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Toimittajan tervehdys

Tervetuloa yliopistoon uusi fuksi! Kiva, kun olet päätynyt meille, ja että onnea vielä
siitä, että olet päässyt sisään. Tästä se tie alkaa loppuelämälle. Hyvä tie. Hyvä tästä
tulee.

Tämän oppaan sisältö on tänäkin vuonna parasta laatua. VOpas eli vaihtoehtoinen
opinto-opas on Jyväskylän yliopiston Mat.Lut. ainejärjestöjen tekemä ohjekirja
uusille opiskelijoille. VOpasta on jaettu fukseille jo yli kahdenkymmenen vuoden 
ajan, ja sen jakamisesta on tullutkin jo iso perinne. VOpasta on aina tehty pieni 
pilke silmäkulmassa, vaikka se onkin täynnä kiven kovaa asiaa. Näin pyrimme 
takaamaan mahdollisimman viihdyttävän lukukokemuksen. VOpas on hieno 
asia. VOpas on paras.

VOpas on opiskelijan hyvä ystävä, jonka puoleen voi aina kääntyä, ja joka imee
murheenkyyneleet tarvittaessa sivuihinsa. Täältä löytyy muun muassa lista asioista,
mitä uuden opiskelijan pitää muistaa, mitä vanhat opiskelijat olisivat halunneet
tietää fuksina, perusinfot ainejärjestöistä, baariopas, menovihjeitä sekä SINUN
tutoreidesi esittelyt. Eiks ookki aika mahti paketti. Niin meidänkin mielestä. Myöskin
kursseista ja luennoitsijoista löytyy tiiviit ja kattavat infopläjäykset.

Yliopisto on perinteisesti aikaa, missä etsitään, löydetään, hukataan ja löydetään
itsemme ja mahdollisesti muutama kaveri ja ehkä tutkintokin putkahtaa jostain
kolosta. Kukaan muu ei ole vastuussa sinusta kuin sinä itse. Joudut siis itse
huolehtimaan, että valitset kaikki tarvittavat kurssit kandia varten. Muista olla
aktiivinen ja huolehtia, että tiedonmurusten keräyksen polku menee suunnitellusti,
ettei se kandi venähdä, ja ettei käy niin että jonain päivänä huomaat tulevasi vielä
kävelykepin kanssa yliopistolle n:nnen vuoden opiskelijana.

Älä ole kuitenkaan huolissasi. Jos kysyt, saat varmasti apua. Opiskelun on tarkoitus
olla myös hauskaa. Suosittelemme ehdottomasti sitä, että käyt aktiivisesti
ainejärjestösi järjestämissä tapahtumissa. Ja kyllä niihin muidenkin järjestöjen
tapahtumiin yleensä saa mennä. Näin pidät huolen siitä, että mielesi pysyy virkeänä
ja jaksat myös jatkossa opiskella. Erilaisissa tapahtumissa tutustut helposti uusiin
ihmisiin kaiken muun lisäksi! Uskomme, että seuraavasta vuodestasi tulee
onnistunut.
Nauti opiskeluajastasi ja tee siitä sellainen, että voit iloisin mielin muistella sitä vielä
vuosienkin päästä!

Terveisin, edellisten vuosien tervehdystä vahvasti mukaillen:
Kiril Sanasvuori

P.S. Iso kiitos kaikille tämän VOpaan teossa avustaneille.
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Opiskelu ja opinnot alkavat
No panic!
Olet päässyt yliopistoon, onneksi olkoon. Hengitä. Opintojen alkaminen on aina 
elämänmuutos, jonka suuruuteen vaikuttaa se, oletko ennen asunut omillasi, 
muutatko tänne toiselta paikkakunnalta jne. Joka tapauksessa, jos hoidat ainakin 
osan seuraavista asioista alta pois ennen elokuun loppua, elämäsi helpottuu 
huomattavasti.

Hoida paperisota:

– Ilmottaudu yliopistoon. Ilmottautumisen voit tehdä, kun olet ottanut 
opiskelupaikan vastaan ja se tulee tehdä heinäkuun loppuun mennessä. Vaikka et 
tulevana vuonna aloittaisikaan opintojasi, ilmottaudu silti poissaolevaksi.

– Hae opintotukea. Voit hakea opintorahaa heti, vaikka et vielä tietäisikään 
missä tulet asumaan. Asumistukea voit hakea, kun kämppä on löytynyt ja 
vuokrasopimus  tehty. Lähetä kopio vuokrasopimuksestasi sitten Kelalle heti sen 
saatuasi. Saat nopeammin rahaa, jos et jäät odottamaan asunnon varmistumista 
ennen opintotuen hakemista. Kela-asioissa ole ensisijaisesti yhteydessä heidän 
asiakaspalveluunsa.

– Lähetä asuntohakemus JYYlle ja KOASille, jos et sitä vieläkään ole tehnyt. 
Hae soluun. Jos haluat välttämättä yksiöön, varaudu jonottamaan vuosikin. Yksiöitä 
on todella hankala saada ja niitä kannattaakin etsiskellä myös yksityisiltä 
markkinoilta. 

Käytä rahaa:

– Maksa JYYn jäsenmaksu (ilmottautumisen yhteydessä) ja tilaa 
opiskelijakortti (www.frank.fi) viimeistään nyt. Tarkemmat edut löydät Frankin 
sivuilta. Voit ladata sähköisen opiskelijakorttisi myös älypuhelimeesi (Frank app).

– Varaudu maksamaan vuokravakuus. Pääsetpä mihin vuokra-asuntoon 
tahansa, vuokravakuus tulee lähes aina maksaa. Takuusta otetaan korvaus, jos 
sössit asunnossasi jotain. Rahan saa takaisin kun muuttaa pois, jos mikään ei 
hajonnut. Yleensä vastaa noin yhden kuukauden vuokraa.

http://www.frank.fi
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Varaa rahaa:

– Perusopinnot ovat ainakin biologiassa ja fysiikassa yhdessä kirjassa ja 
kemiassa useammassa. Kirjoilta löytyy sekä kokoa, painoa että hintaa (vaihdellut 50 
– 80 € välillä). Ei sillä, että kirja  olisi pakko ostaa, se vain helpottaa opiskelua 
huomattavasti. Osa laitoksista lahjoittaa opiskelijoilleen perusopintojen kirjan.
Joitakin perusteoksia kannattaa hankkia omaksi, sillä ensimmäisen vuoden kurssit 
ovat peruskursseja ja kurssikirjoissa esitellään suurin osa perusteorioista. 
Vanhemmat opiskelijat neuvovat, mitkä opukset ovat hyödyllisiä. Seuraavana 
vuonna voit myydä omasi eteenpäin uusille  fukseille, jos koet kirjasi tarpeettomiksi. 
Kirjastoa ei kannata kuitenkaan koota sillä luentokalvot ovat varsin kattavia ja 
kirjastopalvelut hyvät.

– Jos olet ollut kevään tai kesän aikana töissä, säästä palkkakuitit. Voit 
myöhemmin todistaa, ettet ole tienannut opiskeluaikanasi liikaa etkä menetä tukia. 
Karhuttuja tukikuukausia et saa takaisin, joten muista palauttaa ylimääräiset tuet 
ajallaan oma-aloitteisesti. Kela palvelee nykyään varsinkin verkossa.

– Hanki pyörä, jos sinulla ei vielä sellaista ole. Jos sinulla jo on pyörä, vie se 
jarruhuoltoon. Pyöräsi on uusi paras ystäväsi.

– Pyydä vanhemmiltasi työkaluja. Harvalla opiskelijalla niitä on, joten 
harvemmin niitä myöskään saa lainaan kun tarvitsee. Aarre on oma porakone. JYYn 
kautta on myös mahdollista lainata/vuokrata erinäisiä tavaroita.

– Selvitä, mitä vakuutuksia vanhempasi/ muut sukulaisesi ovat nimiisi 
hankkineet, ja kuka maksaa niiden erät tästä eteenpäin.

– Jos et vielä ole opetellut tekemään ruokaa, tiskaamaan tai pesemään 
pyykkiä, tee se nyt. Katso linkit VOppaan lopusta.

– Älä raahaa kaikkia tavaroitasi ekaan omaan asuntoon. Et tule 
tarvitsemaan kaikkea ja joka kerta, kun muutat, ylimääräinen pakattava roina tulee 
ajamaan sinut hulluksi.

Ensimmäisen opiskelupäiväsi jälkeen:

– Jos muutit ylioppilaskylään tai Koasille: Tee asuntosi kuntotarkastus 
huolella, mieluusti tutki asuntoasi useamman päivän ajan ennen kuin palautat sen 
kuntoarvion. Saattaa säästää hermojasi myöhemmin.
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– Ota selvää missä on lähikauppa, posti, pyöräkorjaamo jne. Helpottaa
elämää. Google, vanhemmat opiskelijat ja www.aukioloajat.com ovat hyviä ystäviäsi
tietoa etsiessä.

– Selvitä etukäteen, missä seuraava luentosi on. Sisusta saa tietää salin,
kämppikseltä hyvällä tuurilla missä se sijaitsee. Myös infojen ajat ja paikat
kannattaa seurata. Osoitteesta navi.jyu.fi löytyy myös kampuskartta, joka on
kätevä, kun pallo on hukassa. Kysyvä ei myöskään eksy!

– Varaa itsellesi aika YTHS:lle terveydenhoitajan tapaamiseen. Saat samassa
rytäkässä rokotukset kuntoon ja selville, mitä kaikkea YTHS opiskelijoille tarjoaa.
Saat jossain vaiheessa ensimmäistä opiskeluvuottasi sähköisen terveyskyselyn
sähköpostitse. Tuo kysely sinun kannattaa täyttää ja lähettää. Kyselyn perusteella
YTHS:n terveydenhoitajat ja suuhygienistit arvioivat hoidon tarpeesi ja kutsuvat
sinut tarvittaessa vastaanotolle. Mikäli kaipaat terveydenhoitoa kuitenkin ennen
kuin kyselyn saat, voit vapaasti varata itsellesi ajan YTHS:lle. Sinä maksat tästä noin
54 €/vuosi (v.2017-2018), joten palveluja kannattaa käyttää.

– Selvitä, mitä sinun kannattaa opiskella ja millä aikataululla. Ota rohkeasti
yhteyttä tutoriisi ja opintoneuvojiin jos kysyttävää tai ongelmia tulee. He ovat
olemassa juuri Sinua varten.

– Muistathan myös rakentaa eHOPSin eli elektronisen henkilökohtaisen
opintosuunnitelman. Tämä onnistuu Sisussa ja on hyödyllinen, koska siitä näet
suoraan, mitä kursseja sinun tulisi suorittaa. Opinto-oppaassa on myös selkeä
tutkintorakenne kaikille.

– Lue sähköpostiasi. Yleensä parhaat tiedot kaikesta (AIVAN kaikesta) saat
sähköpostin kautta. Moni opiskelija on säästynyt turhan aikaiselta heräämiseltä
luettuaan ajoissa edellisenä iltana lähetetyn sähköpostin aamuluennon
peruuntumisesta.

– Pistä ihmisten yhteystiedot ylös. Yhä useammalla ainejärjestöllä ja
vuosikurssilla on Facebookissa myös oma ryhmänsä, joten liity sinne niin voit
yhdistää helposti nimet ja naamat, jotka ovat jo luultavasti unohtuneet. Facebookin
kautta saat myös helposti tietoosi kaikki Jyväskylän tapahtumat. Lisäksi lähes kaikki
ainejärjestöt löytyvät Instagramista.

– Huolehdi, että sinulla on myös vapaa-aikaa ainakin yksi ilta / viikko.
Varsinkin alkusyksystä kannattaa olla aktiivisesti mukana tapahtumissa
tutustumassa uusiin opiskelijoihin. Yksi tärkeimmistä uuden opiskelijan tavoitteista
on tavata uusia ihmisiä ja saada itselleen sosiaalista elämää. Ainejärjestöt auttavat
tässä. Myös eri seurat ja harrastusmahdollisuudet kannattaa hyödyntää.

http://www.aukioloajat.com
http://navi.jyu.fi
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– Huomaathan myös sen, että olet mahdollisesti uudessa ympäristössä ja 
uusien ihmisten ympäröimänä. Fuksitapahtumat saattavat käydä kosteiksi, mutta 
pyri pysymään tolkuissasi, sillä ympärilläsi ei ole heti tuttua kaveriporukkaa 
huolehtimassa sinua kotiin, jos olet aivan tiedottomassa tilassa!

Mitä olisin itse halunnut tietää
...Sosiaalisuudesta
Paras tapa tutustua ihmisiin on olla aktiivinen. Lähde mukaan tapahtumiin varsinkin 
alkusyksystä, koska silloin kaikki haluavat tutustua uusiin ihmisiin. Kaikki muutkin 
uudet opiskelijat ovat aivan samassa tilanteessa kuin Sinä. Hyvä, vaikkei ainut, tapa 
tutustua johonkuhun on myös muuttaa soluun. Mitä useampia kämppiksiä, sitä 
enemmän ihmisiä, joilta kysyä neuvoa, lainata tavaroita jne.

Harrastukset ovat myös hyvä keino tavata ihmisiä. Jos harrastat nyt jotain, voit 
erittäin suurella todennäköisyydellä harrastaa sitä myös täällä. Google auttaa 
tässäkin asiassa. Eri seurojen olemassaolo kannattaa selvittää hyvissä ajoin, niin ei 
jää mistään paitsi. Monilla seuroilla on tapaamisia pitkin syksyä ja monet kurssit 
alkavat silloin. Lisäksi eri seurojen jäsenet saattavat saada alennuksia alan liikkeistä. 
Seuroilla on myös keskustelupalstoja internetissä, joten ihmisiin voi tätäkin kautta 
tutustua jo etukäteen.

Yliopistokin järjestää kaikenlaista aktiviteettia. L-rakennuksen kuntosali 
Seminaarinmäellä on opiskelijoiden vapaassa käytössä, ja liikuntatarran maksamalla 
voi hyödyntää useita liikuntavuoroja sekä Kortepohjan kuntosalia että pientä 
maksua vastaan Monitoimitalon kuntosalia Hippoksella. Ainejärjestöt järjestävät 
pitkin vuotta kaikennäköistä häppeninkiä pelastaakseen ihmiset opiskelun 
ankeudelta. Samoin ainejärjestöjen tiloista voi löytää juttukavereita. Luennoilla 
kannattaa etsiä samanhenkistä seuraa, jos mikään muu ei auta, iske 
poika-/tyttöystävä, jolla on jo iso kaveripiiri.

...Köyhäilystä
Kaupungissa, jonka asukkaista suuri osa on opiskelijoita, köyhäilyyn löytyy paljon 
keinoja. Emme siis välttämättä suosittele minkään muun kuin ruoan, tiettyjen 
hygieniatuotteiden ja vaikeasti lainaan saatavien kirjojen tai luentoprujujen 
ostamista uutena. Ylioppilaskunta tarjoaa monenkaltaista apua asumisen 
aloittamiseen, tästä lisätietoa löytyy JYYn sivuilta.

Ylioppilaskylässä on tapana jättää käytäville tavaraa, jota ei enää halua raahata pois 
kun muuttaa. On olemassa sanaton sopimus, että huonekaluja käytäviltä saa ottaa 
käyttöönsä vapaasti, kunhan varmistaa ettei muutto ole vielä kesken ja tavarat vain 
odottamassa kantajia eivätkä ottajaansa. Myös roskiksille jätetään usein jopa 
sohvia, joita saa vapaasti ottaa. Hyvä säästökeino on myös muuttaa soluun. 
Kämppiksiltä voi usein lainata vaikkapa vatkainta, jos sellaista ei itseltä löydy.
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Kaupungista löytyy paljon kirpputoreja ja muita vanhan tavaran paikkoja.
Suosittelemme etenkin SPR:n ja FIDA:n kirpputoreja. Lisäksi aika moni jättää jotain
kämppään kun sieltä muuttaa pois. Kaupungin alueella on myös ekokeskuksia, joista
löytyy hyvää tavaraa todella halvalla.

