntöjä,
eikä paperista opinto-opasta enää jul-
kaista. Siksi Limeksen opinto-oppaalla
on edelleen tilauksensa uusille opiske-
lijoille toimivana tietolähteenä.

ILMO TEIKARI
SAKARI VÄKEVÄ
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Pallo hukassa

“. . . eli otteita aloittelevan opiskelijan muistelmista. (Tekstin kirjoitusvuodesta ei ole tietoa, mutta
tämä lienee periytynyt Ähiksestä toiseen jo parin vuosikymmenen ajan. Toim.huom.)”

Aina pitää olla kiire, miksen olisi
voinut lähteä ajoissa? Kiireesti mak-
samaan laskuja, opintotoimisto sulkee
kohta ja HYYn jäsenmaksu ja tervey-
denhoitomaksu pitää olla maksettu-
na. . . juoksen opintotoimistoon – mitä,
eikö se suljekaan vielä kolmeen tun-
tiin? No, ottakaa nyt nämä ilmoittau-
tumiskaavakkeet vastaan. . . ai kaavake
1002.1B puuttuu, hmm. . . tuossahan se
on, olkaa hyvä, kiitos – saan leiman
pankkisiirtokuittiin.

Tällaisten seurassako minä vietän
seuraavat keskimääräiset 6,5 vuotta?
Vajaan tuhannen ihmisen luentosali
puolillaan ihmisiä, tunnelma on painos-
tava, kukaan ei uskalla taputtaa dekaa-
nin puheelle – olisikohan Dante saanut
innoituksensa tällaisessa ilmapiirissä?
Vaipuisin masennuksen valtaan, ellen
tuntisi salin kidutuspenkkien asukkais-
ta ketään – tyydyn kuitenkin vain hau-
kotukseen: opintoneuvoja, HYYn edus-
taja ja Kielikeskuksen muorit heittävät
lusikkansa soppaan ja hämmentävät
särkevää päätäni. Löytyykö keltään pu-
naista lankaa?

Kolmannen infoistunnon lopulla al-
kaa selvitä, että meidän pitää laatia lu-
kujärjestys – sen selville saaminen ei ai-
van vienyt yhdeksää tuntia. Opintoneu-
voja on hukkua kysymyksiin – aivan,
jotkut uskaltavat kysyä! Yliopisto on
edelleen hämärä käsite, mutta pimeys
ei ole enää yhtä täydellinen. Päätössa-

nat saavat viimeinkin aikaan ne kauan
kaivatut aplodit, ehkä täällä sittenkin
voi viihtyä.

Tarjoa tuutorillesi kalja, sano-
taan. . . Tarkoittakohan se sitä, että
kaikkien tuutoroitavien pitäisi tehdä se
samana iltana? Voi tuutoriparkaa.

Limes järjestää saunaillan uusil-
le opiskelijoille. Mikäs siinä, kyllä
sauna kelpaa. Täällähän on melkein
täyttä. . . Moi, sut mä oon nähny luen-
noilla. . . ai, sulla tulee sen verran opin-
topisteitä. . . Saunaan, uimaan, makka-
raakin vois paistaa – pahus, viimei-
nen bussi lähtis kohta, nyt tarttis
lähtee. . . äh, no menköön. Hei, sähän
oot Limeksen hallituksessa, kerros mitä
te oikein teette – hei, toihan vois olla
hauskaa, mä tuun seuraavaan kokouk-
seen kattomaan. Varjopuolensa kaikel-
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la: herään siihen, että joku yrittää yrjötä
päälleni. Huti.

Ankaran meditoinnin tulos: mak-
san kaksitoista euroa ja liityn osa-
kuntaan. Enhän minä tunne täältä
ketään. Minkäslaista väkeä täällä on
paikalla? Löytyy matemaatikkoja, tie-
tojenkäsittelijöitä ja muita terveitä ih-
misiä. Sitten on muutamia huma-
nisteja ja valtiotieteilijöitäkin, melko
vaarattoman näköisiä kyllä. Noista-
ko niitä terroristeja ja poliitikkoja tu-
lee, hmm. . . Otetaanpa selville: anteek-
si, mikä sinusta tulee isona? Mielen-
kiintoista, kukaan ei tunnu tietävän.
Hei tuolla on jopa yksi teekkari!
Pitäisiköhän lähteä karkuun ennen
kuin se puree.

Saamaton täytyy opiskelijan olla, jos
tulee tekemisestä puute. Tee kuten
minä, selaa yo-kalenterin järjestöt läpi
ja rasti kiinnostavan tuntuiset tai seu-
raa Ylkkärin (tulee jokaiselle kotiin ai-
kanaan) tapahtumailmoituksia. Aika
tulee pian tarkkaan käytettyä, sano.

Välikoe lähestyy, opiskellakin pitäisi.
50 sivua puolessa tunnissa, onko tässä
mitään tolkkua? Ei tänne romaaneja
tultu lukemaan. Viime viikon laskarei-
hinkin meni kymmenen tuntia, olen-
ko huono? Kyllä tämä tästä, muut ovat
melkein yhtä huonoja. Melu kirjastossa
huumaa, kahvilassakin olisi hiljaisem-
paa – voikohan teetä juoda liikaa?

Huh, huh, pitää rentoutua välillä,
lihaksetkin alkavat rapistua liiasta
työnteosta. Yliopistoliikunta tarjoaa
kaikenlaista koriksesta ja sählystä bu-
dolajeihin ja tansseihin, mikähän sopi-
si minulle? Suunnistus, miksei, uinti-

kin olisi halpaa. Kulttuurinälkä heräsi.
Limeksen elokuvakerho, Vanha, Yliop-
pilasteatteri, Elokuva-arkisto. . . en ole
vielä ehtinyt kyllästyä Hesan kulttuuri-
elämään.

Syyslukukauden viimeiset kokeet
olivat ja menivät. Mitä tänä syksynä
opimme? Emme jälleen mitään. Mut-
ta muista, että kaikista tenteistä pääsee
läpi ennen valmistumistaan!
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Yliopiston loppukoe 13.5. Kirjoita paperiin OMA nimesi ja henkilötunnus.

1. Yliopistoon pyrkivien vuosittainen määrä olkoon n. Näistä a suorittaa tut-
kintonsa viidessä vuodessa ja b joskus. Laske valmistuvien filosofian magis-
terien lukumäärä vuotta kohden. Voit olettaa, että b on pieni ja a/n ∼ 0.

2. Johda.

3. Olkoon väittämä: Jos tiedät, että et tiedä tietäväsi tietämättömyyttäsi, tieten
tahtoen tietoisuutesi tien, tietänet tietäväsi. Määritä lauseen syntaktinen ja
semanttinen rakenne ja tee metasympaattinen Jaawa-ohjelma, joka toimii.

4. Lorenz-muunnoksen merkillisyys. Arvioi tämän perusteella todennäköisyys,
mihin tämä maailma on menossa.

Tulokset pian. Uusintakokeeseen ilmoittaudutaan. Valitustilaisuus on.
Malliratkaisuja tulee.
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varsinaisillekin jäsenille! Tarjoamme sinulle
sellaista turvaa, tukea ja tietoa, jota et muualta
saa. Opiskelijajäsenenä olet meille yhtä
tärkeä, kuin kuka tahansa muukin jäsen.

Jos olet kuluvana lukuvuotena aloi�anut
kandidaatin tai AMK-tutkintosi opiskelun,
saat Loimun opiskelijajäsenyyden maksu�a
opintojesi alkua seuraavan vuoden loppuun
saakka. Halutessasi voit lii�yä myös
työ�ömyyskassaan, josta peritään erillinen
maksu.

Voit lii�yä Loimun sivuilla osoi�eessa h�ps://
www.loimu.fi/liity-jaseneksi/ tai Kumpulan
opiskelijatapahtumissa Loimun ständeillä.
Ständejä ja tapahtumia järjestetään
säännöllisesti. Muistathan kirjoi�aa opintojen
aloi�amisvuotesi lii�ymislomakkeelle, niin
pääset heti nau�imaan maksu�omasta
jäsenyydestäsi!

Loimu näkyy Kumpulan kampuksella
säännöllisesti niin haalarien logoissa kuin
Kumpulan kampuspromoo�orin ja
paikallisyhdistyksen vetämissä tapahtumissa,
ständeissä sekä ainejärjestöyhteistyössä.
Paikallisjärjestö Loimun opiskelijat –
Kumpula ry (KuLo) toimii opiskelijavoimin ja
järjestää Kumpulan opiskelijoille suunna�uja
tapahtumia, kuten pitsailtoja ja muita
hengailuja. Mukaan rentoon toimintaan
pääsee milloin vaan! Kampuspromoo�orin
saatat myös bongata oman ainejärjestösi
tapahtumissa sponsoroimassa tarjoiluja tai
pitämässä rastia fuksiaisissa,
vappusuunnistuksessa tai legendaarisella
Luonnontieteilijöiden jouluristeilyllä, jossa
Loimu on mukana pääyhteistyökumppanina.

Fuksille jäsenyys maksu�a!

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden lii�o
Loimu ry

Ähistä tukemassa:

Jäsentemme hyvinvointi niin työelämässä
kuin vapaa-ajallakin on tärkeä tavoite
Loimulle. Siksi tarjoamme työelämän
vaiku�amisen lisäksi tärkeitä urapalveluita ja
hauskoja vapaa-ajan etuja. Työelämässä voit
käy�ää apunasi esimerkiksi
palkkaneuvontaa, lakiluuria ja työnhaun
tukipalveluita, sekä pyytää neuvoa, jos
työpaikalla on jokin hullusti. Vapaa-ajalla voit
hyödyntää mm. laajoja alennuksia arjen
tutuista palveluista, koti- ja
ulkomaanmatkailun etuja sekä
yksityiselämän vakuutusetuja, kuten ilmaista
matkustajavakuutusta. Ahkeralla käytöllä
jäsenetujesi arvo voi olla jopa 1 000 euroa
vuodessa.

Lisää opiskelijajäsenyydestä voit lukea
Loimun ne�isivuilta:
h�ps://www.loimu.fi/opiskelijalle/miksi-
lii�ya-opiskelijajaseneksi/
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Kaupunki nimeltä Helsinki

“Helsingissä voi tapahtua aivan mitä vain. Näin voi käydä muissakin kaupungeissa, mutta Helsin-
gissä se tapahtuu useammin. Eilen illalla kävellessäni eduskuntatalon ohi ihmettelin väenpaljoutta.
Siellä oli enemmän ihmisiä kuin yhdessäkään samalla paikalla pidetyssä mielenosoituksessa, eikä ky-
symyksessä nytkään ollut mielensoitus, vaan Kansallisbaletin ilmainen esitys kulttuurinnälkäisille
helsinkiläisille.”

Tervetuloa Helsinkiin! Tarkoitukse-
ni on esitellä tämän opiskelukau-
punkisi resursseja, ei listata jouk-
koa itsestäänselvyyksiä. Muualta tul-
leille tässä on toivottavasti kosolti
hyödyllistä tietoa, mutta uskoisin, et-
teivät kaikki paikkakuntalaisetkaan tie-
dosta kotikaupunkinsa kaikkia mah-
dollisuuksia. Jokunen sana myös opis-
kelusta.

Opiskelu?

Tilanne on monen opiskelijan kohdal-
la se, että he ovat pöllähtäneet yli-
opistoon joko suoraan koulun penkiltä
tai mahdollisesti sotaväestä, eivätkä
edes oikein tiedä miksi täällä ovat.
Tämä on kovin yleistä juuri ML-
tiedekunnan kohdalla, koska sinne
hyväksytään suurin osa opiskelijoista
ilman pääsykoehelvettiä. Ei kuitenkaan
kannata jäädä tumput taskussa seiso-
maan, vaan siitä vain opiskelemaan ja
katsomaan mikä kiinnostaa vai kiinnos-
taako mikään. Jos sen aineen, johon si-
nut hyväksyttiin, opinnot eivät maistu,
voit aika vapaasti opiskella lähes kaik-
kia yliopistossa opetettavia aineita, ai-
nakin ensimmäisten vuosien opintoja.

Ja vaikka se oikea ala ei heti

löytyisikään, ei kannata masentua, sillä
on parempi tehdä jotain sellaista, mikä
kiinnostaa, kuin valmistua jostain ai-
neesta periaatteella “kun nyt ei oikein
mitään muutakaan ollut” ja sitten vielä
työskennellä loppuikä samalla alalla.
Tämä tosin yleensä vältetään, sillä kor-
keakoulututkinto on kuitenkin sen ver-
ran “kova juttu”, että sen läpivieminen
vaatii kyllä kiinnostusta asiaan.

Solu = cell = selli

Pääkaupunkiseudulla on opiskelija-
asunnoista syksyisin kova pula, joten
etenkin Uudellamaalla asuvat saattavat
joutua odottamaan asuntoa HOAS:lta
tai ylioppilaskunnalta pitkälle talveen
ja junailemaan ensimmäisen syksyn.
Opiskelijasolujen vuokrataso ei ole kui-
tenkaan kovin korkea, ja osakuntien
opiskelija-asunnot ovat maan edulli-
simpia.

Jos on kipeästi asunnon tarpeessa,
niin ainakin HOASille kannattaa jättää
hakemus ja sitten soitella aktiivisesti.
Voi myös käydä katsomassa nettisivuil-
ta juuri vapautuneita paikkoja.

Vapaat markkinat tarjoavat hintavan
vaihtoehdon, vaikka vuokrat eivät ole
nousseet merkittävästi viime vuosina.



3

Jos kuitenkin onnistuu saamaan isom-
man kaveriporukan kasaan ja onni on
myötä, saattaa löytää itsensä asumas-
ta hienosta asunnosta läheltä keskustaa
siedettävään hintaan.

Elämä

Ajatus tuskin sinua edes kiinnostaa,
mutta on koko lailla mahdotonta
käyttää kaikkea aikaa opiskeluun. Mu-
kava yhteensattuma puolestaan on se,
että Helsinki tarjoaa sinulle mitä par-
haimmat mahdollisuudet tehdä mitä
tahansa. Täällä voit vapautuneesti har-
joittaa juuri sitä mitä haluat, tarjontaa
löytyy kaikissa harrastuksissa ja akti-
viteeteissä, ja niissä kohtaat varmasti
samanhenkisiä ihmisiä.

Eikä Helsinki pure, vaikka jonkun
mielestä saattaa aluksi vähän murista.
Silti joku sulkee silmänsä ja “tuhlaa”
elämäänsä ja rahojaan matkustamalla
joka ikinen viikonloppu takaisin koti-
puoleen, mutta suurin osa sisäistää aja-
tuksen “tärkeintä on se missä on, ei se
missä ei ole”.

Ja kun siltä alkaa tuntua, niin
Helsingin “kansalaisuuden” saat
nopeasti tekemällä osoitteenmuu-
toksen Postin verkkosivuilla. Muista
tehdä osoitteenmuutos myös digi-
ja väestöntietovirastolle! Samalla
aukeavat taivaan portit mm. mahdol-
lisuuteen äänestää ja vaikuttaa siellä
missä asuu.
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Leffaviikko

Jos Limeksen elokuvakerho LiEKe ei
pysty ilmaisilla näytöksillään tukah-
duttamaan elävän kuvan himoasi, on
edessäsi Helsingin leffatarjontaan tu-
tustuminen. Ja sitähän riittää.

Helsingistä löytyy kolme suurta
elokuvakeidasta, Kaisaniemen Kino-
palatsi (10 salia), Kampin Tennis-
palatsi (14 salia) ja Finnkino Itis
Itäkeskuksessa (9 salia). Niiden lisäksi
kaupungissa on kymmenisen muuta
pienempää teatteria, muun muassa
Biorex-teatterit ostoskeskus Redissä ja
Triplassa, sekä mainion ruokailukoke-
muksen tarjoava Riviera Kalliossa. Kes-
kuskirjasto Oodissa sijaitsevaa Kansal-
lisen audiovisuaalisen instituutin Kino
Reginaa ei tule unohtaa, siellä esitetään
vuosittain satoja vanhoja ja uusia klas-
sikkoja edulliseen hintaan. Monen eri
ketjun sarjalippujen ostaminen saattaa
olla hintavaa, joten kannattaa yrittää
bongata järjestöjen leffaexcuja ja -iltoja
tai järjestää sellainen itse.

Syksyisin Helsingissä vietetään Rak-
kautta & Anarkiaa -festivaalia, jonka
mielenkiintoiseen ohjelmistoon kannat-
taa tutustua ajoissa etukäteen ja hank-
kia liput heti niiden tullessa myyntiin.
Helsingissä järjestetään myös lukuisia
muita elokuvatapahtumia, kuten outo-
jen elokuvien yölliset Night Visions -
festarit.

Musiikkia korville

Vilkaisu esimerkiksi Helsingin Sano-
mien menopalstalle saa varmasti va-

kuuttumaan: tästä kylästä ei musiikki
lopu. Eikä pelkästään rokkenrollia tai
teknojumputusta, vaan alle kympillä
voi istua lasisessa Musiikkitalon kuu-
tiossa kuuntelemassa esim. Helsingin
kaupunginorkesteria tai Radion sinfo-
niaorkesteria. Myös oopperaan kannat-
taa käydä tutustumassa opiskeluaika-
na, kun liput eivät vielä maksa maltai-
ta.

Ulkomaanihmeet ja kotimaiset
kuuluisuudet poikkeavat myös
säännöllisesti kaupungissa, kuka Ta-
vastialla, kuka Hartwall Areenalla.
Eksoottisempaa musiikkia tarjoavat
puolestaan täällä asuvat ulkomaalaiset
omissa ravintoloissaan ja klubeissaan.

Ryhmä teatteriin

Kansallisteatteri, Kaupunginteatteri,
KOM-teatteri, Q-teatteri, Ryhmäteat-
teri, Studio Pasila, Ylioppilasteatteri,
Teatterikorkeakoulu. Lukematon
määrä suuria ja pieniä esityksiä
pyörii ja pyörittää ympäri vuoden.
Kesäisin mm. Suomenlinnassa esi-
tetään kesäteatteria. Jälleen opiskelija
saa alennusta, joten kannattaa tutustua
teatteritaiteeseen. Teatterista, ooppe-
rasta, konserteista ym. kiinnostuneiden
kannattaa seurata ainejärjestöjen
sähköpostilistojen ilmoituksia kulttuu-
riexcuista.

Ruumiin kulttuuri

Muidenkin ruumiinosien kuin baariop-
paan avulla keskivartalon rakentami-
sesta kiinnostuneiden on parasta en-
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sin tutustua UniSportin tarjontaan ja
sännätä vasta sitten törkyhintaisille
punttisaleille, joita on keskusta pullol-
laan. UniSportilla treenaa Helsingin yli-
opiston porukan lisäksi aaltolaisia, han-
kenlaisia ja taideyliopistolaisia – opis-
kelijoita ja henkilökuntaa! Porukkaa on
siis laidasta laitaan, eli sekaan sopii
minkä tahansa muotoinen, näköinen ja
oloinen treenaaja!

Lisäksi mitä eksoottisimmillekin
urheilulajeille löytyy oma seuransa
HYY:n alaisesta järjestökatraasta –
näitä voit selailla esimerkiksi yliop-
pilaskalenterisi viimeisiltä sivuilta,
ja järjestöjen edustajia voi käydä
moikkaamassa avajaiskarnevaaleilla
(perinteisesti harrasteseurojen pöydät
löytää Porthanian aulasta). Jo oman
opiskelutehonkin ylläpitämiseksi
kannattaa liikkua itselleen sopival-
la tavalla – kipeiden niskojen takia
YTHS:llä juokseminen on lopulta

paljon vaivalloisempaa.

Ja lopuksi: opiskelijan kannattaa ky-
syä alennusta. Aina ja kaikesta.

JOKU MUU
JESSE TURPEINEN
LAURI HATAKKA
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Unisport

“Liikuntaharrastuksia opiskelijahintaan.”

Unisport – mikä nerokas kek-
sintö! Opiskelija treenaa kausikortilla
ympäri vuoden vain reilulla kym-
pillä kuussa, joka sisältää rajattomat
ryhmäliikunnat, palloiluvuorot sekä
kuntosalin käytön! Laittamalla lisää
rahaa tiskiin – mutta tietenkin opis-
kelijalle etuhintaan – Unisport tarjoaa
kursseja aikuisbaletista parkouriin,
kehonkoostumusmittauksia, perso-
nal trainer-palveluita sekä hierontaa.
Suositus kuntosalistartti-kurssille: saat
ohjelman, joka käydään ohjaajan kans-
sa läpi! Sporttikortin saat Unisportin
asiakaspalvelusta opiskelijakorttia tai
-todistusta sekä sopivaa kasaa euroja
vastaan. Nykyään rekisteröityminen
onnistuu myös unisportin sivuil-
la, kirjautumalla sisään yliopiston
käyttäjätunnuksella (valitse HAKA-
kirjautuminen). Jatkossa aina saapues-
sasi Unisportille muista kirjata itsesi
sisään salille/ryhmäliikuntatunnille
kassalla – muuten tulee satikutia!
Varatun vuoron skippaamisesta pa-
mahtaa 5 euron sakkomaksu, joka
kirpaisee ikävästi lompakossa – muista
perua varaamasi vuorot ajoissa (2h
ennen vuoron alkua!), jos liikkuminen
ei houkuttanutkaan. Samalla annat
myös paikan jollekin toiselle jonossa
kärkkyvälle!

Unisporttailuun tarvitset lisäksi riip-
pulukon, jolla lukita pukukaappi (suu-
rin osa Unisporteista, tekstissä mai-
nittu poikkeukset) – lukon ja kol-

me avainta saat ostettua kassalta so-
puhintaan! Vinkki: numerokoodiluk-
ko voi olla kätevämpi, mutta se
on ostettava jostain muualta. Suo-
siteltavia lisävarusteita ovat myös
salipyyhe, juomapullo sekä soveltu-
vat sisäliikuntakengät. Urheilukau-
poista löydät kaikennäköistä aerobic-
, fitness- ja painonnostokenkää, mut-
ta halvemmillakin lenkkareilla pärjää
– kunhan käytät Unisport-käyttöön
pyhitettyjä kenkiäsi vain sisätiloissa.
Omaa mattoa ei tarvitse mukaan
ryhmäliikuntatunneille tai salille.

Unisportteja löytyy ympäri kaupun-
kia: Kluuvista, Porthaniasta, Kumpu-
lasta, Töölöstä, Meilahdesta sekä myös
landelta Otaniemestä. Kaikki Unispor-
tit eivät tarjoa samoja palveluja – nyt
siis korvat tarkkana!

Kluuvi

Kluuvin UniSport on kaikista Unis-
porteista suurin (mutta ei välttämättä
kaunein) – sisältää ryhmäliikuntatiloja
ydinkeskustan suurimman kuntosalin,
saunat sekä Unisportin ainoan spin-
ningsalin! Kluuvin Unisport sijaitsee
Tiedekulman kellarissa, eli rakennuk-
seen sisään päästyäsi etsi isot, puiset
portaat ja aloita matkasi kohti kaupun-
gin syvyyksiä – näitä portaita on kiva
hypellä alas, mutta odotapa vain, kun
portaat tulisi kävellä ylös treenin teh-
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tyäsi – ei paljoa naurata. Viime vuosi-
na sisään on päässyt erillisestä ulko-
ovesta Fabianinkadun puolelta seu-
raamalla lattiaan liimattuja Unisport-
logoja.

Kellarin kolmannesta kerroksesta
(K3) löydät kassan, hierojien ja PT:iden
tilat sekä pukuhuoneita. Suurimman
osan K3-kerroksesta lohkaisee kuntosa-
li, eli kaikki mitä kunnon rautaa rakas-
tava salimake kaipaa – levytangoista,
vapaista painoista ym syttyvän kannat-
taa pysyä visusti kolmosessa. Lisäksi
hyvin kattava valikoima erilaisia kun-
tosalilaitteita, käsipainoja ym sekä va-
paan harjoittelun tila, josta löytyy jos
jonkinlaista hilpetööriä varsinkin vat-
salihasten kiduttamiseen. Miinuspuo-
lena, kolmoskerros on tavallisesti har-
millisen täynnä kanssatreenaajia, joten
varsinkin ruuhka-aikoina saatat joutua
jonottamaan laiteisiin/paikoille.

K4 eli yksi kerros alaspäin – löydät
jälleen pukutiloja ja lisäksi kuntosalin
– TAAS? Kuntosali on Kluuvissa kah-
dessa kerroksessa, ja K4:sesta löytyy
aerobiset laitteet eli juoksumatot, kun-
topyörät sekä muutamat laitteet (mm.
ylätalja, hack-tyyppinen jalkaprässi,
rintaprässi jne) – erikoisemmat laitteet
löytyvät kerroksesta K3. Neloskerrok-
sessa on usein väljempää, joten jos kai-
paat salilla lisää tilaa ympärillesi, suun-
taa neloseen! Lisäksi K4 sisältää yhden
pienemmän ryhmäliikuntatilan – täällä
järjestetään ryhmäliikuntatunteja har-
voin.

K5 löytyy talsimalla vielä yhdet
portaat alaspäin. Tämä kerros on
ryhmäliikkujan märkä uni – löydät
täältä ison ryhmäliikuntasalin, spin-

ningsalin sekä tietenkin jälleen pukuti-
loja. Lisäksi kuntosali jatkuu vielä pie-
nenä laikkuna tänne asti, minne salima-
ket eivät tavallisesti uskalla – vapaata
ja usein tyhjää tilaa vaikkapa sinulle,
joka et tankojen kolistelusta innostu!
Ryhmäliikuntasali on tilana suoraan sa-
nottuna surkea, treenaamista haittaa-
vat sekä säälittävän matala huonekor-
keus kaikkine ilmastointiputkineen ka-
tossa sekä suuret betonitolpat jotka on
ripoteltu ympäri salia niin, että et var-
masti näe ohjaajaa. Toisaalta voit tar-
peen tullen kätevästi piiloutua ohjaa-
jan katseelta tolpan taakse, kun aske-
leet eivät aivan osu kohdalleen.

Spinningsali on harvinaisen nyky-
aikainen ja pyörätkin ovat uusinta
huutoa – ottamalla kännykkäsi lataus-
piuhan mukaan lataat polkemiseen
käyttämälläsi energialla sivussa myös
kännykkäsi – ekologista! Lisäksi omaa
suoritustasi voit seurata Body Bike-
sovelluksella, joka linkataan pyörään
Bluetoothilla – pyörästä toki löytyy pi-
dike puhelimellesi. Ja hikipyyhe, kos-
ka spinningissä tulee AINA hiki. Spin-
ningpyörän säädön nopea oppimäärä:
satulan on oltava suoliluusi etukärkien
kohdalla, kun seisot pyörän vieressä
– muut säädöt ovatkin sitten makua-
sia. Ohjaaja kyllä neuvoo mielellään.
Pyörän vastusta saat säädettyä portaat-
tomasti pyörän selässä olevasta mutte-
rista – saat siis säädettyä treenin juuri
itsellesi sopivaksi!

Porthania

Porthaniasta löytyy luentosalien
ja Unicafen lisäksi tietenkin myös
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Unisport – pääovista sisään, heti
tiukka käännös oikealle ja portaat
alas. Kuntosalia keskustast etsivän
tosin kannattaa suunnata suoraan
vastapäätä olevaan Tiedekulmaan,
sillä Porthanian liikuntatilat koos-
tuvat vain yhdestä (ja SUURESTA)
ryhmäliikuntasalista sekä muutamasta
pukuhuoneesta. Korkea (ja mukavan
tolpaton) ryhmäliikuntasali on omiaan
esimerkiksi bodypumpiin ja bodycom-
batiin – saa heilua melkein huoletta,
sillä tilaa löytyy! Mainittakoon, että
Porthaniasta löytyy Unisporttien
hitaimmin valuva vesihana – juoma-
pullon täyttämiseen kannattaa varata
muutama sekunti enemmän aikaa kuin
tavallisesti. Porthanian Unisport toimii
itsepalveluperiaatteella.

Kumpula

Joka kumpulistin kanta-Unisport
löytyy kampuksen välittömästä
läheisyydestä. Ovesta sisään ja
käännös tiskin jälkeen oikealle – täältä
löytyy kaikkien pukkareiden ovet
edelleen oikealta sekä, kuntosalin
ja ryhmäliikuntasalin ovet edelleen
vasemmalta. Kompakti paketti siis!
Yläkerrasta löytyy suuri palloilusali,
jossa muun muassa monet Kumpulan
järjestöt pitävät palloiluvuorojaan –
näille vahva suositus! Voit myös varata
sulkapallokentän kaverisi kanssa (tai
saa sitä yksinkin, en kiellä), opiske-
lijana prime timen ulkopuolella saat
kentän tunniksi vaivaisella kahdeksal-
la (8) eurolla! Mailojenkin vuokraus
onnistuu kassalta. Kumpulasta löydät
myös hierojan, PT:t ja saunat.

Kuntosali on aivan mukavasti varus-
teltu. Heti oven edestä löytyvät aero-
biset laitteet ja takaa paikat vapaiden
painojen kanssa heilumiselle. Välissä
ihan mukiinmenevä kokoelma laitteita.
Ryhmäliikuntasali on myös passeli, ja
siellä järjestetään monipuolisesti erilai-
sia ryhmäliikuntatunteja.

Meilahti

Meilahden metsistä voivat rohkeat
löytää Meilahden liikuntakeskuksen,
joka koostuu useammista palloiluhal-
leista sekä Unisportista – täällä liikku-
jia palvelevat kohtuullisesti varusteltu
kuntosali sekä ryhmäliikuntasali. Suun-
taa pääovista oikealle palloilukenttien
ja tennishallin kassan ohi, niin löydät
Unisportin. Sali on yläkerrassa, puk-
karit ja ryhmäliikuntasali alakerrassa.
Harmillisesti vaikka paikka on täynnä
tenniskenttiä, ei Unisport tarjoa ten-
nistä opiskelijahintaan. Kesähelteillä
kannattaa suunnata jollekin toiselle
Unisportille, jos et halua saunoa treenin
ohessa. Meilahden Unisport toimii itse-
palveluperiaatteella – nappaa siis kort-
ti joltain muulta Unisportilta messiin
ennen kun suuntaat Meikkuun treenaa-
maan.

Töölö

Töölön unisport on itseasiassa vain
pelkkä itsepalvelukuntosali, joka on
avoinna joka päivä klo 5-24. Ovesta
pääset sisään leimaamalla korttisi ulko-
ovella lukijaan. Oikealta löydät puku-
huoneet, ja vasemmalta portaat, jot-
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ka johtavat kuntosalille. Töölön salil-
la treenaavan on muistettava AINA ja
IKUISESTI pitää unisportin korttia mu-
kana myös treenatessa, sillä sitä tarvi-
taan jokaisesta ovesta läpipääsyyn! Et
myöskään pääse takaisin pukkariin il-
man korttia. Töölön toinen erikoisuus
on myös lukolliset pukukaapit – omaa
lukkoa et siis tarvitse mukaan.

Itse kuntosali on mukiinmenevä,
kohtuu hyvin varusteltu kuntosali, joka
on myös tavallisesti vähemmän ruuh-
kainen kuin Unisportin muut kuntosa-
lit. Levytankoja, vapaita painoja, juok-
sumattoja, laitteita, vapaata tilaa jne jne
löytyy.

Otaniemi

Myös Otaniemestä löytyy Unisport,
mutta tänne ei ole vielä allekirjoittanut
uskaltanut vierailulle. Sisältää kuiten-
kin kuntosalin, ryhmäliikuntasalin, pal-
loilusaleja sekä varmaankin vakuutta-
van kattauksen teekkareita.

TUIJA INNANEN
JESSE TURPEINEN
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Jöröillä järsittävää

“. . . eli missä opiskelija syö lounaansa?”

Unikahvilat

Luonnollisin ratkaisu opiskelijan
päivittäisiin nälkätiloihin löytynee
UniCafen ravintoloista, joita löytyy
kampusalueilta parisenkymmentä.
Niissä on mahdollista syödä parilla
eurolla nälkänsä pois, ja vieläpä ter-
veellisesti. Päivittäiset ruokalistat ja
tarkat aukioloajat löytyvät kätevästi
netistä www.unicafe.fi, lisäksi mobii-
liversio menu.unicafe.fi. Kätevämpi
käyttöliittymä ruokalistoihin löytyy
osoitteesta www.varjocafe.net.

Ravintolat jakaantuvat karkeasti ot-
taen kahteen kastiin, keskustan isoi-
hin syöttölöihin ja osastojen pienem-
piin kuppiloihin. Kaivopihalta saa
lounasta vielä myöhään iltapäivällä,
kun pienemmissä joutuu jo tyytymään
pelkkään kahviin. Kannattaa myös
huomata, etteivät pienemmät kuppilat
yleensä tee itse ruokiaan, vaan ne tu-
levat jonkun isomman ravintolan keit-
tiöstä. Ruokalistat saattavat siis olla sa-
mat eri ravintoloissa.

Yleisesti ottaen ruoan taso on melko
hyvä – se vain vaihtelee joskus turhan
paljon. Leipäpöydät ovat yleensä erin-
omaisia, eikä salaattivalikoimaakaan
voi pitää huonona. Ruokapöydän ju-
tut muuten vaihtelevat huomattavas-
ti paikan mukana. Kannattaa siis pitää
korvat auki lounasta syödessä: saatat
esimerkiksi päästä seuraamaan poliit-
tista debattia Valtsikassa tai filosofien

eksistentiaalista kriisiä Metsätalolla.

Keskustan kuppilat

Pääkkäri

Sodexon opiskelijaravintola hienossa
historiallisessa ympäristössä. Toimitus-
kunnalle vielä kartoittamatonta maan-
kamaraa.

Kaivopiha

Suurin UniCafe ydinkeskustassa. Vali-
koima on UniCafe-mittapuulla hyvä,
salaatteja on useita erilaisia, kuten
pääruokiakin. Kannattaa tosin varau-
tua erittäin pitkiin jonoihin, jos tänne
eksyy suosituimpiin ruokaaikoihin, eli
puolilta päivin tai noin kahden mais-

www.unicafe.fi
menu.unicafe.fi
www.varjocafe.net
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sa. Onneksi tällöin on tosin toinen lin-
jasto helpottamassa pahimpia ruuhkia.
Huomion arvoista on myös se, että
tämä on ainoa UniCafe, josta saa ruo-
kaa vielä 16.30 jälkeen, sekä lauantai-
sin. Arkisin tarjoilu loppuu seitsemältä,
lauantaisin viideltä. Kaivopihan Unica-
fessa henkilökunta annostelee sinulle
pääruokasi: et siis itse kasaa lautaselle
esimerkiksi kalapuikkoja.

Porthania

Vuonna 2007 uudelleen avattuun, re-
montoituun Porthaniaan avattiin myös
Unicafe. Paikan valikoima on Unicafes-
tandardiin verrattuna monipuolisem-
paa ja maittavampaa, mutta toisaalta
paikka on usein melko täynnä. Asia-
kaskunta on kirjavaa ja monitieteellistä,
ja henkilökunta on mukavaa ja pal-
velualtista. Lämpiminä vuodenaikoina
ruokansa voi nauttia myös terassilla,
mikäli onnistuu saamaan pöydän.

Rotunda

Yliopiston kirjaston alakerrassa sijait-
see pieni ja sympaattinen kahvila, jossa
voi siemailla kupposen teetä itsensä si-
vistämisen lomassa. Lounastakin täältä
saa, voi valita keiton tai salaatin. Rotun-
dan asiakaskunta koostuu pääasiassa
tutkijoista ja opettajista.

Pesco & Vege Topelias

Syvällä Topelian syövereissä, keskellä
humanistien sisintä olemusta sijaitsee
pieni ja sympaattinen Klubikahvila

(paikan vanha nimi!). Nimestään huo-
limatta täältä saa myös lounasta, ja
keväästä 2017 lähtien Topelias on ollut
kala- ja kasvisravintola, vegaanivaihto-
ehtoa unohtamatta. Ruokailutilat koos-
tuvat useasta holvimaisesta huoneesta.

Soc & Kom

Ruotsinkielisten yhteiskuntatietei-
lijöiden kantapaikka Yrjö-Koskisen
kadulla. Varaudu keskusteluun toisella
kotimaisella.

Metsätalo

Yliopiston “Kellarikrouvi”. Jonot saat-
tavat olla pitkiäkin, mutta asiakaspaik-
koja runsaasti. Muiden kanssa ei tarvit-
se juurikaan keskustella, koska jokai-
selle löytynee ruuhka-ajan ulkopuolel-
la oma pöytä.

Metsätalossa voi kuulla eksoottisia
slaavilaisia kieliä kuten sorbia, bulga-
riaa tai kashubia sekä erilaisia saksan
murteita ja hollantia. Romaanisista kie-
listä voi halutessaan kokeilla sardiniaa
tai retoromaania. Eri kielikuntien osas-
tot pitävät hoviaan hissimatkan päässä.

Kumpula

Physicum

UniCafe Physicumin löydät samaa
nimeä kantavan rakennuksen aulas-
ta Kumpulasta. Muista unikuppilois-
ta poiketen tämä taukopaikka on ni-
mensä veroinen, se kun on pienestä



12 LUKU 1. STADISSA

keittiöstään johtuen keskittynyt lounas-
tarjoilun sijaan ainoastaan kahvilatoi-
mintaan. Suolaisiin ja makeisiin tuot-
teisiin onkin sitten panostettu oikein
urakalla. Varsinkin pitkään iltapäivään
asti tarjoiltavat paninit ja täytetyt pa-
tongit ovat saavuttaneet opiskelijoi-
den keskuudessa suosiota, ja kenenpä
päivää ei marjapiirakka vaniljakastik-
keella höystettynä kruunaisi. Maito
ja salaatti sisältyvät lounashintaan ja
usein löytyvät linjastolta, mutta joskus
ne täytyy osata pyytää erikseen. Phy-
sicumin Unicafe on monta vuotta ollut
kiinni ja sen patongit ovat ihastuttaneet
lähinnä haaveunissa.

Chemicum

Chemicumin UniCafe löytyy en-
simmäisestä kerroksesta B-siivestä.
Itse UniCafe jakaantuu kahteen tilaan.
Näistä pienempi on tarkoitettu hen-
kilökunnalle, ja siellä pääsee kesäisin
syömään ulkonakin. Isompi puoli
on tarkoitettu opiskelijoille, mutta
opiskelija-alennukset saa molemmista.
Ruoka on kohtuullista, mutta taso vain
on vuosien mittaan laskenut.

Niin, ja jos aioit ruokailla iltapäivällä,
kannattaa varautua siihen, että parhaat
ruoat on syöty loppuun jo ajat sitten ja
riisi voi olla kuivunut kököksi. Mitta-
vien jonojen välttämiseksi kannattaa li-
vahtaa luennolta hieman aikaisemmin
syömään tai muutoin voi jonotukses-
ta tulla kohtalaisen pitkä. Ei tosin niin
pitkä kuin Kaivopihan UniCafessa.

Exactum

Jos Kaivopihan UniCafe tuntuu suu-
relta ja tilavalta jopa ruuhka-aikoina,
niin Exactumin unikahvila on niin pie-
ni, ettei mitään oikeaa ruuhkaa voi edes
syntyä. Lounasaikaan ja iltapäivällä ra-
vintolassa on varsin ahdasta, ja kass-
ajono ja linjastot ovat liiankin kom-
pakteja. Toisaalta asiakaspaikoista suu-
rin osa on Exactumin pohjakerroksen
valopihoilla, molemmilla niistä, mikä
on mukavaa. Paikka on myös opiskeli-
joiden ja tutkijoiden suosima kahvila,
hengaus- ja laskaritila.

Oikeasti Exactumin UniCafe on vain
isompi versio Physicumin kahvilasta,
mutta josta saa oikeita lounaita; ruoat
tuodaan Chemicumin keittiöstä. Exac-
tumin erikoisuutena ovat olleet pizza-
perjantait, joita viime vuosina on kui-
tenkin ollut valitettavan vähän.

Viikki

Biokeskus

Biokeskuksen UniCafe on valoisa ja
siisti, vaikkakin keskipäivällä erittäin
ruuhkainen. Tarjolla on lounasvalikoi-
man lisäksi kahvilapuolen sämpylöitä
ja leivonnaisia. Lounasvalikoiman laa-
tu on keskinkertainen, mutta ruokaan
sisältyvä leipävalikoima on yleensä
hyvä.

Infokeskus

Infokeskuksen UniCafe on viihtyisä
kahvila, jossa on myös lounasvaihtoeh-
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to, vaikkakaan valikoimaa ei liiem-
min ole. Etenkin lämpiminä kausina
käytössä oleva terassi lisää mukavuut-
ta. Leivonnaisten tasossa olisi kuiten-
kin parantamisen varaa.

Viikuna

UniCafe Viikuna on Viikin kampuksen
uusimpiin tiloihin tullut uusi, iso ja
valoisa ravintola. Ruokalista on laaja
ja ruoka on varsin hyvää. Mukava ja
valoisa ympäristö tekee lounastauosta
miellyttävän.

Meilahti

Meikku

Meilahden UniCafe sijaitsee Haartman-
instituutin alakerrassa, ravintola au-
keaa eteesi heti pääoven avaamisen
jälkeen. Paikalle on siis erittäin help-
po löytää! Asiakaskunta lähinnä sai-
raalan ja huslabin työntekijöitä sekä
lääketieteellisen tiedekunnan opiskeli-
joita. Ruoka on keskinkertaista, mutta
peittoaa kampukselta löytyvät Raviolit
aivan 6-0.

Muut

Arcada

Ruotsinkielinen ammattikorkeakoulu
Arcada sijaitsee Kumpulasta katsottu-
na Hämeentien toisella puolella. Mikäli
toinen kotimainen sujuu, Arcadan opis-
kelijaravintolasta saa hyvän opiskeli-

jalounaan. Lounasaikaan jonot voivat
olla pitkät, joten varaa kunnolla aikaa.

Tähkä

Fazerin ylläpitämä erittäin maukasta
opiskelijaruokaa tarjoava rafla löytyy
Viikistä eläinlääkiksen rakennuksesta
osoitteesta Koetilantie 7. Erittäin kehut-
tavat salaatti- ja leipätarjoilut!

Ladonlukko Viikki

Viikin Ladonlukko (Latokartanonkaari
9 A) on toimiva Sodexon lounasruoka-
la, vaikkakin keskipäivällä sinne syn-
tyy jonkin verran jonoa. Ruokala ei ole
yhtä moderni tai viihtyisä kuin Biokes-
kuksen UniCafe, mutta ruoan laatu on
hieman parempi.

Hämäläis-Osakunnan osakuntabaari

Jos keskustan unikahvilan pöperöt
eivät kiinnosta ja nälkä yllättää, niin
vaihtoehdon päiväsaikaan (ma–pe 11–
15) voi tarjota Hämäläis-Osakunnan
osakuntabaari. Sieltä saa opiskelija-
kortilla (myös muut kuin hämisläiset)
usein UniCafeen ruokia maittavam-
man annoksen rehellistä hämäläistä ko-
tiruokaa opiskelijahinnalla. Valikoimaa
ei kovin paljoa ole, usein tarjolla kah-
ta tai kolmea eri ruokaa. Maksutapoina
käyvät käteinen sekä kortti. Hämäläis-
Osakuntabaari sijaitsee Hämäläisten ta-
lon D-rapussa (Urho Kekkosen katu
4–6), ja sisään pääsee soittamalla ovi-
kelloa. Tiskin takana häärii tavallises-
ti aivan ihana linjastonhoitaja Tuija, jo-
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ka tykkää jäädä juttelemaan ruokailijoi-
den kanssa ja on aina yhtä aurinkoinen.

Ravioli

Potilaillekin ruokaa kokkailevaalla
HUS:n erillislaitos (ymmärrettävää,
etteivät itsekään kutsu ravintolaksi)
Raviolilla on toimipisteitä useam-
massakin sairaalassa Uudenmaan
alueella, jotka kaikki tarjoavat opis-
kelijaruokaa. Yksi ravioleista, erityi-
sesti lääketieteellisen tiedekunnan
opiskelijoille sekä rakennuksen hen-
kilökunnalle suunnattu, sijaitsee
Biomedicum-rakennuksen alakerras-
sa. Ruoka parhaimmillaankin vain
keskinkertaista, huhujen mukaan
potilasruokaa lisäsuolalla. Aiemmin
kuitenkin tunnettu itseleivotuista,
parhaimmillaan juuri uunista tulleesta
leivästä, jolla keskiverto lääkisläinen
elää talven yli.

Dipoli

Dipoliksi kutsuttuun arkkitehtonises-
ti riemupläjäyksen toiseen kerrok-
seen majoittuneen ravintolan jonotus-
rakenne saattaa olla ensikertalaiselle
hämmentävä, mutta jono vetää yleensä
nopealla syötöllä ja tilaa on vaikka lam-
paiden syödä. Huhu kertoo lounassa-
laattien siirtyvän normilounaan salaat-
tipöytään vähän ennen sulkemisaikaa.

Täffä

Teknillisen korkeakoulun ruotsinkieli-
sen osakunnan betoninen juomasarvi

on varsin helppo löytää Dipolin vie-
restä. Jono vetää ruuhka-aikoina har-
millisen hitaasti ja legendaarisen ase-
man saavuttanutta keskiviikkospaget-
tia saattaa joutua jonottamaan ulko-
oven ulkopuolella. Huom. sinä tarkan
markan fuksi: Jos haluat spaguusi juus-
toa, maksaa se muutaman kymmentä
senttiä ekstraa!

Täffän ruoka on yleensä tuhtia ja
sitä saa paljon. Jyrkät portaat johtavat
yläkertaan, jossa suomi on se toinen ko-
timainen ja tilaa on alakertaa reilum-
min. Säiden salliessa myös terassilla
voi syödä.
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Ravintola- ja baariopas

“Olkoon tämä opas apuna löytöretkellä Stadin aistilliseen, karsinogeeniseen, kolesteroliseen, juovut-
tavaan, houkuttelevaan ja joskus uuvuttavaan ravintolamaailmaan.”

Ruokaravintolat

Lähdetkö ulos syömään kavereiden
kanssa? Tekeekö mieli hemmotella ma-
sua ja makuhermoja? Aiotko juhlis-
taa jotain merkkitapausta valikoidus-
sa seurassa? Näissä paikoissa syöt laa-
dukkaasti ja herkullisesti, ihan kaikis-
sa et joudu edes maksamaan itseäsi ki-
peäksi!

Eerikin Pippuri

Eerikinkatu 17

Kebabpaikka, jossa on tyyliä. Toisin
kuin yleensä, täältä et löydä neonvaloja
ja muovia, vaan autenttista sisustusta ja
musiikkia. Nopeus ja hinnat pikaruoka-
lasta, viihtyvyys kunnon ravintolasta.
Ruokakin on tavallista kebabia parem-
paa.

Chico’s

mm. Prisma Viikki

Chico’seista saa kaikentyylistä Ame-
rikan mantereen ruokaa: hampurilaisia,
sandwichejä, fajitaksia ja paljon erilai-
sia liharuokia. Kumpulan Chico’s on
myös kampuksen jatkareiden, tutkijoi-
den ja miksei varakkaampien opiskeli-
joidenkin suosima jatkopaikka töiden
jälkeen.

Manhattan Steak House

Eteläesplanadi 24 & Mannerheimintie 20

Erottajan kulmilla sijaitsevassa ra-
vintolassa tarjoillaan kenties kaupun-
gin halvimmat hyvät pihvit. Paikka on
naamioitu valoisaksi manhattanilaisek-
si lounaspaikaksi, vaikka ruoka onkin
enemmän iltaan soveltuvan painoista.

Memphis

Siltasaarenkatu 18–20

Hampurilaisten ja muun jenkkisa-
puskan ystäville. Ruoan taso ei huimaa.

Ristorante Pizzeria Villetta

Ruusulankatu 8

En varmasti valehtele väittäessäni,
ettet ole koskaan syönyt pizzaa, jol-
let ole sitä Villetassa maistanut. Paik-
ka on kiistatta paras tietämäni italia-
lainen ravintola. Tämä pienehkö ra-
vintola on sijainnut samassa paikassa
jo lähes 20 vuotta. Villetan sielu on
sen isäntä, ehta etelä-italialainen, jo-
ka jaksaa aina huolehtia asiakkaiden-
sa viihtyvyydestä omalla erikoislaatui-
sella tyylillään. Ruoka on herkullis-
ta kattaen italialaisen keittiön alkupa-
loista jälkiruokiin. Villetta ei ole hal-
vin mahdollinen ravintola, mutta hin-
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ta ei haittaa laadun ollessa kohdallaan.
Iltaisin ja viikonloppuisin kannattaa
tehdä pöytävaraus, lounasaikaan tilaa
yleensä on. Maanantaisin paikka on sul-
jettu. Italialaisen keittiön ystäville Vil-
letta on vaihtoehto numero uno.

Santa Fé

Aleksanterinkatu 15, sisäpiha

Tex-mex-, cajun- ja barbequeravinto-
la. Hintataso suht korkea ja kesäisin
täynnä turisteja.

Pizzeria Parmesan

Väinö Auerin katu 1-3 ja Arabiankatu 6 C

Kebabit ja pitsat ovat tosi hyviä!
Henkilökunta on ystävällistä ja moik-
kaa sinuakin muutaman käyntikerran
jälkeen.

Ravintola Cella

Fleminginkatu 15

Ravintolaklassikko, jonka ei ole tar-
vinnut mainostaa sitten 70-luvun, sillä
asiakkaita riittää. Oli Kekkosen suosios-
sa ja salin seinältä löytyy Mannerheim-
taulu ja listalta Marskin Vorscmack.
Hintataso kiivennyt vuosien aikana
ylöspäin, mutta on silti kohtuullinen.
Pubipuolelta löytyy yllättäen laatuolui-
ta myös hanasta, miksi onkin vaikeaa
päättää, että pitäisikö määritellä Cella
ruokaravintolaksi vai olutravintolaksi.
Ehkä on kuitenkin enemmän ruokara-
vintola, sillä ruokalistan täyttää reilu ja

rehellinen ravintolaruoka ilman fiinis-
telyä.

Silvoplee

Toinen linja 3, Hakaniemi

Kasvisravintola jossa myös runsaas-
ti vegaanisia vaihtoehtoja. Paikassa on
käytössä painoperusteinen buffet: valit-
se ruoka-ainekset seisovasta pöydästä,
vie kassalle ja maksa ruoan painon pe-
rusteella (24,20 e/kg). Ruoka on mo-
nipuolista ja hyvää, erikoisuuksiakin
on seassa. Hintataso on kuitenkin kor-
kea, joten ei kannata välttämättä syödä
kuin villisika. Paikassa on myös saata-
villa raakakakkuja ja muuta jännittävää
luomuaineksista valmistettua tarjotta-
vaa.

City China

Kaisaniemen metroasema

Tarjoaa rehellistä sushibuffaa ar-
mollisella hinnalla. Sushien laatu on
yleensä mitä sattuu, mutta tästä ravin-
tolasta ei ole kukaan tiedettävästi saa-
nut vatsaansa sekaisin – huomattava
plussa itämaalaiselle ravintolalle!

McDonald’s

Kampin autotalo

Mitäpä sitä vanhaa kunnon
mäkkäriä sen enempää esittelemään.
Tässä oppaassa lähinnä siksi, että tarjo-
aa ruokaa 24/7 ja etäisyys Klusterilta
kiitettävän lyhyt – kontatenkin matka
käy nopeasti!
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Ravintola China Flavor

Arabian kauppakeskus

Maistuva kiinalaisbuffa hyvin koh-
tuulliseen hintaan Arabian kauppakes-
kuksen yläkerrassa. Buffetin sisältö tus-
kin yllättää ketään aiemmin edes ker-
ran kiinalaisbuffassa käynyttä, mut-
ta tämä ravintola on kuitenkin var-
teenotettava vaihtoehto niille päiville,
kun Kumpulan unicafeét eivät jostain
syystä ruumiin ravitsemiseen sovellu.

Green hippo cafe

Punavuorenkatu 2 ja Fleminginkatu 10

Onko taas tullut vedettyä viime
päivät mäkkimätää suuonteloon kak-
sin käsin? Tekeekö mieli jotain OI-
KEESTI hyvää, josta kehtaa laittaa ku-
van äidillekin? Ota suunnaksi Green
hippo cafe, jonka salaatit aiheutta-
vat kohtuutonta ruokariippuvuutta ja
ovat lisäksi aivan kustannustehokkaita.
Nälkäisemmille menussa erinomainen,
myöskin kohtuuhintainen avocadopas-
ta!

Raan Khao Gaeng

Kampin ostoskeskus

Erinomaista thaikkusafkaa keskus-
tan hintoihin nähden edullisesti, tämän
ravintolan pöydät ovat aina ohi kul-
kiessa täynnä! Vahva suositus varsin-
kin tämän ravintolan curryille, ovat
vähintäänkin taivaallisia.

Luckiefun’s

mm. Kaivopiha

Luckiefunsseja on noussut
pääkaupunkiseudulle kuin tatte-
ja räntäsateella – missä tahansa
liikutkaan, ei näitä sushibuffoja
pysty väistämään. Syövän lailla le-
viävä Luckiefun’s on tehnyt yhden
etäpesäkkeensä Kaivopihalle, vaa-
rallisen lähelle yo-aukion Unicafen
sisäänkäyntiä. Varsinkin jos kuljet
Unicafeen steissiltä, suurella to-
dennäköisyydellä tulet kävelleeksi
tämän sushitaivaan ohitse ja tietenkin
sushit ovat sijoiteltu ravintolassa niin,
että ohi kulkiessa niitä ei voi olla
näkemättä. Sushi on hyvää, joskin en
erinomaiseksi haukkuisi. Buffa myös
ilta-aikaan, jolloin kannattaa kysäistä
opiskelijakortilla alennusta. Nykyisin
myös oma kännykkä-äppi, jolla saa
joka n:nen sushibuffan ilmaiseksi.

Kahvilat

Tökkivätkö joka nurkan takana kurkki-
vat coffee shopit? Haluaisitko johonkin
aavistuksen persoonallisempaan kah-
vilaan? Tässä lista varteenotettavista
vaihtoehdoista.

Café Engel

Aleksanterinkatu 26

Viehättävä, joskin hinnakas kahvila
Senaatintorin laidalla on auki pitkälle
iltayöhön. Mukiinmenevän olutvalikoi-
man lisäksi tarjolla on suussa sulavia
leivonnaisia. Kesäöisin illan pimennyt-
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tyä Engelissä näytetään myös ulkoil-
maelokuvia sisäpihan terassilla.

Café Esplanad

Pohjoisesplanadi 37

Valtavia (ja kalliita) korvapuusteja
ja riippuvuutta aiheuttavia patonkeja.
Tämän ovat huomanneet monet muut-
kin, joten varaudu jonottamaan kassal-
le ja kärkkymään pöytää.

Café Succès

Korkeavuorenkatu 2

Samoja herkkuleivonnaisia saa
myös sisarkahvila Succesista, joka
on syrjäisemmän sijaintinsa ansiosta
vähän vähemmän ruuhkainen kuin
Espa.

Karl Fazer Cafe Kluuvi

Kluuvikatu 3

Jo vuodesta 1891 toiminut Kluuvin
Fazer Cafe tarjoaa erilaisten kahvien
ja kaakaon ohessa runsaasti erilaisia
leivonnaisia ja kakkuja sekä suolaisia
leipiä ja salaatteja. Paikka on myös il-
meeltään hyvin näyttävä. Hintatasol-
taan Fazer ei ole halvimpia ja ruuhka-
aikaan istumapaikan löytäminen voi ol-
la vaikeaa.

Cafe Tin Tin Tango

Töölöntorinkatu 7

Tinttarin ehdoton vetonaula on vuo-
rokauden ajasta riippumatta tarjol-
la oleva aamiainen, johon kuuluu
ääretön määrä kahvia tai teetä. 2000-
luvun alussa LiSuKe (Limeksen Suklaa-
kerho) kokoontui täällä. Luettavana
on Tinttisarjakuvia ja taustalla soi
klassista ja eteläamerikkalaista tan-
goa. Takahuoneessa on usein taidet-
ta nähtävillä ja muita seiniä koristavat
Tintti-aiheiset taulut. Tuolit ovat muka-
via ja kännykkääkin voi ladata jos ak-
ku loppuu. Asiakaskunta on kirjavaa
ja sekalaisia julkkiksiakin huhutaan
nähdyn. Jos vaatteet likaantuvat kahvi-
tellessa, on siihenkin tällä ravintolalla
ratkaisu: kahvila tarjoaa myös pyykin-
pesukonettaan asiakkaiden käyttöön
pientä korvausta vastaan!

Café Ursula

Ehrenströmintie 3

Kaivopuiston eteläpäästä löytyvä
kahvila tarjoaa upean merimaiseman
ja yleensä kevään ensimmäisenä aukea-
van terassin.
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Espresso Edge

Liisankatu 29

Piristävän kirkkain värein sisutet-
tu kahvila, jossa ehdottoman kan-
tispöydän muodostaa kulunut sohva-
rykelmä. Täältä saa todella hyvää mint-
tukaakaota eikä kahveissakaan ole va-
littamista.

Baarit ja pubit

Kumpula

Oljenkorsi

Intiankatu 18

Oljenkorsi on kampuksen lähin
baari. Sisustukseltaan ja tunnelmaltaan
paikka on perinteinen pubi varustet-
tuna hyvällä (pullo-)olutvalikoimalla.
Paikka on harvoin täynnä, joten
sisälle mahtuu isommallakin porukal-
la. Kesäterassilta voi tuopin ääreltä
katsella ohiajavia autoja ja busseja
ja päivitellä ihmisten kiirettä. Tiis-
taisin pubivisa. Myös lautapelejä.
Oiva paikka bongailla tähtitieteilijöitä
fyysikoita kumpulalaisia erityisesti
perjantai-iltapäivisin.

Ydinkeskusta ja Punavuori

Thirsty Scholar

Fabianinkatu 37

HS kirjoitti huhtikuussa 2018: “Opis-
kelijoiden juopottelutoiminnasta ovat
Helsingissä perinteisesti vastanneet

osakunnat ja ainejärjestöt, joiden ker-
hotiloissa jäsenet ovat voineet toteuttaa
kohtuuhintaista humaltumista valittui-
na ajankohtina. [--] Kaikista lähimpänä
yliopiston omaa baaria on kuitenkin ol-
lut Helsingin keskustakampuksen To-
peliassa sijaitseva kellarikrouvi. . . ”

Ottamatta kantaa väitteen en-
simmäiseen osaan, on kyseessä hyvin
piilotettu ja siisti kivijalkapubi yliopis-
ton tiloissa, ja siksi se on erityisesti
keskustakampuksella opiskelevien
suosiossa. Thirsty on sisustettu keskiai-
katyliin, ja asiakaspaikkoja on reilusti.
Sisäpihalla on suojainen terassi. Paikan
omalla opiskelijakortilla saa euron
alennuksen juomista, joten se haukkuu
nopeasti hintansa takaisin.

Molly Malone’s

Kaisanimenkatu 1C

Hyvin suosittu irkkupubiketjun hel-
sinkiläinen jäsen. Joka ilta elävää bai-
lausmusaa ja ilmainen sisäänpääsy.
Ei narikkaa arki-iltaisin, viikonlop-
puisin narikasta joutuu pulittamaan.
Asiakaskunta erittäin kansainvälistä ja
äänekästä. Viikonloppuisin tänne on
pitkä jono, kuten niin moneen keskus-
tan paikkaan. Sisäpihalla suuri teras-
si, jossa kelpaa nautiskella lämpimästä
kesäyöstä.

Eerikin Kulma

Eerikinkatu 28

Harley Davidson meets John Way-
ne meets Tuulipuku. Aito lähiökuppila
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keskustassa. Halpaa olutta, aasialaista
ruokaa, leikkeitä ja burgereita. Asiak-
kaina vakioita, teinejä ja vakioteinejä.
Sisustus koostuu hirsistä, pääkalloista,
neonvaloista ja yhdestä prätkästä (ei
Harley).

Vanha

Mannerheimintie 3B

Vanhalla Ylioppilastalolla on kaksi
puolta: juhlatila ja Kuppila (nyk. Cafe
Vanha). Kuppilassa on yleensä ilmai-
nen sisäänpääsy. Oluita ja siidereitä
löytyy ihan kohtalainen valikoima. Juh-
latilan puolella on joskus bileitä ja keik-
koja. Kesäisin on Aleksanterinkadun
puolella mukava kattoterassi.

Tommyknocker Craft Beer Bar

Iso Roobertinkatu 13

Tommyknockerin erikoisuus on, että
se on panimonsa ensimmäinen ravinto-
la Coloradon Idaho Springsin ulkopuo-
lella. Ainutlaatuiset oluet ja mielenkiin-
toiset suomalaiset pienpanimotuotteet
ja tiskin sijasta takaseinälle asennetut
hanat yms. trendikästä. Kapakasta voi
ostaa mukaan root beeria.

Karaokebar Erottaja

Erottajankatu 15–17

Erottajalla tuntuu olevan aina
porukkaa. Sisustus on melko tren-
dikäs tiiliseinineen ja metallisine
pikkupöytineen, mutta kuitenkin

tunnelmallinen valaistuksen ja tii-
viin kalustuksen vuoksi. Olut on
kohtuuhintaista ja lisäksi löytyy
pikkupurtavaa, kuten äärimmäisen
herkullisia toasteja. Oman soittolistan
musiikki oli melko lujalla, mutta ei
häirinnyt keskustelua.

Zetor

Mannerheimintie 3–5 (Kaivopihan UniCa-
fen vieressä)

Ennen tämä ravintola oli loistava
koti-ikävän lievittäjä susirajan tuolta
puolen Helsinkiin muuttaneille. Nykyi-
sin tarjoilee mautonta ketjuruokaa hir-
vittävään hintaan ja kesäisin aivan lii-
kaa turisteja. Viikonloppuisin täynnä
viihteelle lähteneitä keski-ikäisiä – toi-
sin sanoen paikka, jonne äitisi voisi
lähteä revittelemään. Sisustus kuiten-
kin hieno!

Aussie Bar

Salomonkatu 5

Täällä voit tavata aidon aussin, joita
tavallisesti löytyy tiskin takaa ainakin
yks. Saat myös kuulla ja puhua englan-
tia ja maksaa juomista melko paljon.

Mann’s Street

Mannerheimintie 12 A

Vanhempien (homo)miesten koh-
tauspaikka Helsingin keskustassa. Ei
silti haittaa, vaikka olisit nainen. Karao-
ke on melko tasokas ja laaja valikoimal-
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taan. Hyvin piilotettu – tämä paikka
pitää siis tietää, että paikalle osaa!

Stone’s

Keskuskatu 4

Hanaoluita ja rasvaista ruokaa. Ny-
kyisin myöskin ketjuravintola, josta
kannattaa tehdä johtopäätökset ennen
ravintolaa astumista.

Kaisla

Vilhonkatu 4

Olutravintola Kaisla tarjoaa melkoi-
sen määrän hanaoluita, ja onneksi
myös muitakin juomia niille, jotka eivät
niin maltaista välitä. Taustalla soiva
musiikki on mukavaa, eikä liian koval-
la, keskustelu onnistuu hyvin. Sisustus
on tyylikäs ja paikka on erittäin siisti.
Jos siis varasi riittävät ja haluat istua
mukavasti iltaa, niin Kaisla on hyvä
paikka Rautatieaseman vieressä, eli hy-
vien liikenneyhteyksien varrella. Kais-
la on HOK-Elannon Oluthuoneista pa-
ras, vaikkakin hanavalikoima on pysy-
nyt melko samana n. 10 vuotta. Kais-
la on Akateemisen Olutseuran (AOS)
kantaravintola vuosilta 2007–2009 ja
jälleen vuodesta 2012 alkaen. AOSlai-
sia löytää Kaislasta joka kuukauden en-
simmäisenä sunnuntaina kuukausita-
paamisessaan.

Töölö

Bar Fellows

Mannerheimintie 64

Urheiluhenkisille baariin on asennet-
tu screeni ja pari televisiota. Varsinkin
ennen suurempia jalkapallotapahtumia
Fellows on usein varsin täynnä.

Ølhus Helsinki

Mannerheimintie 104

Skandinaavinen baari Taka-Töölössä.
Vanhan jäähallin läheinen sijainti hou-
kuttelee paikalle HIFKin tsekkivahvis-
tuksia. Hyvä olutvalikoima, viihtyisä
sisustus ja syrjäinen sijainti takaavat
mukavan tunnelman.

St Urho’s Pub

Museokatu 10

St Urho’s Pub kuuluu Bottan
ravintola- ja baarirykelmään. Urho
on erityisesti olutravintola, mikä
ilmenee laajasta hanavalikoimasta.
Lisäksi valikoimassa on laaja pullo-
olutvalikoima ja sahtia. Urkki on
vuoden 2006 Olutravintola (Helsinki
Beer Festivalin tuomaristo). Tunnelma
ja sisustus on hyvin peruspubimainen.
Taustamusiikkia Urkissa ei ole, mistä
hyvästä Helsingin Muusikot ry on
myöntänyt Hiljaisuus -palkinnon
Urkille, ja asia on eriyismainintana
Vuoden Olutravintola palkinnon pe-
rusteluissa. Ruokalistalta löytyy suuria
salaatteja ja pizzoja suureen hintaan.
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Asiakaskunta on sivistynyttä, Arto
Nybergin kantapaikka.

Vastarannan Kiiski

Runeberginkatu 26A

Vastarannan kiiski on letkeän tun-
nelmallinen pubi, joskin hieman kal-
liin puoleinen. Hyvä juoma- ja pe-
livalikoima lämmittävät sydäntä, jos
illalta halutaan muutakin kuin hal-
vat räkäläkännit. Suhteellisen kattava
hana- ja pullovalikoima. Ikäraja on vii-
konloppuisin 20 v.

William K.

mm. Mannerheimintie 72

Tämä viihtyisä olutravintola on si-
sustukseltaan jotenkin olohuonemai-
nen mutta sillä erolla, että matot on
sijoitettu pöydille. Tiskin takaa löytyy
vaikuttava valikoima oluita ja viskejä –
laatuakin on tarjolla, jos kukkaro kestää
varsin suolaiset hinnat. Tämä on myös
Helsingin harvoja paikkoja, josta saa
tuoretta sahtia. Myös paikan kuului-
set jättitoastit ovat tutustumisen ar-
voisia. Tilavannäköisestä ravintolasta
löytyy luultavasti aina vapaa pöytä,
ehkä lukuunottamatta iltoja, jolloin se
on stadikalta virranneiden jalkapallo-
fanien täyttämä. Samannimisiä ja muu-
tenkin toisiaan muistuttavia paikko-
ja löytyy Helsingistä neljä kappaletta
mutta tämä on niistä vanhin ja parhail-
la valikoimilla varustettu.

Ruoholahti

One Pint Pub

Santakatu 2, Sinikaislankujan puoli kana-
van vieressä

Räkälä.

Oluthuone Amsterdam

Itämerenkuja 1 C

Purjehdushenkinen, vihreän etukor-
tin lipun alla seilaava, paikka aivan
Ruoholahden metroaseman kyljessä.
Hanavalikoima vaikuttaa monipuo-
liselta, ja asiakaspaikkoja on reilus-
ti, myös terassilla. Asiakaspalvelu oli
myös toimivaa. Sisällä huomio kiinnit-
tyy nopeasti katossa olevaan Litmasen
pelipaitaan – Litihän on iso nimi Alan-
komaissa Ajax-uransa takia.

Soittolista:

• Shura: Touch (2016, electropop)

• Michael McDonald: Hail Mary
(2017, blue-eyed soul)

• Ciara: Gimmie Dat (2010, electro-
dance)

• Limp Bizkit: Behind Blue Eyes
(2003, rock)

Oulunkylä

Olutravintola Jano

Mäkitorpantie 11

Oulunkylän ja Käpylän rajal-
la (Käpylän asemalta lyhyempi
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kävelymatka) sijaitseva laatuolutra-
vintola. Rähjäinen ja kulunut sisustus,
mutta kova on omistajalla yritys ke-
hittää raflastaan olutpiireissä suosiota
saavaksi. Palvelu (omistaja tiskin
takana) oli ystävällistä, asiantuntevaa
ja humoristista. Hintataso on kes-
kustan laatuolutravintoloita hieman
edullisempi.

Kallio

Kun Helsingissä tekee mieli mennä kal-
jalle muttei maksaa itseään kipeäksi,
kannattaa suunnata Kallioon. Kun ha-
luaa ehdottoman rentoa (joskus jopa
liian rentoa) menoa kaljan ja pizzan
merkeissä, kannattaa suunnata Kal-
lioon. Siellä kadut vilisevät kaljakuppi-
loita, pizzerioita ja kebabboloita. Hinta-
laatusuhde on Kalliossa melko kuvaa-
va. Jos haluat halvimman mahdolli-
sen tuopin, saat myös kestää örinät
ja melko harmittomat baaritappelut,
sekä tietenkin haisevat vessat. Mitä
enemmän suostut tuopistasi maksa-
maan, sitä rauhallisempaa ja sivisty-
neempää ympärilläsi on. Jos siis jostain
syystä pidät rauhasta ja sivistyksestä.

Iltakoulu

Vaasankatu 5

Iltakoulu on kalliolaisista paikoista
siitä siistimmästä päästä, tuopin hin-
nan pysyessä kuitenkin vielä kohtuul-
lisena. Kallionkävijät rankkaavat pai-
kan rokkaavan jukeboksin alueen par-
haimpiin, ja henkilökunnastakin on pu-
huttu pelkkää hyvää. Kaiken lisäksi

paikan wc on kenties kaupunginosan
siistein. Tyyliltään Iltakoulu on presi-
denttien metsästysmaja: kattokruunuja,
tummaa puuta, loosseja, sekä täytettyjä
eläimiä ja presidenttien muotokuvia.
Terassi on varsin viihtyisä, tosin aurin-
koisena päivänä aina täynnä: sinne ni-
mittäin paistaa aurinko varsin pitkään.
Kuten monesta muustakin paikasta,
täältä löytyy baari-illan virkistykseksi
lautapelejä, mm. Trivial Pursuit. Ei eri-
tyisempää happy houria.

Mascot Bar

Neljäs linja 2

Entinen Cafe Mascot on oiva valin-
ta niille, jotka tykkäävät viettää baaris-
sa aikaa pelejä pelaten tai livemusiik-
kia kuunnellen. Pelinnälkäisille valikoi-
massa on parikymmentä erilaista lau-
tapeliä, biljardipöytiä ja jopa autope-
lejä. Paikka on suurempi kuin miltä
ulospäin näyttää.
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Pub Sirdie

Kolmas linja 21

Miniatyyriravintola kolmannella lin-
jalla, tilaa noin viidelletoista. Populaari-
musiikista huolehtii jukeboksi, eurolla
saa valita kaksi seiskatuumaista hienos-
ta valikoimista. Hyvin intiimi paikka.

Pub Porthan

Porthaninkatu 10

Portsu on oikea kunnon räkälä. Ei
niin, että siinä olisi mitään erityisen pa-
haa. Sisustus on mauton, vessa saas-
tainen ja olut halpaa. TV:stä näytettiin
Salkkareiden uusintoja, mikä ei miel-
lyttänyt allekirjoittanutta alkuunkaan.
Kyllä täällä kuitenkin voi mainiosti kal-
jaa kitata.

Kallion Oiva

Porthaninkatu 5

Riippuen siitä onko karaoken ystäviä
vai ei, tänne joko kannattaa hakeutua
tai tätä paikkaa kannattaa karttaa per-
jantaisin klo 19–22 ja lauantaisin klo 18–
22. Itselleni tuli melkoinen kiire saada
tuoppi tyhjäksi, kun kello löi seitsemän
ja kaiuttimista pärähti niin sielukas tul-
kinta jostain tunnistamatta jääneestä
biisistä että oksat pois. Kallion mitta-
puulla hintavaa olutta mutta toisaal-
ta myös paljon tilaa, nahkasohvia ja
darts-taulu. Tänne voi siis tulla vähän
isommallakin seurueella iltaa istumaan.
Discopallosta tulee lisäpisteitä.

Ravintola Toveri

Castreninkatu 3

Kolmannen linjan varrelta löytyvä
Toveri hakee sisustuksessaan 70-
lukulaista vasemmistotyyliä osin siinä
myös onnistuen. Hanasta on saatavilla
hyvä valikoima ulkomaisia oluita
varsin kohtuulliseen hintaan. Toveri
tarjoaa myös pikkunaposteltavaa,
tapaksia ja monenlaisia drinkkejä,
jos joku niitä Kalliossa keksii kaivata.
Kokonaisuutena Toveri on varsin miel-
lyttävä paikka keskustella ja nauttia
hyvää olutta. Toveri sulki ovensa joulu-
kuussa 2021, mutta avautuu uudelleen
remontin jälkeen toukokuussa 2023
juhlien samalla 84-vuotisjuhlaansa.

Roskapankki

Helsinginkatu 20

Roskapankki eli Roskis on mel-
ko tunnettu baari Brahenkentän
läheisyydessä. Asiakaskunta on suu-
rimmalti osin keski-ikäistä. Olut on
halpaa ja paikka aukeaa jo yhdeksältä.
Musiikki soi melko kovalla jo aika
alkuillasta. Mielenkiintoiseksi vierai-
lun tekee naisten vessan peilit, jotka
sijaitsevat koppien takaseinillä. Juo-
mien hinnat ovat Kallion halvimpia.
Kesäisin iso terassi joka on usein täysi.

Panema

Helsinginkatu 11

Mennäänkö Panemaan? Tämä
tammikuussa 2018 avattu craft beer
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-paikka sijaitsee kävelymatkan päässä
Sörkän metroasemasta. Vaaleat
puupöydät tuovat paikkaan kliinistä
tunnelmaa. Siisti vessa, vaihtelevaa
musiikkia. Henkilökunta on englan-
ninkielistä ja hyvin palvelualtista –
suomalaiset eivät epäilemättä jaksaisi
kuunnella baarin nimeen liittyviä
vitsejä päivästä toiseen. . .

Majava-baari

Porthaninkatu 9

Rokkarien suosima, oikeasti
räkäinen roudaribaari, jonka terassi on
ainakin aiempina kesinä rajattu muus-
ta katuympäristöstä naisten stringeillä
muodostetusta ketjusta. Paikan päältä
voi bongata suomalaisia rock- ja metal-
livaikuttajia. Kalja on kohtuuhintaista
ja rokki soi, legendaarinen jukeboxi.

Siltanen

Hämeentie 13 B

Rento baari ja klubi, jossa kuu-
lee usein livebändejä ja hyviä DJ:tä.
Päivisin Siltasesta saa kohtuuhintaista
lounasta, ja terassi on aurinkoinen.

Kuudes Linja

Hämeentie 13

Kutonen on Siltasta isompi ja
yökerhomaisempi. Koska Siltasen ja
Kuudennen linjan välissä kulkee rap-
puset, on helppo tsekata molempien
baarien tarjonta saman illan aikana.
Esiintyjät keräävät viikonloppuisin

kadulle satojen metrien mittaisen
jonon ja sisällä joutuu olemaan
tappituntumalla.