Esimerkiksi JYY ja Internetin lukuisat palvelut auttavat niin tavaran kuin
vuokrasuhteiden etsimisessä. Joskus muuten voi neuvotella vuokraansa kesäksi
alemmaksi, jos ei asu asunnossa kesän aikana. Jotkut harrastavat myös sitä, että
muuttavat tavaransa kesän ajaksi varastoon, jossa on halvempi vuokra kuin
asunnossa.

Oppikirjoja saa halvalla käytettynä ja ilmaiseksi lainaan kirjastoista. Kannattaa
kuitenkin varata kirjansa ajoissa, varsinkin jos kurssille on tulossa se 200 ihmistä.
Jotkut myös lainaavat tai vuokraavat omia kirjojaan. Järkevää on kuitenkin ostaa
ainakin joitakin peruskirjoja itselleen, tietysti alasta riippuen.

Ruoasta ei kannata säästää. Opiskelu vie uskomattoman paljon energiaa, joten on
hyvä huolehtia verensokerin pysymisestä sopivalla tasolla. Paras tapa säästää
ruokamenoissa on olla ostamatta karkkia, limsaa, kaakaojauhetta, keksejä tms.
Näihin uppoaa helposti kymmeniä euroja varsinkin ennen isoja tenttejä. Ruokaa
tarjotaan monissa ainejärjestöjen, JYYn ja muiden järjestöjen järjestämissä
tapahtumissa, joissa voi käydä ravitsemassa mieltään ja kehoaan. Yliopiston
ruokalat ovat hyvätasoisia ja niistä saa monipuolisen aterian edulliseen hintaan.
Hyödynnä tätä, koska muutamat näistä ovat myös lauantaisin ja jopa sunnuntaisin
auki.

...ATK:sta
Lähes kaikki on internetissä. On Optimaa, Koppaa, Moodlea, Sisua jne. Älä
hätäile, jos et tajua, mistä löydät mitäkin kursseihin liittyvää, sillä suurin osa
vanhemmista opiskelijoista on aivan yhtä sekaisin. Sisu  on kuitenkin teille se
tärkein vekotin ja jahka opiskelut alkavat, te kaikki uudet opiskelijat saatte
tunnukset yliopiston verkkoon, joka tarkoittaa sitä, että saatte oman
sähköpostiosoitteen, kotisivutilaa, pääsette ilmoittautumaan Sisun kautta
kursseille ja pystytte kirjautumaan jollekin yliopiston käytäviä ja ATK-luokkia
täyttävistä koneista. Sähköposti kannattaa opetella tarkistamaan ainakin kerran
päivässä. Oma tietokone ei siis ole välttämätön, mutta erittäin hyödyllinen. Omaa
tulostintakaan ei juuri tarvitse, jokainen opiskelija saa yliopistolle oman
tulostuskiintiön, joka lisääntyy omia outoja sääntöjään noudattaen vuosittain ja
kirjautumisten mukaan. Yliopiston monitoimikoneet osaavat toki myös skannata.

...Asumisesta & elämästä

Älä ota stressiä asunnon järjestymisestä. Jyväskylässä on hyvä asuntotilanne. Jos ei
muuten onnistu, JYY järjestää tilapäismajoitusta mahdollisuuksien mukaan niille,
joille asuntoa ei ole vielä opintojen alkaessa järjestynyt. Missään nimessä et siis
joudu yöpymään puiston penkillä.
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Kokkaamisen suhteen hyvä idea on kerätä perheen omat reseptit itselleen, voi 
sitten tehdä äidin kaalilaatikkoa, jos iskee koti-ikävä. Isukkia voit pyytää keräämään 
varastoistaan sinulle edes alustavan työkalupakin. Vaikka uudessa 
vuokrakämpässäsi mikään ei olisikaan juuri hajoamassa, työkalut tulevat tarpeeseen 
viimeistään siinä vaiheessa, kun tarvitsee kasata huonekaluja tai korjata pyöräänsä.

Jyväskylässä on hyvät pyörätiet. Paras pyörä kaupungin olosuhteisiin on sellainen, 
missä on hyvät jarrut, ainakin pari vaihdetta ja paksuhkot renkaat. Ensinnäkin tämä 
kaupunki on yhtä mäkeä, joka tarkoittaa sitä, että nyt on hyvä hetki viedä pyörä 
jarruhuoltoon tai hankkia pyörä jossa on riittävästi jarruja. Pari vaihdetta siitä 
syystä, että ne mäet on pakko mennä ylöskin välillä. Paksuhkot renkaat siksi, että 
kaupunki on köyhä ja osa pyöräteistä on hieman kuoppaisia. Paksut renkaat ovat 
hyvä ominaisuus myös talvella. Aika moni pyöräilee yliopistolle kesät talvet. 
Talvirenkaat ovat hyvä hankinta siis nekin. Jos niitä ei itse osaa vaihtaa, monista 
pyöräkorjaamoista saa opiskelija-alennusta. Kypäräkin kannattaa hankkia. 
Kaupungissa on niin paljon pyöräliikennettä, että varsinkin maalta kotoisin oleva 
alkaa pelätä pollansa puolesta.

Opiskelijakorttiaan kannattaa tässä kaupungissa heiluttaa. Alennuksia saa sieltä ja 
täältä. Jos ei muuten, niin jotkut myyjät säälivät ”köyhiä opiskelija-parkoja” ja 
antavat alennusta. Tietysti aina tähän ei kannata luottaa.

Opiskelijoiden paljous aiheuttaa kyllä senkin, että täältä on lähes mahdotonta saada 
töitä. Jopa puhelinmyyjäksi voi joutua jonottamaan. Ja se on jo niitä vihoviimeisiä 
hommia, joihin ryhtyä, mainostenjakajan lisäksi... Moni lähteekin kesätöihin 
kotipaikkakunnalleen.

Ja vielä: Vappuna ylioppilaslakin saa pistää päähänsä vasta, kun Minna Canthin 
patsas on lakitettu. Älä sorru etikettivirheeseen.

...Opiskeluista
Usko pois, kyllä se siitä. Mitään peruuttamatonta virhettä et voi tehdä. Jos et 
löytänyt oikeaa salia ja olet siksi myöhässä, ei se mitään. Luennoille tulee ja sieltä 
lähtee jatkuvasti ihmisiä. Tällöin on kylläkin kohteliasta käyttää sitä salin ovea, joka 
ei ole luennoitsijan vieressä. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että vaikka luennot 
ovatkin ajoittain tylsiä ja vierustoverin kanssa jutustelu kiinnostaa ehkä enemmän, 
anna muille opiskelijoille mahdollisuus keskittyä luentoon ja käy keskustelusi 
kuiskaten. Jos missasit koko luennon, luentomateriaalit yleensä löytyvät joko 
netistä, luentomonisteesta tai toiselta opiskelijalta.

Jos et päässyt tenttiin, sen voi uusia. Jos tulet tenttiin hieman myöhässä, pääsee 
toki vielä tenttiä tekemään, koeaika vain on lyhyempi. On kuitenkin syytä huomata, 
että tenttiin täytyy tulla viimeistään 30 min sen alkamisen jälkeen tai tenttimään ei 
enää pääse. Huomaathan myös, että tentit alkavat yleensä tasalta kun taas luennot 
vartin yli. Opettele tekemään kurssin tehtävät joka ilta ja mieluusti tutustu 
luentojen asiaan jo etukäteen, niin elämä helpottuu huomattavasti.
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Yliopisto ei ole koulu. Täällä saa valita itselle parhaan opiskelutavan ihan itse. Jotkut 
oppivat kirjoittamalla kaiken mitä luentoslaideilla näkyy, toiset oppivat parhaiten 
tulostamalla powerpointit etukäteen ja vain kuuntelemalla luennoilla, toiset 
istumalla pubissa. Ottakaa luennoista kaikki irti! Siellä teillä on edessänne ihminen, 
joka tietää asiasta enemmän kuin sinä tulet tietämään useisiin vuosiin. Ja muista: 
eivät ne arvosanat vaan ne opintopisteet. Tärkeintä ei ole repiä kaikesta viitosta 
(onneksi olkoon jos tähän joku pystyy!), vaan että opinnot etenevät ja opit ainakin 
keskeisimmät asiat, sillä nyt valmistaudut työelämääsi varten!

Kaikesta voi aina kysyä joltakulta. Jos et tiedä keneltä kysyä, ota yhteyttä edes 
johonkuhun, vaikka omaan tutoriisi. Menkää juttelemaan luennoitsijoiden kanssa, 
jos ette jotain ymmärrä tai jokin asia kaipaa parannusta. Siitä ei joudu luennoitsijan 
silmätikuksi, eikä se vaikuta arvosanoihin. Luennon jälkeen on hyvä tilaisuus mennä 
kysymään epäselviä asioita.

HUOM! Jos joku vanhempi n:nnen vuoden opiskelija naureskelee minimaaliselle 
opintopistesaldolleen tai kehottaa olemaan menemättä luennolle (tätä tapahtuu 
varsin usein), ei kannata aina todellakaan ottaa neuvosta vaaria! Kaikilla ei tarvitse 
mennä yhtä vahvasti/heikosti. Mene oman kaavasi mukaan ja kokeilemalla löydät 
oman opiskelutyylisi.

Viestintää yliopistomaailmassa
Apua, en osaa käyttää tietokonetta! Yliopistomaailmassa tietokoneen ja Internetin
käyttö on välttämätöntä. Monista asioista tiedotetaan vain sähköpostin kautta ja
yhteydenpito opiskelutovereihin on kätevintä sähköisesti.

Omaa tietokonetta ei aivan välttämättä tarvitse olla, sillä ympäri kampusta on
julkisia tietokoneita. Jos tunnet, ettei sinulle ole vaadittavia taitoja, älä jää
nukkumaan. Ilmoittaudu heti syksyllä kurssille ”ITKP101 Tietokone ja tietoverkot
työvälineenä”. Siellä käydään läpi tarvittavia asioita tietokoneen käytöstä. Mikään
expertti ei tarvitse olla, riittää kunhan perusasiat osaa. Tietokoneen käyttötaito on
välttämätöntä, ilman sitä et enää selviä.

Sähköinen viestintä on yliopistomaailmassa se viestintämuoto nro yksi sekä
virallisella puolella että opiskelijatoiminnassa. Joillekin yliopistolta tullut kirje on
viimeinen yliopistolta saatu perinteinen etanaposti. Henkilökohtaisen
sähköpostittelun lisäksi erilaiset sähköpostilistat ovat kovassa suosiossa, mutta
tuleepa sitä silti joskus käytyä kasvokkainkin juttelemassa luennoitsijan kanssa.
Kontaktin ottaminen yliopiston henkilökuntaan kannattaa, eikä sitä kannata
arastella. Sähköpostin ja Sisu-opintojärjestelmän lisäksi kannattaa kokeilla
muitakin viestimiä, kuten WhatsApp/FB-keskusteluryhmiä ja irkkiä, jos ei ole moisia
harrastanut. Näistä jäljempänä.
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Sähköposti
Yliopiston sähköpostitunnukset saat heti yliopistolle tullessasi, jos et ole saanut niitä 
jo kesän aikana. Sähköpostiosoitteesi tulee olemaan muotoa 
etunimi.b.c.sukunimi@student.jyu.fi, ja sitä kannattaa oikeasti myös käyttää. Ihan 
omaksi parhaaksesi. Sähköposti kannattaa opetella tarkastamaan monta kertaa 
päivässä ja aamulla ennen luennoille lähtemistä, sillä sinne lähetetään myös 
ilmoitukset peruuntuneista luennoista. Myös ainejärjestösi viestii tärkeistä asioista 
ja vapaa-ajan tarjonnasta sähköpostitse.

Sähköpostilla voi virallisen postittelun ohella mainiosti pitää esim. yhteyttä 
kavereihin tai ilmoittautua erilaisille sähköpostilistoille, joita riittää.. Voi häntä joka 
tämän neuvon sivuuttaa! Kaikki kiva ilmoitetaan näillä listoilla.

Sähköpostin lukeminen  onnistuu  osoitteessa http://isamail.jyu.fi/. Isamailin kautta 
kirjaudutaan Googlen opiskelijoille tarjoamalle yliopiston GMail-tilille.

Sähköpostilistat
Sähköpostilista on vähän niin kuin henkilökohtainen ketjukirje. Yksi osoite, monta 
vastaanottajaa. Ennen erilaisten WWW-keskustelufoorumien ja irkin yleistymistä 
nämä olivat myös tavallisin keskustelupaikka. Nykyään sähköpostilistat ovat ennen 
kaikkea tiedotuskanavia, mutta onneksi aina välillä keskusteluakin syntyy. Näitäkin 
on karkeasti ottaen kahdenlaisia: useimmilla kursseilla on omat sähköpostilistansa, 
samoin eri laitoksilla, ja sitten löytyy iso kasa opiskelijoiden ja harrastusryhmien 
omia listoja.

IT-palveluiden kautta ylläpidettäviä postilistoja löytyy sivulta 
http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo.

Irkki eli IRC
Lyhyt selostus: Lue irkkausohje: http://linkkijkl.fi/ohjeita/irc-ohje/

Pitkä selostus: IRC eli irkki on jotain webchattien ja MSN/ICQ/AIM-pikaviestimien 
väliltä. IRC on ympäri vuorokauden elävä, rajoittamaton keskusteluympäristö, jossa 
keskustelu tapahtuu ns. kanavilla, joiden nimet alkavat useimmiten #-merkillä. 
Eroina chatteihin Irkin keskustelut ovat useimmiten hieman asiallisempia kuin 
esimerkiksi perinteinen Kissin chatti SEURAA!! !-huutoineen. Irkissä tieto välittyy 
todella nopeasti. Ainejärjestöjen kanavilla on samanaikaisesti kymmeniä, ellei satoja 
keskustelijoita. Irkkiin päästäksesi tarvitset asiakasohjelman, vähän niin kuin 
WWW:n selaamiseen tarvitset Internetselaimen.

Suositeltavaa on käyttää esim. ilmaisohjelma puttyä. Salasana.fi-kautta sinun täytyy 
myös muistaa aktivoida unix-käyttö, jotta pääsee kunnolla homman touhuun. 
Irkissä, kuten missä tahansa nettiviestinnässä, pärjää hyvin, kun painaa mieleensä 
sen kultaisen säännön: Be patient, be polite, be helpful. Muista, että IRC ei ole sama 
kuin IRC-Galleria. Jälkimmäinen on sivusto, jonne jokainen itseään kunnioittava teini 
on lisännyt kuvansa. Alun perin se on kuitenkin syntynyt nimenomaan irkin 

mailto:etunimi.b.c.sukunimi@student.jyu.fi
http://isamail.jyu.fi/
http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo
http://linkkijkl.fi/ohjeita/irc-ohje/
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käyttäjien kuvia varten,ja monet irkkaajatkin sieltä edelleen löytyvät. Joitakin 
tutustumisen arvoisia IRC-kanavia:

#dumppi - Dumpin kanava.

#linkki.jkl - Linkin kanava.

#rdk - Radikaalin kanava - kemiaa ja oheistoimintaa

#ynna - Ynnän kanava. Täällä kuulet vanhempien opiskelijoiden kokemuksen syvän 
rintaäänen... Tai sitten örinän bileiden jälkeisenä aamuna. Kyllä, öriseminen 
onnistuu myös tekstipohjaisena. Demoihinkin on täällä kysytty vinkkejä, ja niitä on 
myös saatu.

#kortex - Kortepohjan oppilaskylän oma kanava, jolla voit yrittää tutustua 
naapureihisi, jos matka viereiselle ovelle tuntuu pitkältä. Grilli-, seurapeli- ym. 
iltojakin on täällä sovittu, kannattaa siis seurata.

Koasin asuntokohteisiin liittyviä kanavia: #koas, #mylly, #koasveturi, #sillanpää, 
#keltti, #hospa, #roninmaki, #ristonmaa, #humppakuja, #tango, sekä Kuokkalan 
yhteiskanava #kuokkala.

Irkin käyttämiseen tarvitset koneellesi asiakasohjelman, ja sellaisen saa esimerkiksi 
osoitteesta www.mirc.co.uk, tai unix-suorakäyttöön 
https://puttytray.goeswhere.com/ Kaikki kanavat ovat IRCnetissä.

Ongelmia viestimien kanssa?

IT-palveluiden (ITP) sivuilta löytyy nykyään ihan mallikkaasti apua ATK-pulmiin. 
Pulmatilanteissa käy siis katsomassa www.jyu.fi/itp, tule kysymään irkistä tai pistä 
vaikka tutoreille postia!

Sisu käyttöön
Yliopistolla on aiemmin ollut käytössä oma Korppi-järjestelmänsä kursseille 
ilmoittautumiseen, niiden arvioimiseen, kalenterille, tutkinnon etenemisen 
seuraamiselle  ynnä muulle hyödylliselle opiskeluun liittyvälle. Tämä on kuitenkin 
tulossa tiensä päähän ja yliopistolla siirrytäänkin elokuun alusta alkaen uuten, 
valtakunnallisempaan, Sisu-järjestelmään. Toimituksella ei olekaan tästä vielä 
oikeastaan lainkaan kokemusta, joten kaikki tässä vihkosessa jatkossa mahdollisesti 
Korppiin tai Sisuun viittaava saattaa olla tai saattaa olla olematta paikkansa pitävää.

Opiskelija pystyy vaikuttamaan!
Yliopistossa opiskeleminen ei ole vain opintopisteiden keruuta, lukemista ja 
tentteihin pänttäämistä, vaan myös kasvamista, kokemuksien ja vaikutteiden 
saamista, sekä itse vaikuttamista. Vaikuttamisen tärkeimpiä edellytyksiä on tietää 

http://www.mirc.co.uk
https://puttytray.goeswhere.com/
http://www.jyu.fi/itp
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missä ja miten voi vaikuttaa. Pienissä asioissa yksinkertaisinta ja parasta on ottaa 
aloite omiin käsiin, paras tapa on käydä juttelemassa epäkohdista henkilökunnan tai 
laitoksen johtajan kanssa ja yrittää tätä kautta saada parannusta asiaan. Isommissa 
asioissa on valitettava tosiasia se, että yksinäsi sinun on vaikea saada mitään 
todellista aikaiseksi. Apuun voit kutsua ainejärjestöt, eri tasojen neuvostot sekä 
ylioppilaskunnan, jotka ovat jo luoneet rintamansa, liittolaiset sekä kontaktit eri 
tahoihin. Seuraavat tahot ovat käyttökelpoisia vaikutuskanavia.

Ainejärjestöt
Omaan laitokseen ja sen toimintaan liittyvissä ongelmissa on helpointa kääntyä 
oman ainejärjestön puoleen. Ainejärjestöjen yksi tärkeimmistä tehtävistä onkin 
opiskelijan oikeusturvan valvominen. Tarkempi kuvaus ainejärjestöistä tässä 
oppaassa.

Tiedekuntaneuvosto
Tiedekuntaneuvostot ovat tiedekuntiemme ylimpiä asioista päättäviä elimiä. 
Tiedekuntaneuvosto päättää mm. tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelmasta. 
Myös opetussuunnitelmat ja opiskelijoiden valintaperusteet päätetään 
tiedekuntaneuvostossa. Tiedekuntaneuvoston kokouksia on noin kerran kuussa. 
Opiskelijajäseneksi voi hakea kuka tahansa tiedekunnan opiskelija kahden vuoden 
välein pidettävässä avoimessa haussa.

Yliopiston hallitus
Yliopistomme ylin päättävä elin on yliopiston hallitus. Yliopiston hallitus päättää 
mm. yliopistoa koskevista laajoista periaatteellisista kysymyksistä. Yliopiston hallitus 
valitsee yliopiston rehtorin. Tällä hetkellä rehtorina toimii Keijo Hämäläinen, joka 
myös johtaa koko yliopiston toimintaa ja yliopiston kehittämistä. Hän myös jakaa 
yliopistolle myönnetyt määrärahat sekä vastaa yliopiston suhteista mm. kaupunkiin 
ja opetus- ja kulttuuriministeriöön. Opiskelijoiden näkökulman esille tuomiseksi 
kannattaa pitää yhteyttä opiskelijajäseniin. Yliopiston hallituksessa on aina yksi 
opiskelijajäsen.

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta  JYY
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) on yliopistossamme opiskelevien 
opiskelijoiden etujärjestö. JYY pyrkii jäsentensä opinto-olosuhteiden ja 
opiskelijoiden sosiaalisen aseman parantamiseen, mutta ottaa tietysti kantaa myös 
valtakunnallisesti opiskelijoita koskeviin kysymyksiin. Ylioppilaskunta mm. valitsee 
opiskelijajäsenet yliopistomme eri neuvostoihin. Ylioppilaskunnan ylintä 
päätösvaltaa käyttää jäsenistön keskuudestaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan 
valitsema 41-jäseninen edustajisto. Kaikilla JYYn jäsenillä (eli kaikilla yliopisto-
opiskelijoilla) on mahdollisuus äänestää joka toinen vuosi loka-marraskuun 
vaihteessa järjestettävissä vaaleissa tai asettua itse ehdokkaaksi. Seuraavat vaalit 
ovat nyt tulevana syksynä 2017! Äänestä ja/tai asetu ehdolle eri edustajistoryhmien 
listoille. Sieltä löytyy sekä perinteisiä poliittisia ryhmiä, että muilla perusteilla 
kasaantuneita ryhmäymiä, kuten Luonnontieteilijät-edustajistoryhmä.
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Käytä ääntäsi!
Valmistelu- ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston asettama hallitus, johon 
kuuluu puheenjohtajan lisäksi 7-9 jäsentä. Asioiden valmistelun apuna toimivat 
hallituksen asettamat valiokunnat, jotka ovat kaikille jäsenille avoimia. Tavallisen 
opiskelijan asioita ajaa eteenpäin JYYn asiantuntijat: sosiaalipoliittisen asiantuntijan 
(sopo-asiantuntija@jyy.fi) puoleen voi kääntyä kaikissa opintotukeen, asumiseen, 
terveyteen, tasa-arvoon tai toimeentuloon liittyvissä asioissa. Tiedottaja hoitaa 
tiedottamisen JYYn ja sen jäsenistön välillä ja ylläpitää mm. JYYtisiä,  
ylioppilaskunnan omia viikkotiedotteita. Ylioppilaskunnasta löytyy jo mainittujen 
lisäksi myös toiminnanjohtaja, jäsenpalvelu- ja järjestösihteeri sekä Kortepohjan 
ylioppilaskylän asukasisännöitsijä, jotka kaikki ovat palveluksessasi! Byrokratian 
kiemurat ja yliopistomme eri hallintotasot ovat tuttuja korkeakoulupoliittiselle 
asiantuntijalle (kopo-asiantuntija@jyy.fi), joka puolustaa henkeen ja vereen 
opiskelijan oikeusturvaa. Kulttuurituottajan (kulttuurituottaja@jyy.fi) puoleen 
kannattaa kääntyä, jos tuntuu, ettei Jyväskylässä löydy tarpeeksi tarjontaa 
kulttuuritapahtumista. Jos kansainväliset asiat kiinnostavat tai haluat tutustua 
kansainvälisiin opiskelijoihin, ota yhteyttä kansainvälisten asioiden asiantuntijaan 
(kv-asiantuntija@jyy.fi). Asukasisännöitsijää lukuun ottamatta, JYYn asiantuntijat 
majailevat remontoidulla uutuudenhohkavalla ylioppilastalo Ilokivellä. Jyväskylän 
Yliopiston Ylioppilaskunta (JYY) jyy@jyy.fi, http://www.jyy.fi.

JYYn valiokunnat
Ylioppilaskunnassa on edustajiston lisäksi myös muita vaikutuskanavia. Sinulla on 
mahdollisuus osallistua vaikuttamiseen ja JYYn toimintaan seitsemän valiokunnan 
kautta: opinto- ja tiedevaliokunta, kulttuurivaliokunta, sosiaalivaliokunta, 
liikuntavaliokunta, ympäristövaliokunta, kansainvälisen toiminnan valiokunta sekä 
kehitysyhteistyövaliokunta. Valiokuntien kirjo on laaja ja niiden joukosta melkein 
jokainen löytää omansa. Lisätietoja valiokuntien toiminnasta ja kokousajoista 
antavat ylioppilaskunnan nettisivut http://jyy.fi/jyy/valiokunnat/, Jylkkäri, sekä 
valiokuntien omat sähköpostilistat (voit liittyä sivulla 
http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo). Valiokuntien toiminta on tarkoitettu kaikille 
jäsenille. Valiokunnan kokoukseen voit mennä vaikka hetken mielijohteesta 
kuuntelemaan keskustelua, jos aihepiiri kiinnostaa.

Ylioppilaslehti (Jylkkäri)
Ylioppilaslehti on opiskelijoiden oma ääni Jyväskylässä. Se tiedottaa opiskelijoille 
tärkeistä asioista. Lehti kertoo muulle maailmalle opiskelijoiden näkökulman, 
puolustaa erilaisuutta ja yrittää levittää suvaitsevaisuutta. Lehti käsittelee myös 
yhteiskunnallisia ilmiöitä ja kulttuuria. Lehteen voi ja saa tarjota juttuja, runoja, 
novelleja, sarjakuvia jne. mitä moninaisimmista aiheista ja mikä parasta, niistä jopa 
maksetaan. Lehteä saa napata mukaansa telineistä ympäri kampusta. Lehden 
toimitus sijaitsee Opinkivellä. Lehti on luettavissa sähköisessä muodossa osoitteessa 
www.jylkkari.fi

mailto:sopo-asiantuntija@jyy.fi
mailto:kopo-asiantuntija@jyy.fi
mailto:kulttuurituottaja@jyy.fi
mailto:kv-asiantuntija@jyy.fi
mailto:jyy@jyy.fi
http://www.jyy.fi
http://jyy.fi/jyy/valiokunnat/
http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo
http://www.jylkkari.fi
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Opiskelijaravintolat puntarissa
Nyt kun äiti lihapullineen on ehkä monenkin sadan kilometrin päässä, 
yliopistoravintoloissa voit tyydyttää päivän proteiini-, hiilihydraatti-, rasvahappo- ja 
vitamiinitarpeesi ruokaympyrän suositusten mukaan. Ja vaikka kirjahyllyssäsi 
opinto-oppaalle seuraa pitäisikin keittokirja ja jääkaapissa keskioluelle 
appelsiiniankka, niin toisinaan kannattaa aterioida ulkona. Syöminen on myös 
sosiaalinen tapahtuma. Michelin-ravintolaopas tuskin mainitsee JYYn 
opiskelijaravintoloita, mutta koska Ylistönrinteeltäkin on pitkä matka Pariisiin, 
VOpas suosittelee edullisia yo-ravintoloita. Testiryhmällä on elinikäinen kokemus 
syömisestä. Bon appètit!

Listalla on yleensä noin neljää sorttia, joista yksi on muita kalliimpi 
gourmet-vaihtoehto. Omnivoorit, karnivoorit ja kasvissyöjät on huomioitu. 
Laktoosilla (VL/L), maidolla (M), gluteenilla (GL) ja vegaanisuudella (Veg) on kaikilla 
ruokalistoilla omat tunnuksensa.

Aterian perushintaan sisältyy salaatti, leipää ja yksi ruokajuoma. Hinta-laatusuhde 
on yleensä kohdallaan ja vaikka annoksen koko onkin rajattu, niin lisukkeita, eli 
perunaa, riisiä, pastaa jne. saa kasata lautaselleen mielin määrin. 
Kokonaisuudessaan aterian hinta on yleensä 2,40 - 2,60 euroa. Herkkupeput voivat 
toki maksaa vielä joitain kolikoita ja päättää ateriansa jälkkärillä.

Koska eri ravintoloiden ruuissa ei mielestämme ole merkittäviä makueroja, 
kohteiden erittelyssä keskitytään muihin seikkoihin. Tässä artikkelissa on arvioitu 
jokusia lähistöllä sijaitsevia ravintoloita:  Ylistö, Maija, Lozzi, Ilokivi, Libri, Piato ja 
Uno, uusi ja upea Rentukka sekä keskustassa sijaitseva mainio kasvisravintola 
Katriina. HUOM! Aukioloajoissa saattaa olla muutoksia, varmista itse!

Ilokivi
Sijainti: Ylioppilastalolla
Aukioloajat: ma-pe 11.00 - 16.00
Asiakaskunta: Urheilijoita, humanisteja
Ruusut: Tavannut olla Seminaarinmäen suosituin ravintola laajoine salaatti- ja 
leipäpöytineen.
Risut: Ylistönrinteen ja Mattilanniemen asukki saattaa kokea olevansa toisen lajin 
reviirillä. Mukavaa vaihtelua Semman safkoihin.

Lozzi
Sijainti: Seminaarinmäki (P-rakennus)
Aukioloajat: ma-to 07.30-17.00, pe 07.30-16.00, lounas ma-to 10.30-14.00.
Asiakaskunta: Sekalainen ja kansainvälinen
Ruusut: Leipäpöytä ja juhla-ateriat hyvät. Täälläkin voi aterioida ulkosalla. Ilmapiiri 
on viihtyisä, palvelu on ystävällistä, ja ravintola on tilava. Halpa jälkiruoka.
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Risut: Salaatti vaikuttaa satunnaisesti vanhalta. Listalla mainitut ruokalajit 
todennäköisesti aina loppu klo 16 jälkeen.

Libri
Sijainti: Yliopiston pääkirjaston 1. kerros (oletettavasti aukeaa jälleen remontin 
jälkeen)
Aukioloajat: Avoinna ma–to 8.00–16.00, perjantaina klo 8.00-15.00 lounas klo 
10.30-14.00.
Asiakaskunta: Kirjastolla viihtyvät ahkerat opiskelijat
Ruusut: Erittäin hyvä sijainti pääkirjaston alakerroksessa, hyvät aukioloajat.
Risut:  Lounasaikaan hyvin ruuhkainen ja istumapaikat ovat silloin vähissä.

Piato
Sijainti: Mattilanniemi, Agora
Aukioloajat: ma-to 8.30-15.00,  lounas 10.30-15.00.
Asiakaskunta: Opiskelijoiden lisäksi samassa rakennuksessa työskentelevien 
yritysten henkilökuntaa.
Ruusut: Paistopisteestä saa hieman kalliimmalla loistavia annoksia. Hyvät maisemat 
lasiseinän läpi.
Risut: Lasiseinän läpi paistava aurinko luo ruokalaan satunnaisesti saunamaisen 
tunnelman. Luentojen välitauoilla tuskastuttavan pitkät jonot.

Ylistö
Sijainti: Ylistönrinne, fysiikan laitos
Aukioloajat: ma-pe 8.30-15.00, lounas 10.30-14.00
Asiakaskunta: Biologeja, fyysikkoja, kemistejä. Täällä ei juuri humanisteja näe.
Ruusut: Palvelu on ystävällistä. Avarista ikkunoista avautuu näkymä Jyväsjärvelle. 
Tarjoiluun ja viihtyvyyteen panostetaan erilaisin teemaviikoin sekä pöytäkoristein.
Risut: Ravintolan valkoisuus luo hieman kliinisen tunnelman.