Kurvitar

Hämeentie 58-60

Kurvitar on nimensä mukaisesti Kur-
vista, Sörnäisten metroaseman ovien
välittömästä läheisyydestä löytyvä juot-
tola. Olut on halpaa, lonkerosta pitävän
kannattaa tilata talon lonkero. Vessassa
tietenkin huumevalot!

Ruoholahdesta länteen

Pub Pikku Katti

Lauttasaarentie 32

Pikku Katti on kiva pikku lähiöpubi,
josta löytyy myös TV, jukeboksi ja tie-
tokone. Paikka on oikeasti pieni, mutta
terassilla on myös istumapaikkoja jos
tila loppuu sisältä. Urheilua kannattaa
ehkä mennä katsomaan jonnekin muu-
alle kuin tänne, mutta tuopillisen Kar-
hua saa kyllä melko halvalla.

Fat Lizard

mm. Tietotie 1

Uusi iso panimoravintola aivan met-
roasemaa vastapäätä. Fat Lizardin
omat pale alet ovat Espoon ylpeys, ja
valikoima vaihtuu tiheään. Keittiö on
valtava ja jokaisena vuoden päivänä au-
ki ainakin keskiyöhön. Viikonloppui-
sin kuuluisia pizzoja saa kuulemma aa-
muneljään asti. Vastapainona on kalliit
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hinnat ja heikko asiakaspalvelu. Baari-
nurkkaus on melko ahdas.

Itä-Helsinki

Ravintola Siilinpesä

Siilitie 1

Siilitien metroasemalta alas tulles-
sa kun kääntyy oikealle, niin sadan
metrin päässä tien toisella puolella
näkeekin jo ravintola Siilinpesän. Paik-
ka vaikuttaa ulospäin melko kodikkaal-
ta lähiöravintolalta, jossa on terassi. Eri-
koisuutena kuitenkin tässä paikassa
on erinomainen ruoka, varsinkin lou-
naspöytä on herkullinen. Jos koskaan
satut olemaan lähistöllä liikkeellä niin
kannattaa käydä kokeilemassa. Todella
mahtava paikka myös nälän yllättäessä
– täältä saat poskettoman isot pizzat, tar-
peen tullen keittiössä leivotaan tilauk-
sesta pizza jaettavaksi vaikka koko su-
vulle!

Treffipub

Hiihtomäentie 14

Treffipub näkyy suoraan Herttonie-
men metroasemalta, yksi tie täytyy
ylittää että pääsee paikalle. Vuosien var-
rella baarista ravintolaksi siistiytynyt
paikka, joka tarjoilee joissain yhteyk-
sissä jopa hypetettyä ruokaa – burgeri
kannattaa ainakin testata! Myös erin-
omaisia vaihtoehtoja janon sammutta-
miseen.

Kuparilyhty

Svinhufvudintie 1

Kulosaaren metroaseman ja Kupa-
rilyhdyn välissä on useita satoja met-
rejä villiä luontoa, sillä paikka sijait-
see Kulosaaren ostoskeskuksessa. Ku-
parilyhdystä saa ihan hyvää pizzaa,
mutta drinkkivalikoima on erittäin sup-
pea, muun muassa mansikkamargari-
taa ei paikassa saanut. Asiakaskunta on
hieman vanhemmanpuoleista, opiske-
lijaördääjiä paikassa ei ollut.
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Helsinki Beer Factory

Humikkalanrinne 1

Lämminhenkinen Helsinki Beer Fac-
tory on uudehko olut- ja ruokaravinto-
la, jonka toimintaperiaatteena on rento
ja mukava ilmapiiri, sekä hyvä ruoka
ja monipuolinen juomavalikoima, joka
koostuu mm. käsityöläisoluista ja vis-
keistä. Ruokalistalta puolestaan erityi-
sesti God Father Burger on maistami-
sen arvoinen. Ravintolassa on lisäksi
mahdollisuus pelata mm. erilaisia lau-
tapelejä sekä biljardia

Pikkulintu

mm. Keinulaudantie 2a

Kontulan ostoskeskus on kummalli-
nen paikka – rapistunut ja varsin luo-
taantyöntävä ulkokuori sisältää mo-
nenlaisia ravintoloita ja juottoloita.
Välittömästi ostoskeskuksen vieressä,
metroaseman “väärässä päässä” sijait-
see Olutravintola Pikkulintu. Olutra-
vintola isolla O:lla, sillä Pikkulinnun
olut- ja mallasviskivalikoima on maa-
hantuonnin ansiosta varmasti Suomen
parhaimmistoa! Hanavalikoima vaih-
tuu kuukausittain tai tiheämmin, mut-
ta Plevnan Siperia pysyy ja opettaa. Pik-
kulintu on paikka, jossa on käytävä en-
nen valmistumista. Meridiaanin puoli-
virallinen olutkerho Blokin Globuli on
perustettu Puotilassa sijainneessa Pik-
kulinnussa.

Olutravintola Solmu

Aurinkoranta 8

Kohtuullisen hyvällä olutvalikoimal-
la varustettu ketjuvapaa olutravintola.
Paikka on parhaimmillaan kesällä, kun
ravintolan isot ikkunat avataan terassil-
le, jolloin koko ravintola muuttuu ran-
taterassiksi.

Nightclub Comeetta

Keinulaudankuja 4

Yksi Kontulaa määrittävistä tasok-
kaista ravintoloista – vessat ovat likai-
sia, paikasta loppuu happi ja osallistu-
jakaarti on nuorta tai alaikäistä. Ehdot-
tomasti siis paikka, jossa on käytävä,
mikäli haluaa suorittaa Kontulakierrok-
sen!

Ravintola Il Treno

Pallaksentie 4

Mellunmäen metroaseman
välittömässä läheisyydessä sijait-
seva pizzeria/juottola. Ulkoasu on
hämäävän epämääräinen, mutta si-
susta yllättää positiivisesti. Baaritiski
on tyylikäs ja erityisesti nahkasoh-
vat saavat plussaa. Asiakaskunta
on tyypillisesti keski-ikäistä, mutta
se ei estä uteliasta opiskelijaa kurk-
kaamasta sisään. Kenties kainaloon
löytyy joku mukava pubiruusu, jonka
saa kiskoa ylös seuraavana aamuna
sängynpohjalta. Karaokea kannattaa
kokeilla. Taitavia amatöörilaulajia on
bongattu juuri Il Trenosta.
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Kannelmäki

Britannia

Vanhaistentie 1

Kannelmäen vanhalla ostarilla si-
jaitseva olutravintola. Valittiin Hel-
singin Uutisten mukaan Helsingin
neljänneksi parhaaksi olutbaariksi. Baa-
rissa järjestetään joskus pokeriturnauk-
sia ja keittiössä on aito (Helsingin ai-
noa) puulla toimiva pitsauuni.

Sorbet

Sitratori 7

Kannelmäen uudella ostarilla, aivan
Kannelmäen juna-aseman vieressä, si-
jaitseva ammattilaisbaari pienellä a:lla
(hanasta saa ison A:n). Jos etsii Hel-
singin lähiöiden aitoa menoa, voi vain
suositella Sorbettia. Samalla voi tu-
tustua paikallisväestöön. Ravintolassa
järjestetään bingoa ja karaokea.

Kannel-Krouvi

Sitratori 3

Sitratorin laadukkaampi anniskelu-
ravintola. Krouvissa on oma biljardi-
kerho ja dartskerho. Juomavalikoima
on tavallista lähiöbaaria laajempi ja ja-
noiseen jälkään löytyy myös palanpai-
niketta. Torstai-iltaisin tietovisa.

Musiikkia

Tavastia

Urho Kekkosen katu 4–6

Aiemmin Hämäläis-Osakunnan
omistuksessa ollut, maan suurin ja
mahtavin rock-klubi, jonne kaikki
suomalaiset bändit tahtovat esiin-
tymään. Vähemmän nimekkäät bändit
esiintyvät takapihan Semifinalissa.

On the Rocks

Mikonkatu 15

Nimensä mukaisesti rokkia, ohjel-
maa tavallisesti keskiviikosta lauantai-
hin. Hintataso ei mikään edullinen, kel-
puuttaa erään vihreän etukortin.

Lepakkomies

Helsinginkatu 1

Rokkia ja halpaa kaljaa Hesarilla.

Drinkkibaarit

Hileitä ja glitteriä

Rymy-Eetu

Erottajankatu 15–17

Todella erilaista ja hauskaa paik-
kaa etsiessäsi: Rymy-Eetussa on Oc-
toberfest joka päivä. Saksalaistyyli-
sestä baariravintolasta saa aamiaista
yhdestätoista iltakuuteen asti suhteel-
lisen halvalla, ja tarjoilijatytötkin ovat
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pukeutuneet saksalaistyylisiin asuihin.
Ruoka rehellistä ja rasvaista. Olutta
saa jopa litran tuopeissa ja kävijöitä
kannustetaan tanssimaan pöydillä –
meno onkin tavallista baaria railak-
kaampaa ja vapaampaa. Asiakaskun-
ta on keskimäärin keski-ikäisiä ja nuo-
ria, ja musiikista huolehtii illoittain
vaihteleva live-bändi soittaen hump-
paa ja ikivihreitä. Tähän baariin saat vii-
konloppuiltaisin varautua jonottamaan
vähintään tunnin.

Apollo

Mannerheimintie 16

Forumin vanhan elokuvateatterin ti-
loihin avattu yökerho/musiikkiklubi,
jossa on stand upia ja joskus myös

keikkoja. Innokas approkävijä saattaa
syksyn mittaan ihmetellä, miksi aina
löytää itsensä Apollosta jatkoilta – mut-
ta niinhän se on, että Apollo alkaa olla
harvoja isoja yökerhoja keskustassa.

Kaivohuone

Iso Puistotie 1

Legendaarinen vuonna 1838 valmis-
tunut huvila, joka muuttuu iltaisin tun-
nelmalliseksi yökerhoksi.
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Quo vadis?

“Minne matka ja millä?”

Oppaamme neuvoo sinulle reitit ja linjat kampusalueille sekä muihin tärkeisiin
paikkoihin. Lataa HSL-sovellus puhelimeesi mm. matkalippua, opiskelija-
alennusta ja reittiopasta varten ja ei kun menoksi! Tarkempia ohjeita: www.
reittiopas.fi

Kohteena Kumpula

Raitiovaunut: 6, 8 (+ useat H-linjat)
Helsingin sisäiset bussilinjat: 506, 53, 55, 56, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78 ja 79N
Seutuliikenteen bussilinjat: 711, 717, 718, 721, 731, 738, 739, 785, 787, 788

Tie vie Viikkiin

Helsingin sisäiset bussilinjat: 506, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78 79N
Seutuliikenteen bussilinjat: 711, 717, 718, 721, 731, 738, 739, 785, 787, 788
Melkeinpä siis kaikki samat bussit kuin Kumpulaankin!

www.reittiopas.fi
www.reittiopas.fi
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Otaniemi – sielunkumppanit kutsuvat?

Bussilla tai ratikalla metroasemalle, useimmiten Sörnäisiin, ja metrolla Aalto
Yliopistoon!

Vinkkejä:

Sörnäisten metroasemalta mikä tahansa numerolla 7 alkava bussilinja vie Kum-
pulan kampukselle. Nämä bussilinja lähtevät Sörnäisten Kurvista jälkimmäiseltä
bussipysäkiltä eli siltä, jossa ei ole erillistä vihreää bussipysäkkikoppia, pelkkä
tolppa.

Vastaavasti mikä tahansa numerolla 7 alkava bussilinja vie Kumpulasta
Sörnäisten metroasemalle paitsi linja 70, joka vie Kamppiin ja linja 738, joka
vie Kalasatamaan.

Kumpulasta keskustaan päin matkustavien kannattaa kuitenkin huomioida,
että mikäli matkasi vie Paavalin kirkolle tai Kaisaniemenpuistoon, pysähtyy
näillä pysäkeillä ainoastaan Helsingin sisäiset eli kaksinumeroiset bussilinjat.

Mikäli haluaa välttyä valtavan pitkän ja mutkikaan integraalimäen kapuami-
sen saapuessaan kampukselle, kannattaa mahdollisuuksien mukaan käyttää bus-
silinjoja 56 ja 506. Nämä vievät nimittäin suoraan ylös kampukselle kampuksen
ovien kupeeseen.

Jos tiesi vie kampukselle yöaikaan, ovat H-ratikat paras ystäväsi! Nimittäin
(lähes) kaikki H-linjaiset ratikat (esim. 3H) kulkevat Kumpulan läpi Koskelan
varikolle. Arki-iltaisin saatat hyvällä tuurilla saada jopa yksityiskyydin Helsingin
keskustasta Kumpulaan näillä ratikoilla, sillä osa ihmisistä tuntuu välttelevän
niitä pelottavan H-kirjaimen takia. Tiedät siis tällöin onnistuneesi elämässä, kun
yli kolme miljoonaa maksanut kiskoilla kulkeva metallijärkäle kuljettaa vain
sinua Helsingin halki!

JOKU MUU
JESSE TURPEINEN
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Kuva 1.1: © OpenStreetMapin tekijät, lisätietoja osoitteista
www.openstreetmap.org ja opendatacommons.org

1. Päärakennus; mm. opiskelijaneuvonta – Fabianinkatu 33

2. Valtsika, valtiotieteet – Unioninkatu 37

3. Metsätalo, humanistiset tieteet – Unioninkatu 40

4. Senaatintori

5. Kaisa-kirjasto, opiskelijaneuvonta – Vuorikatu 7

6. Aleksandria – Fabianinkatu 28 & Kielikeskus – Fabianinkatu 26

7. Porthania, oikeustieteet – Yliopistonkatu 3

8. Kansalliskirjasto, entinen Helsingin yliopiston kirjasto - Unioninkatu 36

9. Siltavuorenpenger, kasvatustieteet – Siltavuorenpenger 20

10. Tiedekulma, Unisportin liikuntatilat – Yliopistonkatu 4

11. Limeksen entinen toimisto – Liisankatu 16 D sisäpiha

12. Elielinaukio & Helsingin päärautatieasema

13. Uusi ylioppilastalo; HYYn keskustoimisto, Alina-sali, osakunta- ja
järjestötiloja – Mannerheimintie 5

14. Vanha ylioppilastalo; Kuppila, Ylioppilasteatteri – Mannerheimintie 3

15. HYYn palvelutoimisto - Kaivokatu 10 A, 2. krs. Tykkää muuttaa usein



34 LUKU 1. STADISSA

Kuva 1.2: © OpenStreetMapin tekijät, lisätietoja osoitteista
www.openstreetmap.org ja opendatacommons.org

1. Kumpulan kartano, entinen MLTDK:n kanslia – Jyrängöntie 2

2. Kiihdytinlaboratorio – Pietari Kalmin katu 2

3. Chemicum – A.I. Virtasen aukio 1

4. Physicum – Gustaf Hällströmin katu 2

5. Exactum – Pietari Kalmin katu 5 / Gustaf Hällströmin katu 2b

6. Kumpulan Unisport – Väinö Auerin katu 11

7. Dynamicum – Erik Palménin aukio 1

8. Helsingin luonnontiedelukion uudisrakennus – Pietari Kalmin katu 5

9. Kauppakeskus Arabia – Hämeentie 11
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Domus Academica ja Domus Gaudium

Opiskelija-asuntojen lisäksi Leppäsuonkadulla sijaisevalta Dommalta löytyy
myös uusi ylioppilastalo Domus Gaudium eli Ilon Talo. Itse kukin vääntäköön
siitä sitten vitsiä. . . Ilon Talossa sijaitsee myös rakas Klusterimme sekä erilaisia
sauna- ja kokoustiloja.

Kuva 1.3: © OpenStreetMapin tekijät, lisätietoja osoitteista
www.openstreetmap.org ja opendatacommons.org

1. Matlu-klusteri ja kattosauna Sivistys – Leppäsuonkatu 11

2. Mechelininkadun järjestötilat – Mechelininkadu 3 D

3. Väinämöisen puisto

4. Hietsun ranta

5. Domma, B-talot – Leppäsuonkatu 9

6. Domus Academican C- ja D-talot – Hietaniemenkatu 14

7. Keskisuomalainen osakunta (Casa Academica) – Perhonkatu 6
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Kun Stadi kyllästyttää. . .

“Nostalgisen arvonsa vuoksi oppaassa
säilytettyjä liftausvinkkejä Helsingistä – käyttö
omalla vastuulla!”

Mitä olisi Älä Hätäile -opas ilman
liftausvinkkejä? Jos rahat ovat vähissä
mutta liikkeelle pitää päästä, liftaami-
nen on hauska ja ilmainen etenemis-
muoto. Siistinnäköinen ihminen tai pa-
riskunta saa yleensä Suomessa kyydin
alle puolessa tunnissa, mutta parinkin
tunnin odotuksia sattuu joskus koh-
dalle. Kannattaa varautua juotavalla,
eväillä, ylimääräisillä vaatteilla ja sa-
teensuojalla. Tiekartta auttaa kummas-
ti.

Hyvä liftauspaikka on sellainen jos-
sa kuskit näkevät sinut hyvissä ajoin, ja
jossa on autolle tilaa pysähtyä. Kannat-
taa sijoittua sopivan pysähtymisalueen,
kuten bussipysäkin, alkupäähän. Kun
auto pysähtyy, se yleensä ajaa 10–
20 metriä ohi, jolloin nappaat kassi-
si ja säntäät nopeasti kyydin luok-
se. Moottoritiellä ei liftaaminen, eikä
käveleminenkään, ole sallittua. Polii-
sit tuskin sakottavat mutta yleensä
pyytävät poistumaan.

Ohimenevää liikennettä ei kannata
ajatella autoina vaan ihmisinä. Kun
auto lähestyy, pistä peukku pystyyn,
näytä innokkaalta ja iloiselta ja pyri
saamaan katsekontakti kuskiin. Ei au-
rinkolaseja, huppuja tai syvälle painet-
tuja hattuja. Voit myös kehittää jos-
tain kyltin. Liikkuvasta autosta luke-
minen vaatii yllättävän suurta tekstiä:
A3 on parempi koko kuin A4. Kylttiin

voit kirjoittaa isolla ja selkeällä teks-
tillä määränpääsi, tai seuraavan suu-
remman kaupungin nimen, tai jotain
muuta: Pois, Kauas, Merelle, Kotiin.

Liftareita löytyy webistä: hitchwiki.
org

Hankoon

Moottoritie Länsiväylä kulkee koko Es-
poon halki, emmekä tiedä onko yk-
sikään Länsiväylän liittymä hyvä lif-
tauspaikka. Emme myöskään ole kuul-
leet kenestäkään joka olisi liftannut
(paitsi yöllä baarista kotiin) Ruoholah-
dessa juuri ennen Länsiväylän alkua.
Sen sijaan Espoon busseilla voi mennä
Länsiväylän loppupäähän Kivenlah-
teen/ Saunalahteen ja kävellä Espoon-
lahden yli menevän sillan yli. Mootto-
ritien loputtua löytyy hyvä paikka.

Turkuun

Turkuun on jostain syystä hiukan mui-
ta suuntia heikommat yhteydet. Toimi-
va, vaan ei täydellinen, paikka on Tu-
run moottoritien alku Munkkivuoressa.
Huopalahdentien (jolla motarin risteys
on) liikennevalot ja kaistajärjestelyt
eivät ole kovin suotuisia Huopalah-
dentien vierellä liftaamiseen. Kannat-
taa ehkä mennä parikymmentä met-
riä ramppia pitkin moottoritien suun-
taan: sieltä löytyy leveä kohta, jossa au-
tot voivat täysin turvallisesti poimia
liftarin kyytiin. Tosin todella huonol-
la tuurilla sinipukuinen virkamies saat-
taa käydä huomauttamassa, että paik-
ka todella on vasta vähän moottoritielii-

hitchwiki.org
hitchwiki.org
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kennemerkin jälkeen. Silloin voi palata
takaisin Huopalahdentielle yrittämään.
Toinen vaihtoehto on kookas liittymä
reilun kilsan Espoon Keskuksesta poh-
joiseen. Sieltä kuulemma löytyy liftaus-
kelpoinen ramppi, ja riittävästi länteen
menevää liikennettä.

Forssaan ja Poriin

Pieni mukava Vihdintie Etelä-Haagan
liikenneympyrästä eteenpäin. Monet
bussipysäkit ovat hyviä liftauspaikkoja,
mitä pidemmälle menee bussilla, sitä
vähemmän paikallisliikennettä jää haa-
viin. Forssan tai Humppilan kohdalla
kääntymällä tästä saa myös vaihtoeh-
toisen reitin Turkuun tai Tampereelle.

Hämeenlinnaan ja Tampereelle

Ruskeasuolta, missä Mannerheimintie
muuttuu Hämeenlinnanväyläksi. Eka
bussipysäkki on hyvä, kuten myös
seuraava, SPR:n veripalvelun koh-
dalla oleva. Myöhemminkin on hy-
viä paikkoja aina Vantaalle ja Kehä
III:lle asti. Esimerkiksi Martinlaakson-
tien kohdalla, ja Keimolanportin huol-
toaseman kohdalla. Ennen Kehä III:a
Hämeenlinnanväylä ei ole moottoritie
(vaikka ehkä näyttääkin), joten liftaa-
minen on täysin laillista. Koko mat-
ka Kehä III:lta Tampereelle on sitten
moottoritietä, joten kannattaa varoa
kyytejä, jotka jättäisivät keskelle maa-
seutua johonkin hiljaiseen liittymään.
20 km ennen Hämeenlinnaa, Janakka-
lassa, on (suoraan moottoritien päälle
rakennettu) suuri huoltoasemaravin-

tolakompleksi Linnatuuli. Se voi olla
hyvä paikka jäädä pois kyydistä, joka ei
olisi menossa enää paljoa pidemmälle,
ja yrittää saada uusi kyyti huoltikselta
poistuvista autoista.

Lahteen

Lahteen alkaa suora tie heti Kumpu-
lan kampuksen vierestä. Kampuksen-
kin bussipysäkki on ihan OK liftipaik-
ka niinä aikoina, kun siihen ei koko
ajan tule busseja. Seuraava pysäkki on
huono. Paras paikka on kolmannen
bussipysäkin (pysäkin nimi: Valtimon-
tie) jälkeinen pieni levike. (Moottoritie-
liikennemerkki on vähän inhasti sijoi-
tettu, mutta kyllä paikasta silti saa hy-
vin kyytejä.) Osa tästä ajavista autois-
ta on menossa Porvooseen (ja Kou-
volaan), joten jos et halua sinne, kan-
nattaa ennen kyytiin nousua kysyä ja
varmistaa, että kyyti on todella me-
nossa Lahteen päin. Koko matka Lah-
teen on moottoritietä, joten myös kyy-
ti johonkin lähelle (kuten Keravalle tai
Järvenpäähän) saattaa jättää sinut lif-
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taamaan rampilla jossain liikenteeltään
hiljaisessa liittymässä. Tällöin voi siir-
tyä moottoritietä rinnan kulkevan Van-
han Lahdentien varrelle koettamaan
onneaan.

Porvooseen ja muualle itään

(vaikka Pietariin ja Vladivostokiin)
Joko edellä mainitusta Valtimontien
pysäkiltä kysymällä (tai kyltin kanssa),
tai Itäväylältä Itäkeskuksen jälkeisiltä
bussipysäkeiltä. Parasta ehkä pyrkiä
bussin 97 Mellunmäentien pysäkille as-
ti, niin saa suurimman osan paikallislii-
kenteestä pudotettua haavin ulkopuo-
lelle.
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Opintiellä
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Opintotuki ja turva

“Vielä 90-luvun puolivälissä opiskelija saattoi harjoittaa akateemista vapautta mielensä mukaan;
opintotuki tuli tilille joka kuukausi opintojen edistymisestä riippumatta. Nyttemmin on myös
ylioppilaisiin alettu soveltaa tulosvastuuperiaatetta, mikä merkitsee rahan tulon loppumista, mikäli
opinnot eivät edisty.”

Nykyinen Kelan vaatima opintopis-
temäärä on viisi tutkintoon kuuluvaa
opintopistettä tukikuukautta kohden.
Lukuvuodessa pitäisi siis opiskel-
la vähintään 45 op täysimääräisen
opintotuen saadakseen, ei mikään
pieni määrä. Lisäksi opintotukea
nostavan opiskelijan tulee saada
vähintään 20 opintopistettä lukuvuot-
ta kohden, riippumatta nostettujen
tukikuukausien määrästä.

Alempaa korkeakoulututkintoa var-
ten myönnetään aluksi 30 tukikuukaut-
ta, ja vasta sen suorittamisen jälkeen
saa lisää tukikuukausia ylempää kor-
keakoulututkintoa varten, maksimis-
saan 21 tukikuukautta. Yhteensä tu-
kikuukausia ei kuitenkaan saa yli
48:aa, joten alemmassa tutkinnossa
ylimääräiset käyttämäsi tukikuukaudet
vähentävät ylempään tutkintoon jääviä.
On siis syytä keskittyä myös opis-
keluun ensimmäisestä lukuvuodesta
lähtien, vaikka järjestö- ym. toiminta
veisikin mukanaan. Tukikuukausien
enimmäismäärä on suhteellisen pie-
ni, ei siis olekaan mikään ihme, että
“täysipäiväisestä” järjestöhörhöilystä
kiinnostuneiden määrä on ollut laske-
maan päin. Sääli.

Jos kuitenkin käy niin, etteivät opin-
tosi suju suunnitelmien mukaan, ei
hätä ole tämän näköinen. Opinto-

jen edistyminen tarkistetaan syksyi-
sin, ja tällöin lasketaan koko edel-
lisen lukuvuoden (alkaa 1. elokuuta
ja päättyy 31. heinäkuuta) opintopis-
teet. Kesätenteissä on siis vielä mah-
dollisuus korjata opintopistesaldoa.
Mikäli tämä ei onnistu, Kela tarkaste-
lee koko opintoaikana hankittua opin-
topistekertymää ja arvioi, ylittääkö se
5 op/tukikuukausi. Mikäli määrä ei
tämän jälkeenkään riitä Kelan tädeille,
lähettävät he selvityspyynnön opin-
noista. Tuen keskeyttämisen voi tässä
vaiheessa estää kaivamalla jostakin
merkitsemättä jääneitä opintosuorituk-
sia (myös järjestötoiminnasta saa opin-
topisteitä!). Lisäksi ainakin periaattees-
sa tilanne katsotaan tapauskohtaises-
ti, jolloin myös aikaisempien vuosien
opintomenestys voi vaikuttaa puolta-
vasti tuen jatkumiseen – sitä tapah-
tuuko näin oikeasti voi vain arvailla.
Lisäksi kokemuksemme perusteella 1-
5 opintopisteen uupumisen voi sopi-
valla sanallisella selityksellä korvata –
vanhemmalta tieteenharjoittajalta saa
tähän varmasti vinkkiä!

Opintotuki muodostuu kahdesta
osasta: opintorahasta ja opintolainan
valtiontakauksesta. Opintoraha on se
osa opintotuesta, jota ei tarvitse mak-
saa takaisin. Itsenäisesti asuva 18 vuot-
ta täyttänyt voi saada sitä enintään



42 LUKU 2. OPINTIELLÄ

268,23 euroa kuussa. Opintoraha on ve-
ronalaista tuloa, mutta vuodesta 2019
alkaen Kela ei enää suorita siitä au-
tomaattisesti ennakonpidätystä. Jos
sinulla on opintorahan lisäksi mui-
ta veronalaisia tuloja, opintoraha on
huomioitava muiden tulojen ennakon-
pidätyksessä. Tarkista Verohallinnon si-
vuilta löytyvällä laskurilla, ylittääkö tu-
losi verokortin tulorajan. Voit halutes-
sasi ilmoittaa Kelalle sopivan ennakon-
pidätysprosentin pidätettäväksi suo-
raan opintorahasta – työssä käyvälle
opiskelijalle tämä voikin olla järkevää.

Myönteisen opintotukipäätöksen an-
taessaan Kela myöntää suoraan val-
tion takaaman opintolainan, joka sit-
ten nostetaan omasta pankista (ja on
myös maksettava takaisin!) Opintolai-
nan suuruus on 650 euroa tukikuukaut-
ta kohden. Takaus kannattaa joka ta-
pauksessa hakea jo opintojen alussa,
sillä se voidaan myöntää aikaisintaan
hakemiskuukauden alusta lukien. Lai-
naa voi nostaa syksyllä aikaisintaan
1.8. ja keväällä 1.1.

Nostamatta jääneet lainaerät voi
käyttää myöhemmin saman lukuvuo-
den aikana – ei kuitenkaan opintotukia-
jan tai opintojen päättymisen tai opin-
tojen keskeyttämisen jälkeen. Lainaa ei
myöskään saa nostaa sen jälkeen, kun
opintotuki on lakkautettu puutteelli-
sen opintomenestyksen vuoksi. Kan-
nattaa siis todella pitää silmällä opin-
tomenestystä. Jos suoritat tutkintosi
määräajassa (6 lukuvuotta) ja sinulla
on opintolainaa yli 2 500 euroa, Kela
maksaa osan opintolainastasi opintolai-
nahyvityksen muodossa.

Jos esim. sairauden vuoksi opinto-

ja ei ole kertynyt riittävästi ja tu-
ki keskeytetään, Kelan päätöksessä ei
välttämättä ole kehotusta hakea sai-
rauspäivärahaa. Tämän vuoksi kan-
nattaa tiukassa tilanteessa aina ky-
syä neuvoja Kelan opiskelijoiden pal-
velunumerosta (020 692 209, ma–pe
klo 9–16). Mikäli koet tulleesi kohdel-
luksi epäoikeudenmukaisesti, Kelan
päätöksiin voi hakea muutosta. Jos Ke-
lan mielestä päätöstä ei voi oikaista
haluamallasi tavalla, valitus ohjataan
opintotuen muutoksenhakulautakun-
taan, ja valittamista voi jatkaa vakuu-
tusoikeuteen saakka.

Jotta tukiruletti menisi vieläkin mo-
nimutkaisemmaksi, tarkkaillaan myös
opiskelijan muita tuloja. Saat tienata va-
paasti 870 euroa tuellista ja 2 600 euroa
tuetonta kuukautta kohden. Tuloja tar-
kastellaan koko kalenterivuoden ajal-
ta. Mikäli tukea on maksettu liikaa, pe-
ritään se korkoineen takaisin. Ylitystä
saa olla enintään 290 euroa. Tämän voi
välttää maksamalla jo myönnetyt tuet
takaisin tai perumalla opintotuen joil-
takin kuukausilta. Kannattaa siis suun-
nitella opintotuen ottaminen joka vuo-
si ja säilyttää kaikki palkkakuitit, jotta
välttyy ikäviltä yllätyksiltä!

Erityisesti kannattaa tarkkailla vuo-
denvaihteen palkkakuitteja, sillä mikäli
palkka tupsahtaa tilillesi 1.1.2023 eikä
vaikkapa 31.12.2022 vaikuttaa se eri tu-
lovuoteen. Varoittavana esimerkkinä
opiskelija, joka palautti vapaaehtoises-
ti vuoden 2011 tukia, ja vuoden 2012
tukia taasen perittiin häneltä pois kor-
kojen kera, koska palkka oli tullut
3.1.2012! Takaisin perityt tukikuukau-
det menetetään pysyvästi, vapaaeh-
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toiset kuukaudet taasen voi nostaa
myöhemmin.

Yleistä asumistukea täytyy hakea
erikseen, ja se maksetaan koko ruoka-
kunnalle. Tämän vuoksi haluat ehkä
varmistaa, että sinut ja kämppiksesi
lasketaan eri ruokakuntiin. Tämä on-
nistuu esimerkiksi laatimalla erilliset
vuokrasopimukset, joissa vuokralaiset
eivät ole yhteisvastuussa koko asun-
non vuokrasta. Kela saattaa kuitenkin
epäillä tätä ja vaatia todistamaan, et-
teivät asuinkumppanit ole suhteessa
keskenään, tai muuten toisen tulot vai-
kuttavat myös toisen saamaan asumis-
tukeen. HYY on lobannut voimakkaas-
ti tätä “ruokakuntakohtaisuutta” vas-
taan, mutta ainakaan syksyllä 2021 asu-
mistuki ei ole vielä yksilökohtainen.
Asumistuki on 80 % hyväksyttävien
asumismenojen ja perusomavastuun
erotuksesta. Kaikkein pienituloisimmil-
la ei ole ollenkaan perusomavastuuta.

Viimeisenä tukivaihtoehtona voi
köyhä opiskelija turvautua perustoi-
meentulotukeen, jota haetaan Kelal-
ta. Toimeentulotukea voi saada vas-
ta kun kaikki lukuvuoden opintoe-
tuudet on käytetty, myös opintolaina.
Lisäksi opiskelijan tulee todistaa, ettei
hän työnhausta huolimatta ole saanut
töitä eikä voi kesällä suorittaa tutkin-
toaan edistäviä opintoja ja hakea nii-
hin kesäajan opintotukea. Myös mah-
dolliset säästöt on käytettävä. Muuten-
kin “sossun kassalle” joutuminen voi
olla mielenkiintoinen tai vittumainen
kokemus, riippuen elämänasenteesta.
Työttömyysturvaan opiskelija ei ole oi-
keutettu kesällä, ellei luovu opiskelijan
statuksestaan syksyllä – ja sen mukana

tulevista eduista.

AKU VALTAKOSKI
ANU KONTIO
ILMO TEIKARI
RISTO KARINKANTA
RIIKKA SAARELAINEN
JANI KAIPAINEN
SAKARI VÄKEVÄ
MIKKO PELLINEN
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Miten suoritan tutkintoni?
Tutkintojen ja kurssien laajuudet

määritellään opintopisteinä. Virallinen
määritelmä kertoo, että 1600 tunnin
työpanos vastaa 60 opintopistettä. Tas-
kulaskinta käyttämällä huomaat, että
yksi opintopiste vastaa 26 tunnin ja
40 minuutin työtä. Totuus voi jos-
kus poiketa rajusti tästä, mutta nyt
kurssien laajuuksia on yritetty ihan
oikeasti arvioida. Perustutkintoraken-
ne on kaksiportainen. Tiedekunnas-
sa suurin osa opiskelijoista saa sa-
malla kertaa suoritusoikeuden sekä
alempaan että ylempään tutkintoon.
Alemman tutkinnon tai sitä vastaa-
vat opinnot muualla suorittaneille voi-
daan myöntää pelkän ylemmän tut-
kinnon suoritusoikeus. Alempi korkea-
koulututkinto on nimeltään luonnon-
tieteen kandidaatti (LuK) ja laajuudel-
taan 180 opintopistettä. Ylempi tut-
kinto on filosofian maisteri ja sen laa-
juus on (LuKin jälkeen) 120 opinto-
pistettä. Tutkintojen laajuudet saavat
ylittyä enintään kymmenellä prosen-
tilla, mutta enemmänkin saa ja ehkä
jopa kannattaa opiskella – tutkintoon
sisältymättömät opinnot näkyvät kum-
minkin opintosuoritusotteella, jonka
voi liittää esimerkiksi CV:n liitteeksi.
FM-tutkinnon jälkeen voi jatkaa tieteel-
lisiin jatkotutkintoihin, joista tunnetuin
on filosofian tohtorin tutkinto.

Luonnontieteen kandidaatin
tutkinto

Ensimmäiseksi aloitetaan opiskelu koh-
ti luonnontieteen kandidaatin tutkin-

toa (LuK). Tutkinnon virallinen tavoi-
tesuoritusaika on kolme vuotta, tosin
luonnontieteellisen alan todellinen suo-
ritusaika lienee joskus hieman pidempi.
Opintojen alkupuolella jokaiselle opis-
kelijalle laaditaan henkilökohtainen
opintosuunnitelma (HOPS), jossa laa-
ditaan ohjaajan johdolla jonkinlainen
suunnitelma opintojen suorituksesta.
Suunnitelmaa tarkistetaan määräajoin
ja siihen tehdään tarvittavat korjauk-
set. Tarkoitus ei siis ole, että HOPS olisi
jonkinlainen pakkopaita, vaan pikem-
minkin suuntaa antava kehys. Suunni-
telmien muoto vaihtelee koulutusoh-
jelmasta toiseen ja siihen pitäisi muo-
toilla suunnilleen, mikä sinusta tulee
isona. Muista kuitenkin: Älä hätäile,
vaikket vielä tietäisikään, mitä haluat
tehdä. Ensimmäisen vuoden opinnot
ovat melkein samat kaikille ja vuoden
kuluttua olet (toivottavasti) viisaampi.

Kandiohjelman opetussuunnitelmas-
sa perusopintojen laajuus on vähintään
25 op, ja perus- ja aineopintojen laa-
juus on yhteensä vähintään 60 op. Ai-
neopintoihin kuuluu tutkielma (6 op)
ja kypsyysnäyte. Pakollisten opintojen
lisäksi opetussuunnitelmaan sisältyy
valinnaisia opintoja omasta koulutus-
ohjelmasta tai muista koulutusohjel-
mista. Toisten tieteenalojen opintoja
suoritetaan 15, 25, 35 tai 60 op koko-
naisuuksina. Tutkintoon sisältyy lisäksi
työelämäjakso ja asiantuntijatehtäviin
valmentavia osuuksia vähintään 10 op,
viestintä- ja kieliosaamisen osuuksia
vähintään 10 op, ja lisäksi hieman tieto-
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ja viestintätekniikan opintoja. Myös
HOPS, kandipalaute ja yliopiston oma
opiskelijapalaute on täytettävä, vaikka
niistä ei saakaan opintopisteitä.

Eräs olennainen osa alempaa
korkeakoulututkintoa on kandidaa-
tintutkielman tekeminen. Tutkielma
on yleensä tarkempi tutustuminen
johonkin pääaineen erityisalueeseen.
Käytännössä työ on pituudeltaan
10–40 sivua oppiaineesta riippuen ja
on täysin kiinni ohjaajasta, mitä siltä
vaaditaan.

Alemman korkeakoulututkinnon
(kuten LuK) työelämärelevanssista
(sivistyssana, lue: pääseekö tutkin-
nolla töihin) on keskusteltu paljon.
Perinteisesti alemmasta korkeakoulu-
tutkinnosta on tullut pannukakku juuri
siksi, että sillä ei ole saanut töitä. Siksi
monet ovat toivoneet, että alemmasta
korkeakoulututkinnosta tehtäisiin
työelämäläheinen. Tämä ajatus on
kuitenkin ollut vastatuulessa osin siksi,
että osa työnantajaliittojen johtajista
ilmoitti jo hyvissä ajoin etukäteen, että
ainakaan heidän alallaan ei palkata
alemman korkeakoulututkinnon suo-
rittaneita. Positiivinen puoli tässä on
se, että ylempi korkeakoulututkinto
säilyy suomalaisten “perustutkintona”.
Monessa muussa maassa tilanne on
tässä suhteessa toinen.

Filosofian maisterin tutkinto

Luonnontieteen kandidaatin tutkinto
on oltava pääsääntöisesti suoritettu-
na ennen kuin voit aloittaa filoso-
fian maisterin tutkinnon suorittami-

sen. Kuitenkin mikäli FM-tutkinnon
kurssien suorittaminen ei hidasta
LuK-tutkinnon valmistumista, voidaan
pientä päällekkäisyyttä suvaita.

Jos LuK-tutkinnon valmistuessa tun-
tuu siltä, ettei ala sittenkään kiinnos-
ta tai maailma potkii muuten vain
päähän, uusi tutkintorakenne saattaa
olla vastaus ongelmiisi. Koulutusohjel-
man vaihtoa ja paikkakunnalta toiselle
(tai peräti ulkomaille) siirtymistä on py-
ritty helpottamaan. LuK-tutkintosi tun-
nustetaan kaikkialla EU-alueella. Voit
vaihtaa koulutusohjelmaa tai korkea-
koulua tai molempia. Saat siis mahdol-
lisuuden käydä opiskelemassa Aveiron
yliopistossa aluesuunnittelua vain to-
detaksesi, että oli se matemaattisten tie-
teiden opiskelu Helsingin yliopistossa
kuitenkin paljon parempi vaihtoehto.

Mikäli päätät vaihtaa koulutus-
ohjelmaa ja saat opinto-oikeuden,
uusi ohjelmasi voi määrätä sinul-
le lisäopintoja (siltaopintoja), jotta
saavuttaisit riittävän lähtötason FM-
tutkinnon suorittamiseen. Jos siltaopin-
noista ei selviä, tutkinnonsuoritusoi-
keus raukeaa. Lähiaineiden kesken sil-
taopintoja ei yleensä määrätä.

Osalla maisteriohjelmista ei ole suo-
raa vastinetta kandidaatintutkinnois-
sa (esim. datatiede ja elämäntieteiden
informatiikka). Näihin voidaan siirtyä
kuitenkin soveltuvista Helsingin yli-
opiston kandiohjelmista, ja loput opis-
kelijat valitaan niiden keskuudesta, joi-
den kandidaatin tutkinto antaa mah-
dollisuudet ylipäätään suoriutua opin-
noista. Maisterin tutkinto on laajuudel-
taan 120 opintopistettä, suoritukseen
voisi arvata kuluvan kahdesta kolmeen
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vuoteen. Tästä syventävien opintojen
laajuus on vähintään 60 op, sisältäen
30 opintopisteen laajuisen maisterintut-
kielman.

Kovin monta luentokurssia ei sitten
omasta tieteenalasta mahdu maisterin
tutkintoon. Minimiopintopistemääriä
voidaan jonkin verran ylittää ja “tutki-
muspainotteisuutta korostaakseen” jot-
kut koulutusohjelmat voivat nostaa
pääaineen osuutta vielä 60 opintopis-
teestäkin. Oman tieteenalan lisäksi tut-
kintoon kuuluu HOPS, opiskelijapalau-
te sekä työelämäorientaatiota ja ura-
suunnittelua. Loput 60 op voi tehdä
toisia tieteenaloja omasta koulutusoh-
jelmasta tai muista koulutusohjelmista.
Aineenopettajilla tämä kuluu kasvatus-
tieteiden opintoihin.

HARRI WALTARI
DANIEL LANDAU
RIIKKA SAARELAINEN
MIKKO PELLINEN
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Vanhaa tutkintosanastoa uusille

“Sanasto, jonka avulla ymmärrät vanhempaa tieteenharjoittajaa, kun hän kertoo omista opinnois-
taan.”

Opintoviikko (ov) = vanha työn määrää kuvaava suure, vastaa noin
1,5 opintopistettä

Approbatur (15 ov) = perusopinnot (25 op)

Cum laude (35 ov) = aineopinnot (60 op)

Laudatur (80–100 ov) = syventävät opinnot (n op)

Filosofian kandidaatti = muinainen tutkinto, vastaa maisteria. FK sai mais-
terin arvon, jos osallistui promootioon.

Flamma = linkkihelvetti, joka edelsi Opiskelijan ohjeita

Laitokset = opiskelijoiden ja henkilökunnan muodostamia tie-
teenalainstituutteja, jotka lakkautettiin 1.1.2018

Tutkintovaatimukset = ennen opetussuunnitelmat painettiin kirjaksi, josta
kaikki tieto oli helposti löydettävissä

TVT-ajokortti = opiskelijan digitaidot
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Uutta tutkintosanastoa vanhoille

“Näin selität vanhemmalle tieteenharjoittajalle, mistä tutkinnossasi on kyse”

Fuksilaite = Linux- tai Windows-läppäri, jonka jokainen
fuksi saa opintojensa alussa, ja jonka vastineeksi
edellytetään tunnollista opiskelua

Jory = johtoryhmä; jokaisen kandi- ja maisteriohjel-
man suunnittelussa on nykyään mukana kak-
si opiskelijaa, ja heillä on henkilökohtaiset va-
rajäsenet

Kosu = koulutussuunnittelija; se opintotoimiston
tyyppi

Maisterioptio = Kandiohjelma voi lähtökohtaisesti valmis-
taa useampaan kuin yhteen maisteriohjelmaan.
Kandiohjelmassa suoritetut opinnot vaikuttavat
siihen, mitkä optio-ohjelmat tai niiden opinto-
suunnat ovat mahdollisia.

Osasto = laitoksen nimitys nykyään, mutta sisältäen
vain henkilökunnan

Tavoiteaika = opetusministeriön mielestä ihmisten pitäisi
valmistua kandidaateiksi kolmessa ja maistereik-
si yhteensä viidessä vuodessa

Toisen tieteenalan opinnot = sivuaine (15, 25, 35 op tai näiden moninkerta)

Työelämäopinnot = tutkintovaatimuksiin tulee nykyään sisältyä
työelämäjakso ja asiantuntijatehtäviin valmenta-
via osuuksia vähintään 10 op

SISu = kehityskelpoinen opintotietojärjestelmä
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Yliopiston kurssiarvostelu. . .

“Yliopistolla arvostellaan kurssit numeroilla, korkeimpana arvosanana 5.”

+ 5 erinomaiset tiedot
+ 4 kiitettävät tiedot
+ 3 hyvät tiedot
+ 2 tyydyttävät tiedot
+ 1 välttävät tiedot
0 hylsyhköt tiedot
– 1 heikot tiedot
– 2 erittäin heikot tiedot
– 3 vakuuttavan heikot tiedot
– 4 ohkooset tiedot
– 5 sangen ohkooset tiedot
– 6 verrattoman ohkooset tiedot
– 7 vallan erinomaisen ohkooset tiedot
– 8 hymyilyttävät tiedot
– 9 naurettavat tiedot
–10 sangen naurettavat tiedot
–11 peräti röhönaurettavat tiedot
–12 tiedot eivät enää edes naurata
–13 itkettävät tiedot
–14 sangen itkettävät tiedot
–15 merkilliset tiedot
–16 hyvin merkilliset tiedot
–17 erittäin merkilliset tiedot
–18 erittäin vakuuttavan merkilliset tie-
dot
–19 kummalliset tiedot
–20 hyvin kummalliset tiedot
–21 erittäin kummalliset tiedot
–22 sangen eriskummalliset tiedot
–23 lievästi kyseenalaiset tiedot
–24 suhteellisen kyseenalaiset tiedot
–25 hyvin kyseenalaiset tiedot
–26 erittäin kyseenalaiset tiedot
–27 vastaajan älyn kyseenalaistavat tie-
dot
–28 arvostelijan älyn kyseenalaistavat

tiedot
–29 väärältä vaikuttavat tiedot
–30 vääristyneet tiedot
–31 väärät tiedot
–32 sangen väärät tiedot
–33 harhaoppisilta vaikuttavat tiedot
–34 harhaoppiset tiedot
–35 hyvin harhaoppiset tiedot
–36 erittäin harhaoppiset tiedot
–37 vain vähän tietoa
–38 vain aavistuksen verran tietoa
–39 tuskin mitään tietoa
–40 ei tietoa
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Opiskelutekniikkaa

FM:n tutkintoa varten vaaditaan
vähintään 300 opintopistettä. Niin kuin
varmaan tiedät, opintopisteitä saat
käymällä kursseja, tenttimällä ja te-
kemällä harjoituksia. Voit suhtautua
opiskeluusi periaatteessa kahdella ta-
valla: ajattelet 300 op:n kakkua ja alat
vähitellen suorittaa siitä pois palasia
tai alat oppia parhaasi mukaan tietoa,
ymmärrystä ja kykyä käyttää tietojasi.
Jos valitset poissuorittamisen, huomaat
pian pyrkiväsi yli siitä, mistä aita on
matalin: mahdollisimman paljon opin-
topisteitä mahdollisimman vähällä vai-
valla.

Ehkä huomaat myös työskentelysi
keskittyvän tentteihin ja kun tentti me-
nee pieleen, olet aivan maassa: et saa-
nutkaan opintopisteitäsi. Kannattaisi
ehkä kokeilla toista vaihtoehtoa. Yritä
ajatella opiskeluasi pitkänä prosessina,
joka jatkuu koko elämäsi ajan tavalla
tai toisella. Silloin sinun ei tarvitse her-
moilla jokaisen tentin takia. Kun vain
opiskelet ja opit asioita, ehdit kyllä tent-
tiä kaiken tarpeellisen.

Palkitse itsesi

Älä mieti enää, onko sinulla lahjoja
yliopisto-opiskeluun. Olet päässyt yli-
opistoon ja nyt sinun on vain pelatta-
va niillä korteilla, joita kädessä sattuu
olemaan. On turha pelätä, että joutui-
sit lopettamaan opiskelun siksi, että
et jossakin vaiheessa enää ymmärrä
mitään. Jos vain opiskelet tunnollises-
ti alusta alkaen, saat hyvän pohjan

ja pärjäät myöhemminkin. Ei kuiten-
kaan pidä säikähtää, jos ei ihan kaik-
kea ymmärrä. Vaikeimmat asiat tulevat
sisäistettyä paljon myöhemmin kuin ne
ensimmäistä kertaa esiintyvät.

Yliopistossa ei kukaan vaadi sinua
opiskelemaan, joten vastuu edistymi-
sestäsi on yksin sinun. Saattaa olla
hyödyllistä tehdä joitakin suunnitel-
mia. Opiskeluusi tulee puhtia, jos si-
nulla on selviä tavoitteita joihin pyrit.
Helposti hahmottuvia tavoitteita ovat
tentit, lyhemmän tähtäimen tavoitteita
on myös hyvä olla.

Älä yritä liikaa, ja kun olet päässyt
tavoitteeseesi, palkitse itseäsi. Palkinto
voi olla jätskiannos, kuuma kylpy tai
koira, uudet kengät tai mitä tahansa.
Kunnon saavutuksen jälkeen voi pitää
rauhassa vapaatakin ja nukkua kunnol-
la.

Tee lukukausista erilaisia

Jos et pidä yksitoikkoisesta puurtami-
sesta, koeta suunnitella lukukausista
erilaisia. Lue joskus enemmän mui-
ta tieteenaloja, keskity harjoitustöihin
tai lue itseksesi loppukokeeseen. Muis-
ta, että opinto-oppaan aikataulut ovat
vain viitteellisiä, yksi mahdollisuus mo-
nista.

Olet jo ehkä kuullut jonkun sanovan,
ettei luennoilla kannata käydä. Usein
niin onkin, mutta tässä niin kuin muis-
sakin kysymyksissä sinun täytyy tehdä
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tuskallinen päätös itse: käydäkö vai ei?
Luennoitsijan opetuskyvyt, saatavissa
oleva materiaali yms. vaikuttavat valin-
taasi, samoin kuin se, opitko paremmin
kuuntelemalla vai lukemalla. Luennoil-
la nukahteluun on muuten hyvä lääke:
muistiinpanojen tekeminen. Jos kurs-
silla on luentomoniste tai kirja, kirjoi-
ta avainsanoja ja luennon runkoa mar-
ginaaleihin. Jos taas monistetta ei ole
ja muistiinpanoja on joka tapauksessa
tehtävä, älä kopioi suoraan luennoitsi-
jan kalvoja. Mieti, mistä puhutaan ja
yritä kommentoida hämäriä ranskalai-
sia viivoja. Sen lisäksi, että pysyt he-
reillä, saatat oppiakin jotain. Muista,
että kysyminen on sallittua – jopa suo-
tavaa. Jos luennoitsija sekoaa konsep-
teissaan, se on hänen murheensa, ei si-
nun.

Laskuharjoituksissa on hyvä käydä,
vaikkei luennoilla kävisikään, niissä ni-
mittäin todella oppii. Laskarit on vai-
kea paikka monelle, koska niissä “jou-
tuu” silloin tällöin esittämään omia rat-
kaisujaan. Yritä suhtautua alusta al-
kaen laskaritilaisuuksiin rauhallisesti.
Jos ilmoittaudut heti alussa vapaaehtoi-
seksi tekemään tehtäviä, pelkosi pois-
tuu nopeasti ja voit keskittyä oppimi-
seen.

Valitse mieleisesi aikataulu

Lukujärjestystä suunnitellessa on otet-
tava huomioon, että suuri osa opiske-
lusta on omaa työtä: lukemista ja har-
joitusten tekoa. Kaikille matemaattisille
aineille on tyypillistä, että tuhansien si-
vujen kahlaamisen sijasta joutuu miet-
timään muutamaa riviä ja soveltamaan

niitä tehtäviin. Vaikka opetus ei ehkä
tällä hetkellä innosta luovuuteen niin
paljon kuin voisi, aineidemme opiskelu
pakottaa kyllä käyttämään päätä. Loo-
gisuus on valttia ja se lisääntyy ihmees-
ti opiskelun myötä.

Tärkeää on löytää oikea asenne, jo-
ka ei pidä mitään ongelmia ylitse-
pääsemättöminä. Yritä oppia tunte-
maan itsesi: älä laiskottele, mutta kun
olet todella henkisesti tai fyysisesti
väsynyt, lepää tai tee jotain muuta. Toi-
sen työ on toisen lepo. Anna itsellesi ai-
kaa opiskeluun. Kun opiskelet, älä ajat-
tele, mitä kaikkea muuta sinun pitäisi
tehdä. Tekemättömät työt rasittavat ai-
na eniten. Yritä keskittää arkiset ta-
lousaskareet ja kaupoissa juoksemiset.
Kaupungissa liikkumiseen tuhlaantuu
yllättävän paljon aikaa ja voimia. Mo-
net opiskelijat noudattavat virastoai-
kaa ja pitävät illat ja viikonloput vapaa-
ta; toiset taas arvostavat sitä, että voi-
vat liikkua kaupungilla keskipäivällä
ja tehdä töitä milloin haluavat. Valit-
se mieleisesi vaihtoehto. Tarkka aika-
taulu auttanee, kun motivaatio ei ole
parhaimmillaan. Varmaa on joka ta-
pauksessa, ettei aamusta iltaan kanna-
ta tehdä töitä. Sitä ei kestä erkinkään
aivot.

Muista, että alussa on pakko op-
pia tylsiä perusasioita, mutta mitä pi-
demmälle pääset, sitä mielenkiintoi-
semmalta alasi alkaa tuntua. Motivaa-
tiota lisää vaihtoehtoinen opiskelu: lue
lehtiä ja kirjoja ja keskustele asioista.
Erityisen hyödyllistä on kuunnella van-
hempia opiskelijoita ja kysellä heiltä
kaikenlaista.
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Toimi, älä nyhjää!

Tässä oli joitakin hyviä neuvoja, joi-
ta voit miettiä ja kokeilla. Huomaa
kuitenkin, että elämä on opiskeluakin
tärkeämpää! Jos sinun on tänä vuonna
löydettävä itsesi tai Suuri Rakkautesi
tai tehtävä vallankumous, tee se. Muu-
ten voit katua myöhemmin. Monet
ovat rauhallisemman nuoruuden elet-
tyään “syntyneet” vasta ensimmäisen
tai toisen opiskeluvuoden aikana. Älä
kuitenkaan tule syyttämään ratkaisuis-
tasi tätä opasta.

HELENA AHONEN
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Mikä sinusta tulee isona?
Vaikka opinnot ovatkin vasta alka-

neet, on silti hyvä suunnitella myös
opintojen jälkeistä elämää. Yliopis-
tosta ei valmistu vain yhteen tiet-
tyyn tehtävään, vaan mahdollisten
työpaikkojen kirjo on laaja myös yk-
sittäisten oppiaineiden sisällä. Omaa
uravisiota kannattaa lähteä toteutta-
maan jo opintojen alkuvaiheessa, sillä
mitä aiemmin sen aloitat, sitä var-
memmin sen tavoitat. Jos oma visio-
si on utuinen tai keinot sen toteutta-
miseen ovat hukassa, niin anna Ura-
palveluiden auttaa. Helsingin yliopis-
ton urapalvelut tarjoaa opiskelijoille
paitsi luentoja ja oppaita, myös hen-
kilökohtaista ura- ja työnhakuohjausta.
Voit myös antaa CV:si ammattilaisten
luettavaksi ennen kuin liität sen osaksi
työhakemustasi.

Luennot

Urapalvelut pitää lukukausien aikaan
useita luentoja urasuunnittelusta ja
työnhausta sekä työnhakuasiakirjojen
tekemisestä. Lisätietoa Urapalve-
lujen toiminnasta löytyy Guidesta
https://studies.helsinki.fi/

ohjeet/artikkeli/urapalvelut.

Oppaat

Helsingin yliopiston urapal-
velut neuvovat sivulla https:

//studies.helsinki.fi/ohjeet/

artikkeli/tyonhaku, miten löydetään
omat vahvuudet, kuinka tehdään ta-

vallinen tai video-CV ja miten
valmistautua haastatteluun. Myös
ammattiliitto Tekniikan akatee-
miset tekevät vuosittain hyvän
matemaattisluonnontieteellisille
aloille suunnatun työnhakuoppaan,
jonka löytyy osoitteesta: https:

//tektyokirja.fi/tyokirja/

CV-palaute

Kun olet hakemassa työ- tai harjoittelu-
paikkaa, sinua pyydetään lähettämään
työhakemus ja CV. Näiden asiakirjo-
jen perusteella työ- tai harjoittelupai-
kan antaja karsii suurimman osan haki-
joista. Eikö siis kannattaisi pitää huolta
näiden asiakirjojen tasosta? Ennen kuin
lähetät työhakemuksesi ja ansioluette-
losi työnantajalle, kannattaa lähettää
ne Rekryn ammattilaisten luettavak-
si ja kommentoitavaksi osoitteeseen
careerguidance@helsinki.fi. Haas-
tattelukutsun saaminen on tällä tavalla
paljon todennäköisempää.

Henkilökohtainen neuvonta

Urapalveluiden asiakaspalvelusta
voit hakea nopeat neuvot mieltäsi
askarruttaviin työelämäkysymyksiin.
Sieltä saat myös ohjausta oikeille
tiedonlähteille työnhakuun, harjoit-
teluun, sijoittumiseen ja syventävien
opintojen tutkielman (maisterintut-
kielman) toimeksiantoihin liittyvissä
asioissa. Kun tarvitset hieman luentoja

https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/urapalvelut
https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/urapalvelut
https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/tyonhaku
https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/tyonhaku
https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/tyonhaku
https://tektyokirja.fi/tyokirja/
https://tektyokirja.fi/tyokirja/
careerguidance@helsinki.fi
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yksilöllisempää ohjausta, kannattaa
varata aika yliopiston uraohjaajalle.

JobTeaser

Työ- ja harjoittelupaikkoja voi
löytää JobTeaser-portaalin kaut-
ta, jonne kirjaudutaaan yli-
opiston käyttäjätunnuksilla.
JobTeaser löytyy osoitteesta
helsinki.jobteaser.com/.

helsinki.jobteaser.com/
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Tiedekunnan rakenne

Tiedekunnan rakenne 1.1.2018 alkaen on esitetty oheisessa kuvassa. Tähdellä on
merkitty ne toimielimet, joissa opiskelijoilla on edustus.

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa toimivat seuraavat osastot
(engl. department). Osastot tulevat sinulle tutuiksi viimeistään siinä vaiheessa,
kun alat tähyillä yliopiston työpaikkailmoituksia.

• Fysiikan osasto

• Geotieteiden ja maantieteen osasto (sis. Seismologian instituutti)

• Ilmakehätieteiden keskus INAR

• Kemian osasto (sis. Kemiallisen aseen kieltosopimuksen valvontainstituutti
VERIFIN)

• Matematiikan ja tilastotieteen osasto

• Tietojenkäsittelytieteen osasto (sis. Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT)
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Yleistä koulutusohjelmista

Kumpulassa opinnoissasi on runsaasti
valinnanvaraa, sillä suurimmalle osal-
le kursseista voi osallistua vapaas-
ti. Monista tieteenaloista on koottu
myös valmiita 15, 25 tai 35 op opin-
tokokonaisuuksia (ns. sivutieteenalat),
joita saa liittää tutkintoonsa vapaas-
ti – toki opetussuunnitelman ja py-
syväismääräysten asettamissa rajoissa.

Valinnaiset opinnot ja opintokoko-
naisuudet löytyvät kootusti Opiskeli-
jan ohjeista: https://guide.student.
helsinki.fi/fi/valinnaiset-

opinnot

Kumpulassa voit valita opintosi seu-
raavista kandiohjelmista:

• Fysikaaliset tieteet

• Geotieteet

• Kemia

• Maantiede

• Matemaattiset tieteet

• Matematiikan, fysiikan ja kemian
opettaja

• Science (englanninkielinen)

• Tietojenkäsittelytiede

Myös seuraavien maisteriohjel-
mien kursseista voi löytyä sopivaa
tarjontaa. Mikäli joku väittää si-
nulle, että maisterikursseille ei saa
mennä ennen kuin kandidaatintut-
kinto on suoritettu, on hän väärässä.
Tällaista linjausta oltiin puuhaa-
massa keväällä 2017 ns. Bologna-
prosessin jälkimainingeissa, mutta
opiskelijoiden vastustuksesta sitä

ei lopulta kirjattu tutkintoja kos-
keviin pysyväismääräyksiin. Sen
sijaan maisteriohjelmat voivat ha-
lutessaan kiintiöidä kurssipaikkoja
omille opiskelijoilleen tai rajata osan
kursseista vapaan osallistumisen
ulkopuolelle (esim. kenttäkurssit ja
pienryhmäopetuksen). Ylimääräisten
opetuspaikkojen järjestäminen on
monesti resurssikysymys, johon mais-
teriohjelmilla ei yksinkertaisesti ole
varaa, ja tätä kannattaa kunnioittaa.

• Alkeishiukkasfysiikka ja astrofysi-
kaaliset tieteet

• Datatiede

• Elämäntieteiden informatiikka

• Geologia ja geofysiikka

• Ilmakehätieteet

• Kaupunkitutkimus ja -suunnittelu

• Kemia ja molekyylitieteet

• Maantiede

• Matematiikan, fysiikan ja kemian
opettaja

• Matematiikka ja tilastotiede

• Materiaalitutkimus

• Teoreettiset ja laskennalliset mene-
telmät

• Tietojenkäsittelytiede

Lisää kursseja voit löytää Joustavan
opinto-oikeuden kautta (JOO-opinnot),
Helsinki Summer Schoolista tai Avoi-
men yliopiston piiristä.

Opiskeluita koskevat yleiset
määräykset sekä opiskelijan oikeus-
turva linjataan yliopiston Tutkinto- ja

https://guide.student.helsinki.fi/fi/valinnaiset-opinnot
https://guide.student.helsinki.fi/fi/valinnaiset-opinnot
https://guide.student.helsinki.fi/fi/valinnaiset-opinnot
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oikeusturvajohtosäännössä (15 sivua)
sekä Helsingin yliopiston tutkintoja
ja opintoja koskevissa linjauksissa
(16 sivua). Näistä asiakirjoista juontaa
juurensa mm. sääntö, että laborato-
riokurssit tulee saada päätökseen
viimeistään vuoden kuluessa niiden
aloituksesta, ja että tutkintotodis-
tukseen merkitään enintään 10 %
tutkinnon laajuuden ylittäviä opintoja.

Ota siis linkit talteen!

https://guide.student.helsinki.

fi/sites/default/files/2017-07/

Tutkinto_oikeusturvajohtosaanto_

6_2017_su.pdf

https://guide.student.helsinki.

fi/sites/default/files/2017-

07/Liite%2C%20Helsingin%

20yliopiston%20tutkintoja%

20ja%20opintoja%20koskevat%

20linjaukset.pdf

Opetuksen kieli

Yliopistolain § 11 mukaisesti Helsin-
gin yliopiston opetus- ja tutkintokie-
let ovat suomi ja ruotsi. Toisaalta yli-
opistolla on useita kansainvälisiä opis-
kelijoita, jotka opiskelevat englannik-
si ja maksavat lukuvuosimaksua. On
siis syytä täsmentää, mitä tarkoittaa
“opetuksen kieli”, ja millä perusteella
se määräytyy.

Kumpulan kandiohjelmat ovat yksi-
kielisiä ja maisteriohjelmat monikieli-
siä. Poikkeuksia on vain yksi – Mate-
matiikan, fysiikan ja kemian opettajan
maisteriohjelma –, sillä aineenopettajan
pätevyys edellyttää kotimaisen kielen

erinomaista hallintaa.

Yksikielisissä kandiohjelmissa
luento-opetus annetaan ohjelman
kielellä (kotimaiset kielet tai englanti).
Kotimaiskieliseen koulutusohjelmaan
voi sisältyä englanninkielisiä osioita,
joissa opetus on englanniksi. Silti
opiskelijalla pitäisi olla aina mahdolli-
suus palauttaa laskarit ja tenttiä tentit
kotimaisella kielellä.

Monikielisissä maisteriohjelmissa
luento-opetus annetaan englanniksi,
mutta näissäkin opiskelijoille tuli-
si tarjota mahdollisuus palauttaa
laskuharjoitukset ja tenttiä tentit koti-
maisella kielellä – ainakin pakollisilla
kursseilla. Jos kurssilla ei ole yhtään
englanninkielistä opiskelijaa, vedetään
opetus yleensä kotimaisella kielellä.

Jotta asia ei olisi liian yksinkertainen,
voivat fysiikan ja kemian kandiopis-
kelijat toisen opiskeluvuoden syyslu-
kukauden loppuun mennessä ilmoit-
tautua suorittamaan kaksikielistä tut-
kintoa (ns. KaTu-opinnot), jolloin opin-
noista vähintään 1/3 on suoritettava
suomeksi ja ruotsiksi. KaTu-opinnot an-
tavat pätevyyden toimia kahdella kie-
lellä, ja niiden aikana suoritetaan myös
CEFR:n C1-tason kielitesti.

Seuraavassa osiossa esitellään kan-
diohjelmia ja niiden kursseja tarkem-
min. Löydä itsellesi oma suosikkisi!

https://guide.student.helsinki.fi/sites/default/files/2017-07/Tutkinto_oikeusturvajohtosaanto_6_2017_su.pdf
https://guide.student.helsinki.fi/sites/default/files/2017-07/Tutkinto_oikeusturvajohtosaanto_6_2017_su.pdf
https://guide.student.helsinki.fi/sites/default/files/2017-07/Tutkinto_oikeusturvajohtosaanto_6_2017_su.pdf
https://guide.student.helsinki.fi/sites/default/files/2017-07/Tutkinto_oikeusturvajohtosaanto_6_2017_su.pdf
https://guide.student.helsinki.fi/sites/default/files/2017-07/Liite%2C%20Helsingin%20yliopiston%20tutkintoja%20ja%20opintoja%20koskevat%20linjaukset.pdf
https://guide.student.helsinki.fi/sites/default/files/2017-07/Liite%2C%20Helsingin%20yliopiston%20tutkintoja%20ja%20opintoja%20koskevat%20linjaukset.pdf
https://guide.student.helsinki.fi/sites/default/files/2017-07/Liite%2C%20Helsingin%20yliopiston%20tutkintoja%20ja%20opintoja%20koskevat%20linjaukset.pdf
https://guide.student.helsinki.fi/sites/default/files/2017-07/Liite%2C%20Helsingin%20yliopiston%20tutkintoja%20ja%20opintoja%20koskevat%20linjaukset.pdf
https://guide.student.helsinki.fi/sites/default/files/2017-07/Liite%2C%20Helsingin%20yliopiston%20tutkintoja%20ja%20opintoja%20koskevat%20linjaukset.pdf
https://guide.student.helsinki.fi/sites/default/files/2017-07/Liite%2C%20Helsingin%20yliopiston%20tutkintoja%20ja%20opintoja%20koskevat%20linjaukset.pdf
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Luku 3

Matemaattiset tieteet
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MATEMAATTISTEN
TIETEIDEN KANDIOHJELMA

Opintosuunta

Valitse matematiikka, tietojenkäsi�elyteoria,
ekonometria tai tilastotiede

Äidinkieli, 3 op
Toinen kotimainen kieli, 3 op
Vieras kieli, 4 op
Digitaidot, 3-4 op
Valitse 10 op:

□ MAT20008 Harjoi�elu, 5 op
□ MAT20009 Työelämäportfolio, 5 op
□ MAT20002 Matematiikkaa kaikkialla, 5 op
□ MAT21019 Matriisilaskennan sovelluksia,
5 op

□ MFK-403 Opiskelijalähtöinen ohjaaminen,
5 op

□ MAT22012 Tilastotieteen työken�ä, 5 op
□ TKT20007 Tietojenkäsi�elyteorian työelämä
ja asiantuntijatehtäviin valmentava
opintojakso, 10 op

Matematiikan perusopinnot

MAT11001 Johdatus yliopistomatematiikkaan,
5 op
MAT 11002 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I,
5 op

Valitse toinen paketeista:

▪ MAT11003 Raja-arvot, 5 op
▪ MAT11004 Differentiaalilaskenta, 5 op
▪ MAT11005 Integraalilaskenta, 5 op

□

▪ MAT11006 Calculus IA: Limits and
differentiation, 5 op
▪ MAT11007 Calculus IB: Integration, 5 op
▪ MAT11008 Advanced calculus, 5 op

□

Kaikille yhteiset opinnot
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Matematiikan aineopinnot

MAT21009 Kandidaatin tutkielma, 6 op
MAT21008 Kandiseminaari, 2 op
MAT21004 Matematiikan proseminaari, 2 op
MAT21001 Lineaarialgbra ja matriisilaskenta II,
5 op
MAT21002 Sarjat, 5 op
MAT21003 Vektorianalyysi I, 5 op
MAT21020 Vektorianalyysi II, 5 op
MAT21005 Topologia IA, 5 op
MAT21006 Topologia IB, 5 op
MAT21007 Mi�a ja integraali, 5 op
MAT12003 Todennäköisyyslaskenta I, 5 op

Valitse 20 op:

□ MAT21010 Algebralliset rakenteet I, 5 op
□ MAT12001 Algebralliset rakenteet II, 5 op
□ MAT21012 Differentiaaliyht ̈al ̈ot I, 5 op
□ MAT21013 Differentiaaliyht ̈al ̈ot II, 5 op
□ MAT21014 Johdatus logiikkaan I, 5 op
□ MAT21015 Johdatus logiikkaan II, 5 op
□ MAT21016 Johdatus lukuteoriaan, 10 op
□ MAT21017 Joukko-opin alkeet, 10 op
□ MAT21018 Kombinatoriikka, 5 op
□ MAT21019 Matriisilaskennan
sovelluksia, 5 op

□ MAT21025 Koneoppimisen
matematiikan laboratorio, 5 op

□ Tilastotieteen tai syventäviä
matematiikan opintojaksoja

Valinnaiset opinnot

Valinnainen toisen tieteenalan
opintokokonaisuus, 25 op
Vvapaasti vali�avia opintoja, 40 op
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□ Matematiikka

Tietojenkäsi�elytieteen
perusopinnot

Tietojenkäsi�elyteorian aineopinnot

TKT10001 Johdatus tietojenkäsi�elytieteeseen,
5 op
TKT10002 Ohjelmoinnin perusteet, 5 op
TKT10003 Ohjelmoinnin jatkokurssi, 5 op
TKT10004 Tietokantojen perusteet, 5 op
TKT10005 Tietokoneen toiminta, 5 op

Pakolliset toisen tieteenalan opinnot:

□ MAT213 Matematiikan aineopinnot
tietojenkäsi�elyteorian opintosuunnalle,
35 op

□ MAT211 Matematiikan aineopinnot
muille tieteenaloille, 35 op

Valitse toinen:

□ Tietojenkäsi�elyteoria

TKT20013 Kandidaatintutkielma, 6 op
TKT200011 Tietorakenteet ja algoritmit I, 5 op
TKT200012 Tietorakenteet ja algoritmit II, 5 op
TKT20002 Ohjelmistotekniikan menetelmät,
5 op
TKT20003 Käy�öjärjestelmät, 5 op
TKT20004 Tietoliikenteen perusteet, 5 op
TKT20005 Laskennan mallit, 5 op
Valitse 1 - 2:

□ DATA15001 Introduction to artificial
intelligence, 5 op

□ TKT20009 Tietoturvan perusteet, 5 op
Valinnainen harjoitustyö:

□ TKT20010 Tietorakenteet ja algoritmit, 4 op
□ TKT20011 Tietokantasovellus, 4 op
□ TKT20012 Tietoliikenne, 4 op



Pakolliset toisen tieteenalan opinnot:

Tilastotieteen perusopinnot

Tilastotieteen aineopinnot

MAT22001 Todennäköisyyslaskenta IIa, 5 op
MAT22002 Todennäköisyyslaskenta IIb, 5 op
MAT22013 Tilastollinen pää�ely IIa, 5 op
MAT22014 Tilastollinen pää�ely IIb, 5 op
MAT22004 Lineaariset mallit I, 10 op

□ Tilastotiede

MAT22008 Kandidaatintutkielma, 6 op
MAT22007 Kandiseminaari, 4op
MAT22001 Todennäköisyyslaskenta IIa, 5 op
MAT22002 Todennäköisyyslaskenta IIb, 5 op
MAT22013 Tilastollinen pää�ely IIa, 5 op
MAT22014 Tilastollinen pää�ely IIb, 5 op
MAT22004 Lineaariset mallit I, 5 op
MAT22005 Bayes-pää�ely, 5 op
MAT22006 Yleistetyt lineaariset mallit I, 5 op
Suorita halutessasi:

□ MAT218 Matematiikan aineopinnot, 35
op

□ MAT011 Matematiikan
opintokokonaisuus, 15 op

Valitse toinen:

Pakolliset toisen tieteenalan opinnot:

□ MAT218 Matematiikan aineopinnot, 35
op

□ MAT011 Matematiikan
opintokokonaisuus, 15 op

Valitse toinen:

MAT12001 Tilastotiede ja R tutuksi I, 5 op
MAT12002 Tilastotiede ja R tutuksi II, 5 op
MAT12003 Todennäköisyyslaskenta I, 5 op
MAT12004 Tilastollinen pää�ely I, 5 op
MAT12005 Data-analyysin projekti, 5 op

Ekonometrian perusopinnot

Ekonometrian aineopinnot

MAT22001 Todennäköisyyslaskenta IIa, 5 op
MAT22002 Todennäköisyyslaskenta IIb, 5 op
MAT22013 Tilastollinen pää�ely IIa, 5 op
MAT22014 Tilastollinen pää�ely IIb, 5 op
MAT22004 Lineaariset mallit I, 10 op

□ Ekonometria

ECOK-290 Kandidaatintutkielma ja
kypsyysnäyte,
6 op
ECOK-280 Taloustieteen kandidaatinseminaari,
4 op
ECOK-210 Mikrotaloustiede I, 5 op
ECOK-211 Mikrotaloustiede II, 5 op
ECOK-212 Peliteoria, 5 op
ECOK-213 Makrotaloustiede I, 5 op
ECOK-214 Makrotaloustiede II, 5 op
ECOK-215 Talouskasvu, 5 op
ECOK-217 Ekonometria II, 5 op

▪ MAT22009 Lineaariset mallit II, 5 op
▪ MAT22010 Tilastotieteen juuret, 5 op
▪ MAT22011 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta III, 5
op
▪ MAT22012 Tilastotieteen työken�ä, 5 op
▪ Matematiikan ja tilastotieteen syventäviä
opintojaksoja
▪ Tietokonekäsi�elytieteen ja taloustieteen
kandiohjelmien opintojaksoja
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Mikä matemaattisissa tieteissä viehättää?

“The most vitally characteristic fact about mathematics is, in my opinion, its quite peculiar rela-
tionship to the natural sciences, or more generally, to any science which interprets experience on a
higher than purely descriptive level.” –John V. Neumann

Kauneus on katsojan silmissä.
Haluatko osata päätellä meteorii-
tin kolmiulotteisen muodon sen
varjokuvien perusteella? Haluatko
ymmärtää, miksi Maapallolla on aina
olemassa piste, jossa sekä paine että
lämpötila ovat täsmälleen samat kuin
Maapallon vastakkaisella puolella
vastaavassa pisteessä? Miksi toiset
äänestysjärjestelmät ovat parempia
kuin toiset? Haluatko ymmärtää miksi
röntgenkuvalla on mahdollista saada
käden poikkileikkauksen kuva? Miksi
toisia ongelmia on mahdotonta rat-
kaista tietokoneella, kun taas toisia
mahdollista? Voiko ongelmat laittaa
vaativuusjärjestykseen? Haluatko
ymmärtää miksi jotkut stereopiuhoihin
tulleet solmut avautuvat itsestään ja
toisia pitää avata vaivalla? Tiesitkö,
että äärettömyyksiä on erikokoisia?
Tiesitkö, että on olemassa joukko
aksioomia, joista voi johtaa (melkein)
koko matematiikan, vaikka tiedetään,
että tällainen joukko ei koskaan voi olla
täydellinen? Miten voidaan ennustaa,
mitä tuotteita ostetaan vuoden päästä
tai mikä nettisivu on suosituin? Miksi
jokin lääketieteellinen koe on parempi
kuin toinen mittaamaan sairautta?

Matematiikasta saattaa koulussa saa-
da sellaisen kuvan, että se on laske-
mista, ei ymmärtämistä. Matemaatti-
siin tieteisiin siirryttäessä mielikuva jää

elämään, vaikka laskeminen on vain
pieni osa matematiikkaa, ja todellisuu-
dessa asiantuntijat eivät juuri laske,
vaan pikemminkin keksivät uusia las-
kutapoja ja menetelmiä ja mittavat nii-
den tehokkuutta, eikä silloin kysymys
ole usein ollenkaan luvuilla pelailemi-
sesta, kuten yllä olevista esimerkeistä
voi nähdä. Koetus voikin olla hanka-
la yliopistoon siirryttäessä. Eteen tulee
paljon enemmän todistuksia ja mene-
telmiä kuin laskuja ja kaavoja.

Keskeinen käsite on matemaattinen
todistus. Todistuksen käsitteen oppi-
minen ja sisäistäminen on tärkein
osa matematiikan opintojen alkuvai-
heessa. Nyrkkisääntö: jos asia ei tun-
nu itsestään selvältä, et ole vielä
ymmärtänyt sen todistusta. Todistus on
siis tapa nähdä miksi jokin väite seu-
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raa annetuista oletuksista. Ei enemmän
eikä vähemmän. Joskus tuntuu, että
väite on itsestään selvä jo valmiiksi,
mutta onko itsestään selvää, että se seu-
raa annetuista oletuksista? Kannattaa
kuvitella viereensä maailman skepti-
sin kaveri ja yrittää perustella hänelle
väitettä.

“My brain is open.”
– Paul Erdös

VADIM KULIKOV
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Matemaatikon paikka työelämässä

“Matematiikan maisterin tutkintotodistus on merkki työnantajalle siitä, että henkilö on yrittänyt
selviytyä jostain vaikeasta ja onnistunut siinä.” –prof. Jouko Väänänen

Matematiikkaa tarvitaan kaikkialla,
joten on vaikeaa antaa yksiselitteistä
vastausta minne kaikkialle voi mate-
maattisten tieteiden kandiohjelmasta
päästä töihin. Paljon riippuu siitä, mi-
hin on erikoistunut, ja minkä mais-
teriohjelman valinnut. Ei kuitenkaan
kannata liikaa stressata kurssien kans-
sa, koska paljon asioita oppii vas-
ta työelämästä. Kandiohjelman yksi
tärkeimmistä tehtävistä onkin tähän
valmistaminen ja henkilökohtaisen ajat-
telukyvyn kehittäminen.

Tutkijaksi jatkaminen on yksi vaih-
toehto. Vaikka nyt saattaisikin tuntua
siltä, että kaikki oleelliset matemaatti-
set tulokset olisi jo keksitty, ei näin kui-
tenkaan ole. Monet merkittävät kysy-
mykset ovat yhä avoimia, minkä lisäksi
matematiikassa kaivaudutaan yhä sy-
vemmälle sekä kehitetään uusia teo-
riahaaraumia. Kumpula on kuuluisa
erityisesti inversio-ongelmien tutkimi-
sesta, mutta yleensä tohtoriopintojen
jälkeen aloittelevan tutkijan tie vie ul-

komailla sijaitsevaan yliopistoon.

Puhtaasti matematiikan tutkimisen
lisäksi matematiikan taitajia tarvitaan
myös muiden alojen tutkimusryhmiin.
Esimerkiksi biologiassa on matemaat-
tisen mallinnuksen avulla ymmärretty
paremmin niin tautien leviämistä kuin
lintujen käyttäytymistäkin.

Matemaattinen mallinnus ja ky-
ky analysoida suuria datamääriä
herättävät kiinnostusta myös yritys-
maailmassa. Matemaattispainottei-
sen koulutuksen saaneita ihmisiä
työskenteleekin niin puhelinoperaat-
toreiden leivissä data-analyytikkoina
kuin liikennöintiyrityksissä tavarakul-
jetuksien optimoijinakin.

Erilaisten ohjelmistojen tunteminen
ja hallitseminen on usein tärkeää
työelämässä, mutta ohjelmistokehitys
voi olla monen matemaattisista tieteistä
valmistuneen opiskelijan päätyötä. Esi-
merkiksi monet kännykkäsovelluksia
tai pilvipalveluita kehittävät yritykset
tarvitsevat ohjelmoijia, joilla on vah-
va matematiikkatausta. Näin voi tapah-
tua esimerkiksi silloin, kun tarvitaan
joku hiomaan ja kehittämään algorit-
meja. Lisäksi kovaa matematiikkaa tar-
vitaan koneoppimisen ja parempien te-
koälyjen kehittämiseen.

Mainittakoon vielä lopuksi eräs
perinteisimmistä yrityspuolen
työllistäjistä, pankki- ja vakuutus-
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ala. Ensimmäisenä pankin työnte-
kijöistä tulee ehkä mieleen hymyilevä
kassavirkailija, mutta jonkun on myös
pystyttävä ennustamaan finanssi-
alan muutoksia, arvioimaan ihmisen
elinikää sekä tekemään malleja, joi-
den pohjalta annetaan yrityksille
talousneuvontaa.

AULI SALMI



67

“Matematiikan ongelmat eivät lopu koskaan. Aiheet poikivat uusia ongelmia,
eikä kaikkiin niihin löydy edes lopullista ratkaisua. Matematiikka elää huimaa
kehityskautta, uusia työkaluja otetaan käyttöön kiivasta tahtia.”
– Professori Maarit Järvenpää
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Matemaatikon sanasto

“Muutamia termejä, joiden ymmärtäminen auttaa kummasti opiskelun alkumetreillä”

Laskarit

Laskareista puhuttaessa tarkoitetaan jo-
ko laskuharjoitustehtäviä tai laskuhar-
joitusryhmiä. Kurssilla jaetaan yleensä
6 viikoittaista tehtävää, jotka opiskeli-
joiden tulee parhaansa mukaan ratkais-
ta. Tämän jälkeen laskuharjoitukset kat-
sotaan läpi laskariryhmissä, jolloin jo-
ku ryhmäläisistä pääsee esittelemään
ratkaisunsa taululla.

Laskareiden pitäjä neuvoo ja opas-
taa – hänestä kannattaakin ottaa kaikki
hyöty irti. Jos omaan ryhmään ei jollain
viikolla pääse, mahtuu jossain toisessa
laskariryhmässä yleensä kyllä vieraile-
maan.

Ohjaukset

Osalla kursseista laskuharjoitusryhmät
on korvattu ohjausryhmillä. Tällöin
osa laskuharjoitustehtävistä annetaan
etukäteen ja tehdään ennen ohjaus-
ryhmän kaksituntista kokoontumista.

Osa tehtävistä annetaan vasta ko-
koontumisen alussa ja ratkaistaan pien-
ryhmissä kokoontumisen aikana. Myös
etukäteen annetut tehtävät käydään
läpi. Ohjausryhmät kokoontuvat kaksi
kertaa viikossa.

Kurssikoe

Suurimman osan kursseista voi suo-
rittaa kurssikokeilla, joita on kurs-
sista riippuen 1–2 kappaletta perio-
dien lopussa. Yleensä kurssikokees-
sa tehtäviä on neljä (joskus valitaan
neljä tehtävää viidestä) ja niiden teke-
miseen on yleensä aikaa kaksi tuntia.
Yhdestä kurssikokeesta voi yleensä saa-
da maksimissaan 24 pistettä ja kurssin
lopuksi kaikkien kurssikokeiden pis-
temäärät lasketaan yhteen. Koepistei-
den lisäksi lisätään kurssin aikana teh-
dyistä tehtävistä saatavat lisäpisteet.

Läpi pääsee noin puolella pisteistä,
mutta rajat vaihtelevat kursseittain. Jos
koe sattuu olemaan jonkun toisen kurs-
sin kokeen kanssa päällekkäin, ei kan-
nata huolestua, sillä isoilla kursseilla
järjestetään yleensä korvaava koe niille,
jotka eivät päässeet paikalle varsinaise-
na koepäivänä.

Yleistentti

Yleistentissä koealueena on koko kurs-
sin sisältö, ellei olla luennoitsijan
kanssa sovittu jotain muuta. Yleensä
tehtäviä on viisi kappaletta ja niiden
tekemiseen on aikaa neljä tuntia. Tent-
teihin ilmoittaudutaan netissä Sisus-
sa (sisu.helsinki.fi/) tai ottamal-
la kurssin vastuuhenkilöön yhteyttä
(luennoitsija). Kesän aikana voi suorit-

sisu.helsinki.fi/
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taa kursseja kesätenteissä.

Kurssi-ilmoittautumiset

Kursseille ilmoittaudutaan Sisussa. Il-
moittautumisella ei sinänsä ole kiirettä,
kaikki mahtuvat varmasti mukaan, to-
sin parhaat laskuharjoitusajat täyttyvät
aika äkkiä.

Ratkomo

Ratkomo eli sali C322 Exactumin kol-
mannessa kerroksessa on oiva paikka
laskea laskareita ja pohtia muuten vain
matikkaa yksin tai yhdessä. Ratkomos-
ta saa apua lähes kaikkiin matemaattis-
ten tieteiden kursseihin.

Ohjausluokan ohjaajat tunnistaa kel-
taisista huomioliiveistä, samalla taval-
la kuin kisälliopetuskurssien ohjaajat.
Ohjausta saa yleensä arkipäivisin klo
10–16 3.kerroksen käytävillä sekä Rat-
komossa, joten muista katsoa myös kul-
man taakse liivien varalta.

Kannattaa myös käyttää hyväkseen
muita ahertavia opiskelijoita, he ovat
voineet pohtia juuri samaa kysymystä

kuin sinäkin.

Arvostelu

Arvosteluasteikko on 0–5, nolla
hylätty ja vain kokonaisluvut ovat
käytössä. Arvosteluun vaikuttaa kurs-
sista riippuen kurssikoemenestys,
laskaritehtävien teko ja ohjauksissa
käynti. Arvosanaa voi korottaa myös
pyytämällä ylimääräisiä töitä, joita
jotkut luennoitsijat mielellään antavat.

Jos koet että sinua on kohdeltu
kaltoin ja pisteet on laskettu väärin,
käänny kokeentarkastajien ja kurssin
luennoijan puoleen.
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Kisälliopetus

Jotkin ensimmäisen vuoden kurs-
sit toteutetaan kisälliopetuksena, jol-
loin muita kursseja harvalukuisempien
luentojen tukena on ympäri viikon au-
ki oleva Ratkomo, johon voi mennä yh-
dessä tai yksin tekemään kurssin las-
kuharjoitustehtäviä. Paikalla on ohjaa-
jia avustamassa tehtävien tekemisessä.
Kursseissa tehtäviä on muita kursseja
enemmän, mutta ne ovat pienempiä.
Tehtävät myös palautetaan kirjallisena
ja osa niistä tarkastetaan. Palautetuis-
ta tehtävistä saa pisteitä, jotka lisätään
kokeista saatuihin pisteisiin. Tehtävien
tekeminen siis todella kannattaa!

DIGest-menetelmä

DIGestive-menetelmässä opiskelijat pa-
lauttavat tekemänsä tehtävät Mood-
leen. Tehtävien tekemisen lisäksi oleel-
linen osa menetelmää on vertaisar-
viointi. Joka viikko opiskelijalle ar-
votaan kahden anonyymin opiskeli-
jan vastaukset, joiden palautus oli
edeltävällä viikolla. Opiskelijalle anne-
taan mallivastaukset ja ohjeet, joiden
avulla hän pisteyttää omat ja vertaisar-
vioitavat tehtävät. DIGest-menetelmän
kursseilla yksi kolmasosaa kurssin pis-
teistä tulee harjoitustehtävistä ja ver-
taisarvionnista ja loput kaksi kolmas-
osaa kurssikokeesta.
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Tärkeitä kursseja

Perusopinnot

Johdatus yliopistomatematiikkaan
(5 op)

Tämä perusopintoihin kuuluva kurssi
on ehdottoman suositeltava suorittaa
heti opintojen alussa. Yhden periodin
mittaisella kurssilla käydään nopeasti
läpi todistustekniikkaa, joukko-opin ja
logiikan alkeita, perusasioita kuvauk-
sista ja relaatioista sekä kompleksilu-
vuista.

Kurssilla käytävät matemaatti-
sen todistamisen menetelmät ovat
tärkeimpiä seikkoja, jotka tukevat
matemaattista ymmärrystä tulevia
kursseja varten. Kurssilla käytävistä
asioista erityisesti relaatioista ja ekviva-
lenssiluokista on hyötyä Algebralliset
rakenteet I:n suorittamista varten.

JANI KAIPAINEN
MIKKO PELLINEN

Lineaarialgebra ja
matriisilaskenta I+II (5+5 op)

Lineaarialgebran ja matriisilaskennan
eli tuttavallisemmin “liniksen” kurs-
sit johdattelevat opiskelijan matriisien,
vektoreiden ja lineaarikuvausten maa-
ilmaan. Nämä kurssit kannattaa ehdot-
tomasti suorittaa yhdellä kertaa, vaik-
ka vain Linis-ykkönen kuuluu perus-
opintoihin. Kurssit keskittyvät yksi-
ja useampiulotteisten vektoriavaruuk-

sien peruskäsittelyyn. Mikä on vekto-
riavaruuden kanta? Miten matriiseja
kerrotaan keskenään? Miten vektorien
laskutoimitukset yleistetään mielival-
taisen moneen ulottuvuuteen? Näihin
ja moneen muuhun kysymykseen saa
kursseilla vastauksen.

Homma pyörähtää käyntiin totut-
telemalla vektorilaskentaan ja matrii-
seihin. Vektorit ovat eräs tapa puhua
avaruuden pisteistä ja ne ovat tärkeä
työkalu matematiikassa. Matriisit taas
ovat eräänlaisia numerotaulukoita, joil-
la on omat laskutoimituksensa. Suuri
paljastus ensimmäisellä kurssilla tulee-
kin, kun huomataan, että vektorit ovat-
kin oikeastaan eräänlaisia matriiseja.
Matriiseja voi soveltaa monessa paikas-
sa, kuten esimerkiksi yhtälöryhmien
ratkaisussa, ja niiden avulla voidaan
hahmottaa lineaarikuvausten toimin-
taa. Lineaarikuvaukset taas ovat eri-
tyisiä funktioita, joilla on monia miel-
lyttäviä ominaisuuksia. Kurssi tarjoaa
monia tärkeitä matemaattisia työkaluja
ja kurssin keskeisten asioiden osaami-
nen takaa hyvän pohjan esimerkiksi
Topologia I -kurssille. Kurssit suorite-
taan pitkälti pajaopetuksena, mikä tar-
koittaa, että opiskelijan on syytä varau-
tua lukemaan opintomonistetta itsekin,
vaikka apua ja hyviä neuvoja on aina
saatavilla pajaohjaajilta. Kurssit vaati-
vat hieman työtä, mutta hyvin opitut
asiat maksavat kyllä vaivan.

TUOMAS SALONEN
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Raja-arvot & Differentiaalilaskenta &
Integraalilaskenta (5 + 5 + 5 op)

Matematiikan perusopintoihin kuulu-
vat kurssit Raja-arvot, Differentiaalilas-
kenta ja Integraalilaskenta johdattavat
sinut matemaattisen analyysin maail-
maan. Kullakin kurssilla käydään läpi
lukiosta tuttuja käsitteitä, mutta nyt
nämä asiat käsitellään matemaattisella
tarkkuudella. Kurssit rakentuvat aina
edeltäjänsä päälle, ja kursseilla onkin
käytössä yhteinen oppikirja: Analyysiä
Reaaliluvuilla.

Ensimmäisen vuoden syksyllä en-
simmäisessä periodissa yhdessä JYMin
kanssa käytävä Raja-arvot-kurssi
pyörähtää käyntiin reaalilukujen
täsmällisellä määrittelyllä sekä val-
tavalla määrällä erilaisia aksioomia,
jotka tulevat käsitettä myöten tu-
tuksi heti kurssin alussa. Tämän
jälkeen perehdytään lukujonojen ja
funktioiden raja-arvoihin, ja jokunen
Limes-merkintäkin kurssilla vilahtaa.

Differentiaalilaskenta jatkaa siitä, mi-
hin Raja-arvot jäivät. Toisessa perio-
dissa järjestettävässä kurssissa pääsee
tutkimaan niin funktioiden jatkuvuut-
ta kuin myös treenaamaan derivointia
virallisten määritelmien siivittämänä.
Syksyn kurssit käytyään jokainen opis-
kelija myös ymmärtää, miksi vanhem-
mat opiskelijat virnuilevat puhuessaan
jostakin ”epsilonia pienemmästä”.

Perusopintojen viimeinen kurssi,
keväällä kolmannessa periodissa
käytävä Integraalilaskenta on suoraa
jatkoa Raja-arvoille ja Differentiaali-
laskennalle. Kurssilla perehdytään
siihen, miten perinteinen Riemannin

integraali toimii sekä johdetaan jo
lukiostakin tutut integrointikaavat.

Näiden kolmen kurssin isona yhtei-
senä tekijänä on totuttautuminen ma-
temaattiseen ajatteluun. Lukiossa oli
varsin yleistä jättää tekemättä kaikki
tehtävät, joissa tarvitsee todistaa jo-
tain, mutta ensimmäisen yliopistosyk-
syn kuluessa asia tulee muuttumaan.
Jatkuva todistaminen ja todistuksien
taustalla olevien ideoiden tajuaminen
voi alussa tuntua hankalalta tai jopa
turhauttavalta, mutta toisaalta myös
jännittävältä. Kursseilla on onneksi saa-
tavilla paljon apua ohjaajilta ja muil-
ta opiskelijoilta niin ohjausryhmistä
kuin myös Telegrammin keskustelu-
ryhmän kautta. Et siis ole ongelmie-
si kanssa yksin! Ja vaikka tehtävistä
ei mitään ymmärtäisikään, kannattaa
jokaista tehtävää edes yrittää, sillä jo
pelkästään hyvistä yrityksistä voi saa-
da pisteistä, jotka puolestaan edesaut-
tavat kurssin läpipääsyyn.

Myös luennoilla kannattaa käydä
aktiivisesti, sillä luennoilla luennoit-
sija tuo usein esille oppikirjaa erilai-
sen lähestymistavan asiaan ja näin asia
saattaa avautua helpommin. Luennoit-
sija onnistuu usein myös selittämään,
miksi ylipäätään olemme oppimassa
juuri tätä. Luentojen sijasta tai nii-
den lisäksi kursseilla saattaa myös ol-
la käytössä videoklippejä, joissa opete-
taan ytimekkäästi viikon tärkeimmät
asiat.

Kurssit pohjautuvat jo aiemmin esi-
teltyyn DIGest-menetelmään.

RAMI LUISTO, AULI SALMI JA
JESSE TURPEINEN
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Aineopinnot

Sarjat (5 op)

Edellä esiteltyjen perusopintojen ana-
lyysien lisäksi pakollisena aineopinto-
na käydään Sarjat-kurssi, joka pyörii
vuosittain neljännessä periodissa. Kurs-
si käyttää samaa kirjaa kuin Raja-
arvot, Differentiaalilaskenta ja Integraa-
lilaskenta, ja käytössä on myös sama
DIGest-formaatti. Nimensä mukaises-
ti kurssilla tutustutaan erilaisiin sarjoi-
hin, esitellään työkaluja niiden suppe-
nemisen tutkimiseen ja opetellaan, mi-
ten äärettömän suppenevan sarjan al-
kioita järjestelemällä voi kyseinen sarja
saada minkä tahansa raja-arvon.

AULI SALMI
JESSE TURPEINEN

Topologia IA+IB (5+5 op)

Kurssilla tutustutaan siihen, miten
kursseilta Raja-arvot ja Differentiaa-
lilaskenta tutuksi tulleet jatkuvuus
ja suppeneminen voitaisiin yleistää
abstraktimpiin tilanteisiin. Tämä to-
teutetaan kurssilla määrittelemällä

etäisyyden käsite hyvinkin mieli-
valtaisissa tilanteissa. Esimerkiksi
New Yorkissa kahden pisteen välinen
kävelymatka voi olla eri kuin suoraa
pitkin mitattu etäisyys. Kurssilla ei
ole nimellisiä esitietovaatimuksia,
mutta niin sanotusta “matemaattisesta
kypsyydestä” on hyötyä. (Eli suo-
meksi syksyn kurssit ovat henkisesti
tarpeen.)

Kurssin asioita tulee tarvitsemaan
jatkuvasti (heh) jatkossa. Moni vaati-
vampi kurssi tarvitsee topologian tieto-
ja esitietoinaan. Kursseilla Topologia I
ja II on oppimateriaalina samannimiset
kirjat, jotka ovat suomenkielisten mate-
matiikan kirjojen ehdotonta huippua.

RAMI LUISTO

Johdatus logiikkaan I+II (5+5 op)

Logiikka I on syksyisin tarjottava kurs-
si ja useat käyvätkin sen ensimmäisen
tai toisen opiskeluvuoden syksyllä.
Kurssilla ei tosin ole mitään esitietovaa-
timuksia, joten sen voi käydä melkein
missä tahansa vaiheessa opintojaan.
Kurssilla tutustutaan propositio- ja pre-
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dikaattilogiikan alkeisiin, päättelyyn
ja semanttisiin puihin. Kurssista on
keväisin tarjolla myös englanninkieli-
nen verkkokurssi, jos syksyllä ei ka-
lenteri anna periksi. Ensimmäinen on
vaikeustasoltaan varsin mukava, mut-
ta on annettava pieni varoituksen sa-
na toisesta. Logiikka I:llä käsitellään
propositiologiikkaa, ja siinä tapahtu-
via päättelyitä ynnä muita. Tämä on
vielä varsin mekaanista toimintaa, mut-
ta Logiikka II:ssa siirryttäessä predi-
kaattilogiikkaan muuttuvat päättelyt
haastavammiksi. Ei siis kannata tuudit-
tautua ensimmäisellä kurssilla uneen
vaikka asiat tuntuisivat helpoilta, sillä
asiat muuttuvat salakavalasti haasta-
vammiksi seuraavalla kurssilla.

Seuraavan kosketuksen logiikkaan
saa esimerkiksi kurssilta Matemaatti-
nen logiikka.

RAMI LUISTO

Differentiaaliyhtälöt I+II (5+5 op)

Kuinka kauan kestää jääpallon sulami-
nen? Mitä rataa pitkin juoksee susi, kun
yrittää saada paraabelia pitkin juok-
sevaa jänistä kiinni? Miten taudit ete-
nevät populaatioissa? Tämän tyyppi-
set kysymykset ovat motivaationa dif-
ferentiaaliyhtälöiden tutkimukselle.

Näillä kursseilla tutustutaan diffe-
rentiaaliyhtälöiden perusteisiin – ope-
tellaan ratkaisemaan tiettyjä yksin-
kertaista muotoa olevia differentiaa-
liyhtälöitä ja tunnistamaan milloin
nämä yhtälöt ovat yksinkertaista muo-
toa.

Ensimmäisessä osassa käsitellään li-
neaarisia ja homogeenisia differentiaa-
liyhtälöitä. Toisessa osassa käydään dif-
ferentiaaliyhtälöiden yleistä teoriaa ja
yhtälösysteemejä; tässä vaiheessa olisi
hyvä jo osata osittaisderivoinnin lisäksi
vähän lineaarialgebraa ja täsmällisen
analyysin alkeitakin. Kurssi sopii hyvin
2. opiskeluvuoden kevääseen Vektoria-
nalyysin rinnalle, tällöin esitiedotkin
ovat varmasti kunnossa. Kurssia ovat
viime aikoina pitäneet innostavat luen-
noitsijat, ja oppimateriaalina käytetty
Petri Olan monistekin on varsin hyvä.

VADIM KULIKOV

Mitta ja integraali (5 op)

Pituus, pinta-ala ja tilavuus ovat meil-
le pienestä tuttuja käsitteitä: nämä ovat
esimerkkejä mitoista. Intuitiivisesti ha-
luamme, että jokaiseen joukkoon (esim.
tason osajoukkoon) liittyy luku, joka
kertoo sen mitan (pinta-alan). Haluam-
me kenties, että kun joukkoa siirretään
vähän sivulle, mutta pidetään saman
muotoisena ja -kokoisena, sen mitta py-
syisi muuttumattomana vaikka siitä tu-
leekin toinen tason osajoukko. Haluam-
me, että jos joukko A sisältyy joukkoon
B, niin B:n mitta olisi vähintään A:n
mitta. Kurssilla esitellään eräs tapa kon-
struoida mitta Euklidiseen avaruuteen,
jonka erikoistapauksia pituus, pinta-
ala ja tilavuus ovat. Valitettavasti kaik-
kia yllä mainittuja ehtoja ei voi nou-
dattaa yhtä aikaa. Se mistä luovutaan
on ensimmäinen: kaikkiin joukkoihin
ei saada liitettyä lukua. Tällaisia jouk-
koja kutsutaan epämitallisiksi – niitä ei
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voi mitata.

Sittemmin kurssilla määritellään Le-
besguen integraali, todistetaan, että se
on monessa suhteessa parempi kuin
Riemannin integraali. Muun muassa
Riemannin integraali käyttää suhteel-
lisen spesifisiä reaalilukujen ominai-
suuksia, mutta Lebesguen integraa-
li voidaan määritellä missä tahansa,
missä on (jokin) mitta.

Kurssi on vain yhden periodin mit-
tainen, mutta haastava. Laskuharjoituk-
sia kannattaa tehdä ahkerasti.

VADIM KULIKOV

Vektorianalyysi I+II (5+5 op)

Entä jos funktiot menevätkin 3-
ulotteisesta avaruudesta 2-ulotteiseen?
Entä jos n-ulotteisesta m-ulotteiseen?
Hiukkasen liikerataa avaruudessa ku-
vaa funktio 1-ulotteisesta avaruudesta
3-ulotteiseen.

Saippuakuplaa kuvaa pinnan (2-
ulotteisen avaruuden) upotus (jatkuva
bijektio) 3-ulotteiseen. Missä tällainen
funktio saavuttaa maksiminsa? Mitä
tarkoittaa tällaisen funktion derivaat-
ta?

Vektorianalyysi on ainakin alkuvii-
koilla melko suoraa yleistystä Differen-
tiaalilaskennan jatkuvuus- ja derivaat-
taopista useampiulotteiseen tapauk-
seen. Tämä on kenties yksi syy, mik-
si todistuksien yksityiskohtia ei käydä
kovin tarkasti: uskotaan, että opiskelija
osaavat täydentää itse puuttuvat koh-
dat. Historiallisesti vektorianalyysi on

syntynyt Newtonin mekaniikasta. Pla-
neettojen liikeradat, rakettien tarvitse-
ma energia gravitaatio- tai magneetti-
kentässä, nesteiden ja kaasujen virtauk-
set sekä painejakaumat ovat esimerk-
kejä luonnollisista vektorianalyysin so-
velluksista.

Kurssi kuuluu ehdottomasti ma-
temaatikon yleissivistykseen ja on
välttämätön soveltavaan matematiik-
kaan, matemaattiseen fysiikkaan ja ti-
lastotieteeseen suuntaville.

VADIM KULIKOV

Algebralliset rakenteet I+II (5+5 op)

Kaikki tietävät, miten yhteen- ja kerto-
lasku toimivat. Kuitenkin voidaan ky-
syä, miksi ne toimivat juuri näin. Voisi-
vatko ne kenties toimia jotenkin muu-
ten? Voiko olla muunlaisia laskutoimi-
tuksia? Algebralliset rakenteet asettaa
tämän luonteiset kysymykset opiskeli-
jan eteen kenties ensimmäistä kertaa.
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Kursseilla opiskelija joutuu taivutta-
maan ajatuksiaan hyvin yleiselle tasol-
le. Kysymys on asioista, jotka porautu-
vat luvuilla laskemisen ytimeen.

Kurssit alkavat käymällä nopeasti
läpi perusasiat joukoista, kuvauksista
ja relaatioista ja etenee sitten vauhdik-
kaasti erilaisiin algebrallisiin rakentei-
siin. Opiskelijalle tulee tutuksi, miten
määritellään laskutoimitus ja milloin
joukosta, jonka alkioille laskutoimitus
on määritelty, tulee ryhmä. Käy ilmi,
että tuntemamme laskusäännöt ja lu-
vut ovat vain erikoistapauksia. Kurs-
sin erikoisimpiin ja kiehtovimpiin asioi-
hin kuulunevat sykliset ryhmät, ekvi-
valenssiluokat ja -relaatiot ja lopussa
kaiken kruunaa ryhmien homomorfia-
lause.

Tarjolla on siis tiukka paketti
työkaluja ja uusia näkökulmia mate-
matiikan maailmaan. Kurssi vaatii
hieman aivojen nyrjäyttelyä, mutta
avarakatseinen opiskelija saa kyllä
palkkionsa, kun huomaa oppineensa
voimakkaita työkaluja monimutkais-
tenkin ongelmien ratkontaan. Kyseessä
on pajakurssi, joten siihen sisältyy
paljon omatoimista oppikirjan lu-
kemista ja kunnon annos tehtäviä.
Apua on kuitenkin tarjolla riittämiin
kysymällä pajaohjaajilta, ja matematii-
kasta pitävälle kurssin aiheiden silkka
mielenkiintoisuus pitää motivaatiota
yllä.

Algebralliset rakenteet I & II ovat
perustavanlaatuisia kursseja, joka on
syytä käydä mahdollisimman pian. Sen
sisältämät asiat ovat osa matemaattista
perussivistystä ja niiden hallitseminen
helpottaa tulevien asioiden omaksu-

mista. Etukäteen on hyvä olla takatas-
kussa tiedot kursseista Lineaarialgebra
ja matriisilaskenta I & II sekä kurssista
Johdatus yliopistomatematiikkaan.
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Tilastotiede
Yleistä

Tilastotiede tutkii laajassa mielessä ai-
neistojen keräämistä, käsittelyä ja niistä
tehtävää päättelyä. Keskeisessä roo-
lissa tilastotieteessä ovat aineistot, ja
missä on aineistoja, on myös tilastotie-
teilijöitä, joten saatatkin jo pian huo-
mata osaamisesi suuren tarpeen muun
muassa taloudessa, lääketieteessä, psy-
kologiassa, biologiassa tai yhteiskunta-
tieteissä – ihan vain pintaraapaisuna.

Opinnoissa lähdetään liikkeelle
todennäköisyyslaskennan ja tilas-
tollisen päättelyn perusteista ja
R-ohjelmoinnista. Aineopintoihin
siirryttäessä kurssit syventyvät vah-
vemmin tieteenalan matemaattiseen
teoriapohjaan. Toteutukseltaan monet
opintojaksot ovat perinteisiä luento-
kursseja, joita täydentävät viikoittaiset
laskuharjoitukset, jotka voivat kurssis-
ta riippuen tapahtua joko paikan päällä
ryhmässä tai kokonaan sähköisesti
– ohjausta on kuitenkin aina hyvin
saatavilla niin verkossa kuin kam-
puksella. Vastapainona laskemiselle
myös käytännön data-analyysillä on
tilastotieteen osaajalle merkittävä rooli,
joka palauttaa välillä korkealentoisen
tuntuisista aiheista tiiviisti takaisin
käytännön sovelluksiin. Juuri näiden
sovellusalueiden takia oikeastaan vain
taivas onkin rajana vapaasti valitta-
vissa opinnoissa, sillä tilastotiedettä
löydät lähes kaikkialta.

Tilastotieteilijöille on työelämässä
paljon kysyntää ja työttömyysprosentti

lähentelee nollaa. Työelämässä data on
yhä kasvavassa roolissa, ja varsinkin
jonkin verran tietojenkäsittelytiedettä
tuntevalle tilastotiede tarjoaa datatie-
teen tehtäviin loistavan pohjan. Omien
mielenkiinnonkohteiden mukaan on-
kin mahdollista sijoittua lähes tulkoon
mille vain sektorille esimerkiksi erilai-
siin tutkimus-, kehitys-, ja konsultointi-
tehtäviin.

Muiden tieteenalojen opiskelijoille ti-
lastotiede tarjoaa erittäin mielenkiin-
toisen kokonaisuuden, jossa jo en-
simmäiset kurssit antavat paljon uut-
ta ja hyödyllistä. Kynnys perusopinto-
jen valitsemiseen on matala ja liikkeel-
le lähdetään aivan perusteista, joten
omia esitietojaan ei tarvitse jännittää.
Kokemuksen perusteella tähän ainee-
seen koukuttuu nopeasti ja halu op-
pia jatkuvasti enemmän vie helposti
mukanaan myös aineopintojen puolel-
le. Tilastotieteilijöiden perinteisesti var-
sin kompaktista lukumäärästä johtuen
merkittävä osa kurssien osallistujista
on muiden tieteenalojen opiskelijoita,
joten yksin jäämistä ei tässä aineessa
tarvitse pelätä.

Tilastotieteen kursseja

Tilastotieteen perusopinnot

Tilastotiede ja R tutuksi I+II (5+5 op)

Näillä kursseilla aloitetaan tilas-
tojen, tilastojen analyysin ja to-
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dennäköisyyslaskennan opiskelu
perusasioista ja siirrytään syventäviin
asioihin, kuten big dataan, Bayesin
kaavan sovellutuksiin muissa tieteissä
sekä regressioon ja luottamusväliin.

Ensimmäinen kurssi käsittelee
sellaisia asioita kuin keskeinen raja-
arvolause, ehdollinen todennäköisyys
ja R-ohjelmointikielen opettelu. Nämä
ovat tärkeimpiä tilastotieteilijän
työkaluja, eikä kurssilla kannata
tinkiä materiaalin lukemisesesta ja
koodaustehtävien tekemisestä, vaikkei
kurssikoetta olekaan. Kurssilla palaute-
taan viikottain kuusi tehtävää, joihin
kuuluu sekä laskuja että RStudiolla
tehtävää koodia. Nämä tehtävät sinä ja
kaksi kurssitoveriasi sitten arvostelette
esimerkkivastausten mukaan (tästäkin
saa pisteitä, joten arvostelu on hyvä
tehdä) ja kurssin lopussa kuuden
viikon pisteet ynnätään yhteen ja
summa päättää kurssiarvosanasi. Jos
tuntuu epäreilulta tai vaikealta, niin
kurssin ohjaajat auttavat ja tarkistavat
tilastollisesti merkittävästi toisistaan
poikkeavia arvosteluja ja kurssin
lopuksi voi myös valittaa arvoste-
luista, jos niillä on ollut vaikutusta
kurssiarvosanaan.

Todennäköisyyslaskenta I (5 op)

Todennäköisyyslaskenta I on, kuten ni-
mestä saattaa arvata, lyhyt johdatus
todennäköisyyslaskennan perusteisiin.
Kurssilla käydään läpi huomattavasti
erilaisia todennäköisyyslaskennan sa-
ralla tärkeitä työkaluja, mutta todistuk-
set jätetään kurssilla vähemmälle.

Kurssista tuleekin mieleen jossain
määrin lukiokurssi, sillä päämääränä
on oppia käyttämään todennäköisyys-
laskentaa, ei niinkään ymmärtää sen
matemaattisia perusteita. (Tämä joh-
tuu aika voimakkaasti siitä, että to-
dennäköisyyslaskennan matemaatti-
nen pohja nojaa mittateoriaan, johon
tutustutaan vasta kurssilla Mitta ja in-
tegraali.) Kussilla ei ole erityisesti esitie-
tovaatimuksia ja sen voi käydä hyvin
ensimmäisen vuoden keväällä. Kurssi
kestää vain yhden periodin, mutta seu-
raavassa periodissa luennoitava johda-
tus tilastolliseen päättelyyn on hyvä jat-
ke kurssille.

RAMI LUISTO

Tilastollinen päättely I (5 op)

Kurssi ei varsinaisesti paneudu tilas-
tollisen päättelyn matemaattiseen teo-
riaan. Sen sijaan siinä tutustutaan ti-
lastotieteen peruskäsitteistöön ja -pe-
riaatteisiin. Kurssin jälkeen opiske-
lija ymmärtää tilastollisen päättelyn
formaalin perustan (tai sen olemas-
saolon) sekä tilastollisten tulosten oi-
keat tulkintatavat. Kurssi sopii erin-
omaisesti opiskeltavaksi heti Johda-
tus todennäköisyyslaskentaan -kurssin
jälkeen. Monille opiskelijoille tämä jää
ainoaksi tilastotieteen kurssiksi. Heil-
le kurssi antaa tietoja, joita tulee var-
masti tarvitsemaan niin arkielämässä
kuin tutkimustyössä. Tilastotieteestä
enemmän kiinnostuneille kurssi tarjo-
aa “pehmeän laskun” teoreettisempiin
tilastotieteen kursseihin kuten Tilastol-
liseen päättelyyn.
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YILONG LI

Data-analyysin projekti (5 op)

Tällä kurssilla tehdään itsenäinen tut-
kimus, jossa analysoidaan avoimen
datan raaka-aineistoa. Kurssi kannat-
taa käydä perusopinnoista viimeisenä,
sillä siellä on R-ohjelmiston lisäksi osat-
tava myös muita tilastotieteen perustei-
ta.

Tilastotieteen
aineopintokursseja

Todennäköisyyslaskenta IIa/b
(5+5 op)

Todennäköisyyslaskenta IIa ja b muo-
dostavat Matematiikan perusopintojen
ohella tarvittavan teoreettisen pohjan
tilastotieteen opinnoille. Tämän vuoksi
kahden kurssin muodostama koko-
naisuus onkin selkeästi vähemmän
soveltava ja käytännönläheinen
kuin Todennäköisyyslaskenta I. To-
dennäköisyyslaskenta IIa ja b ovat
pakollisia tilastotieteen ja ekonomet-
rian opintosuunnissa, ja ne suositellaan
suoritettaviksi toisen opintovuoden
syksynä.

DANIEL KARI

Tilastollinen päättely IIa/b (5+5 op)

Kurssilla syvennytään perusopinnois-
sa esiteltyihin tilastollisen päättelyn
keskeisimpiin käsitteisiin ja esitellään

monia työkaluja, joita jokainen tilas-
totieteen soveltaja tarvitsee. Kurssi
on sisällöltään huomattavasti teoreet-
tisempi kuin Tilastollinen päättely I.
Kurssi on pakollinen tilastotieteen ja
ekonometrian opintosuunnissa ja suo-
sitellaan suoritettavaksi toisen opinto-
vuoden aikana, yleensä 2. ja 3. periodis-
sa.

DANIEL KARI
PETRI LAARNE

Lineaariset mallit I–II (5+5 op)

Lineaariset mallit ovat olennainen osa
tilastotieteilijän työkalupakkia. Kurs-
silla tutustutaan lineaaristen mallien
perusteoriaan ja esimerkiksi niiden
rakentamiseen ja hypoteesien testaa-
miseen. Kurssi on pakollinen tilasto-
tieteen ja ekonometrian opintosuun-
nissa ja suositellaan suoritettavak-
si toisen opintovuoden keväällä To-
dennäköisyyslaskenta II ja Tilastolli-
nen päättely II jälkeen. Suositeltua
on myös suorittaa pohjalle Lineaarial-
gebra ja matriisilaskenta III. Toteutuk-
seltaan kurssi on perinteinen luennot
ja viikoittaiset laskuharjoitusryhmät -
kombo.

ANNA HOLVIO

Bayes-päättely (5 op)

Kurssi käsittelee tilastollista päättelyä
bayesiläisittäin sekä analyyttisesti
että simuloimalla. Alkuun baye-
siläinen päättely saattaa aiheuttaa
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hämmennyksen tunteita, mutta kurs-
sin edetessä kaavat käyvät jo niin
tutuiksi, että painuvat kyllä mie-
leen. Mielenkiintoisen lisän kurssiin
tuovat perinteisten käsin tehtävien
laskuharjoitusten lisäksi R- ja Stan-
ohjelmistoilla tehtävät simulointi-
harjoitukset. Kurssi on pakollinen
tilastotieteen opintosuunnassa ja suosi-
tellaan suoritettavaksi toisen vuoden
keväällä. Kurssin opetuskielenä on
englanti.

ANNA HOLVIO
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Muista myös Matrixin ja Moodin tarjoamat kurssikuvaukset ja opinto-oppaat!
https://wiki.helsinki.fi/display/Matrix/Kurssikuvauksia

https://wiki.helsinki.fi/display/moodi/Moodin+varjo-opinto-opas

https://wiki.helsinki.fi/display/Matrix/Kurssikuvauksia
https://wiki.helsinki.fi/display/moodi/Moodin+varjo-opinto-opas
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Luku 4

Tietojenkäsittelytiede
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TIETOJENKÄSITTELY-
TIETEEN KANDIOHJEL-
MA

Kaikille yhteiset opinnot

Äidinkieli, 3 op
Toinen kotimainen kieli, 3 op
Vieras kieli, 4 op
Digitaidot, 3-4 op
Valitse vähintään 10 op:

□ Työelämäjakso (sisältyy ohjelmistotuotan-
toprojektin suoritukseen), 5 op

□ Asiantuntijatehtäviin valmentava osuus -
opintojakso (sisältyy ohjelmistotuotanto-
projektin suoritukseen), 5 op

□ Tietotekniikka-alan ammattitehtävissä
työskentely, 5 op

□ Tuutorointi, 2 op
□ Varusmiespalveluksen johtajakoulutus, 5

op

Tietojenkäsittelytieteen
perusopinnot

TKT10002 Ohjelmoinnin perusteet, 5 op
TKT10003 Ohjelmoinnin jatkokurssi, 5 op
TKT10004 Tietokantojen perusteet, 5 op
TKT10005 Tietokoneen toiminta, 5 op
Valitse toinen:

□ TKT10001 Johdatus tietojenkäsittelytietee-
seen, 5 op

□ AYBSCS2002 Computing and Society, 5 op

Tietojenkäsittelytieteen
aineopinnot

TKT20013 Kandidaatin tutkielma, 6 op
TKT200011 Tietorakenteet ja algoritmit I, 5 op
TKT200012 Tietorakenteet ja algoritmit II, 5 op
TKT20002 Ohjelmistotekniikka, 5 op
TKT20003 Käyttöjärjestelmät, 5 op
TKT20004 Tietoliikenteen perusteet, 5 op

TKT20005 Laskennan mallit, 5 op
TKT20006 Ohjelmistotuotanto, 6 op
TKT20007 Ohjelmistotuotantoprojekti, 10 op
Valitse vähintään toinen:

□ DATA15001 Introduction to artificial intel-
ligence, 5 op

□ TKT20009 Tietoturvan perusteet, 5 op

Valitse vähintään kaksi harjoitustyötä:

□ TKT20010 HT: Tietorakenteet ja algoritmit,
4 op

□ TKT20011 HT: Tietokantasovellus, 4 op
□ TKT20012 HT: Tietoliikenne, 4 op

Tietojenkäsittelytieteen
perusopinnot

Valitse toinen:

□ Matematiikan perusopintokokonaisuus tie-
tojenkäsittelytieteen kandiohjelmalle, 25 op

□ Menetelmätieteiden perusopinnot tieto-
jenkäsittelytieteen kandiohjelmalle, 25 op
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Kiehtova TKT

“Yleensä tuoreella tietojenkäsittelytieteen opiskelijalla (eli käpistelijällä) ei ole juuri minkäänlaista
käsitystä siitä, mitä tietojenkäsittelytiede (eli TKT) tosiasiassa on. Moni kuvittelee tietojenkäsittely-
tieteen olevan ohjelmointia, mitä se ei suinkaan ole. Ohjelmointi on TKT:ssä vain yksi – joskin
tärkeä työväline.”

Tietojenkäsittelytiede tieteenä

Eräs tyypillinen yhden virkkeen tiivis-
telmä on, että tietojenkäsittelytieteessä
tutkitaan, mitä voidaan automatisoi-
da tehokkaasti. Hieman pidemmin il-
maistuna tietojenkäsittelytieteessä ol-
laan kiinnostuneita siitä, mihin voi-
daan löytää luotettava, tehokas ja auto-
matisoitu ratkaisu.

Matematiikassa riittää todistaa,
että ongelmaan on olemassa ratkaisu.
Teoreettisessa tietojenkäsittelytieteessä
tämä ratkaisu on lisäksi pystyttävä
löytämään tehokkaasti. Tietojen-
käsittelytieteen sovelluksissa, esimer-
kiksi ohjelmistotuotannossa, tämäkään
ei riitä, vaan tehokas menetelmä on
lisäksi pystyttävä toteuttamaan luo-
tettavasti ja tehokkaasti. Ehkäpä siis
voidaankin sanoa, että tietojenkäsittely-
tieteessä on kysymys luotettavien ja
tehokkaiden ratkaisujen löytämisestä
erilaisiin ongelmiin.

Suurin osa tietotekniikka-alan töistä
liittyy tavalla tai toisella ohjelmisto-
kehitykseen, mikä tarjoaa mitä eri-
laisimpia työmahdollisuuksia esimer-
kiksi ohjelmoinnista, ohjelmistosuun-
nittelusta tai tietojenkäsittelyn teo-
riasta kiinnostuneille. Tietojenkäsittely-
tiede tarjoaa monenlaisia kursseja
mm. kaikista edellä mainituista tieto-

jenkäsittelyn osa-alueista. Käytännössä
tietojenkäsittelytiede antaa valmiudet
mille tahansa alalle, jossa ongelman-
ratkaisu on keskeisessä asemassa. Ny-
kyään ongelmien ratkaisuun vieläpä
useimmiten liittyy tavalla tai toisella
tietotekniikka.

Tietojenkäsittelytiede on informaa-
tion tuottamiseen ja koneelliseen
käsittelyyn perustuva ala. Tietojen-
käsittelytieteelliselle ajattelulle on
tyypillistä, että ongelmat jaetaan
osaongelmiin, jotka ovat tarpeeksi
yksinkertaisia ratkaistavaksi. Tämä
saattaa kuulostaa suoraviivaiselta,
mutta oppiessaan todella sovelta-
maan tätä ajattelutapaa arkipäivän
elämässä, huomaa saaneensa jotain
todella arvokasta. Monimutkaisen
kokonaisuuden hallinta ja olennaisen
hahmottaminen ovat keskeisimpiä
taitoja tietojenkäsittelytieteessä.

TKT:n opiskelussa tekijän oma osal-
listuminen on ensisijaisen tärkeää, sillä
useimmiten pelkkä luennoilla istumi-
nen ei riitä asioiden sisäistämiseen. Kes-
keistä on, että TKT:n opiskelussa esiin
tulevia asioita pitää ymmärtämisen
lisäksi osata myös soveltaa. Opetetta-
vien asioiden ulkoa opiskelu ei riitä, jos-
kin tarkka perustotuuksien osaaminen
auttaa opiskelun eri vaiheissa. Kursseja
käydessään kannattaakin ottaa harjoi-
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tusryhmistä kaikki irti.

Tietojenkäsittelyn ongelmiin on har-
voin olemassa yksittäisiä oikeita ratkai-
suja; ratkaisutapoja on useita ja vas-
taukset voivat olla hyvinkin erilaisia.
Sen takia tietojenkäsittelyssä ei ole ai-
na olemassa oikeaa vastausta tuottavaa
kaavaa tai prosessia, jolla ongelma pys-
tytään ratkaisemaan. Ongelmien ratkai-
semisen tapauskohtaisuus johtuu osak-
si siitä, että tietojenkäsittelytiede on
nuori tieteenala ja osaksi siitä, että tieto-
jenkäsittelytieteen ongelmat esiintyvät
eri paikoissa eri muodossa. Monien
mielestä mielenkiintoisia ovat myös on-
gelmat, joihin ei ratkaisua, ainakaan
toistaiseksi, ole olemassa.

Teoriaa ja käytäntöä

Helsingin yliopiston tietojenkäsittely-
tieteen opetussunnitelma on alan teo-
reettisin Suomen monialaisissa yliopis-
toissa. Varsin yleistä onkin kuulla
vaatimuksia, että opetuksessa pitäisi
vähentää teoriaa ja lisää käytännön
osaamista. Tällaiset vaatimukset eivät
ole ominaisia vain tietojenkäsittelytie-
teelle tai Helsingin yliopiston tietojen-
käsittelytieteen opetukselle. Vastaavaa
kuulee miltei kaikkialla ja usein nime-
nomaan suhteellisen nuorten tieteen-
harjoittajien suusta. Kun opinnoissa on
sitten edetty pidemmälle, vaatimukset
usein laantuvat.

Kysymys lienee siitä, että teoriasta
on usein vaikea saada otetta, jos ei ole
myös riittävää käytännön osaamista
perspektiiviä antamassa. Toisaalta ky-
symys on usein myös vääristä odotuk-

sista siitä, mistä yliopisto-opiskelussa
oikein on kysymys. Yliopisto ei opeta
suoraan työelämässä tarvittavia taito-
ja vaan ennemminkin valmiuksia, joil-
la sellaiset taidot voi hankkia. Vaikka
lyhyellä aikavälillä käytännön taitojen
opettelu olisikin hyödyllisempää, van-
henevat sellaiset taidot pian nopeasti
kehittyvillä aloilla. Riittävät teoreettiset
valmiudet sen sijaan helpottavat kehi-
tyksen kelkassa pysymistä, kun uusia
asioita ei tarvitse opetella alusta alkaen,
vaan niiden tunnistaa toimivan jon-
kin yleisemmän periaatteen mukaises-
ti. Tietojenkäsittelytieteen perimmäiset
ongelmat eivät ole juurikaan, jos ollen-
kaan, aikojen saatossa muuttuneet.

Moni aloitteleva opiskelija hieman
virheellisesti ajattelee, että vaikeimpia
ongelmia ovat juuri matemaattiset pul-
mat tai tekniset rajoitteet. Esimerkik-
si ohjelmistotuotannossa keskeisimmät
ongelmat liittyvät ohjelmistoprosessei-
hin, johtamiseen ja asiakkaan kans-
sa toimimiseen. TKT:lle ei tosin kan-
nata tulla silläkään asenteella, ettei
“käpistelijän tarvitse osata ohjelmoida”.
Tällaisille henkilöille oikeampi paikka
lienee jokin kauppakorkeakoulu.

Tietojenkäsittelytieteen tutkin-
tovaatimuksissa ei ole käytännön
ohjelmointi- tai muiden taitojen
opettelua alun jälkeen. Opiskelijan
oletetaan itse täydentävän tällaisia
taitojaan tarpeen mukaan, vaikka
tätä ei missään suoraan mainitakaan.
Uuden ohjelmointikielen opettelu
ei loppujen lopuksi ole kovinkaan
suuri ponnistus, kunhan ohjelmointi-
kokemus hieman karttuu. Tämä taas
onnistuu paremmin työelämässä tai
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harrastusprojekteissa kuin tekemällä
harjoitustyötä harjoitustyön perään.
Kiinnostus opiskelualaa kohtaan myös
opintojen ulkopuolella lienee asia,
jota yliopisto-opiskelijalta voidaan
edellyttää. Ilman sitäkin tutkinnon
voi toki suorittaa, mutta silloin taidot
jäävät melko vajavaisiksi. Tietojen-
käsittelytieteen opiskelijan opiskelun
ja vapaa-ajan raja on useimmiten hyvin
häilyvä.

Matematiikkaa ja
tilastotiedettä

Tietojenkäsittelytieteen opiskelijan tut-
kintoon kuuluu pakollisena osana
matematiikkaa tai menetelmätieteitä
(= matematiikkaa sekä tilastotiedettä).
Osittain tämä johtuu historiallisista
syistä – tietojenkäsittelytiede erkani
matematiikasta itsenäiseksi tieteeksi
joitain vuosikymmeniä sitten. Osittain
taas kysymys on siitä, että tietojen-
käsittelytiedettä opiskeltaessa ja harjoi-
tettaessa välillä tarvitsee matematiik-
kaa.

Toisin kuin vaikkapa fyysikot,
käpistelijät opiskelevat matematiikkaa
enimmäkseen samasta syystä kuin
matemaatikot itsekin: oppiakseen
matemaattista ajattelua eikä niinkään
menetelmiä ja työkaluja. Vaikka
lähes mille tahansa matematiikan
haaralle löytyy sovelluskohteita tieto-
jenkäsittelytieteestä, on olennaisempaa
kuitenkin tulla toimeen formalismien
ja matemaattisten todistusten kanssa.
Formaali päättely, matemaattinen
todistaminen ja ohjelmointi ovat kaikki
loppujen lopuksi varsin samankaltaisia

asioita, vaikka yhteyttä niiden välillä
voikin olla vaikea nähdä ennen kuin
on tutustunut kaikkiin näihin pintaa
syvemmältä.

Matematiikan kursseista Johdatus
yliopistomatematiikkaan on kaikille
käpistelyn opiskelijoille pakollinen. Lo-
giikan, todennäköisyyslaskennan ja
tilastollisen päättelyn opiskelu on
hyödyllistä, sillä ne tarjoavat välineitä
ajatteluun ja päättelyyn. Raja-arvot,
Differentiaalilaskenta, Sarjat, Integraa-
lilaskenta sekä Lineaarialgebra ja mat-
riisilaskenta I taas ovat hyödyllisiä
lähinnä siksi, että ne ovat matematiikan
opiskelijoille pakollisia ensimmäisen
vuoden kursseja. Tämän vuoksi niillä
opetetaan kurssien varsinaisen sisällön
lisäksi myös matematiikan opiskelua.
Lisäksi niiden tiedot saatetaan olettaa
tunnetuiksi myöhemmillä kursseilla,
vaikka tätä ei olisi erikseen mainittu-
kaan, koska “kaikkihan ne ovat kuiten-
kin käyneet”.

Tietojenkäsittelytieteen osasto

Käyttäjätunnukset

Kaikki käpistelijät saavat käyttäjätun-
nuksen osaston mikroverkkoon ja näin
ollen pääsevät käyttämään osaston
mikroluokkien tietokoneita. Tunnuksia
myöntää ylläpito, joka majailee Exac-
tumin 2. kerroksen A-siivessä. Myös
toisten koulutusohjelmien opiskelijat
saavat pyytäessään käyttäjätunnuksia
muun muassa kurssien harjoitustöiden
tekemistä varten. CS-tunnusten hank-
kimisohjeet löytyvät osoitteesta:
www.cs.helsinki.fi/activate

www.cs.helsinki.fi/activate
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Kaikissa opiskelijoiden käytössä
olevissa koneissa on Linux-
käyttöjärjestelmä. Osassa koneista on
myös Windows. Käyttöjärjestelmät on
asennettu siten, että käyttäjät pääsevät
käsiksi verkkolevyllä sijaitseviin tie-
dostoihinsa sekä Windowsista että
Linuxista.

Muoviavain

Opiskelijat voivat saada 25 euron
panttia vastaan käyttöönsä ns. muovi-
avaimen eli magneettiavaimen, jolla
pääsee osaan osaston mikroluokista au-
kioloajoista riippumatta, pois lukien
klo 01–07. Tietojenkäsittelytieteen osas-
ton myöntämällä opiskelija-avaimella
pääsee ympärivuorokautisesti myös
opiskelijahuone Gurulaan.

Muoviavainta anottaessa on
täytettävä hakulomake, joka
löytyy Helpdeskin sivuilta. Tar-
kemmat ohjeet muoviavaimen
hakemiseen löytyvät osoitteesta
helpdesk.it.helsinki.fi/ohjeet/

muut-ohjeet/yokayttoavaimet

Opiskelijahuone Gurula

Opiskelijahuone Gurula sijaitsee Exac-
tumin pohjakerroksessa. Sen osoite on
DK115. Gurula on myös TKO-älyn, tie-
tojenkäsittelytieteen opiskelijoiden ai-
nejärjestön, koti, päämaja ja vaelluskoh-
de, jonne opiskelijat vaeltavat toisinaan
myös vapaa-aikanaan. Niinpä siellä
voi esimerkiksi liittyä ainejärjestön
jäseneksi tai ostaa TKO-äly-tuotteita,
kuten haalarit, haalarimerkkejä, laulu-

kirjan tai aina yhtä tyylikkään mustan
t-paidan tai hupparin. Gurulassa toimii
TKO-älyn ympärivuorokautinen ruo-
kavälitys, joka on nälkäisen opiskeli-
jan pelastus silloin, kun ruokalat eivät
täytä asiakkaittensa vatsoja.

Gurulaan tilataan lehtiä, kuten Aku
Ankka, Hesari, Wired ja Skrolli. Lehtien
lisäksi Gurulassa on usein ihmisiä, joita
kiinnostaa esimerkiksi pelata Gurulas-
sa olevia lautapelejä. Gurulan vieressä
yökäytössä olevalla alueella on tietotek-
niikkaosaston mikroluokkia sekä WC,
mikä tarjoaa mahdollisuuden viettää
aikaa Exactumissa riippumatta turhan
paljon vuorokauden vaihtumistahdista
ulkomaailmassa.

Opiskelijoiden sähköpostilista

Tälle listalle kannattaa liittyä. Listalle
tulee muutaman kerran vuodessa vies-
ti esimerkiksi kurssi-ilmoittautumisten
alkamisesta ja muusta oleellisesta.
Näin sinä saat tarpeellisen tiedon opis-
keluun liittyvistä tapahtumista myös
sähköpostiisi.

Ohjeet listalle liittymiseen löytyvät
osoitteesta www.cs.helsinki.fi/

opiskelu/opiskelijoiden-s-hk-

postilista.

Muista erityisesti

Helsingin yliopiston tietojenkäsittely-
tieteen uusille opiskelijoille suunnat-
tu FuksiWiki, josta löytyy näiden
tekstien lisäksi paljon muuta
käytännönläheistä informaatiota:
https://fuksiwiki.tko-aly.fi

helpdesk.it.helsinki.fi/ohjeet/muut-ohjeet/yokayttoavaimet
helpdesk.it.helsinki.fi/ohjeet/muut-ohjeet/yokayttoavaimet
www.cs.helsinki.fi/opiskelu/opiskelijoiden-s-hk-postilista
www.cs.helsinki.fi/opiskelu/opiskelijoiden-s-hk-postilista
www.cs.helsinki.fi/opiskelu/opiskelijoiden-s-hk-postilista
https://fuksiwiki.tko-aly.fi
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Ainejärjestömme TKO-älyn nettisi-
vut, jotta et missaisi niitä “hieman” ren-
nompia tapahtumia. Sivujen osoite on
https://www.tko-aly.fi

ANSSI SYRJÄSALO
PIIA HARTIKKA
MIIA RÄMÖ

https://www.tko-aly.fi
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Tietojenkäsittelytieteen opinto-opas

Tutkinnot ja erikoistumislinjat

Luonnontieteiden kandidaatin tutkin-
nossa ei vielä kovin paljon pääse
erikoistumaan, vaan kaikille yhteiset
opinnot täyttävät valtaosan tutkinnos-
ta. LuK-vaiheessa kaikki ovet eivät
vielä ole opiskelijalle auki, koska sy-
ventävillä kursseilla vaaditaan yleensä
vankat perustiedot opetettavasta ai-
heesta. Suositeltavaa tietysti olisi suo-
rittaa LuK-tutkinto pois alta mahdolli-
simman nopeasti, jotta voisi sukeltaa
niihin “itselle oikeasti mielenkiintoisiin
asioihin”.

Useimmiten motivaatio alkaa ro-
mahtaa kun LuK-tutkinnosta on suo-
ritettu noin kaksi kolmasosaa. Näin
sattuessa kannattaa ehdottomasti har-
kita syventävien opintojen suoritta-
mista puuttuvien LuK-opintojen ohes-
sa. Tällainen menettely on toimi-
nut monelle hajonneelle sielulle uute-
na motivaation lähteenä. Lisäksi sy-
ventävien opintojen läpäiseminen in-
nostanee myös tulevien FM-opintojen

suorittamiseen. TKT:llä on ihan oikea-
kin haaste estää ihmisiä karkaamas-
ta LuK-tutkinnon jälkeen työelämään.
Ohimennen mainittakoon, että tut-
kintoon ei sisälly enää myöskään
työharjoittelua. Sitäkin kokeiltiin jos-
kus, mutta suurin osa opiskelijoista ei
enää palannutkaan hyväpalkkaisesta
työharjoittelusta opiskelemaan.

Omaa erikoistumislinjaa ei tarvit-
se heti päättää. Maisterivaiheessa voi
tutkiskella erilaisia valmistumisprofii-
leja, ja kursseja voi ja kannattaakin
lukea eri linjoilta ristiin. Valmistu-
misella ei rajauksista huolimatta ole
niin tulipalokiire, ettäkö vain pakol-
liset pahat sisältävä putkitutkinto oli-
si paras vaihtoehto. Niin kauan kuin
opiskelu maistuu, kannattaa käydä
yleensä ottaen mielenkiintoisilta tun-
tuvilla kursseilla – kun sitten aikanaan
valmistumisen myötä menettää opinto-
oikeutensa, hankaloituu opiskelukin
tuntuvasti. Maisteriopinnoissa käy hel-
posti niin, että kun opintoja on aikansa
suorittanut, huomaa opetussuunnitel-
man täyttyvän yhdellä tai useammal-
la erikoistumislinjalla, ja mielessäkin
pyörii gradun aihe, joka sopisi jollekin
näistä linjoista.

Tietojenkäsittelytieteen kandioh-
jelmasta jatketaan pääasiassa Tieto-
jenkäsittelytieteen tai Datatieteen
maisteriohjelmaan. Tietojenkäsittely-
tieteen maisteriohjelman sisällä
opintosuuntia on kolme: Algoritmit,
Hajautetut järjestelmät ja tietoliikenne
sekä Ohjelmistojärjestelmät. Linjojen



91

sisällöt ovat suunnilleen seuraavat:

Algoritmien opintosuunta (Alko):
Jos kandikursseista sytytti Tietoraken-
teet, Laskennan mallit tai Johdatus
tekoälyyn, Algoritmien opintosuunta
voisi olla sinun valintasi. Algoritmien
opintosuunta tutkii tehokkaita algorit-
meja sekä niiden käyttöä.

Hajautettujen järjestelmien ja tie-
toliikenteen opintosuunta (Hajatili):
Opinnot käsittelevät kiinteiden verk-
kojen ja mobiiliverkkojen suunnitte-
lua ja hallintaa sekä niiden päälle ra-
kentuvia palveluita. Erityisinä fokuksi-
na ovat hajautetut järjestelmät, interak-
tiiviset järjestelmät sekä järjestelmien
mukautuminen muuttuvaan toiminta-
ympäristöön.

Ohjelmistojärjestelmät: Opinto-
suunta keskittyy suurten ja monimut-
kaisten ohjelmistojärjestelmien tuotta-
misen tarkasteluun tutkimalla ohjel-
mistoprosesseja, ryhmädynamiikkaa
ja ohjelmiston laatua sekä niiden
uudelleenkäyttöä.

Datatieteen maisteriohjelma: Data-
tieteen maisteriohjelma käsittelee ko-
neoppimisen, hajautetun laskennan ja
tilastotieteen metodeja. Voit joko oppia
kehittämään uusia metodeja tai sovel-
tamaan aiemmin tunnettuja metodeja
uusissa tilanteissa.

Tutkijalinja

Tutkijalinja on löyhä ryhmä ihmisiä,
joista ainakin opintojen alkuvaihees-
sa tutkijan ura on vaikuttanut hyvältä
idealta. Tyypillisesti väki on painot-
tunut algoritmien ja koneoppimisen

suuntaan, muilla linjoilla tutkijaksi
herätään yleensä myöhemmin.

Tutkijalinjalle pyritään ensimmäisen
vuoden kevätlukukauden lopussa,
mutta karsinta ei ole ainakaan yleensä
ollut kovin tiukka. Aikaisemmin
linjan toiminta keskittyi siihen, että
tutkijalinjalaisilla oli 2. ja 3. vuonna
kaikille pakollisena olevassa opetta-
jatuutoroinnissa oma ryhmänsä, joka
toimii hiukan omalaatuisemmin kuin
keskimääräinen opettajatuutorointi-
ryhmä. Jotain vastaavaa lienee luvassa
tulevaisuudessakin.

Linjasta saatavat konkreettiset edut
vaihtelevat vuodesta toiseen. Toisinaan
on saattanut saada kannettavan tieto-
koneen monivuotiseen lainaan, toisi-
naan taas mikroluokkia rauhallisem-
man työskentely-ympäristön. Kesäisin
linjalaiset saattavat päästä käymään
lähialueilla olevissa tieteellisissä kon-
ferensseissa, mikä mahdollisuus kan-
nattaa ehdottomasti hyödyntää. Mat-
kailu avartaa ja konferenssimatkailu
eritoten. Urhealla tutkijanalulla tosin
voi alkaa kunto pettää viikon edetessä,
kun jälkilöylybaarista ei tietenkään voi
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lähteä ennen puoltayötä, vaikka seuraa-
vana päivänä olisi taas kahdeksan tun-
tia esitelmiä aamuyhdeksästä alkaen.

Tutkijalinja toimii myös tehokkaana
rekrytoitumiskanavana tutkimusapu-
laisen töihin; tutkijalinjalaiset ovat jo
valmiiksi osoittaneet kiinnostusta tut-
kimukseen, joten he ovat haluttua ta-
varaa kun tutkimusryhmät kaipaavat
lisävahvistusta.

Tärkeitä päivämääriä

Ajan myötä saatat huomata, että
tärkeät päivämäärät pysyvät saman-
laisina vuodesta toiseen. Ihmiset ovat
luonnostaan laiskoja eivätkä jaksa
yleensä muuttaa asioita pelkästä muut-
tamisen ilosta. Niinpä kannattaakin
opetella ajoissa, mitä missäkin välissä
vuotta tapahtuu. Opetusohjelmat il-
mestyvät, kursseille voi ilmoittautua
ja opetusperiodit alkavat ja päättyvät
aina suunnilleen samaan aikaan. Kun
nämä ajat sisäistää, elämä yleensä hel-
pottuu, kun asiat eivät enää tule eteen
yllättäen.

Ohjeita ja sääntöjä

Nyrkkisääntö on, että omatoimiseen
opiskeluun pitäisi varata vähintään
yhtä paljon aikaa kuin ohjattuun. Toi-
saalta taas sanotaan, että yksi opinto-
piste vastaa noin 27 työtuntia. Molem-
mat näistä ovat keskimäärin totta, vaik-
ka vaihtelua onkin paljon niin opiskeli-
joiden kuin opintojaksojenkin välillä.
Kannattaa joka tapauksessa aloittaa
opinnot varovaisesti ennen kuin oppii

tuntemaan omat kykynsä ja yliopisto-
opintojen vaatimustason – sekä muis-
taa, että vaatimukset kasvavat opin-
tojen edetessä. Mallilukujärjestyksen
mukainen 30 op lukukaudessa ni-
mittäin edellyttää kokopäiväistä työtä
keskimääräiseltä ja kohtalaisen moti-
voituneelta opiskelijalta, joka pyrkii hy-
viin oppimistuloksiin. Toisaalta lahja-
kas, motivoitunut ja asioita ennalta tun-
teva opiskelija, joka on myös valmis te-
kemään pitkiä päiviä, kykenee paljon
nopeampaankin opiskelutahtiin tulos-
ten kärsimättä.

Monilla kursseilla neljän luento- ja
kahden laskaritunnin lisäksi on ka-
lenterista varattava aikaa myös pa-
ri tuntia viikossa ryhmätyöskentelyyn
miniprojektien parissa. Tämä saat-
taa kiireisimmillä olla hankalaa, mut-
ta se opettaa työelämän kannalta
tärkeitä ryhmätyötaitoja. Työelämässä
kun harvemmin pääsee nakkiin, jos-
sa saa nysvätä rauhassa ylhäisessä yk-
sinäisyydessä.

Luentokurssit ja erilliskokeet

TKT:n normaali luentokurssi kestää yh-
den periodin ja on laajuudeltaan 5 opin-
topistettä. Se sisältää luentoja 4 tuntia
viikossa (periodin viikot 1–6) ja lasku-
harjoituksia 2 tuntia viikossa (viikot 2–
6). Joillain kursseilla laskarit alkavat
kuitenkin jo ensimmäisellä viikolla.

Harjoitusten kutsuminen laskuhar-
joituksiksi eli laskareiksi on tapa, jo-
ka on tarttunut matematiikan puolelta.
Useimmilla kursseilla nimitys on har-
haanjohtava, sillä tehtävät ovat yleensä
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ennemminkin pohdintaa vaativia tai
ohjelmointitehtäviä kuin laskuja.

Joillain kursseilla laskarit ovat pa-
kollisia, mikä tarkoittaa sitä, että tiet-
ty osa laskarikerroista pitää olla läsnä
tai tehtävistä tehtynä, jotta kurssi me-
nee läpi. Tehdyistä laskaritehtävistä saa
yleensä pisteitä niin, että laskareista
saatavat pisteet ovat noin 30 % kurs-
sin kokonaispisteistä – harjoituspisteet
ovat siis merkittävässä osassa.

Pisteet saattavat olla aitoja
lisäpisteitä kurssikokeesta saata-
vien pisteiden päälle tai sitten osa
kurssista saatavia kokonaispisteitä, jol-
loin laskareiden tekemättä jättäminen
heikentää potentiaalista arvosanaa
huomattavasti. Useimmissa tapauk-
sissa tärkein laskareiden tekemisestä
saatava hyöty on kuitenkin se, että
silloin opiskelee koko kurssin ajan eikä
vain hätäisesti lue tenttiin viime het-
kellä. Nyrkkisääntönä voidaan pitää,
että jos tekee kaikki laskaritehtävät niin
läpipääsy on varma, todennäköisesti
vieläpä hyvin arvosanoin.

Perinteisissä laskareissa kiertää aluk-
si lista, johon osallistujat merkitsevät

tekemänsä tehtävät. Nyrkkisääntö on,
että tehtävän voi rastittaa tehdyksi,
jos on tosissaan yrittänyt ratkaista sitä
ja on valmis esittämään ratkaisunsa
tai yrityksensä. Eri ihmisillä on kui-
tenkin huomattavasti toisistaan poik-
keavia käsityksiä siitä, mikä tulkitaan
yritykseksi. Järkevintä onkin toimia
omantuntonsa mukaan, jos sellainen
löytyy. Laskareiden pitäjä määrää jo-
kaiselle tehtävälle yhden tai useam-
man esittäjän, joille annetaan jon-
kin aikaa keskustella ratkaisuistaan
ja valmistautua niiden esittämiseen,
minkä jälkeen ratkaisut esitetään luo-
kan edessä. Käytännöt poikkeavat
niin kurssikohtaisesti kuin laskareiden
vetäjienkin kesken. Myös verkkopalau-
tuksia hyödynnetään nykyään monilla
kursseilla.

Harjoitustyön sisältävät kurssit ovat
usein muita kursseja työläämpiä opin-
topistemäärään nähden, sillä harjoitus-
työ tulee usein luentojen ja laskarei-
den lisäksi kurssin nimellisen laajuu-
den siitä muuttumatta.

Laboratoriotyöt

Tietokantasovellus ja Tietorakenteiden
harjoitustyö tehdään molemmat yhden
periodin aikana pienehkössä ryhmässä.
Ryhmiä on melkein joka periodis-
sa sekä myös kesällä ainakin kerran.
Koska tällaisen pienryhmäopetuksen
järjestäminen on kallista, katsotaan esi-
tietovaatimusten täyttymistä tiukem-
min kuin luentokursseilla.

Koska osallistujamäärä on rajoitet-
tu pieneksi, labraryhmään kannattaa
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ilmoittautua ajoissa. Sitten, kun ker-
ran olet päässyt ryhmään, älä jätä
menemättä aloitusluennolle tai en-
simmäiseen tapaamiseen (aloitustapa
vaihtelee labrasta riippuen). Ryhmän
ensimmäiseen tapaamiseen on pak-
ko osallistua. Jos et aio suorittaa
labraa varaamassasi ryhmässä, peruu-
ta ilmoittautumisesi etukäteen. Saapu-
mattomuus ekaan tapaamiseen ilman
pätevää syytä katsotaan yleensä labran
keskeyttämiseksi.

Kurssikuvaukset varoittavat la-
boratoriokurssien keskeyttämisestä
ja ryhmän aloitustilaisuudesta pois
jäämisestä. Nämä varoitukset on
syytä ottaa vakavasti. Koska harjoitus-
työryhmien pitäminen on suhteellisen
kallista, haluaa kandiohjelma pitää
ryhmät täysinä ja keskeyttäjät niistä
poissa. Jos nyt harjoitustyön syystä
tai toisesta keskeyttää, saattaa kestää
kauan ennen kuin seuraavan kerran
mahtuu mukaan ryhmään. Kes-
keyttäjät nimittäin joutuvat jatkossa
ilmoittautumaan omaan ryhmäänsä,
josta pääsee kurssille vasta siinä
tapauksessa, kun ensi kertaa ilmoit-
tautuneet eivät täytä kaikkia paikkoja
kurssilla. Tyypillisesti kesän labroissa
on enemmän tilaa kuin lukukausien
aikana pidettävissä.

Opintojen suunnittelu

Kuten pysyväismääräykset toteavat,
ovat LuK-tutkinto ja FM-tutkinto kaksi
erillistä tutkintoa, eikä LuK-tutkintoon
sidottuja opintoja voi hyväksikäyttää
FM-tutkinnossa. Kandidaatin tutkinto
kannattaa ottaa ulos heti, kun vaati-

mukset täyttyvät, ja jättää ylimääräiset
opinnot maisterin tutkinnon puolel-
le. Kurssin suoritusajankohdalla ei ole
väliä sen suhteen, mihin tutkintoon sen
voi sisällyttää, pois lukien suoritusten
vanhentuminen opetussuunnitelmien
muuttumisen myötä. Lähinnä kurssin
taso ja kokonaisuuksiin sopiminen vai-
kuttaa siihen, miten paljon iloa siitä tut-
kintoa kasatessa on.