Kvarkki
Sijainti: Ylistönrinne, kemian kirjastorakennus
Kuin Ylistö, mutta lyhyemmät aukioloajat ja pienemmät tilat, Ylistöltä tuodut ruuat. 
Mikäli Ylistö näyttää täydeltä, kannattaa poiketa Kvarkissa katsomassa 
ruuhkatilanne, usein ruokailu sujuu vikkelästi.

Maija
Sijainti: Mattilanniemi, A-rakennus
Aukioloajat: ma-pe 8.00-15.00, lounas 10.30-15.00.
Asiakaskunta: Sekalainen
Ruusut: Hyviä keittoja ja mukavan leppoinen tunnelma. Torstaisin jälkiruokapöytä ja 
perjantaisin burgereita.
Risut: Ruuhka-aikoina jono ulottuu aulaan asti ja hitaan vesihanan vuoksi se 
matelee. Lämpötila nousee toisinaan hellelukemiin.
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Uno
Sijainti: Ruusupuisto
Aukioloajat: ma-pe 8.00-14.00, lounas 10.30-14.00
Asiakaskunta: Suurimmaksi osaksi kasvatustieteilijöitä
Ruusut: Panostaa erityisesti kasvisruokaan. Löytyy myös paistopiste.
Risut: Mysteeri. Selvitä itse!

Rentukka
Sijainti: Kortepohjan ylioppilaskylä
Aukioloajat: ma-pe 7.00-20.00, lounas 11-19
Asiakaskunta: Kortepohjan asukkaat.
Ruusut: Uusi mutta kodikas ja sijaitsee keskellä ylioppilaskylää! Nyt ei tarvitse 
lähteä edes yliopistolle syömään. Ihana palvelu.
Risut: Jaa-a.

Kasvisravintola Katriina
Sijainti: Keskusta, Kauppakatu 11
Aukioloajat: lounas ma-pe 11.00-14.30
Asiakaskunta: Hipahtavaa ja naispainotteista.
Ruusut: Maittava kevyempi kasvisruoka, sämpylät tuoreita ja oikein hyviä ja 
viehättävän kodikastunnelma.
Risut: Ruuhkatunteina ahtaanpuoleinen.

Kaikki yliopiston ruokalistat näet osoitteesta: 
www.jyy.fi, www.semma.fi  ja  www.maijasilvennoinen.fi

Opiskelija-alennuksen saat sinisellä SYL:n opiskelijakortilla, Frank -appin sähköisellä 
opiskelijakortilla tai syyskuun ajan myös ylioppilaskunnan jäsenmaksun kuitilla.

Tourujoen varrella (KOAS Heikinsilta jne.) asustelevat opiskelijat voivat myös olla 
kiinnostuneita käymään Fazerin lounasravintola Aimossa vanhalla kivääritehtaalla, 
taikka Lutakossa Jyväskylän korkeimman rakennuksen toisesta kerroksesta 
löytyvästä ravintola Fiilussa joissa tarjoillaan myöskin opiskelijahintaista ruokaa: 
https://www.fazerfoodco.fi/ravintolat/Ravintolat-
kaupungeittain/jyvaskyla/aimo/opiskelijalounaat/

https://www.fazerfoodco.fi/ravintolat/Ravintolat-
kaupungeittain/jyvaskyla/fiilu/opiskelijalounas/

Opiskelijahintaisia lounaita saa myös Jyväskylän Ammattikorkeakoulun (JAMK) 
toimipisteiden ravintoloista. Näitä ravintoloita ylläpitää Sodexo ja ravintoloihin voi 
tutustua osoitteessa http://www.sodexo.fi/jamk.

http://www.jyy.fi
http://www.semma.fi
http://www.maijasilvennoinen.fi
https://www.fazerfoodco.fi/ravintolat/Ravintolat-kaupungeittain/jyvaskyla/aimo/opiskelijalounaat/
https://www.fazerfoodco.fi/ravintolat/Ravintolat-kaupungeittain/jyvaskyla/fiilu/opiskelijalounas/
http://www.sodexo.fi/jamk
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Vapaa-ajan vietettä
Baariopas vasta-alkajalle
Amarillo
Texmex-ravintola ja illanistujaispaikka. Aurinko paistaa pitkään suurehkolle 
terassille.

Alba
Mattilanniemessä sijaitsevan hotellin terassi, jonne kannattaa poiketa ainakin 
tenttikaljalle. Hieno järvinäköala.

Ale Pupi
Tämä mesta aukeaa ensimmäisten joukossa ja hinnatkin pidetään matalalla. 
Mukavan rento istuskelupaikka.

Bar explosive (Pommi)
Aavistuksen pientä isompi kaljabaari kolmikulman tienoilla. Olutvalikoima on hyvä ja 
hintatasokin kohtuullinen. Aukeaa jo aamuyhdeksältä!

Bar Passion
Halpaa kaljaa ja avoin WLAN, mitä muuta sitä tarvitsee?

Bra2

Bra jatkaa janoisten asiakkaiden palvelua uudistuneena yöklubina potenssiin kaksi. 
Parhaimmillaan auki kolme erilaista biletyspuolta.

Cheers
Älä anna ulkonäön pettää, sillä ikkunateipin takaa löytyy tunnelmallinen 
urheiluhullun olohuone.

DeLorean
Kauppakadeulla sijaitseva tyylikäs retrohenkinen baari, jokseenkin ahdas ruuhka-
aikana. Tarjolla cocktaileja laidasta laitaan, kuin myös baarin omia, välillä mitä 
erikoisempia vaihtuvia sekoituksia.

Escape
Jyväskylän menevin(?) yökerho Kauppakadun ja Väinönkadun kulmassa, jossa suurin 
osa opiskelijabileistä pidetään.

Freetime
Jyväskylän leveimmät musiikki- ja ikähaitarit omaava baari. Tarjoaa bilistä, karaokea 
ja kohtuuhintaista juotavaa. Täällä voi esitellä myös taitojaan tanssitangoilla.

Gastropub Jalo
Huhujen mukaan täältä saa mainioita hampurilaisia ja keittiö on myöhään auki. 
Olutvalikoimakin on kiitettävä.
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Harry’s
Uudehko brittipubi. Kaupungin parhaita olutvalikoimia ja todella tyylikäs sisustus, 
mutta haalareilla nihkeä sisäänpääsy.

Helmi
Väinönkadun ja Kauppakadun kulmassa sijaitseva kuppila. Halpaa kaljaa ja 
kaupungin paras karaoke. Asiakaskuntaan kuuluu molempien alojen asiantuntijoita.

Hemingway’s
Hempparissa kelpaa istua ja jutella rauhassa. Juomavalikoima on monipuolinen ja 
laadukas. Paikan pelit (mm. pöytäcurling, bilis sekä pitkä lista lautapelejä) nostavat 
osaltaan baarin kaupungin TOP-3 seurustelupaikkoihin.

Hollywood Bowling
Ainoa paikka Jyväskylän keskustassa, jossa voit harrastaa keilauksen jaloa lajia. 
Myös biljardipöytiä sekä alimittainen curlingrata.

Kierre
Kortepohjan legendaarinen pubi. Viikonloppuisin saa nostalgian lisäksi nauttia 
karaokesta.

Lucky Baldwin’s
Kirkkopuiston reunalta löytyvä sopivan pieni irkkubaari. Mukavan rauhallinen 
sijainti.

Tanssisali Lutakko
Kaupungin paras ja legendaarisin keikkapaikka, tunnettu ympäri Suomen.

Matsi
Kaupungin urheiluihmisten paikka. Isot telkkarit + screenit matsien katsomiseen. 
Myös saunatilat löytyy.

Musta Kynnys
Vanhasta asemarakennuksesta löytyvä juottola. Rokahtavaa musiikkia levyltä tai 
livenä.

Musta Magia
Satamassa sijaitseva viihtyisä laivapubi, jossa karaoketilat alakannella. Kannattaa 
käydä tsekkaamassa.

Myöhä
Kuokkalan keskustasta löytyvä laadukas paikallinen. Ystävällinen henkilökunta, 
opiskelijatiistai, aktiivisesti tapahtumia. Kehutut Wings-Ranut sekä legendaarinen 
Hattu.

Poppari
Poppari löytyy hieman piilosta Kolmikulman alatiloista. Musiikinopiskelijoiden 
suosima paikka, jos esiintyy mm. hyviä jazzbändejä.
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Pub & Club Onni
Tuore ravinteli ja tiskin takana kokeneet, viinanmyynnin asiantuntevat naamat 
Yliopiston- ja Väinönkadun kulmassa. Sunnuntaisin todella halpaa.

Punainen lyhty
Kaupungin ainoa virallinen tissibaari. Kuulemma. Väinönkadulla Katseen vieressä.

Ravintolalaivat M/S Rhea + M/S Gaia
Satamasta löytyvät laivat ovat auki vain kesäisin, mutta ovat ehdottomasti 
kokemisen arvoiset. Rhea tekee myös risteilyitä Päijänteelle Gaian pysytellessä 
laiturissa.

Red Neck
Pienehkö maalaishenkinen kuppila Forumissa. Pääasiassa suomalaista rockia, 
toisinaan live-esiintyjiä. Kantapeikkovaroitus.

Resina
Vanhan asemarakennuksen toinen asukas. Karaokesta tunnettu keski-ikäisten 
suosima countryhenkinen baari.

Revolution
Väinönkadun ja kävelykadun kulmauksessa sijaitsee. Memphisin ja O’Malleys’sin 
nielaissut monipuolinen syömis-juomisbaari.

Sebastian
Pizzaa ja kaljaa Kortepohjassa. Krapulapäivän pelastus.

Sohwi
Seminaarinmäen kyljessä, viihtyisä akvaariomainen ruoka-kahvi-kaljapaikka - jo 
vuodesta 1968! Edullinen ja yleensä maukaskin kausiolut.

Sports Bar & Feel Vegas
Kasinotunnelmainen anniskeluravintola Kauppakadulla. Järjestää säännöllisesti 
pokeriturnauksia. Mahdollisuus myös katsella urheilua.

Teerenpeli
Legendaarinen olutpubi on saapunut vihdoin Jyväskylään. Maukas valikoima omia 
panimotuotteita ja maistamisen arvoista pubinaposteltavaa.

Vakiopaine
Elämäntapataiteilijoiden ja toisinajattelijoiden kolo. Shakkia ja noppaa, halpaa 
juomaa joka makuun. Ohjelmistossa mielenkiintoisia taidepläjäyksiä.

Venn
Erikoiskahvien, -teiden ja croissanttien ykköspaikka, myös alkoholia sitä tarvitseville. 
Viihtyisä tapaamispaikka myöhään yöhön. Myös erinomainen brunssi tarjolla.
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Vibes
Jyväskylän uusin karaokebaari. Tarjolla myös biljardia ja juomatkin opiskelijoille 
kohtuuhintaisia.

Vihreä Haltiatar
Käsittämättömän laaja oluttarjonta, myös siiderien ystävät viihtyvät. Nimensä 
mukaisesti myös absinttia tarjoillaan. Parhaita paikkoja Jyväskylässä.

Ylä-Ruth
Ikuisten opiskelijoiden olohuone. Opiskelijat juovat kahvinsa 50 snt:llä. Pieni 
nälkäkin selättyy täällä. Viihtyisä kokouspaikka.



23

Haalareita ja sukkahousuja: FUKSIAISET
Syksyisen illan hämärtyessä Harjulle alkaa kasautua toinen toistaan oudompia 
otuksia. He eivät ole koukussa NiksiPirkka- palstaan, vaikka ovat sitoneet nilkkaansa 
sukkahousut. He eivät myöskään ole sekaisin, vaikka heillä onkin päässään 
piippurassista ja foliosta tehdyt sarvet. He ovat opiskelijoita, jotka ovat 
jännittyneinä kerääntyneet odottamaan fuksiaisiaan.

Heidän luonaan parveilevat haalariasuiset ihmiset ovat ainejärjestöjen vanhempia 
opiskelijoita valmiina tarjoamaan fukseille alkumaljan rituaaleineen ja lähettämään 
heidät sitten kilvoittelemaan ympäri kaupunkia.

Fuksiaisissa uudet opiskelijat jaetaan ryhmiin, jotka vuorollaan suorittavat rasteja ja 
keräävät pisteitä. Tuomareiden lahjominen on suotavaa, lähes pakollista ja 
voittajajoukkuetta odottaa yleensä jokin täysin turha tai muuten vain älytön 
palkinto. Kun pakolliset perinteet on käyty kunnialla läpi, on fukseillakin 
mahdollisuus rentoutua loppupirskeissä, jotka on tapana järjestää jossakin 
keskustan suosituista ravitsemusliikkeistä.

Ei toki pidä kuvitella, että kyse olisi vain vanhempien opiskelijoiden 
hauskuuttamisesta. Fuksiaiset ovat syksyn suurimman opiskelijatapahtuman lisäksi 
myös erinomainen tilaisuus tutustua kanssafukseihin. Mikään ei murra jäätä 
tehokkaammin kuin hölmöily toisiinsa sidottuna, pitkin kaupungin katuja puoli iltaa 
ja yötä. Mikään ei myöskään ole tarpeeksi hyvä syy jättäytyä pois omista 
fuksiaisistaan — korkeintaan keuhkokuume.

Fuksiaisiin osallistumista ei kannata karttaa, vaikka et alkoholia nauttisikaan. 
Opiskeljapiireissäkin tämä on täysin normaalia ja alkoholittomat osallistujat 
huomioidaan luonnollisesti myös fuksi-rasteilla.

Fuksiaiset ovat ehdottomasti syksyn suurin ja paras opiskelijatapahtuma, jota ei 
missään nimessä kannata jättää väliin.
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Yleisimpiä yleisiä saunoja
Opiskelu saattaa olla välillä likaista puuhaa, joten opiskelijoita voikin tavata 
enemmän tai vähemmän tasaisin väliajoin saunailloissa. Tässä esitellään lyhyesti  
muutamia yleisimpiä saunomispaikkoja, mutta muistakaa että saunaillat ovat 
käymisen arvoisia paikkoja oli sauna missä tahansa.

Nanosauna
Nanosauna sijaitsee yllättävästi Nanotalon ylimmässä kerroksessa. Tilat ovat uudet 
ja hyvässä kunnossa, juhlimaan mahtuu hyvin parinkymmenen ihmisen kesken. 
Suihkutilat ja sauna ovat viihtyisät ja siistit. Oleskelutilan sisustus on hieman 
kokoushenkinen. Huono puoli on se, että ulko-ovi ei ole aivan saunan vieressä eli 
ulkona käyminen saunomisen lomassa on ongelmallista.

Opinkivi
Ylioppilaskunnan tilaussauna Ilokiven vieressä. Saunassa on kaksi osastoa, joten 
häveliäimmätkin tytöt/pojat voivat mennä kerralla löylyttelemään suhteellisen 
turvallisin mielin, sermit ovat avattavissa kun sikasaunan aika koittaa. Miesten 
puolella kiukaalla on paha tapa hiljentyä raskaan löylyttelyn alla.

Majakoski 
Täällä järjestetään Luonnontieteellinen Laskiainen. Paikalta löytyy palju ja kaksi 
poreammetta, mutta varoituksen sana: suihkusta loppuu lämmin vesi ennen illan 
puoliväliä! Sijaitsee Laajavuoren takana.

Löylyfunktio
Se legendaarinen. Se sininen. Se Sauna isolla ässällä. Ynnän ikioma peräkärrysauna, 
jonka löylyt höykyttävät jokaisen tässä listatun saunan kiukaat. Kulkee auton 
perässä liki minne vain ja “Läffä” esiintyykin monissa luonnontieteellisissä 
saunailloissa. Tämänhetkinen ennätys väkimäärässä on 52 yhtäaikaista saunojaa.

Järjestöjen sauna
SAK :n paikallisjärjestön omistama Järjestöjen talon saunaosasto on satunnaisesti 
käytössä etenkin Loimun tapahtumissa. Kellarikerroksen kaksi saunaa ovat tilavat ja 
löylyiltään kuumat, mutta pukeutumis- ja oleskelutilat vetävät vähemmän porukkaa 
mitä voisi odottaa (15-25 hlö).