Opetussuunnitelmaa lukiessa kan-
nattaa muistaa, että kysymys on ai-
na minimivaatimuksista. Ylimääräisiä
kursseja saa suorittaa ja toisia tieteena-
loja lukea, vaikkei tutkinnon paisumi-
nen yli 180+120 opintopisteen laajuu-
den olekaan enää nykyään suotavaa.
Opetussuunnitelmat eivät myöskään
ole Jumalan sanaa. Hyvällä syyllä
niistä pystyy periaatteessa poikkea-
maan, mutta prosessi voi olla senver-
ran raskas, että helpommalla saattaa
päästä suorittamalla kaikki vaaditut
kurssit. Helpointa opetussuunnitelmis-
ta poikkeaminen on silloin, kun erikois-
tumislinjan opetussuunnitelma puhuu
vain linjan aihepiiriin soveltuvista kurs-
seista. Tuolloin linjan vastuuprofesso-
ri kyllä hyväksyy käytännössä minkä
tahansa järkevän kokoelman kursseja,
kunhan vain osaa perustella valintansa
ja osoittaa, että kootut tiedot riittävät
gradusta selviämiseen.

Kandidaatin tutkinnon opinnot
(LuK)

Kurssien välillä on paljon riippuvuuk-
sia, joita on syytä pyrkiä noudattamaan.
Nämä riippuvuudet sanelevat pitkälti
sen, missä järjestyksessä ja milloin kurs-
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sit tulee suorittaa. Myös valinnaisil-
la kursseilla on vielä tässä vaiheessa
varsin hyvin määritellyt esitietovaati-
mukset, jotka sijoittavat kurssit mallilu-
kujärjestyksessä toiseen ja kolmanteen
opiskeluvuoteen.

Ensimmäisenä opiskeluvuonna kan-
nattaa keskittyä oman koulutusohjel-
man opintoihin sekä pakollisten ma-
tikan tai tilastotieteen kurssien kasaa-
miseen. Näin saa molempien opinnot
hyvään vauhtiin heti alusta alkaen. Pa-
kollista toisen koulutusohjelman opin-
tokokonaisuutta kannattaa miettiä alus-
ta alkaen, sillä niiden opinnot kannat-
taa aloittaa jo toisena opiskeluvuonna,
jos haluaa valmistua kandiksi kolmessa
vuodessa.

Maisterin tutkinnon opinnot (FM)

Maisterin tutkinnossa pakollisia kurs-
seja on huomattavasti vähemmän kuin
kandidaatin tutkinnossa, joten omien
valintojen merkitys korostuu. Kannat-
taa siis miettiä, mitä todella haluaa
opiskella, sekä ottaa selvää, millaista
opetusta on lähiaikoina tarjolla. FM-
tutkinnossa on tilaa niin ylimääräisille
aineopintojen valinnaisille kursseille,
oman koulutusohjelman ulkopuolisil-
le kuin varsinaisille syventäville opin-
noillekin. Gradun aloitusta ei kanna-
ta lykätä loputtomiin, mutta ei sen
aloittamista reilun vuoden jälkeen tu-
le myöskään pitää kiveen kirjoitettuna
sääntönä.

Maisterin tutkintoon tulevia opinto-
ja voi suorittaa jo ennen kuin kandi-
daatin tutkinto on valmis. Näin kan-

nattaa tehdä etenkin keskeisten tai har-
voin luennoitavien kurssien kohdal-
la, mutta tietenkin vain silloin, kun
näiden kurssien tosiasialliset esitiedot
ovat jo hallussa. Kandidaatin tutkin-
to kannattaa kuitenkin suorittaa alta
pois ripeästi; esimerkiksi seminaarien
käymiseen vaaditaan käytännössä esi-
tietojen puolesta Tieteellisen kirjoitta-
misen kurssin läpäiseminen.

Opetussuunnitelma suosittelee var-
sin tiukkaa aikataulua FM-tutkinnon
suorittamiseen. Tässä vaiheessa suo-
situksista kuitenkin kannattaa pyris-
tellä irti, ellei ole aikeissa suorittaa
ns. putkitutkintoa. Minimivaatimukset
ovat todellakin vain minimivaatimuk-
sia, ne täyttämällä ei vielä osaa ko-
vinkaan paljon, vaan ainoastaan saa
valmiudet opiskella alaa lisää. Yliopis-
to tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet
opiskella monia eri aloja järkevissä ja
tasapainoisissa kokonaisuuksissa niin
syvälle kuin vain haluaa, eikä toista
tällaista tilaisuutta yliopiston ulkopuo-
lella yleensä enää tule. Ei siis kanna-
ta päästää opinto-oikeudestaan irti, jos
opiskelu vielä maistuu, vaikka olisikin
jo polvia myöten työelämässä.
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Opetus ja opiskelu

Arvosanat

Tärkeintä opinnoissa ei ole mahdolli-
simman hyvien arvosanojen metsästys,
mikä tuoreen ylioppilaan on usein
jostain syystä vaikea ymmärtää. Jos
yrittää saada joka kurssista nelosen tai
vitosen, opiskelutahti alkaa mitä to-
dennäköisimmin ennen pitkää kärsiä.
Ensisijaisen tavoitteen tulee olla, että
opinnot etenevät; huonoja arvosano-
ja voi (Ohjelmistotuotantoprojektia ja
Tieteellistä kirjoittamista lukuun otta-
matta) käydä aina korottamassa, jos sii-
hen kokee jotain tarvetta. Arvosanojen
perään harvemmin työelämässä kuu-
lutetaan, reilusti venynyttä tutkinnon
suorittamisaikaa voi sen sijaan joutua
selittelemään.

Monilla perus- ja aineopintojen kurs-
seilla vitosenkin voi saada suhteellisen
helposti. Hyvät arvosanat kannattaa
tietysti ottaa vastaan niin kauan kuin
kokee että niitä “ilmaiseksi jaellaan”,
mutta kursseja ei kannata missään ni-
messä alkaa dropata sen takia, että
haluaisi saada jostain kurssista vito-
sen. TKT:n opiskelijoiden keskuudes-
sa kuultu vitsi on, että käpistelijöillä
arvosanatkin ovat binääriä: ykköstä ja
nollaa.

Käytännössä matka hylätystä
ykköseen on huomattavasti pitem-
pi kuin matka ykkösestä vitoseen.
Lisäksi arvosana riippuu edelleen
hyvin pitkälti kokeesta suoriutumi-
sesta. Tenttikerratkin ovat yksilöitä
ja välillä huomaakin, että arvosanat
1–5 riippuvat enemmän tuurista kuin

osaamisesta.

Kurssipalaute

Kurssipalautetta kannattaa antaa jokai-
sesta kurssista, jolla tulee opintojen-
sa aikana käytyä. Palautetta kannattaa
antaa jo kurssin kuluessa, jos kurssin
järjestelyissä tms. tuntuu olevan jotain
huomautettavaa. Kurssipalautelomake
löytyy Opiskelu-pääsivulta. Annettu
palaute lähetetään edelleen laskarioh-
jaajille, luennoijille ja kandiohjelman
johtoportaalle. Palautteen antaminen
ei ole koskaan turhaa. TKT:llä toimii
opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteis-
työ opetuksen kehittämisen osalta erin-
omaisesti. TKO-älyn opintovastaavien
puoleen tulee kääntyä epäkohdissa kos-
ka tahansa. Opintovastaavat ovat saa-
neet toiminnastaan paljon kiitosta.

Työssäkäynti

Työssäkäynti lukukausien aikana
viivästyttää opintoja ja saattaa jopa
vieraannuttaa yliopistosta niin, että
opinnot käytännössä keskeytyvät.
Toisaalta pelkällä opintotuella ja
kesätöillä ei vielä kovin mukavasti
elä, joten töissä käynti saattaa olla
välttämätöntä, jos haluaa myös elää
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eikä vain opiskella. Alan töissä käynti
usein myös lisää opiskelumotivaa-
tiota, kun näkee opiskelemistaan
asioista muitakin puolia kuin vain
sen, mitä kurssit opettavat. Opintojen
alkuvaiheessa kannattaa kuitenkin
pyrkiä opiskelemaan kokopäiväisesti,
sillä myöhemmin opintoihin mu-
kaan pääseminen on vaikeampaa.
“Välivuodet” ovat koituneet monelle
opiskelijalle sudenkuopaksi; kannattaa
harkita useampaan kertaan ennen kuin
lähtee moista toteuttamaan.

ANSSI SYRJÄSALO
PIIA HARTIKKA
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TKT:n kursseja

TKO-älyn ylläpitämässä fuksiwikissä on runsaasti tietojenkäsittelytieteen kurssikuvauksia.
<http: // fuksiwiki. tko-aly. fi>

Perusopinnot

Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen
(5 op)

Kurssin tarkoitus on johdatella tieto-
jenkäsittelytieteen ihmeelliseen maail-
maan. Luentojen lisäksi luetaan artik-
keleita ja kirjoitetaan esseitä. Syksyllä
kurssin yhteydessä suoritetaan myös
englannin kieli (4 op) ja opiskelutek-
niikka (2 op).

Ohjelmoinnin perusteet (5 op)

Tällä kurssilla opetetaan Python-
ohjelmointia alkeista lähtien. Sinun
ei siis tarvitse osata valmiiksi mitään.
Opetus on pajamuotoista, eli oppi-
minen tapahtuu tekemällä runsaasti
ohjelmointitehtäviä. Niiden tekemi-
seen on tietokoneluokassa tarjolla
apua ja ohjausta annettuina aikoina.
Syksyllä on lisäksi luentoja. Vinkki: oh-
jelmoimaan oppii vain ohjelmoimalla,
joten kannattaa tehdä mahdollisimman
paljon tehtäviä! Kurssi järjestetään
kaksi kertaa vuodessa sekä kesällä.

Ohjelmoinnin jatkokurssi (5 op)

Nimensä mukaisesti kurssilla jatke-
taan siitä, mihin ohjelmoinnin perus-
teella jäätiin. Opetus järjestetään sa-

maan tapaan. Perusasioiden ollessa hal-
lussa harjoitustehtävien ohjelmat laaje-
nevat ja tulevat entistä mielenkiintoi-
semmiksi – ja haastavammiksi. Ohjel-
moinnin jatkokurssin jälkeen opiskeli-
ja pystyy ohjelmoimaan itsenäisesti ja
hyödyntämään internetiä ohjelmointi-
taitojensa kehittämisessä.

Tietokantojen perusteet (5 op)

Tämä kurssi on perusopinnoista haasta-
vin. Kurssiin sisältyy luentojen ja laska-
rien lisäksi tehtäviä SQL-kyselykielestä
ja ryhmätyö, jossa suunnitellaan tieto-
kanta. Kurssin vaikein aihe on relaatio-
algebra, joka kalskahtaa ikävästi mate-
matiikalle. Johdatus yliopistomatema-
tiikkaan kannattaa olla käytynä ennen
tätä kurssia.

PIIA HARTIKKA

http://fuksiwiki.tko-aly.fi
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Tietokoneen toiminta (5 op)

Kurssilla opitaan perusteet siitä, mitä
tietokoneen sisällä oikeasti tapahtuu,
eli tutustutaan mm. prosessorin toimin-
toihin, yhden ohjelman suoritukseen
koneessa ja opetellaan hiukan symbo-
lista konekieltä. Tällä konekielellä to-
sin ei ole kovinkaan paljon tekemistä
“oikeiden assemblerien” (Masm, Nasm,
Fasm) kanssa vaan kurssilla käytetään
kandiohjelman omaan opetuskäyttöön
väsättyä TTK91-assemblyä ja Titokone-
simulaattoria. Pääpaino on kuiten-
kin enemmän teorian ymmärtämisessä.
Kurssin sisältö jakaa opiskelijoita ehkä
selvimmin kahteen leiriin: niihin jotka
hehkuttavat ja niihin jotka vihaavat yli
kaiken.

Aineopintoja

Tietorakenteet ja algoritmit I ja II
(5 + 5 op)

Kavereiden kesken Tira. Tällä kurssil-
la opetetaan lukuisia toinen toistaan
näppärämpiä keinoja hallita tietoalkio-
ta. Oikeastaan vasta kurssin asiat hal-
littuaan voi sanoa oikeasti osaavansa
koodata. Tietorakenteet ja algoritmit on
myös ensimmäisiä peruskursseja, joilla
kurkistetaan tietojenkäsittelyn teoreet-
tisempaan puoleen (algoritmit ja niiden
analysointi).

Ohjelmistotekniikka (5 op)

Kurssilla annetaan perustiedot ohjel-
mistojen mallintamisessa käytetyistä

työkaluista. Kurssilla piirretään ja lue-
taan kaavioita jotka kuvaavat ohjel-
man korkean tason rakennetta. Lisäksi
opetukseen sisältyy testausta ja ver-
sionhallintaa, jotka ovat tärkeitä ohjel-
mointityön apuvälineitä. Tällä kurssilla
tehdään myös ensimmäinen oma koko-
nainen ohjelmistoprojekti.

Käyttöjärjestelmät (5 op)

Kurssin voi käsittää siltana Tietoko-
neen toiminta -kurssin ja Ohjelmoinnin
perusteet -kurssin välillä. Käsiteltävät
asiat sisältävät käyttöjärjestelmien ra-
kenteen ja toimintaperiaatteet, rinnak-
kaisuuden toteutuksia ja ongelmia,
muistinhallintaa ja virtuaalimuistia,
prosessorin vuoronantoa jne.

Tietoliikenteen perusteet (5 op)

Kurssilla paneudutaan internetin
peruskäsitteistöön ja -tekniikoihin.
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Kurssi etenee opettelemalla TCP/IP-
pinoa taso tasolta. Tutuksi tulee siis
pääpiirteittäin kaikki WWW-selaimen
sielunelämästä aina verkkokortin
bittitasolle asti. Kurssi antaa hyvät
perustiedot tietoliikenteestä, jotka
ovat tarpeen kaikkien eri linjojen
opiskelijoille.

Kurssin sisältö on huomattavan
laaja ja yksityiskohtainen. Opiske-
lu perustuu paljolti TCP/IP-pinon
kerrosten ja mekanismien toiminnan
ulkoa opettelemiseen (esim. TCP-
ruuhkanhallintamekanismit). Ko-
keessa ongelmaksi saattaa koitua
hahmottaa, millä tasolla, ja kuinka
yleinen vastaus kysymykseen halu-
taan (kokeessa saatetaan esimerkiksi
kysyä, mitä tapahtuu kun opiskelija
klikkaa linkkiä selaimellaan). Mikäli
kurssilla vastaan tuleva lyhenteiden
ja käsitteistön määrä alkaa hirvittää,
kurssilla käytettävä kurssikirja on mitä
mainion apu pelonlievitykseen.

Varoitettakoon, että asioiden ja detal-
jien suuresta määrästä johtuen kurssis-
ta on melko vaikea saada täyttä arvosa-
naa.
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KEMIAN
KANDIOHJELMA

Kaikille yhteiset opinnot

Äidinkieli, 3 op
Toinen kotimainen kieli, 3 op
Vieras kieli, 4 op
Digitaidot, 3 op
KEK413A Orientaatio, 1 op
KEK413B Kemistin urasuunnittelu, 2 op
KEK413C Kemian kandiseminaari, 4 op
Valinnaisia:

□ KEK407 Työharjoittelu, 0-5 op
□ KEK408 Varusmiespalveluksen johtajakou-

lutus, 5 op
□ KEK406 Soveltavat asiantuntijuusopinnot,

0-5 op
□ KEK406C, Asiantuntijatehtävät, 1-3 op

Kemian perusopinnot

Valitse yksi:

□ KEK101 Atomit, molekyylit ja vuorovaiku-
tukset, 5 op

□ KEK181 Atomer, molekyler och
växelverkninga, 5 op

□ BSCH1001 Atoms, Molecules and Interac-
tions, 5 op

Valitse yksi:

□ KEK102 Orgaaninen kemia 1, 5 op
□ KEK182 Organisk kemi 1, 5 op
□ BSCH1003 Organic Chemistry 1, 5 op

Valitse yksi:

□ KEK103 Energia, reaktiivisuus ja kemialli-
nen tasapaino, 5 op

□ KEK183 Energi, reaktivitet och kemisk
jämvikt, 5 op

□ BSCH1002 Energy, Reactivity and Che-
mical Equilibrium, 5 op

Valitse toinen:

□ KEK104 Epäorgaaninen kemia, 5 op
□ BSCH1004 Inorganic Chemistry, 5 op

Valitse toinen:

□ KEK105 Kemian perustyöt, 5 op
□ KEK185 Grundarbeten i kemi, 5 op

Kemian aineopinnot

KEK212 Kandidaatintutkielma, 6 op KEK211 Tut-
kimusharjoittelu, 9 op

Valitse toinen:

□ KEK201 Molekyylien rakenne ja spektros-
kopia, 5 op

□ KEK281 Molekylers struktur och spektros-
kopi, 5 op

KEK202 Yhdisteiden rakenteiden selvittäminen,
5 op

Valitse yksi:

□ KEK203 Termodynamiikka ja dynamiikka,
5 op

□ KEK283 Termodynamik och dynamik, 5 op

Valitse yksi:

□ KEK204 Orgaaninen kemia 2, 5 op
□ KEK284 Organisk kemi 2, 5 op
□ BSCH2001 Organic Chemistry 2, 5 op

KEK205 Biologinen kemia, 5 op
KEK206 Fysikaalisen kemian työt, 5 op
KEK207 Epäorgaanisen kemian aineopintojen
työt 1, 5 op
KEK208 Epäorgaanisen kemian aineopintojen
työt 2, 5 op
KEK209 Orgaanisen kemian aineopintojen työt 1,
5 op
KEK210 Orgaanisen kemian aineopintojen työt 2,
5 op
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Menetelmätieteiden opinnot

FYS1014 Havaintojen tilastollinen käsittely, 5 op
Valitse yksi:

□ FYS1015 Fysiikkaa luonnontieteilijöille, 5
op

□ Jokin Fysiikan perusopintokokonaisuuteen
(FYS1100, FYS1200, BSPH1000) kuuluva
luentokurssi, 5 op

□ Teoreettinen fysiikan opintokokonaisuus,
25 op

Valitse yksi:

□ KEK106 Matematiikkaa kemisteille
□ FYS1010 Matemaattiset apuneuvot I
□ FYS1011 Matemaattiset apuneuvot II

Toisten tieteenalojen opinnot

Suorita ainakin yksi vähintään 25 op kokonai-
suus, joka on toiselta luonnontieteen alalta tai
muuten kemistin urakehitystä tukeva.

Valinnaiset opinnot

Suorita valinnaisia opintojaksoja siten, että 180
opintopistettä tulevat täyteen. Voit valita esimer-
kiksi seuraavia opintojaksoja:

KEK222 Laskennallinen kemia
KEK223 Liuoskemia
KEK224 Instrumenttianalytiikka
KEK225 Radiokemia
KEK226 Polymeerikemia
KEK227 Chemistry and environmental chemistry
in water
KEK406 Soveltavat asiantuntijuusopinnot, 0-5 op
KEK407 Työharjoittelu, 0-5 op
KEK408 Varusmiespalveluksen johtajakoulutus,
5 op
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Chemicum
Kemian kurssit järjestetään

enimmäkseen Chemicumissa, A. I. Vir-
tasen aukion laidalla olevassa raken-
nuksessa, jota on osuvasti kuvattu
suuren WC:n näköiseksi valkoisen
laatoituksensa takia. Chemicumin
pääsisäänkäynti on aukion laidalla ole-
van lasiseinän kohdalla. Ilman avaimia
sisään pääsee ko. oven lisäksi vain heti
sen vieressä olevasta väliköstä.

Chemicumin oven takaa paljas-
tuu aula, jonka reunoilla ovat kaik-
ki luentosalit. Ensimmäisenä vasem-
malla on suuri luentosali A110, jos-
sa luennoidaan kaikki suurimmat
kurssit. Salin viereisellä seinällä ovat
kurssi-ilmoitustaulut, joille ilmestyy
luentoilmoituksia vapaavalintaisista
ja syventävistä kursseista. Hieman
edempänä oikealla, naulakkoja vas-
tapäätä on lasinen koppi, jossa asusta-
vat vahtimestarit.

Vahtimestareiden kopin jälkeen en-
nen vitriinejä on sisäänkäynti pie-
neen luentosaliin eli A129:ään, jossa
käydään kaikki ne massakurssit, jotka
eivät A110:n aikatauluun sovi. Vitrii-
nien jälkeen molemmin puolin kapene-
vaa aulaa on neljä seminaarisalia, jot-
ka tulevat sivutieteenalaopiskelijalle tu-
tuksi vain syventävillä kursseilla tai
orgaanisen kemian laskuharjoituksis-
sa (tai tähtitieteen luennoilla, mutta se
onkin jo toinen tarina). Aulan perällä
siintää limuautomaatti, jonka lähellä
on vielä seminaarihuoneita sekä kam-
puksen Examinarium-tenttitila.

Palataanpa taas pääovelle. Ennen

vahtimestareiden koppia lattiasta ko-
hoaa portaikko korkeuksiin. Portaikon
varrella ja päässä ovat penkeillä ja
pöydillä varustetut kerrosaulat, jotka
ovat hyviä paikkoja vaikkapa laskuhar-
joitusten tekoon, sillä ne ovat verrattain
rauhallisia. 4. kerroksen aulassa toimii
myös kemian opintopaja iltapäivisin,
mistä saa assistenteilta apua laskuhar-
joitusten tekoon. Kerrosauloista pääsee
myös laboratorioihin. Toisesta kerrok-
sesta pääsee suureen luentosaliin takao-
vesta, jonka käyttö on erittäin toivotta-
vaa, jos saapuu luennolle myöhässä tai
haluaa sellaiselta poistua kesken kai-
ken. Laiskemmille ihmisille on portai-
den korvikkeeksi tarjolla hissi, joka on
piilotettu suuren luentosalin viereiseen
nurkkaukseen.

Jos kääntyy pääovesta oikealle,
pääsee pieneen lasivälikköön, jonka toi-
sella puolella on B-siipi. Välikön takana
vasemmalla on UniCafe, kun taas oi-
kealta puolelta paljastuu ATK- ja opis-
kelutilan takaa hieman viihtyisämpi
huone, jonka käyttötarkoituksen arvaa
helposti sisältä kuuluvasta älämölöstä.
Kyseessä on opintososiaalinen tila,
eli tuttavallisemmin Opsos, jossa
kemian opiskelijoiden ainejärjestö
HYK majailee. Opsosissa lattiatila
täyttyy sohvista, joiden pehmusteet
täyttyvät rupattelevista tai pelailevista
opiskelijoista. Onpa joidenkin nähty
jopa tekevän niillä laskuharjoituksiaan!

Opsosin vakiovarusteisiin kuuluvat
opiskelijoiden lisäksi Aku Ankan vuo-
sikerrat usean vuoden takaa, mitta-
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va valikoima lauta- ja korttipelejä, ke-
mian oppikirjoja ja kansioita täynnä
vanhoja kokeita kaikilta kemian kurs-
seilta ja monen muunkin aineen kurs-
seilta. Koska kurssikokeissa tuppaa ole-
maan samoja kysymyksiä tai teemo-
ja vuodesta toiseen, vanhojen kokei-
den pläräämisestä voi olla merkittävää
hyötyä kokeisiin valmistautuessa. Tent-
tiarkisto löytyy myös sähköisenä HYK-
in nettisivuilta osoitteesta: https://

www.hyk.fi/tenttiarkisto/ Lisäksi
Opsosista voi ostaa haalarimerkkejä,
labratakkeja, suojalaseja ja ennen kaik-
kea suolaista ja makeaa purtavaa sekä
kuumaa ja kylmää juotavaa, kuten kah-
via ja limua.

Jos tosin hetkeksi lopetetaan Op-
sosissa löhöäminen ja siirrytään asi-
aan, niin seuraavan lasioven taka-
na on B-siiven aula, jossa on neljä
opiskelijoiden käytössä olevaa tie-
tokonetta, tulostin sekä koululaisil-
le suunnattu kemianluokka Gadolin.
Käytävällä edempänä ovat harjoitus-
työlaboratoriot, joista ensimmäisessä
harjoitellaan epäorgaanisen kemian
töitä. “Kulmalabran” vieressä on fy-
sikaalisen kemian harjoituslaborato-
rio, ja loput tämän kerroksen har-
joitustyösaleista ovat orgaanisen ja
epäorgaanisen kemian yhteiskäytössä.
Käytävillä oleviin sinisiin vaatekaap-
peihin voi jättää tavaransa laborato-
riopäivän ajaksi.

Ai niin, siinä labroja vastapäätä on
myös lasiovi, joka johtaa taas uuteen
maailmaan: kemian opettajankoulutus-
yksikköön. Tässä kotoisassa paikassa
opeopiskelijat (ja välillä muutkin) vaih-
tavat kuulumisia, ryystävät kahvia ja

jopa opiskelevat.

JOKU MUU
LAURI FRANZON
JESSE TURPEINEN
SANNI RASKALA

https://www.hyk.fi/tenttiarkisto/
https://www.hyk.fi/tenttiarkisto/
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Kemian kursseja

Alkeisopinnot

Kemian perusteet (5 op)

Kurssi on sisällöltään AMV, ERK ja
ORK I typistetyssä muodossa. Varsinai-
sena kemian opiskelijana et voi suorit-
taa tätä kurssia, sillä sinun oletetaan jo
hallitsevan koko kurssin sisältö. Kurssi
onkin olemassa niille, jotka opiskelevat
kemiaa toisena tieteenalana ja haluavat
saada johdatuksen kemian opiskelun
ihmeelliseen maailmaan.

Kurssi toteutetaan verkkokurssina
Moodlen kautta, mutta apua harjoi-
tuksiin saa kuitenkin lähiopetuksena.
Kurssilla on käytössä suomenkielinen
kurssimoniste, ja näin meidän kesken
se on samantasoinen ja jopa monella ta-
paa parempi kuin AMV:llä ja ERK:llä
käytetty amerikkalainen Tron kirja.

LAURI FRANZON
JESSE TURPEINEN

Perusopinnot

Atomit, molekyylit ja
vuorovaikutukset (5 op)

Tällä varsinaisella ensimmäisellä ke-
mian kurssilla käydään kemian pe-
russanastoa ja osaamistoa. Kurssi al-
kaa uusista termeistä kuten entropia ja
Gibbsin energia, mutta sisältää osittain
myös lukion kertausta sekä fysiikan
että kemian puolelta. Kurssiin kuuluu

sähköiset (kotikoneella tehtävät) Mas-
tering Chemistry -tehtävät.

Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen
tasapaino (5 op)

Tämä kurssi on suoraa jatkumoa
AMV:stä ja myös pakollinen kaikil-
le kemian opiskelijoille. Kurssin tar-
koituksena on laajentaa osaamista
reaktion tapahtumisesta ja etenemi-
sestä, sähkökemiasta, sekä hapoista
ja emäksistä. Kurssilla jatkuvat myös
Mastering Chemistry -tehtävät.

Orgaaninen kemia I (5 op)

Orgaaninen kemia I on pakollinen kai-
kille kemian opiskelijoille, ja se opiskel-
laan heti 1. periodissa yhdessä AMV-
kurssin kanssa. Tällä kurssilla käydään
jo lukiosta tuttua orgaanisten molekyy-
lien nimeämistä ja erilaisia reaktioita.
Kurssin jälkeen kuuluisi osata sanoa,
miten tietty funktionaalinen ryhmä saa-
daan aikaan ja mitä reaktioita sillä voi-
daan tehdä. Kurssilla on vapaaehtoiset
tehtävät, joista saa pisteitä loppuarvos-
teluun.

Kemian perustyöt (5 op)

Kemian perustyöt on fuksien en-
simmäinen laboratoriokurssi ja sitä var-
ten tarvitaan labratakki, jonka varsi-
naiset kemian opiskelijat saavat omak-
seen yliopistolta ja muut lainaan tai
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halutessaan he voivat ostaa sellaisen
omakseen Opsosista. Kurssi on pakolli-
nen kaikille kemian opiskelijoille. Kurs-
silla käydään ensiksi läpi laboratorio-
työskentelyn turvallisuussäännöt val-
lan tarkasti, jonka jälkeen päästään te-
kemään epäorgaanisia perusreaktioita
ja -titrauksia, samalla täyttäen vastauk-
sia paperinipun kysymyksiin. Lisäksi
kurssi sisältää fuksin ensimmäiset or-
gaaniset synteesityöt.

Epäorgaaninen kemia (5 op)

Kurssilla käydään läpi kaikkea epäor-
gaaniseen kemiaan liittyvää mikropii-
reistä kidevirheisiin. Erityisen hyvin
kurssin jälkeen kuuluisi olla hallussa
alkuaineiden jaksollinen järjestelmä ja
siihen liittyvät säännöllisyydet. Kurssil-
la ei ole lainkaan laskuharjoituksia, ja
kurssin arvostelu perustuu pelkästään
tenttimenestykseen.

Aineopinnot

Liuoskemia (5 op)

Liuoskemian kurssilla nimensä mu-
kaisesti opitaan kaikenlaista liuoksis-
ta, pääpaino liuostasapainolaskuissa.
Kurssilla opitaan muun muassa te-
kemään paperin ja viivottimen kans-
sa kemistin arvio tietyn konsentraa-
tioisten happo-emäsliuosten ja seosten
pH:sta. Kurssi on nykyään valinnainen,
ja kurssin voikin suorittaa minä tahan-
sa vuonna kandivaiheessa, mutta kui-
tenkin usein jo ensimmäisenä opiskelu-
vuonna 2. periodissa.

Biologinen kemia (5 op)

Kurssi on pakollinen varsinaisille ke-
mianopiskelijoille, ja sillä käydään pro-
teiineja, entsyymejä, ja nukleiinihap-
poja rakenteelta ja toiminnalta. Kurs-
silla on vapaaehtoiset tehtävät. Kurs-
sin jälkeen tutuksi ovat tulleet myös
aminohapot, peptidit ja lipidit. Kurssi
sisältää myös melko paljon reaktiome-
kanismeja, joten se kannattaa mahdolli-
suuksien mukaan käydä vasta kurssin
Orgaaninen kemia II jälkeen.

Termodynamiikka ja dynamiikka
(5 op)

Termodynamiikka ja dynamiikka
tai tutummin Teddy on fuksien en-
simmäinen fysikaalisen kemian kurssi.
Kurssi pyörii vahvasti laskaripalau-
tusten ympärillä. Laskuharjoituksia
varten on onneksi saatavilla pajaoh-
jausta, jota kannattaa käyttää runsaasti
hyväkseen. Voit myös nykiä hihasta
jokaista vanhempaa opiskelijaa, joka ei
lähde karkuun oppikirjan nähdessään.

Kurssi jakautuu nimensä mukaises-
ti erikseen Termodynamiikka- (Ted) ja
Dynamiikkaosioihin (Dy), joista kum-
mallakin on oma välikokeensa. Ted-
puolisko käsittelee termodynaamisia
tilanyhtälöitä, näiden liittämistä Pe-
ruskursseilla opittuihin asioihin reak-
tiolämmöstä ja Gibbsin vapaasta ener-
giasta. Lisäksi Ted-osiolla perehdytään
faasimuunnoksiin ja seosten ominai-
suuksiin. Dy-osio käsittelee kemial-
listen reaktioiden nopeuksia, niiden
yhteyksiä reaktiomekanismeihin, sekä
näiden matemaattista mallintamista.
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Kurssikirjana tällä ja tulevilla fysi-
kaalisen kemian kandikursseilla toimii
Atkins’ Physical Chemistry, joka on fy-
sikaalisen kemian yleisteos. Kirjasta on
paljon iloa kurssienkin jälkeen, ellei
yhtälöiden näkeminen pelota jo ajatuk-
sen tasolla.

LAURI FRANZON
JESSE TURPEINEN

Orgaaninen kemia II (5 op)

Orgaaninen kemia II sukeltaa sy-
vemmälle orgaanisen kemian maail-
maan, jota hallitsevat pienet, kaarevat
nuolet, jotka kuvaavat elektronien vi-
pellystä atomilta toiselle. Kurssilla tu-
tustutaan tärkeimpien orgaanisten yh-
disteryhmien tyypillisiin reaktioihin.
Pelkältä ulkoluvulta tuntuvissa reak-
tiomekanismeissa on järkeäkin takana,
mutta valitettavasti tämä selviää vasta
orgaanisen kemian syventävillä kurs-
seilla. Vanha kunnon ulkoluku on siis
hyvä hallita. Kurssilla on vapaaehtoi-
sia laskuharjoituksia, joista voi saada
tuntuvasti bonusta kokeeseen.

Kurssi on viime vuosina toteutettu
ns. Flipped Classroom -tyylillä, joka
tässä tapauksessa tarkoittaa, että laska-
ritilaisuudet edeltävät kurssin luentoja.
Paras tapa suorittaa kurssi on siis Mc-
Murryn lukeminen ajoissa ja huolella,
niin että tiedät suurin piirtein mitä teet
ennen kuin astut laskaritilaisuuteen.

Yhdisteiden rakenteiden
selvittäminen (5 op)

Orgaaniset reaktiot ovat aika hanka-
lia, jos ei osaa tunnistaa lähtöaineita
eikä lopputuotteita. YRS opettaa tulkit-
semaan UV/Vis-, IR-, NMR- ja massa-
spektrometrialla saatua dataa, jolla sel-
viää yhdisteen kuin yhdisteen raken-
ne. Kurssi pidetään luentosalissa, mut-
ta tyyliltään se on enemmänkin harjoi-
tustyökurssi.

Orgaanisen kemian työt (5+5 op)

Jos jokin haisee, se on orgaaninen ke-
mia! Muut opiskelijat huomaavat kyllä,
milloin orgaanisen kemian laborato-
riotyöt ovat käynnissä. Ykköstöissä
tehdään useita synteesejä ja lopuksi
analysoidaan perinteisin menetelmin
assistenttien tekemä kemikaalicocktail.
Kakkostöissä tehdään pidempiä ja vai-
keampia synteesejä. Peruslabroista poi-
keten näillä kursseilla kirjoitetaan jokai-
sesta työstä raportti, jotka palautuvat
Moodleen korjausmerkinnöin tuhrittui-
na, ellet tee raportteja kunnolla.
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Epäorgaanisen kemian työt (5+5 op)

Epäorgaanisen kemian työt -kursseil-
la opitaan toteuttamaan kemistin pe-
rinteisimmät ja tavallisimmat kvanti-
tatiiviset ja kvalitatiiviset analyysime-
netelmät. Jos harjoittelulaboratorion
pöydiltä löytyy tahroja, ne ovat to-
dennäköisesti näiltä kursseilta. Kurs-
sin lopuksi suunnitellaan ja toteutetaan
itse analyysireitti assistentin antamal-
le suolaseokselle. Lopuksi totetutetulle
suola-analyysille kirjoitetaan pitkä ra-
portti.

Kemian opiskelijoiden kesken tällä
kurssilla on maine. Kurssi suoritetaan
käytännössä yhtenä 10 op pötkönä, ja jo
kurssi-ilmoittautumisessa varoitetaan,
ettei samassa periodissa kannata suo-
rittaa mitään erityisen raskaita kursse-
ja samaan aikaan. Varoitus ei ole tur-
ha, sillä työmäärältään Epäorgaanisen
kemian työt on selvästi kemian kan-
din raskain kurssi, jopa jos kaksi 5
op puoliskoa lasketaan erikseen. Tästä
huolimatta, analyysiharjoitusten kautta
kurssi kasvattaa opiskelijan käytännön
tutkimis- ja päättelytaitoja enemmän
kuin mikään muu kemialla. Sitä voi aja-
tella tulikokeena, joka muuttaa opiske-
lijan kemistiksi.

JOKU MUU
LAURI FRANZON

Molekyylien rakenne ja
spektroskopia (5 op)

Vanhan vitsin mukaan fysikaalisen ke-
mian tarkoitus on oikoa kaikki kemian

opiskelijoiden peruskursseilta jääneet
väärinymmärrykset kymmenen sivun
yhtälönpyörittelyllä. Jos TEDDY on ai-
kuisten ERK, niin MORS on aikuisten
AMV.

Kurssilla opitaan, mitä AMV:ltä tu-
tut molekyyliorbitaalit fysikaalisesti
ovat, mikä niiden yhteys on jaksollisen
järjestelmän säännöllisyyksiin, ja miten
tätä tietoa voi käyttää laskeakseen ener-
gian mille tahansa kemialliselle yhdis-
teelle, ainakin periaatteessa. Kurssin
loppupäässä käsitellään spektrokopi-
aa, ja opitaan miten orgaanisen kemian
labratöistä tutut IR-spektrit liittyvät
molekyylien rakenteeseen ja kvanttime-
kaniikkaan.

Derivointi ja integrointi on syytä ol-
la hallussa ennen tätä kurssia, muuten
aaltoyhtälöt lainehtivat aivan muualla
kuin paperilla. Atkins palvelee tälläkin
kurssilla, vaikka sen sanalliset selityk-
set kvanttimekaniikan ilmiistä ovatkin
välillä turhan niukkoja. Näitä voi kiin-
nostuksen mukaan paikkailla netistä
löytyvällä materiaalilla, esim. Chemi-
stry Libretextistä.

Lisähuomiona: Aikoinaan kurssin ni-
mi oli Atomien ja Molekyylien Raken-
ne (AMOR) ja nykyään se on Molekyy-
lien Rakenne ja Spektroskopia (MORS).
Molemmista aiheista löytyy reilusti la-
tinankielisiä sananlaskuja.

LAURI FRANZON
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Fysikaalisen kemian työt (3+2 op)

Nämä harjoitustyökurssit konkretisoi-
vat MORS:in ja TEDDY:n asioita. Kurs-
si sisältää yhteensä kahdeksan labra-
työtä, joihin varataan erikseen aika
netistä löytyvästä labra-järjestelmästä.
Töissä tehdään parin tunnin ver-
ran mittauksia labrassa, jonka jälkeen
analysoidaan data, ratkaistaan selvi-
tettävät suureet (työstä riippuen esim.
reaktiolämpö, reaktionopeus, sidospi-
tuus...), kirjoitetaan pitkä labraraportti,
ja lopuksi vielä lista korjauksia jos ja
kun assari ei ole tyytyväinen.

Jos suoritat ensimmäisen puoliskon
kurssista fuksivuoden keväällä, niin
tästä tulee ensimmäinen kosketukse-
si labraraportteihin (lempinimeltään
”selkkari”). Näiden kirjoittamiseen kan-
nattaa varata reilusti aikaa. Taakka voi
aluksi tuntua ylipääsemättömältä, mut-
ta läpi pääsee miettimällä tarkkaan,
mitä labrassa tehtiin ja miksi, ja mitä
lukijalle on kerrottava niin että hänkin
ymmärtää tämän. Kirjoittaminen hel-
pottuu rutiinin kautta, ja tekemällä se
rutiini kehittyy.

LAURI FRANZON

Muut opinnot

Matematiikkaa kemisteille (5 op)

Matematiikkaa kemisteille on pakol-
linen varsinaisille kemianopiskelijoil-
le, ellei sitä korvaa fysiikan kurssilla
Matemaattiset apuneuvot I (FYS1010).
Matematiikka alkaa tasolta, jolta lu-

kion pitkä matematiikka auttaa mat-
kaan, mutta ei kannata ylpistyä tai huo-
maat miettiväsi pakollisia tehtäviä var-
ten yhtäkkiä miten differentiaalilaskut
kolmen muuttujan suhteen pallokoor-
dinaatistossa taas menivätkään. Kurs-
si kannattaa käydä kunnolla seuraten
läpi sillä tietoja edellytetään fysikaali-
sen kemian pakollisilla kursseilla. Kurs-
silla on pakollisia laskareita varten tuu-
torointeja, joilla vanhempi opiskelija on
paikalla vastaamassa kysymyksiin ja
auttamassa laskemaan jos ei muuten
suju.

Lisää kurssikuvauksia löytyy
HYKin fuksiwikistä! URL:
http://fuksiwiki.pbworks.com/

w/page/53934733/Etusivu

http://fuksiwiki.pbworks.com/w/page/53934733/Etusivu
http://fuksiwiki.pbworks.com/w/page/53934733/Etusivu
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Kemia toisena tieteenalana
Myös toisena tieteenalana kemia on

mahdollisuuksia täynnä! Usein kemiaa
toisena tieteenalana opiskelevat opis-
kelevat kemiaa juurikin siksi, että se
vaikuttaa merkittävällä tavalla heidän
ensimmäiseen tieteenalaansa.

Esimerkiksi geologi voi opiskella ke-
miaa oppiakseen mineraaleista, kemial-
lisesta eroosiosta ja muusta kiinteän
maan kemiasta. Geofyysikko saattaa
tämän lisäksi tarvita veden kemiaa
merten ja vesistöjen ymmärtämiseen.
Tähtitieteilijä tarvitsee kemiaa analy-
soidakseen eksoplaneetoiden spektrejä
ja löytääkseen elämää toisilla planee-
toilla, ja materiaalifyysikko ei juuri sel-
viäkkään ilman kemian osaamista. Ai-
neopettajalle kemia on luonnollinen
valinta toiseksi opetettavaksi aineeksi.
Tietenkin myös kaikki muutkin voivat
opiskella kemiaa kiinnostuksensa mu-
kaan.

Kemian toisen tieteenalan kurssiko-
konaisuuksia on kolmenlaista: Lyhyt
(15 op), keskipitkä (25 op) ja pitkä (60
op) kokonaisuus.

Lyhyt kokonaisuus koostuu kursseis-
ta AMV, ERK sekä yhdestä vapaava-
lintaisesta kurssista. Usein tätä koko-
naisuutta suositellaan opiskelijalle, jo-
ka tietää tarkalleen, mitä kemiasta ha-
luaa oppia.

Keskipitkä kurssikokonaisuus koos-
tuu Kemian perusopinnoista. Kemian
kandiohjelman opiskelijoista poiketen
voit kuitenkin korvata yhden viidestä
kurssista Kemian perusteet -kurssilla.

Pitkä kokonaisuus rakentuu keski-
pitkän kokonaisuuden päälle. Viiden
peruskurssin lisäksi tulee siis vielä va-
lita 35 op verran kemian aineopinto-
jen kursseja. Valinnanvapaus on kui-
tenkin melko vähäinen, sillä pitkä kurs-
sikokonaisuus on tarkoitettu samanlai-
sena yleispätevänä kemian kokonais-
katsauksena kuin kemian kandikin on,
mutta pienemmissä määrin. Luvassa
on siis joka tapauksessa sekä luento-
kursseja että labrakursseja.

Yleisesti kemian kurssien valitsemi-
sesta: Kemian kurssit tapaavat olla ai-
ka kevyitä esitietovaatimusten suhteen.
AMV:ltä ja ERK:lta saatu perusasioiden
osaaminen riittää melkein minkä tahan-
sa kemian osa-alueen alkeisiin perehty-
miseen. Poikkeuksena tähän ovat labra-
kurssit, joissa usein vaaditaan, että
olet suorittanut kaikki labratöihin liit-
tyvät luentokurssit etukäteen. Toinen
poikkeus on tietenkin maisteritason
syventävät kurssit, jotka edellyttävät
saman kemian osa-alueen kandikurs-
sien sisällön osaamista. Analyyttisen,
Polymeeri- ja Radiokemian tapaukses-
sa näitä kandikursseja on tosin olemas-
sa vain yksi valinnainen, joten niitä
kursseja voit surutta sisältää tutkintoo-
si myös toisen tieteenalan opiskelijana
jos vain tutkintorakenne antaa myötä.

LAURI FRANZON
JESSE TURPEINEN
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Luku 6

Fysikaaliset tieteet
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FYSIIKAALISTEN
TIETEIDEN
KANDIOHJELMA

Kaikille yhteiset opinnot

Äidinkieli, 3 op
Toinen kotimainen kieli, 3 op
Vieras kieli, 4 op
Digitaidot, 3 op
FYS4004 Opiskelutaidot I, 1 op FYS4005 Opiske-
lutaidot II, 1 op FYS4001 Fysikaalisiin tieteisiin
perehtyminen, 3 op
FYS4002 Työelämätaidot I - Ongelmanratkaisu
ryhmässä, 1 op
FYS4003 tai FYS4011 Työelämätaidot II, 1 op
Valitse 5 op:

□ FYS4007 Fyysikkona työelämässä, 5 op
□ FYS4008 Harjoittelu, 5 op
□ FYS4009 Työelämäportfolio, 0-5 op
□ FYS4023 Urasuunnittelu, 2 op
□ FYS4027 Ilmastonmuutos.nyt, 2 op

Fysiikan perusopinnot

FYS1001 Vuorovaikutukset ja kappaleet, 5 op
FYS1002 Vuorovaikutukset ja aine, 5 op
FYS1003 Sähkömagnetismi, 5 op
FYS1004 Säteilykentät ja fotonit, 5 op
FYS1005 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt,
5 op

Matemaattiset ja laskennalliset
menetelmät

FYS1010 Matemaattiset apuneuvot I, 5 op
FYS1011 Matemaattiset apuneuvot II, 5 op
FYS1012 Matemaattiset apuneuvot III, 5 op
FYS1013 Tieteellinen laskenta I, 5 op
FYS1014 Havaintojen tilastollinen käsittely, 5 op

Opintosuunta

Valitse opintosuunnaksesi fysiikka, laaja-alainen
fysiikka, teoreettinen fysiikka, tähtitiede tai me-

teorologia

□ FYSIIKKA

Aineopinnot

FYS2020 Kandidaatin tutkielma, 6 op
FYS2001 Termofysiikan perusteet, 5 op
FYS2002 Termodynaamiset potentiaalit, 5 op
FYS2003 Kvanttifysiikan perusteet, 5 op
FYS2004 Suhteellisuusteorian perusteet, 5 op
FYS2005 Kvanttifysiikan sovelluksia - Atomit ja
molekyylit, 5 op
FYS2006 Kvanttifysiikan sovelluksia - Tiivis aine
ja alkeishiukkaset, 5 op
FYS2007 Fysiikan mittausmenetelmät, 5 op
FYS2008 Fysiikan aineopintojen laboratoriotyöt
I, 5 op
FYS2009 Fysiikan aineopintojen laboratoriotyöt
II, 5 op
Fysikaalisten tieteiden valinnaisten aineopinto-
jen kurssipaketti 0 op tai 15-25 op
Valitse toisen koulutusohjelman opintokokonai-
suus 15-25 op:

□ Kemia
□ Matematiikka
□ Tietojenkäsittelytiede
□ Geotieteet

Vapaavalintaiset opinnot

Valitse opintojaksoja siten, että 180 opintopistettä
täyttyy.

□ FYSIIKKA
(LAAJA-ALAINEN)

Aineopinnot

FYS2030 Kandidaatin tutkielma, 6 op
FYS2001 Termofysiikan perusteet, 5 op
FYS2002 Termodynaamiset potentiaalit, 5 op
FYS2003 Kvanttifysiikan perusteet, 5 op
FYS2004 Suhteellisuusteorian perusteet, 5 op
FYS2005 Kvanttifysiikan sovelluksia - Atomit ja
molekyylit, 5 op
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FYS2006 Kvanttifysiikan sovelluksia - Tiivis aine
ja alkeishiukkaset, 5 op
Valitse toinen

□ Fysikaalisten tieteiden valinnaisten aineo-
pintojen kurssipaketti, 15-25 op

□ Vapaavalintainen toisen tieteenalan opinto-
kokonaisuus, 15-25 op

Valitse kaksi toisen koulutusohjelman opinto-
kokonaisuutta 15-25 op:

□ Kemia
□ Matematiikka
□ Tietojenkäsittelytiede
□ Geotieteet

Vapaavalintaiset opinnot

Valitse opintojaksoja siten, että 180 opintopistettä
täyttyy.

□ TEOREETTINEN FYSIIKKA

Aineopinnot

FYS2030 Kandidaatin tutkielma, 6 op
FYS2001 Termofysiikan perusteet, 5 op
FYS2002 Termodynaamiset potentiaalit, 5 op
FYS2003 Kvanttifysiikan perusteet, 5 op
FYS2004 Suhteellisuusteorian perusteet, 5 op
FYS2010 Fysiikan matemaattiset menetelmät Ia,
5 op
FYS2011 Fysiikan matemaattiset menetelmät Ib,
5 op
FYS2012 Fysiikan matemaattiset menetelmät IIa,
5 op
FYS2013 Fysiikan matemaattiset menetelmät IIb,
5 op
FYS2027 Mekaniikka, 5 op
FYS2015 Statistinen mekaniikka, 5 op
FYS2016 Elektrodynamiikka I, 5 op
FYS2017 Elektrodynamiikka II, 5 op
FYS2018 Kvanttimekaniikka I, 10 op
FYS2019 Kvanttistatistiikka, 5 op
Fysikaalisten tieteiden valinnaisten aineopinto-
jen kurssipaketti 0 op tai 15-25 op

□ TÄHTITIEDE

Aineopinnot

FYS2050 Kandidaatin tutkielma, 6 op
FYS2041 Tähtitieteen perusteet I, 5 op
FYS2042 Tähtitieteen perusteet II, 5 op
FYS2043 Johdatus avaruusplasmafysiikkaan, 5
op
FYS2046 Astrofysiikan peruskurssi I, 5 op
FYS2047 Astrofysiikan peruskurssi II, 5 op
FYS2027 Mekaniikka, 5 op
FYS2055 Taivaanmekaniikka, 5 op
FYS2051 Aurinkokunnan fysiikka, 5 op
FYS2052 Galaksit ja kosmologia, 5 op
FYS2053 Linnunradan rakenne, 5 op
FYS2054 Tähtien rakenne ja kehitys, 5 op
Fysikaalisten tieteiden valinnaisten aineopinto-
jen kurssipaketti (pakollinen), 15-25 op

Vapaavalintaiset opinnot

Valitse opintojaksoja siten, että 180 opintopistettä
täyttyy.

□ METEOROLOGIA

Aineopinnot

FYS2060 Kandidaatin tutkielma, 6 op
FYS2001 Termofysiikan perusteet, 5 op
FYS2002 Termodynaamiset potentiaalit, 5 op
FYS2003 Kvanttifysiikan perusteet, 5 op
FYS2004 Suhteellisuusteorian perusteet, 5 op
FYS2007 Fysiikan mittausmenetelmät, 5 op
FYS2008 Fysiikan aineopintojen laboratoriotyöt
I, 5 op
FYS2009 Fysiikan aineopintojen laboratoriotyöt
II, 5 op
FYS2031 Meteorologian ja säähavainnonteon pe-
rusteet, 5 op
FYS2032 Ilmakehän termodynamiikka, 5 op
FYS2033 Ilmakehän virtausdynamiikan perus-
teet, 10 op
FYS2034 Klimatologian perusteet, 2 op
FYS2035 Fysikaalinen klimatologia, 3 op
Fysikaalisten tieteiden valinnaisten aineopinto-
jen kurssipaketti 0 op tai 15-25 op
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Vapaavalintaiset opinnot

Valitse opintojaksoja siten, että 180 opintopistettä
täyttyy.
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Physicum

Se on valmistettu betonista, lasis-
ta ja teräksestä. Pihalla on seinän
kokoinen taideteos Linnunradan
lähiavaruudesta. Katolla on hassu
valkoinen pallo. Ken raskaista kaksin-
kertaisista puuovista on sisään käynyt,
on saapunut Physicumiin.

Vuodesta 2001 alkaen fysikaalisten
tieteiden, maantieteen ja geotieteiden
opiskelijoiden kotina toiminut Phy-
sicum ei ole oikein mistään kulmasta
kaunis tai erityisen kotoisa rakennus,
mutta silti siitä on vuosien myötä jo-
tenkin oppinut pitämään. Ainakin se
kertoo hyvin konkreettisella tavalla val-
tion kuluttaneen aika monta miljoo-
naa euroa saadakseen fyysikot ajettua
muiden luonnontieteilijöiden tapaan
Kumpulaan, pois keskustan humanis-
teja kiusaamasta.

Physicumin yhteydessä sijaitsee
myös Kumpulan tiedekirjasto, jos-
ta pitäisi löytyä suunnilleen kaikki
matemaattis-luonnontieteellisessä
tiedekunnassa opiskelevan tarvit-
semat kirjat. Kirjaston alakerrassa,
sisäänkäynnin edessä vasemmalla on
hyödyllinen hyllykkö, joka sisältää
useimmat peruskursseilla käytössä ole-
vat oppikirjat. Tiedekirjastosta löytyy
luonnollisesti hiljaista työskentelytilaa,
mutta myös ryhmätyöskentelyhuo-
neita, joihin voi porukalla kokoontua
vaikka laskareiden tekoa varten. Tiede-
kirjasto uusii kokoelmiaan vuosittain,
joten hyväkuntoisiakin oppikirjoja
annetaan yleensä ilmaiseksi haluk-
kaille. Kannattaakin välillä käydä

vilkuilemassa kirjaston poistohyllyä,
sillä uusina alan kirjat ovat melkoisen
kalliita.

Sisälle Physicumiin asti uskaltau-
tunut opiskelija löytää itsensä hui-
man korkeasta aulasta. Oikealla, ylös
johtavien portaiden takana, satun-
nainen matkailijamme näkee Unica-
fe Physicumin, jossa ei tarjoilla lou-
nasta. Mikäli nälkä yllättää ja matka
Chemicumiin tai Exactumiin tuntuu
nälkään nääntyvästä opiskelijarukasta
liian pitkältä, kotoinen kahvilamme tar-
joaa opiskelija-alennuksen salaateista
sekä patongeista ja panineista (kera pie-
nen salaatin, mikäli muistaa sen kassal-
la pyytää).

Vasemmalta löytyvät vaatenaulakot,
vessat ja vahtimestarien akvaario. Suo-
raan edessä, hissin takana sijaitsee
suuri luentosali D101, jossa pidetään
useimpien fuksikurssien luennot. Sa-
lin ohi kävellessä pääsee joko D10x- ja
maantieteilijöiden käytävälle (vasem-
malle) tai D11x- ja geologien käytävälle
(se toinen suunta). D-luokissa pidetään
yleensä laskuharjoituksia ja joitakin
luentoja.

Raahauduttuaan portaita toiseen ker-
rokseen, kunnon opiskelijamme näkee
oikealla Kumpulan opiskelijaneuvon-
nan sisäänkäynnin ja edessään pie-
nen luentosalin E207. Vasemmalle ete-
nemisen valitseva tulee risteykseen,
jossa oikeallaan näkee oven Fysiikan
osaston yliopistopalveluihin ja vasem-
malla ATK-luokkiin (D210 ja D211)



120 LUKU 6. FYSIKAALISET TIETEET

sekä laskupajoihin (D204 ja D208)
vievän käytävän, opetuslaboratorioi-
hin vievän oven ja pienempiä luento- ja
laskuharjoitussaleja (E204–E206). Ope-
tuslaboratorioiden aulasta löytyy tui-
ki tärkeä lokerikko, johon useimpien
kurssien laskuharjoitustehtävät palau-
tetaan. Kaikista urheilullisimmat opis-
kelijat saattavat tämän jälkeen vielä ek-
syä kolmanteen kerrokseen, josta suo-
raan kahvilan yläpuolelta löytyy “hiek-
kalaatikoksi” kutsuttu avoin opiskelu-
tila.

Tässä vaiheessa harhaileva opiskeli-
janalku on jo kyllästynyt vaeltamaan
ympäriinsä ja haluaa levähtää het-
keksi. Oikea paikka tähän löytyy en-
simmäisestä kerroksesta. Unicafen ta-
kana, Exactumiin johtavia ovia vas-
tapäätä, on hyvin huomaamaton ovi.
Se johtaa opiskelijahuoneeseen.

OH on paikka, jossa on vaikea
saada mitään hyödyllistä aikaiseksi.
Lepohetkeä, Aku Ankkaa tai kahvia
kaipaavalle se on sen sijaan erinomai-
nen oleskelutila. Positiivista on myös,
että erillisen uloskäyntinsä ansios-
ta opiskelijahuoneessa shakkipeliä
tai Hesaria ei tarvitse jättää kesken
kampuksen sulkeutuessa. Opintojaan
aloittavan kannalta opiskelijahuoneen
parasta (tai pahinta) antia on se, että
sieltä löytyy melkein poikkeuksetta
ihmisiä, jotka mielellään neuvovat
opiskeluasioissa, ainejärjestöasioissa,
ongelmallisissa laskuharjoituksissa
tai elämästä yleensäkin. . . usein ihan
pyytämättäkin.

Physicum on siis oikeastaan vähän
kuin me fyysikot yleensä: alkuvaiku-
telma ei niin ihastuttava, mutta mitä

enemmän sitä oppii tuntemaan, sitä
enemmän siitä pitää.

JUSSI POLVI
REKO HYNÖNEN
SANNA SÄRKIKOSKI
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Vinkkicocktail aloittelevalle fyysikolle

“Fyysikot ovat tavallisia lukiopojuja, jotka elävät omassa vektoriavaruudessaan.”

Olet siis aloittamassa fysiikan opiske-
lun. Tervetuloa! Ehkä muutama neuvo,
näin opintojesi alkuun ei ole pahitteek-
si.

Aloitetaanpa vaikka luento-
opetuksesta. Peruskoulun läsnä-
olopakko on lukion kirjavien poissa-
olosäännöstelyjärjestelmien jälkeen
vaihtunut nyt vapauteen päättää
täysin osallistumisestasi luennoille.
Huumaava vapaus saattaa kuitenkin
johtaa kirvelevään pettymykseen,
mikäli kurssit eivät menekään läpi.
Ainakin ensimmäiselle luennolle
osallistumista suosittelen lämpimästi,
tällöin selvitetään useimmat kurssiin
liittyvät käytännön asiat kuten moodle-
alustan löytäminen, tenttimateriaali,
laskariryhmät, välikoeajankohdat,
assistentit sekä arvosteluperiaatteet.
Jos vielä hieman malttaa luentosalien
penkkejä kuluttaa saa silloin useim-
miten käsityksen kurssin vauhdista ja
asioiden käsittelytavasta.

Se kuinka paljon luennoista saa irti,
riippuu usein luennoitsijan lisäksi
myös sinusta itsestäsi. Kaikkein
hyödyllisintä on monen mielestä tu-
tustua hieman etukäteen luennoilla
käsiteltäviin aiheisiin, jolloin luen-
noitsijan ajatuksenjuoksun perässä
pysyminen saattaa olla helpompaa.
Luentomuistiinpanojen tekeminen
kopioimalla kaiken mitä luennoit-
sija taululle tuhertaa (tai slaidilta
lukee), ei välttämättä ole kovinkaan

pitkälle järkevää. Pyrkimys tähän
aiheuttaa useimmiten vain tylsisty-
mistä, kynäkäden kramppia, sekä
stressiä (varsinkin slaidit vaihtuvat
välillä melkoista tahtia). Tämä on usein
siinäkin mielessä turhaa, että useimmat
luennoitsijat ovat tehneet valmiiksi
tulostettavia prujuja ja luentorunko-
ja. Lisäksi Limes kustantaa kirjoja
melkein kaikkiin fysiikan perus- ja
aineopintojen kursseihin. Muistiinpa-
nojen tekeminen reunahuomautuksiksi
esimerkiksi prujujen reunoille, on mie-
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lestäni paljon järkevämpää (ja joskus
kun väsymys painaa, se saattaa olla se
asia, mikä pitää sinut liukumasta unen
suloiseen huomaan).

Luennolla kannatta aina kysyä, jos
jokin asia esitetään epäselvästi. To-
dennäköistä on, että salissa on moni
muukin ihmetellyt samaa asiaa. Ope-
tushenkilökuntaa ei kannata pelätä, he
ovat sinua varten, ja useimmiten oi-
keasti ihan mukaviakin.

Fysiikan opiskelun pyhän kolmiyh-
teyden (luennot–laskarit–labrat) toi-
nen kulmakivi vaatiikin jo sitten pal-
jon luentoja enemmän työtä. Laskari-
tehtävät palautetaan viikoittain tarkas-
tettaviksi joko netin välityksellä tai ope-
tuslaboratorioiden aulasta löytyvään
lokerikkoon.

Laskareiden tekeminen vaatii aina
enemmän aikaa kuin uskoisitkaan. Jos
osaat lukion mekaniikan hyvin eikä
matikkakaan tuota ongelmia, saattaa
mekaniikan peruskurssin alkupään las-
kareista selvitä muutamassa tunnissa.
Siitä eteenpäin niiden viemä aika vain
kasvaa, teoreettisen fyssan laskarit voi-
vat pahimmillaan olla koko viikon ja
usean kymmenen sivun projekti. Las-
kareihin kannattaa siis varata reilusti
suttupaperia.

Mukavin tapa laskea laskareita
on pieni ryhmä. Turhautumat eivät
silloin pääse muodostumaan yhtä
pitkäaikaisiksi, kun joku saattaa oival-
taa laskun perimmäisen salaisuuden
ennen sinua. Mekaaninen kavereil-
ta kopioiminen ei kuitenkaan ole
järkevää, koska silloin ei opi asiaa;
älä kangistu kaavoihin! Kannattaa

liittyä suurin piirtein samantasoisten
ihmisten seuraan laskemaan.

Tenttiinkin on paljon mukavampi
lukea jos ei ole pakko laskea sen
toisen kurssin viimeisistä laskareis-
ta vähintään viittä todella vaikeaa
tehtävää. Kannattaa sinnitellä alusta
loppuun, keskimäärin kaksi oikein (tai
sinne päin) ratkaistua tehtävää laska-
ria kohti riittää. Ylimääräisistä laska-
ripisteistä saa bonusta ainakin perus-
kursseilla, joten kannattaa laskea kaik-
ki mitkä ehtii hyvän laskurutiinin saa-
miseksi.

Opiskelun käytännönläheisimmästä
osasta, labroista, on oma kuvauksensa
muiden kurssikuvausten joukossa. Vii-
saita neuvoja ajankäytöstä ja muusta
opiskelua tärkeämmästä löydät muual-
ta tästä opuksesta.

Muuten vielä yksi neuvo: “Älä anna
opiskelun viedä kaikkea aikaasi, elät
juuri nyt todennäköisesti elämäsi paras-
ta aikaa. Avaudu, älä eriydy. (Ja tämä
ei siis tarkoita assareille avautumista)”.



123

Tutkijapiiri

Fysiikan osaston tutkijapiiri on opis-
kelijavetoinen ryhmä tutkijanurasta
haaveileville ja siitä mahdollisesti kiin-
nostuneille. Piirin ideana on tarjota sen
jäsenille tietoa Fysiikan osastolla tapah-
tuvasta tutkimuksesta erilaisten tapah-
tumien kautta. Tähän sisältyy siis eri-
laisia luentoja, teematapahtumia, tiede-
retriitti ja joka kevät järjestettävä kesä-
koulu. Tutkijapiiriin haku on vuoden-
vaihteen jälkeen 3. periodin aikana. Mo-
tivoitunut asenne ja into tutkimukseen
on tärkein hakukriteeri.

Luennoilla eri alojen asiantuntijat tu-
levat kertomaan ajankohtaisista aiheis-
ta ja/tai omasta tutkimuksestaan. Ai-
heet vaihtelevat aina metallivedystä
gravitaatioaaltoihin.

Yksi teematapahtumista on Fysikaa-
lisiin tieteisiin perehtyminen -kurssin
yhteydessä järjestettävä posterisessio,

jossa vanhemmat opiskelijat pääsevät
esittelemään postereitaan fukseille ja
samalla tietenkin harjoittelemaan nii-
den tekoa ja esittelyä. Välillä uskal-
taudumme myös pois Physicumin tur-
vasta ja käymme tutustumassa myös
muissa kohteissa tapahtuvaan tutki-
mukseen.

Toukokuussa 2012 järjestettiin piirin
ensimmäinen tiederetriitti ja perinnettä
on jatkettu; viimeisimmällä tiederetrii-
tillä oltiin vuoden 2018 tammikuussa.
Retriitissä toteutetaan pieniä tiedepro-
jekteja pienissä ryhmissä tai yksin, jois-
sa vain taivas (ja budjetti) ovat rajana.
Vanhoista projekteista mainittakoon ve-
siraketti ja sumukammio-hiukkasilmai-
sin.

Lisäksi joka kevät toukokuussa tent-
tiviikon jälkeen järjestetään noin viikon
kestävä kesäkoulu, joka on avoin kai-
kille fysikaalisten tieteiden opiskelijoil-
le. Aiheina aikaisempina vuosina on ol-
lut esim. kosmologia, materiaalifysiik-
ka, hiukkasfysiikka ja tuoreimpana ava-
ruusfysiikka.

Tämän kaiken toiminnan lisäksi
pääset tietenkin tutustumaan myös
muihin piiriläisiin, johon erityisesti tie-
deretriitti tarjoaa loistavan mahdol-
lisuuden. Lisää infoa meistä löytyy
tutkijapiirin blogista https://blogs.

helsinki.fi/fys-tutkijapiiri/.

ANNA KORMU

https://blogs.helsinki.fi/fys-tutkijapiiri/
https://blogs.helsinki.fi/fys-tutkijapiiri/
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Fysiikan käytänteet

Laskuharjoitukset

Laskuharjoitukset eli laskarit ovat osa
lähes jokaista fysiikan kurssia. Las-
karit ovat hyvä ellei jopa paras ta-
pa oppia kurssin asiat. Toisin kuin
luennoilla, laskareita tehdessä aktiivi-
sena toimijana olet sinä. Vaikka las-
kuharjoitukset ovat toimiva oppimis-
tapa, niitä on myös syytä tehdä siksi,
että ne ovat pakollisia. Laskareista on
yleensä saatava tietty määrä pisteitä,
jotta sinulle myönnetään tenttioikeus.
Yleensä määrä liikkuu kolmanneksen
kieppeillä. Tämän lisäksi yleensä laska-
ripisteillä on myös vaikutusta kurssin
loppuarvosanaan noin kolmanneksen
verran.

Ilmoittautuminen
laskuharjoituksiin

Pääasiassa peruskursseilla ilmoittaudu-
taan laskuharjoituksiin Sisussa, mut-
ta luennoijasta riippuen ilmoittautumi-
set saatetaan käytännössä hoitaa muin-
kin keinoin, esimerkiksi ensimmäisellä
luennolla kiertävällä lapulla. Laskuhar-
joitusryhmiä on tarjolla yleensä useam-
pia. Kun kaikki ovat ilmoittautuneet,
kurssin luennoitsijat järjestävät ryhmät
järkevän kokoisiksi.

Heidän työtään helpottaakseen on
yleensä toivottavaa merkitä muutama
sopiva ryhmä eikä pelkästään sitä, jo-
ka on kaikkein mieluisin. Tiedon omas-
ta ryhmästä saa muutaman päivän ku-

luessa kurssin kotisivuilta tai seuraa-
valla luennolla. Kurssin kotisivuilta
löytyvät myös laskaritehtävät.

Laskareiden tekeminen ja
palauttaminen

Laskareita kannattaisi alkaa tehdä he-
ti, kun ne tulevat jakoon. Laskarei-
den tekoon on yleensä noin viik-
ko aikaa, mutta viimeisenä iltana
tehtäviä saa harvoin tehtyä kunnolla.
Vähintäänkin laskemisesta oppii huo-
mattavasti enemmän, jos niitä tekee
rauhassa pitkin viikkoa. Tehtävät las-
ketaan ruutupaperille, jolla tehtävien
lisäksi tulisi olla oma nimi, kurssin ni-
mi, laskuharjoitusten numero sekä las-
kuharjoitusten aika ja niiden pitäjän
eli laskuharjoitusassistentin nimi. Vii-
meiset tiedot tarvitaan, jotta paperit
löytyvät myöhemmin oikeasta harjoi-
tusryhmästä. Myös opiskelijanumeron
kirjoittaminen on suotavaa, sillä sitä
käytetään kurssin tulosten kirjaami-
seen ja ilmoittamiseen.

Viime vuosina myös netin kautta ta-
pahtuva laskaripalautus on yleistynyt
peruskursseilla. Tällöin laskaripaperis-
ta skannattu tai kameralla otettu (hyvä-
laatuinen) kuva palautetaan kurssin
Moodle-alueelle. Toki laskarit voi latoa
suoraan pdf-tiedostoksi käyttämällä
vaikkapa LATEXia (jolla tämäkin kirja on
tehty).

Laskareiden tekemisessä ryhmä-
työskentely on täysin hyväksyttävää
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ja todella suositeltavaa. Ryhmästä saa
ajatuksia, joiden keksimiseen saattaisi
yksin mennä iäisyys. Laskareita saattaa
kuitenkin kannattaa tutkia ensin myös
yksin, jottei ryhmätyö mene pelkäksi
kopioimiseksi, joka taas kostautuu
myöhemmin tentissä. Koska kukaan
ei voi kertoa toiselle juuri hänelle
parhaiten sopivaa metodia, jokaisen on
löydettävä itse oma tapansa.

Useimmilla peruskursseilla laskuhar-
joitustilaisuudet ovat ennen laskuhar-
joituksien palauttamista. Tällöin laska-
ritilaisuuksissa on tarkoitus pohtia vii-
kon laskaritehtäviä assarin avustuksel-
la. Laskaritilaisuudet ovat mitä mai-
nioin paikka löytää laskuseuraa, jos yk-
sin puurtaminen alkaa kyllästyttämään.
On sallittua myös käydä useammas-
sa laskaritilaisuudessa, jos tuntee kai-
paavansa vielä lisää vinkkejä laskui-
hin. Joillakin kursseilla laskuharjoituk-
set täytyy palauttaa etukäteen tarkas-
tettavaksi. Tällöin laskaritilaisuuksissa
käydään läpi palautettujen tehtävien
malliratkaisut.

Ellei kurssilla ole käytössä sähköistä
palautusta, laskarit palautetaan lähes
poikkeuksetta 2. kerroksen A-siiven
(opetuslaboratoriot) aulassa oleviin lo-
kerikkoihin. Palautettaessa irralliset pa-
perit täytyy liittää yhteen. Viimeinen
palautusaika kerrotaan ensimmäisillä
luennoilla ja kurssin kotisivuilla. Pa-
lautusaikaa kannattaa noudattaa, sillä
on parempi saada pisteet muutamasta
tehtävästä kuin ottaa riski, että assis-
tentti (eli assari) ei enää ota paperiasi
etkä saa yhtään pistettä.

Joillain kursseilla on käytössä mate-
maattisten tieteiden suosima tyyli, jon-

ka mukaan etukäteen tehdyt tehtävät
otetaan mukaan laskaritilaisuuteen. Ti-
laisuuden alussa merkitään paperiin
mitä tehtäviä on tehty, ja merkintöjen
perusteella jaetaan pisteet. Laskarei-
den aikana assari valikoi listalta mer-
kintöjen perusteella henkilöt, jotka te-
kevät mallivastaukset taululle. Näitä
“rasti ruutuun -laskareita” on ollut vii-
me vuosina myös fysiikan peruskurs-
seilla, mutta silti yleisempiä ovat palau-
tettavat laskarit.

Laskareissa käyminen

Laskuharjoituksissa käyminen on va-
paaehtoista useimmilla fysiikan perus-
opintojen kursseilla. Laskareissa kan-
nattaa kuitenkin käydä, jos kaikki vii-
kon tehtävät eivät ole aivan päivänsel-
viä. Assarin antamien vinkkien avul-
la pystyy välttämään pahimmat um-
pikujat ja saamaan idean miten kuta-
kin tehtävää kannattaa aloittaa ratkai-
semaan. Assarilta voi myös tarkistaa
onko oma ratkaisuyritys mennyt oi-
kein ja kysyä selvennystä, jos jokin vii-
me viikon laskareissa tai luennoissa on
jäänyt epäselväksi. Joillain kursseilla
saa myös lisäpisteitä käymällä laska-
reissa ja esittämällä oman ratkaisunsa.

Lisähuomio aineopinto- ja
syventävistä kursseista

Lopuksi on todettava, että tässä esi-
tetty ei välttämättä päde myöhempien
opintojen (aineopinnot ja syventävät
opinnot) kursseihin. Niissä varsinkin
syventävillä kursseilla laskuharjoituk-
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set saattavat olla kokonaan vapaaeh-
toisia ja laskareista saatava hyöty saat-
taa vaihdella paljon. Kunkin kurssin
käytännöt selviävät kuitenkin aina vii-
meistään kurssin ensimmäisillä luen-
noilla.

PENTTI ARFFMAN
JOONAS HERRANEN
ANTTI PIRTTIKOSKI
MIKKO PELLINEN
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Kursseja, kursseja, kursseja

Fysiikan perusopinnot

Fysikaalisten tieteiden kandiohjelman
opiskelijat suorittavat fysiikan perus-
opinnot käymällä neljä luentokurssia
ja laboratoriokurssin. Kaikilla luento-
kursseilla viikko-ohjelma on melko sa-
manlainen. Luentoja on noin neljä tun-
tia, laskareita kaksi tuntia sekä mah-
dollisesti laskupajapäivystystä kaksi
tuntia. Laskupajapäivystyksessä assis-
tentti neuvoo laskuharjoitusten tekemi-
sessä. Silloin tällöin luentojen lomassa
on myös demonstraatioita, joissa yri-
tetään vaihtelevalla menestyksellä ha-
vainnollistaa fysiikan lakeja.

Labratöiden ohjelma seuraa luento-
jen aihepiiriä. Laboratoriotöitä tehdään
viikossa kaksi tuntia. Työvuoroilla
käydään tekemässä samoja kokeita, joi-
ta jo tuhannet opiskelijat ovat tehneet.
Silti tulokset ovat ajoittain uusia, jopa
yllätyksellisiä! Vuoden aikana tehdään
yhteensä 12 laboratoriotyötä, joista jo-
kaisesta kirjoitetaan raportti. Perus-
opintojen laboratoriotöissä raportin pi-
tuus on noin viisi sivua (kuvien kera).

Laskareista on yleensä laskettava kol-
masosa, jos aikoo selviytyä läpi. To-
ki kannattaa laskea niin paljon kuin
osaa ja ehtii, koska laskareista saa hy-
vin bonuspisteitä koepisteiden jatkok-
si, ja jokainen tehtävä kartuttaa asian
ymmärrystä. Lisäksi kokeissa on usein
laskareista tuttuja tehtäviä. Arvoste-
luasteikko peruskursseilla on ollut suh-
teellisen löysä. Peruskursseilla on siir-
rytty kokonaan sähköiseen palautuk-

seen, jossa laskarit palautetaan suoraan
kurssin Moodle-sivuille.

Palautusajoissa kannattaa olla tark-
ka, sillä kaikki assistentit eivät suos-
tu ottamaan tarkastettavaksi myöhässä
palautettuja papereita. Kannattaa muis-
taa, että kaikki muut fysiikan opinnot
pohjautuvat peruskurssien tiedoille ja
siksi niihin kannattaa panostaa. Hyvin
suoritettujen peruskurssien jälkeen mo-
net muut kurssit saattavat tuntua hel-
poilta.