Kaijalanniemi
Kaijalanniemen virkistysalueella on isokokoinen mökki, grillikota ja isot piha-alueet. 
Saunassa on hyvä puukiuas, mutta huonona puolena on sen pienehkö koko. 
Kaijalanniemi sijaitsee Palokassa järven rannalla. Legendaaristen (bilsari)bileiden 
onnistuminen on taattu kauniissa järvimaisemissa! Kokemuksesta voidaan tosin 
sanoa, että reilulle sadalle hengelle tilat alkavat käydä hieman ahtaiksi.
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Kortepohja
Kortepohjan tilaussaunat A- ja B-taloissa ovat edullisia sekä niiden tilat viihtyisiä ja 
täten hyviä vaihtoehtoja saunotteluun hieman pienemmälle porukalle (15-25 
henkeä). Saunatiloista tosin tulee poistua klo 21.30 mennessä.

Sitsit – akateemista illanviettoa
Anteeksi mitä? Sitsit, sitning, sitsfest, sitsparty... rakkaalla lapsella on monta nimeä. 
Sitsit ovat perinteinen akateeminen illanvietto sekä vanha pohjoismaalainen 
perinne syödä ja juoda sekä samanaikaisesti ylistää elämän iloja laulamalla. Jo 
vuosia sitten Jyväskyläänkin pysyvästi juurtunut illanviettotapa leviää kulovalkean 
tavoin ainejärjestöstä toiseen. Sitsejä järjestetään sekä ainejärjestöissä sisäisesti, 
että yhteisinä illanviettoina ainejärjestöjen välilläkin.

Jos et vielä ensimmäisille sitseille mennessäsi ole päässyt perehtymään 
akateemiseen juomalaulukulttuuriin, siellä varmasti tutustut aihepiiriin. 
Akateemiset juomalaulut ovat uudelleensanoitettuja rallatuksia, jotka usein jäävät 
päähäsi soimaan päiväkausiksi. Perinteisiäkin lauluja pöytiin jaetuista lauluvihkoista 
löytyy, ulkoa ei tarvitse (mutta saa!) osata laulaa. Laulut ovat yleensä suomeksi, på 
svenska tai in english, mutta muitakin kieliä lauluista satunnaisesti löytyy. Sitseillä 
laulaessa kyseessä ei kuitenkaan ole euroviisuista, vaan laulaminen on rentoa ja 
nuotin vierestä löytää aina itselleen kaverin.

Sitseillä istutaan pitkissä pöydissä, joissa laulamisen lomassa syödään hyvää ruokaa, 
joskus kahdenkin ruokalajin verran sekä nautitaan kursailemattomasti virvokkeita. 
Snapsi-, viini-, olut-, siideri- ja limulasit tyhjenevät ja täyttyvät illan edetessä 
uudestaan ja uudestaan. Sitseistä voi aina valita myös täysin alkoholittoman 
version.

Nälkäisenä sitseiltä ei tarvitse lähteä, mutta jano saattaa vain yltyä illan edetessä...  
Tosin on hyvä muistaa, että sitsit ja toastmasterit ovat epäonnistuneet, jos kaikki 
saavat syötyä ruokansa lämpimänä…!

Sitseillä on käytössä käyttäytymissäännöt, joihin on yleensä syytä tutustua jo ennen 
itse tapahtumaa. Nämä säännöt pitävät sisällään yleisiä hyvän käytöksen mukaisia 
sääntöjä, mutta myös sääntöjä koskien esimerkiksi skoolausta ja pukeutumista. 
Kyllä, sitseillä yleensä on käytössä pukeutumiskoodi, joka voi olla kaikkea 
mahdollista juhlapuvun ja lannevaatteen väliltä. Teeman mukaan on syytä 
pukeutua, sillä siitä, ja muidenkin sitsisääntöjen rikkomisesta seuraa rangaistuksia, 
joita langettavat illan isännät, toastmasterit. Toastmasterit eli toustit 
(vaihtoehtoisesti lukkari tai seremoniamestari) ohjaavat tilaisuuden yleistä kulkua ja 
ovat esilaulajina. Toastmastereita on sitseillä yleensä yksi tai useampi.

Sitsien kesto vaihtelee parista tunnista neljään, ja tuossa ajassa ehtiikin tapahtua jos 
jotakin. Saattaa olla, että juuri Sinun pöytäsi haastetaan esittämään kappale 
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lauluvihkosta muun sitsikansan iloksi, tai toastmaster saattaa langettaa jonkun 
sääntöjä rikkoneen tehtäväksi esittää pätkän joutsenlampea sukkahousut päässään. 
Päällimmäisenä tarkoituksena sitseillä on kuitenkin pitää hauskaa hyvässä seurassa, 
nolaamatta liiaksi ketään sitsivierasta. Helan går!

Liikuntaa, kulttuuria ja muita harrasteita
Viinaa voi olla ilman hauskaa ja hauskaa voi olla ilman viinaa. Jyväskylässä sattuu ja 
tapahtuu aina. Tekemistä löytyy moneen makuun ja kaikki mahdollisuudet 
kannattaa käyttää hyväkseen.

JYYn tekemä listaus harrastusryhmistä löytyy osoitteesta 
http://jyy.fi/jarjestolle/ainejarjestot-ja-harrastusryhmat/harrastusryhmat/.
Vaihtoehtoisesti voit kirjoittaa Googleen sanat ‘jyy’ ja ‘harrastusryhmät’ ja seurata 
ensimmäistä linkkiä.

Liikuntaa…
Korkeakoululiikunnan liikuntatarra on joka sentin arvoinen. Ohjaus on laadukasta ja 
tunteja ja kursseja löytyy monenmoisia. Korkeakoululiikunnan ulkopuolellakin on 
mahtavat harrastusmahdollisuudet. Löytyy latuja, lenkkipolkuja ja talvella jopa 
jäärata retkiluistelijoille Jyväsjärveltä. Löydä uusi harrastus - miltä kuulostaisi 
esimerkiksi Parkour tai Kempo?

Kulttuuria…
Tutustu teatteriin tai käy kuuntelemassa konserttia. Löydä tiesi livekeikoille tai 
Kampus Kinon elokuvakuviin. Käy nauramassa Stand-Up-illoissa ja osallistu Jyrockiin. 
Lisätietoa kulttuuritapahtumista saat liittymällä JYYn kulttuurisähköpostilistalle.

Ylistön yllärit -kuoro
Ylistön yllärit on 2014 syksyllä perustettu matemaattis-luonnontieteitä opiskelevien 
kuoro. Harjoittelemme kerran viikossa huumoripitoisia, meneviä ja miksei myös 
hieman hartaampiakin kappaleita pääosin populaarimusiikin saralta. Soittotaitoiset 
jäsenet ovat saaneet tuoda osaamistaan höysteeksi biiseihin. Yllärit rekrytoivat 
uusia jäseniä jälleen syksyllä: lisätietoa facebookissa ryhmässä “Ylistön yllärit” ja 
syksyn alussa ainejärjestösi kautta. Tule kokeilemaan ja liity joukkoon!

Kansainvälisyyttä…
Lue kieliä, niitä Jyväskylän yliopistossa on tarjolla. Kieliopinnot onkin hyvä aloittaa jo 
ensimmäisenä vuonna. Tutustu vaihtareihin jonkin järjestön KV-illoissa tai juttele 
heidän kanssaan kahvikupposen ääressä Café Linguassa. Hae kv-tutoriksi ja auta 
uusia ulkomaisia opiskelijoita. Opeta ulkomaalaiselle suomea ja opi samalla itse 
hänen kieltään. Ehkä innostut myös lähtemään vaihtoon saatuasi uusia kavereita. 
Vaihtopaikkoja on tarjolla monissa maissa ja kokemus on ikimuistoinen.

http://jyy.fi/jarjestolle/ainejarjestot-ja-harrastusryhmat/harrastusryhmat/.Vaihtoehtoisesti
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Kansainvälistä toimintaa harjoittavat erityisesti järjestöt ESN, AIESEC JKL ja IDESCO, 
joiden toiminnassa voi tutustua vaihtareihin ja harjoittaa omia kielitaitojaan. Myös 
JYYn kansainvälisen toiminnan valiokunta saattaa avata sinulle KV-toiminnan ovia.

Vaikuttamista…
Hae ainejärjestön hallitukseen tai JYYn edustajistoon. Sinun ei tarvitse olla 
yli-ihminen osataksesi sanoa, mitä opiskelija tarvitsee. Sinä olet yksi heistä. 
Ainejärjestön hallituksessa voit vaikuttaa oman ainejärjestösi toimintaan ja 
edustajistossa koko ylioppilaskunnan hyvinvointiin. Hyviä ja tuoreita ideoita 
kaivataan aina, joten jo fuksinakin kannattaa lähteä mukaan vaikuttamaan. Jos 
isommat ympyrät vielä arveluttavat, hae tutoriksi ja saat roimasti uusia kavereita ja 
jopa palkkaa.

XXX ja muita hämmentäviä kirjanyhdistelmiä
Yliopiston kampus on rakennettu niin, että jokainen meistä sinne joskus eksyy. 
Tutorit ensimmäisenä päivänä kierrättävät meitä ympäriinsä, mutta vain 
erinomaisen suuntavaiston ja kuvamuistin omistava ihminen saa siitä kaiken irti. 
Siksipä siis vinkkejä:

MaA ja MaD. Mattilanniemen punatiiliset A ja D-rakennukset. Niissä sijaitsevat 
suuret luentosalit MaA102, MaA103 ja MaD202 tulevat turhankin tutuiksi.

KEM1, 2 ja 3. Kemian laitoksen luentosalit. Ylistöllä kirjastorakennuksessa. Löytyvät 
kahvila Kvarkin lähettyviltä.

KEM 4. Soveltavan kemian luentosali, jonne pääsemisessä onkin enemmän 
haastetta. (Tänne ei henkilökuntakaan aina löydä…) Ylistön Isot portaat ylös ja sitten 
oikealle, kunnes löytyy KEM4 -lasiovi.

FYS1, 2, ja 3. Yllätys yllätys - fysiikan laitoksen luentosaleja. Täällä pidetään lähinnä 
fysiikan luentoja.

C1. Päärakennuksen iso juhlasali Seminaarinmäellä. Liikunnalta Ilokiven ohi ja 
mäkeä ylös. Ikuisuuden kestänyt remontti vaikuttaa olevan loppusuoralla 
viimeinkin.

Agora (AgXXX). Auditoriot löytyvät kaikki etuaulasta. Alfa-, Beta-, Gamma-ja 
Delta-salit mikroluokkasiivessä. Muihin luentosaleihin pääsee jo aulasta.

Yliopiston pääkirjasto. Taas Seminaarinmäellä. Sivukirjastoja löytyy Mattilanniemen 
A-rakennuksesta, Ylistön kirjastorakennuksella, sekä Ambioticalla. Toistaiseksi 
ainakin vielä remontissa ja muuttanut ympäriinsä kampusaluetta sijaitseviin muihin 
kirjastoihin.

YAA, YAB. Ylistö/Ambiotica. Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen luentosaleja. 
Helppo löytää!



28

Sinun uusi olohuoneesi
Ainejärjestön huone on uusi olohuoneesi. Jotkut niistä saattavat olla ankeampia 
kuin toiset, mutta tunnelma on yleensä tiivis ja lämmin... johtuen usein siitä, että 
tila on täynnä ihmisiä ja loput seisovat ovensuussa blokkaamassa ilman. 
Ainejärjestöjen tiloihin kannattaa uskaltautua jo alusta pitäen. Siellä tutustuu 
vanhempiin opiskelijoihin ja kuulee uusimmat juorut kursseista ja luennoitsijoiden 
tempauksista. Kehottaisinkin fukseja ryntäämään sinne porukassa, jos yksin 
meneminen arveluttaa.

Radikaalin koppi: Ylistönrinteen kirjastorakennuksen alin
 
kerros, kahvila Kvarkin 

alapuolella. Ovessa
 
on Radikaalin pirteä tervehdys, joten ovesta

 
ei voi erehtyä. 

Järvinäköala, ristiseiskavaroitus!

Syrinxin koppi: Löydät sen Ambiotican toisesta kerroksesta aivan Tuman vierestä.

Tiltin akvaario: MaD-rakennuksen kolmoskerroksessa. Paljon innokkaita 
kortinpelaajia.

Ynnän Origo ja Potentiaalikuoppa: Origo sijaitsee MaD:n kakkoskerroksessa. 
Potentiaalikuoppa puolestaan löytyy Ylistöltä Fysiikan laitoksen toisesta kerroksesta 
FYS1 ja FYS3 salien välistä. Tervetuloa vaikka kahvittelemaan (se on ilmaista)! 
Shakki- ja Tekkenvastustajiakin löytyy varmasti, kuten myös ajanvietettä Netflixistä.

Jyväskylä TO-DO
Jyväskylässä miltei kaikki on mahdollista. Ole siis aktiivinen, lähde liikkeelle ja 
tutustu ympäristöön. Seuraavista on hyvä aloittaa:

–Juo tenttikalja Alban terassilla

–Osallistu tai kannusta kaveriasi syyskuussa Finlandia Marathonissa

–Käy katsomassa Neste Oil rallia

–Todista tunnelmaa alkukesän Sataman yössä

–Katso auringonnousu/-lasku Kuokkalan sillalta

–Tutustu erilaiseen Jyväskylään Yläkaupungin Yössä

–Nouda krapulapizza Mariasta, joka lienee jonain vuonna rankattu Suomen 
pizzerioiden TOP 5:n

–Käy sisävesiristeilyllä

–Nautiskele loppukesän hämärästä ravintolalaiva MS Rhean kannella.
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–Suorita arvo Kauppakadun Approssa

–Suorita arvo Ynnän Approssa

–Kiipeä Harjun torniin ja ihaile avautuvaa maisemaa

–Kuuntele musiikkia Jyrockissa

–Katso leffa Kampus Kinossa

–Osta viherkasveja tai Iittalan kakkoslaatua Viherlandiasta

–Laskettele Laajavuoressa

–Aja mäkiautolla Laajavuoressa

–Käy keikalla Lutakossa

–Osta karkkia Pandan tehtaanmyymälästä

–Kävele tai pyöräile Jyväsjärven ympäri

–Luistele talvella Jyväsjärven luistelurataa pitkin

–Laula Helmessä karaokea

–Nouda yöpalaksi Taksari Grilli 21:ltä

–Hohtokeilaa Huhtasuolla

–Kuule Kauneimpia joululauluja Taulumäen kirkossa

–Tilaa maukas juoma drinkkeihin erikoistuneesta Shakeristä

–Käy yöuinnilla Jyväsjärvessä

–Tutustu uusiin opiskelijoihin Uusien Bileissä

–Naura kippurassa Seisomapaikkaklubilla

–Tilaa kotiin herkullista thairuokaa Baratshista

–Osta joululahjat käsityöläisten joulumarkkinoilta

–Nautiskele erikoisoluita Vihreässä Haltiattaressa

–Pelaa rantalentopalloa Tuomiojärven rannalla

–Osallistu JYYn vappupiknikille
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Ainejärjestöt

Tiltti ry
Tiltti on tilastotieteen opiskelijoiden vuonna 1981 perustama oma ainejärjestö. 
Tiltin yhteisö on pieni, mutta sitäkin aktiivisempi ja tiiviimpi ainejärjestö. Emme ole 
missään tapauksessa yhdestä savesta valettua porukkaa, vaan joukkoomme mahtuu 
monenlaista tallaajaa. Jäsenistön aikaansaama tuttavallinen tunnelma mahdollistaa 
juuri heille mieluisan, monenlaisen bile- ja urheilutoiminnan. Sinä voit olla yksi 
meistä!