JOONAS HERRANEN

Vuorovaikutukset ja kappaleet (5 op)

Fysiikan suossa tarpominen on jo mui-
naisista ajoista asti aloitettu meka-
niikan opinnoilla, joten syksyn en-
simmäisessä periodissa luennoitava
Vuorovaikutukset ja kappaleet on mitä
suositeltavimpia fuksikursseja. Kurssin
aikana Newtonin mekaniikka ja erilai-
set vuorovaikutukset tulevat tutuksi lu-
kiota hieman matemaattisemman for-
malismin kautta. Mitään demonisia in-
tegraaleja tai derivaattoja ei ole odo-
tettavissa, joten matemaattisesti sekä
fysikaalisesti lukion pitkien aineiden
jälkeen kurssin kunnialliseen suoritta-
miseen vaaditaan lähinnä tasaista puur-
tamista ja valmiutta piirrellä vektoreita.
Lisäapua kurssin suorittamiseen voi ha-
kea matematiikan opinnoista (Maput
tai matematiikan fuksikurssit).
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Vuorovaikutukset ja aine (5 op)

Fuksisyksy jatkuu toisessa periodis-
sa luennoitavalla kurssilla Vuorovai-
kutukset ja aine, jonka aikana har-
joitellaan mallintamaan reaalimaail-
man systeemejä formalismilla, joka on
myös opintojen myöhemmissä vaiheis-
sa käyttökelpoinen. Kurssilla tutus-
tutaan pyörimisliikkeeseen, energian
kvantittumiseen ja niin monen hiuk-
kasen systeemeihin, että jouluun men-
nessä tunnetaan kineettisen kaasuteo-
rian ja entropiankin alkeita. Jos koet
eläväsi kolmiulotteisessa maailmassa,
ei kurssin aikana pitäisi tulla vastaan
perustavanlaatuisia haasteita.

JOONAS HERRANEN

Perusopintojen laboratoriotyöt (5 op)

Fysiikan peruskursseihin kuuluu vuo-
den aikana käytävä kokoelma labora-
toriotöitä, joita on aikataulutettu jokai-
selle yksittäiselle kurssille kolme kap-
paletta. Laboratorioissa tutustutaan pe-
ruskurssien luentojen aikana tutuiksi
tulleisiin aiheisiin erinäisten kokeiden
ja mittausten avulla, joten on suositelta-
vaa suorittaa nämä muiden peruskurs-
sien kanssa samanaikaisesti. Labroissa
kulutetaan yleensä pari–kolme tuntia
viikottain muutaman hengen ryhmissä,
joskin jokaista labraa ennen on suun-
niteltava työn kulku ja saatava mai-
niolle suunnitelmalleen vihreää valoa
näyttävä assari (ei mitenkään mahdo-
ton työ, sillä tarvittavat laboratoriolait-
teet ovat yhtä monimutkaisia kuin rau-
talanka). Töistä laaditaan raportti, josta

käy ilmi työssä välttämätön teoria, mit-
tauksen yksityiskohdat, tulokset virhe-
arvioineen ja johtopäätökset, eli kuinka
hyvin mittaukset vastasivat teoriaa.

Kurssin suoritus, lähinnä raporttien
oikeaoppinen laatiminen, vaatii hie-
man omatoimista opiskelua tai läsnä-
oloa syksyn luennoilla, mutta muuten
labrojen vaatimukset ja tahti ovat var-
sin rentoja. Ja mikäpä on hauskem-
paa kuin rautakuulan ampuminen en-
siyrittämällä ämpäriin, kun on ensin
laskenut ammuksen osumakohdan pa-
perilla!

JOONAS HERRANEN

Sähkömagnetismi (5 op)

Kurssilla tutustutaan sähköstatiikan
perusteisiin ja ilmiöihin sekä materi-
aalien sähköisiin ja magneettisiin omi-
naisuuksiin. Kurssiin kannattaa panos-
taa silmällä pitäen seuraavan perio-
din Säteilykentät ja fotonit -kurssia, jos-
sa sähkömagnetismissa opittuja tieto-
ja päästään soveltamaan. Tässä kohtaa
päästään myös hyödyntämään MaPul-
la opittuja integroimistaitoja tositoimis-
sa. Kurssilla käytetään materiaalina Vu-
Kalta ja VuAilta tuttua “Matter and In-
teractions” -raamattua, mutta lisäapua
voi etsiä netistä löytyvistä Feynmanin
luennoista.

JOONA HAVUKAINEN
MARA VIRTANEN
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Säteilykentät ja fotonit (5 op)

Tämä kurssi jatkaa siitä mihin sähkö-
magnetismissa jäädään. Maxwellin
yhtälöiden johtaminen ja soveltami-
nen, kiihdyttelevien varauksien syn-
nyttämät sähkökentät sekä valon si-
ronta ja käytös väliaineen kanssa ovat
tämän kurssin ydinasiaa. Kurssi tarjo-
taan toisessa ja neljännessä periodis-
sa, ja SäFo kannattaa käydä yhtenä
jatkumona sähkömagnetismin kurssin
kanssa. Luonnollisesti Mapun taidot
pääsevät tässäkin kurssissa oikeuksiin-
sa, ja Sähkömagnetismin kurssin asioi-
den hyvä hallinta antaa vahvan pohjan
SäFoa varten.

JOONA HAVUKAINEN

Matemaattisten ja
laskennallisten menetelmien
kokonaisuus

Matemaattiset apuneuvot I–III
(5+5+5 op)

Matemaattisia apuneuvoja suositel-
laan kaikille fysiikkaa opiskeleville he-
ti ensimmäisenä syksynä. Kurssilla
käydään läpi kaikki fysiikan peruskurs-
seilla käytävä matematiikka ja on mel-
ko laaja. Tästä huolimatta kurssit eivät
ole mitenkään mahdottomia ja ne suju-
vat kyllä hyvin, jos viitsii uurastaa. Ma-
pujen asioiden hallitseminen on myös
edellytys myöhemmillä fysiikan kurs-
seilla pärjäämiseksi. Esitietoina lukion
pitkä matematiikka on riittävä. Jos tätä
ei ole kuitenkaan tullut käytyä tai olo

on muuten epävarma, voi olla järkevää
käydä myös joitain peruskursseja mate-
maattisten tieteiden kandiohjelmasta.

Pieni varoituksen sana matematiikan
opinnoista lienee kuitenkin paikallaan.
Kun matematiikan laitos lopetti kurs-
sien Approbatur I–II luennoimisen lop-
puivat matematiikalta käytännölliseen
matematiikkaan suuntautuneet kurs-
sit lähes kokonaan. Parhaiten näihin
asioihin pääsee sisälle analyysin perus-
kursseilla tai Samuli Siltasen MATLAB-
kursseilla. Vektorilaskentaa ja matriise-
ja käsittelevään osuuteen kannattaa tu-
tustua kurssilla Lineaarialgebra ja mat-
riisilaskenta I (5 op), vektoriavaruuksia
käsittelevään taas tämän kakkososalla
(myöskin 5 op). Toisaalta käyrä-, pinta-
ala- ja tilavuusintegrointi tulee vasta
Vektorianalyyseillä (5+5 op).

Tieteellinen laskenta I (5 op)

Kurssilla opetellaan Linux/Unixin
käyttöä ja ohjelmointia Pythonilla
käyttäen Spyder-editoria. Esitietovaati-
muksia ei ole, mutta jos sinulla ei ole
yhtään kokemusta ohjelmoinnista, kan-
nattaa käydä Ohjelmoinnin perusteet-
kurssilta (tietojenkäsittelytieteiden
MOOC-nettikurssi) ensimmäiset viikot
(1-3) läpi joko ennen tätä kurssia tai
sen aikana. Kurssi luennoidaan syksyn
toisessa periodissa. Kurssin lopussa ei
ole tenttiä, vaan tentin korvaa laajempi
data-analyysiprojekti.

MARA VIRTANEN
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Havaintojen tilastollinen käsittely
(5 op)

HaTiKällä, TiHalla tai HTK:lla käydään
läpi kaikille fyysikoille tarpeellisia ti-
lastomenetelmiä. Tilastolliset tunnuslu-
vut, todennäköisyysjakaumat, tilastolli-
nen estimointi ja testaus tulevat täällä
tutuiksi. Aivan kurssin loppuvaiheessa
sivutaan myös kaaosteoriaa ja Fourier-
analyysiä.

Osa kurssin laskareista tehdään
valmiilla Python-skripteillä, joita
pitää muokata vain hieman. Muuten
tehtävät eivät ole erityisen vaikeita,
mutta niissä kyllä itse kukin pääsee
nyrjäyttämään aivonsa ympäri ja
leikkimään oikeaa tilastotieteilijää.

Fysiikan aineopintoja

Termofysiikan perusteet (5 op)

Kurssin sisältö käsittää klassisen ter-
mofysiikan. Luennoilla opitaan muun
muassa mitä työllä ja energialla on te-
kemistä keskenään ja miksi Reino on
huono tuhopolttaja.

Matemaattisesti kurssi ei ole erityi-
sen raskas, mutta kuten aina, MaPut
kannattaa olla käytynä. Kursseilla on
yleensä käytetty laadukasta luentopru-
jua materiaalina.

Termodynaamiset potentiaalit (5 op)

Kurssi käsittelee Maxwellin relaatiot ja
vapaat energiat. Lisäksi kurssilla suun-
nitellaan ja kirjoitetaan oma pieni tut-
kielma jostain termofysiikan aiheesta.

Yleensä TerPe ja TerPot käydään
toisen vuoden syksynä, kun differen-
tiaaliyhtälöihin on jo törmätty muil-
la kursseilla. Kursseista on hyötyä
myöhemmin ainakin statistisella fysii-
kalla ja etenkin meteorologit käyttävät
kurssin oppeja väistämättä tulevissa
opinnoissaan. Tähtitieteilijöille termot
eivät ole pakollisia, vaan he korvaavat
tutkielman Kerro tähtitieteestä -kurssil-
la.

Kvanttifysiikan perusteet (5 op)

Fuksin ensipuraisu kvanttimekanii-
kan tavanomaista intuitiota uhmaa-
vaan maailmaan. Kurssilla tutustu-
taan hieman fysiikan historiaan ja
käänteisiin, jotka johtivat kvanttimeka-
niikan syntyyn, Schrödingerin yhtälön
pyörittelyyn ainakin laatikkoon vangi-
tun hiukkasen tapauksessa sekä mui-
hin kvanttimekaniikan perusilmiöihin,
kuten tunneloitumiseen.

Kurssi järjestetään kolmosperiodis-
sa ja se toimii SuPerin kanssa yhdessä
katsauksena modernin fysiikan maail-
maan.

Kvanttifysiikan sovelluksia I –
Atomit ja molekyylit (5 op)

Tällä kurssilla siirrytään kvanttifysii-
kan perusteista yksinkertaisimpien ato-
mien ja molekyylien maailmaan, jos-
sa ovelat approksimaatiot tuottavat
kaikkien käytännön sääntöjen mukaan
lähes koko lukiokemian. Kurssilla siis
tutustutaan peruskursseilla tutuiksi tul-
leisiin yhtälöihin pallokoordinaateissa
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ja yritetään saada niistä jotain fysikaa-
lisesti järkevää ulos myös tilanteissa,
joissa on useampi kuin kaksi hiukkasta
kyseessä.

Kvanttifysiikan sovelluksia II –
Tiivis aine ja alkeishiukkaset (5 op)

Jos vanhemmat puhuvat kurssista
nimeltä Aineen rakenne, puhuvat
he hyvin luultavasti tämän kurssin
sisällöistä. Nykyisin Kvanttifysiikan so-
velluksia II pitää sisällään karkeahkos-
ti arvioitua kvanttifysiikkaa, ja tämän
avulla päästään käsiksi mm. metallien
sähkönjohtavuuden selittämiseen, josta
siirrytään puolijohteitten merkilliseen
maailmaan. Ydinreaktioiden käsittelyn
jälkeen tutustutaan hiukkasfysiikkaan
ja lopuksi käsitellään vielä atomin pie-
nimpiä rakenneosasia.

Fysiikan mittausmenetelmät (5 op)

Fysiikan mittausmenetelmät lukeutuu
fysiikan aineopintojen pakollisiin kurs-
seihin ja sen sopiva suoritusajankohta
on toisen vuoden syksyllä.

Koska fysiikka on pohjimmiltaan ko-
keellinen tiede, on kurssi hyödyllinen
myös kaikille sivutieteenalaopiskelijoil-
le. Kurssi ei ole etenkään matemaat-
tisesti kovin haastava, mutta lukuis-
ten uusien käsitteiden sisäistämisessä
saattaa hurahtaa muutama tovi. Poh-
jatietona Fysiikan perusopinnot ovat
enemmän kuin riittävät.

Kurssilla käydään läpi yleisimpiä
mittalaitteita ja -järjestelmiä, tulosten
tilastollista käsittelyä ja mittauselekt-

roniikan perusteita. Kurssilla selviää
muun muassa, mitä eroa on valkoisel-
la, harmaalla, ruskealla ja pinkillä kohi-
nalla. Jos aikaa jää, loppuosalla kurssia
perehdytään tarkemmin elektroniikan
perusteisiin, ja sopiva jatkokurssi onkin
syksyn toisessa periodissa luennoitava
Elektroniikka I.

Kurssin laskuharjoituksilla on melko
suuri painoarvo ja harjoitustilaisuuk-
sissa esitettävistä demoista saa ilmai-
sia lisäpisteitä, joten tehtäviä kannattaa
tehdä ja käydä tarkistamassa niin pal-
jon kuin mahdollista.

Fysiikan aineopintojen
laboratoriotyöt I–II (5+5 op)

Aineopintojen laboratoriotyöt on ny-
kyisessä tutkintorakenteessa jaettu kah-
teen eri kurssiin. Kurssit suoritetaan te-
kemällä assistenttien järjestämien ne-
lituntisten työvuorojen aikana kolme
työtä molempia kursseja kohden, jotka
liittyvät aihepiireiltään muun muassa
termofysiikkaan, elektroniikkaan sekä
atomi- ja ydinfysiikkaan. Töistä palau-
tetaan aina kirjalliset selostukset/ ra-
portit.

Ainelabroihin sisältyy myös las-
kuharjoituksia, joissa tutustutaan
etukäteen kunkin viikon työn aihe-
piiriin ja data-analyysissä tarvittaviin
menetelmiin. Labratöiden vaativuus,
laajuus ja kesto vaihtelevat melko
paljon, kunkin työn helppous ja mu-
kavuus on paljolti kiinni niin omasta
itsestä, assistentista kuin Murphyn lain
hetkellisestä voimakkuudestakin.

Kunkin työn ohjeet on syytä lukea
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ajatuksella ennen työvuoroa, joissain jo-
pa kehotetaan lukemaan tai laskemaan
asioita etukäteen. Toisin kuin perus-
opinnoissa, työt suoritetaan itsenäisesti
ja omiakin aivoja joutuu käyttämään
(sen sijaan, että kuolaisi vaan krapulas-
sa, kun kaverit hoitavat homman ko-
tiin).

Kaikista labratöistä kirjoitetaan se-
lostus sisältäen tiivistelmän, johdan-
non, teoriaosuuden, kuvauksen mit-
talaitteistosta ja mittauksista, tulok-
set ja (viimeisenä, muttei todellakaan
vähäisimpänä) johtopäätökset. Lop-
puun tulevat tietenkin vielä lähdeluet-
telo sekä liitteet, joiden työn luonteesta
riippuva määrä on käytännössä ehkä
eniten paperinipun paksuuteen vaikut-
tava tekijä.

Tieteellinen laskenta II (5 op)

Tieteellinen laskenta II keskittyy
lähinnä tieteellisessä laskennassa
käytettävän Fortran-kielen opetteluun,
joskin kurssin laskarit pystynee suorit-
tamaan kysyttäessä myös C- tai C++
-kielillä, joita ei kuitenkaan kurssilla
opeteta. Kurssi järjestetään syksyisin
ja se on kahden periodin mittainen.
Ohjelmoinnin perusteista on varmasti
paljon iloa tällä kurssilla, joskin kurssi
on mahdollista käydä ilmankin, mikä
tosin vaatii aika paljon enemmän
työskentelyä laskarien parissa.

Laskarien vaikeustaso riippuu hy-
vin paljolti aikaisemmasta ohjelmoin-
tikokemuksesta. Paljon ohjelmoinut
selviää kurssista huomattavasti pie-
nemmällä työmäärällä kuin esimerkik-

si pelkästään Tieteellinen laskenta I:n
käynyt.

Kurssilla on melko paljon laskupaja-
päivystystä jossa kannattaa käydä eri-
tyisesti jos aikaisempaa ohjelmointiko-
kemusta on vähän. Epäselvyyksiin saa
usein vastauksia joko assareilta tai luen-
noitsijalta kurssin Moodle-sivun kes-
kustelualueelta, joskus yllättävänkin
nopeasti.

Fysikaalisiin tieteisiin perehtyminen
(3 op)

Syyslukukauden aikana esitellään fy-
sikaalisia tieteitä ja niiden tutkimus-
kohteita. Kurssista pääsee läpi kunhan
on läsnä tarpeeksi monella luennolla;
noin kolme poissaoloa sallitaan. Luen-
noista täytyy kirjoittaa myös referaat-
teja, jotka palautetaan luennoitsijalle
tiettyyn määräaikaan mennessä. Luen-
noilla kannattaa käydä, sillä näin saa
edes hieman kuvaa siitä kuinka laajan
alueen fysiikka kattaa. Kurssilla pääsee
myös haastattelemaan työelämässä ole-
via fyysikoita joillakin luentokerroilla.

Naturvetenskap nu I–II (2+2 op)

Läsnäolopakollinen luentokurssi, jossa
käy luennoitsijoita laajasti Kumpulan
eri tutkimusaloilta puhumassa mielen-
kiintoisista aiheista. Vuonna 2017 luen-
noilla oli usein sämpylä- ja viinitarjoi-
lut, ja kurssi päättyi sitseihin. Kurssi
on ruotsinkielinen, mutta ei edellytä
hyvää ruotsin kielen taitoa. (Tällä ei
kuitenkaan valitettavasti voi korvata
pakollista ruotsinkurssia.)
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Teoreettinen fysiikka

Suhteellisuusteorian perusteet (5 op)

Kurssilla esitetään suppea suhteelli-
suusteoria ja siihen perehdytään sit-
ten kunnolla. Monet kyllä törmäävät
suhteellisuusteoriaan tämän kurssin
jälkeenkin, mutta näin perusteellises-
ti sitä ei enää myöhemmin käydä.

Kellot ja koordinaatistot ehtivät
saada kyytiä moneen kertaan selvi-
teltäessä avaruusalusten keskinäistä si-
jaintia niiden matkatessa läpi neljän
ulottuvuuden. Samalla löytyy syy
myös sille, miksi nopeasti liikkuvan
kohteen säteilemän valon aallonpituus
muuttuu. Kun suppeamman suhteel-
lisuusteorian käsitteet ovat tulleet tu-
tuiksi, tutustutaan lopuksi vielä ylei-
seen suhteellisuusteoriaan ja sen mu-
kanaan tuomiin ilmiöihin, kuten gravi-
taatioaaltoihin ja avaruuden kaareutu-
miseen, jonka avulla voidaan selittää
mustien aukkojen olemassaolo.

Kurssi on ajatusmaailmaltaan monel-
le hankala, ja henkilöstä riippuen las-
karit joko menevät täysin yli hilseen tai
sitten vaativat vähintään päänvaivaa.
Huumori on perinteisesti ollut vahvas-
ti läsnä laskaritehtävissä.

Kvanttifysiikan perusteet (5 op)

Fuksin ensipuraisu kvanttimekanii-
kan tavanomaista intuitiota uhmaa-
vaan maailmaan. Kurssilla tutustu-
taan hieman fysiikan historiaan ja
käänteisiin, jotka johtivat kvanttimeka-
niikan syntyyn, Schrödingerin yhtälön

pyörittelyyn ainakin laatikkoon van-
gitun hiukkasen tapauksessa. Kurssi
järjestetään kolmosperiodissa ja se toi-
mii SuPerin kanssa yhdessä katsaukse-
na modernin fysiikan maailmaan.

Analyyttinen mekaniikka (5 op)

Analyyttinen mekaniikka (kutistettu
entisestä Klassisesta mekaniikasta) on
pakollinen teoreettisen fysiikan aine-
opintokurssi. Teoreettisen fysiikan opis-
kelijat käyvät sen perinteisesti toise-
na opiskeluvuonna. Esitietoina edelly-
tetään Mapuja ja fysiikan perusopinto-
ja.

Kurssi tarjoaa kaksi erilaista, tapaa
lähestyä klassista mekaniikkaa: Lagran-
gen ja Hamiltonin formalismin. Nämä
ovat täysin ekvivalentteja Newtonin
formalismin kanssa, jossa liikeyhtälöt
muodostetaan voimien avulla.

Lagrangen ja Hamiltonin forma-



134 LUKU 6. FYSIKAALISET TIETEET

lismit toimivat liike- ja potentiaa-
lienergioiden pohjalta. Kurssilla sy-
vennytään myös pyörimisliikkeen ja
värähtelijöiden ongelmiin huomatta-
van paljon peruskursseja raskaammal-
la kalustolla.

Erityisesti Hamiltonin formalismin
kieroudet kannattaa opetella kerral-
la kunnolla, sillä myöhemmin kvant-
timekaniikan matemaattisen formalis-
min ymmärtäminen helpottuu niiden
välisten yllättävien yhtäläisyyksien
vuoksi.

Kurssi on perusopintojen vastaavia
kursseja huomattavasti teoreettisempi
ja yltyy laskennallisesti paikoin hyvin-
kin raskaaksi, jolloin laskareiden te-
koon ja aiheen opetteluun kannattaa
varata huolella aikaa. Kurssikirjaksi so-
pii hyvin Koskisen–Vainion Klassinen
mekaniikka, joka on tehty kurssin sa-
mannimisen edeltäjän luentojen pohjal-
ta. Myös Landaun–Lifšitsin kirjasarjan
ensimmäinen opus on tutustumisen ar-
voinen.

Statistinen mekaniikka (5 op)

Statistinen mekaniikka, tutummin Sta-
Mek, käydään perinteisesti viimei-
senä teoreettisen fysiikan aineopinnois-
ta. Fysikaalisten tieteiden opiskelijoil-
le tämä ajoittuu kolmannen vuoden
keväälle. Kurssi lähestyy termofysiikan
ongelmia toisesta näkökulmasta. Kurs-
sin suorittaminen edellyttää hyvää ter-
mofysiikan hallintaa, jonkin tasoista
kvanttimekaniikan tuntemusta, klassi-
sen mekaniikan Hamiltonin formalis-
min tuntemista ja FYMM Ib:n mate-

maattisen työkalupakin osaamista.

Kurssi alkaa klassisella faasiavaruu-
den käsittelyllä, jossa otetaan käyttöön
termi tilatiheys. Tästä siirrytään kvant-
timekaniikkaan ja diskreetteihin ener-
giaväleihin, jotka silti approksimoi-
daan usein jatkuviksi. Tärkeimpinä
suureina esitellään erilaiset tilasummat,
joista kaikki systeemin tilastolliset omi-
naisuudet voidaan laskea. Kurssin lop-
pupuolella käsitellään bosonien ja fer-
mionien statistiikkaa ja erilaisia faasi-
transitioita.

Kurssikirjana käytetty Arposen–
Honkosen Statistinen fysiikka -kirja on
kurssilla hyödyllinen, joskin itseopis-
keluun se ei sovellu ja kirjasta oppii
heikosti varsinaista fysiikkaa. Kurssilla
oppii raskaiden laskareiden kanssa
päätä seinään hakatessa luovia lasken-
tatapoja ja approksimaatiokikkoja.

Elektrodynamiikka I+II (5+5 op)

Elektrodynamiikan “kiehtovaan” maa-
ilmaan aloitteleva teoreetikko tipah-
taa yleensä toisena opiskeluvuotenaan,
fyysikot ehkä myöhemmin, jos sil-
loinkaan. Elektrodynamiikka, kaverei-
den kesken ED, on teoreettisen fysii-
kan aineopintojen kurssi, jonka voi
myös sisällyttää halutessaan fysiikan
syventäviin opintoihin.

ED on tyypillinen teoreettisen fy-
siikan aineopintojen kurssi, josta sel-
viää kunnialla tekemällä ahkerasti töitä
ja laskareita. Laskarit saattavat tuntua
(luennoitsijasta riippuen) välillä jopa
liian laskuteknisiltä, mutta osaapahan
kurssin jälkeen ainakin derivoida vek-
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toreita (muista derivointi karteesisessa
koordinaatistossa)!

Kurssi alkaa jo aiemmilta kursseilta
tutulla Coulombin lailla ja päättyy hir-
viöön, joka kuvaa yleisessä liikkeessä
olevaa varattua hiukkasta. Välivaiheet
kannattaa usein lukea esimerkiksi Grif-
fithsin kirjasta. Luennoitsijasta riip-
puen myös suhteellisuusteoriaa ja plas-
mafysiikkaa voi kurssin loppu puolella
vilahdella.

ED:llä mekaaninen laskutaito on
valttia. Esitietona kurssille vaaditaan
FYMM I, ja FYMM II tulisi suorittaa
viimeistään yhtä aikaa ED:n kanssa.
Tietysti myös MAPU I–III tulisi ol-
la hallinnassa, sillä ED:llä joutuu tahi
pääsee niiltä tuttuja taitoja oikeasti so-
veltamaan. Apua kurssin alkupuolella
on myös sähkömagnetismin peruskurs-
sien hallinnasta.

Kurssin aihepiiriin liittyvää kirjalli-
suutta löytyy kirjastosta metreittäin,
mutta D. J. Griffithsin “Introduction to
Electrodynamics” lienee parhain, jos
ei halua intohimoisesti kahlata läpi
J. D. Jacksonin “Classical Electrodyna-
mics” -raamattua lävitse. Muista mah-
dollisesti hyödyllisistä kirjoista mainit-
takoon Reitz–Milford–Christyn “Foun-
dations of Electromagnetic theory”,
Cronström–Lippaan suomenkielinen
“Johdatus sähködynamiikkaan ja suh-
teellisuusteoriaan”, sekä tietysti Lan-
daun klassikot ja netistä vöytyvät Feyn-
manin luennot.

Luentoprujut ovat printattavissa suo-
menkielisinä kurssin kotisivulta. Prujut
kattavat kaikki kurssilla käsitellyt asiat,
mutta laskuesimerkkejä mielellään et-

sii oheislukemistosta. Prujujen lukemi-
nen kuitenkin kannattaa, sillä yleensä
välikokeeseen tulee yksi johtotehtävä
lähes suoraan niistä.

ED:n asiat kannattaa ehdottomas-
ti opetella hyvin, jos jatkossa haluaa
välttää turhaa pähkäilyä: “mistä ih-
meestä tuokin nyt tuli?”.

ANNA-STIINA SIRVIÖ
MARA VIRTANEN

Fysiikan matemaattiset menetelmät
Ia, Ib, IIa, IIb (5+5+5+5 op)

FYMMeillä opitaan tarvittavat ma-
temaattiset menetelmät teoreettisen
fysiikan aineopintoja varten. Kurs-
sien sisältö on laaja, joten uutta asi-
aa vyörytetään melkoisella vauhdil-
la, minkä takia yksinkertaisetkin asiat
saattavat tuntua aluksi vaikeilta ja
kärryiltä on helppo pudota.

Teoreetikolle Fymmit ovat pakollisia
ja ne käydään yleensä toisena opiske-
luvuonna, mutta monet joutuvat myös
käymään kursseja uudestaan. FYMM I
ja II ovat aihepiireiltään varsin erilai-
sia, mutta kurssit kannattaa silti käydä
järjestyksessä tarvittavan laskurutiinin
hankkimiseksi. Kursseille on saatavil-
la Limeksen painamat kirjat, joista
FYMM I:sen kirja on toimiva, kun taas
FYMM II:sen kirja soveltuu lähinnä
lisälukemiseksi.

Laskarit ovat usein työläitä. Vaik-
ka ratkaisut löytyvät usein kirjallisuu-
desta ei mekaaninen kopiointi kui-
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tenkaan ole mahdollista: tehtävissä
käytetään usein eri merkintöjä kuin
kirjojen esimerkeissä ja suoraviivaiset
mutta pitkät kohdat on kirjallisuudessa
yleensä jätetty pois. Tyypillistä on, että
harjoituksena on prujuissa lasketun yk-
siulotteisen tehtävän yleistys kolmi- tai
n-ulotteiseksi. Läsnäolo Fymmien luen-
noilla on joillekin tärkeää, toisille ei,
mutta opintopiiristä on kaikille hyötyä
ja sille kannattaa osallistua. Fymmien
tenttitehtävät eivät ole kovin pahoja,
vaan tenteissä kysytään kurssien pe-
rusasioita. Näin siis kurssikokeissa –
yleistentit ovat jotain aivan muuta, eikä
omaa kurssikoettaan kannata heppoi-
sin syin siirtää tuonnemmaksi.

FYMM Ia alkaa helpohkosti
kompleksianalyysillä. Osa asioista on
tuttua Mapuilta, mutta pian opitaan,
mitä Cauchy–Riemannin yhtälöt ovat
(tärppi!), mikä on analyyttinen funktio
ja kuinka sellainen esitetään sarjake-
hitelmänä. Sen jälkeen tutustutaan
integrointiin kompleksitasossa ja resi-
dylaskentaan, jossa huomaa ettei niitä
integraaleja oikeasti tarvitsekaan auki
laskea. Myös napoihin ja nollakohtiin
törmätään. Tämä on se kiinnostavampi
puolisko FYMM I:stä.

FYMM Ib:ssä tutustutaan integraa-
limuunnoksiin: funktioita Fourier-
ja Laplace-muunnetaan ja -käänteis-
muunnetaan, ja näille muunnoksille
esitetään jopa sovelluksia diffis-
yhtälöiden ratkomisessa. Tutuksi
tulevat myös gamma- ja beta-funktiot
lukuisine määritelmineen; näidenkin
osaamisesta on hyötyä, vaikkei siltä
kurssia lukiessa tuntuisikaan! Kurs-
sin lopussa käydään – jos ehditään

– lyhyesti läpi distribuutioita, jotka
FYMM II:lla oletetaan opituiksi.

FYMM IIa kertaa aluksi tavalli-
sia toisen asteen DY:itä, mutta pian
päästään itse asiaan eli osittaisdifferen-
tiaaliyhtälöihin ja niiden ratkaisuihin.
Ennen kuin Legendren, Laguerren ja
Hermiten polynomit ja ziljoonat Besse-
lin funktiot on johdettu Frobeniuksen
metodin avulla alkaa homma maistua
puulta jossakin vaiheessa.

Kannattaa silti roikkua mukana,
sillä näitä erikoisfunktioita tarvitaan
mm. elektrodynamiikassa, virtausdy-
namiikassa sekä kvanttimekaniikassa.
Loppuosassa luodaan ensin katsaus
variaatiolaskentaan, johon tutustutaan
myös Klassisen mekaniikan kurssilla.



137

Puolessa välissä kurssia Hilbertin ava-
ruudet ja normien määrittelyt ilmes-
tyvät aivan puun takaa, ja asiat jäävät
pintaraapaisun tasolle ilman aiempia
opintoja Exactumin puolella.

TOMMI RAITA
AKU VALTAKOSKI
LAURA AALTO-SETÄLÄ

Kvanttimekaniikka I (10 op)

Kvanttimekaniikka I on useimpien mie-
lestä teoreettisen fysiikan aineopin-
tojen vaikein kurssi (taistelee ED:n
kanssa ykkössijasta). Kvantti käydään
yleensä kolmantena syksynä FYMMien
jälkeen. Kurssi kelpaa myös fysiikan
syventäviin opintoihin.

Kvantti on sisällöltään erittäin mie-
lenkiintoinen, mutta laskuiltaan vaa-

tiva kurssi. Alussa kerrataan aalto-
mekaniikkaa, joka on monille tuttu
aiemmilta kvanttifysiikan kursseilta,
käsittelytapa vaan on täsmällisempi ja
teoreettisempi. Seuraavaksi siirrytään
Diracin formalismiin, joka lyhentää las-
kuja sen jälkeen kun sen oppii (jos
oppii). Tämä osa on käsitteellisesti
abstraktein. Muutaman sovelluksen
jälkeen tutustutaan häiriöteoriaan ja
sen sovelluksiin. Tässä vaiheessa on
hyvä, jos on oppinut FYMMeillä brute
force -menetelmän laskujen läpiviemi-
sen suhteen – laskut ovat sen verran
pitkiä.

Jälkeenpäin katsottuna kurssi on fyy-
sikolle tärkeää yleissivistystä, jota voi
arvostaa – ja korkealle. Aikaa, työtä ja
paperia se kyllä vaati.

HARRI WALTARI
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Tähtitiede
Yleistä

Helsingin observatoriolta Kumpulan
Physicumiin vuonna 2010 muuttanut
tähtitiede majailee nykyään kolman-
nen kerroksen keskikäytävällä Fysiikan
osastolla yhdessä hiukkasfyysikoiden
ja kosmologien kanssa.

Viime vuosina valmistuneet
tähtitieteilijät ovat työllistyneet
pääasiassa tutkimusja opetustehtäviin
yliopistoihin, muihin tutkimuslai-
toksiin tai yritysmaailmaan. Am-
mattitähtitieteilijän tehtävät vaativat
tohtorin tutkintoa ja lähes kaikki
tähtitieteestä maisteriksi valmistu-
vat jatkavat opintojaan väitöskirjaan
asti, joko Helsingissä tai ulkomailla.
Helsingissä tähtitieteen tohtorinkoulu-
tuksesta vastaa Alkeishiukkasfysiikan
ja maailmankaikkeuden tutkimuksen
tohtoriohjelma PAPU.

Tähtitiede sivutieteenalana

Tähtitiede on osana luonnontieteel-
listä perussivistystä hyödyllinen sivu-
tieteenala kaikille, etenkin fysikaalis-
ten tieteiden opiskelijoille ja opetta-
jankoulutuslinjalaisille. Tähtitiede on
myös hyvin joustava tieteenala, sillä
sen voi suorittaa 15 tai 25 op laa-
juisena. Muille kuin fysiikan opiske-
lijoille pakolliset kurssit ovat TäPe I
ja II sekä Johdatus avaruusplasmafy-
siikkaan. Fysikaalisten tieteiden opis-
kelijat voivat sisällyttää haluamiaan
tähtitieteen kursseja valinnaisiin fysii-

kan opintoihin.

Tähtitiedettä kaikille

Pari kertaa vuodessa luennoitava Maa-
ilmankaikkeus Nyt! -kurssi on suosit-
tu kurssi. Se käsittelee tähtitieteen pe-
rusasiat ilman matematiikkaa ja sovel-
tuu erinomaisesti kaikille yleissivistyk-
sen parantamiseksi. Kurssin ruotsinkie-
lisellä versiolla on mahdollista suorit-
taa pakolliset ruotsin opinnot ja kurssi
luennoidaan myös englanniksi.

Astrofysiikan perusteet

Tähtitieteen perusopinnoissa tu-
tustutaan pintapuolisesti kaikkiin
tähtitieteen osa-alueisiin. Tämän
lisäksi opetellaan perusteellisesti
tähtitieteen peruskäsitteet ja havain-
tomenetelmät. Perusopinnot eivät
ole matemaattisesti haastavia, vaikka
asioiden matemaattisempi käsittely
voi olla uusi asia myös tähtitiedettä
pidempään harrastaneelle.

Tähtitieteen perusteet I ja II (5+5 op)

Tähtitieteen perusteilla opitaan perus-
asiat tähtitieteellisistä kohteista, meto-
deista ja havaintovälineistä. Tutuksi tu-
levat niin pallomaiset tähtijoukot, mag-
nitudit kuin spektroskopiakin. Kolman-
nessa periodissa alkavalla TäPe I:llä
opetellaan ensin perusasiat koordinaa-
tistoista, havaintolaitteista ja fotomet-
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risistä käsitteistä. Kurssin loppupuo-
lella tulevat tutuksi säteilymekanismit,
taivaankappaleiden liikkeet ja en-
simmäinen tähtitieteellinen kohde, Au-
rinkokunta. Neljännellä periodilla al-
kaa TäPe II, jolla keskitytään erilaisiin
tähtitieteellisiin kohteisiin. Tähdistä
ja tähtienvälisestä aineesta siirrytään
galaksien kautta maailmankaikkeu-
den suuren mittakaavaan rakenteisiin.
Kurssiin lopulla tutustutaan lyhyesti
myös astrobiologiaan, eli maapallon ul-
kopuolella esiintyvän elämän olemas-
saolon edellytyksiin.

Johdatus avaruusplasmafysiikkaan
(5 op)

Kurssilla tutustutaan plasman perus-
ominaisuuksiin, erilaisten plasmojen
käytökseen sekä magneettikentän vai-
kutukseen. Kohteita ovat myös plas-
man käytös auringossa, sekä fuusio
sekä maan päällä että avaruudessa.

Havaitsevan tähtitieteen
peruskurssi I (5 op)

Hava I:llä tutustutaan perusteelli-
sesti tähtitieteellisten havaintojen te-
koon. Kurssilla käsitellään optista, eli

näkyvän valon, tähtitiedettä, mutta
perusperiaatteet pätevät myös muilla
aallonpituusalueilla. Kurssilla opitaan
mm. miten havaintolaitteet, esim. CCD-
kamerat toimivat ja millaisia eri havain-
tomenetelmiä on käytössä. Kurssilla tu-
tustutaan fysiikan osaston omistamiin
havaintolaitteisiin.

Havaitsevan tähtitieteen
peruskurssi II (5 op)

Kolmoisperiodille ajoittuvalla Ha-
va II:lla laajennetaan havaintoja
optisen alueen ulkopuolelle, radio-,
röntgen- ja gammatähtitieteeseen.
Menetelmien lisäksi kurssilla opitaan
mitä haasteita ja mahdollisuuksia eri
aallonpituusalueet tuovat mukanaan.
Kurssilla on myös perinteisesti tehty
vierailu Kirkkonummella sijaitsevaan
Metsähoviin, jossa on yliopiston oma
60-senttinen kaukoputki.

Teoreettinen astrofysiikka

Perusopintojen osittain pintapuolisen
käsittelyn jälkeen aineopinnoissa tutus-
tutaan tähtitieteen eri osa-alueisiin tar-
kemmin, kunkin kurssin keskittyessä
yhteen osa-alueeseen. Jotkin aineopin-
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tojen kurssit kuuluvat vaativimpiin
kursseihin koko tähtitieteessä, mut-
ta niiden asiat ovat välttämättömiä
tähtitieteen syvällisen osaamisen kan-
nalta. Aineopintojen jälkeen opiskelijal-
la on vankka pohja lähteä keskittymään
mihin tahansa tähtitieteen suuntauk-
seen.

Astrofysiikan peruskurssi I–II
(5+5 op)

Tähtitiedettä teoreettisimmillaan.
Säteilynkuljetuksen, termofysiikan ja
Planckin, Maxwellin, Boltzmannin,
Eddingtonin sekä Sahan teorioiden
avulla pyritään ymmärtämään tähtien
rakennetta, atmosfääriä, tähtienvälistä
ainetta ja spektriviivojen syntyä.
Työläs, mutta kaiken tähtitieteen
kannalta hyödyllinen (ellei jopa
välttämätön) kurssi.

Mekaniikka (5 op)

Teoreettisen fysiikan opiskelijoiden
kanssa yhteinen kurssi, jossa käydään
läpi esimerkiksi Lagrangen mekaniik-
kaa ja taivaanmekaniikan perusasioita.
Tarkempi kuvaus löytyy teoreettisen fy-
siikan osiosta.

Taivaanmekaniikka (5 op)

Kahden ja kolmen kappaleen ongel-
mat Newtonin, Lagrangen ja Hamilto-
nin mekaniikan avulla. Kurssin testila-
boratoriona toimii Aurinkokunta. Yk-
sittäiset laskaritehtävät kuten Gaussin

radanmääritys ovat tähtitieteen pisim-
piä.

Astrofysiikan kohteet

Aurinkokunnan fysiikka (5 op)

Kurssin aiheena on planeettojen ja
aurinkokunnan pienkappaleiden fy-
siikka ja tärkeimpinä menetelminä
säteilynkuljetus ja fotometria. It-
senäistä tiedonhankintaa ja esittämistä
harjoitellaan pitämällä esitelmä
jostakin kurssin aiheesta.

Galaksit ja kosmologia (5 op)

Kurssin aiheena on galaksien raken-
ne, synty ja kehitys, sekä kosmologia
tähtitieteilijälle ystävällisessä muodos-
sa. Niin galaksityypit, kotoisa galak-
siryhmämme kuin maailmankaikkeu-
den suuren mittakaavan rakenne tule-
vat tutuksi. Kurssilla tutustutaan myös
universumin kehitystä kuvaaviin Fried-
mannin yhtälöihin. VAROITUS! Kurs-
silla voit törmätä myös mustiin aukkoi-
hin, kvasaareihin, pimeään aineeseen
ja pimeään energiaan.



141

Linnunradan rakenne (5 op)

Kurssilla tutustutaan lähemmin koti-
galaksiimme, Linnunrataan. Siellä opi-
taan millainen rakenne Linnunradalla
on ja miten sitä voidaan tutkia.

Tähtien rakenne ja kehitys (5 op)

Vaikka tähtimallien laskeminen on su-
pertietokoneiden työtä, voi sopivilla
yksinkertaisilla malleilla saada tietoa
tähtien kehityksestä pelkällä kynällä
ja paperillakin. Kurssi alkaa tähtien ra-
kenteen perusyhtälöiden johtamisesta,
jonka jälkeen käydään läpi tähtien kehi-
tyskaari molekyylipilvestä kompaktiin
tähtijäänteeseen.

Maisteriohjelman
maistelukursseja

Plasma Physics (5 op)

Maisteriopintojen yksi pakollinen kurs-
si, joka jatkaa johdatus avaruusplas-
mafysiikan aiheita. Kurssilla olete-
taan hyvä elektrodynamiikan tunte-
mus. Kurssilla tutustutaan plasman
ominaisuuksiin, magnetohydrodyna-
miikkaan sekä fuusiotutkimukseen.
Kurssi luennoidaan joka syksy, ja kuten
kaikki maisterikurssit pääsääntöinen
opetus ja materiaalit ovat englanniksi.

Open Problems in Modern
Astrophysics (5 op)

Maisterivaiheen yksi kehutuimmasta
kursseista. Kurssi keskittyy tämän ajan
tähtiteteen kiinnostavimpiin ongelmiin.
Aiheet vaihtuvat vuosittain, mutta ai-
empia aiheita ovat olleet mm. ruskeat
kääpiötähdet, gammasädepurkaukset
ja neutronitähdet, sekä eksoplaneetat.
Kurssi suoritetaan lukemalla tieteellisiä
artikkeleita aiheesta, ja siten opiskelija
saa kokemusta tieteellisen tekstin luke-
misesta. Kurssi soveltuu hyvin toisen
tai kolmannen vuoden opintoihin.

JUSSI AALTONEN
ANTTI RANTALA
ANTTON LUOMA
EMMA MANNFORS
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Meteorologia

Monelle tulee meteorologiasta en-
simmäisenä mieleen televisiosta tutut
Mette Mannonen ja Pekka Pouta. Todel-
lisuudessa meteorologia on ilmakehän
fysiikkaa ja sään ennustus on vain sen
tunnetuin sovellus, mutta myös esimer-
kiksi ilmastonmuutos- ja ilmanlaatu-
kysymysten ratkaisemiseen tarvitaan
meteorologeja. Vain hyvin pieni osa
valmistuneista meteorologeista valitsee
uran television säätiedotteiden parissa.
Meteorologiassa tutkitaan ilmakehän
ilmiöitä kuten trooppisia hurrikaaneja
ja pilvien syntymekanismeja niin ha-
vaintojen kuin fysiikan teoriankin avul-
la. Tietokoneiden käytössä meteorolo-
gia on edelläkävijä, ja mm. kaaosteoria
muotoiltiin paljolti ilmakehää kuvaa-
via yhtälöitä tarkastelemalla. Nykyai-
kainen meteorologi onkin laajan tieto-
ja taitopohjan omaava tieteen ammatti-
lainen.

Meteorologin tutkintona toimii filo-
sofian maisterin tutkinto. Tutkinnon
suorittamisen tavoiteaika on viisi vuot-
ta, ja pääosin valmistuneet ovat suorit-
taneet opintonsa tässä ajassa. Opinnot
koostuvat kahdesta osasta, niin kutsu-
tuista kandi- ja maisterivaiheesta. Kan-
divaihe tehdään fysikaalisten tieteiden
kandiohjelmassa meteorologian opin-
tosuunnalla ja kestää yleensä noin kol-
me vuotta. Tänä aikana aikana meteo-
rologian opiskelija saa hyvän pohjan fy-
siikasta ja laajat matemaattiset valmiu-
det. Kandivaiheen opintoihin kuuluu
nykyään myös olennaisena osana da-
tan käsittelyä, ohjelmointia ja tilastollis-

ta analyysiä.

Valmistuttuaan luonnontietei-
den kandidaatiksi meteorologian
opiskelija siirtyy opiskelemaan Il-
makehätieteiden maisteriohjelmaan.
Maisteriohjelmassa syvennytään ilma-
kehässä tapahtuviin meteorologisiin
ilmiöihin yksityiskohtaisemmin. Tässä
vaiheessa opiskelijat voivat myös
painottaa opintojaan eri meteorologian
aloihin, kuten suuren mittakaavan
dynaamiseen meteorologiaan, sateel-
liittikaukokartoitukseen tai ekosystee-
mien ja ilmakehän vuorovaikutusta
käsittelevään mikrometeorologiaan.
Opintojen loppuvaiheessa opiskelija
tekee lopputyökseen syventävien
opintojen tutkielman, joka oikeuttaa
filosofian maisterin tutkintoon ja siten
meteorologin oppiarvoon.

Suurimmat meteorologien työnan-
tajat Suomessa ovat Ilmatieteen lai-
tos, Helsingin yliopisto, Vaisala ja Fo-
reca. Näiden lisäksi meteorologeja on
työllistyneenä myös tuuli- ja aurin-
koenergia-alalla toimivissa konsultti-
yrityksissä ja insinööritoimistoissa. Il-
matieteen laitoksella meteorologin on
mahdollista työllistyä joko sääpalvelu-
tuotantoon tai tutkimukseen. Helsin-
gin yliopiston meteorologian tutkin-
toa arvostetaan myös ulkomailla, joten
halutessaan omaa uraansa voi luoda
myös muualla maailmassa. Meteorolo-
gien työllisyystilanne Suomessa on ol-
lut ja on edelleen hyvä.

Meteorologian opiskelijoiden ai-
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nejärjestö on nimeltään Synop ry. Meitä
synoplaisia on noin sata, mutta olem-
me sitäkin eloisampi ja aktiivisempi
järjestö. Otamme uudet meteorologian
opiskelijat lämpimästi mukaan iloiseen
joukkoomme!

SASU KARTTUNEN
PANU MAALAMPI

Meteorologian kursseja

Meteorologian ja säähavainnonteon
perusteet (5 op)

MetPer hyvin perustavanlaatuinen
kurssi kaikille säästä ja sen havainnoin-
nista kiinnostuneille fyysikosta filolo-
giin. Kurssilla opitaan tunnistamaan
sääilmiöitä ja käydään läpi meteoro-
logian peruskäsitteistöä. Lisäksi ope-

tellaan tunnistamaan pilviä ja tutus-
tutaan oleellisimpiin meteorologiassa
käytettäviin mittalaitteisiin.

Ilmakehän termodynamiikka (5 op)

Tällä kurssilla päästään ensimmäistä
kertaa todelliseen ilmakehään kiin-
ni. Viimeistään tässä vaiheessa
kannattaa integrointi olla hanskas-
sa, muuten kuiva-adiabaattisen
lämpötilavähetteen johtaminen po-
tentiaalilämpötilan säilymisestä voi
tuntua tuskalliselta. Kurssi on silti
mukavaa ajanvietettä, ja täällä opitaan
käyttämään emagrammia (tästä on
oikeasti hyötyä myöhemmin).

Ilmakehän virtausdynamiikan
perusteet (10 op)

Kurssissa on kyse juuri siitä mitä ni-
mi kertoo. Täällä johdetaan liikeyhtälöt
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siinä muodossa, missä meteorologi
niitä käyttää (sori vaan, maapallo nyt
sattuu olemaan pyörivä pallokoordi-
naatisto). Ison skaalan dynamiikan
lisäksi raapaistaan myös rajakerrosta,
ja selvitetään miksi tähän asti on ai-
na pitäydytty “vapaassa ilmakehässä”.
Meteorologin peruskauraa, nämä asiat
täytyy olla hanskassa.

TUOMO LAURI

Klimatologian perusteet +
Fysikaalinen klimatologia (2+3 op)

Kurssi johdattaa opiskelijan klimatolo-
gian kiehtovaan maailmaan. Kurssin
alkuosa on deskriptiivistä eli kuvaile-
vaa klimatologiaa ja siinä keskitytään
maailman eri ilmastovyöhykkeisiin ja
niiden täsmälliseen luokitteluun. Ja
niitä luokkia muuten on huomattavas-
ti enemmän, kuin mitä lukiomantsan
pohjalta voisi olettaa. Sokerina pohjal-
la on myös hauskaa triviaa erilaisista
sääennätyksistä. Matematiikkaa sen pa-
remmin kuin fysiikkaakaan ei kurssin
alkuosalla juurikaan näy, mutta laskarit
pidetään silti säännöllisesti jok’ikinen
viikko. Kurssin loppuosa keskittyy taas
juurikin siihen fysikaaliseen klimato-
logiaan ja tutuksi pitäisivät tulla aina-
kin erilaiset energiansiirtomekanismit
ja niiden vaikutukset ilmastoon. Aivan
finaalissa päästään raapimaan myös
hieman ilmaston muuttumista ja siihen
vaikuttavia tekijöitä, kuten maan rata-
parametrien vaihteluita.

Vaikka kurssi sisältää törkeän
määrän asiaa, kannattaa se kuitenkin

suorittaa kunnolla, sillä palkkioksi saa
aimo annoksen erittäin hyödyllistä ja
yleissivistävää tietoa suuren skaalan
ilmastojärjestelmistä. Tämä on juurikin
sitä asiaa, jonka kaikenkarvaiset sedät,
tädit ja papat olettavat juurikin sinun
meteorologian opiskelijana hallitsevan,
sen sään ennustamisen lisäksi tietysti.

Maisteriohjelman
maistelukursseja

Boundary Layer Physics I (5 op)

Boundary Layer Physics I, eli suoma-
laisittain Rajakerroksen fysiikka I, on
kurssi jota voi suositella kyllä kaikil-
le. Dynamiikan kursseilla käsitellään
asioita vapaassa ilmakehässä, jossa ei
ole kitkaa tai muitakaan ikäviä vekto-
risuureita sotkemassa tilannetta. Raja-
kerroksen fysiikka taas kertoo, mitä ta-
pahtuu vapaan ilmakehän alapuolel-
la lähellä maanpintaa, jossa erinäiset
turbulenssi-ilmiöt tulevat häiritsemään
kovasti tilannetta. Perinteisesti raja-
kerroksen korkeudeksi on määritelty
300 m–3 km, mutta tämä hieman vaih-
telee tilanteen mukaan.

Climate change now (2–5 op)

Climate change now eli suomeksi Il-
mastonmuutos nyt on kaikkien alo-
jen opiskelijoille suunnattu kokonai-
suus ilmastonmuutoksen perusteista.
Kurssin lähestymistapa ilmastonmuu-
tokseen on poikkitieteellinen ja kurs-
si sopiikin hyvin myös niille, jot-
ka eivät ole fysiikkaa lukiossa luke-
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neet. Kurssilla hyödynnetään verkko-
pohjaista oppimisalustaa, joka sisältää
mm. videoluentoja, -haastatteluja sekä
tehtäviä. Kurssi on mahdollisena suo-
rittaa joko 2 tai 5 opintopisteen laa-
juisena. 5 opintopisteen suoritukseen
vaaditaan oppimispäiväkirjan laatimi-
sen lisäksi ryhmässä tehtävään projek-
tityöhön osallistumista.

Kasvihuoneilmiö, ilmastonmuutos ja
vaikutukset (5 op)

Jokamiehen kurssi tarjoaa ajankohtais-
ta ja mielenkiintoista faktaa kasvihuo-
neilmiöstä. Mistä se johtuu, mihin
mennään tulevaisuudessa ja miten tu-
levaisuutta ennustetaan. Tällä kurssil-
la selviää ilman laajoja esitietoja, jos-
kin yleistietämys meteorologiasta on
hyödyllistä, jos aihealueista haluaa saa-
da mitään syvällisempää irti. Kurssista
on olemassa erinomainen suomenkieli-
nen pruju.

SASU KARTTUNEN
PANU MAALAMPI
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Geofysiikka

Geofysiikka on tiede, joka tutkii
luonnonilmiöitä fysiikan menetelmin
Maan keskipisteestä aina lähiavaruu-
teen saakka. Yksi geofysiikan par-
haista puolista on sen konkreettinen
läheisyys meitä ympäröivään luon-
toon. Geofyysikkona saat silloin tällöin
heittää rinkan selkääsi ja suunnata jal-
kasi kenttämittauksiin ja -töihin. Luon-
nollisesti todellisen luonnon tutkimi-
nen fysiikan keinoin vaatii myös run-
saasti fysikaalista ja matemaattista
perusosaamista, kova kenttäkunto ei
pelkästään riitä. Geofysiikka on tärkeä
ala myös ympäristötieteiden joukossa,
sillä ympäristöongelmien kokonaisval-
tainen käsittely ei onnistu ilman geofy-
siikkaa.

Erityistä merkitystä geofysikaalinen
osaaminen saa luonnonkatastrofien yh-
teydessä. Hyökyaallot ja tsunamit, tu-
livuorenpurkaukset, maanjäristykset,
ilmastonmuutos ovat ongelmia jotka
uhkaavat akuutisti laajoja väestönosia
maapallolla. Ja vaikka meillä Suomessa
näin suuren mittaluokan hasardeja ei
olisikaan, niin silti tulvia, maaperän ja
pohjavesien pilaantumista ja vastaavia
alueellisia ongelmia esiintyy. Ihminen
voi myös omalla toiminnallaan edes-
auttaa vaikkapa maanjäristysten syn-
tyä – myös täällä Suomessa – ja kallio-
perän rakenteisiin ja fysikaalisiin omi-
naisuuksiin liittyy vielä paljon tieteelle
avoimia kysymyksiä.

Tutkimuskohteidensa puolesta geo-
fysiikka on kaksijakoinen tiede, eikä
kaikilla meillä alan harjoittajilla ole

suinkaan omaa lempikiveä. Vesivai-
pan geofysiikka kattaa hydrologian,
fysikaalisen meritieteen ja glasiologian.
Kiinteän maan geofysiikan alaisuu-
teen puolestaan kuuluvat geodesia,
geomagnetismi, geotermiikka, seismo-
logia ja sovellettu sekä planetaarinen
geofysiikka. Opiskeltuasi pari geofysii-
kan kurssia kandivaiheessa on luon-
tainen jatkosuunta Ilmakehätieteiden
maisteriohjelma (ATM-MP) tai Geo-
logian ja geofysiikan maisteriohjelma
(Geo2).

Ensimmäinen vuosi geofysiikan
opiskelijoilla vierähtää tavallisesti
fysiikan tai geotieteiden perusopin-
toja tehdessä. Matemaattisten ja
laskennallisten menetelmien opiske-
lu on käytännössä välttämätöntä jo
ensimmäisenä vuonna, sillä niiden
antamia tietoja (erit. vektorianalyysi,
differentiaaliyhtälöt ja tieteellinen
laskenta) tarvitaan jatkossa lähes
jokaisella kurssilla. Varhaisin hetki,
jolla geofysiikan kursseille kannat-
taa hypätä, on ensimmäisen vuoden
nelosperiodissa, kun Matemaattiset
apuneuvot on suoritettu ja Pythonis-
ta ja datankäsittelystä on jo vähän
kokemusta.

Geofysiikan kanditasoiset kurssit on
koottu aineopintopaketiksi FYS1800, jo-
hon kuuluvat mm. Meritieteen perus-
kurssi (“MerPe”), Hydrologian perus-
kurssi (“Hydro”) ja Kiinteän maan geo-
fysiikan peruskurssi (“KMGP”). Geo-
fysiikan opintokokonaisuus soveltuu
matemaattisten ja teknillisten alojen,
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geotieteiden, luonnonmaantieteen ja
ympäristötieteiden opiskelijoille, joil-
la on riittävät esitiedot. Helsingin yli-
opiston fysikaalisten tieteiden opiskeli-
jat voivat sisällyttää geofysiikan kurs-
sit Fysikaalisten tieteiden valinnaisten
aineopintojen kurssipakettiin.

Muuten kurssit eivät edellytä eri-
tyistä suoritusjärjestystä, eli liity vain
rohkeasti mukaan kokeilemaan, olisi-
ko geofysiikka sinun juttusi! Lisäksi
geofysiikan aineopinto- ja syvärikurssit
voivat tuoda vaihtelua ja virkistystä
myös muille kuin varsinaisille geofys-
san opiskelijoille.

Lisätietoja vesivaipan geofysiikan
opinnoista voit kysyä esimerkiksi
prof. Petteri Uotilalta (Exactum B112)
ja yliopistolehtori Ivan Mammarellalta
(Exactum D116). Kiinteän maan opiske-
lusta lisätietoa antavat prof. Ilmo Kuk-
konen (Exactum D432), apulaisprofes-
sori David Whipp (Exactum D430) sekä
yliopistolehtori Emilia Koivisto (Exac-
tum D431).

BLÁTHNAID
SAKKE
TOMAS
MIKKO PELLINEN

Geofysiikan kursseja
kanditutkintoon

Meritieteen peruskurssi (5 op)

Meritieteen peruskurssi, tuttavallisem-
min MerPe, antaa yleiskuvan fysikaali-

sesta meritieteestä. Aiheet vaihtelevat
meriveden ominaisuuksista suolaisuus-
ja lämpöoloihin, virtauksiin, aaltoihin,
meren ja ilman vuorovaikutukseen ja
merijäähän. Laskuharjoitukset ovat ker-
ran viikossa.

Alan esitietoja ei vaadita, vaan lu-
kion pitkällä fysiikalla ja matematii-
kalla pääsee pitkälle. Matemaattiset
apuneuvot I–III totuttavat kuitenkin
kurssilla vaadittavaan laskurutiiniin.
Tämän vuoksi kurssi sopii hyvin myös
fysikaalisesti orientoituneille geotie-
teilijöille, maantieteilijöille, matemaa-
tikoille, kemisteille sekä biologeille.
Kurssi on osa geofysiikan opintoko-
konaisuuden pakollisia aineopintoja ja
suositeltava myös meteorologeille.

Hydrologian peruskurssi (5 op)

Kurssilla käsitellään veden kiertokul-
kua luonnossa. Järvien ja jokien fysi-
kaaliset ominaisuudet ja prosessit, sekä
maaperän vedet tulevat tutuiksi kurs-
sin aikana. Laskuharjoitukset ovat ker-
ran viikossa.

Hydro on kohtuullisen vähätöinen
kurssi eikä vaadi juuri lainkaan ma-
temaattista tuskailua. Kurssin aiheet
sivuavat vahvasti Meteorologian ja
säähavainnonteon perusteita. Nämä
kaksi ovatkin mukava kombo suoritet-
tavaksi innokkaille geofyysikon aluille.
Meritieteen tavoin myös Hydrologian
peruskurssi soveltuu mainiosti mui-
denkin koulutusohjelmien luonnontie-
teilijöille oman kiinnostuksen mukaan.
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Kiinteän maan geofysiikan
peruskurssi (5 op)

Kurssi tarjoaa kattavan kuvan kiinteän
maan geofysiikasta ja avaa yhdessä
geotieteiden ja fysiikan perusopintojen
kanssa portin Geologian ja geofysiikan
maisteriohjelmaan (Geo2). Kurssin koh-
deryhmänä ovat 2. tai 3. vuoden geo-
tieteilijät ja fyysikot. Osa-alueina ovat
mm. laattatektoniikka, geodesia, seis-
mologia, geomagnetismi, maan lämpö-
olosuhteet sekä radioaktiivinen ajan-
määritys.

KMGP luennoidaan Powerpoint-
sulkeisilla laskuharjoituksineen. Kurs-
sin keskeisintä antia ovat perustavan-
laatuiset tiedot Maapallon sisäraken-
teesta ja toiminnasta sekä opastus ter-
veeseen akateemiseen kriittisyyteen ja
varovaiseen tiedonarviointiin. Kurssi-
kirja (Fowlerin “The Solid Earth: an Int-
roduction to Global Geophysics”) on
tiukkaa tekstiä ja hyvä viiteteos koko
myöhemmälle elämälle, ja sen hankki-
mista kirjahyllyn koristeeksi voidaan
lämpimästi suositella.

Virtausilmiöt (5 op)

Kurssilla katsellaan kuvia hassuista vir-
tausrakenteista kuten virtauksesta sy-
linterin ohi, alhaisen ja korkean Rey-
noldsin luvun virtauksesta sekä va-
paasta konvektiosta. Kurssilla opitaan
myös, mitä ovat virtafunktiot, trajek-
torit, pyörteisyys ja sirkulaatio. Aiheet
ovat ilmeisen päällekkäiset ilmakehän
dynamiikan kurssien kanssa, mutta
tällä kurssilla matemaattiseen puoleen
ei sukelleta yhtä syvälle.

Maisteriohjelmien
maistelukursseja

Oceanography of the Baltic Sea (5 op)

Kursseilla käsitellään Itämeren oseano-
grafian pääpiirteet eli hydrografia, kier-
toliike, lämpötalous ja jääpeite. Lisäksi
käsitellään mittausmenetelmiä ja mal-
linnusta, sekä tutustutaan fysikaalis-
ten ja ekologisten tekijöiden yhteyksiin.
Kurssikirja “Itämeren fysiikka, tila ja
tulevaisuus” on hyvä käsikirja ja kat-
taa täysin kurssin aihealueet. Pohjalle
suositellaan Meritieteen peruskurssia.

Geophysics of Snow and Ice (5 op)

Kurssi alkaa jään kiderakenteeseen tu-
tustumisesta, minkä jälkeen käsitellään
lunta kaikissa olomuodoissa ja kaikis-
sa ympäristöissä, missä sitä Maapallol-
la esiintyy. Kurssin lopussa on kahden
päivän mittainen kenttäosuus Lammil-
la, jossa opitaan kaivamaan lumikuop-
pa ja sahaamaan näytteitä järvijäästä ja
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tarkastelemaan niitä polarisaatiolevy-
jen välissä.

Solid State Continuum Mechanics I
(5 op)

Jatkumomekaniikka on oppi kiinteän
aineen käyttäytymisestä jännityksen ja
venymän alla. Kurssilla on neljä luen-
noijaa, jotka kukin tarkastelevat aihet-
ta hieman eri näkökulmasta: teoreetti-
sesta, kokeellisesta, laskennallisesta ja
taloudellisesta.

Teoreettisessa osuudessa
pyöritellään tensoreita aina neljänteen
kertalukuun asti, ja laskennallisessa
osuudessa hakataan päätä seinään
Fortranilla kirjoitettujen black boxien
kanssa. Kotiharjoitukset ovat pieniä
analyyttisiä tai laskennallisia ongelmia,
ja loppuharjoituksessa tutkitaan ääni-
raudan värähtelyä neljällä eri tavalla ja
kirjoitetaan siitä tutkimusraportti.

Tämän kurssin jälkeen Seismologian
opintojen pitäisi olla kuin lasten leik-
kiä.

Minustako geofyysikko?

Lisätietoa kursseista ja muista tärkeistä
geofysiikkaan liittyvistä asioista löydät
Sisusta sekä Ilmakehätieteiden maiste-
riohjelman ja Geo2-maisteriohjelman
kotisivuilta.

Kiinteän maan maisterioh-
jelman sähköpostilista on
seg-people@helsinki.fi, johon
pääsee lähettämällä Majordomoon
viestin “subscribe seg-people” ilman

lainausmerkkejä ja otsikkokenttää.

SAKARI VÄKEVÄ
JOULA SIPONEN
VEERA LEPPÄNEN
HEDI KANARIK
KAIU PIIPPONEN
MIKKO PELLINEN
PANU MAALAMPI

seg-people@helsinki.fi
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GEOTIETEIDEN
KANDIOHJELMA

Kaikille yhteiset opinnot

Äidinkieli, 3 op
Toinen kotimainen kieli, 3 op
Vieras kieli, 4 op
Digitaidot, 3 op
MAA-221 Geoinformatiikan menetelmät 2, 5 op
GEOK-302 Geologina työelämässä, 5 op
Valinnaisia:

□ GEOK-305 Tuutorointi, 2 op
□ GEOK-401 Johtamistaidot, 5 op

Geotieteiden perusopinnot

GEOK-101 Geologiset prosessit, 5 op
GEOK103 Maan ja elämän evoluutio, 5 op
GEOK-102 Geologiset materiaalit, 5 op
GEOK-104 Luonnonvarat ja ympäristö, 5 op
GEOK-105 Suomen geologinen kehitys, 5 op

Geotieteiden aineopinnot

GEOK-2011 Kandidaatintutkielma, 6 op
GEOK-2012 Kandiseminaari, 4op
GEOK-2013 Kandidaatintentti, 5op
GEOK-2021 Hydrogeologia, 5 op
GEOK-2022 Geokemia, 5 op
GEOK-2031 Petrologian teoria, 5 op
GEOK-2032 Petrografian harjoitukset, 5 op
GEOK-2041 Rakennegeologia, 5 op
GEOK-2042 Kallioperägeologian kenttäkurssi, 5
op
GEOK-2051 Sedimentologia, sedimenttipetrolo-
gia ja stratigrafia, 5 op
GEOK-2052 Sedimentologian kenttäkurssi, 5 op
GEOK-2053 Quaternary Geology and Biostrati-
graphy, 5 op
Valitse kaksi:

□ KEK110 Kemian perusteet, 5 op
□ KEK101 Atomit, molekyylit ja vuorovaiku-

tukset, 5 op
□ KEK103 Energia, reaktiivisuus ja kemialli-

nen tasapaino, 5 op

Valitse toinen:

□ FYS1015 Fysiikkaa luonnontieteilijöille, 5
op

□ FYS1001 Vuorovaikutukset ja kappaleet, 5
op

Valitse toinen:

□ GEOK-3030 Geo-Python, 5 op
□ FYS1013 Tieteellinen laskenta I, 5 op

Valitse toinen:

□ MAT12001 Tilastotiede ja R-ohjelmisto tu-
tuksi I, 5 op

□ FYS1014 Havaintojen tilastollinen käsittely,
5 op

Vapaavalintaiset opinnot

Valitse opintojaksoja siten, että 180 opintopistettä
täyttyy.
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Geotieteiden opiskelu

Mitä on geotieteet?

Geotieteiden piiristä löytyy neljä tie-
teenalaa: geologia, paleontologia, geo-
fysiikka ja geokemia. Geotieteiden
opiskelijana saat aivan uudenlaisen
näkökulman ympäröivään luontoon:
näkemämme luonto on geologisten
prosessien muodostamaa ja muokkaa-
maa. Kenttäopetus on geotieteiden ope-
tuksen kivijalka.

Perus- ja aineopinnoissa opit pe-
rusasiat maapallon prosesseista,
koostumuksesta, rakenteesta ja histo-
riasta, opit tunnistamaan mineraaleja,
kivilajeja, maalajeja sekä fossiileja
ja ymmärtämään niiden merkityk-
sen. Muut tieteenalat kuten kemia,
fysiikka, matematiikka ja tilastotie-
de antavat tarvittavan taustatuen
geotieteiden opinnoille. Luento-
salien lisäksi opintoja toteutetaan

monenlaisissa ympäristöissä, kuten
opetuslaboratorioissa, kenttäkursseilla
tutkimusasemilla tai opintomatkoilla
muille mantereille. Opinnot sisältävät
luentojen lisäksi runsaasti itsenäistä
ja ryhmätyöskentelyä, erilaisia harjoi-
tuksia sekä työelämään valmentavaa
sisältöä.

Geotieteiden opiskelijat muodosta-
vat tiiviin ja aktiivisesti toimivan yh-
teisön, jonka keskiössä on geologian
opiskelijajärjestö Vasara ry.

Kasvihuone

Vasaran opiskelijatila, Kasvis eli Kasvi-
huone, sekä sen vieressä sijaitseva Ap-
prosali tulevat fukseille nopeasti tutuk-
si. Perimätiedon mukaan huoneen nimi
tulee kirjoitusvirheestä pohjapiirustuk-
sessa, johon huone oli merkattu kah-
vihuoneen sijaan kasvihuoneeksi. Kas-
vikselta löytyy mm. jääkaappi, mikro ja
teenkeitin, minkä lisäksi Vasaralla on
oma kahvimyynti. Kasviksella jokainen
siivoaa omat jälkensä ja tapoihin kuu-
luu käyttää omaa kuppia. Tietokone
on kaikkien käytettävissä ja siltä löytyy
myös Vasaran digitaalinen tenttiarkisto.
Kasviksen koneen taustakuvan vaihta-
minen on vasaralaisen pieniä ja halpoja
huveja.

Liikuntaa

Vasaralla on joka torstai klo 14–16 lii-
kuntavuoro Kumpulan UniSportilla.
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Liikuntavuoro on vasaralaisille mak-
suton, eikä siis edellytä UniSportin
asiakkuutta. Vuorolla harrastettavis-
ta lajeista päätetään yhdessä Vasa-
ran sporttisaitti-ryhmässä Facebookis-
sa. Lisätietoa saa Vasaran liikuntavas-
taavilta.

Digiloikka

Koska maasto-opetus on kallista ja
mahdollinen maasto-opetuskausi
Suomen sääolosuhteissa lyhyt ja
arvaamaton, pilotoi geotieteiden
kandiohjelma syksystä 2018 alkaen
virtuaalista maasto-opetusta. Opetus
perustuu GigaPan-panoraamakuviin
sekä virtuaalisiin ekskursiomateriaa-
leihin. Seuraa digiloikan etenemistä
blogissa! https://blogs.helsinki.

fi/geotieteidendigiloikka/

Kysymyksiä?

Mikäli haluat tietää lisää geotieteistä,
apua tarjoavat kandiohjelman ja mais-
teriohjelman opiskelijaedustajat, sekä
HOPS-ohjaajat Aku Heinonen (petro-

logia ja kallioperägeologia), Anu Kaa-
kinen (sedimentologia ja stratigrafia),
Emilia Koivisto (sovellettu geofysiikka)
ja Seija Kultti (ympäristögeologia ja pa-
leoklimatologia).

Mia Kotilainen on geotieteiden
kandiohjelman koulutussuunnit-
telija. Hänen kauttaan voi kysyä
kaikista tieteenalaan sekä kurssei-
hin liittyvistä asioista ja pyytää
hyväksymismerkinnät geotieteiden
kokonaisuuksista.

https://blogs.helsinki.fi/geotieteidendigiloikka/
https://blogs.helsinki.fi/geotieteidendigiloikka/
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Geotieteiden kursseja

Geotieteiden kurssit järjestetään Phy-
sicumissa ja Exactumissa. Mikroskoop-
piharjoitukset pidetään Approsalin vie-
ressä olevassa luokassa. Sen vierestä
löytyy tietokoneluokka, jonka koneille
on asennettu 3D-mallinnukseen ja paik-
katiedon käsittelyyn tarvittavia ohjel-
mistoja.

Perusopinnot

Geologiset prosessit (5 op)

Miten laattatektoniikka toimii ja mik-
si maanjäristyksiä on siellä missä niitä
on? Miten vuoristot muodostuvat ja mi-
ten oma kallioperämme on muodostu-
nut? Mitä kauniisti poimuttunut juoni
on joutunut käymään läpi? Mitä meteo-

riitit saavat aikaan iskeytyessään Maan
pinnalle? Mitä meteoriitit oikeastaan
edes ovat? Jos nämä kysymykset askar-
ruttavat, tämä kurssi on sinua varten!

Kurssi nivoo yhteen kaikki suurim-
mat maapalloon vaikuttavat prosessit.
Nopeasti käväistään myös pallomme
ulkopuolella. Täällä opit muun muas-
sa Maan rakenteen ja fysikaaliset omi-
naisuudet sekä Maata muokkaavat en-
dogeeniset ja eksogeeniset prosessit.
Koska asiaa on paljon, tahti on mel-
ko nopea. Lisäksi luvassa on mukava
(lue: haastava) määrä Mastering Geo-
logyn tarjoamia tehtäviä. Onneksi aihe
sentään on mielenkiintoinen!

Maan ja elämän kehitys (5 op)

Mitä tarkoittaa geologinen aikakäsitys?
Miten mantereet olivat sijoittuneena
dinosaurusten aikaan? Millaisia otuk-
sia Maan historiassa on elellyt ja kuin-
ka elämä on kehittynyt? Tuliko ordovi-
kikausi ennen siluuria vai toisin päin?
Mikä edes on ordoviki tai siluuri?

Maapallon ja elämän tarina on tari-
noista suurin. Kurssi kertoo tämän tari-
nan yleispiirteet ja selittää sen tieteelli-
sen taustan, keskeiset prosessit ja vuo-
rovaikutukset kivikehän, ilmakehän ja
elokehän välillä. Kurssia opettaa suuri
määrä eri aloihin erikoistuneita luen-
noitsijoita ja professoreja, joten jokaisel-
le varmasti löytyy se mieluisin aihe ja
mielenkiintoisin professori.
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Geologiset materiaalit (5 op)

Kivetkin kiinnostaa? No, geologeja
ainakin! Maapallo ja muut planee-
tat koostuvat geologisista materiaaleis-
ta: mineraaleista, kivilajeista ja sedi-
menteistä. Kurssilla opetetaan niiden
tunnistamisen ja luokittelun perusteet
luonnonnäytteissä.

Kivilajit ja sedimentit koostuvat mi-
neraaleista ja mineraalit ovat kiteisiä ai-
neita. Kurssi alkaakin kiteiden symmet-
rian ja kiderakenteen tarkastelulla. Se
on pohja mineraalien ominaisuuksien
ymmärtämiselle. Eri mineraaleilla on
erilaiset fysikaaliset ja kemialliset omi-
naisuudet, joita kurssin toisessa osiossa
käytetään mineraalien tunnistamiseen
suoraan käsinäytteistä. Myöhempien
harjoitusten tarkoituksena on oppia
tunnistamaan yleisimpiä mineraaleja
sekä kivi- ja maalajeja.

Kurssi on jaettu kolmeen osaan tee-
moittain: kiteet ja mineraalit, maalajit
ja viimeisenä kivilajit, ja kurssi pitää
sisällään sekä tuhdin määrän teoriaa
että käytännön harjoituksia kiteiden,
mineraalien ja kivilajien tunnistami-
seen. Pidä varasi, sillä tämän kurssin
jälkeen et voi olla tutkiskelematta lenk-
kipolulta löytämiäsi kivenmurikoita!

Luonnonvarat ja ympäristö (5 op)

Luonnonvarojen esiintyminen, jakautu-
minen ja kestävä käyttö? Globaalit geo-
logiset riskit ja yhteiskunnan kannalta
merkittävimmät ympäristögeologiset
kysymykset? Jos nämä kuulostavat
mielestäsi mielenkiintoisilta, tulet
pitämään tästä kurssista. Kurssilla
perehdytään eri luonnonvaroihin,
mm. metalleihin ja fossiilisiin polttoai-
neisiin, sekä niiden yhteiskunnallisiin
ja globaaleihin vaikutuksiin. Lisäksi
tärkeitä teemoja ovat ympäristö ja
pilaantuminen.

Kurssiin kuuluu kenttäpäivä, jos-
sa käydään Viikin jätevedenpuhdis-
tamolla ja Ämmässuon kaatopaikalla.
Erittäin kiinnostavia kohteita sinänsä,
mutta pieni vinkki: ei välttämättä kan-
nata mennä kyseiselle retkelle krapu-
lassa. . .

Suomen geologinen kehitys (5 op)

Tiedätkö miltä Suomi näytti kymme-
nen tuhatta vuotta sitten? Entä pari mil-
jardia vuotta sitten? Kurssilla pereh-
dytään Suomen maa- ja kallioperän tyy-
pillisiin piirteisiin, kehitykseen sekä nii-
hin vaikuttaneisiin tapahtumasarjoihin.
Tutuiksi tulevat Runkauksen basaltti,
Viipurin batoliitti, Muhoksen hiekka-
kivi ja oikeastaan jokainen iso tai pie-
ni geologinen yksikkö Suomen alueel-
la sekä myöskin jääkauden kulutus-,
kuljetus- ja kasaustyöt.

Kuten moniin muihinkin kurssei-
hin, tähänkin kuuluu kenttäpäivä
jos toinenkin, joiden aikana kier-
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retään pääkaupunkiseudulla tutkimas-
sa mm. Pihlajamäen hiidenkirnua, Ja-
komäessä muinaisrantaa ja suota ja
Vuosaaressa jääkauden jälkiä. Ulkoilu,
eväiden syönti ja luennoitsijoiden kans-
sa läpän heittäminen on näillä retkillä
parasta!

Aineopintotasoiset kurssit

Hydrogeologia (5 op)

Jos haluat tietää kaiken ja vähän
enemmänkin pohjavedestä, on tämä
kurssi tarkoitettu juuri sinulle! Luen-
noilla pääset piirtelemään nuolia, tark-
kailemaan veden valumista eri maala-
jien läpi, käsittelemään pohjavesiput-
kia sekä pohtimaan, onko elohopea
myrkyllistä, tai että onko bensa-asema
pohjavesialueen vieressä riski veden-
otolle. Innovatiiviset Mastering Geolo-
gy -harjoitukset opettavat sinulle, mi-
ten Yhdysvalloissa käsitellään jätteitä.
Varaudu siihen, että vain yksi neljästä
videosta aukeaa ongelmitta.

Kurssin lopussa järjestetään kenttä-
päivä jätevedenpuhdistamolle
Säkylään katsomaan, mihin länsi-
suomalainen likavesi valuu. Pieni
vinkki tähänkin: jos kurssin aikana
tehtävistä tai tentistä tulee kysyttävää,
kaikki kysymykset kannattaa ehdotto-
masti kysyä tunnilla, koska Moodlessa
tai sähköpostissa kysyessä saa helposti
joutua odottelemaan. . .

Petrologian teoria (5 op)

Haluatko nukkua aamuisin pitkään?
Ikävä juttu. Juuri kun luulit tietäväsi
jotain geologiasta, tällä kurssilla Streck-
eisenin kolmiot iskevät takaisin. Luen-
tojen ohessa käydään läpi mm. koko
termodynamiikka, kerrotaan mistä ki-
vi syntyy (kivivanhemmat rakastuu ja
saa vahinkolapsen), ja nähdään mikä
on fluorin ja veden vaikutus termody-
naamiseen systeemiin. Taustalle tarvit-
set oikeastaan vain geotieteiden perus-
opinnot ja rutkasti kahvia – petrologian
jatkokurssilla tarvitaan sitten oikeasti
teddyä.

Kurssilla on valinnainen kolmen
päivän ekskursio Kaakkois-Suomen
geologisille kohteille. Kurssi on yksi
kallioperägeologian kenttäkurssin pa-
kollisista edeltävistä opinnoista.

Introduction to Quantitative Geology
(5 op)

Tällä kolmannen vuoden kurssilla mal-
linnetaan geotieteiden yhtälöitä Pytho-
nilla. Aaltoyhtälö, diffuusioyhtälö ja
muut matemaattiset hirviöt käydään
luentojen aikana ensin läpi käsiä heilu-
tellen ja animaatioiden avulla, minkä
jälkeen niitä kokeillaan käytännössä
lähes valmiilla Python-skripteillä.
Kurssin ohessa opit myös englantia ja
kuulet hauskoja anekdootteja elävästä
elämästä. Tietokoneen käyttötaito on
syytä hankkia jo ennen kurssin alkua
(ks. esim. kurssi FYS1013), sillä kurssin
oppimiskäyrä on eksponentiaalisesti
jyrkkenevä.
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MAANTIETEEN
KANDIOHJELMA

Kaikille yhteiset opinnot

Äidinkieli, 3 op
Toinen kotimainen kieli, 3 op
Vieras kieli, 4 op
Digitaidot, 3 op
MAA-401 Akateemiset taidot, 2 op
MAA-403 Maantieteilijän työelämäorientaatio, 5
op
Valitse vähintään 5 op:

□ MAA-404 Projektityökurssi, 5 op
□ MAA-405 Työharjoittelu, 5-10 op
□ MAA-406 Tuutorointi, 2 op
□ MAA-408 Muita työelämäopintoja, 2-5 op

Maantieteen perusopinnot

MAA-101 Maantiede tieteenalana, 5 op
MAA-102 Luonnonjärjestelmät maantieteessä, 5
op
MAA-104 Johdatus geoinformatiikkaan maantie-
teessä, 5 op
MAA-103 Yhteiskunnat ja kaupungit maantie-
teessä, 5 op
MAA-105 Globaalit tutkimuskysymykset maan-
tieteessä, 5 op

Maantieteen aineopinnot

MAA-289 Kandidaatin tutkielma, 6 op
MAA-288 Luk-seminaari, 4 op
MAA-201 Tiedon esittäminen maantieteessä, 5
op
MAA-202 Geoinformatiikan menetelmät 1, 5 op
MAA-203 Maantieteen menetelmät, 5 op
MAA-204 Maantieteen projektiharjoituskurssi, 5
op
MAA-205 Maantieteen kenttäkurssi, 5 op
MAA-206 Ihmismaantieteen kirjatentti, 5 op
MAA-207 Luonnonmaantieteen kirjatentti, 5 op
MAA-231 Maantieteelliset kohteet lähiympäris-
tössä, verkkokurssi, 5 op

Valitse 5 op:

□ MAA-232 Kirjakori: luonnonmaantiede
□ MAA-233 Kirjakori: ihmismaantieteen me-

todiikka
□ MAA-234 Kirjakori: kehitysmaantiede
□ MAA-235 Kirjakori: kaupunkimaantiede
□ MAA-236 Kirjakori: suunnittelumaantiede
□ MAA-237 Kirjakori: geoinformatiikka

Valitse 10 op:

□ MAA-238 Biogeografia ja makroekologia, 5
op

□ MAA-239 Suomen geomorfologia, 5 op
□ MAA-240 Maantieteen didaktiikkaa

käytännössä, 5 op
□ MAA-241 Maantieteellinen tutkimus

käytännössä, 5 op
□ MAA-242 Poliittinen maantiede, 5 op
□ MAA-244 Yleiskaavoituskurssi, 5 op
□ MAA-245 Kartografian historiaa, 5 op
□ MAA-246 Kaupunkimaantieteen nykytee-

moja, 5 op
□ MAA-248 Satelliittipaikannusmenetelmät

maantieteellisessä tutkimuksessa, 5 op
□ MAA-249 3-D maastomallinnus, 5 op
□ MAA-250 Strateginen aluesuunnittelu: pe-

rusteet ja oikeutus, 5 op
□ MAA-253 Eriarvoistumisen maantiede: pe-

rusteet, 5 op
□ MAA-254 Kestävän kehityksen maantiede

ja globaali etelä, 5 op
□ MAA-255 Feministinen ja posthumanisti-

nen maantiede, 5 op
□ MAA-256 Aluekehityksen maantiede, 5 op
□ MAA-257 Kaupunkimaantieteen perusteet,

5 op

Opintosuuntakohtaiset aineopinnot

□ MAANTIEDE

MAA-221 Geoinformatiikan menetelmät 2, 5 op
MAA-223 Kvantitatiiviset menetelmät maantie-
teessä, 5 op
Kvantitatiivisten menetelmien kurssi, 5 op
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Kvalitatiivisten menetelmien kurssi, 5 op
Toisen tieteenalan tai geoinformatiikan opintoko-
konaisuus, 25 op
Toisen tieteenalan opintokokonaisuus tai muita
tieteenalan opintoja tukevia opintojaksoja, 15-25
op

□ MAANTIETEEN
AINEENOPETTAJA

MAA-221 Geoinformatiikan menetelmät 2, 5 op
Valitse toinen:

□ Biologian perus- ja aineopinnot, 25+35 op
□ Muun opetettavan aineen perus- ja aineo-

pinnot, 25+35 op

Vapaavalintaiset opinnot

Valitse opintojaksoja siten, että 180 opintopistettä
täyttyy.
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Maantiede tieteenalana
Maantieteellä on ollut aina merkitystä
ihmisille. Niin kauan, kun maapal-
lolla on asunut ihmisiä, on alueiden
ja ilmiöiden sijainnit koettu tärkeäksi.
Vanhin Euroopasta löydetty kartta on
turkkilainen kalliopiirros, joka sijoit-
tuu vuoteen 6000 eaa. Tieteenalanakin
maantieteellä on pitkät perinteet; maa-
palloa on tieteellisesti tutkittu aina an-
tiikin ajoista saakka.

Maantiede ei rajoitu kuitenkaan
vain karttoihin ja sijainteihin. Maan-
tiede tutkii maan pinnalla tietyllä alu-
eella tapahtuvia ihmisen ja luonnon
välisiä vuorovaikutuksia. Maantietei-
lijöitä kiehtovat maan pinnalla esiin-
tyvä alueellinen erilaistuminen ja sen
taustalla olevat prosessit. Ihmisen ja
luonnon sekä ympäristön ja yhteis-
kunnan välinen suhde on olennaisessa
asemassa. Maantieteelliset ilmiöt voi-
daan myös sitoa jonkinlaiseen mitta-
kaavaan: ne voivat olla niin paikallisia
kuin globaalejakin. Maantiede on tie-
teenä laaja-alainen. Niin luontoihmisel-
le, kulttuureista ja taloudesta kiinnostu-
neille sekä tietokoneella työskentelystä
innostuneelle löytyy oma maantieteen
osa-alue.

Maantiede Helsingin
yliopistossa

Helsingin yliopiston maantieteen kou-
lutusohjelmassa on kaikille tiedon-
haluisille useita vaihtoehtoja. Opin-
noissa voi halutessaan suuntautua ih-

mismaantieteeseen, luonnonmaantie-
teeseen tai geoinformatiikkaan. Ihmis-
maantieteessä tarkastellaan ihmisten
suhdetta ympäristöön ja siinä tapah-
tuvia muutoksia. Näitä muutoksia tut-
kitaan alueiden tai aluejärjestelmien
avulla paneutuen etenkin alueelliseen
erilaistumiseen ja siihen vaikuttaviin
tekijöihin. Myös aluekehitys ja alu-
eellinen kehittäminen ovat olennai-
sia koulutuksen teemoja. Maantieteen
tehtävänä on myös tulkita luonnon ja
ihmisen muodostamien alueellisten ja
paikallisten järjestelmien syntyä ja ke-
hitystä. Geoinformatiikassa keskeistä
on alueellisen, paikkaan sidotun tiedon
tuottaminen, analysointi ja visualisoin-
ti. Luonnonmaantieteessä keskitytään
puolestaan luonnonjärjestelmiin, kuten
ilmaston ja hydrologian vaikutuksiin.

Opintojen kulku

Ensimmäisenä vuonna opiskel-
laan yhteisiä perus- ja aineopintoja,
sekä käydään muutamia yliopiston
käytäntöihin ohjaavia kursseja. Toi-
sena opiskeluvuotena on tavoitteena
suorittaa menetelmätieteitä, vapaasti
valittavia opintoja ja kieliopinnot.

Maantieteilijällä on monia vaihtoeh-
toja vapaasti valittaviin opintoihin. Va-
paavalintaisia opintoja on yhteensä 50
op, joista tulee muodostaa vähintään
25 op:n opintokokonaisuus (esim.
geologian opintokokonaisuus, maail-
manpolitiikan opintokokonaisuus jne.)
Toiset 25 op voivat olla toinen koko-



163

naisuus, pienempi kokonaisuus (15
op) tai sekalaisia yksittäisiä kursseja.
Kannattavaa on tietenkin valita aine,
joka tukee omia maantieteen opintoja.
Yleisiä kokonaisuuksia ovat olleet
muun muassa Aallon yhdyskunta- ja
kaupunkisuunnittelu, ympäristötieteet,
biologia ja pedagogiset opinnot sekä
erilaiset valtiotieteellisen tiedekun-
nan kurssit. Maantieteen fukseille
järjestetään joka kevät erityinen opin-
tokokonaisuusinfo helpottamaan
valinnan vaikeutta. Lisätietoa opinto-
kokonaisuusinfosta ja viime vuosien
opintokokonaisuusinfojen diaesi-
tyksiä löytyy MaO ry:n kotisivuilta
(http://www.maantieteenopiskelijat.fi/).

Kolmantena opiskeluvuotena jatke-
taan valinnaisia opintoja sekä mahdol-

lisesti täydennetään opintoja niin, että
kandidaatin tutkintoon tarvittavat 180
op saadaan kasaan. Lisäksi tehdään itse
kandidaatintutkielma.

Maantiede sivutieteenalana

Koska maantiede on varsin laaja-
alainen tiede, se käy sivuaineeksi mo-
niin muihin pääaineisiin. Maantieteen
sivuaineopiskelija oppii niin luonnon-
tieteellistä ajattelua, yhteiskunnallisia
teemoja, tietokonepainotteista geoin-
formatiikkaa kuin maantieteen uusim-
pia tuulia. Maantieteen perusopinnot
MAA-100 (25 op) on kaikille yliopis-
tolaisille vapaasti valittava lyhyt si-
vuaine. Mikäli maantieteen opintoja
haluaa suorittaa laajemmin, on haet-
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tava matemaattis-luonnontieteelliseltä
tiedekunnalta suoritusoikeutta aineo-
pintoihin MAA-210 (35 op). Suori-
tusoikeuksia maantieteen aineopin-
toihin myönnetään kuitenkin vuosit-
tain enintään kymmenelle opiskelijal-
le muista Helsingin yliopiston koulu-
tusohjelmista. Haku on vuosittain huh-
tikuussa ja sivuaineoikeuden saami-
sen perusteena on perusopintokokonai-
suuden suoritustaso (25 op) vähintään
arvo-sanalla 3/5.

Tarjolla on myös geoinformatiikan
opintokokonaisuus muille koulutusoh-
jelmille GIS-210 (25 op). Suoritusoikeus
myönnetään enintään kymmenelle
opiskelijalle, perustuen MAA-104
Johdatus geoinformatiikkaan maantie-
teessä -kurssin arvosanaan tai muun
vastaavan geoinformatiikan peruskurs-
sin arvosanaan. Valinnassa voidaan
ottaa huomioon myös mahdolliset
muut aiemmat geoinformatiikan opin-
not. Haku geoinformatiikan opintoko-
konaisuuteen on joulu-tammikuussa.
Maantieteen koulutusohjelmassa opis-
kelevilla ei ole erillistä kiintiötä tai
hakua geoinformatiikan opintokoko-
naisuuteen. Maantiedettä opiskellaan
monissa erilaisissa muodoissa. Osa
perusopinnoista käydään laajoina
massaluentoina. Luentojen lisäksi
opetusmuotoihin kuuluvat harjoitus-
työkurssit, kirjatentit, verkkokurssit,
kenttäkurssit sekä seminaarit. Tenttien
lisäksi kursseilla on sekä kirjallisia että
suullisia töitä.

Tuleeko kaikista opettajia?

Maantieteilijöiden työllistymisnäky-
mät ovat laajapohjaisen koulutuksen
vuoksi erittäin hyvät. Opettaja ja
tutkija eivät suinkaan ole maantietei-
lijöiden ainoat työllistymisvaihtoehdot.
Yliopisto-opetus tähtää siihen, että
maantieteen osastolta valmistuvat ovat
maantieteellisen osaamisen asiantunti-
joita. Työelämässä voidaankin sijoittua
hyvin erilaisiin asiantuntija-, hallinto-,
yritystoiminta-, suunnittelu-, opetus-,
tutkimus- ja johtamistehtäviin.

Maantieteen opiskelijoiden erikois-
tumisalat määrittävät pitkälti millai-
siin työtehtäviin valmistutaan. Suuria
työllistäjiä ovat opetussektorin lisäksi
esimerkiksi julkishallinnon suunnitte-
lu ja projektitehtävät, valtion sektori-
tutkimuslaitokset sekä myös yrityssek-
tori. Maantieteilijänä on myös help-
po hakeutua kansainvälisiin tehtäviin.
Työelämäkurssilla tutustutaan haastat-
telujen ja työpaikkakäyntien avulla
jo valmistuneiden työpaikkoihin ja -
kokemuksiin. Maantieteen Opiskelijat
ry pyrkii järjestämään monipuolisia yri-
tysvierailuja, jotta maantieteen opiske-
lijat pääsevät kartoittamaan konkreetti-
sesti työllistymisvaihtoehtoja.
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Maantieteen kursseja

Perusopinnot

Maantiede tieteenalana (5 op)

Kurssilla useat professorit, opettajat ja
tutkijat käytävät kertomassa omista tut-
kimuksistaan ja avaavat niiden aihepii-
riä laajemmin. Kurssi antaa kattavan
kuvan maantieteen aihepiireistä, sekä
osastolla tehtävästä tutkimuksesta.

Luonnonjärjestelmät maantieteessä
(5 op)

Kurssilla perehdytään luonnonmaan-
tieteeseen keskeisten osa-alueiden
kautta. Kurssilla opiskellaan geomorfo-
logiaa, hydrogeografiaa, klimatologiaa
ja biogeografiaa, sekä käydään läpi
keskeisiä luonnonmaantieteen teorioi-
ta ja käsitteitä. Kurssilla tutustutaan
aiheeseen myös kirjallisuuden avulla.

Yhteiskunnat ja kaupungit
maantieteessä (5 op)

Kurssilla tutustutaan yhteiskunnan ja
kaupunkien kehitykseen ja suunnitte-
luun maantieteellisestä näkökulmasta,
sekä avataan aihepiiriin liittyviä ajan-
kohtaisia teemoja.

Johdatus geoinformatiikkaan
maantieteessä (5 op)

Kurssilla tutustutaan geoinformatii-
kan perusteisiin, paneutuen paikkatie-

don perusominaisuuksiin, historiaan
ja päätehtäviin. Kurssilla syvennetään
myös ymmärrystä projektioista, koor-
dinaateista ja sijaintitiedoista, sekä ope-
tellaan paikkatiedon tuottamisen mene-
telmiä ja tutustutaan aineistolähteisiin.

Globaalit tutkimuskysymykset
maantieteessä (5 op)

Kurssilla perehdytään globaaleihin ky-
symyksiin ja vuorovaikutussuhteisiin.
Kurssilla käy useita eri luennoitsijoi-
ta kertomassa oman tutkimusaiheen-
sa globaaleista kysymyksistä. Kurssilla
perehdytään myös globaaleihin riskei-
hin ja riskien eri aluetasoihin.

Aineopintokursseja

Tiedon esittäminen
maantieteessä (5 op)

Harjoitustyökurssilla perehdytään
maantieteellisen tiedon hankintaan
ja analyysiin. Muun muassa erilaiset
teemakartat, kartoilta mittaaminen
ja tilastot tulevat tutuiksi. Kurssilla
tutustutaan myös kartografiaan kart-
tojen tulkitsemisen ja omien karttojen
tuottamisen kautta. Lisäksi kurssilla
harjoitellaan maantieteellisen raportin
tekemistä.
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Geoinformatiikan
menetelmät I (5 op)

Kurssilla tutustutaan paikkatietoaineis-
toihin sekä yksinkertaisiin paikkatie-
toanalyyseihin. Opetus ja kurssikerrat
kuluvat tietokoneen äärellä. Opiskeli-
jat pääsevät itse hyödyntämään paik-
katietoaineistoja ja analyysejä, sekä te-
kemään mielenkiintoisia karttoja ja jul-
kaisemaan niitä kurssiblogeissaan.

Maantieteen menetelmät (5 op)

Kurssilla käydään läpi maantieteelli-
sissä tutkimuksissa käytettäviä mene-
telmiä luentojen ja harjoitusten avulla.
Kurssilla perehdytään sekä laadullisiin
että määrällisiin menetelmiin. Lisäksi
jokainen opiskelija pääsee tekemään
oman geomorfologisen karttatulkin-
nan.

Maantieteen
projektiharjoituskurssi (5 op)

Kurssilla tehdään projektityö yh-
teistyötahon kanssa, esimerkiksi
jonkun kaupungin tai järjestön kans-
sa. Aihe ja yhteistyötaho vaihtuu
vuosittain, mutta liittyy yleensä
kaupunkisuunnitteluun. Kurssilla

syvennytään ihmismaantieteellisiin
kenttätyömenetelmiin, omien projek-
tien esittämiseen sekä yhteistyöhön
yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa.

Maantieteen kenttäkurssi
(5 op)

Maantieteilijät lähtevät keväällä Lam-
mille kenttäkurssille soveltamaan opit-
tuja taitojaan. Lammilla puuhastellaan
mm. hydrologian, korkeuden sekä il-
maston mittaamismenetelmien ja taaja-
matutkimuksen parissa.

Ihmismaantieteen ja
luonnonmaantieteen kirjatentit
(5+5 op)

Kirjatenttien avulla syvennytään maan-
tieteen keskeisiin teemoihin kirjallisuu-
den avulla. Kirjoissa käsitellään katta-
vasti maantieteen kannalta oleellisia il-
miöitä, teorioita ja käsitteitä, joiden tar-
koituksena on syventää osaamista eri
osa-alueista.

NIKLAS AALTO-SETÄLÄ
TANJA PALOMÄKI
SIIRI SALORANTA
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MFK-OPETTAJAN
KANDIOHJELMA

Kaikille yhteiset opinnot

MFK-407 Johdatus matematiikan, fysiikan ja ke-
mian opetukseen, 2 op
MFK-402 Tiedekasvatus, 5 op
Äidinkieli, 3 op
Toinen kotimainen kieli, 3 op
Vieras kieli, 4 op
Digitaidot, 3 op

Valitse yksi:

□ MFK-404 Matematiikka ja luonnontieteet
yhteiskunnassa, 5 op

□ MFK-406 Työelämäportfolio, 5 op
□ MFK-411 Kokeelliset työt kemian opetuk-

sessa, 5 op

Ensimmäinen opetettava aine

Ensimmäinen opetettava aine voi olla joko mate-
matiikka, fysiikka tai kemia. Valitse yksi.

□ MATEMATIIKKA

Matematiikan perusopinnot

MAT11001 Johdatus yliopistomatematiikkaan, 5
op
MAT11002 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I,
5 op
MAT11003 Raja-arvot ,5 op
MAT11004 Differentiaalilaskenta, 5 op
MAT11005 Integraalilaskenta, 5 op

Matematiikan aineopinnot

MFK-M299 Matematiikan aineenopettajan
kandidaatin tutkielma, 6 op
MAT21001 Lineaarialgbra ja matriisilaskenta II,
5 op
MAT12003 Todennäköisyyslaskenta I, 5 op
MAT21010 Algebralliset rakenteet I, 5 op

MAT21002 Sarjat, 5 op

Valitse toinen:

□ MAT12001 Tilastotiede tutuksi ja R I, 5 op
□ VALT-103 Johdatus yhteiskuntatilastotie-

teeseen, osa

Valitse 20 op:

□ MAT12001 Algebralliset rakenteet II, 5 op
□ MAT21003 Vektorianalyysi I, 5 op
□ MAT21020 Vektorianalyysi II, 5 op
□ MAT21005 Topologia IA, 5 op
□ MAT21006 Topologia IB, 5 op
□ MAT21012 Differentiaaliyhtälöt I, 5 op
□ MAT21013 Differentiaaliyhtälöt II, 5 op
□ MAT21014 Johdatus logiikkaan I, 5 op
□ MAT21015 Johdatus logiikkaan II, 5 op
□ MFK-M310 Johdatus lukuteoriaan ja sen

sovelluksiin, 5 op
□ MAT12004 Tilastollinen päättely I, 5 op
□ MAT21019 Matriisilaskennan sovelluksia,

5 op
□ MAT21007 Mitta ja integraali, 5 op
□ Valitse korkeintaan toinen:

□ MAT12002 Tilastotiede tutuksi ja R
II, 5 op

□ VALT-104 Johdatus yhteiskuntatilas-
totieteeseen, osa 2, 5op

□ Tilastotieteen opintoja (sovittava erikseen),
0-10 op

Matematiikan opetuksen opinnot

MFK-M203 TVT matematiikan opetuksessa, 5 op
Suorita 10 op:

□ MFK-M202 Perusopetuksen matematiikka,
5 op

□ MFK-M304 Lukiomatematiikka, 5 op
□ MAT20002 Matematiikkaa kaikkialla, 5 op
□ TKT10002 Ohjelmoinnin perusteet, 5 op
□ MFK-M303 Yliopistomatematiikka aineen-

opettajan näkökulmasta, 5 op
□ MFK-M205 Matemaattinen ongelmanrat-

kaisu, 2-5 op
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□ FYSIIKKA

Fysiikan perusopinnot

FYS1001 Vuorovaikutukset ja kappaleet, 5 op
FYS1002 Vuorovaikutukset ja aine, 5 op
FYS1003 Sähkömagnetismi, 5 op
FYS1004 Säteilykentät ja fotonit, 5 op
FYS1005 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt,
5 op

Fysiikan aineopinnot

MFK-F299 Fysiikan aineenopettajan kandidaatin
tutkielma, 6 op
MFK-201 Aineenopettajan digitaaliset työkalut
II, 4 op
FYS2003 Kvanttifysiikan perusteet, 5 op
FYS2005 Kvanttifysiikan sovelluksia I - Atomit ja
molekyylit, 5 op
FYS2001 Termofysiikan perusteet, 5 op

Suorita 15 op:

□ FYS2077 Kiinteän maan geofysiikan perus-
kurssi, 5 op

□ FYS2041 Tähtitieteen perusteet I, 5 op
□ FYS2031 Meteorologian ja

säähavainnonteon perusteet, 5 op
□ FYS2002 Termodynaamiset potentiaalit, 5

op
□ FYS2004 Suhteellisuusteorian perusteet, 5

op
□ MFK-F304 Fysiikan käsitteenmuodostus II,

5 op
□ FYS2006 Kvanttifysiikan sovelluksia II - Tii-

vis aine ja alkeishiukkaset, 5 op
□ MFK-F306 Nykyfysiikan kokonaiskuva, 5

op

Suorita 15 op:

□ Fysikaalisten tieteiden aineopintotasoisia
opintojaksoja, 5-15 op

□ Matemaattisten ja laskennallisten menetel-
mien opintojaksoja, 0-10 op

Fysiikan opetuksen opinnot

MFK-F202 Didaktisen fysiikan kokeellisuus I, 5
op

MFK-F203 Didaktisen fysiikan kokeellisuus II, 5
op
MFK-F204 Fysiikan käsitteenmuodostus I, 5 op

□ KEMIA

Kemian perusopinnot

KEK101 Atomit, molekyylit ja vuorovaikutukset,
5 op
KEK102 Orgaaninen kemia I, 5 op
KEK103 Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen ta-
sapaino, 5 op
KEK104 Epäorgaaninen kemia, 5 op
KEK105 Kemian perustyöt, 5 op

Kemian aineopinnot

MFK-K299 Kemian aineenopettajan kandidaatin
tutkielma, 6 op
MFK-201 Aineenopettajan digitaaliset työkalut
II, 4 op
KEK106 Matematiikkaa kemisteille, 5 op
KEK201 Molekyylien rakenne ja spektroskopia,
5 op
KEK202 Yhdisteiden rakenteiden selvittäminen,
5 op
KEK203 Termodynamiikka ja dynamiikka, 5 op
KEK207 Epäorgaanisen kemian työt I, 5 op
KEK209 Orgaanisen kemian työt I, 5 op
MFK-K205 Kestävä kemia, 5 op

Suorita 10 op:

□ KEK204 Orgaaninen kemia II, 5 op
□ KEK205 Biologinen kemia, 5 op
□ KEK206 Fysikaalisen kemian työt, 5 op
□ KEK208 Epäorgaanisen kemian työt II, 5 op
□ KEK210 Orgaanisen kemian työt II, 5 op
□ KEK222 Laskennallinen kemia, 5 op
□ KEK223 Liuoskemia, 5 op
□ KEK224 Instrumenttianalytiikka, 5 op
□ KEK225 Radiokemia, 5 op
□ KEK226 Polymeerikemia, 5 op
□ KEK227 Ympäristökemia, 5 op
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Kemian opetuksen opinnot

MFK-K202 Kemia elinympäristössä, 5 op
MFK-K203 Kemian käsitteet ja ilmiöt opetukses-
sa, 5 op
MFK-K204 Tutkimuksellinen kemian opetus, 5
op

Toisen opetettavan aineen
opinnot

Toisen koulussa opetettavan aineen perusopin-
not 25 op sekä aineopinnot 35 op. Lisäohjeet:
https://studies.helsinki.fi/ohjeet/

artikkeli/tutkintoni-rakenne-ja-laajuus

https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/tutkintoni-rakenne-ja-laajuus
https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/tutkintoni-rakenne-ja-laajuus
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Minustako opettaja?

Yleistä

Toisin kuin useimmat ajattelevat,
ei opettajaksi opiskeleminen ole
pelkästään muiden opettamisen op-
pimista vaan myös oman oppimisen
kehittämistä ja käsitteenmuodostu-
misen oppimista. Vaikka edessäsi
ei siintäisikään opettajan ura edes
varavaihtoehtona, voi opettajankou-
lutus silti antaa uusia eväitä elämään!
Jos et muuta opi, opit ainakin se-
littämään luonnontieteellisiä ilmiöitä
baarissa tyylikkäämmällä tavalla. ML-
tiedekunnassa jokaisella opettajalla
tulee olla (vähintään) kaksi opetetta-
vaa ainetta, sillä työelämässä tarvetta
on käytännössä useamman aineen
opettajalle. Jos opiskelet itsellesi kolme
ainetta, antaa se valmiudet mihin vain.
Ainakin melkein.

Hakeminen

Aineenopettajan koulutukseen voi ha-
kea kolmella tavalla: hakeutumalla ma-
tematiikan, fysiikan ja kemian opet-
tajan kandiohjelmaan päähaussa tai
siirtohaussa, tai täsmentämällä oman
opinto-oikeutensa matematiikan, fysii-
kan ja kemian opettajan maisterioh-
jelmaan heti kanditutkinnon suoritta-
misen jälkeen (ns. maisterioptio). Ma-
tematiikan, fysiikan ja kemian opetta-
jan kandiohjelmaan voidaan hyväksyä
siirtohaussa opiskelijaksi, jos hakija
on suorittanut matematiikan, fysiikan
tai kemian perusopinnot, ja jos haki-
ja suorittaa hyväksytysti aineenopetta-
jan valintakokeen. Jos sisäinen opetta-
juus herää vasta valmistumisen jälkeen,
maisteritutkinnon suorittanut voi ha-
kea opinto-oikeutta erillisiin opettajan
pedagogisiin opintoihin kerran vuodes-
sa järjestettävässä haussa.

Aineenopettajan valintakoe on
ryhmä- tai yksilöhaastattelu. Haas-
tattelun apuna saatetaan käyttää
materiaalia, joka jaetaan haastattelun
alussa. Haastattelun kesto on 20 mi-
nuuttia. Käytännössä hyväksyminen
on lähes varmaa jos olet asiasta kiin-
nostunut eikä sinulla ole rikostaustaa,
joka tekisi sinusta soveltumattoman
alalle – onhan luonnontieteiden opet-
tajista pulaa. Siirtohaku tapahtuu
toukokuussa, ja ryhmähaastattelut
pidetään kesäkuun alussa. Hakuohjeet
löytyvät esimerkiksi Opintopolusta.

Kenties sinäkin haluat tulevaisuu-
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dessa varmistaa työn saannin? Par-
haimmillaan opettajan opintojen suo-
rittaminen muiden maisterinopintojen
päälle vie vain yhden ylimääräisen vuo-
den tai kaksi – riippuen suunnitelmal-
lisuudestasi. Opettajaksi kasvaminen
vie kuitenkin aikaa, ja mitä aiemmin
teet päätöksen ryhtyä opettajaksi, sitä
parempi.

Opintojen rakenne

Aineenopettajan opinnot koostuvat pe-
riaatteessa kahdesta osasta: omassa
koulutusohjelmassa tehtävästä opiske-
lusta ja pedagogisista opinnoista, jot-
ka sisältävät opetusharjoittelut. Näistä
ensimmäinen tarkoittaa siis omassa
kandi- tai maisteriohjelmassasi tapah-
tuvaa opiskelua, joka sekin jakautuu
kahteen osaan. Ensimmäisenä opiskel-
laan teoriaa, eli sitä samaa mitä kaik-
ki muutkin, vaikkapa fyysikolla me-
kaniikkaa, aalto-oppia, termofysiikkaa
jne. Toinen osuus taasen on lähinnä
syventäviin opintoihin kuuluvia kurs-
seja, joissa opetetaan nimenomaan ky-
seisen aineen opettamista – esimerkik-
si käsitteenmuodostusta sekä kokeel-
lisuutta. Pedagogiset opinnot ajoite-
taan maisterivaiheeseen, ja ne suori-
tetaan Kasvatustieteellisessä tiedekun-
nassa. Opetusharjoittelut tapahtuvat jo-
ko normaalikouluissa tai kenttäkouluis-
sa.

Opiskelu

Pedagogiset opinnot järjestää Kasva-
tustieteellinen tiedekunta. Opinnot on

järjestetty neljään eri periodiin yliopis-
ton periodien mukaisesti. Kukin pe-
riodi kannattaa suorittaa yhden jak-
son aikana täysin; seuraavan periodin
kurssien osallistumisedellytyksenä on
pääsääntöisesti edellisen periodin kurs-
sien suorittaminen. Opinnot on siis
hyvä suorittaa numerojärjestyksessä,
ensimmäisenä syyskuussa alkaa en-
simäinen periodi. Periodien suoritta-
misen välillä on toki mahdollista pitää
taukoa, eikä kaikkia pedagogisia opin-
toja ole välttämätöntä suorittaa yhden
vuoden aikana. Voi esimerkiksi suorit-
taa syksyn kaksi ensimmäistä periodia
ensin ja vuoden päästä jatkaa kahden
jälkimmäisen periodin kanssa.

Pedagogiset opinnot koostuvat aine-
didaktiikasta, harjoittelusta ja muista
opinnoista. Opettajaopintojen suoritta-
misessa kannattaa varautua koulumai-
suuteen: miltei kaikilla kursseilla on
läsnäolopakko, ja opetus voi alkaa aa-
mulla jo klo 8 ja kestää lähes kellon
ympäri. Kontaktiopetuksen lisäksi on
tehtävä useita pieniä kirjallisia töitä, ku-
ten esseitä, sekä perehdyttävä oppikir-
joihin ja muuhun materiaaliin. Lisäksi
ainakin ainedidaktiikasta ja opetushar-
joittelusta tehdään portfolio eli kan-
sio, johon kirjoitetaan itsearviointi sekä
muuta pohdintaa ja kerätään opintojen
aikana tehtyjä tehtäviä.

Opinnot voivat vaikuttaa raskail-
ta, mutta vastapainoksi opiskelijoi-
den yhteishenkeä on pidetty hyvänä.
Opintojen aikana kannattaakin luo-
da suhteita kanssaopiskelijoihin, sillä
niistä lienee varmasti sekä iloa että
hyötyä tulevina opiskelu- ja työvuosi-
na. Opettajan pedagogisten opintojen
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käytännöistä ja kokemuksista opiskeli-
jan näkökulmasta kannattaakin myös
kysellä jo etukäteen vanhemmilta opis-
kelijoilta.

Aineenhallinnalliset opinnot

Aineenhallinnalliset vaatimukset vaih-
televat varsin laajasti riippuen en-
simmäisestä ja toisesta opetettavasta ai-
neestasi. Esimerkiksi fysiikassa ja ke-
miassa töihin kuuluu opetuslaborato-
riotöitä (kyllä – kemian ja fysiikan
opettajaopiskelijat pääsevät suoritta-
maan 10 op ylimääräisiä laboratorioi-
ta!) kun taasen matematiikassa opin-
not ovat hyvin pitkälti samaa kuin ei-
opettajaopiskelijoillakin, tosin erilaisel-
la lähestymistavalla. Erilaisia ainevaa-
timuksia on yhtä paljon kuin opetetta-
via aineitakin, joten tarkempia tietoja
varten käy kurkkaamassa opetussuun-
nitelmaa hyvissä ajoin!

Tärkeintä on pitää huoli, että aineen-
hallinnallisia kursseja on suoritettuna
tarpeeksi siirtyessä opetusharjoittelu-
vaiheeseen. Yleisesti ottaen perushar-
joitteluvaiheessa ensimmäisestä opetet-
tavasta aineesta tulee olla suoritettuna
merkittävä osa ja toisesta opetettavasta
perusopinnot, ja syventävässä harjoitte-
lussa ensimmäisestä suoritettuna tulee
olla jonkin verran syventäviä opintoja
ja/tai laboratoriotöitä, toisessa aineo-
pintojen tulisi olla paketissa.

Aineenopettajan
koulutuspedagogiset opinnot
(60 op)

Suorittamalla kasvatustieteen perus-
ja aineopinnot eli opettajanpedagogi-
set opinnot (60 op) saa aineenopetta-
jan pätevyyden, joka vaaditaan muun
muassa perusopetuksen ja lukion ai-
neenopettajilta. Opinnot suoritetaan
maisterintutkinnon sivutieteenalana.
Käytännössä painolasti jakautuu oikein
ajoitettuna noin 50/50 keväälle ja syk-
sylle.

Ainedidaktiikka

Ainedidaktiikka on osana useissa pe-
dagogisten opintojen kursseissa, joita
ovat Opetuksen suunnittelu, toteutus
ja arviointi, Opetussuunnitelma ja op-
pilaitoksen kehittäminen sekä Opetta-
ja työnsä tutkijana. Ainedidaktiikas-
sa perehdytään omien opettavien ai-
neiden opettamiseen luentojen ja pien-
ryhmässä tehtävien harjoitusten sekä
keskustelujen avulla. Käsittelyssä on
muun muassa opetussuunnitelma, op-
pitunnin pitäminen, opetusmateriaalit
ja arviointi. Ainedidaktiikkaan kuuluu
myös seminaarityön tekeminen kurs-
silla Opettaja työnsä tutkijana, eli pie-
nimuotoisen kasvatustieteellisen tutki-
muksen tekeminen jostakin vapaasti
valittavasta aiheesta, joka liittyy opet-
tavaan aineeseen ja sen opettamiseen.
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Opetusharjoittelu

Opetusharjoitteluihin voi ilmoittautua
heti, kun aineopintotasoisia kursseja
on suoritettu riittävä määrä. Harjoit-
telut tehdään pääsääntöisesti maiste-
rivaiheessa Norsseissa, joissa jokainen
harjoittelija saa kaksi ohjaavaa opetta-
jaa, yhden kummastakin opetettavasta
aineestaan. Perusharjoittelun ohjaava
opettaja on yleensä eri kuin syventävän
harjoittelun. Kullekin harjoitustunnil-
le on tehtävä huolellinen tuntisuunni-
telma. Käytännössä eri ohjaavien opet-
tajien vaatimat työmäärät vaihtelevat;
joku saattaa katsoa summittaisen tun-
tisuunnitelman tunnin aikana oppi-
laiden laskiessa, kun taas toinen va-
raa keskusteluun koko hyppytuntinsa
ja haluaa saada tarkan suunnitelman.
Muistathan varata riittävästi aikaa tun-
tien suunnitteluun ja toteutukseen!

Varsinkin tietotekniikan tunnit ovat
yleensä aiheista, joihin joutuu ensin it-
se tutustumaan, jollei ole esimerkiksi
Corel Draw tai Visual Basic -ekspertti.
Ennen omia tunteja kannattaa käydä
seuraamassa opetusryhmää muiden ai-
neiden tunneilla; näin oppii tuntemaan
luokan ja huomaamaan, minkälaisia
työtapoja siellä voi käyttää. Joissakin
luokissa saa helposti aikaan hyviä kes-
kusteluja, mutta toisissa kyselevää ope-
tusta ei kannata edes yrittää. Harjoitte-
luja pidetään opettajaopintojen ehdot-
tomasti antoisimpana osana, josta kan-
nattaa ottaa kaikki irti – toisin sanoen
OPPIA!

Muut opinnot

Muut opinnot pitävät sisällään neljä
kurssia yleisiä kasvatustieteen opin-
toja: Didaktiikka, Oppimisen psyko-
logia, Kasvatuksen yhteiskunnalliset,
kulttuuriset ja filosofiset perusteet sekä
Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki. Kurs-
seihin sisältyy pienryhmätyöskentelyä,
jossa pyritään linkittämään kurssien
sisältöä opettajan työhön.

Tentit pitävät sisällään esseiden kir-
joittamista ja sähköisiä monivalin-
toja, ja ne ovat suhteellisen help-
poja. Tentittävän materiaalin tarkka
läpikäyminen ei siis ole välttämätöntä.
Maalaisjärjellä ja omilla ajatuksilla
pääsee pitkälle, ja jos osaa laittaa jon-
kun kirjassa ja/tai luennolla mainitun
aiheeseen liittyvän teorian ja kasva-
tustieteilijän nimen esseeseen, pääsee
huippuarvosanoihin.

Opiskelupaikat

Opetus järjestetään suurimmaksi osak-
si Kasvatustieteellisen tiedekunnan ti-
loissa Siltavuorenpenkereellä. Siltavuo-
renpenkereeltä löytyy mm. Kasvatus-
tieteellisen tiedekunnan kirjasto Miner-
va, jossa on opiskelijatiloja, sekä Unica-
fe Olivia. Joitakin massaluentoja voi
olla keskustakampuksellakin (Portha-
nia, päärakennus). Perusharjoittelu ja
syventävä harjoittelu suoritetaan pää-
sääntöisesti jommassakummassa Hel-
singin yliopiston yliopiston harjoittelu-
koulussa eli Norssissa. Helsingin nor-
maalilyseo sijaitsee Ratakadulla ja Vii-
kin norssi Viikissä. Yliopisto jakaa har-
joittelupaikat.
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Tiedotus

Aineenopettajan pedagogisia opinto-
ja koskeva tiedotus (mm. ilmoittautu-
miset, tutkintovaatimukset, opetusajat
ja -paikat, tenttikirjat, muutokset sekä
muu ajankohtainen tiedotus) löytyvät
Sisusta.

HAO RY:N HALLITUS
RISTO KARINKANTA
KAISA VÄÄTÄINEN
MIKKO PELLINEN
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Aineenopettajan kursseja

Matematiikan opetuksen
opinnot

Perusopetuksen matematiikka (5 op)

Perusopetuksen matematiikka -kurs-
silla tutustutaan nimensä mukaisesti
peruskoulun matematiikan opetuksen
sisältöihin ja erilaisiin tapoihin oppia
ja opettaa matematiikkaa. Sisältöihin
perehdytään opetussuunnitelman pe-
rusteiden ja oppimateriaalien kaut-
ta. Kurssiin kuuluu lähiopetusta, ja
lähiopetuskerroilla odotetaan aktiivista
läsnäoloa. Työskentelytapoihin kuulu-
vat myös ryhmätyöt ja yhteinen keskus-
telu.

Kurssin aikana aineenopettajaopiske-
lija muodostaa kuvaa itsestään opetta-
jana ja vahvistaa käsitystään peruskou-
lussa opetettavista aiheista. Keskuste-
lua rikastuttaa se, että kurssilla voi olla
opiskelijoita hyvinkin erilaisista taus-
toista.

Matematiikkaa kaikkialla (5 op)

Matematiikkaa kaikkialla -kurssilla
nähdään, miten matematiikka on
osa meidän jokapäiväistä elämää ja
käydään ryhmissä läpi monenlai-
sia matemaattisia ilmiöitä. Kurssiin
sisältyy luentoja, jotka ovat joka toinen
viikko, netissä palautettavia monivalin-
tatehtäviä, jotka ovat melko helppoja,
sekä viikoittainen “leikki”-ryhmä,
jossa tarkastellaan matemaattisia

luonnonilmiöitä. Kurssin voi suorittaa
myös MOOC-verkkokurssina. Kurssi
kestää puoli vuotta mutta työmäärään
nähden se ei ole yhtään hankala.

TVT matematiikan opetuksessa (5 op)

Kurssi koostuu erilaisista matematii-
kan opetukseen liittyvistä osasuorituk-
sista, joihin kuuluu esimerkiksi Geo-
gebran käyttöä, symbolista laskentaa
tietokoneohjelmistoilla tai ohjelmoin-
tia. Opiskelijana saat itse valita itseäsi
kiinnostavia tai hyödyllisimmiksi ko-
kemiasi aiheita. Osasuorituskursseilla
opitaan paljon hyödyntämään esimer-
kiksi sähköisissä ylioppilaskirjoituksis-
sa käytettäviä ohjelmistoja.

Fysiikan opetuksen opinnot

Didaktisen fysiikan kokeellisuus I–II
(5+5 op)

Nämä kurssit painottavat kouluis-
sa tehtäviä kokeellisia töitä ja nii-
den perustalle rakennettavaa opetusta.
Kursseilla suunnitellaan ja toteutetaan
sarja erilaisiin fysiikan aihealueisiin
sopivia työsarjoja, joista kirjoitetaan
työselostukset, jotka sisältävät graafisia
esityksiä käsiterakenteista. Kursseihin
kuuluu myös luennot, joilla esitellään
kokeellisia töitä.
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Fysiikan käsitteenmuodostus I:
klassinen fysiikka (5 op)

Käsitteenmuodostuksessa perehdytään
fysiikan käsiterakenteisiin ja kehitetään
kokonaisuuksien hallintaa fysiikan il-
miöistä. Kurssilla painotetaan sitä, mi-
ten käsiterakenteet ovat kehittyneet
kokeellisilla töillä. Kurssin suoritta-
miseen kuuluu luento-osuus ja har-
joitukset, joista osa tehdään verkko-
opetuksena. Tehtäviin kuuluu keskus-
teluharjoituksia, joissa muun muassa
reflektoidaan omaa oppimista ja kehi-
tetään omaa osaamista harjoituksilla ja
käsitekaavioilla.

Kemian opetuksen opinnot

Kemia elinympäristössä (5 op)

Kemia elinympäristössä (eli tutta-
vallisemmin KELI) -kurssilla pe-
rehdytään siihen, millä keinoilla
kemian opetuksesta saadaan mielen-
kiintoa herättävämpää esimerkiksi
hyödyntämällä erilaisia oppimis-
ympäristöjä. Kurssilla tehdään vierai-
luja ja suurimpana työnä ryhmissä
kehitetään oma kemiallinen koe
peruskouluun tai lukioon sovelletta-
vaksi. Koetta testataan ja kehitetään
eteenpäin.

Kemian käsitteet ja ilmiöt
opetuksessa (5 op)

KÄSI-kurssilla tutustutaan kemian
perusopetuksen ja lukio-opetuksen
opetussuunnitelmiin ja keskeisiin
sisältöihin ja ilmiöihin ja suunnitellaan

omia opetuskokonaisuuksia. Kuten
muutkin kemian opetuksen kurssit,
kurssi on hyvin opiskelijalähtöinen
ja siellä pääsee paljon tekemään itse
perinteisten luentojen lisäksi. Kurs-
silla tutustutaan myös opetuksessa
käytettäviin TVT-sovelluksiin sekä
laaditaan kattava materiaalipankki
kemian keskeisimmistä käsitteistä.

Tutkimuksellinen kemian opetus
(5 op)

Tutkimuksellinen kemian opetus- eli
tuttavallisemmin Tutki-kurssilla harjoi-
tellaan kokeellista ja tutkimuksellista
työskentelyä opettajana työskentelyä
varten. Kurssilla suunnitellaan kokeel-
lisia töitä ja päästään myös toteutta-
maan niitä käytännössä. Tämän lisäksi
perehdytään myös kemikaalivaraston
hoitamiseen, mikä useimmiten kuuluu
kemian opettajan vastuualueisiin kou-
lussa.
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BACHELOR OF
SCIENCE

Compulsory common studies

BS4001A Introduction to Modern Science, 2 cr
BS4001B Modern Science working groups, 5 cr
BS4002 Working life skills, 0-5 cr
BS4003 Work-life practice, 0-5 cr
Student’s digital skills, 3 cr
English language studies, 4 cr

For students who have completed their seconda-
ry education in Finnish or Swedish:
Native language studies, 3 cr
Second national language studies, 3 cr

Students who have completed their secondary
education in a language other than Finnish or
Swedish:
Finnish language studies, 0-6 cr
Swedish language studies, 0-6 cr

Compulsory common studies

Choose following if not included in the compul-
sory basic studies of your study track:
BSMA1001 Linear algebra and complex numbers,
5 cr
BSMA1002 Calculus IA: Limits and differentia-
tion, 5 cr
BSMA1003 Calculus IB: Integration, 5 cr
MAT12001 Basics of statistics and R-
programming I, 5 cr
BSCS1001 Introduction to Programming, 5 cr
BSCS1002 Advanced Course in Programming, 5
cr

Study track specific studies

Choose either the chemistry, computer and da-
ta science, mathematics and statistics or physics
study track.

□ CHEMISTRY

Basic studies

BSCH1001 Atoms, Molecules and Interactions, 5
cr
BSCH1002 Energy, Reactivity and Chemical Equi-
librium, 5 cr
BSCH1003 Organic Chemistry 1, 5 cr
BSCH1004 Inorganic Chemistry, 5 cr
KEK105 Basic laboratory work in chemistry, 5 cr

Subject studies

BS4006 BSc thesis, 6 cr
BS4005 Seminar, 4 cr
BSCH2001 Organic Chemistry 2, 5 cr
KEK202 Resolving structure of molecules, 5 cr
KEK209 Subject studies labworks in organic che-
mistry 1, 5 cr
KEK210 Subject studies labworks in organic che-
mistry 2, 5 cr
KEK207 Subject studies labworks in inorganic
chemistry 1, 5 cr
KEK208 Subject studies labworks in inorganic
chemistry 2, 5 cr
An elective chemistry intermediate level (E2)
course, 5 cr
Choose 10-25 cr:

□ BSPH1001 Interactions and bodies 5 cr
□ BSPH1002 Matter and interactions 5 cr
□ BSPH2004 Introduction to quantum phy-

sics 5 cr
□ BSPH2001 Basics of thermophysics 5 cr
□ BSPH2005 Applications of quantum phy-

sics I: atoms and molecules 5 cr

Other studies, 0-45 cr

□ COMPUTER AND DATA
SCIENCE

Basic studies

BSCS1001 Introduction to Programming, 5 cr
BSCS1002 Advanced Course in Programming, 5
cr
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BSCS1003 Datastructures and Algorithms, 10 cr
TKT10005 Computer Organization I, 5 cr

Subject studies

BS4006 BSc thesis, 6 cr
BS4005 Seminar, 4 op
BSCS2001 Introduction to Databases, 5 cr
BSCS2002 Computing and Society, 5 cr
TKT20003 Operating Systems, 5 cr
BSCS2004 Models of Computation, 5 cr
BSCS2005 Introduction to Networking, 5 cr
DATA11001 Introduction to Data Science, 5 cr
Choose at least 10 cr

□ DATA15001 Introduction to Artificial Intel-
ligence, 5 cr

□ TKT20009 Introduction to Cyber Security, 5
cr

□ TKT21004 Computer Architecture, 5 cr

Elective studies in computer and data science,
0-35 cr
MAT12003 Probability Calculus I, 5 cr
MAT12002 Basics of statistics and R-
programming II, 5 cr
Elective courses in Mathematics, 15 cr

□ MATHEMATICS AND
STATISTICS

Basic studies

BSMA1001 Linear algebra and complex numbers,
5 cr
BSMA1002 Calculus IA: Limits and differentia-
tion, 5 cr
BSMA1003 Calculus IB: Integration, 5 cr
BSMA1004 Advanced calculus, 5 cr
MAT12003 Probability calculus I, 5 cr
Elective courses:

□ MAT12002 Basics of statistics and R-
programming II, 5 cr

□ MAT12004 Statistical Inference I, 5 cr
□ MAT12005 Project in data-analysis, 5 cr

Subject studies

BS4006 BSc thesis, 6 cr
BS4005 Seminar, 4 cr
BSMA1005 Series, 5 cr
BSMA2001 Linear algebra and matrices II, 5 cr
BSMA2002 Introduction to vector analysis, 5 cr
BSMA2003 Measure and integration, 5 cr
Alternative subject studies in mathematics and
statistics, 15 or 25 cr
Freely chosen study module, 25+ cr
Other studies, 0-35 cr

□ PHYSICS

Basic studies

BSPH1001 Interactions and bodies, 5 cr
BSPH1002 Matter and interactions, 5 cr
BSPH1003 Electromagnetism, 5 cr
BSPH1004 Radiation fields and photons, 5 cr
FYS1016Laboratory Exercises in Basic Studies of
Physics I, 2 cr
FYS1017 Laboratory Exercises in Basic Studies of
Physics II, 3 cr

Methodological studies

BSMA2002 Introduction to vector analysis, 5 cr
Elective courses:

□ BSMA1004 Advanced calculus, 5 cr
□ BSMA1005 Series, 5 cr

Subject studies

BS4006 BSc thesis, 6 cr
BS4005 Seminar, 4 cr
BSPH2001 Basics of thermophysics, 5 cr
BSPH2002 Thermodynamic potentials, 5 cr
BSPH2003 Physical basis of computing, 5 cr
BSPH2004 Introduction to quantum physics, 5 cr
BSPH2005 Applications of quantum physics:
atoms and molecules, 5 cr
BSPH2006 Applications of quantum physics: so-
lid state and elementary particles, 5 cr
FYS2008 Physics’ subject studies laboratory
exercises, 5 cr
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Elective studies in physics, 0-45 cr
Other studies, 0-50
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Course descriptions

Compulsory Common Studies

Introduction to Modern Science (2 cr)

This course provides an overview of
the programme and introduces stu-
dents to its four different study tracks
(chemistry, computer and data science,
mathematics and statistics and phy-
sics), along with several masters pro-
grammes that naturally follow from
each respective track. It consists of pre-
sentations given by university profes-
sors or experts in their fields on various
scientific topics and can be either very
interesting or very boring depending
on your attitude.

Modern Science working groups (5
cr)

The course is a continuation of Intro-
duction to Modern Science. It is more
interactive and concludes with a group
project in which students give a presen-
tation on a chosen scientific topic. The
course also requires an essay but the
grading of this paper is quite lenient so
it should not be cause for stress.

Linear algebra and complex numbers
(5 cr)

For this course it is a good idea to start
working through the exercises well in
advance. The internet and your fellow
classmates are an excellent source of

help and information. Be ready to note
some of Tuomo’s best one liners.

Calculus IA: Limits and
differentiation (5 cr)

The course goes through proofing more
in depth, which is helpful if you have
not done mathematical proofs before.

Calculus IB: Integration (5 cr)

This course is a continuation of Li-
near algebra and complex numbers and
Calculus IA: Limits and differentiation.
It will be easier if you learned the con-
tent of those two courses well.

Basics of statistics and
R-programming I (5 cr)

The hardest part of this course is instal-
ling the software you need to complete
it. Be sure set aside enough time to do
this before the start of the course.

Basics of Programming (5 cr)

For this course read through the task
descriptions. It can seem like a lot of
text, but they are helpful. It is also help-
ful if you try the exercises before going
to class so that you can ask about them
if you are struggling. The teacher will
also inform you that if you have alrea-
dy done some programming in the past,
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you can opt to skip this course by ta-
king an exam.

Advanced Course in Programming (5
cr)

This course is fairly similar to Basics of
Programming. It is a continuation of it,
so the exercises and exam are like those
of the first course, just at a higher level.

Chemistry

Basic laboratory work in chemistry (5
cr)

The registration for lab courses starts
fairly early and they fill up quickly, so
check a couple weeks before the next
quarter begins when the sign-up for
them opens. This course also consists
of a lab safety section that needs to be
completed prior to the start of actual
lab work. Furthermore, you won’t be
able to work in the lab if you don’t pass
the exam at the end of the lab safety sec-
tion. Nevertheless, this should not be
cause for stress, just make sure to learn
the lab safety information and that you
have enough time to retake the exam if
you don’t pass the first time around.

Atoms, Molecules and Interactions (5
cr)

If you have taken higher level chemi-
stry as part of the International Bacca-
laureate Degree Programme, this cour-
se should be fairly straightforward.

Energy, Reactivity and Chemical
Equilibrium (5 cr)

This course is not a continuation of
Atoms, Molecules and Interactions, but
shares certain similarities. It is also fair-
ly straightforward if you have taken
higher level chemistry as part of the In-
ternational Baccalaureate Degree Pro-
gramme.

JULIA HIETAVIRTA
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Kieliopinnot

Kaikkien matemaattis-luonnontie-
teellisessä opiskelevien täytyy suorit-
taa tietty määrä kieliopintoja. Ei, kie-
listä et pääse eroon lukion käytyäsi
– tämä on joillekin tuskallinen, toisil-
le iloinen uutinen. Pakollisia opintoja
ovat toisen kotimaisen kielen, vieraan
kielen ja äidinkielen opinnot.

Äidinkieltä lukuun ottamatta kiel-
ten opettamisesta huolehtii yliopistol-
la Kielikeskus. Kielikeskuksen kurssi-
tarjonta on varsin laaja. Voit aloittaa il-
man mitään esitietoja tai jatkaa siitä,
mistä lukiossa jäi kesken. Huomaa,
että aivan ummikoille tarkoitetut kurs-
sit aloittavat “Terve, mitä sinulle kuu-
luu?” -tasolta. Jos olet jo suorittanut pa-
rikin kurssia lukiossa, niin kannattaa
mennä vähän haasteellisemmalle kurs-
sille. Jos on epäselvyyttä, mille tasol-
le mennä, voit mennä keskustelemaan
kielen opettajatuutorin kanssa. Kieli-
keskus sijaitsee Fabianinkatu 26:ssa

(F26) oppimiskeskus Aleksandrian ja
opiskelijakirjaston vieressä. Suurinta
osaa kursseista ei kuitenkaan pidetä
tässä rakennuksessa, vaan pitopaikat
on hajautettu pitkin kaupunkia yliopis-
ton eri rakennuksiin. F26:ssa sijaitse-
vat opetustilojen lisäksi Kielikeskuksen
opintotoimisto (sisääntuloaula, 1. krs)
sekä hallinto. Kielikeskuksen opetta-
jien työtilat ovat puolestaan Vuorika-
tu 5:ssä. Oppimiskeskus Aleksandrias-
sa (F28) sijaitsevat Kielikeskuksen it-
seopiskelutilat, joissa voi opiskella it-
senäisesti 50 kieltä ja saada itseopiske-
luohjausta.

Kielten kurssit ovat perinteisesti
täyttyneet hyvin nopeasti, joten il-
moittautumisten suhteen kannattaa
olla ripeä! Sisussa kielten kurssi-
vaihtoehtoja löytyy monia samoilla
nimikkeillä, mutta matemaattis-
luonnontieteellisessä tiedekunnassa
järjestettävät kielikurssit tunnistat
kurssinimeen upotetusta lyhenteestä
“malu”, esimerkiksi englanninkie-
len kohdalla “KK-ENMALU” tai
puolestaan ruotsinkielen kohdalla
“KK-RUMALU” jne.

Pakolliset kieliopinnot

Vieraan kielen opinnot (4 op)

Vieraan kielen tutkintovaatimusten
mukaiset taidot voi osoittaa joko osal-
listumalla kurssille, lähes itsenäisinä
ALMS-opintoina (Autonomous
Learning Modules), suorittamalla
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kurssin korvaavan kokeen, IELTS-
(https://finnbrit.fi/ielts/)
tai TOEFL-kokeella (http:
//www.ets.org/toefl) tai yliopis-
ton kansainvälisessä vaihdossa
tehdyillä vastaavilla kieliopinnoilla.
Vaihtoehtoisia kieliä ovat ainakin
englanti, arabia, italia, japani, kiina,
portugali, ranska, saksa, tanska, venäjä
ja viro. Jos uskoo taitoihinsa, kannattaa
toki kokeilla kurssia korvaavaa koetta
– osa opiskelijoista sen läpäiseekin.
Tutkintoon vaadittavan vieraan kielen
lähtötaitotaso pitää olla Eurooppalai-
sen viitekehyksen mukaan englannissa
B2 ja muissa kielissä B1. Esimerkiksi
jonkin kielen alkeis- tai jatkokurssi
ei käy vieraan kielen korvaavaksi
suoritukseksi.

Jatkoteksti koskee englannin opin-
toja, joilla varmaan useimmat kuittaa-
vat pakollisten kieliopintojen osuuden.
Muiden kielten käytännöt saattavat
kurssin korvaavan kokeen tai kurssien
osalta olla hieman erilaiset. Kurssin
korvaava koe koostuu kolmesta osas-
ta: ykkösosassa testataan lukemisen
ja kirjoittamisen hallintaa, kakkososas-
sa kuullunymmärtämistä ja viimeinen
osio on kymmenminuuttinen haastat-
telu, jonne pääsee vain, jos kaksi en-
simmäistä osaa sujuivat hyvin. Jos kaik-
ki osiot menivät hyvin, kuittautuvat pa-
kolliset kieliopinnot tällä, muuten jou-
tuu käymään koetuloksista riippuen
yhden tai kaksi kurssia.

Jos kurssin korvaava koe meni huo-
nosti tai ei muuten vaan innosta, voi
kieliopintojen neljä opintopistettä suo-
rittaa myös osallistumalla kursseil-
le. Kurssit saa valita melko vapaas-

ti myös edistyneemmistä kursseista,
mutta yleensä ensimmäisenä suorite-
taan perustason kurssi (2 op), jolla
harjoitellaan kirjoittamista, tekstien lu-
kemista ja jutellaan. Tämän jälkeen
valitaan kurssitarjonnasta yksi kah-
den opintopisteen vähän edistyneem-
pi kurssi, joita löytyy eri painotuksil-
la. Kursseista pääsee kyllä läpi, vaik-
ka joku osio ei aluksi oikein sujuisi-
kaan – opettajien kanssa voi jutella
mahdollisista lisätöistä. Vieraan kie-
len opinnot voi halutessaan suorit-
taa heti opiskelun alussa, sillä kieli-
taitoa tarvitaan varsinkin luettaessa
vieraskielisiä kurssikirjoja. Muutenkin
vähintään kelvolliset englannin kie-
len taidot ovat ML-aineiden aloilla
käytännön välttämättömyys.

Toisen kotimaisen kielen opinnot
(3 op)

Vieraan kielen tavoin voi tämänkin
opintojakson suorittaa kahdella taval-
la: osallistumalla kurssille tai suoritta-
malla kolmiosaisen kielikokeen. Koe
on vaikeampi kuin vieraassa kielessä.
Koetta suositellaan niille, jotka ovat
saaneet ylioppilaskokeessa vähintään
Magnan ja/tai harjoittaneet kielitaito-
aan esim. työelämässä. Kokeessa edel-
lytetään lukion oppimäärän lisäksi pe-
rehtymistä opiskelualan sanastoon, ter-
meihin, suulliseen ilmaisuun sekä su-
juvaan kirjoittamiseen. Vaikka tämä
kuulostaa hankalalta, kannattaa aina
yrittää.

Koe on kolmiosainen. En-
simmäisessä osassa testataan oman
alan keskeisen terminologian ja perus-

https://finnbrit.fi/ielts/
http://www.ets.org/toefl
http://www.ets.org/toefl
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kieliopin hallintaa. Jos tästä pääsee
läpi, saa osallistua kirjoitus- ja suul-
liseen kokeeseen, jossa pitäisi osata
keskustella omaan alaan liittyvistä
kysymyksistä. Useimmat suorittanevat
opintojakson kolme opintopistettä
kuitenkin kurssilla, jonka päätteeksi on
suullinen ja kirjallinen koe. Täälläkin
kannattaa kysellä lisätöitä, jos koe ei
ensimmäisellä kerralla oikein sujunut
– opettajat ovat yleensä ihan mukavia
ja yhteistyöhaluisia, joten kurssin saa
kyllä aina jotenkin suoritettua! Toinen
kotimainen kannattaa suorittaa aika pi-
kaisesti, ainakin niin nopeasti, etteivät
vanhat opit ehdi unohtua. Suositeltava
paikka on toinen opiskeluvuosi tai jo
ensimmäisen vuoden kevät.

Moodlessa löydät esimerkiksi ruot-
sin taitotason testin, jonka perusteel-
la saat tietoosi, että olisiko relevanttia
käydä kertauskurssi ennen “varsinai-
selle” kurssille osallistumista. Testi on

toinen nopea vaihtoehto kartoittaa oma
taitotaso.

Äidinkielen opinnot (3 op)

Nykyiseen tutkintoon kuuluu jon-
kin verran äidinkielen opintoja, joi-
den järjestämisestä vastaa tiedekun-
ta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että
äidinkielen opinnot suoritetaan tiede-
kunnassamme esimerkiksi LuK -tut-
kielman, seminaariesitelmän tai jon-
kin pääaineen kurssin yhteydessä niin,
että äidinkielen kolmen opintopisteen
suullisen ja kirjallisen viestinnän vaati-
mukset täyttyvät. Käytännöt ovat vasta
muotoutuneet, joten omia ideoita, vaih-
toehtoja ja palautetta kannattaa esittää –
parhaimmillaan voi jopa päästä vaikut-
tamaan oman kandiohjelman tuleviin
käytäntöihin!
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Kursseista

Kielikeskuksen opinto-oppaassa on
ilmoittautumisohjeiden ja kurssitar-
jonnan lisäksi myös muuta käytännön
tietoa Kielikeskuksen opetuksesta,
itseopiskelusta ja kielten verkko-
opiskelumateriaaleja. Kursseille ja ko-
keisiin ilmoittaudutaan pääsääntöisesti
Sisussa.

Ilmoittautuminen alkaa kahta viik-
koa ennen ja päättyy viikko ennen
periodin alkamista. (Koeilmoittautu-
minen päättyy viikkoa ennen koeti-
laisuutta. Tarkista poikkeukset Sisus-
ta.) Tietokoneen ääressä ei tarvitse ol-
la heti kurssi-ilmoittautumisen alkaes-
sa; riittää, että ilmoittaudut ajoissa!
Käytännössä kuitenkin, mikäli haluat
varmistaa paikkasi kurssilla, suositte-
lemme ilmoittautumaan kurssille mah-
dollisimman pian ilmoittautumisajan
alkaessa!

Älä kuitenkaan ilmoittaudu turhaan
ja muista peruuttaa ilmoittautumisesi,
jos et voikaan osallistua opetukseen.
Liian moni opiskelija jää turhaan ilman
kurssipaikkaa vain siksi, että itsekkäät
jurpot jättävät peruuttamatta saadun
paikkansa kurssilla, vaikka eivät osal-
listu opetukseen.

Ensimmäiselle luennolle on syytä
mennä tai todennäköisesti menettää
paikkansa jollekin jonottajalle. Aikai-
semmin kannustettiin jonottajiakin me-
nemään ensimmäiselle kokoontumis-
kerralle, jos todella oli innostusta
päästä kurssille. Näin ei ole enää,
vaan nykyisin Sisussa ilmoittautumis-
ta painotetaan. Tästä huolimatta en-
simmäiselle kokoontumiskerralle me-

nevä jonottaja saattaa päästä kurs-
sille, sillä kaikkihan on mahdollis-
ta, jos oikein yrittää. Ensimmäisellä
luennolla selviävät myös kurssin ylei-
set järjestelyt ja käytännöt. Kannat-
taa huomata, että suhtautuminen pois-
saoloihin saattaa olla ihan erilai-
nen kuin omassa tiedekunnassa! Ylei-
nen käytäntö Kielikeskuksen kurs-
seilla on vähintään noin 80 %:n
läsnäolovelvollisuus ja kurssiin kuulu-
vien tehtävien suorittaminen.

Varsinainen kurssin sisältö riippuu
paljon kurssin vetäjästä. Joillain paah-
detaan kielioppia, toisilla vain keskus-
tellaan ja lueskellaan tekstejä. Tunteja
on yleensä muutama viikkoa kohden,
ja vetäjät voivat poiketa hyvinkin pal-
jon pölyisistä yliopistoluennoitsijoista.
Kannattaa kysyä jo kurssin käyneiltä
opiskelijoilta, mitä opettajaa he suo-
sittelevat. Kurssien ja loppukokeiden
vaikeustaso ei ole mahdoton – jos ai-
emmat taidot ovat heikot, joutuu te-
kemään hiukan töitäkin, mutta suurin
osa opiskelijoista pärjää vain pienellä
kertauksella. Lisäksi monissa kielissä
järjestetään valmentavia ja kertauskurs-
seja, jos tiedot kaipaavat päivittämistä
ennen varsinaiselle kurssille menoa.

Muuta kielellistä toimintaa

Kurssien ja korvaavien kokeiden
lisäksi Kielikeskuksella järjestetään
myös vapaaehtoista, sosiaalista toi-
mintaa. Mikäli olet kiinnostunut
kielitaidon harjoittelusta muiden ih-
misten kanssa, voivat viikoittaiset
Kieliklubit olla sinulle oikea paik-
ka. Ryhmässä on yleensä kyseistä
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kieltä äidinkielenään puhuva henkilö
joka osaa auttaa kieleen liittyvissä
kysymyksissä. Kieliklubeihin osallistu-
minen kannattaa sillä voit saada uusia
ystäviä!
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Yleistä höpötystä sivutieteenaloista

Toisten tieteenalojen lukeminen on
yksi niitä asioita, joissa sekakäyttö
kannattaa. Valmistuttuasi et tulisi
olemaan osa täsmälleen samanlaisia
tutkintotodistuksia heiluttavien kloo-
nien armeijaa, mistä on esimerkiksi
työnhaussa. Jännillä sivutieteenaloilla
ilostutat elämääsi muutenkin, joudut-
han joka tapauksessa aika monta vuot-
ta elämästäsi yliopistolle uhraamaan.

Opiskelijana kannattaa hyödyntää
sekin etu, että pääset käsiksi moniin
eri kursseihin. Valmistuneena voi olla
huomattavasti hankalampi puljata it-
selleen oikeus johonkin tiettyyn opin-
tokokonaisuuteen. Toteuta siis haavee-
si jo nyt eikä vasta vapaavalintaisen
ikäkriisin koittaessa. Kannattaa kuiten-
kin tarkistaa oman tutkintosi maksimi-
laajuus. Loputtomasti opintopisteitä ei
voi tutkintoon sisällyttää, vaikka aina-
han voi omaksi iloksi opiskella kaikkea
hauskaa!

Mitä kaikkea voi lukea?

Vekkuleita sivutieteenaloja löytyy vaik-
kapa tästä oppaasta, Sisusta, tieteenalo-
jen nettisivuilta tai ainejärjestöjen verk-
kosivuilta. Muista myös muut tiede-
kunnat!

Valinnaiset opinnot ja opintokoko-
naisuudet löytyvät kootusti yliopiston
sivuilta:

https://guide.student.helsinki.

fi/fi/valinnaiset-opinnot

Tutkinnosta riippuu, kuinka paljon
voit tehdä toisia tieteenaloja ja mil-
laisia suositellaan. Tutkintorakenteesi
voit kaivaa esille SISusta, Wikistä tai
vaikka tämän oppaan sivuilta. Joihin-
kin tieteenaloihin pitää hakea opinto-
oikeutta. Osa on ns. vapaita tieteenalo-
ja, eli sen kun rupeat vääntämään opin-
tokokonaisuutta, kun siltä alkaa tun-
tua. Joitakin tieteenaloja ei voi valita
ollenkaan: esimerkiksi lääkis ei halua
antaa ymmärrettävistä syistä sinulle va-
lelääkäriyden vaatimia taitoja.

Avoimen yliopiston kautta pääsee
käsiksi sellaisiin tieteenaloihin, joihin
olisi muuten hankalaa tai jopa mah-
dotonta saada opinto-oikeutta. Lisäksi
tutkinto-opiskelijan on kesäisin ilmais-
ta opiskella avoimessa, jee!

Koskeeko tämä jo minua, täh?

Tulevaisuuttaan kannattaa alkaa miet-
tiä, kunhan suunnilleen on fuksi-
vuodesta selvinnyt. (No pun inten-
ded.) Vanhemmilla opiskelijoilla ja ai-
nejärjestöjen nettisivuilla saattaa olla
kiinnostavia vinkkejä, joten kannat-
taa myös alkaa tutkia ympäristöään.
Tämä hoituu esimerkiksi saunailloissa
höpisemällä.

MARI TEINILÄ
MIKKO PELLINEN
TINJA SEPPÄLÄ

https://guide.student.helsinki.fi/fi/valinnaiset-opinnot
https://guide.student.helsinki.fi/fi/valinnaiset-opinnot
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Joopa JOO

Eikö matematiikka, taloustiede tai
muut Helsingin yliopiston tarjoamat
kokonaisuudet nappaa? Niiden sijaan
voit käyttää hyväksesi JOO-opintoja,
eli Joustavaa Opinto-Oikeutta. JOOn
avulla voit suorittaa opintoja missä ta-
hansa Suomen korkeakoulussa. Kiin-
nostaisiko vaikkapa Aallon koneteknii-
kan kokonaisuudet? Tai miltä tuntuisi
Maanpuolustuskorkeakoulun opinnot?

Ensimmäisenä JOO-opinnot kan-
nattaa suunnitella huolella ja ajoissa
– hakuprosessissa voi mennä jonkin
verran aikaa! Ensimmäisenä tar-
vitset puollon yliopiston puolelta.
Käytännössä JOO-opintojen pitää
siis sisältyä järkevästi tutkintoosi ja
olla perusteltuja. Tämä sen vuok-
si, että tiedekunta maksaa opintosi
muissa korkeakouluissa, eikä se ole
aivan ilmaista! Tarkemmat hakuohjeet
ja hakulomakkeen löydät osoit-
teesta https://studies.helsinki.

fi/ohjeet/artikkeli/joustava-

opinto-oikeus-joo. Tämän jälkeen
asia siirtyy koulutusohjelman yhteys-
henkilölle – hänen tietonsa löytyvät
Opiskelijan ohjeista (toivottavasti!) – ja
paperit lähtevät rullaamaan.