Tiltti järjestää erimuotoisia ja -suuruisia tapahtumia noin kerran kuukaudessa. 
Tapahtumakalenterista löytyy esimerkiksi uusien ilta, fuksiaiset, pikkujoulut, peli-
iltoja, vappupiknik sekä excursioita. Tapahtumamme ovat usein tiiviitä ja 
tunnelmallisia, mutta sinua varten, joka haaveilet yliopistomaailman suurista 
bileistä, olemme myös mukana järjestämässä isompia tapahtumia toisten 
ainejärjestöjen kanssa, esimerkiksi jokavuotinen vappurieha ja erilaiset 
haalaritapahtumat. On viime vuosina toteutettu excursiotkin isoihin kyliin Helsinkiin 
ja Turkuun.

Urheilutoimintaa järjestetään jäsenien halujen ja toiveiden mukaan, ja siihen liittyen 
mainitsemisen arvoista on Tiltin monet mestaruudet vuosien varrelta, mm. 
jalkapallon puulaakimestaruus parin vuoden takaa ja SM-kisojen rentosarjan kulta 
futsalissa. Tiltti järjestää jäsenilleen myös omia turnauksia ja kisoja, esimerkiksi 
sulkapallon, pokerin tai 7-ottelun merkeissä. Kyllä, luit oikein, pokeria pääsee 
pelaamaan Tiltin omassa turnauksessa. Jos kaipaat näiden lisäksi muuta toimintaa, 
niin sähköpostilistalla tai Akvaariolla huutelemalla saa yleensä jonkinlaista seuraa 
niin kaljalle, kortinpeluuseen kuin urheilemaankin.

Jo mainittu Tiltin ainejärjestötila on nimeltään Akvaario ja se sijaitsee 
MaD-rakennuksen kolmannessa kerroksessa. Akvaariolta löydät itsellesi seuraa 
kanssatilttiläisistä, korttipelejä, kahvia, opiskeluseuraa tai lepopaikan sohvalta 
luentojen väliin, joten tarvitsitpa apua opiskelussa tai jotain tekemistä opiskelua 
korvaavaksi toiminnoksi, Akvaariolta löytyy kaikkea.
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Tule siis rohkeasti käymään Akvaariolla tai ota muuten yhteyttä! Tiltin 
sähköpostilistan osoite on tiltti@lists.jyu.fi (koko jäsenistö) ja kotisivu 
http://www.tiltti.com/ . Lisäksi hallitukseen saa yhteyden sähköpostilla 
tiltti-hallitus@lists.jyu.fi tai voi hallituksen jäseniin ottaa suoraankin  yhteyttä. 
Facebookissa Tiltin sivujen kautta tavoittaa kätevästi meidät ja sieltä  löytää myös 
tietoa mm.  tapahtumistamme. Jos jokin kiinnostaa tai askarruttaa, viestiä vaan 
tulemaan. Parempi vielä, tule käymään!

Tervetuloa yliopistoon ja opiskelemaan tilastotieteitä!
Tiltin hallitus

Tilastotieteen tutor

Aleksi Valtonen
avaltonen95@gmail.com

Ihan ensimmäiseksi paljon onnea opiskelupaikasta! Olen tuleva tuutorinne Aleksi 
Valtonen, terve! Ennen Jyväskylään muuttamista viime syksyllä olen asunut koko 
elämäni Lappeenrannassa. Olen tilastotieteen pääaineopiskelija ja juuri suorittanut 
ensimmäisen opiskeluvuoteni. Iältäni olen 24 ja harrastuksiini kuuluvat mm. 
vapaaottelu ja biljardi. Suosittelen tutustumaan JYU nettisivuihin ja katsomaan, mitä 
kaikkea tarvitset syksyyn mennessä. Esimerkiksi kelan tuet, opiskelijakortti ja JYY:n 
jäsenmaksu kannattaa hoitaa alta pois niin saadaan syksy rullaamaan ilman mitään 
murheita. Minut saa helpoiten kiinni Facebookista tai sähköpostitse ja olkaa 
rohkeasti vaan yhteyksissä, jos kysyttävää tulee! Ottakaa ilo irti kesästä ja nähdään
syksyllä virkein mielin!

mailto:tiltti@lists.jyu.fi
http://www.tiltti.com/
mailto:tiltti-hallitus@lists.jyu.fi
mailto:avaltonen95@gmail.com
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Tilastotieteestä
Tilastotieteilijä ei ole se kadun kulmassa papereihinsa sotkeutuva kloppi, joka 
yrittää saada ohikulkijat vastaamaan epäselviin kysymyksiinsä, joissa on 27 
vaihtoehtoa. Myöskään nuhanenäinen, kumarainen, tummiin pukeutunut 
liehuparta hämärässä, pölyisessä arkistossa tarkistamassa yhä uudestaan ja 
uudestaan pitkiä numerosarjoja ei ole tilastotieteilijä.

Tilastotiede nimenä ei ole kovin kuvaava tai mielenkiintoa hehkuva. Paljon 
paremmin nykyisin tilastotieteiltä valmistuvien työtä kuvaisi esimerkiksi data-
analytiikka. Asteikolla 1-5, kuinka paljon mielikuvasi tilastotieteistä muuttuisi, jos 
sitä kutsuttaisiin data-analytiikaksi?

Itse asiassa tilastotieteellä on kovin vähän tekemistä tilastojen kokoamisen kanssa. 
Tilastotiede puuttuu maailmassamme esiintyvään kahteen huutavaan vääryyteen, 
nimiltään sattuma ja mittausvirhe. Ne tilastotieteilijä yrittää syöttää muista asioista 
silloin tällöin perillä olevalle taholle katkerana kalkkina: julma totuus on, että mitä 
ikinä mitataankaan, niin siinä tehdään virhe - sattumalta, tai muuten vain. 
Tilastotieteilijän kannalta onnellista on, että hän tietää, miten tuo virhe hallitaan.

Saavuttaakseen ylivertaisen tiedonhallintakykynsä, tulee tilastotieteilijän perehtyä 
paitsi tilastotieteeseen, myös sen tukipylväisiin matematiikkaan, tietotekniikkaan ja 
tietojenkäsittelyyn. Samoin kaikki sellainen, mikä auttaa häntä esittämään asiansa 
selkeästi muille, on välttämätöntä. Niinpä tilastotieteilijäksi aikovan on hyvä 
opiskella paljon matematiikkaa ja tilastotiedettä sekä tietysti sitä tietotekniikkaa, ja 
oikeastaan vähän kaikkea. Jos intoa riittää ottamaan vielä lisää sivuaineita, niin 
tässä ilo on tilastotieteiden opiskelijan puolella, sillä kaikki käy.

Tilastotieteen perusopinnoissa esitellään perusmenetelmiä, jotka kuuluvat jokaisen 
yleissivistykseen. Niitä voi siis suositella kaikille opiskelualaan katsomatta. 
Tilastotieteen aineopinnot  avaavat näkökulmia tilastollisten menetelmien 
periaatteisiin ja kehittämiseen ja laajentaa käytössä olevaa menetelmäviidakkoa. 
Luonnontieteilijälle erityisen hyödyllisiä kursseja ovat aineiston hankintaan liittyvät 
otanta- ja koeasetelmakurssit.

Tilastotieteen syventävät opinnot takaavat työpaikan. Tässä vaiheessa opiskelun 
paino on opastaa tilastotieteilijäksi aikova valitsemaan ja kehittämään kulloinkin 
käsillä olevaan ongelmaan paras mahdollinen ratkaisu.

Tilastotiede elää ja kehittyy koko ajan, ja samalla sitä opiskelevan mielenkiinnolle 
tulee uusia kohteita. Dataa kerätään nykyisin talteen lähes kaikesta ja koko ajan 
suurempia määriä. Tilastolliset menetelmät löytyvät käyttöön yhä erikoisemmilla 
aloilla ja nämä uudet alueet taas tuovat tilastotieteen kehittymiseen uusia aiheita ja 
suuntauksia. Jos siis uinumisen sijaan sinua kiinnostavat moderni ja ajankohtainen 
ala, tilastotiede voi olla juuri sinun tulevaisuutesi!
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Tilastotieteen kurssikuvauksia
Johdatus tilastotieteeseen
Pehmeä laskeutuminen tilastotieteen ihmeelliseen maailmaan. Kurssi kilpailee 
yliopiston helpoimpien opintopisteiden kurssin tittelistä.

Tilastotieteen peruskurssi 1
Nimensä mukaisesti peruspaketti tilastotieteen terminologiasta. Matematiikkaa 
edes joskus nähneille laskenta ei ongelmia tuota.

Tilastotieteen peruskurssi 2
Kaikki tilastollisesta testaamisesta turhia murehtimatta. Eroaako ryhmän A 
piponkäyttö ryhmän B piponkäytöstä ja muuta jännittävää testausta. Oletusten 
voimassaoloa on tällä kurssilla turha murehtia, sillä ne ovat kyllä ok.

SPSS-kurssi
Varsinkin soveltajien keskuudessa suositun tilasto-ohjelman perusteet. Kurssilla 
kovimmalle koetukselle joutuvat istumalihakset. Jos osaat seurata johtajaa, pärjäät 
tällä kurssilla. Jos haluat vain helpot opintopisteet, suorita verkkokurssina.

Peruskurssien lopputyö
Pintaraapaisu tilastotieteilijän arkeen peruskurssien pohjalta. Tämä on se kohta, 
jossa niitä oletuksia oikeasti tarvitaan ja jossa ne eivät koskaan tunnu pitävän.

Todennäköisyyslaskenta
Jos osaat integroida, derivoida ja olet aamuvirkku, olet vahvoilla. Tenttien 
läpäisemisen todennäköisyys voidaan laskea klassisen todennäköisyyden säännöllä 
näistä kolmesta osa-alueesta.

Tilastollinen päättely 1&2
Jos et tiedä mitä tehdä, derivoi. Jos et osaa, ota logaritmi ja derivoi. Uskottavuuden 
loppuessa, derivoi uudelleen.

R-kurssi
Intensiivikurssi tilastotieteen opiskelijan tärkeimpään työkaluun. Varsinaisen käytön 
oppii kuitenkin vasta tulevilla kursseilla.

SAS-kurssi
Tällä kurssilla olisi tarkoitus oppia käyttämään tilastotieteen tärkeintä työkalua, 
SAS-ohjelmaa, jota et kuitenkaan todennäköisesti tule tarvitsemaan enää koskaan 
opiskelujesi aikana. Huhutaan että työelämässä tätä tarvittaisiin.

Yleistetyt lineaariset mallit 1&2
Kattava paketti lähes kaikista mahdollisista tilastotieteen menetelmistä. Teoriassa 
osaat lähes kaiken tämän kurssin jälkeen.
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Tilastotieteen luennoitsijoita
Harri Högmander
Bongaa luennoilta puujalkavitsit ja merkintä-uudelleenpoiminta –esimerkki. Vinkki: 
kirjaa ylös vitsit ja esimerkit, sillä voit poimia ne uudelleen seuraavilla kursseilla. 
Nahkahousut bongattavissa Tiltin pikkujouluissa.

Annaliisa Kankainen
Osaa varmasti kaikki luentonsa ulkoa sanasta sanaan. Äänensävy on opeteltu jo 
viime vuosituhannella. Maailman nopein tenttien tarkastaja.

Jukka Nyblom
”Njoo, voihan sen noinkin tehdä, mutta se on sitten väärin.” Johtaa laitoksen 
tilastotieteen asioita rautaisella otteella. Siirtymässä eläkkeelle syksyllä.

Salme Kärkkäinen
Mukava tyyppi ja vuorovaikutteinen opettaja. Vaikka aina on kiire, on Salmella silti 
aina aikaa auttaa ja neuvoa opiskelijoita. Vakiovieras Tiltin pikkujouluissa.

Sara Taskinen
Opettajan prototyyppi. Jos löydät joltain luennoitsijalta työläämmän tentin, nipistä 
itseäsi, niin heräät.

Juha Karvanen
Luennoitsijoista työelämään orientoitunein. Harjoitustehtävien työläys nostaa hien 
otsalle kokeneemmallakin opiskelijalla. Astuu syksyllä Nyblomin saappaisiin.
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Ynnä ry 
Ynnä ry on Jyväskylän yliopiston fysiikan, matematiikan, tilastotieteen ja 
tietotekniikan ainejärjestö. Ynnä on perustettu vuonna 1966 ja se on yli tuhannella 
jäsenellään (n. 600 aktiivista jäsentä) yksi Jyväskylän suurimmista ja 
vaikutusvaltaisimmista ainejärjestöistä.

Ynnä on opiskelijoidensa ylläpitämä järjestö, jonka tarkoituksena on tukea 
jäsentensä opintoja, harrastuksia ja vapaa-ajan aktiviteetteja sekä toimia 
yhdyssiteenä opiskelijoiden, laitoksen ja tiedekunnan välillä. Ynnän kautta saat 
vertaistukea opinnoissasi, ja Ynnään liittyessäsi saat ajankohtaista tietoa 
opintoasioista ja vapaa-ajan aktiviteeteista.

Opiskelun lisäksi Ynnä pitää yllä yhteyksiä fysiikan, matematiikan ja tilastotieteen 
sekä tietotekniikan alojen yrityksiin yhteistyösopimusten sekä rekrytointi- ja 
koulutustapahtumien avulla. Näin pyrimme parantamaan opiskelijoiden 
mahdollisuuksia saada harjoittelu-, gradu- ja mahdollisesti myös työpaikkoja. Ynnä 
vaikuttaa aktiivisesti opiskelijoiden asioihin niin laitosten kautta kuin 
tiedekuntaneuvostoissakin, ja erityisesti pidämme yhteyttä Jyväskylän yliopiston 
ylioppilaskuntaan (JYY) sen edustajiston, hallituksen ja valiokuntien kautta. Jos 
huomaat jonkin epäkohdan opintoasioissa, Ynnä on se taho johon ottaa yhteyttä. 
Opiskelijoiden eduista huolehdimme yllä mainittujen elinten lisäksi myös opiskelun 
laadunvalvonnan kautta mm. järjestämällä palautepäiviä. Ynnä on mukana paitsi 
kaikessa hallinnollisessa ja virallisessa toiminnassa, myös opiskelijoiden 
vapaa-ajassa.

Opiskelijoiden oikeuksista huolehtimisen lisäksi Ynnä järjestää jäsenilleen 
monenlaista vapaa-ajan toimintaa: Vuosittain järjestämme perinteiset uusien 
opiskelijoiden saunaillat syksyisin ja keväisin, poikkitieteelliset syys- ja kevätkauden 
avajaiset (joista jälkimmäisissä avataan myös vappukausi), fuksiaiset, Paremmat 
Pikkujoulut, Ynnän Approbaturin, sekä tietenkin Ynnän Wapun. Ynnän järjestämiin 
tapahtumiin kokoontuu ynnäläisten lisäksi myös paljon muiden alojen opiskelijoita, 
ja sanotaankin, että Ynnä on yksi yliopiston parhaita tapahtumanjärjestäjiä.
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Edellä mainittujen viihdykkeiden lisäksi tarjolla on tietysti myös muita vuosittain 
vaihtuvia bileitä ja saunailtoja, jotta ynnäläisillä olisi tarpeeksi vastapainoa rankalle 
opiskelulle. Erilaisia vierailuja ja excursioita pyrimme järjestämään yritysten ja 
oppilaitosten lisäksi (mahdollisuuksien mukaan) myös hieman pidemmälle. Olemme 
muun muassa vierailleet erinäisissä fysiikan, matematiikan ja tietotekniikan 
firmoissa kuten esimerkiksi Telia-Soneralla, Accenturella, Micronovalla ja ABB:llä. 

Ynnällä on oma vapaa-ajan tila, Origo, Mattilanniemen D-rakennuksen toisessa 
kerroksessa huoneessa MaD242 sekä Fyysikkokerhon kanssa yhteinen tila, 
Potentiaalikuoppa, Fysiikan laitoksen tilassa YFL229. Molempiin tiloihin saa tulla 
aina kun ovi on auki (tervetuloa!). Yleensä paikalla on väkeä, ja hyvän seuran lisäksi 
saatat saada ohjeita demojen ja laskuharjoitusten tekemiseen. Tiloista saa myöskin 
kahvia sekä teetä. Origossa voi katsoa vaikka Netflixiä ja pelata erinäisiä pelejä 
(shakkia, pleikkareita 1, 2 & 4, NESiä), jos aikaa riittää.

Ynnän jäseneksi pääsee viidellä (5) eurolla, joka maksetaan Ynnän hallituslaiselle 
joko käteisellä tai kortilla. Jäsenyys on voimassa koko opiskeluajan ja se oikeuttaa 
Ynnän jäsenetuihin, kuten esimerkiksi mahdollisuuteen ostaa Ynnän upeat 
tummansiniset opiskelijahaalarit. Ynnäläisenä saat etuuksia mm. Jyväskylän 
yökerhoihin, bileiden sisäänpääsyihin ja moniin muihin Ynnän järjestämiin 
tapahtumiin.

Tämän kaiken lisäksi Ynnästä löytyy kovia saunojia. Tätä varten Ynnälle 
rakennettiinkin talkootöin loppuvuodesta 2014 ikioma peräkärrysauna, 
Löylyfunktio.

Lisää infoa Ynnän toiminnasta löydät sivuiltamme http://www.ynna.fi/ tai 
kyselemällä hallituksen jäseniltä. Liity myös Ynnä ry -Facebook-ryhmään sekä tykkää 
Ynnä ry -Facebook-sivusta, niin pysyt parhaiten kärryillä ajankohtaisuuksista. 
Kauniita Ynnä-aiheisia kuvia näet seuraamalla meitä Instagramissa @ynnajkl. Laita 
myös seurantaan Facebookissa sivu Ynnän Appro sekä Instagramissa @ynnanappro, 
jotta saat tärkeimmät tiedot kevään suurimmasta tapahtumastamme jo 
ensimmäisten joukossa.

Tervetuloa mukaan toimintaan ja lämpimin terkuin,
Ynnän hallitus

http://www.ynna.fi/
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Ynnän fuksivastaava
Nio Piri
fuksivastaava@ynna.fi

Hei!
Sekä tietenkin onnea uudenkarheasta opiskelupaikastasi. Minä olen Nio ja toimin 
tänä vuonna Ynnän fuksivastaavana. Itselläni alkaa nyt syksyllä toinen vuosi 
fysiikalla, nanotieteisiin erikoistuen. Kotoisin olen Etelä-Pohjanmaan lakeuksilta, 
minkä seurauksena varsinkin Jyväskylässä kovin runsaat mäet (ja kyllä ne järvetkin) 
vaativat aluksi hieman totuttelua, vaikka hyvin tänne olenkin vuoden aikana 
kotoutunut. Vapaa-aikani käytän pitkälti Netflixin ja/tai kavereiden seurassa tai 
sitten lueskellen, joko tentteihin tai ihan vain huvin vuoksi mitä milloinkin.

Ynnässä pestini on tosiaan fuksivastaava, joten kaikista opiskeluun liittyvistä (tai 
liittymättömistä) mieltä painavista asioista voi rohkeasti kysellä minulta, vaikka jo 
kesän aikanakin! Parhaiten minut tavoittanee tuosta fuksivastaavan sähköpostista, 
ja syssymmällä on tietysti täysin soveliasta käydä myös vetämässä suoraan hihasta, 
kun törmäillään. Minut on todennäköisesti suhteellisen helppo löytää Origosta, 
minkä opiskeluiltani kerkeän, sekä tietenkin pitkin syksyä Ynnän tapahtumista, joita 
olen yhdessä meidän tapahtumavastaavien kanssa järjestämässä. Nähdään syksyllä!

mailto:fuksivastaava@ynna.fi
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Matematiikan ja tilastotieteen laitos tutuksi
Matematiikka aineena
Jos olet oppinut lukiossa tai muussa opinahjossa matematiikan helppouteen ja 
käytännönläheisyyteen - unohda se! Matematiikan opiskelu ei ole enää vain 
prosenttien laskemista ja lukujen heittelyä =-merkin toiselle puolelle. Ehei 
-matematiikka on lemmoja, aksioomia, lauseita, todistuksia...

Etsivä löytää...
Kaikki laitoksen osat sijaitsevat Mattilanniemessä, Rantaväylän ja Jyväsjärven 
välissä. Suunnistaminen rakennuksissa on yleensä ottaen helppoa. Huoneiden 
koodit kertovat, missä mennään. Jokaisen huoneen tunnus koostuu rakennuksen 
kirjaimesta (MaA tai MaD, Ma = Mattilanniemi), kerroksesta sekä huoneen 
numerosta. Esimerkkinä huone MaD241, jossa D = D-rakennus, 2 = toinen kerros ja 
41 = huoneen numero. Matematiikan ja tilastotieteen laitos löytyy “hullujen 
huoneelta” (eli MaD – talosta). Varsinkin perusopintotasolla kurssit suoritetaan 
massaluentoina, suuret luentosalit löytyvät paikoista MaA102, MaD202 sekä 
MaD259. Pienempiä luentosaleja sekä demo- ja tietokoneluokkia on ripoteltu pitkin 
rakennuksia. 

Matematiikan ja tilastotieteen henkilökunta on majoittunut MaD – rakennuksen 
kolmanteen kerrokseen. Henkilökunnalla on yleensä omat päivystysaikansa, mutta 
kiireellisimmissä tapauksissa ei tarvitse jäädä odottelemaan niitä, vaan rohkeasti 
vaan koputtamaan oveen ja kyselemään päissänne pyöriviä kysymyksiä.

MaA-rakennuksen aulasta löydät ravintola Maijan (vanhemmat opiskelijat saattaa 
kutsua myös Wilhenmiinaksi tai Wiltsuksi), joka opettaa vatsasi kestämään ihan 
mitä tahansa. Ainejärjestö Ynnä ry:n (matematiikka, fysiikka, tilastotiede, 
tietotekniikka) huoneet löytyvät MaD-rakennuksen toisessa kerroksessa olevasta 
aulasta.

Kurssien suorittamisesta
Kursseille ilmoittaudutaan käyttämällä uutta Sisu-järjestelmää, jossa kurssille voi 
(ehkä)  ilmoittautua jo hyvissä ajoin ennen ensimmäistä luentoa. Vaihtoehtoisesti 
kursseille voi (ehkä) ilmoittautua ensimmäisen (tai laiskuuden yllättäessä toisen tai 
kolmannen ... ) luennon jälkeen.

Samalla yleensä ilmoittaudutaan demoryhmään. Demoaikoja on yleensä tarjolla 
kurssista riippuen muutamia kappaleita ja jotkut ajat (tai demonvetäjät) ovat 
yleensä suositumpia kuin toiset. Jos haluat päästä johonkin tiettyyn demoryhmään, 
kannattaa ilmoittautua ajoissa Sisussa tai aktivoitua ensimmäisen luennon aikana ja 
sijoittaa itsensä luentosalin etuosaan. Tosin demoryhmää voi kyllä myöhemmin 
vaihtaa, jos muihin ryhmiin mahtuu. Joillakin kursseilla voi olla pakollisia 
demotehtäviä, mutta yleensä ottaen demojen teko on omasta – tai sen parhaan 
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kaverin – aktiivisuudesta kiinni. Mutta jos kurssista haluaa todellakin päästä läpi 
kunnialla, niin se onnistuu juuri parhaiten tekemällä harjoituksia.

Demotehtävät jaetaan yleensä edellisen viikon luennolla, tai jos luennoilla ei tule 
käytyä, ne löytyvät useimmiten Koppa-järjestelmästä tai D-rakennuksen toisen tai 
kolmannen kerroksen lokerikoista. Demotehtäviä totisesti kannattaa tehdä, sillä 
yliopistossa kurssien läpäisemiseen ei enää välttämättä riitä opiskelu vain parina 
tenttiä edeltävänä iltana.

Yliopistoon tullessanne tulet törmäämään käsitteeseen Akateeminen Vapaus. Se 
tarkoittaa sitä, että luennoilla käyminen ei ole pakollista, mutta se on kuitenkin 
suotavaa, jos yliopiston haluaa käydä läpi kunnialla.

Joillakin kursseilla on myös ohjausryhmiä, joissa demoja voi tehdä ohjatusti. Apua 
löytää myöskin MaDin toisen kerroksen aulasta Ratkomosta. Ratkomo on 
matematiikan laitoksen järjestämä tilaisuus, jossa yliopiston henkilökunta neuvovat 
kurssin kuin kurssin tehtävissä. Ratkomoa pidetään yleensä kolmena iltapäivänä 
viikossa.

Tentti
Kurssi voidaan suorittaa monellakin eri tavalla. Yleinen kurssien suoritustapa on 
kurssikoe eli tentti, joita järjestetään yleensä pari kertaa kurssin päätteeksi. Lisäksi 
kurssin voi suorittaa lopputentissä. Lopputentti on yleensä hieman haastavampi, 
eikä siinä yleensä voi nauttia demohyvityksistä. Sekä loppu- että kurssitentit 
kestävät 4 tuntia ja niissä on yleensä viisi tehtävää, jotka kattavat koko koealueen.

Joillakin kursseilla suoritustapana on välikokeet, joita on kahdesta kolmeen kurssin 
aikana. Välikokeissa on yleensä lopputenttiä vähemmän tehtäviä (tyypillisesti 3-4), 
ja niiden tekemiseen saa käyttää normaalin tenttiajan, 4 tuntia. Välikokeen 
pistemäärää voi yrittää nostaa tekemällä viikoittaisia demotehtäviä. Välikokeisiin ei 
tarvitse (yleensä) ilmoittautua. Välikokeet ovat tunnetusti paljon inhimillisempiä 
kurssin suoritustapoja, koska niissä koealueet ovat lyhyempiä ja asiakokonaisuudet 
lähellä toisiaan. Kurssi-/lopputentteihin sitä vastoin tulevat yleensä koko 
kurssimateriaalin asiat.

Kurssi- ja lopputentteihin tulee ilmoittautua ennen tenttiä Sisu-järjestelmän kautta. 
Muitakin mahdollisuuksia kurssien suorittamiseen voi olla, esimerkiksi 
harjoitustehtävät tai seminaariesitys.

Saadaksesi kurssista hyväksytyn arvosanan on yleensä tentistä saatava vähintään 
puolet tehtävistä oikein (eli puolet maksimipistemäärästä). Yliopistossamme on 
maamme tiukin tenttien tarkistusaika (kaksi viikkoa), eikä kannatakaan jäädä 
murjottamaan ja jupisemaan itsekseen, jos tenttituloksia ei tule tässä ajassa. Mene 
vain rohkeasti luennoitsijan juttusille vaatimaan tentin tulosta!
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Opintosuoritukset rekisteröidään automaattisesti. Tarkista siis ihmeessä omasi 
(löytyy myös (ehkä) Sisusta) etteivät jotkut vaivalla vääntämäsi suoritukset jää 
merkitsemättä.

Lisätietoja laitoksesta ja sen toiminnasta saa esimerkiksi laitoksen 
koulutussuunittelijalta (MaD357) tai laitoksen kotisivulta, www.math.jyu.fi/ 

Matematiikan kursseja
Johdatus matematiikkaan
Johdatus matematiikkaan -kurssilla suoritetaan pehmeä laskeutuminen 
matematiikan maailmaan. Luvassa on perustietopaketti matematiikan kielestä. Tällä 
kurssilla saat ensimmäisen kalpean aavistuksen siitä, kuinka pahasti sinua on lukion 
pitkän laskennon kursseilla viilattu linssiin matematiikan olemuksesta.

Calculus-kurssit
Nämä kurssit ovat hyviä opiskelijoille, jotka eivät vielä ole varmoja omasta 
matematiikan osaamisestaan. Kurssien tavoitteena on palauttaa matematiikkaa 
käytännönläheisempään suuntaan, vähän sellaiseen, mitä fyysikot käyttävät. "Oikea 
matematiikka" alkaa sitten myöhemmin... 

Lineaarinen algebra ja geometria 1 (LAG 1)
Ihmeellinen palikkakurssi, jossa opitaan matriisien ja lineaarikuvausten salaperäinen 
yhteys ja vektoreistakin on puhetta. Työkaluja myöhemmille kursseille. Kurssin 
toisella puoliskolla kannattaa ryhtyä kuuntelemaan, sillä silloin asiat muuttuvat 
jokseenkin abstrakteiksi.

Johdatus matemaattiseen analyysiin 1 (JMA1)
JMA1 jatkaa Johdatus matematiikkaan -kurssin jalanjäljillä. Tässä vaiheessa olisi 
hyvä olla edes hatara käsitys siitä, millainen on matemaattinen väite ja todistus. Ei 
tosin syytä huoleen, harjoittelu jatkuu vielä tälläkin kurssilla ja demovetäjät 
korjaavat lempeästi ei-aivan-täsmällisiä todistusyritelmiä. Kuten nimestä saattaa 
arvata, kurssilla pyöritellään suuressa määrin jo lukiosta tuttuja funktioita. Tällä 
kurssilla opit myös käyttämään epäyhtälöitä erilaisten asioiden arviointiin, mikä on 
suunnattoman hyödyllinen taito vielä monen vuoden päästäkin.

Johdatus matemaattiseen analyysiin 2 (JMA 2)
Kurssin tarkoituksena on pelottaa matematiikasta kiinnostuneet opiskelijat pois 
luennoilta. Pääasiassa kurssi on jatkuvuuden ja raja-arvon ihmettelyä. Tentissä saa 
ilmaisia pisteitä, kun kirjoittaa Bolzanon nimen näkyviin.

Johdatus diskreettiin matematiikkaan
Käsitellään enemmän ja vähemmän huolellisesti kaikkea sellaista, mikä ei jatku. 
Tulet tuntemaan ison sigman ja Krasnosibirskin asemakaavan.

http://www.math.jyu.fi/
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Euklidinen tasogeometria
Lukiosta ja yläasteelta tuttua kaksiulotteista geometriaa, jopa muutamia harppi-
viivainkonstruktioita. Lähtökohta on kuitenkin aksiomaattinen aina Eukleideen ja 
Pythagoraan siivittämistä antiikin ajoista lähtien - tarkoittaen siis, että et saa tietää 
juuri mitään ennen kuin se on joko määritelty tai todistettu. Puolet MAOLin 
taulukoiden geometrisista kaavoista osoitetaan todeksi tällä kurssilla.

Johdatus matemaattiseen analyysiin 3 (JMA 3)
Derivaatan ja integraalin käsitteet. Kurssilla opetellaan pääosin monimutkaisia 
asioita, jotta ne voitaisiin hieman myöhemmin korvata paljon yksinkertaisemmilla 
asioilla. 

Johdatus matemaattiseen analyysiin 4 (JMA 4)
Tällä kurssilla opitaan sarjojen ja jonojen häilyvä ero, niiden mystiset ja salatut 
ominaisuudet, sekä hankitaan sisäisen valaistumisen kautta kyky arvata aina oikein. 
Konvergoisi, mutta divergoi! Hajoa siihen.

Logiikka
Jos henkilö pitää tästä kurssista, hän ei pidä toimettomana olemisesta. Jokainen 
joko pitää toimettomana olemisesta tai juhlimisesta. On olemassa sellaisia, jotka 
eivät pidä juhlimisesta. Siten, on olemassa myös sellaisia, jotka eivät muka pidä 
tästä kurssista. Totta vai tarua?

Määritelmiä yliopistomatematiikassa usein esiintyville 
termeille
Muistattehan: Ei minun tulisi tarvita selittää tätä, mutta niille teistä, jotka pyyhkivät 
muistipiirinsä jokaisen tentin jälkeen...