No mitäs sitten voisi opiskella muu-
alla? Esimerkiksi fyysikoiden lienee
melko luonnollista saada oikeus opis-
kella Aallon teknillisellä fysiikalla (kui-
tenkin vain sellaisia aloja, joita yli-
opisto ei tarjoa), kun taasen Maan-
puolustuskorkeakoulu saattaa vaatia
jo enemmänkin perusteluja! MPKK:kin
tarjoaa mielenkiintoisia kokonaisuuk-

sia, kuten johtamiskoulutusta sekä
strategiaa. Rajoituksia on melko pal-
jon, esimerkiksi Taideteollisesta kor-
keakoulusta on melko vaikeaa itkeä
paikkaa muille kuin teoria- ja histo-
riakursseille (lisäksi voidaan vaatia
työnäytekansiota) ja MPKK:n monet
kurssit ovat luonnollisesti varattuja
vain upseeriopiskelijoille. Käytännössä
yliopistot luonnollisestikin tarjoavat
paikkoja ensisijaisesti omille opiskeli-
joilleen, joten joillakin aloilla kurssit
saattavat täyttyä nopeasti! JOOssa ovat
mukana kaikki suomen yliopistot ja
korkeakoulut, pois lukien ammattikor-
keakoulut – valitse omasi!

Lisätietoja on saatavilla en-
sisijaisesti kansainvälisen kou-
lutusyhteistyön palveluista
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
joo@helsinki.fi. Lisäksi tiedekunnal-
ta saa apua sähköpostitse osoitteesta
kumpula-student@helsinki.fi.

RISTO KARINKANTA
JESSE TURPEINEN

https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/joustava-opinto-oikeus-joo
https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/joustava-opinto-oikeus-joo
https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/joustava-opinto-oikeus-joo
joo@helsinki.fi
kumpula-student@helsinki.fi
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Opiskelijajärjestöt

Järjestötoiminta Helsingin yliopis-
ton ja sen ylioppilaskunnan piirissä
on erittäin monimuotoista ja runsas-
ta: voit liittyä kymmeniin erilaisiin
järjestöihin poliittisista ryhmittymistä
harrastusjärjestöihin. Mikäli vapaaeh-
toinen ja yleensä myös vapaamuotoi-
nen toiminta kiinnostaa, olet aina ter-
vetullut mukaan!

Ylioppilaskunta

Kaikki perustutkinto-opiskelijat kuulu-
vat automaattisesti ylioppilaskuntaan.
HYYn piirissä voi harjoitella politikoin-
tia edustajistossa, kun päätetään kon-
kreettisistakin asioista. Toinen vaikut-
tamismahdollisuus on osallistua va-
liokuntien toimintaan. Niissä puidaan
asioita hieman pienemmällä mittakaa-
valla, ja kenen tahansa on käytännössä
mahdollisuus osallistua niiden kokouk-
siin. Valiokunnat eivät välttämättä ole
niin pelottavan virallisia kuin miltä ni-
mi kuulostaa, toiminta voi vaihdella ta-
pahtumavaliokunnan varsin rennosta
menosta vähän virallisempiin kokouk-
siin opintovaliokunnassa.

Osakunnat

Alunperin 1600-luvun kurittomia opis-
kelijoita valvomaan perustetut osakun-
nat ovat Helsingin vanhimpia opiskeli-
jayhteisöjä jo ajalta ennen HYYtä. Osa-
kunnat ovat jaettu maantieteellisesti
ja monet valitsevat omansa kotipaik-
kakuntansa tai sukujuurien perusteel-

la, joskaan nämä seikat eivät sinällään
rajoitakaan liittymistä. Kuitenkin on
hyvä muistaa, että voit kuulua vain yh-
teen Helsingin yliopiston osakuntaan.

Osakunnat pitävät yllä akateemisia
perinteitä: pöytäjuhlia, wanhoja tansse-
ja, laulua. . . Suurin osa toiminnasta on
kuitenkin epävirallista ja rentoa. Saa-
tat jopa tutustua muissa tiedekunnissa
ja tieteenahjoissa opiskeleviin ihmisiin.
Osakunnat tarjoavat myös asuntoja ja
stipendejä.

Ainejärjestöt

Ainejärjestöt muodostuvat saman ai-
neen opiskelijoista. Yhteishenkeä ko-
hotetaan järjestämällä bileitä, ekskur-
sioita ynnä muita tapahtumia. Näiden
lisäksi ainejärjestöt hoitavat tärkeää vi-
rallista tehtävää: ne ajavat opiskelijoi-
den etua koulutusohjelmissa ja tiede-
kunnissa sekä ovat mukana opiskeluo-
losuhteiden kehittämisessä.

Näiden lisäksi löytyy siis myös
leegio harrastusjärjestöjä, poliittisia
järjestöjä, uskonnollisia järjestöjä, ur-
heiluseuroja, kuoroja, teattereita ja niin
edelleen. Lisätietoa näistä löydät Yliop-
pilaskalenteristasi sekä yliopiston koti-
sivuilta, unohtamatta järjestöjen omia
tiedotusläystäkkeitä, lehtiä ja kotisivu-
ja.

AKU VALTAKOSKI
MIKKO PELLINEN
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Ainejärjestöelämää

Aluksi menee kovasti aikaa tutus-
tuessa kanssaopiskelijoihin, niin fuk-
seihin kuin vähän pidempään opis-
kelleisiinkin. Käymällä erilaisissa ai-
nejärjestön tapahtumissa tutustuu pik-
kuhiljaa ydinporukkaan – samoin opis-
kelijahuoneet ovat erinomaisia paikko-
ja kehittyä paikalliseksi ihmistuntijaksi.
Parhaiten ajan tasalla pysyt kuitenkin
käymällä hallituksen kokouksissa. Älä
huoli, ne eivät yleensä ole niin tylsiä
kuin miltä sana kuulostaa.

Kokouksissa päätetään likimain
kaikesta tulevasta aktiviteetista. Sen
lisäksi ainejärjestön roolit tulevat
tutuksi. Saatat päästä vaikuttamaan
päätöksiin eli siihen, mitä tapahtuu,
missä ja milloin. Intosi on tervetullutta:
tilaa on aina sellaiselle, joka on valmis
pistämään tarmonsa peliin yhteisen
toiminnan järjestämiseksi. Hauskaa on
aina tarjolla, myös ahertamisen ohessa!

Ja ainejärjestötoiminnasta on hyötyä.
Ihan oikeasti. Hauskanpidon ohel-
la oppii yhtä sun toista erilaisten
tapahtumien ja projektien organisoimi-
sesta, virallisesta kokouskäytännöstä
ja vaikkapa organisaatioiden raha-
asioiden hoitamisesta. Tärkein ai-
nejärjestötoiminnan anti on kuitenkin
sen tuomat sosiaaliset taidot: opit
toimimaan erilaisten ihmisten kanssa
yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi
sekä luot yhteyksiä, verkostoidut.
Kaikki taitoja, joita nykypäivän
työmaailmassa tarvitaan.

Pieni varoituksen sana on kuiten-

kin paikallaan ennen kuin ryntäät
suin päin ainejärjestöjen maailmaan:
järjestötoiminta on erittäin addiktiivis-
ta. Harvalle riittää vain yksi järjestö,
ja pian huomaat pääaineesi olevan
“Limes” ja nakkeilevasi bileissä, joita
et ollut alunperin järjestämässä. Ase-
ta asiat siis tärkeysjärjestykseen – ai-
nejärjestössä toimiminen vie aikaa, ja
todennäköisesti vaikuttaa opiskelute-
hokkuuteesi. Myös järjestön toiminnan
kannalta on tärkeää, että aktiivit ovat
riittävän omistautuneita asialleen. Toi-
minnassa mukana olemisen vaatima
ajan uhraus ei kuitenkaan ole liian suu-
ri, ja on aina sen arvoinen.

Tiivistettynä: järjestötoiminta on
hauskaa. Älä siis fakkiudu vaan tule
mukaan!

REKO HYNÖNEN
MIKKO PELLINEN
TINJA SEPPÄLÄ
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HYY
HYY, Matlu, Limes, aine-

järjestö. . . Opintojesi alussa ihmet-
telet varmasti, että mihin oikein
tarvitaan noin montaa hassunnimistä
organisaatiota, jotka kehuvat valvo-
vansa etujasi. Onko niiden toiminta
jotenkin ristiriitaista? Onko opiske-
lijan asema Suomessa, yliopistolla,
tiedekunnassa tai koulutusohjelmissa
todella niin huono, että tarvitaan noin
monta toimijaa?

Vastaus on kyllä ja ei. Opiskelijoi-
den eduista yhteiskunnassa ei huoleh-
di päätoimisesti kukaan muu kuin yli-
oppilaskunnat ja ylioppilaskuntien liit-
to SYL, vaikka aina eduskuntavaalien
lähestyessä toisenlaista viestiä kuuluisi
useammaltakin taholta. Ja koko yliopis-
ton tasolla on paljon näkymättömissä
olevaa toimintaa, satamäärin suunnit-
telijoita ja harmaata hallintokoneistoa,
jonka liikkeitä ylioppilaskunta ja hal-
linnon opiskelijaedustajat vahtivat ja
yrittävät ennakoida ja vaikuttaa ajoissa.

Vierivä lumipallo on helppo pysäyttää
kun se on pieni, lumivyörylle ei kukaan
voi enää mitään.

Tiedekuntatason asioista huolehtii
tiedekuntajärjestö Matlu ja koulutusoh-
jelmatason asioista ainejärjestö, loogis-
ta, eikö totta? Näistä löydät lisää tietoa
muualta tästä oppaasta. Ja niistä risti-
riidoista. . . eri edunvalvojatahot eivät
kiistele sielustasi tai ruumiistasi, ajas-
tasi ehkä. Organisaatiot ja järjestöthän
eivät sinällään tee mitään, vaan ihmi-
set tekevät, toimivat, järjestävät, ottavat
selvää, suunnittelevat ja toteuttavat.

Palveluita jäsenille ja
järjestöille

Ylioppilaskunta tarjoaa jäsenilleen mo-
nenlaisia palveluita, joista pääset osalli-
seksi jäsenmaksun maksamalla:

• Saat Ylioppilaskalenterin, joka on
samalla myös hyödyllinen opiske-
lijan tietopaketti.

• Saat alennusta opiskelijalounaasta
ja julkisen liikenteen lipputuotteis-
ta.

• Saat kotiisi Ylioppilaslehden.

Vieläkin enemmän saat HYYn
jäsenyydestä irti, jos osallistut jonkin
sen piirissä olevan järjestön toimintaan.
Yli 260 järjestön joukosta löytyy jotain
jokaiseen makuun: on ainejärjestöjä,
roolipeliseuroja, salamurhaajia, osa-
kuntia, kuoroja ja paljon muutakin.
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Ylioppilaskunta tukee näiden toimin-
taa vuodessa yli miljoonalla eurolla.
Se tarjoaa niille mm. avustuksia, tiloja
ja koulutusta. Suurelta osin HYYn
tuen ansiosta voit esimerkiksi istua
iltaa Klusterilla, käydä eri järjestöjen
saunailloissa – tai vaikka lukea tätä
opasta.

Kaivopihan keisarikunta

HYY on yksi maailman rikkaimpia yli-
oppilaskuntia. HYYn parinsadan mil-
joonan euron omaisuus sai alkunsa
siitä, kun ylioppilaskunnalle myytiin
aikanaan tontti ylioppilastalon raken-
tamista varten kaupungin laidalta, Es-
poon tullinpuolin viereltä. Sittemmin
Helsingin keskusta on siirtynyt tämän
tontin ympärille, ja HYY omistaa Van-
han ja Uuden ylioppilastalon lisäksi
mm. Kaivopihan liikekiinteistöt. Juu-
ri näiden kiinteistöjen tuotot mahdol-
listavat HYYn laajan edunvalvonta-
ja palvelutoiminnan. Tällä hetkellä
neljäsosa HYYn toiminnasta rahoite-
taan jäsenmaksuilla ja 3/4 kiinteistöjen
vuokratuloilla.

Kiinteistöjen lisäksi HYYn omista-
maan Ylva-konserniin kuuluu lukuisia
eri yhtiöitä. Opiskelijan arjessa näkyvin
niistä on UniCafe, joka tarjoaa opiskeli-
jalounaita lähes 30 ravintolassa. Saman
lafkan ravintola on myös Vanha, jonka
antimista voi päästä nauttimaan niin
Kuppilassa kuin eri järjestöjen vuosi-
juhlissakin.

Poliittisten broilereiden
hiekkalaatikko?

Mielikuva HYYstä poliittisten broile-
reiden temmellyskenttänä on juurtu-
nut syvään. Kuvitellaan, että ylioppi-
laskuntatoimijat olisivat poliitikonalku-
ja, jotka kokeilevat rajojaan ja tekevät
ylilyöntejä, jotta he sitten välttyisivät
niiltä “oikeassa” politiikassa. Todelli-
suus ei kuitenkaan ole näin yksioikoi-
nen.

On totta, että ylioppilaskunnasta
löytyy ihmisiä, joissa on broilerin piir-
teitä. Paljon enemmän sieltä kuiten-
kin löytyy samanlaisia vapaaehtoisia
kuin mistä tahansa muustakin opiske-
lijajärjestöstä. Vapaaehtoisuus on tässä
maailmassa sangen harvinainen luon-
nonvara, ja niinpä todellista valtaa
HYYssä eivät ehkä käytäkään ne, jotka
ovat eniten äänessä, vaan ehkä sitten-
kin ne, jotka ovat valmiita näkemään
vaivaa ylioppilaskunnan eteen.

Ylioppilaskunnan ylin päättävä elin
on 60-henkinen edustajisto, joka vali-
taan vaaleilla joka toinen syksy. Edusta-
jisto tekee keskeisimmät päätökset sekä
valitsee toimeenpanovaltaa käyttävän
hallituksen ja keskustoimiston esimie-
henä toimivan pääsihteerin. Hallitus
puolestaan nimittää keskustoimistolla
työskentelevät toimintasihteerit, joiden
vastuulla suuri osa ylioppilaskunnan
toiminnasta on. Vapaaehtoisista HYYn
jäsenistä koostuvat valiokunnat puoles-
taan tarjoavat mahdollisuuden osallis-
tua ylioppilaskunnan toimintaan jou-
tumatta sotkeutumaan opiskelijapolitii-
kan kiemuroihin.
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Ylioppilastaloja

Odottavan aika on pitkä, sanotaan,
ja niin se on ollut. Ylioppilastalo ra-
kennettiin vuonna 1868, se jäi nopeas-
ti pieneksi ja sen viereen rakennet-
tiin Uusi ylioppilastalo vuonna 1910,
eli yli sata vuotta sitten! Aikojen saa-
tossa tilat ovat jääneet pieniksi ja
epätarkoituksenmukaisiksi, eikä nii-
den jako eri käyttötarkoituksiin vas-
taa sekään enää tämän päivän tarpeita.
Pitkä odotus kuitenkin palkittiin kol-
mannen ylioppilastalon valmistuttua
Leppäsuonkadulle Kamppiin. Kumpu-
lalaiset järjestöt (ja kaksi Viikin) muut-
tivat vuoden 2009 alussa yhteiseen ker-
hotilaan, eli Klusteriin. Nimitys Kluste-
ri on jo käytännössä vakiintunut, vaik-
ka koekäytössä on ollut myös muita
nimiä, mm. Leppäkertsi ja Ilotalo.

JOUNI SIREN
JAANA SAARNI
DANIEL LANDAU
MIKKO PELLINEN
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YTHS
Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö

(YTHS) tarjoaa laadukkaita terveyden-
huoltopalveluita korkeakouluopiskeli-
joille. Helsingin toimipisteet löytyvät
Töölöstä ja Malmilta.

YTHS ei peri käyntimaksuja, vaan
opiskelijat maksavat terveydenhoi-
tomaksun Kelalle kahdesti vuosit-
tain. YTHS-maksu on pakollinen
kaikille korkeakouluopiskelijoille.
Syyslukukauden eräpäivä on 30.9 ja
kevätlukukauden 31.1. Erillistä laskua
maksusta ei tule, mutta perintäkirje
kylläkin, joten se on muistettava mak-
saa ihan itse. Korkeakouluopiskelijan
terveydenhoitomaksu on 35,80 euroa
lukukaudessa.

YTHS:n sähköiseen Self-palveluun
voit tunnistautua verkkopankkitun-
nuksillasi, ja siellä palvelee mm. SelfC-
hat arkisin klo 12-14 hoidontarpeen
arviointia varten. MieliChatissa voit
puolestaan keskustella anonyymisti
mieltäsi painavista asioista arkisin
klo 8-14 välillä. Self-palvelussa näet
kätevästi myös varatut aikasi.

MIKKO PELLINEN
TINJA SEPPÄLÄ
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Ammattiliitot
Lyhyesti: Järjestyminen

Ammattiliitto on helposti sanottuna yh-
distys, joka neuvottelee työntekijöiden
puolesta palkankorotuksista ja lomis-
ta sekä huolehtii, että sopimuksia nou-
datetaan ja töitä riittää myös tulevai-
suudessa. Liittosi edustaja on se joka
auttaa sinua henkilökohtaisesti, kun
sinulle tulee kysyttävää työelämästä
tai pahimmassa tapauksessa ongelmia
työnantajan kanssa. Kun kuulut liit-
toon, et ole koskaan yksin työelämässä.

Ammattiliitto hoitaa asioitasi kah-
della tasolla: kollektiivisesti ja hen-
kilökohtaisesti. Kollektiivisesta edun-
valvonnasta hyötyvät kaikki, siis myös
ne, jotka eivät itse kuulu mihinkään am-
mattiliittoon. Kollektiivisia etuja ovat
työehtosopimuksista neuvotteleminen
ja alan näkyvyydestä huolehtiminen.
Mitä enemmän meillä on jäseniä sitä
parempia sopimuksia ja etuuksia voim-
me neuvotella. Järjestäytymättömät
nauttivat usein järjestäytyneiden te-
kemästä työstä mm. palkankorotusten
eteen, mutta todellisuudessa he syövät
kuormasta.

Henkilökohtaiset edut tietenkin
koskevat vain jäsenmaksun mak-
saneita. Tällaisia ovat esimerkiksi
työhakemuksen ja CV:n kommentointi,
erilaiset koulutukset, juristin apu
ongelmatilanteissa ja työttömyysturva.

Jos haluat tietää mihin tutkinnollasi
työllistyy, mitä työelämä tuo tullessaan
tai yleensäkin mitä alalla tapahtuu, me
tiedämme vastaukset näihin ja moniin

muihin kysymyksiin.

Korkeasti koulutetut järjestäytyvät
Suomessa liittoihin koulutusalansa mu-
kaan, joten jokaisella liitolla on paras
osaaminen juuri oman alansa asiois-
sa. Ensiarvoisen tärkeää on esimerkik-
si alalle koulutettavien määrän suh-
teuttaminen niin, että ne vastaavat yk-
silön, työelämän ja yhteiskunnan tar-
peita. Suomalainen kilpailukyky ja hy-
vinvointi ovat koulutuksen ja tutki-
muksen korkean laadun varassa. Aka-
valaisten liittojen lähtökohtana on, että
koulutus kannattaa aina!

MARKUS OJA
LAURA KOSKINEN
JOKU MUU
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Työelämä – tulevaisuuden utopiaa?

Onnittelut opiskelupaikasta!
Edessäsi on hieno elämänvaihe: saat
oppia uusia asioita päivittäin, tutus-
tut mahtaviin opiskelukavereihin ja
pääset osaksi yliopistoyhteisöä. Kuiten-
kin, ennen kuin ehdit edes huomata,
valmistut kandidaatiksi ja sitten mais-
teriksi. Samalla opiskelukavereistasi on
muodostunut luultavasti elinikäinen
ystäväpiiri ja kattava verkosto alasi
ammattilaisia.

Suunnitteletko tekeväsi jotain töitä
kesäisin tai henkesi pitimiksi luku-
kausien aikana? Työmarkkina-asioille
kannattaa siis lotkautella korviaan jo
opiskeluaikana.

Miten niitä kesätöitä löytää?

Työnhakuun voi suhtautua niin kuin
mihin tahansa haasteeseen: miten ja
mistä löydän töitä, miten niitä haen
ja mitkä minun oikeuteni työntekijänä
ovat? Tietoa ja tukea löytyy oman op-
piaineesi työelämäopinnoista, Helsin-
gin yliopiston Urapalveluista, ammatti-
liitoista sekä monilta verkkosivuilta!

Työnhaku vaatii aikaa, energiaa ja
pitkää pinnaa.

Työnhaun vaiheet

1. Hakupäätös ja yhteydenotto
työnantajaan. Valitse avoimista
hakemuksista tai mahdollisista
työpaikoista ne, joihin haluat
hakea. Ota yhteyttä työnantajaan

reippaalla ja hyvin suunnitellulla
puhelulla. Puhelussa on hyvä esi-
tellä itsesi selkeästi ja ytimekkäästi,
osoittaa kiinnostuksesi kyseessä
olevaa työpaikkaa kohtaan ja
esittää älykkäitä lisäkysymyksiä.
Puheluita voi harjoitella etukäteen
vaikka kaverin kanssa!

2. Työnhakuasiakirjojen laatiminen
ja lähettäminen. Hakemuksen
ja ansioluettelon kirjoittamiseen
kannattaa varata riittävästi aikaa.
Hyvä keino viilata hakemuksesta
loistava on luetuttaa sitä kavereil-
la tai lähettää liittoon kommentoi-
tavaksi. Lähetä työnhakuasiakirjat
juuri siinä muodossa kuin niitä ha-
kuilmoituksessa pyydetään ja oi-
kealle henkilölle.

3. Hakuprosessin seuraaminen.
Pidä kirjaa yhteydenotoista –
sähköposteista, puheluista ja
lähetetyistä hakemuksista. Pa-
laa asiaan 1–2 viikon kuluttua,
viittaa aiempaan yhteydenot-
toon ja tiedustele, miltä tilanne
näyttää. Yritä olla kohtelias ja
reipas, vaikka saisitkin hylkäävän
ilmoituksen. Saattaa nimittäin
olla, että seuraavan paikan au-
etessa työnantaja muistaa sen
hyvän tyypin ja saatkin kutsun
haastatteluun!

Muistilista kesätöihin:

• Tee työsopimus kirjallisesti kahte-
na kappaleena
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• Tarkista mahdollinen työehtosopi-
mus

• Ylitöiden tekemisestä sovitaan yh-
teisesti

• Palkka ja työaika työssäoloehtoa
kerryttävää

• Liity liittoon ja työttömyyskassaan

En minä jää koskaan työttömäksi! Har-
valla alalla on Suomessa täystyöllisyys.
Valmistumisen jälkeinen vuosi on
todennäköisin aika olla hetken ai-
kaa työttömänä koko työuran aikana.
Myöhemminkin uralla kuka tahansa
voi jäädä työttömäksi tai lomautetuksi
ihan milloin vaan. Sen takia on hyvä
kuulua työttömyyskassaan. Silloin voit
valmistumisesi jälkeen saada ansiosi-
donnaista työttömyyspäivärahaa, joka
on aina enemmän kuin Kelan maksama
peruspäiväraha.

Opiskeluaikana voit siis jo ker-
ryttää täyteen ansiosidonnaiseen vaa-
dittavan työssäoloehdon. Se tarkoit-
taa yhteensä 26 viikon työskentelyä
työttömyyskassajäsenyysaikana. Työn
ei tarvitse olla oman alan töitä, eikä tar-
vitse olla yhteen putkeen, vaan voit ker-
ryttää sen vaikka viikko viikolta. Eh-
dot ovat: työtä vähintään 18 h/vko, ja
palkka jonkin työehtosopimuksen mu-
kainen tai vähintään 1 283 e/kk ko-
kopäivätyöstä (vuonna 2022).

Mitä kannattaa opiskella, jotta
työllistyn hyvin?

Kemisti, fyysikko, tähtitieteilijä, mate-
maatikko jne. Mutta mitä he tekevät

työelämässä? Kuten kaikki jossain vai-
heessa opintojaan ymmärtävät, luon-
nontieteilijän tutkinnolla ei työllistytä
samalla tavalla selkeästi yksiselittei-
seen tehtävään kuten vaikkapa putki-
miehen tutkinnolla.

Ensimmäinen asia, joka opiskelijan
tulee hahmottaa, on vaihtoehtojen lu-
kumäärä. Ei ole vain yhtä tai kahta jut-
tua jota filosofian maisterin papereilla
voi tehdä. FM takaa työnantajalle sen,
että olet kykenevä oppimaan mitä ta-
hansa mitä tulevassa työssäsi saatetaan
vaatia, osaat hankkia tietoa ja ennen
kaikkea, että todella ymmärrät omaa
alaasi ja sen erityispiirteitä.

Tieto on tärkeintä, kun suunnittelet
omaa uraasi. Yliopistossa ympärilläsi
pyörii professoreja ja akatemiatutkijoi-
ta, jotka tuntuvat tietävän kaikesta kai-
ken ja ovat innostuneita kertomaan tut-
kimuksestaan. Voi alkaa tuntua siltä,
ettei oikeastaan osaa mitään ja edessä
siintää ainoastaan tutkijan ura apura-
hahakemuksineen.

Kun pysähdyt miettimään asiaa, on
täysin luonnollista, että opettajina ja oh-
jaajina yliopistoissa toimivat ne jotka
tietävät eniten. Yliopistoissa opetellaan
nimenomaan asian ymmärtämistä, jol-
le kaikki pohjaa. Tärkeää on hahmot-
taa, että yliopiston ulkopuolelle siir-
ryttäessä tilanne on toisinpäin. Maiste-
rina tiedät todennäköisesti enemmän
omasta alastasi kuin moni muu ja
löydät itsesi siitä asemasta, jossa prof-
fat ja akatemiatutkijat ovat yliopistolla.

Tutkija on yksi mahdollinen tehtävä
mutta sen lisäksi luonnontieteilijät
löytävät itsensä muun muassa seuraa-
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vien nimikkeiden alta; asiantuntija, laa-
dunvalvontapäällikkö, opettaja, avai-
nasiakaspäällikkö, erityisasiantuntija,
henkilöstöjohtaja, informaatikko, kehi-
tysinsinööri, markkinointijohtaja, tuo-
tantokemisti, tarkastaja ja toimitusjoh-
taja.

Kuten huomaamme tehtäväkenttää
ja tehtäviä löytyy monenlaisia. Yhtei-
seksi piirteeksi voidaan sanoa, että
tehtävissä sovelletaan oman alan osaa-
mista. Haasteena on saada selvää siitä
mitä eri tehtävät pitävät sisällään ja
minkälaista osaamista niissä tarvitaan,
jotta voisit suunnitella opintojasi tu-
levaa uraasi varten. Tähän kysymyk-
seen voit etsiä vastausta excursioilta,
kesätöistä, työelämätapahtumista, har-
joittelusta, liitostasi, kavereilta ja tutuil-
ta sekä tietenkin seuraamalla alan leh-
tiä. Voit kuitenkin olla varma, että tut-
kintosi jälkeen olet pätevä oppimaan
minkä tahansa oman alan tehtäväsi ja
toisin kuin putkimies voit vaihtaa uraa-
si tehtävästä toiseen ja tehdä monia eri-
laisia tehtäviä urasi aikana.

Luonnontieteissä on mahdollisuuk-
sia ja sinä, onnekas, olet juuri tarttunut
niihin. Tervetuloa luonnontieteilijöiden
joukkoon.

MARKUS OJA
LAURA KOSKINEN
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Limes

“Matemaattis-luonnontieteellinen salaliitto järjestäytyneessä Yliopistomaailmassa”

Limes on kaikkien kumpulalaisten
ainejärjestö, eli mitä tahansa opiskelet-
kaan, olet tervetullut mukaan toimin-
taan ja tapahtumiin.

Alkunsa matematiikkakerhona saa-
nut, sittemmin matemaattisten ja ek-
saktien tieteiden ainejärjestöksi muut-
tunut Limes on perustettu vuonna
1936 ja on matkansa varrella koke-
nut muodonmuutoksia. Nykyisellään
Limes on ennen kaikkea bilejärjestö
edunvalvonnan keskityttyä tiedekun-
tajärjestön Matlun harteille.

Biletoiminnan lisäksi Limes julkaisee
ja myy laadukkaita suomenkielisiä op-
pikirjoja. Poikkitieteellisenä järjestönä
Limeksellä ei ole omia haalareita, mut-
ta Toimistolta voi ostaa sateelta ja tuu-
lelta erinomaisesti suojaavan Limeksen
viitan, jota käyttää haalareittensa kans-
sa.

Tapahtumat

Limeksen tapahtumat vaihtelevat pie-
nistä kerhotapahtumista useiden tu-
hansien osallistujien Limeksen ap-
proon. Vaikka Limes tunnetaankin par-
haiten juuri approsta, valtaosa toimin-
nasta on sitsien, bileiden ja muiden
tapahtumien järjestämistä aivan kuin
muilla ainejärjestöillä ja erityisesti sau-
nailtojen järjestämisessä Limes on ollut
poikkeuksellisen ahkera. Lisäksi Limes
on mukana järjestämässä Laskuhuma-

lan ja Vappurehan kaltaisia suuria tie-
dekuntabileitä.

Fuksitoiminta

Limes järjestää perinteisen fuksileirinsä
aina ennen orientoivaa viikkoa ja leiril-
le on tervetulleita kaikki kumpulalai-
set fuksit opinsuuntaan katsomatta, jo-
ka on erinomainen tilaisuus tutustua ja
kaverustua poikkitieteellisesti jo ennen
opintojen alkua. Orientoivalla viikolla
Limes järjestää toisten tieteenalojen in-
fon, jossa esitellään mitä kaikkea sitä
voisi oman pääaineensa ohella Kumpu-
lassa opiskella.

Tutkintorakenneuudistus Ison
pyörän myötä Limes adoptoi Kum-
pulan opefuksit suojiinsa, ja heidän
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tuutoreitaan ohjaa fuksikeisari sekä
muut Limeksen hallituksen nimeämät
fuksi- ja tuutorivastaavat.

Kerhot

Limeksessä on toiminut mitä erikoi-
sempia kerhoja, joista useimmat ovat
nimetty lyhennemallilla LiXXXKe. Pe-
rinteisesti kerho on katsottu perus-
tetuksi, kun sen nimi lausutaan en-
simmäisen kerran ääneen ja joku muu
tämän toistaa, mutta saadakseen ker-
holleen mainostusta ja rahoitusta kan-
nattaa esitellä ideaa Limeksen hallituk-
selle.

Tällä hetkellä aktiivisia kerhoja ovat
mm.

• Liitu Opeopiskelijoiden ja opetta-
janmielisten oma kerho.

• LiBePoKe Limeksen Beer Pong
kerho

• LiEKe Limeksen elokuvakerho.

• LiJaKe Limeksen jallukerho

• LiLaPeKe Limeksen lautapeliker-
ho.

• LiViKe Limeksen Viinikerho

Tiedotus

Limeksen tiedotus tapahtuu pääasiassa
sähköpostilistan, Facebookin ja Insta-
gramin kautta. Limeksellä on myös
oma Telegram-ryhmä ja Discord. Li-
meksen verkkosivut löytyvät osoittees-
ta https://limes.fi/

Toimisto

Limeksen opiskelijahuone Toimisto
löytyy Exactumin ensimmäisestä ker-
roksesta Unicafen portaita vastapäätä
huoneesta C132. Toimisto avautuu syk-
syllä 2022 päivittäiseen opiskelijahuo-
nekäyttöön, ja tarvittaessa erillisistä au-
kioloajoista ilmoitetaan Limeksen verk-
kosivujen etusivulla. Toimistolle voit
mm. tulla hengailemaan sekä jutustele-
maan muiden limettien kanssa. Lisäksi
Toimistolla myydään oppikirjoja, viitto-
ja ja haalarimerkkejä. Kahvi on ilmais-
ta.

Aktiiviksi?

Limes, kuten kaikki muutkin järjestöt,
pyörivät vapaaehtoisten voimin.
Järjestötoiminnasta saa muutakin kuin
känsät käteen, sillä siinä oppii tärkeitä
yhteistyö- ja työelämätaitoja sekä saa
uusia ystäviä. Aiempaa kokemusta
tai osaamista ei tarvita, sillä virkoihin
perehdytetään ja tekemällä oppii.

Parhaiten mukaan pääsee hakemal-
la hallitukseen yhdistyksen syysko-

https://limes.fi/
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kouksessa tai virkaan tämän jälkeisessä
järjestäytymiskokouksessa, mutta en-
sialkuun voi myös ottaa yksittäisen na-
kin vaikkapa sitsijärjestelyissä tai fuksi-
leirin ohjaajana.

URL: www.limes.fi

e-mail: hallitus@limes.fi

MIKKO PELLINEN
JESSE TURPEINEN

Limes Telegramissa

Limes Discordissa

Liity sähköpostilistalle

www.limes.fi
hallitus@limes.fi
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Limeksen appro

Moi fuksi!

Onko Helsingin keskustan baarit vielä aivan vieraita? Legendaarinen Limeksen
appro on tuhansia korkeakouluopiskelijoita ympäri suomea yhteen kokoava
opiskelijatapahtuma Helsingin keskustassa. Limeksen appro järjestettiin en-
simmäisen kerran syksyllä 2007 ja tämän jälkeen tapahtuma on järjestetty vuo-
sittain, perinteisesti lokakuun ensimmäisenä keskiviikkona.Tapahtumassa osal-
listujat kiertävät suorituspaikkoja, joista kerätään leimoja suorituskorttiin ja
illan kruunaavat railakkaat jatkot Helsingin suurimmissa yökerhoissa maamme
huippuartistien tähdittämänä.
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Matrix
Matrix on sinun ja muiden matikan

opiskelijoiden ainejärjestö. Tarjoamme
mahdollisuuden jakaa matematiikan
lukuisat ahaa-elämykset muiden opis-
kelijoiden kanssa järjestämällä niin
vapaa-ajan kuin itse opiskeluunkin liit-
tyvää toimintaa. Ekskursioita, marsseja
ja näiden välissä kaikkea mitä me kaik-
ki yhdessä vain päissämme keksimme,
oli se sitten saunomista, bilettämistä tai
lintujen tähystelyä. Pelkkää hupia ei
kuitenkaan toimintamme ole, sillä val-
vomme myös aktiivisesti etujasi niin
yleisesti kuin erityisesti juuri matema-
tiikan opiskelijana.

Matrix perustettiin 1.3.1995 joten
olemme lähes kolmikymppinen ai-
nejärjestö. Matrixin koti on Exactu-
min kolmannessa kerroksessa sijait-
seva opiskelijahuone Komero (huo-
ne C338). Nimi juontaa juurensa op-
piaineen vanhaan sijaintiin Heimo-
lan talossa, missä opiskelijoiden tau-
kokäyttöön annettiin, alun perin mitä
todennäköisimmin siivouskomeroksi
suunniteltu, parin neliön piskuinen
kaappi. Exactumin Komero on kuiten-
kin tilava ja viihtyisä tila, missä voi
huoahtaa päivän kiireiltä – nauttia kup-
posen kahvia ja rupatella kavereiden
kanssa. Laskarivinkkejäkin voi kalas-
tella, jos siltä tuntuu.

Kotimme etäpiste, muiden mate-
maattis-luonnontieteellisten järjestöjen
kanssa jaettu Klusteri, löytyy puoles-
taan Domus Gaudiumista (“kolmas yli-
oppilastalo” Leppäsuonkadulla). Tule-
malla mukaan toimintaan on jokaisella

mahdollisuus muokata Matrixia oman-
näköisekseen. Innokas virkailijajouk-
komme lähtee mielellään toteuttamaan
mitä ihmeellisempiäkin ideoita.

URL:
https://www.matrix-ry.fi/

e-mail: matrix-ry@helsinki.fi

https://www.matrix-ry.fi/
matrix-ry@helsinki.fi
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Resonanssi
Jo yli kahden vuosikymmenen ajan

Resonanssi ry, Helsingin yliopiston fy-
sikaalisten tieteiden oma ainejärjestö,
on tarjonnut jäsenilleen virkistävää vas-
tapainoa opintojen kanssa puurtamisel-
le ja huolehtinut fysiikanopiskelijoiden
eduista yliopistolla.

Järjestämme jäsentemme iloksi sekä
saunailtoja ja bileitä että yritys- ja kult-
tuuriexcuja. Kesällä toiminta keskittyy
monipuoliseen liikuntaan kuten jalka-
palloon, ultimateen ja pesäpalloon. Re-
sonanssilla on myös kerhoja, kuten
elektroniikka-kerho ELKE, lautapeli-
kerho, ompelukerho ja Hullujen ideoi-
den toimikunta HIT.

Päämajanamme toimii Physicumin
pohjakerroksessa Unicafen takana si-
jaitseva opiskelijahuone. Sieltä löydät
tieteen eturintaman julkaisut (Helsin-
gin Sanomat ja Aku Ankka). Voit myös
mm. pelata shakkia, gota, korttia, Sett-
lers of Catania, Carcassonnea, lukea
sähköpostisi, syödä pehmistä tai muu-
ten vaan nauttia mukavasta seurasta.
Kannattaa uskaltautua kynnyksen yli,
sillä moni on tullut ennen sinua ja moni
tulee sinun jälkeesikin. Tervetuloa!

Resonanssiin liittyminen onnistuu
alkusyksystä Physicumin aulassa pi-
dettävässä fuksipäivystyksessä, tai sit-
ten koska tahansa tulemalla opiskeli-
jahuoneelle ja ilmoittamalla liittymis-
halustaan jollekin hallituksen jäsenelle.
Liittymismaksu on 2 euroa (sisältää
haalarimerkin, ensimmäisen vuoden
jäsenmaksun ja kupin kahvia tai teetä)
ja lukuvuosittainen jäsenmaksu 1 euro.

Kansainvälisyydestä kiinnostuneille
on luvassa toimintaa Suomen fysiikan-
ja matematiikanopiskelijat ry:n kautta.
Joka kesä järjestetään kansainvälinen
fysiikanopiskelijoiden konferenssi
ICPS jossain päin maailmaa. Joka vuosi
syksyllä pidettävä Fysikerfest kerää
myös paljon osallistujia.

Resonanssi ilmoittelee toi-
minnastaan sähköpostilistallaan
reson@helsinki.fi, www-sivujen ta-
pahtumakalenterissa ja isoa luentosalia
vastapäätä olevalla ilmoitustaululla.
Parhaiten pysyt kuitenkin ajan tasalla
tulemalla hallituksen kokouksiin,
jonne kaikki jäsenet ovat tervetulleita.

URL: www.resonanssi.org

e-mail: reson-ry@helsinki.fi

reson@helsinki.fi
www.resonanssi.org
reson-ry@helsinki.fi
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Moodi
Hei ystävät, ja merkitsevästi terve-

tuloa myös Moodin puolesta yliopis-
toon ja Kumpulaan! Tilastotieteen opis-
kelijoiden yhteinen Moodi ry on yksi
harvoista useamman tiedekunnan ai-
nejärjestöistä. 50 vuoden kiitettävään
ikään varttuneen järjestömme matkas-
sa voi siis vahingossa tutustua mui-
hinkin kuin tilastotieteen opiskelijoihin.
Kaikkein parasta Moodissa on, että ker-
ran paikalle päätynyt myös odotusar-
voisesti muistetaan jatkossa, ja mukaan
on helppo lähteä kenen tahansa – oli
tarkoituksena sitten opiskella tilastotie-
dettä kurssin verran tai tehdä siitä itsel-
leen tulevaisuus.

Aktiivista kerhotoimintaamme edus-
tavat muun muassa MoPPI ja
MoPSi – eli Moodin pöytäpeli-ilta
ja Moodin palloseura, jotka eivät
jätä kovintakaan peluria kylmäksi.
Perinteikäs seuramme on aiheutta-
nut silkkaa kauhua vastustajien kas-
voille erinäisissä otteluissa. Tiukan
pelailun ohessa on hyvä muistaa
välillä myös rentoutua. Tästä pitää
huolen Moodin kattava tapahtuma-
tarjonta. Perinteeksi ovat muodostu-
neet pikkujoulut, kesäpiknik, toisinaan
järjestettävät ulkomaanreissut sekä tie-
tenkin helmikuussa järjestettävät syn-
tymäpäiväsitsit. Vaihtelevia tapahtu-
mia muiden järjestöjen kanssa niin
Kumpulasta, valtsikasta kuin näiden
ulkopuoleltakin riittää yllin kyllin ko-
ko vuoden ympäri.

Tapahtumien ja kerhotoiminnan
ohessa Moodilla on myös vakaa ote

opintoasioista. Lisäksi olemme yhtey-
dessä virallisempiin tahoihin, kuten
Tilastokeskukseen, ja myös esimerkiksi
pankit saattavat joskus saada tiloihinsa
tilastojoukon iloisen.

Tervetuloa siis mukaan joukkoon!
Alun innostusta voit helpottaa klik-
kaamalla itsesi Facebook-sivuillemme
(Moodi ry), Instagram-tilillemme
(@moodi ry) tai kotisivuillemme
(https://blogs.helsinki.fi/moodi-
ry/). Plärää myös läpi pal-
kittua Tyyppiarvo-lehteämme
(http://tyyppiarvo.com), jonka
juttuja on päätynyt aina Helsingin
Sanomiin asti. Kampukselta bongaat
moodilaista seuraa käytännössä aa-
musta iltaan opiskelijahuoneestamme
Survomosta, joka sijaitsee Exactumin
kellarikerroksessa Unicafen vieressä.
Tarjolla on kahvia ja seuraa niin
ajan kuluttamiseen, päiväuniin kuin
laskareiden pähkäilyyn.

https://blogs.helsinki.fi/moodi-ry/
https://blogs.helsinki.fi/moodi-ry/
http://tyyppiarvo.com
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Helsingin yliopiston kemistit (HYK)

Helsingin Yliopiston Kemistit ry
(HYK) on kemian opiskelijoiden ai-
nejärjestö, jolla on yli 95 vuoden perin-
teet. Järjestö ajaa kemian opiskelijoiden
etua koulutusohjelmissa, tiedekunta-
neuvostossa ja HYYssä sekä osallistuu
aktiivisesti opetuksen kehittämiseen.

HYK järjestää jäsenilleen toimintaa
bileiden, pöytäjuhlien, saunailtojen ja
peli-iltojen sekä muiden tapahtumien
merkeissä. Kemisteille ja kemistin mie-
lisille jokaisen periodin kohokohta on
HYKin periodibileet, jotka järjestetään
Matlu Klusterilla aina uuden periodin
alkaessa. Periodibileissä on hyvä mah-
dollisuus rentoutua ja juhlia edellisen
periodin turhautumiset ja tuskat pois.

HYKillä on useita omia kerhoja, jotka
järjestävät omia illanviettojaan. Näitä
ovat muun muuassa lauta- ja korttipe-
likerho Mithril, elokuvakerho Bentso-
kinoni, sekä Ladies’ Club ja Helsingin
yliopiston kemistien herrasmieskerho,
joiden sukupuolitettuja nimiä ei kann-
ta säikähtää, sillä niiden nais- ja herras-
mieliset tapahtumat ovat avoinna kai-
kille sukupuolesta riippumatta.

HYK järjestää myös erilaisia eks-
kursioita kemian alan yrityksiin sekä
kulttuuri- ja liikuntatapahtumiin. Tie-
toa toiminnasta saat Opsosin ilmoitus-
taululta, Facebook-sivulta ja -ryhmästä
sekä sähköpostilistalta (hyk-jasenet@
helsinki.fi), liittymisohjeet kotisi-
vuilla.

Kemistejä löydät varmimmin hengai-
lutila Opsosista (B134a) Chemicumin

1. kerroksesta B-siiven välikäytävältä
tietokonetilan vierestä. Opsosissa on
mahdollista ostaa itselleen kahvia, kaa-
kaota ja teetä, pientä purtavaa, labra-
takkeja ja haalarimerkkejä sekä tavata
useat possumme, joita johtaa maskot-
timme Arto-possu.

HYKillä on lisäksi kerhotila Do-
mus Gaudiumissa Leppäsuolla yh-
dessä muiden Matlun järjestöjen kans-
sa.

URL: https://www.hyk.fi

e-mail: hy-kemistit@helsinki.fi

Instagram: @hy-kemistit

JOKU MUU
SANNI RASKALA

hyk-jasenet@helsinki.fi
hyk-jasenet@helsinki.fi
https://www.hyk.fi
hy-kemistit@helsinki.fi
@hy-kemistit
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Maantieteen Opiskelijat (MaO)

MaO on vuonna 1971 perustettu yh-
distys, ja tarkoituksenamme on yh-
distää ja aktivoida jäseniämme sekä
ajaa maantieteen opiskelijoiden asi-
aa tiedekunnassa, yliopistolla, yliop-
pilaskunnassa ja yleensä yhteiskun-
nassa. MaOn jäseniksi voivat liittyä
kaikki maantiedettä lukevat opiskelijat.
Järjestämme jäsenillemme monenlaista
toimintaa bileistä urheilutoimintaan ja
ulkomaille suuntautuviin retkiin. Fuk-
seille järjestämme syksyisin toimintaa
pääasiassa tuutoreiden johdolla. Erityi-
sesti fukseille suunnattuja tapahtumia
ovat esimerkiksi fuksiaiset, fuksisitsit
sekä erilaiset tuutorryhmissä tapahtu-
vat toiminnot. Tuemme myös osaltam-
me fuksejamme järjestämällä syksyllä
opintoinfon ja keväällä opintokokonai-
suusinfon auttamaan opintoihin liitty-
vissä valinnoissa.

Tarjoamme myös kaikille
jäsenillemme suunnattuja tapah-
tumia, joihin lukeutuvat muun muassa
aluetieteen sekä luonnonmaantieteen
retket, erilaiset urheilutoiminnat, bi-
leet sekä usein vuoden kohokohtana
nähdyn kulttuurimaantieteen retken
johonkin Suomen lähialueen maahan.
Järjestämme myös Kumpulassa perin-
teeksi muodostuneet käytävävohvelit
kaksi kertaa vuodessa.

Ylläpidämme suhteita muihin ai-
nejärjestöihin ja opiskelijoihin eri-
laisten yhteistapahtumien muodossa.
MaOn kautta pääset siis kosketuk-
siin paitsi maantieteilijöiden myös
esimerkiksi Aallon maanmittareiden

sekä muiden Kumpulan ainejärjestöjen
ja opiskelijoiden kanssa. Parhaiten
meidät löytää Physicumin ytimestä eli
Valopihan sohvilta, jossa tarjoamme
jäsenillemme edullisesti kahvia sekä
teetä. Sohvilla voi kuluttaa aikaansa lu-
kemalla Hesaria tai maantieteilijää kiin-
nostavia lehtiä.

Ainejärjestölehtenämme toimii Man-
tu, joka julkaistaan 4+1 kertaa vuo-
dessa. Lehteen voivat kirjoittaa kaik-
ki MaOn jäsenet, ja lehteä voi tulla
lukemaan Mantsan sohville. Tapahtu-
mista ja ajankohtaisista asioista tie-
dotamme sekä perinteisesti ilmoitus-
tauluilla että modernimmin Internet-
sivuillamme sekä sähköpostilistamme
mao-lista@helsinki.fi kautta.

URL:
http://www.

maantieteenopiskelijat.fi/

e-mail: mao-hallitus@helsinki.fi

mao-lista@helsinki.fi
http://www.maantieteenopiskelijat.fi/
http://www.maantieteenopiskelijat.fi/
mao-hallitus@helsinki.fi
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TKO-äly

TKO-äly ry on Helsingin yliopiston
tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden
ainejärjestö, joka ajaa opiskelijoiden
etua opintoasioissa ja järjestää moni-
naista vapaa-ajan toimintaa sekä opis-
kelun oheistoimintaa. Tärkeä osa toi-
mintaa on myös uusien opiskelijoiden
eli fuksien vastaanottaminen.

Meidät tavoittaa Kumpulan kam-
puksen Exactum-rakennuksen opiske-
lijahuoneesta DK115 (Gurula), jossa
myös tarjoamme jäsenistöllemme oma-
kustannehintaan kahvia, limpparia ja
naposteltavaa. Toiminnastamme saat
lisää tietoa näiden sivujen lisäksi liit-
tymällä sähköpostilistallemme.

Uusien opiskelijoiden kannattaa
myös muistaa reaaliaikaisimmat tie-
donlähteemme, eli fuksiryhmä sekä
yleiselle keskustelulle tarkoitettu
keskusteluryhmämme.

Linkit Telegram-ryhmiin ja niiden
kanssa sillattuihin IRC-kanaviin sekä
paljon hyödyllistä tietoa löydät Fuk-
siwikistämme osoitteessa https://

fuksiwiki.tko-aly.fi/

MIIA RÄMÖ

https://fuksiwiki.tko-aly.fi/
https://fuksiwiki.tko-aly.fi/
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HAO
HAO eli Helsingin Aineenopetta-

jiksi Opiskelevat ry on kaikkien yli-
opistossamme aineenopettajiksi opis-
kelevien ainejärjestö. Järjestömme val-
voo aineenopettajaopiskelijoiden etu-
ja, osallistuu opettajankoulutuksen ke-
hittämiseen ja järjestää monipuolista
toimintaa esimerkiksi bileiden, illan-
viettojen ja erilaisten excujen muodos-
sa. HAOn jäsentoimintaan on helppo
tulla mukaan, ja järjestössämme on ai-
na tilaa uusille ja ei-niin-uusille opiske-
lijoille.

HAO kokoaa yhteen opintojen eri
vaiheessa olevat opeopiskelijat ja mah-
dollistaa näin arvokkaat kontaktit yli
oppiaine- ja tiedekuntarajojen. Meihin
voit aina ottaa rohkeasti yhteyttä, jos
kaipaat apua, tukea, muutoksia tai neu-
voja opettajaksi opiskelemisessa.

Viiden euron muodollinen jäsen-
maksumme oikeuttaa viiden vuo-
den jäsenyyteen, joten opetta-
jaksi tähtäävän kannattaa liittyä
jäseneksemme heti koulutukseen
hyväksymisen jälkeen! Älä erehdy
luulemaan meitä vain pedagogisten
opintojesi aikaiseksi järjestöksesi: olet
tervetullut osallistumaan toimintaam-
me koko opintojesi ajan. Jäseneksi
pystyt liittymään helposti nettisivu-
jemme lomakkeella. Jäsenyydellä saat
alennuksia mm. järjestämistämme
excu-, teatteri-, konsertti- ja lef-
fakäynneistä sekä illanvietoissamme ja
kahvituksissa tarjoilun ilmaiseksi.

SOOLiin eli Suomen Opettajak-
si Opiskelevien Liittoon liittyminen

edellyttää HAOn jäsenyyttä. SOOL
tarjoaa jäsenetuina Opettaja-lehden,
matka-, tapaturma- ja vastuuvakuu-
tuksen sekä mahdollisuuden liittyä
työttömyyskassaan. Kauttamme pääset
ammattiliiton jäseneksi jo opiskeluvai-
heessa.

Uusi aineenopettajaksi opiskeleva,
onnittelemme sinua hienosta uravalin-
nastasi ja toivotamme sinut tervetul-
leeksi mukaan toimintaamme!

URL:
https://blogs.helsinki.fi/hao-

ry/

e-mail: hao-ry@helsinki.fi

https://blogs.helsinki.fi/hao-ry/
https://blogs.helsinki.fi/hao-ry/
hao-ry@helsinki.fi
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Spektrum

“Spektrum – ainejärjestö sinulle, joka osaat ruotsia”
“Spektrum – ainejärjestö sinulle, joka et (vielä) osaa ruotsia”
“Spektrum – ainejärjestö sinulle, joka pidät hauskanpidosta”

Mitä jos ruåtsiks? Att liksom
på svenska!

Alltså, liksom, mikäli haluat osaksi
hieman erilaista, pientä, mutta sitäkin
aktiivisempaa yhteisöä sinun kannat-
taa ehdottomasti hakeutua Exactumis-
sa sijaitsevaan kahvihuoneeseemme
(C127). Kuuntele tarkasti, niin kuulet
puheensorinaa toisella kotimaisella ja
löydät varmasti perille. Vaihtoehtoises-
ti voit nettisivujen ja sähköpostilistan
avustuksella yrittää eksyä Kirkkoka-
dulle Klubbenille, siellä spekkarit ko-
koontuvat enemmän tai vähemmän
säännöllisesti pitämään hauskaa. Ta-
kaan ettet tule katumaan, jos ei ruotsin
kieli vielä taivu niin sen oppii erittäin
nopeasti vaaleanpunaisten haalareiden
iloisessa seurassa. Jätte bra!

Spektrum on ruotsinkielinen mate-
matiikan, fysiikan, kemian ja tieto-
jenkäsittelytieteiden ainejärjestö. En-
si silmäyksellä voimme vaikuttaa hie-
man ruotsinkieliseltä Limekseltä, mut-
ta tämä on kaukana totuudesta. Spekt-
rum on kemistien perustama vuonna
1933, eli siis jo ennen Limestä. Voisi mel-
kein sanoa että Limes on suomenkieli-
nen Spek. . . no ei nyt sentään!

Mutta jos siis haluat pitää hauskaa
ruotsiksi pienessä, mutta sitäkin aktii-
visemmassa porukassa olet tervetullut

Spektrumiin. Kannattaa myös tutustua
ruotsinkielisiin kursseihin, joskus pie-
nemmissä ryhmissä, uusien ihmisten
kanssa voi olla palkitsevampaa opiskel-
la.

Nyt sitten asiaan: Om du är svensk-
språkig och vill fortsätta studera matta,
fyssa eller kemma på svenska så har du
tur! En svenskspråkig matematiker so-
ver några år till ackompanjemanget av
sitt modersmål. Några grundläggande
kurser ordnas nämligen på svenska. På
Physicum och Chemicum är det ännu
bättre ställt, så gott som alla obligatoris-
ka kurser hålls på svenska, Dessutom
har man goda möjligheter att påverka
vilka valbara kurser som hålls på svens-
ka. Dataundervisning existerar tyvärr
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bara på finska, men svensk handled-
ning kan man få. Det bästa dock med
att studera på svenska vid Gumtäkt är
naturligtvis Spektrum!

Spektrum är din ämnesförening som
svenskspråkig studerande vid Cam-
pus Gumtäkt. Nu följer det viktigas-
te rådet jag kan ge dig, du nya stude-
rande: Var modig och kom med! Spekt-
rum är inget att vara rädd för, fast vi
är en liten grupp välkomnar vi nya
människor med öppna armar (eli siis
mukaan vaan! Emme me pure vaikka
ruotsia puhummekin). För att vara en
liten förening erbjuder vi ett stort ur-
val av aktiviteter. Allt ifrån livliga fes-
ter och sitser på “Klubben” (Kyrkoga-
tan 10), via en mängd sportaktiviteter
till spelkvällar i kafferummet och på
Klubben. Det händer sig även att en
grupp spektrumiter yrar iväg på tea-
ter eller något annat kulturellt alltid nu
och då. Tycker man att allt detta inte
räcker är det dessutom mycket enkelt
att påverka verksamheten. Oftast krävs
inte mycket mera än ett “Hej, tänk om
vi sku. . . ” i passligt sällskap.

Förutom allt detta kan man nämna
att allt skitsnack i stil med: “. . . det go-
da med att studera på svenska är att
grupperna alltid är små, man känner
alla, kan samarbeta bättre, får bättre
kontakt med föreläsare och assisten-
ter. . . ” stämmer till punkt och pric-
ka. Andan och gemenskapen bland
de svenskspråkiga är mycket god
och stark, både på föreläsningarna i
Gumtäkt och på sitserna på Klubben.
Det enda som krävs av dig är att du
kommer med, resten följer automatiskt.

Ja päätökseksi, och avslutningsvis,

lause joka on molemmilla kotimaisil-
la sama, ett uttryck som är lika på båda
inhemska språken, nimittäin, nämligen:
Hyvä juttu!

URL: www.spektrum.fi

e-mail: styrelse@spektrum.fi

FANNY BERGSTRÖM

www.spektrum.fi
styrelse@spektrum.fi
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Meridiaani
Kaikki ilmakehän tällä puolen on

triviaalia! Lisäksi tähtitiede sisältää
koko fysiikan. Pieni ja notkea ai-
nejärjestömme järjestää esimerkiksi lef-
failtoja, piknikkejä ja silloin tällöin jo-
kusen excunkin. Viimeisen muutaman
vuoden aikana kuukausittain kokoon-
tuva Meridiaanin puolivirallinen olut-
kerho on saavuttanut vankan suosion.
Vuosittainen kohokohtamme on legen-
daariset Yuri’s Night -bileet, joita vie-
tetään huhtikuussa Yuri Gagarinin, ih-
miskunnan ensimmäisen, avaruuslen-
non kunniaksi. Lukuvuoden aikana
järjestetään paljon tapahtumia myös
yhteisfysikaalisesti Resonanssin ja Sy-
nopin kanssa.

Meridiaanilla on myös havaitse-
vasta tähtitieteestä kiinnostuneiden
opiskelijoiden pyörittämä Havainto-
ryhmä. Yliopistolla on Kirkkonummen
Metsähovissa Suomen suurimpiin kuu-

luva teleskooppi, jolla Havaintoryhmä
käy kuvaamassa, kun muilta opintokii-
reiltä ehditään.

Meridiaani ajaa opiskelijan asiaa
maisteriohjelmien pyörteissä, yhteis-
työssä muiden fysiikan ainejärjestöjen
kanssa. Toimimme välikappaleena
opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä
ja olemme mukana vaikuttamassa tut-
kintovaatimuksiin ja opetusohjelmiin.

URL: www.meridiaani.org

e-mail:
meridiaani-hallitus@helsinki.fi

JUSSI AALTONEN
ANTTI RANTALA
VENLA KOIKKALAINEN
SANNA NORMO

www.meridiaani.org
meridiaani-hallitus@helsinki.fi
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Synop

Synop ry on Helsingin yliopiston me-
teorologian opiskelijoiden ainejärjestö.
Synop on vaikuttanut vuodesta 1970
lähtien. Meitä synoplaisia on noin sata,
mutta olemme sitäkin eloisampi ja ak-
tiivisempi järjestö. Jäseniksi pääsevät
meteorologiasta kiinnostuneet, myös
ne, jotka eivät opiskele fysikaalisia tie-
teitä.

Olemme näkyvä osa meteorologian
opiskelijoiden arkea: Ajamme opiske-
lijoiden etuja opintoasioissa (erityises-
ti fysikaalisten tieteiden kandiohjel-
massa sekä ilmakehätieteiden mais-
teriohjelmassa) sekä välitämme tieto-
ja ilmakehätieteiden alan avoimista
työpaikoista jäsenillemme.

Tapahtumia riittää jokaiseen ma-
kuun: käy kanssamme keikoilla, vierai-
le saunailloissa tai lähde mukanamme
grillaamaan. Järjestämme myös vuosit-
tain vierailuita alan yrityksiin, kuten

Ilmatieteen laitokselle, Forecalle ja Vai-
salalle, sekä vähemmän alaan liittyviin
kohteisiin kuten Fazerin tehtaalle. Ta-
pana on ollut myös järjestää ulkomaan-
reissu joka toinen vuosi. Omien tapah-
tumien lisäksi Synop toimii aktiivises-
ti yhteistyössä muiden ainejärjestöjen
kanssa.

Ja niinkuin sanonta kuuluu: tie
meteorologiaan käy Synopin kautta.
Kuka siis kaipaa enää elämää Sy-
nopin, Suomen parhaan meteorolo-
gian ainejärjestön ulkopuolella? Otam-
me uudet meteorologian opiskelijat
lämpimästi mukaan iloiseen joukkoom-
me! Synopin ja meteorologeja voit ta-
vata Physicumin yhteisfysikaalisella
Opiskelijahuoneella.

Lisätietoja järjestöstämme sekä me-
teorologian opiskelusta löydät osoit-
teesta www.synop.org. Toimintaam-
me voit seurata sähköpostilistalta
(synop-lista@helsinki.fi) tai Sy-
nop ry -nimellä löytyvältä Facebook-
sivultamme.

SASU KARTTUNEN
PANU MAALAMPI

www.synop.org
synop-lista@helsinki.fi
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Vasara
Vasara ry on Helsingin yliopiston

geologian opiskelijoiden vuonna 1937
perustettu perinteikäs ainejärjestö, jo-
ka ajaa geologian opiskelijoiden etu-
ja ja järjestää kaikenlaista hauskaa
toimintaa. Päämajana toimii Physicu-
mista löytyvä Kasvis, jossa voi luen-
tojen välissä nauttia kahvista, teestä
ja hyvästä (?) seurasta. Toimintaa
pyörittää hallitus, joka kokoustaa kuu-
kausittain, sekä virkailijat, jotka ovat
vastuussa muun muassa Kasviksen
siisteydestä, urheilu- ja kulttuurita-
pahtumista tai tapahtumien ruoka- ja
juomatarjoilusta. Hallitus ja virkailijat
valitaan joka vuosi syyskokouksessa
jäsenistön keskuudesta.

Ainejärjestön virallinen lehti on noin
neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Ho-
loseenin sanomat, johon kuka tahan-
sa voi kirjoitella juttuja. Perinteisiin
tapahtumiin lukeutuvat keväiset Jää-

kausijuhlat, kesätapaaminen, vappu-
pesis ja -sillis, pikkujoulut, laskiaisen
kaakao- ja pullatarjoilu, syksyn fuksiai-
set, kuukausittaiset saunaillat ja viikoit-
tainen liikuntavuoro sekä yhdessä Pul-
tereiden ja Nikolin (Turun ja Oulun
vastineet Vasaralle) kanssa vuosittain
järjestettävä Geologinen Kaupunkikar-
toitus. Vasara myös sponsoroi jatkuvas-
ti jäsenistön ehdottamia ja/tai suunnit-
telemia tempauksia, kuten vierailuja
Megazoneen tai kiipeilemään.

Vuosittain Vasara pyrkii
järjestämään yhden pidemmän
ulkomaan ekskursion sekä pienempiä
täsmäiskuekskursioita kotimaassa.
Viime vuosina ekskursiot ovat suuntau-
tuneet muun muassa Islantiin, Norjaan
ja Ruotsiin, Azoreille, Irlantiin sekä
Yhdysvaltojen mantereelle ja Havaijille.
Kenttäolosuhteissa (mm. vappuna)
Vasaran edustajat tunnistaa HOPEAN-
harmaista haalareistaan!

URL: https://blogs.helsinki.fi/

vasara-ry

https://blogs.helsinki.fi/vasara-ry
https://blogs.helsinki.fi/vasara-ry
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Integralis

Integralis on Bachelor of Science -
kandidaatinohjelman opiskelijoiden ai-
nejärjestö.

URL: https://www.integralisry.

com/

https://www.integralisry.com/
https://www.integralisry.com/
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Kumpulan Speksi

Omstart! Oletko aina haaveillut het-
kestäsi parrasvaloissa tai kenties niiden
takana? Mikäli vastauksesi on kyllä,
on Kumpulan Speksi juuri sinulle!
Speksi on opiskelijavoimin toteutetta-
va musiikkiteatteriesitys, joka sisältää
vuorovaikutusta yleisön kanssa im-
provisaation merkeissä. Uskallamme-
kin luvata, ettei speksimaailmaan su-
kellettuasi yksikään tulevaisuudessa
näkemäsi teatteriesitys ole enää enti-
sellään.

Katsojalle näkyvin osa speksistä ovat
toki lavalla viihtyvät näyttelijät, tanssi-
jat ja bändi. Produktio tarvitsee kuiten-
kin toteutuakseen myös lukuisia käsiä
lavan takana. Vaikka siis oma muka-
vuusalueesi ei löytyisi yleisön edestä,
ehkä tiimisi voisi olla tuotanto, markki-
nointi, lavastus, puvustus, maskeeraus,
käsikirjoitus, sanoitus, tai tekniikka. Jo-
kaiselle löytyy varmasti jotakin!

Kumpulan Speksiä ovat tervetullei-
ta toteuttamaan niin vasta-alkajat kuin
kokeneemmatkin esiintyjät – tärkeintä
on, että olet motivoitunut ja innostu-
nut! Ennen kaikkea speksi yhdistää sa-

manhenkisiä opiskelijoita vuosikurssis-
ta ja opintosuunnasta riippumatta.

Mikäli siis haluat osaksi tätä Kumpu-
lan hauskinta harrastejärjestöä, voit liit-
tyä sähköpostilistallemme laittamalla
viestiä osoitteeseen kumpulanspeksi@

gmail.com, vierailla nettisivuillamme
osoitteessa kumpulanspeksi.fi tai seu-
rata meitä Instagramissa tai Faceboo-
kissa nimellä Kumpulan Speksi.

Psst, vuosittaisen produktion lisäksi
Kumpulan Speksillä on myös impro-
sekä tanssikerhot, joiden toimintaan
voit osallistua matalalla kynnyksellä
milloin haluat.

IDA KOSKINEN

kumpulanspeksi@gmail.com
kumpulanspeksi@gmail.com
kumpulanspeksi.fi
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Matlu

“Muutakin kuin nimihirviö ja lausuntopuppugeneraattori”

Helsingin yliopiston
matemaattis-
luonnontieteellisten
opiskelijajärjestöjen
yhteistyöjärjestö Matlu ry

Limesläisenä olet myös matlulainen,
sillä Matlu ry on matemaattis-luonnon-
tieteellisten opiskelijajärjestöjen yhteis-
työjärjestö. Siihen kuuluvat kaikki
Kumpulan ainejärjestöt, ja Matlu on si-
ten Kumpulan suurin yhteinen tekijä.
Suurena järjestönä Matlulla on mahdol-
lisuus toteuttaa opiskelijoiden laajem-
paa edunvalvontaa ja järjestää massii-
visempia tapahtumia kuin yksittäisillä
järjestöillä, joten vain taivas on rajana.

Matlun toimenkuvat vaihtelevat
tiedekuntatason politikoinnista ja tuu-
toroinnin avustamisesta bileiden, suun-
nistusten sekä työelämätapahtumien
järjestämiseen. Olet jo ehkä saat-
tanut käydä Matlun lukuvuoden
ensimmäisissä bileissä, kesäbileissä.
Syksyn tullen pääset näkemään
vielä fuksibileet, Halloween-bileet ja

lähtölaukauksen työelämään Kumpu-
lan Potentiaalissa.

Matlun tapahtumat ovat mitä mai-
nioin tapa tutustua niihin muiden kou-
lutusohjelmien kummajaisiin, joita tu-
lee silloin tällöin nähtyä kampusten laa-
joilla aukioilla. Laajemmin Matlun toi-
mintaan voi tutustua kotisivuillamme
tai ottamalla yhteyttä Opetushallituk-
sen sijasta johonkin Matlun aktiiviin.
Matlun toiminta ja hallituksen kokouk-
set ovat ainejärjestöjen tavoin avoimia
kaikille, joten jos kiinnostus toimintaan
lähtemiseen heräsi, tervetuloa!

URL: www.matlu.fi

e-mail:
hallitus@matlu.fi

www.matlu.fi
hallitus@matlu.fi
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Osakunnat
Mikä?

Osakuntien juuret ovat kaukana, aina
1100-luvun Ranskassa. Alun perin oli
ajatuksena koota yhteen samalta seu-
dulta kotoisin olevia opiskelijoita, pa-
rantaa yhteyksiä kotiseutuun ja tukea
kaukana kotoaan olevia opiskelijoita.

Osakunnat ovat olleet aina ja ennen
kaikkea osakuntalaisten yhdessäoloa:
sivistynyttä keskustelua, nousu- ja las-
kuhumalaa, pöytäjuhlia sekä hyvässä
seurassa valvottuja öitä. Perinteitäkin
pidetään yllä esimerkiksi tekemällä ko-
tiseuturetkiä.

Ketä?

Helsingin yliopiston osakuntiin voi
liittyä kuka tahansa HY:n tutkinto-
opiskelija ja useimmat osakunnat
hyväksyvät jäsenikseen myös muissa
pääkaupunkiseudun korkeakouluissa
opiskelevia. Osakunnat ovat niitä
harvoja järjestöjä, joissa on edustettuna
niin matemaatikot, puutarhatieteilijät,
lääkärit kuin vaikka valtiotieteilijät.
Tuurilla bongaat myös muutamia
teekkareita ja ehkä jopa kylterin.

Mitä?

Kaikilla osakunnalla on oma talo
tai huoneisto, jossa jäsenet kokoon-
tuvat harrastamaan, juhlimaan, or-
ganisoimaan toimintaansa ja ennen
kaikkea viettämään aikaa yhdessä.

Järjestettyjen tapahtumien ohella osa-
kunnan luonteeseen kuuluu kodin-
omaisuus: jäsenet voivat viettää siellä
vapaa-aikaansa, esimerkiksi lukea leh-
tiä, opiskella, käyttää nettiä, katsoa te-
levisiota tai ihan vain hengailla. Lisäksi
osakunnat tarjoavat halpoja asuntoja ja
stipendejä jäsenilleen.

Osakunnat Helsingin
yliopistossa

• Nylands nation (NN)
• Eteläsuomalainen osakunta (ESO)
• Savolainen osakunta (SavO )
• Karjalainen Osakunta (KO)
• Hämäläis-Osakunta (HO)
• Keskisuomalainen Osakunta (KSO)
• Kymenlaakson Osakunta (KyO )
• Åbo Nation (ÅN)
• Varsinaissuomalainen Osakunta

(VSO)
• Satakuntalainen Osakunta (SatO )
• Wiipurilainen osakunta (WiO )
• Östra Finlands Nation (ÖFN)
• Etelä-Pohjalainen Osakunta (EPO)
• Vasa nation (VN)
• Pohjois-Pohjalainen Osakunta (PPO)

URL: www.osakunta.fi

SAKARI VÄKEVÄ
MIKKO PELLINEN

www.osakunta.fi
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Tietotekniikkapalvelut

Käyttöluvat

Yliopiston tietotekniikkapalvelujen
käyttämiseen tarvitsee pääkäyttöluvan
eli AD-tunnuksen. Uudet opiskeli-
jat saavat sellaisen automaattisesti
ottaessaan opiskelupaikan vastaan.

Windows-työasemat

Physicumin kirjastossa on yliopiston
Windows-koneita. Exactumissa on usei-
ta tietokoneluokkia. Pohjakerrokses-
ta löytyvät lisäksi 24h-luokat. Che-
micumin mikroluokat löytyvät en-
simmäisestä kerroksesta. Jokaisesta
Kumpulan kampuksen rakennuksesta
löytyy ainakin yksi skannerilla varus-
tettu tietokoneluokka.

Keskustasta koneita löytyy Alek-
sandriasta (Fabianinkatu 26) sekä kas-
vatustieteellisen tdk:n yhteydessä toi-
mivalta oppimiskeskus Minervalta
Siltavuorenpenkereeltä. Molemmista
löytyy myös 24h-luokat. Jo mainittujen
24h-tilojen lisäksi myös Viikistä löytyy
yksi 24h-luokka.

Kotihakemisto (Z-asema)

Lähes kaikilta yliopiston koneilta
pääsee käyttäjän omaan kotihakemis-
toon (Z-asemaan), jossa voi säilyttää
omia tiedostojaan, ja johon muut
eivät pääse käsiksi. Z-asemalle on
varattu 20 gigatavua säilytystilaa, lisää

löytyy OneDrivesta. Koska tiedostoja
säilytetään verkkolevyllä, käyttäjä
pääsee niihin käsiksi miltä tahansa
yliopiston koneelta.

UNIX-koneet

AD-tunnuksilla uusi opiskelija
pääsee kirjautumaan UNIX-koneelle
pangolin.it.helsinki.fi, jossa voi
pyörittää irkkiä. Vaihtoehtoisesti voit
käyttää TKT-osaston UNIXeja kuten
melkkiä (melkki.cs.helsinki.fi)
tai melkinpaasia (melkinpaasi.cs.
helsinki.fi, joihin pääsee niin
ikään AD-tunnuksilla. UNIXeihin
törmää joka tapauksessa ennemmin
tai myöhemmin, joten kannattaa aloit-
taa tutustuminen ajoissa, ettei mene
sormi suuhun sitten kun niitä todella
tarvitsee.

UNIX-koneita käytetään ottamal-
la niihin SSH-yhteys miltä tahan-
sa nettiin kytketyltä koneelta. Yhtey-
den ottamiseen tarvitaan SSH-ohjelma,
Windowsissa esimerkiksi Putty, muis-
sa ympäristöissä usein komento ssh

riittää. Tiedostojen siirto onnistuu
scp-ohjelmalla – Windows-koneille
näitä löytyy ainakin WinSCP, muissa
ympäristöissä usein riittää komento
scp.

Putty- ja WinSCP -ohjelmat ovat il-
maisia ja ne voi käydä hakemassa koti-
koneelle netistä googlettamalla.

pangolin.it.helsinki.fi
melkki.cs.helsinki.fi
melkinpaasi.cs.helsinki.fi
melkinpaasi.cs.helsinki.fi
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Ohjelmistojakelu

Ohjelmistojakelu tarjoaa opiskelijoil-
le kaupallisia hyötyohjelmia maksut-
ta opiskelijalisenssillä. Tarjolla on mm.
F-Securen virusturva, Matlab ja SPSS.
Ohjelmistojakelu löytyy osoitteesta
ohjelmistojakelu.helsinki.fi.

Magneettiavain, magneettia
vain?

24h-luokkiin on mahdollista saada
magneettiavain, jolla niihin pääse
sisälle myös iltaisin, öisin ja viikonlop-
puisin. Avaimen hakeminen tapahtuu
seuraavasti:

Tulosta ja täytä hakulomake
(https://helpdesk.it.helsinki.
fi/sites/default/files/atoms/

files/magneettiavain_hakulomake_

v4.pdf), ja mene Unicafe Kaivopihaan.
Unicafe tarkistaa lomakkeen, hakijan
opiskelijakortin tai henkilökuntakortin,
perii avainpantin (25e) ja antaa
avaimen.

Saat avaimen välittömästi ja se on
käytettävissä seuraavana päivänä.

Joka vuosi 10 000 uutta opiskelijaa saa käyttäjätunnuksen
Lääkintöhallitus

ohjelmistojakelu.helsinki.fi
https://helpdesk.it.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/magneettiavain_hakulomake_v4.pdf
https://helpdesk.it.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/magneettiavain_hakulomake_v4.pdf
https://helpdesk.it.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/magneettiavain_hakulomake_v4.pdf
https://helpdesk.it.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/magneettiavain_hakulomake_v4.pdf


228 LUKU 13. VERKOSSA

Office365
Kun otat yliopiston tarjoaman

Office365-paketin käyttöön, saat
samalla Office-ohjelmistojen asennus-
oikeuden myös omille Windows- tai
macOS-laitteille. Näihin kuuluvat
mm. Microsoft Word, Excel, Power-
Point, Publisher ja muut vastaavat
opiskeluissa hyödylliset työkalut.

Sähköposti

Yliopiston tarjoamaan pilvisähkö-
postiin kirjaudutaan osoitteessa
www.helsinki.fi/office365. Yli-
opistolla edellytetään, että luet
sähköpostiasi useamman kerran vii-
kossa – mielellään useamman kerran
päivässä, sillä kaikki tiedotus tapah-
tuu lähtökohtaisesti sähköpostin
välityksellä. Siksi sähköpostitilit
kannattaa liittää myös älylaitteidesi
sähköpostisovelluksiin, jolloin mikään
viesti ei mene sinulta ohi päivän
mittaan.

iOS-laitteilla sähköposti liitetään
Mail-sovellukseen seuraavasti: Settings
(Asetukset) → Mail, Contacts, Calen-
dars (Posti, yhteystiedot, kalenterit) →
Add Account (Lisää tili). Valitse tilin
tyypiksi Exchange. Seuraa ohjeita.

Huom! Palvelin = outlook.

office365.com, domain = tyhjä, user-
name = adtunnus@ad.helsinki.fi.

Android-laitteilla homma tapahtuu
näin: Settings (Asetukset) → Accounts
(Tilit) → Add account (Lisää tili) →
Exchange. Seuraa ohjeita.

Kalenteri

Pääset OWA-kalenteriin kirjautumalla
sähköpostiisi nettiselaimella, painamal-
la vasemman yläkulman ruutukuvaket-
ta ja klikkaamalla Calendar (Kalenteri).
Kalenterin kautta voit varata esimerkik-
si kirjaston ryhmätyötiloja. Tämä onnis-
tuu luomalla uuden tapahtuman (New
event) ja klikkaamalla Add room (Lisää
huone) -painiketta.

OneDrive

Yliopisto tarjoaa sinulle teratavun ver-
ran tallennustilaa dokumenttien ja tie-
dostojen jakamiseen. Jos olet esimer-
kiksi kirjoittamassa Wordilla raport-
tia kaveriesi kanssa, voit editoida
sitä OneDrivessä useammalta koneel-
ta yhtä aikaa. Voit tallentaa tiedostoja
Office-ohjelmista suoraan OneDriveen,
kunhan olet ensin kirjautunut sisään
yliopiston tunnuksillasi.

Nettiselaimen kautta OneDriveen
pääsee Internet-osoitteesta https:

//helsinkifi-my.sharepoint.com.
Syötä käyttäjätunnus muodossa
adtunnus@ad.helsinki.fi.

Yli gigatavun kokoiset tiedostot
kannattaa jakaa Funet FileSenderissä:
https://filesender.funet.fi/.

www.helsinki.fi/office365
outlook.office365.com
outlook.office365.com
https://helsinkifi-my.sharepoint.com
https://helsinkifi-my.sharepoint.com
https://filesender.funet.fi/
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Tulostaminen
Yliopistolla ei ole enää ilmaista

opiskelijatulostusta, minkä vuoksi
opiskelijalla on oikeus palauttaa kaikki
opintoihin liittyvät tehtävät sähköisesti
(ks. vararehtorin päätös 11/2015).
Mikäli et jaksa latoa laskareita siististi
LATEXilla, Canon-monitoimilaitteita voi
käyttää skannaamiseen.

Mikäli haluat printata jotain, joudut
hankkimaan tulostussaldoa. Sal-
doa saa Unigrafian verkkokaupasta
(https://tulostus.unigrafia.fi/
tulostussaldo). Tulostustilille pitää
ladata kerralla vähintään 5e. Musta-
valkotulostus maksaa 6,4 snt/sivu ja
väritulostus 22,4 snt/sivu.

Voit lähettää töitä tulostus-
jonoon yliopiston keskitetysti
ylläpitämiltä koneilta valitsemal-
la printteriksi Smartcard-PCL- tai
Smartcard-PS -alkuisen nimen.
Omalta koneelta voit lähettää val-
miita PDF-tiedostoja tulostusjonoon
lähettämällä sähköpostia osoittee-
seen print.canon@helsinki.fi ja
liittämällä sähköpostin liitteeksi ha-
luamasi PDF-tiedoston. Älä laita
viestiin otsikkoa tai muuta tekstiä! Voit
noutaa työn miltä tahansa yliopiston
Smartcard-printteriltä vilauttamal-
la sille matkakorttiasi tai muuta
RFID-sirullista korttia. Ensimmäisellä
tulostuskerralla printteri kysyy myös
AD-tunnustasi ja salasanaa.

https://tulostus.unigrafia.fi/tulostussaldo
https://tulostus.unigrafia.fi/tulostussaldo
print.canon@helsinki.fi
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Examinarium
Examinarium-tenttiakvaario on Hel-

singin yliopiston sähköinen tenttimis-
palvelu, joka sijaitsee kaikilla yliopis-
ton kampuksilla. Examinariumissa voit
tenttiä joidenkin kurssien suorituk-
sia juuri sinulle sopivana ajankohtana.
Tenttimisaika täytyy kuitenkin varata
ensin netistä, ja kannattaa varautua sii-
hen, että vapaata aikaa joutuu jonkin
aikaa odottamaan, mikäli Examinariu-
miin on pitkäkin tenttimisjono.

Tentin voit suorittaa Examina-
riumissa millä tahansa Helsingin
yliopiston kampuksella, josta va-
paan tenttiajan tenttiakvaarioon saat.
Tenttiminen tapahtuu Examinarium-
tenttiakvaarioissa sijaitsevien tietoko-
neella varustettujen työpisteiden luona.
Kannattaa kuitenkin huomioida, että
matemaattis-luonnontieteellisten ainei-
den tenteissä täytyy usein kirjoittaa
matemaattisia kaavoja, joiden kirjoit-
tamiseen tarvitsee Examinariumissa
piirtopöydän. Piirtopöytiä on saatavilla
vain osassa Examinarium-tenttitiloista,
joten kannattaa mahdollisuuksien
mukaan tenttiä tenttinsä Kumpulassa,
sillä Kumpulan Examinariumissa
jokainen tietokone on varustettu piir-
topöydällä. Kumpulan Examinarium
löytyy Chemicum-rakennuksen aulan
perältä.

Examinariumiin et voi ottaa mu-
kaan mitään älylaitteita tai muita
ylimääräisiä tavaroita vaan ne tulee
jättää Examinariumin ulkopuolelta
löytyviin lokerikkoihin tentin ajak-
si. Tenttimistilaan täytyy kuitenkin

ottaa mukaan henkilöllisyystodistus
pistotarkastuksia varten. Examinarium-
tenttejä valvotaan tallentavan video-
valvonnan avulla. Tentin jälkeen
tentaattori (kurssin opettaja) arvioi
tenttisi sähköisesti Examinarium-
verkkopalvelussa. Arvioidusta tentistä
saat sähköposti-ilmoituksen.

Tarkemmat ohjeet Examinarium-
tenttimiseen löydät osoitteesta: URL:
https://studies.helsinki.fi/

ohjeet/artikkeli/tenttiminen-

examinarium-tenttiakvaariossa

Examinarium-verkkopalvelun URL:
https://examinarium.helsinki.fi

JESSE TURPEINEN

https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/tenttiminen-examinarium-tenttiakvaariossa
https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/tenttiminen-examinarium-tenttiakvaariossa
https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/tenttiminen-examinarium-tenttiakvaariossa
https://examinarium.helsinki.fi
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Opiskelijan tietojärjestelmät

Oili

OILI on korkeakoulujen opiskelijaksi-
ja lukukausi-ilmoittautumispalvelu,
jossa korkeakoulujen yhteishaus-
sa opiskelupaikan saanut opiske-
lija voi sähköisesti ilmoittautua
opiskelijaksi korkeakouluun sekä
tarvittaessa maksaa esim. ylioppilas-
kunnan jäsenmaksun. Korkeakoulu
voi hyödyntää OILIa myös jatkavien
opiskelijoiden ilmoittautumisten
vastaanottamiseen.

URL: https://oili.csc.fi

SISu

Keväällä 2021 otettiin käyttöön uusi
opintojensuunnittelutyökalu Sisu.
Käyttöönotto ei ole kivuton ja jos
Sisu hämmentää, niin vika ei ole
sinussa. Ongelmatilanteissa kannat-
taa rohkeasti kiusata tuutoreita ja
koulutussuunnittelijoita.

Sisussa voit:

• Luoda henkilökohtaisen opinto-
suuunnitelmasi

• Muuttaa yhteystietojasi (Postiin ja
Väestörekisterikeskukseen tehdyt
osoitteenmuutokset eivät välity
yliopistolle!)

• Tilata epävirallisen opintosuoritus-
otteen

• Seurata suoritustesi rekis-
teröitymistä

• Ilmoittautua tentteihin ja opetuk-
seen

URL: https://sisu.helsinki.fi

Opiskelijan ohjeet

Opiskelijan ohjeet kokoaa yliopiston
yhteiset ja koulutusohjelmakohtaiset
ohjeet ja muut neuvonta-aineistot yh-
teen paikkaan, jotta ne muodostavat
opiskelijalle käytettävän ja loogisen ko-
konaisuuden.

Valitse koulutusohjelmasi, jotta saat
näkyviin kaikki opintoihisi liittyvät oh-
jeet. Ohjeet on jaoteltu teemoihin, jotka
löydät sivua alaspäin selaamalla. Ohjei-
ta voit hakea myös sanahaulla. Ohjeita
voit hakea myös sanahaulla..

Opiskelijan ohjeet koskevat pääosin
1.8.2017 aloittaneita koulutusohjelmia,
mutta osa ohjeistuksesta on kaikil-
le opiskelijoille yhteistä. Vanhan kou-
lutusrakenteen mukaista ohjeistusta
löytyy edelleen Flammasta.

URL: https://studies.helsinki.fi

Opiskelijan ohjeiden uumenista
löytyy myös kätevä Tutkintorakenne
ja tutkinnon laajuus -sivusto, jos-
ta pystyy helposti tarkastelemaan
kandi- ja maisteriohjelmiin kuulu-
via kursseja. Kurssit on tällä sivulla
usein jaoteltu kategorioittain ja
sieltä saattaa löytyä myös mallia-
joituksia opintoihin. URL: https:

//studies.helsinki.fi/ohjeet/

https://oili.csc.fi
https://sisu.helsinki.fi
https://studies.helsinki.fi
https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/tutkintorakenne-ja-tutkinnon-laajuus
https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/tutkintorakenne-ja-tutkinnon-laajuus
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artikkeli/tutkintorakenne-ja-

tutkinnon-laajuus

Moodle

Moodle on ns. verkko-oppimis-
ympäristö, jota voidaan käyttää
esimerkiksi kurssin ilmoitustauluna,
opetusmateriaalien jakamiseen, verk-
kokeskustelemiseen, tenttimiseen tai
oppimistehtävien/tiedostojen palau-
tukseen. Moodle-alusta on käytössä
lähes kaikilla kursseilla. Joskus alustal-
le pääsee liittymään itse ja toisinaan
luennoitsija lisää osallistujat keskitetys-
ti, asia selviää yleensä ensimmäisellä
luennolla.

URL: https://moodle.helsinki.fi

MOOC

Moodlen rinnalla toinen sähköinen op-
pimisympäristö, jota voidaan käyttää
kurssilla mm. tiedottamiseen ja viik-
kotehtävien jakoon. Erona Moodleen
on kuitenkin se, että MOOC-alustat
ovat usein kaikille avoimia eli niil-
le voi liittyä muutkin aiheesta kiin-
nostuneet henkilöt, ei siis vain Hel-
singin yliopiston opiskelijat. Lyhenne
MOOC tuleekin englanninkielen sa-
noista Massive Open Online Course.
MOOC:lla tarkoitetaan siis toisaalta op-
pimisalustaa, mutta myös itse alustal-
la järjestettävää kurssia. Tyypillisesti
MOOC-alustaa käytetään Avoimen yli-
opiston kesäkursseilla sekä digitaitoi-
hin painottuvissa koko lukuvuoden
kestävissä kursseissa.

URL: https://mooc.helsinki.fi

ZOOM

ZOOM on Helsingin yliopistossa
käytössä oleva videokonferenssipalve-
lu, jota hyödynnetään etäopiskelussa
ja -opetuksessa. ZOOM toimii siis
ikään kuin digitaalisena luokkahuo-
neena, jossa voidaan järjestää luentoja,
ohjaustuokioita ja kokouksia. Mikäli
kurssilla järjestetään ZOOM-luennot,
ilmoittaa kurssin vetäjä kyseisen
ZOOM-kokouksen linkin esimer-
kiksi Moodlessa tai sähköpostitse.
ZOOM on suotavaa käydä lataamas-
sa omalle koneelle jo viimeistään
orientaatioviikon alussa, sillä myös
osa orientoivista tilaisuuksista saate-
taan järjestää ZOOM:n välityksellä.
Huomioithan, että ZOOMia suositel-
laan käytettäväksi HY:n tunnuksilla
paremman tietosuojan ja täysien
käyttöoikeuksien varmistamiseksi.
Tarkemmat ohjeet HY:n tunnuksien
käytöstä löytyvät Helpdeskistä.

URL: https://helsinki.zoom.us

Miten pääsen nettiin?

Eduroam

Eduroam on suojattu langaton verk-
ko, ja siksi sen käyttöä suositellaan.
Eduroam on valmiiksi asennettuna yli-

https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/tutkintorakenne-ja-tutkinnon-laajuus
https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/tutkintorakenne-ja-tutkinnon-laajuus
https://moodle.helsinki.fi
https://mooc.helsinki.fi
https://helsinki.zoom.us
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opiston keskitetysti hallituilla koneilla.
Omille koneille Eduroam on asennet-
tava itse. Eduroam-yhteyttä tarjotaan
automaattisesti, kun olet sellaisessa ti-
lassa, jossa on Eduroam-verkko.

Eduroamiin kirjaudutaan yliopis-
ton käyttäjätunnuksella, joka kirjoite-
taan muodossa tunnus@helsinki.fi

tai tunnus@ad.helsinki.fi. Muiden
korkeakoulujen vierailijat voivat kirjau-
tua Eduroamiin oman kotiorganisaa-
tionsa käyttäjätunnuksilla, mikäli ky-
seinen organisaatio on osa Eduroam-
verkostoa.

JOKU MUU
JESSE TURPEINEN

tunnus@helsinki.fi
tunnus@ad.helsinki.fi
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Jodel

Jodel on mobiiliviestintäsovellus,
jonka käyttäjäkunta koostui alussa
lähinnä korkeakouluopiskelijoista,
mutta nykyään muutkin ikäryhmät
ovat sen löytäneet. Sovellus antaa
käyttäjien lähettää anonyymisti vies-
tejä (“jodlauksia”), jotka näkyvät 10 ki-
lometrin säteellä oleville käyttäjille.
Viestin voi myös nähdä, jos on valinnut
kyseisen kaupungin kotikunnakseen.
Kotikuntia voi olla vain yksi, mutta
muidenkin kaupunkien Jodeleita voi
halutessaan käydä selailemassa.

Viesti voi olla valokuva tai 230 mer-
kin pituinen teksti. Kuvia ei voi ladata
kännykästä Jodeliin, vaan jokainen ku-
va täytyy ottaa kameralla sovelluksen
kautta. Kuvan päälle saa luotua lyhyen
kuvatekstin tai piirrettyä.

Jokaista Jodeliin lähetettyä viestiä
voi kommentoida sekä äänestää ylös
tai alas. Viestin saamat kokonaisäänet
näkyvät viestin oikeassa laidassa. Jod-
lauksen tekijä voi yläpeukun lisäksi
kiittää vastaajaa, jolloin vastauksen
äänien yläpuolelle ilmestyy sydän.
Viesti poistuu, jos sen saamien äänien
summa on miinus viisi tai alempi.
Asiattomia viestejä voi myös liputtaa,
jolloin moderaattorit tarkastavat vies-
tin sisällön.

Avatessasi Jodelin päädyt mainfee-
dille, jossa keskustellaan kaikesta ylei-
sesti. Mainfeedin lisäksi on eri kana-
via, joilla keskustelu rajoittuu tiettyyn
aihepiiriin. Esim. @kissa-kanavalle ih-
miset lähettävät kuvia kissoistaan,

ja @patonki-kanavalla voi tiedustella,
mitä patonkeja Physicumin kahvilassa
on tänään tarjolla. Kanavia voi etsiä Ka-
navat -välilehdellä olevaa suurennus-
lasia painamalla. Toinen vaihtoehto on
kirjoittaa jodlaukseen tai vastaukseen
@halutunKanavanNimi, jolloin kanaval-
le pääsee viestiä klikkaamalla.

Jokaisella jodlaajalla on karma. Kar-
maa kertyy, kun jodlaukset ja vastauk-
set saavat ylä-ääniä, ja vähenee, jos saat
tai annat alaääniä. Karma on eräänlai-
nen mittari, joka kertoo, kuinka aktiivi-
nen ja suosittu olet Jodelissa. Se ei näy
muille käyttäjille, eikä sillä oikein tee
mitään.

Kanavasuosituksia:

• @helsinginyliopisto

• @hyfuksikysymykset

• @hyihastus

• @kumpulankampus

• @matluihastus

• @osakunnat

• @osakuntaihastus

• @unicafe

• @unisport

• @patonki/@salaatti/@keitto/
@meksikolainenuunimakkara

AULI SALMI
MIKKO PELLINEN
LAURI HATAKKA
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Some- ja nettilyhenteitä

AF = as f*ck, todella, erittäin
AFAIK = as far as I know, tietääkseni
AP = aloituspostaaja, se joka aloitti keskustelun jostain aiheesta
ASAP = as soon as possible, pronto pronto
BAE = before anyone else, oma rakas
BRB = be right back, käväisen sioilla
BTW = by the way, asiasta kuudenteen
CU = see you! moikka!
FYI = for your information, tiedoksesi
HTH = hope this helps, koeta nyt suoriutua
HAND = have a nice day, hauskaa päivänjatkoa
IIRC = if I recall correctly, tai jotain
IMHO = in my humble opinion, vain minun vaatimaton mielipiteeni
K = key, okei
LOL = laughing out loud, kirjoittaja on jokseenkin huvittunut jostain
MP = mielipide, mitä jengi ajattelee tästä?
OJ = original jodler, sama kuin AP
PLZ = please, pliiiis
ROTFL = rolling on the floor laughing, kirjoittaja on erittäin huvittunut

jostakin
RSN = real soon now, odota nyt hetki!
RTFM = read the fu**ing manual, jos vaivautuisit lukemaan ensteks sen

käyttöohjeen, niin ei tarvis kysellä tyhmiä!
T: Kari = terveisin teekkari
TTYL = talk to you later, palataan astialle
U/M = uhka vai mahdollisuus?
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Niksi-Pirkka tietokoneneroille
Mikroverkossa oleviin tiedostoihin

pääsee käsiksi mikroverkon ulkopuo-
lelta osoitteesta: www.vpn.helsinki.

fi

Yliopiston opiskelijoille lisensoi-
mia ohjelmia saa ladattua osoit-
teesta: https://ohjelmistojakelu.

helsinki.fi. Lisäksi myös Office Pro
Plus -paketin ohjelmat ovat yliopiston
opiskelijoille ilmaisia.

Oman kotisivun tekemiseen ja
julkaisemiseen yliopiston palveli-
mella löytyvät ohjeet osoitteesta
https://helpdesk.it.helsinki.fi/

help/3078.

Vain yliopiston koneilta toimivia
elektronisia lehtiä, tietokantoja ja muita
verkkopalveluita pääsee käyttämään
omalta kotikoneelta asentamalla

VPN-ohjelmiston, joka saa kotikoneen
näyttämään yliopiston verkossa ole-
valta koneelta. https://helpdesk.it.
helsinki.fi/help/5190.

Laskuharjoitukset saa skannattua
kätevästi älypuhelimella sopivaa skan-
naussovellusta käyttäen. Toimivia oh-
jelmia ovat mm. ClearScanner, Adobe
PDF Scan ja Office Lens.

Opettele käyttämään tekstinladon-
tajärjestelmä LaTeXia, kiität itseäsi
viimeistään opinnäytteitä tehdessäsi.
LaTeX on etenkin matemaattisia kaavo-
ja kirjoittaessa ja lähteiden hallinnassa
paras työkalu. Helsingin yliopiston
tarjoaman LaTeX-kurssin materiaalin
löytää osoitteesta https://www.cs.

helsinki.fi/u/jhasa/latexkurssi/,
mutta opintopisteen saadakseen kurs-
sille pitää erikseen ilmoittautua Sisussa.
Matlulaiset saavat @helsinki.fi tun-
nuksillaan kirjautumalla käyttöönsä
maksutta Overleafin pro-version, jolla
on halppo lähteä liikkeelle kohti LATEX-
guruutta.

www.vpn.helsinki.fi
www.vpn.helsinki.fi
https://ohjelmistojakelu.helsinki.fi
https://ohjelmistojakelu.helsinki.fi
https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/3078
https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/3078
https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/5190
https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/5190
https://www.cs.helsinki.fi/u/jhasa/latexkurssi/
https://www.cs.helsinki.fi/u/jhasa/latexkurssi/


Tämä sivu on vahingossa jätetty tyhjäksi
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AALTO-YLIOPISTO: Suuri innovaatio, jossa taiteilijat voivat keksiä hienoja
juttuja, tekniikan tietäjät rakentaa niitä ja bisnesihmiset sitten myydä.

AATU: Akateeminen Aurajokilaivuritutkinto. Kevätlukukauden päättymistä
juhlistava opiskelijatapahtuma toukokuussa Suomen Turussa.

AEE: Mukava ex-naapuri Klusterilla. Tykkäsivät erityisesti opiskelijoista ja
piparkakkujen tuoksusta.

AIESEC: mm. käpistelijöiden ja taloustieteilijöiden kansainvälinen
opiskelijavaihtojärjestö.

AINEJÄRJESTÖHÖRHÖ: Ihminen, jolle ainejärjestö(t) ovat ainakin osaksi
elämäntapa. Useamman vuoden ainejärjestöaktiivi. Saattaa johtaa
ainejärjestöaddiktioon.

AKATEEMINEN VARTTI: Luennot ja laskarit alkavat 15 minuuttia yli
tasatunnin, senkun kaikki kuitenkin myöhästyisivät. Opiskelijoiden
hämäämiseksi tentit alkavat kuitenkin aina tasalta.

AKATEEMINEN VAPAUS: Illuusio, joka on joskus kuulemma ollut tottakin.

ALASAUNA: Käytöstä poistettu saunatila Uuden Ylioppilastalon B-rapun
kellarissa.

ALEKSANDRIA: Kaupunki Egyptissä. Myös opiskelijakirjastosta,
Kielikeskuksesta ja ATKtiloista muodostuva oppimiskeskus Vuorikadun ja
Fabianinkadun välissä.

ALEPA-FILLARI: HSL:n tarjoamia keltaisia kaupunkipyöriä, joilla saa huristella
edullisella kausimaksulla aprillipäivästä pyhäinpäivään.

ALINA-SALI: Juhlasali Uuden yo-talon 3. kerroksessa. Tunnettu bileiden
pitopaikka.

ALMS: Autonomous Learning Modules. Autonomisen oppimisen ympäristö,
jossa voi suorittaa kielten opintoja.

ALTER EGO: Yliopiston roolipelikerho ja lautapelikerho. Suosittu
kumpulalaisten keskuudessa.

AMANUENSSI: Hallintovirka, virallinen nimitys orjatyövoimalle. Tekee
hommat sillä aikaa, kun itse pääjehu polttaa kessua.

AMV: (Kem. sl.) Atomit, molekyylit ja vuorovaikutukset -kurssi.

APPRO: 1) Approbatur. Vanha perusopintokokonaisuus. 2)
Opiskelijatapahtuma, jossa kierretään ravintoloita ja keräillään leimoja
ostoksista sekä lopuksi rillutellaan jatkoilla, kuten Helsinginkadun (Hesarin)
appro, Hämeenkadun appro, Limeksen appro
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ASSARI: Assistentti tai tuntiopettaja. Pitää laskareita, luentoja, labroja ja
päivystää. Saa koskea, kysyä, sinutella ja muutenkin vaivata. Neuvoo mieluiten
vastaanottoaikana.

AVAIMELLINEN: Myyttisen klusteriavaimen hallitsija ja vastuullinen henkilö.
Tottele näitä klusterilla ollessasi.

AVAJAISKARNEVAALIT: HYY:n keskustakampuksella vuosittain syyskuun
alussa järjestämä tapahtuma. Porthanian ja päärakennuksen unicafeet tarjoilevat
ilmaista ruokaa, jos tietää mennä hakemaan.

BMUR: Ks. Matlu-klusteri.

BOTTA: Pohjalaisten osakuntien omistama bailaushelvetti Museokadulla.

CASA: Casa Academica. Keskisuomalainen osakunta ja Hankenin biletila.
Dommaa vastapäätä.

CITY-KÄYTÄVÄ: Suorin reitti rautatieasemalta Stokkalle.

CIVIS: (Lat.). Osakuntatermi: vanha opiskelija. Ks. fuksi.

CUMU: (arkaainen) Cum laude approbatur, aineopinnot.

DEMO, DEMONSTRAATIO: (Fys. ja kem.sl.) Esiintyy mm. peruskursseilla,
jolloin kaksi assaria yrittää leikkiä erilaisilla hauskoilla vempeleillä vaihtelevalla
menestyksellä.

DEMOEFEKTI, DEMOILMIÖ: Jos jokin voi mennä pieleen, se menee.
Erityisesti esiteltäessä ohjelman tai tietokoneen toimintaa.

DIFFA: (Mat.sl) Matematiikan kurssi Differentiaalilaskenta.

DIFFIS: (Mat.sl) Matematiikan kurssit Differentiaaliyhtälöt I ja II.

DOMMA: Domus Academica (Opiskelijoiden Koti): osoite Hietaniemenkatu 14
tai Leppäsuonkatu 7–9. Asuntojen lisäksi ennen myös järjestötiloja; Eritoten
vanhojen puheissa DC ja −2 (“miinus-2”), vanhoja biletiloja.

DOMUS GAUDIUM, DG: Ilotalo, kolmas ylioppilastalo, jonka tunnuslause on
kierosti “sub hoc tecto cives academici excoluntur”, so. “tämän rakennuksen
suojissa tehdään akateemisia kansalaisia”. Täältä löydät lukuisten järjestöjen
kerhohuoneet ja tietenkin tärkeimpänä joka kumpulistin toisen kodin, Klusterin.

DÖSÄ: Bussi, linja-auto, onnikka.

EDARI, EDUSTAJISTO: HYYn ylin päättävä elin (vrt. eduskunta): vaalit joka
toinen vuosi. vaihtuvissa paikoissa, myös kampuksilla. Vapaa pääsy.

EETTERIPYÖRTEET: Mullistava teoria, joka selittää kaiken alkuräjähdyksestä
ja luomisesta lähtien. Ks. Nieminen.
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EGEA (European Geography Association): Kansainvälinen maantieteilijöiden
järjestö, jonka Helsingin jaostossa toimii aktiiveina useita ahkeria mantsalaisia.

ELIELINAUKIO: Postitalon ja Rautatieaseman välissä oleva aukio, jolta lähtee
iso liuta busseja.

EPSILON: Matemaatikkojen jumala.

ESITISLE: HYKin painotuote.

ESN: Erasmus Student Network. Vaihtoopiskelijoiden vastaanottoa ja
orientoimista hoitava kansainvälinen järjestö. Suomen osasto on HYYn
ESN-valiokunta.

ESPA: Esplanadi, pohjois- ja etelä-, välissä puisto, josta löytää patsaita, nuorisoa
ja turisteja sekä tietysti Kappelin ja ravintola Teatterin.

EURO: Vaihdon väline (eli fyffe, raha yms.), joka on käytössä n. 19 Euroopan
maassa.

EXAMINARIUM: Yliopiston sähköinen tenttimispalvelu, tenttiakvaario, jossa
voi suorittaa tentin itselle sopivana ajankohtana, kunhan bongaa vapaana
olevan tenttimisajan Examinariumin verkkopalvelusta. Osa luennoitsijoista
tuntuu rakastavan Examinarium-tenttejä yli kaiken, kun taas osa välttelee niitä
hamaan tappiin asti.

EXCU(RSIO): Ekskursio; retki, joka kestää muutamasta tunnista n:ään
vuorokauteen. Sivistää tieteellisesti, taiteellisesti tai muuten vain.

EX-TEMPORE -LASKARIT: Laskuharjoitus, jonka tehtäviä ei anneta etukäteen,
vaan ne ratkaistaan paikan päällä yksin tai pienissä ryhmissä. Joillakin
kursseilla kutsutaan myös ohjauksiksi.

FEISSARI: Henkilö, joka tulee keskustassa kysymään sinulta esimerkiksi, että
kiinnostavatko ihmisoikeudet. Tämä on hämäys, nämä henkilöt haluavat vain
sinut kuukausilahjoittajaksi järjestölleen.

FILOSOFINEN TIEDEKUNTA: Muinaismuisto, joka toimii lähinnä
promootiojärjestelyjä varten. Elää tosin vielä tutkintonimikkeissä. Aikanaan
ML-tiedekuntakin kuului osana.

FIL. YO: Filosofian ylioppilas. Meille opiskelemaan päässeen snobbailua
veroilmoituksissa, työhakemuksissa, puhelinluettelossa, ym. . .

FL: Filosofian lisensiaatti. FM:n ja FT:n väliinputoaja.

FLAMMA: Yliopiston vanhempi intranet. Sisältää nykyisin joitakin harvoja
toimintoja joita ei opiskelijan ohjeista löydy.

FM: (1) taajuusmodulaatio, englannin kielen ilmauksesta frequency modulation.
(2) femtometri (3) Mikronesian liittovaltion internet-maakoodi (4) f-molli (5)
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fermeniumin lyhenne jaksollisessa järjestelmässä. Myös Filosofian maisteri,
ylemmän akateemisen loppututkinnon suorittanut henkilö.

FORUM: Vrt. Forum Romanum. Kauppakeskus ylioppilastaloa vastapäätä.

FT: Filosofian tohtori. Harvat ja valitut.

FUKSI: (saks. fuchs). Aloittelija, uusi opiskelija, keltanokka, phuksi.

FUKSIAISET: Fuksisuunnistus. Ei fuksien mopotusta, vaan rento
kaupunkisuunnistus fukseille, fuksiryhmille ja fuksinmielisille. Rastit eri
puolilla keskustaa, tehtävät monensorttisia ja fuksin älyä ja mielikuvitusta
mittaavia. Päättyy yleensä Fuksiaisbileisiin.

FYMM: (Fys.sl) Fysiikan matemaattiset menetelmät (Ia, Ib, IIa, IIb & III) Teor.
fys. kurssit.

GEYSIR: Geofyysikkojen ainejärjestö, lakkautettu vuonna 2019.

GIS (Geographic Information System): Geoinformatiikka, maantieteen
suuntautumisvaihtoehto.

GRADU: Pro Gradu – tuttavallisesti vain “Iso G” tai “G”. Vanhentunut, mutta
yhä yleisessä käytössä oleva termi syventävien opintojen tutkielmasta. Ks.
Maisterintutkielma

GURULA: TKO-älyn opiskelijahuone TKT:llä, vrt. Gurun luola.

GUSTAVUS REX: Kasvatustieteilijöiden kerhohuone Matlu-klusterin vieressä.
Opejärjestö HAO on yksi tilaa käyttävistä.

HAALARIT: Opiskelijoiden konttausasu vappuisin ja muulloinkin.
Matemaatikoilla Matrixin kirkkaanpunaiset sinisellä takataskulla, fyysikoilla
Resonanssin fuksianpunaiset, käpistelijöillä TKO-älyn kirkkaankeltaiset,
meteorologeilla Synopin auringonkeltaiset, kemisteillä HYKin kirkkaanmustat,
tähtitieteilijöillä Meridiaanin yönsiniset, geologeilla Vasaran harmaat, mantsalla
MaOn tummanvihreät, enkunkielisellä kandilinjalla Bachelor’s Programme in
Sciencen vaaleansiniset sekä ruotsinkielisillä Spektrumin anilliininpunainen.

HALKO: (1) Polttopuu. (2) Hallituksen kokous.

HALLINTORAKENNUKSEN VALTAUS: 13.-15.2.1990 tapahtunut sponttaani
opiskelijoiden mielenilmaus, jonka ansioista yliopiston hallinnon jokaisella
portaalla on opiskelijaedustajia. Valtauksen aikana salkoon nostettiin
Limes-kertsin musta pöytäliina, josta Limeksen lippu sai alkunsa. Ks. myös
Halloped.

HALLITUS: Toimeenpaneva ja valvova hallintoelin. Vrt. Suomen hallitus,
erit. Limeksen hallitus. Myös HYYn.

HALLOPED: Hallinnon opiskelijaedustaja, edunvalvojasi yliopistolla.
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Opiskelijat ovat edustettuina hallinnon jokaisella portaalla, eli mm. kandi- ja
maisteriohjelmien johtoryhmissä, tiedekuntaneuvostossa, yliopistokollegiossa
sekä yliopiston hallituksessa. Mikäli sinulla on kehitysehdotuksia
opetussuunnitelmiin tai et ymmärrä miksi asiat on tehty niin vaikeiksi
yliopistolla, ensimmäinen yhteyshenkilö on oma hallopedisi.

HANKEN: Svenska Handelshögskolan. Lähellä Dommaa, kukaan meistä ei
vielä ole uskaltautunut sisään, ruoka on kuulemma hyvää. Huhujen mukaan
opiskelemaan pääsee jos osaa laskea ruotsiksi kymmeneen. Kulkevat tavallisesti
tahrattoman valkoisissa haalareissa.

HANSAKUJA, HANSATORI: Citykorttelin HYYn omistaman pään sisäistä
maantietoa.

HAO: Helsingin Aineenopettajiksi Opiskelevat, jokaisen opelinjalaisen oma
ainejärjestö.

HELIX: Helix = biokemian sekä solu- ja molekyylibiologian opiskelijoiden
ainejärjestö

HESARI: 1) Helsingin Sanomat 2) Helsinginkatu (Kalliossa, paljon
nestetankkauspaikkoja); Erityisesti Hesarin appro

HIEKKALAATIKKO: Lasten ja lastenmielisten leikkipaikka. Myös parveke
Unicafen yläpuolella Physicumin kolmoskerroksessa.

HIETSU: Hietaniemen uimaranta Hietaniemen hautausmaan kupeessa.
Erinomainen jatkojen jatkopaikka, kun kello on kolahtanut aamuseitsemään
klusterilla.

HIIT: Helsinki Institute for Information Technology, informaatioteknologian
tutkimuslaitos.

HIP: Helsinki Institute of Physics, fysiikan tutkimuslaitos.

HOAS: Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö. Kilteille opiskelijoille halpoja
asuntoja kalliiseen hintaan.

HSL: Helsingin seudun liikenne. Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteestä
vastaava kuntayhtymä.

HT: Harjoitustehtävä / hyvin triviaali / helppo todistaa, jotain muutaman rivin
laskusta puolen päivän pähkäilyyn. Prujuista / luentokalvoista pois syystä tai
toisesta jätetty osa. Usein esim. hyvä aihe gradulle.

HUMANISTI, HUMANOIDI: Humanistisessa tiedekunnassa opiskeleva.

HY: Helsingin yliopisto (HU på svenska).

HYK: Helsingin yliopiston kemistit.
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HYLSY: Hylätty. Ei mennyt tentti läpi tällä kertaa.

HYPPY: Koordinoitu lihasten liikesarja, jolla pyritään voittamaan maan
painovoima ja irtautumaan maasta vaihtelevalle korkeudelle. Myös Helsingin
yliopiston polymeeri- ja puukemistit.

HYRMY: Helsingin yliopiston raskaan musiikin ystävät. Raskaaamman
musiikin ystävien oma yhdistys

HYROKRAATTI, HYYPIÖ: Yliopistolta tai HYYstä suojatyöpaikan saanut
ongelmalapsi tai poliitikon uralle aikova yleensä enemmän tai vähemmän
kirkassilmäinen opiskelija.

HYTKY: Helsingin yliopiston teknokulttuurin ystävät. Järjestää koneelliseen
nykymusiikkiin perehdyttäviä bileitä.

HYY: Helsingin yliopiston ylioppilaskunta: Mansku 5 A–C, suurin ja mahtavin.
Valmistaa hyrokratian maistereita, omistaa yhtä sun toista, mm. Kaivotalon ja
Kilroyn.

HÄMIS: Hämäläis-Osakunta. Majailee punatiilirakennuksessa Kampin
keskuksen vierellä Urho Kekkosen kadulla. Hämiksen Osakuntabaarista saa
maistuvaa lounasta reiluun opiskelijahintaan.

HÖRHÖ: Henkilö, joka hörhöilee. Vrt. ainejärjestöhörhö.

HÖRHÖILLÄ: Harhailla vailla selkeää päämäärää usein tehden ainakin muiden
mielestä naurettavia asioita. Muiden kuin hörhöjen mielestä hörhöily on yleensä
turhaa tai jopa ärsyttävää.

IAPS: International Association of Physics Students. Fysiikan opiskelijoiden
kansainvälinen yhteistyöjärjestö.

ICPS: International Conference for Physics Students, jokavuotinen viikon
kestävä fyysikkonörttien kokoontuminen.

IIDA: Opiskelijakämppäläkiinteistö Pohjois-Haagassa, Ida Aalbergin tie 1:ssä.
Sisälsi vuoteen 2015 saakka opiskelijajärjestöjen paljon käyttämän saunatilan.
Ks. saunailta.

ILOTALO: Iloinen paikka viettää aikaa, so. syntiä. Ks. Domus Gaudium.

INAR: Institute for Atmospheric and Earth System Research. Ilmakehätieteiden
keskus.

IRC: Syntiä. https://xkcd.com/1782/

ISIC: (1) Muinaisegyptiläinen jumalatar. (2) Islamilainen valtio, jonka
lippudesign on kopioitu Limekseltä. (3) Kansainvälinen opiskelijakortti.

JALLU: (1) Vuonna 2015 lakkautettu laatumedia. (2) Jaloviina.

https://xkcd.com/1782/
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JODEL: Akateeminen ylilauta.

JOHTORYHMÄ: (1) Tietokoneita ja näyttöjä ym. toisiinsa yhdistävä rasittava
kasa tietokonepöydän alla (2) Kandi- ja maisteriohjelmien päättävä elin, jossa on
proffien ja henkilökunnan lisäksi myös opiskelijaedustus. Hyvät mahdollisuudet
vaikuttaa opetussuunnitelmiin, opetusohjelmaan ym. opetusta koskevaan.

JÄÄRÄ: Vanhempi opiskelija, jonka mielestä kaikki oli ennen paremmin. Jäärän
lähestyessä harhauta se jaloviinalla ja pakene paikalta.

JÖRGEN: Harvoin tavattu kelluva yksisarvinen.

KAAPELITEHDAS: Monitoimitalo Ruoholahdessa, entinen Nokian
kaapelitehdas. Sisältää taidetta, teatteria, näyttelyitä, tapahtumia, bileitä,
elokuvia ym.

KAISANIEMI: Puisto Rautatieaseman ja Pitkänsillan välissä. Erityisesti
Kaisiksen jalka- ja pesäpallokenttä.

KAIVARI: Kaivopuisto. Ylioppilaskuntienyhteinen pyllymäki laskiaisena.
Ks. Ullanlinnanmäki.

KAIVOKÄYTÄVÄ: Kaivotalon sisäistä maantietoa.

KAIVOPIHA: Aukko Kaivotalossa.

KAIVOTALO: HYYn omistama kiinteistö, joka piirittää Uutta ylioppilastaloa
suunnalta jos toiselta.

KANDI: (1) Arvonimi kahden vuoden lääketieteen opinnot suorittaneille. (2)
Kandidaatintutkielma. (3) Kandidaatintutkinto tai sellaisen suorittanut henkilö.

KAPPELI: Kahvila Espan puistossa.

KAPTEENI LIMES: LSP:n luoma supersankari, yli-inhimillinen limetti, jonka
tehtävänä on suojella järjestöä ulkoisilta vaaroilta (mm. Tupsulakeilta,
Humanoideilta ja Krapulamieheltä).

KASVIS: (1) Kasvihuone, eli geologian opiskelijoiden taukotila Physicumissa.
(2) Kasvatustieteellinen tiedekunta.

KEKKONEN: Edesmennyt Suomen presidentti. Myös edesmennyt saunatila
Kaivokadulla.

KERTSI: Ks. Klusteri

KESKUSPUISTO: Viheralue Töölönlahdelta Jäämerelle: kelpaa pyöräilyyn,
kävelyyn, hölkkäilyyn, istuskeluun tai vaikkapa ratsastukseen.

KEVÄTREKI: Limeksen jokakeväinen invaasio/picnic Suomenlinnaan.
Luullaan yleensä painovihreeksi. EI silti ole Kevätretki, niin kuin kylläkin
mainoksessa aikanaan piti olla.
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KIASMA: Nykytaiteen museo Mannerheimintiellä postin vieressä.

KIELIKESKUS: Fabianinkatu 26: sisältää itseopiskelustudion ym. kieliin
liittyvää.

KILROY TRAVELS: Matkatoimisto Kaivopihalla ja muuallakin maailmassa.
Matkoja opiskelijoille ja muillekin.

KIMMO: Hauska juomapeli, johon osallistuminen on aina huono idea.

KJYR: Kumpulan järjestöjen yhteinen risteily.

KJYV: Kumpulan järjestöjen yhteinen vappusuunnistus.

KLURRE: Ks. Matlu-klusteri.

KLUSH: Ks. Matlu-klusteri.

KLUSSE: Ks. Matlu-klusteri.

KLUSTERI: (1) Ryväs. (2) Yleisnimitys HYYn omistamille opiskelijatiloille.
Esim. Humanistiklusteri, Kissaklusteri. Erit. Matlu-klusteri.

KLUSTEROIDI: Matlu-klusterin kalustoon kuuluva ainejärjestöhörhö.

KLUUVI: Forumin vastine yliopistokorttelissa.

KOLMEN SEPÄN PATSAS: Vanhan ja Stockan välisellä aukiolla (Kolmen
sepän aukio) oleva siveettömyydellään suurta kohua herättänyt patsas.

KOMERO: (1) Kaapin kaltainen, mutta rakennuksessa kiinteästi sijaitseva
säilytystila. (2) Matemaagikkojen huone Exactumissa.

KONJAKKIKORVAT: Lautasliinasta taiteltava, pystykorvia muistuttava
päähine, jota näkee erityisesti vuosijuhlilla. Älä pue ennen jälkiruokaa.
Taitto-ohjeet löytyvät Youtubesta.

KORONA: Viheliäinen pöpö, joka haluaisi sinunkin keuhkoihisi asumaan.
Myös Unicafen opiskelijaravintola ja -kahvila Viikin kampuksella, tarjoilee
erinomaisia uuniperunalounaita. Nimi tosin vaihtunut sattuneesta syystä
Infokeskukseksi.

KORONAFUKSI: Korona-aikaan opintonsa aloittanut opiskelija, joka ei
kampusta ole nähnytkään.

KORSI: (1) Heinäkasvin varsi. (2) Opiskelijoiden suosima
Oljenkorsi-anniskeluravintola Kumpulassa.

KOULUTUS: Älä alistu koulutettavaksi. Vain koiria ja kadetteja koulutetaan.

KULTSA: (Limes-sl.) Limeksen kulttuurijaosto. Limeksen kulttuurisihteerikin
on Kultsa. Järjestää excursioita ja tapahtumia limesläisille.

KUMA: Kulttuurimaantiede.
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KUMARETKI: Maantieteilijöiden järjestämä kulttuurimaantieteellinen
opintoretki, suuntautuu yleensä Pohjoismaihin, Baltiaan tai Venäjälle.

KUMPULA: ML-tiedekunnan osastot (lukuunottamatta
Kaupunkitutkimusinstituuttia) sijaitsevat täällä. Reilut 20 vuotta suunniteltiin
yhtenäistä kampusaluettta ja vihdoin vuonna 2004 toteutui kokonaisuudessaan.
Kemistit muuttivat ensimmäisinä Kumpulaan vuoden 1995 alusta, yleinen
toimisto ja opintotoimisto elokuussa 1996. Perässä tulivat fyysikot vuonna 2001
ja matemaatikot sekä käpistelijät vuonna 2004. Käpistelijät muuttivat
Kumpulaan junalla; vanha ratapohja kulkee edelleen Vallilanlaakson reunalla.

KUNNIANAUHA: Hassuja nauhoja, joilla järjestöhörhöilyssä ansioituneet
ainejärjestöaktiivit koristelevat itsensä vuosijuhlille.

KURKI-SUONIOT: (Fys. sl.) Legendaariset fysiikan peruskurssien oppikirjat,
joita edelleen käytetään selventämään englanninkielisiä tiiliskiviä.

KV: Kansainvälinen (-työryhmä, -jaosto ym.) mm. Limeksen KV-toiminta.

KY: Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaat ry, kyltereiden oma yhdistys.

KYLTERI: Kauppatieteiden opiskelija. Tunnistaa nahkasalkusta ja/tai
dollarinvihreistä haalareista (aalto).

KYYKKÄ: Suomalainen perinneurheilulaji, jossa suistetaan puupalikoita
(kyykkiä) isommalla puupalikalla (kartulla) ulos vastustajan pelialueelta.
Akateemiset MM-kisat helmikuussa.

KÄPISTELIJÄ: (TKT. sl.) TKT:n opiskelija.

KÄPISTELY: (TKT. sl.) TKT:n opiskelu. Ks. käpistelijä.

LABRA: Laboratorio, -työ. Piikki opiskelijan lihassa. Periaatteessa hyödyllinen
keksintö, jossa on jopa omatoimisen ajattelun ja oppimisen vaara.

LOIMU: Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry. Ajanee
sinunkin etuasi ja järjestää pizzailtoja.

LAMMI: Nyk. Hämeenlinnan osa, jonka biologisella asemalla järjestetään
jokakeväinen maantieteen kenttäkurssi.

LASIPALATSI: Kulttuuri- ja kahvilakeskittymä Kampin ja Mannerheimintien
välissä.

LASKARIT: (Lasku)harjoitukset. Yleensä vähemmän tai enemmän pakollisia,
mutta sitäkin hyödyllisempiä, sanovat.

LAULUKIRJA: Piirustus- ja kirjoituslehtiö, jota voi sitseillä lainata kavereille.

LÄSY, LAULULÄSY: Sitseillä käytettävä lauluvihko.

LAVI: (arkaainen) Laudatur, syventävät opinnot. Kaukainen tavoite.
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LEMMA: Apulause. Assari kiskoo hihasta kun ei muuta keksi.

LEPPÄTALO, LEPPIS: Kolmannen ylioppilastalon työnimi, nykyään Domus
Gaudium.

LEPPÄTALOKOMITEA: Esoteerinen ja vaikutusvaltainen Matlu-klusteria
hallinnoiva salaseura, jota johtaa leppis-PJ.

LI**KE:, LixxxxKe: Standardiformaatti Limeksen lukemattomille eri kerhoille
(LImeksen se ja se KErho). Esim. LiEKe tai LiStraKe, sekä tusinoittain muita
enemmän tai vähemmän aktiivisia. Yleisperiaate: kun mahdollisen kerhon nimi
kerran on lausuttu ja joku sen toistaa, sellainen on siitä pitäen olemassa.

LIHAMUREKE: (1) Lihansyöjälle maistuva perinneruoka (2)
Uudelleenaktivoitumistaan odottava Limeksen hassujen muijien rellestyskerho.

LIEKE: LImeksen ElokuvaKErho. Ilmaisia elokuvia jäsenistölle säännöllisissä
videoilloissa ja -öissä.

LIKE: 1) (SoMe sl.) Tykkäys 2) Limeksen elokuvakerhon projektista alkunsa
saanut, populaarikirjallisuutta julkaiseva kustantamo

LIJAKE: Limeksen Jaloviina-kerho. Kokoontuu usein kys. jalojuoman tiimoilta

LIMAKE: Limeksen nykyään epäaktiivinen matkailukerho. Matkoja,
useimmiten ulkomaille, mielellään innostaviin ja/tai eksoottisiin kohteisiin.
Huomaa eroava kirjoitusasu Limake!

LIMEKSEN APPRO: Ks. Appro. Helsingin suurin ja kaunein. Tule ja koe,
järjestetään vuosittain lokakuun ensimmäisenä keskiviikkona.

LIMES: (1) Rajavalli, -muuri. (2) Erit. matematiikassa raja-arvo. (3)
Maailmankaikkeuden suurin, kaunein ja valtaavin ainejärjestö Helsingin
yliopistossa.

LIMES-KERTSI: Myyttinen, alumnien puheissa yhä elävä kerhotila, jonka
väitetään sijainneen Uuden ylioppilastalon a-rapun kolmannessa kerroksessa.

LIMETTI: (1) Lime-hedelmä, vihreä sitruspallero. (2) Limesläinen, Limeksen
jäsen, erit. Limes-aktiivi. Jos vihreä, kehoita hakeutumaan lääkäriin.

LINIS: (Mat. sl.) Lineaarialgebran kurssien yleisnimi.

LINUX: Meidän tietojenkäsittelytieteilijän Linus Torvaldsin kehittämä ilmainen
UNIX-käyttöjärjestelmä. Valinnainen käyttis yliopiston koneilla.

LIPASTO: Yliopisto

LISENSIAATTI: (1) Nimitys ylemmälle korkeakoulututkinnolle lääketieteen,
hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen alalla. (2) Yliopistollinen jatkotutkinto,
joita ei käytännössä enää suoriteta, koska jatko-opiskelijoista koulitaan
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tohtoreita.

LISURI: Lisensiaattityö. Ks. Lisensiaatti.

LISÄSÄKEISTÖ: Säkeistö sitsilaulusta, jota ei ole painettu laulukirjaan tai
-läsyyn.

LOPPUSUO: Leppäsuo, erit. Leppäsuonkatu, jonka varrella rakas klusterimme
sijaitsee.

LSP: Limeksen Salainen Poliisi. Kukaan ei tiedä, ketkä siihen kuuluvat – eivät
edes ne, jotka kuuluvat.

LUK, LUKKI, LUTKA: Luonnontieteen kandidaatti, alemman
korkeakoulututkinnon suorittanut luonnontieteilijä.

LUMA: Luonnonmaantiede.

LUONNONTIETEILIJÖIDEN JOULURISTEILY: Loimun järjestämä
valtakunnallinen risteily luonnontieteilijöille. Risteily lähtee Turusta, jonne
Limes on perinteisesti kumpulalaiset kyydittänyt.

LUONNONVALINTARISTEILY: Ks. Luonnontieteilijöiden jouluristeily.
Lempinimi on kuvaava.

LYYRA: Ylioppilaskunnan hieno uudisrakennus Hakaniemessä. Tieteen ja
talouden kortteli ja pöhinäkeskus. Valmistunee ennen sinua.

LÄÄKISKEMISTI: Koko ajan ensikertalaiskiintiön seurauksena
harvinaisemmaksi käyvä populaatio, jonka yksilöt haaveilevat opinnoista
Meilahden kampuksella.

MAISTERINTUTKIELMA:Syventävien opintojen tutkielma, eli maisteriksi
valmistuvien lopputyö.

MAKKARATALO: Rautatieasemaa vastapäätä oleva parkki- ja liiketalo. (Katso,
niin näet ne makkarat).

MANSKU: Mannerheimintie, katu Helsingin keskustasta jonnekin susirajan
suuntaan.

MANTA: Alaston nainen, jolle annetaan lakki lämmikkeeksi kun ilmat alkavat
lämmetä. Espan toisessa päässä.

MANTU: MaOn julkaisema lehti, ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

MAO: Kiinan kommunistisen puolueen pitkäaikainen johtaja. Myös
maantieteen opiskelijoiden ainejärjestö.

MAPU: (Fys. sl.) Matemaattiset apuneuvot.

MATEMAAGIKKO: (Mat. sl.) Matematiikan opiskelija.
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MATKAKORTTI: Kortti, jolle ladataan aikaa (kautta) tai rahaa (arvoa). Tällä
maksetaan liput HSL:n liikenteessä. Jos et halua suosia fyysistä korttia, onnistuu
matkaaminen myös HSL-sovelluksen kanssa.

MATLU: Matemaattis-luonnontieteellisten ainejärjestöjen yhteistyöjärjestö,
perustettu keväällä 1994.

MATLU-KLUSTERI: Limeksen ja muiden Matlun järjestöjen oma sijaitsee
osoitteessa Leppäsuonkatu 11. Vapaa pääsy, jos paikalla vain on joku
avaimenhaltija. Ohjelmaa on vilkkaimmillaan päivittäin: Limeksen lukuisat
kerhot ja puuharyhmät kokoontuvat täällä. Myös epävirallista ohjelmaa ja
hengailua.

MATRIX: (Lat.) Matriisi, luvuista muodostettu taulukko, jossa m riviä ja n
saraketta. Elokuva, ja myös matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoiden
ainejärjestö.

MAUNO: Limeksen maskottipehmonorsu, joka elää Toimistolla.

MAYHEM: Norjalainen black metal-musiikki- ja soitinyhtye. Nimitystä
käytetään myös tilanteesta Klusterilla aamuyöllä noin kello viisi aamuyöllä, kun
paikat ja ihmiset ovat aivan palasina. Voi olla myös peruttu: tarkoittaa, että
tällöin juhlat jäävät järjestämättä.

MEGAZONE: Kaikenikäisten lasten lasertaistelupeli. Parikymmentä ihmistä
räiskimässä toisiaan laseraseilla, joiden osumat rekisteröidään. Suosittua
ajanvietettä opiskelijajärjestöissä.

MEKUMA: Meksikolainen uunimakkara, Unicafe-ravintoloiden tarjoama
suosittu liharuoka.

MERIDIAANI: Tähtitieteen opiskelijoiden ainejärjestö.

MESTA: (1) (Sl.) Paikka. (2) Kaupunkitutkimuksen ja -suunnittelun
maisteriohjelman opiskelijoiden ainejärjestö.

META: Muut Esille Tulevat Asiat. Vapaamuotoista nahistelua kokouksissa.
Esiintyy myös muodossa MMETA, Muut Mahdollisesti Esille Tulevat Asiat.

METSÄTALO: Fabianinkatu 39 / Unioninkatu 40. Kielitieteilijöitä. UniCafe
kellarissa.

ML: Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta.

MMETA: Ks. META.

MOFY: (Fys. sl) Teor. fys. kurssi (Moderni fysiikka).

MOKA: Töppäys, virhearviointi, -suoritus. (Fys.sl) Teor. fys. kurssi (monen
kappaleen ilmiöt).
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MOODI: (1) Havaintoaineiston useimmin esiintyvä arvo. (2) Tilastotieteen
opiskelijoiden ainejärjestö.

MOODLE: Nykyisin lähes kaikilla kursseilla käytetty verkkoalusta, jonne
tehtävien palautukset tehdään.

MORS: (Kem.sl.) Molekyylien rakenne ja spektroskopia

MUSSUKKA: (1) (Hellittelynimi) Mielitietty, rakas, hanibeibeh. (2)
Opiskelijoiden suosima Musta Härkä -anniskeluravintola Vallilassa.

MUUT KULUT: Kirjanpidollinen tili kaikelle epämääräiselle.

n: Erityisesti matemaattinen termi eräälle suuruudenhullulle muuttujalle, joka
alati pyrkii kohti ääretöntä. Ks. n:nnen vuoden opiskelija.

N:nnen VUODEN OPISKELIJA: Opiskelija, joka ei osaa enää kysyttäessä
vastata opiskeluvuosiensa määrää.

N.N.: Kuuluisa teor. fys. luennoitsija, monialainen ihme.

NAKKI: (järjestösl.) Jokin suoritettava tehtävä. Myös nakittaa: vierittää vastuu
hommasta jollekin toiselle.

NIEMINEN: Kauko Armas, varanotaari. Eetteripyörreteorian isä ja uranuurtaja.
Lähde: Kauko Nieminen, Eetteripyörteet voimina, 1984, ISBN-951-99532-4-8.

NOPPA: ks. opari

OHPE: (Tkt. sl.) Kurssi Ohjelmoinnin perusteet.

OLL: Opiskelijoiden liikuntaliitto, byrokratiaa ja joskus myös
liikuntatapahtumia opiskelijoille.

OPARI: Synonyymi sanalle opintopiste. Ks. Opintopiste.

OPETUTOR: Opettajatutor, omaopettaja. Opiskelijalle nimetty nimikko-opettaja,
jonka on tarkoitus antaa henkilökohtaista opintoneuvontaa ja olla opiskelijan
ensimmäinen kontakti kaukaiselta ja arvokkaalta vaikuttavaan henkilökuntaan.

OPINTOPISTE: Nykyään käytettävä kurssien ja tutkintojen mitta. Yksi
opintopiste vastaa 27 tunnin työtä, 60 opintopistettä vastaa lukuvuoden
työmäärää tai 1600 tuntia opiskelutyötä.

OPINTOPUTKI: Tämän ja akateemisen vapauden välillä sinun tulee
keplotteleman, kunnes valmistut tuottavaksi työntekijäyksiköksi. Myös nimitys
kävelytunnelille, joka johtaa Porthanian kulmalta Helsingin yliopiston
metroasemalle.

OPINTOREKISTERIOTE: Vrt. tiliote, listaus opintopistesaldostasi. Sisusta saa
digitaalisesti allekirjoitetun version, viralliset paperiversion saa kerran
lukukaudessa hakea opintotoimistosta ilmaiseksi.
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OPISKELIJAHUONE: Opiskelijoiden käytössä oleva tila. Voi lukea, laskea,
jutella, pelata, keittää kahvia, nukkua. Limeksellä Toimisto, matemaagikoilla
Komero, tilastoihmisillä Survomo, käpistelijöillä Gurula, kemisteillä Opsos,
geologeilla Kasvis ja maantieteilijöillä sohvat ja Suppa. Fyysikaalisilla tieteillä
edelleen nimeämätön (puhekielessä “OH”) tila E120 (e-koodi karmiini)
Physicumissa.

OPISKELIJAKORTTI: YO-kortti, SYL-kortti, UniCard, Lyyra ja nykyisin Frank.
Antaa alennuksia, päästää sisään ym. mukavaa. Nykyisin saatavilla myös
puhelimeen.

OPM: Oma Pullo/Pyyhe Mukaan. Myös Opetusministeriö.

OPPONENTTI: Vastaväittäjä. Seminaareissa ja tohtorinväittäjäisissä esiintyvä
laji.

OPSOS: Kemistien opiskelijahuone.

OPTIO: Johdannaissopimus, jossa option myyjä eli asettaja antaa sitovan
lupauksen kaupan tekemisestä jollakin kohde-etuudella sovittuna hetkenä tai
ajanjaksona tulevaisuudessa tiettyyn hintaan. Vaihtoehtoisesti maisteriohjelma,
johon voi siirtyä suoraan kanditutkinnon suorittamisen jälkeen.

OSAKUNTA: Vähän kuin ainejärjestö, mutta landelaisille.

OTANIEMI: Paikka Espoossa, jonne viattoman fuksin ei ole eksymän.

OVT: Oma Vapaa Tahto. Odottaa iltaisin kotona. Esim. lähteä kesken illan kotiin
“omasta vapaasta tahdostaan”, olla dokaamatta “omasta vapaasta tahdostaan”
jne.

PANINI: Physicumin Unicafeessakin myytävä leipä. Helpoin tapa houkutella
fyysikko pois OH:lta.

PHYSICUM: Kumpulassa sijaitseva luonnontieteen kehto, jossa majailevat
mm. fysikaalisten tieteiden, maantieteen ja geologian osaajat. Katolta hyvät
näköalat, jos sinne joskus pääsee.

PIENRYHMÄOHJAUS: Tuutorointi. Yliopiston ainejärjestöiltä (alunperin
Limekseltä ja teologeilta) omima toiminta, jolla helpotetaan uuden opiskelijan
sopeutumista uuteen opiskeluympäristöönsä.

PK: Peruskurssi, fyssan, käpistelyn tai muun. Kurssi, jolla ainejärjestöaktiivin
järjestyksessään jokainen syksy alkaa.

PORTSU: Porthania. Yliopistonkatu 3. Pidetään luentoja, tenttejä. Sisältää myös
kuppilan, Unicafen, Unisportin ryhmäliikuntatilan, humanisteja, juristeja
ym. ihmeellistä.

PROMOOTIO: Pramea monipäiväinen juhlatilaisuus, jossa tutkinnon
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suorittaineita vihitään juhlallisesti maistereiksi ja tohtoreiksi.

PRUJU: Kasa monisteita jostakin luennosta.

PUBLIIKKI: Valmistumisjuhlan vanha nimitys. Karu tilaisuus, jossa saat kukan
käteesi.

PÄÄRAKENNUS: Pitää sisällään ruokalan, kahvilan, luentosaleja,
opintoneuvonnan ym. toimistoja, humanisteja, rehtorin ym. hallitsijoita.

RATKOMO: Exactumin 3. kerroksen käytävillä ja Komeroa lähellä olevassa
luokassa oleva matemaatikkojen laskualue, johon voi tulla ratkomaan tehtäviä
tuttujen kanssa ja kysyä apua kinkkisiin pulmiin ohjaajilta ja muilta
kanssaopiskelijoilta.

REITTIOPAS: HSL:n tarjoama joukkoliikenteen aikataulu- ja reittipalvelu.
www.reittiopas.fi

RESONANSSI: Systeemin valikoiva reagointi tietyillä taajuuksilla annettuihin
impulsseihin. Fyysikkojen oma ainejärjestö.

SAUNAILTA: Illanvietto, joskus ohjelmallinen, joskus ei. Ei ole pakko saunoa,
mutta saa; yleensä yhteissaunassa (miesten/ naisten vuorotkin löytyy).

SEMINAARI: Kavereiden kesken semma. (1) Syventävä kurssi, jossa opiskelijat
pitävät esitelmiä toisilleen. (2) Järjestön hallituksen ja aktiivien
virkistäytymisviikonloppu.

SILLIS: Silliaamiainen tai sillilounas, riippuen keneltä kysytään. Vuosijuhlan tai
muun merkittävän akateemisen juhlan jälkeen järjestettävä brunssi. Ihmisen
parasta aikaa.

SILTAVUORENPENGER 20: Käyttäytymistieteilijöiden koti.

SILTAVUORENPERKELE: Ks. edellinen kohta.

SISU: Hellittämätöntä tahdonvoimaa, lannistumattomuutta. (Sitä tämän
työkalun käyttämiseen todella tarvitaan.)

SITSIT: Akateeminen pöytäjuhla, jossa lauletaan (juoma)lauluja, pidetään
hauskaa ja jossain välissä vielä yritetään nauttia kolmen ruokalajin illallinen.
Pukukoodi vaihtelee teeman mukaan jätesäkeistä iltapukuihin.

SIVISTYS: Kasvatuksen tietä omaksuttu tieto ja henkinen kehittyneisyys. Myös
kattosauna Domus Gaudiumilla.

SOHVAT: Maantieteen opiskelijoiden epävirallinen opiskelijatila Physicumin
valopihalla.

SOOL: Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto.

SPEKSI: Interaktiivista opiskelijateatteria. Esim. Kumpulan Speksi.

www.reittiopas.fi
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SPEKTRUM: Ruotsinkieliset matematiikan, fysiikan, kemian ja
tietojenkäsittelyn opiskelijat. Opiskelijahuone Limeksen toimiston naapurissa,
saattavat lainata maitoa kahviisi.

SPORA: (Ruots. spårvagn) Kiskogiljotiini, raitiovaunu (engl. tram). Janoisille
myös Spårakoff.

STEISSI: Assa. Rautatieasema, makkarataloa vastapäätä. HSL:n reittiopas
tuntee termin.

STEVARI: Vartija, yleensä Kaivopihan ympäristössä. Käy aina silloin tällöin
Uudella kyselemässä vastuuhenkilöitä ja muuta mukavaa. Tavallisesti kuitenkin
varsin kiltti ellet ala ryppyilemään. Huhutaan avanneen ovia ja vaihtaneen
sulakkeita joskus bileiden aikana.

STOKKA: Stocka, Stockmann. Pohjoismaiden suurin ja konkurssikypsin
tavaratalo aivan Helsingin keskustassa.

STUDIA GENERALIA: Tavalliselle rahvaallekin tarkoitettu luentosarja;
yliopiston parasta antia.

SUMA: Suunnittelumaantiede.

SUPER: Loistava, mahtava, ihmeellinen. Myös Teor. Fys. kurssi
Suhteellisuusteorian perusteet.

SYKLOIDI: Käyrä, joka syntyy pitkin koordinaattiakselia vierivän ympyrän
kehältä valitun pisteen piirtämänä. Limeksen virallinen äänenkannattaja,
ilmestyy nykyään 0 (nolla) kertaa vuodessa. Saa lukea, kirjoittaa ja kuvittaa
vapaasti ja ilman sensuuria (?).

SYL: Suomen ylioppilaskuntien liitto.

SYMBIOOSI: Kahden eliön molempia hyödyttävä yhteistoiminta. Myös
Helsingin yliopiston biologien ainejärjestö.

SYNOP: Meteorologian opiskelijoiden ainejärjestö. Pieni mutta pippurinen.

TEDDY: Söpö ja pehmoinen nallekarhu. (Kem sl.) Termodynamiikka ja
dynamiikka, jaettu nykyään Termoon ja Dynyyn.

TEK: Ammattiliitto Tekniikan akateemiset. Rekryää kumpulalaisiakin
teekkarien ohella.

TENTTI: Joukkokokous, jossa yritetään saada selville, kuka on lukenut
tarkimmin oppikirjojen petiittiosuudet ja opetellut sivunumerot sekä
kuvatekstit. Yleensä väitetään tenttien tuloksilla olevan korrelaatiota
opintomenestyksen kanssa, mutta vaihtoehtoisiakin tulkintoja on esiintynyt.
Tenttituloksista merkittävin variaabeli on totuusarvo (hyväksytty/hylätty),
muita tulkintoja voidaan pitää nykyisen kilpailuyhteiskunnan
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mukanaantuomana epäterveenä vääristymänä.

TIEDEKULMA: Porthaniaa ja päärakennuksen uutta puolta vastapäätä: siellä
järjestetään mm. tiedeaiheisia tapahtumia sekä myydään yliopiston
oheistuotteita. Sisältää myös Unisportin liikuntatiloja kellarikerroksissa.
Entiseltä nimeltään Hallintorakennus, joka vallattiin vuonna 1990, ks.
Hallintorakennuksen valtaus.

TIEDEKUNTANEUVOSTO: TDK-neuvosto, erit. ML-tiedekunnan. Täällä
pyörivät astetta isommat rattaat kuin koulutusohjelmien johtoryhmissä.

TIETOTEKNIIKKAOSASTO: Helsingin yliopiston ATK-osasto tarjoaa
tietotekniikkaa ensisijaisesti opetus-, tutkimus- ja opiskelutarkoituksiin. Isoja ja
pieniä tietokoneita kaikkien opiskelijoiden käytettävissä. Katso myös
ATK-asema.

TIRA: (TKT sl.) Tietorakenteet. TKT:n kurssi.

TKO-äly: Se ainoa oikea käpistelijöiden oma järjestö. Liity ja innostu.
Excursioita, saunailtoja, tempauksia ja vaikka mitä. Ks. Gurula.

TKT: Tietojenkäsittelytiede. Aine, jota datagurut todella opiskelevat.

TODARI: (Mat.sl.) TN. Todennäköisyyslaskenta.

TOIMISTO: Limeksen toimisto, Exactum C132. Toimistolta voit ostaa
mm. oppikirjoja ja haalarimerkkejä tai juoda (ilmaista!) kahvia. Aukioloajat
epäsäännölliset, mutta auki lähes päivittäin.

TOPO: (Mat.sl.) Topologia.

TORVALDS, LINUS: Entinen TKT:n laitoksen assistentti, nykyisin USA:ssa.
Linus on Linux-käyttöjärjestelmän isä. Ilmielävä suuren luokan Guru. Limeksen
ja TKO-älyn kunniajäsen.

TRIVIAALI: Itsestään selvä. Se kohta todistuksesta, todistuksessa tms., jonka
ymmärtävät muutkin kuin luennoitsija tai päinvastoin. Sanaa ei pidä käyttää
tenttivastauksessa.

TSYGÄ: Polkupyörä.

TUNNELOITUMINEN: (Fys.sl.) Hyödyllinen taito esim. ruuhkabussissa.

TUOMIOPÄIVÄ: Muille se on 24.4., fyysikoille kaksi kuukautta myöhässä. Etsi
vinkkejä fysikaalisten tieteiden yhteisestä laulukirjasta.

TUUTORI: Pienryhmäohjaaja. Vanhempi opiskelija, joka auttaa uudet fuksit
alkuun yliopistouralla. Muista ostaa tuutorillesi juoma!

TUUTOROITAVA: Tuutorlapsi = uusi innokas opiskelija, joka ottaa osaa
pienryhmäohjaukseen. Ks. fuksi.
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TUUTORRYHMÄ: Vanhemmasta (tuutori) ja n kpl uudesta opiskelijasta
(tuutoroitava) koostuva pienryhmä, jonka tarkoituksena on tutustuttaa uudet
opiskelijat yliopistoon ja opiskelijaelämään ja pitää muutenkin hauskaa.

ULKKARI: Ulkomaalaisopiskelija.

ULLANLINNANMÄKI: Kaivarin eteläosan mäki, jossa on URSAn tähtitorni ja
1.5. paljon samppanjapullonkorkin näköisiä ufoja.

UNARI: Ks. Unicafe. Kaikille jodelteineille tiedoksi, ei missään tapauksessa
viittaa unisportiin.

UNICAFE: Opiskelijaravintola, tarjoaa opiskelijoille halpoja aterioita ympäri
Helsinkiä. Tarjoilee taivaallista, itse tehtyä chilikastiketta.

UNIGRAFIA: Yliopiston sisäiseen painotoimintaan keskittynyt painolaitos
Vuorikadulla, Meilahdessa ja Viikissä.

UNISPORT: Opiskelijoille suunnattuja liikunta- ja kuntoilukeskuksia.
Kausikortti halpaa kuin saippua.

URAPALVELUT: Rekry. Palveluita työnhakuun, harjoitteluun, uraan ja
muuhun työelämään liittyvään.

URHO: Klusterin oma maskotti. Saa halata, mutta ei roikkua. Puhuu sujuvaa
Viroa.

UUSI: Uusi ylioppilastalo (“Uusi” = rak. 1910!), joskus kuullaan käytettävän
myös nimitystä Osakuntatalo.

UUSI YLIOPPILASTALO: Mansku 5 A–C. Löytyy mm. Alina, Mannerheim,
Wilhelmsson. . .

VAIHTOEHTOINEN: Vaihtoehtona oleva, eli siis pakollinen.

VALINNAINEN: (1) Sellainen, jonka voi jättää valitsematta. (2) Pakollinen.

VALTSIKA: Valtiotieteellinen tdk. Unioninkatu 37. Klassinen miljöö ja UniCafé.

VANHA: Vanha ylioppilastalo, Mansku 3. Uuden vieressä: juhlasali,
musiikkisali, yritystapahtumia, bileitä, klubeja, vuosijuhlia, Kuppila ja terassi.
Aikanaan myös opiskelijoiden hengauspaikka.

VASARA: Tylppä, varrellinen lyömätyökalu, astalo. Myös Helsingin yliopiston
geologian opiskelijoiden ainejärjestö.

WEBOODI: Sisua edeltänyt opiskelija- ja suoritustietojärjestelmä, jota Sisua
käyttäessä tulee väistämättä ikävä.

VIIKKI: Biotieteiden, farmasian ja maatalousmetsätieteellisen kampus pellon
reunalla.
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WILHELMSSON-SALI: Uuden Ylioppilastalon 5. kerroksessa. Lähinnä
kokouskäytössä.

VINNI: Uuden ylioppilastalon A-rapun ylimmässä kerroksessa oleva tila.

VUKA: (Fys.sl.) Vuorovaikutukset ja kappaleet.

VUAI: (Fys.sl.) Vuorovaikutukset ja aine.

VUJUT: Ks. Vuosijuhlat.

VUOSIJUHLAT: Akateeminen juhla, jota vietetään järjestön perustamisen
kunniaksi. Vuosijuhlilla odotetaan hienostuneempaa käytöstä kuin normaaleilla
sitseillä, joten jätä lisäsäkeistöt laulamatta.

YHDISTYKSEN KOKOUS: Vähintään 2 kertaa vuodessa kokoontuva
erit. Limeksen ylin päättävä elin: päättää toiminnan suuntaviivoista ja
hallituksesta, sisältää asiallista keskustelua, päättyy joskus illanviettoon. Hoitaa
sääntömääräiset asiat.

YHTEISLÄHTÖ: Kokoontuminen sovittuun paikkaan excursiolle, matkalle tai
johonkin tapahtumaan lähtöä varten. Yleensä 1/2–2 tuntia ennen lähtöä, ennen
vaativia urheilusuorituksia ym. jopa 1 vrk etukäteen.

YLIOPPILASAUKIO: Nykyinen kaivopiha, sisältää lauantaisinkin
opiskelijaruokaa tarjoavan Unicafen sisäänkäynnin.

YLIOPPILASLAKKI: Päässä kulkeva skumppalasi.

YLIOPPILASLEHTI: Tipahtaa säännöllisesti jokaisen opiskelijan postiluukusta.
Luettava ja hyödyllinen.

YLKKÄRI: Ks. Ylioppilaslehti.

YLVA: HYYn omistama osakeyhtiö ja taikasampo, jonka tuotoilla valtaosa
ylioppilaskunnan kuluista katetaan.

YO: Rap-artistien tervehdyssana. Yliopisto, ylioppilas, ym. yli-o. . .

YTHS: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö. Töölönkatu 37 A: hyvää ja halpaa
terveydenhoitoa, pakollinen terveydenhoitomaksu ei ole turhaa kiskontaa.
Myös kaikilla muilla yliopistopaikkakunnilla.

ÄHIS: Älä hätäile -opas.

ÄMMÄLÄ: (arkaainen) Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, ML.
Erit. tiedekunnan opintotoimistoa kutsutaan Ämmäläksi.

ÄMPÄRI: Esine, joka kannattaa kaivaa klusterin siivouskaapista pahoinvoinnin
yllättäessä. Suositeltavaa puhdistaa seuraavaa käyttäjää varten.

ÄPY: (1) Äpyli, lehmä. (2) Teekkarien vappujulkaisu. (3) Älypuhelin.
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Limeksen jäseneksi liittyminen

MIKSI
• Saat alennuksia Limeksen bileistä, kirjoista jne.

• Saat tiedon kaikista tulevista tapahtumista pääsemällä tiedotuslistalle

• Saat ilmaista skumppaa vappuaattona Kumpulanmäeltä

• Saat olla kumpulalainen

MITEN
• Täyttämällä elektronisen jäsenlomakkeen.

• Maksamalla 2 euroa jäsenmaksua

MISSÄ
• Osoitteessa https://limes.fi/jasenyys/ (maksu verkkokaupassa)

• Orientoivissa, myynneissä, avajaiskarnevaaleilla ja järjestötorilla

• Limeksen toimistolla (Exactum, huone C132)

https://limes.fi/jasenyys/
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