Helposti nähdään, että: Jopa teidän äärellisen viisautenne pitäisi riittää tämän 
selvittämiseen ilman minun apuani.

Ohje: Vaikein useista tavoista todistaa annettu väite.

Elegantti todistus: Tuottaa kolmanneksen vähemmän tekstiä kuin tavanomainen 
todistus, mutta käytettyjen käsitteiden ymmärtäminen vaatii kaksi ylimääräistä 
opintovuotta.

Itsestään selvä, triviaali: Jos teille pitää selittää tämä, olette väärällä luennolla.

Raaka työ (ja typeryys): Neljä erikoistapausta, kolme luetteloa, kaksi pitkää 
induktiota ja pyy oksalla.

Jatketaan formaalisti: Käsitellään symboleja sääntöjä noudattaen ilman mitään 
käsitystä niiden todellisesta sisällöstä. Tämä on suosittua puhtaan matematiikan 
kursseilla.

Samalla tavalla: Ainakin yksi todistuksen rivi on suora kopio aikaisemmasta.
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Kahden rivin todistus: Jätän pois kaiken paitsi johtopäätöksen, sillä ettehän te voi 
kyseenalaistaa mitään, mitä ette näe.

SOYP (seuraavat ovat yhtäpitäviä) [engl. TFAE]: Kun sanon näin, tarkoitan tätä, ja 
jos sanon tämän, se tarkoittaa yhtä muuta asiaa, ja jos puhun siitä yhdestä muusta 
asiasta, se tarkoittaa...

Käydään se suullisesti läpi: En halua kirjoittaa sitä taululle, sillä kuitenkin tekisin 
jonkin mokan.

Selvästi: En halua kirjoittaa kaikkia välivaiheita.

Lauseen perusteella: En muista, mitä se lause sanoo, (kun tarkemmin ajattelen, en 
muista, onko tästä ollut edes puhetta), mutta jos muotoilin sen oikein (jos 
ollenkaan), niin tämä tässä seuraa siitä.

Selvästi nähdään: Vain kirjan kirjoittajan mielestä, tai Carl Gaussin. Todennäköisesti 
vain Gaussin. Viimeksi törmäsimme tähän ilmaisuun Fermat’n suuren lauseen 
todistusyrityksessä.

Lyhyesti: Aika loppuu, joten kirjoitan ja puhun nopeammin.

Selvää on, että...: Vain tähän erikoistuneelle tohtorille tai sata kertaa kurssia jo 
luennoineelle.

Mieti: Luennoijaa ei nappaa.

Tietenkin: Toivottavasti ette nukkuneet viime luennolla, sillä en aio selittää tätä 
uudestaan.

Miksi?: Luennoija kysyy opiskelijoilta, josko joku tietäisi perustelun ko. toteamuksen 
oikeellisuudelle.

Tod. harj. tai HT (harjoitustehtävä): Tehkää, jos jaksatte. En minäkään sitä viitsi 
tähän tehdä, mutta me tarvitsemme tätä lausetta nyt.

Tod. siv.: (= todistus sivuutetaan) Uskokaa pois, totta se on. Tai jos ette usko, niin 
saatte minun puolestani ihan rauhassa kaivaa sen jostakin kirjasta.

Voidaan todistaa, että ... : Tämä saattaa vaatia kokonaisen vuoden (vähintään neljä 
tuntia), viisi riisiä suttupaperia ja sata kynää tai sata täytelyijypakettia (jos käytätte 
täytelyijykynää). Perustutkinto-opiskelijan ei kannata vaivautua.

Todistuksen idea: En kyennyt tarkistamaan kaikkia yksityiskohtia, joten jaan 
todistuksen niihin paloihin, joita en pystynyt osoittamaan.

Todistus ei kuulu kurssin aihepiiriin: Kysymyksessä on luonnollisesti juoni. Kuulija ei 
koskaan tule törmäämään kurssiin, jossa kyseinen lause todistetaan. Todistusta ei 
ole olemassa! Teoreema vain tuntui luennoitsijasta hyödylliseltä.

Totea: Tämä on todistuksen tylsä osa, joten voitte tehdä tämän omalla ajallanne.
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Tyylikäs todistus: Ei vaadi esitietoja mutta on silti korkeintaan kymmenen riviä pitkä

VOE (voidaan olettaa että) [engl. WLOG]: En aio käydä läpi kaikkia tapauksia; 
käsittelen vain yhden, tehkää te loput itse jos haluatte.

Voidaan helposti johtaa...: Luennoitsija arvelee, että jopa opiskelija kykenee 
johtamaan tuloksen. Sitä yrittävä matematiikalle omistautunut opiskelija saa 
kulutettua yrittämiseen kokonaisen viikonlopun. On myös mahdollista, että 
luennoitsija luki tuloksen jostakin ja haluaa kuulostaa siltä, kuin olisi ymmärtänyt 
sen.

Voidaan näyttää, että...: Yleensä tämä vaatisi luennoitsijalta tunnin verran 
taulutyöskentelyä, mitä hän pyrkii välttämään. Voi myös olla niin, että luennoitsija 
ei itsekään ymmärrä todistusta.

Matematiikan luennoitsijoita
Kilpeläinen, Tero
Tämä erehdyttävästi Hilbertiä muistuttava miekkonen luennoi tietysti usein 
Topologia I & II -kurssit. Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen johtaja.

Koskela, Pekka
Ilmiselvä rokkari ja hymysuu pedagogi. Teepaitakauppiaiden hyvä ystävä. 
Matematiikan opintojen lisäksi opistotason tutkinto katu-uskottavuuden ja yleisen 
viileyden alalta.

Lehtonen, Ari
Laitoksen LaTeX –osaaja. Arin huoneeseen voi mennä tiedustelemaan ratkaisuja 
LaTeX -ongelmiin, ja samalla kerralla tulee selvitettyä koko matematiikan syvin 
olemus. Lehtosen luennoinnissa loistaa usein hänen oma kiinnostuksensa 
käsiteltävään asiaan: "Kyllähän tämän vielä ehtii tähän tunnin lopuksi." Varsinkin 
kurssin ohjausryhmä on antoisaa ajanvietettä.

Parkkonen, Jouni
Tämän luennoijan taulu on täynnä kavereita. Kenen kavereita? Sitä ei ole eksaktisti 
määritelty. Koordinoi pro gradu –tutkielmien ohjausta. Eli jos ikinä sinne saakka 
satut pääsemään, niin Jounin ovelle vain kolkuttelemaan.

Juutinen, Petri
Itse selkeys. Matematiikan laitoksen pedagoginen johtaja, jonka luennoilla vähän 
hitaampikin matemaatikko oppii tarvitut asiat (riittävällä tasolla). Luennoinut parina 
edellisenä vuonna kurssin LAG 1.

Parviainen, Mikko
Tämä luennoitsija kuuluu laitoksen uudempiin naamoihin. Mikko on helposti 
lähestyttävä, ja hänen selityksiään on helppo ymmärtää. Harvinaisen hyvä 
matikanope.
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Matematiikan tutorit
Aleksi Kangas
aleemika@student.jyu.fi

Moi ja lämpimästi tervetuloa Jyväskylään! Suuret onnittelut minunkin puolestani 
opiskelupaikasta.

Mun nimi on Aleksi ja aloittelen ensi syksynä kolmatta vuotta matematiikan 
opeopintoja. Toimin myös Ynnän Kyykkävastaavana ja pidän huolen siitä, että 
pääsette varmasti halutessanne tutustumaan tuohon Akateemisen urheilumaailman 
ykköslajiin.

Ennen Jyväskylään muuttamista asuin ja pelasin jääkiekkoa Etelä-Pohjanmaan 
lakeuksilla. Nykyään vapaa-ajalla mut löytää parhaiten hiihtoladuilta, 
Tuomiojärveltä kalastamasta, korkeakoululiikunnan palloiluvuoroilta tai koiraa 
ulkoiluttamasta. Jotta tekeminen ei loppuisi kesken ensi syksynäkään, niin oon 
auttamassa teitä yliopistouranne alkutaipaleilla. Ensimmäisiä päivä ei kannata 
turhaan jännittää, eikä murehtia päätänsä puhki. Sitä ehtii tehdä sitten seuraavat 
vuodet opintojen parissa.

Jyväskylä on erinomainen opiskelijakaupunki ja kaikki tarvittava löytyy pyörämatkan 
päästä. Täällä myös ylämäet tulevat varmasti jokaiselle tutuksi. Ikuisen kipuamisen 
lisäksi välillä niitä mäkiä saa lasketella lujaakin alas, joten kannattaa huoltaa 
polkupyörän jarrut kuntoon!

Kesäisin tykkään lukea kirjoja, ja teille suosittelisin lämpimästi nyt kädessäsi 
pitelemääsi Vaihtoehtoista Opinto-opasta. Sieltä löytyy paljon tärkeää 

mailto:aleemika@student.jyu.fi
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informaatiota! Mikäli mieltänne askarruttaa jokin ensi syksyyn liittyvä asia, mulle voi 
laittaa vaikkapa sähköpostia. Nautitaan nyt kesästä ja nähdään syksyllä!

Anni Korhonen
alkkorhu@student.jyu.fi

Moikka kaikki uudet opiskelijat ja onnittelut opiskelupaikasta! Mun nimi on Anni ja 
aloitan syksyllä toisen opiskeluvuoteni matematiikan laitoksella ja toimin teidän 
tutorina. Olen itse asunut koko ikäni Kuopiossa ja muutin viime syksynä tänne 
Jyväskylään. Uuteen kaupunkiin muutto jännitti aluksi aivan hurjasti, mutta täällä 
nyt vuoden pyörineenä voin todeta, että Jyväskylä on aivan mahtava 
opiskelukaupunki. Oman fuksivuoteni aikana parasta täällä opiskelussa oli 
ehdottomasti uudet kaverit ja matematiikan laitoksen mukava ilmapiiri.

Tulevaan syksyyn kannustan lähtemään avoimin ja reippain mielin, eikä kannata 
turhaa stressata ennakkoon, me tutorit ollaan teitä opastamassa. Jos jokin tulevassa 
syksyssä kuitenkin askarruttaa tässä kesän aikana, laita ihmeessä minulle viestiä.

Nähdään syksyllä 

mailto:alkkorhu@student.jyu.fi
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Venla Joensuu
venla.joensuu@icloud.com 

Heissan uudet opiskelijat ja onnittelut koulupaikasta! Nimeni on Venla ja syksyllä 
lähtee käyntiin toinen vuoteni matematiikan opiskelijana. Olen asunut Jyväskylässä 
vasta vuoden joten koen vahvasti vielä olevani etelä pohjanmaalainen, sillä olen 
lähtöisin Alajärveltä. Tähänastiset opiskelut ovat antaneet minulle paljon. Olen 
muun muassa saanut tutustua moniin ihaniin ihmisiin ja saanut unohtumattomia 
kokemuksia.

Minä tutorina olen täällä teitä varten, joten voi tulla juttelemaan matalalla 
kynnyksellä! Fuksivuosi on minulla todella tuoreessa muistissa, joten jos on mieltä 
askarruttavia kysymyksiä, niin voi laittaa sähköpostia. Tervetuloa, nähdään syksyllä!

Samuli Röppänen
sajuropp@student.jyu.fi

Moi! Onnittelut opiskelupaikan saamisesta ja tervetuloa matematiikan laitokselle! 
JY, just add U vai mitenhän se meni. Olen 23-vuotias ja minulla starttaa syksyllä 

mailto:venla.joensuu@icloud.com
mailto:sajuropp@student.jyu.fi
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viides opiskeluvuosi. Kotoisin olen Porista, mutta murre alkaa olla jäänyt kokonaan 
pois. Hyvä teille. Aamukahvini juon kuitenkin edelleen Ässät-mukista. Vapaa-aikani 
menee sählyvuoroilla pyöriessä ja kuntosalilla. Tutorina tarkoitukseni olisi tehdä 
yliopiston uranne aloituksesta mahdollisimman helppoa. Tyhmiä kysymyksiä ei 
syksyllä ole ja kaikenlaisiin tilanteisiin löytyy varmasti ratkaisu! Tule ihmeessä 
vetämään hihasta käytävillä tai ota ylipäätään yhteyttä, jos tulee kysyttävää. 
Nähdään syksyllä!

Julia Korpinen
jukakorp@student.jyu.fi

Moikka kaikki uudet opiskelijat ja onnittelut opiskelupaikasta! Mun nimi on Julia 
Korpinen ja aloitan syksyllä toisen vuoteni matematiikan opinnoissa. Opiskelen 
matematiikan lisäksi myös tilastotiedettä ja opettajan opintoja. Olen lähtöisin 
Helsingistä, mutta asunut lähes koko elämäni Muuramessa. Jyväskylään muutin pari 
vuotta sitten, ja ennen yliopistoa suoritin lukion ohessa parturi-kampaajan 
perustutkinnon. Koulunkäynnin lisäksi harrastuksiini kuuluu lenkkeily ja kuntosalilla 
käynti. Opiskelu yliopistossa on ollut mielestäni haastavaa mutta antoisaa, ja tulee 
avaamaan varmasti paljon uusia ovia. Parasta on ollut kuitenkin valinnanvapaus ja 
uudet kaverit. On mukavaa päästä johdattamaan teitä uusia opiskelijoita 
yliopistoelämään, tervetuloa!

Sananen fysiikasta ja fysiikan vierestä
Jokainen muistaa tavanomaisen lukion fysiikan kurssin: Oli kirja ja opettaja ja 
kotiläksyt, jotka tarkistettiin taululla, ja kurssin kokeessa varmasti myös sinä 
ajattelit, että helppoa kuin heinänteko! Noh, onneksi olkoon, tällainen naurettava 

mailto:jukakorp@student.jyu.fi
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kotiläksymeininki on nyt ohi: tervetuloa Jyväskylän Fysiikan laitokselle oppimaan, 
kuinka sitä oikeaa fysiikkaa tehdään! Ei vaiskaan, kunhan pelottelen. Ensimmäisenä 
päivänäsi saavut suureen valkoiseen rakennukseen ja tapaat kaikki uudet 
opiskelijatoverisi fysiikan ala-aulassa. Jo vuosia fysiikan opetus on alkanut 
intensiivikurssilla nimeltä ”Fyysikon maailmanviiva”. Tämän kurssin aikana 
opiskelijoille ollaan esitelty kattavasti useita fysiikan aloja, ja tutustutettu uudet 
opiskelijat fysiikan laitokseen sekä yliopistoon. 

Tärkeimpiä paikkoja laitokselle tullessasi lienee luentosali FYS1, missä miltei kaikki 
ensimmäisen vuoden kurssit luennoidaan. ATK-luokan löydät fysiikan laitoksen 
kolmannesta kerroksesta ja sen  ulkopuolella on kopiokone ja samaisen käytävän 
lopussa oppilaslaboratorio – seuraa vain hiljaista vaikerrusta niin löydät perille.

Mutta annetaan sananen eräälle fysiikan opintojasi jatkuvasti vainoavalle ilmiölle, 
nimittäin labratöille ja etenkin selkkareille. On nimittäin niin, että jokaiseen fysiikan 
kurssiin kuuluu laboratoriotöitä. Ne ovat harjoitustöitä, esimerkiksi nopeuden 
mittaamista tai erinäisten vakioiden määritystä, jotka suoritetaan 
oppilaslaboratoriossa. Joistakin näistä töistä saat kirjoittaa sitten työselostuksen 
todistaaksesi jollekin vanhemmalle opiskelijalle, että olet ymmärtänyt kurssin asiat. 
Nämä nimenomaiset selkkarit ovat syy, miksi törmäät laitoksella 6 vuotta 
opiskelleisiin ihmisiin, joilla on vielä peruskurssit suorittamatta. Tiedät nyt sitten olla 
jättämättä niitä viime tippaan!

Aloittaessasi opiskeluita moni asia muuttuu - suurimmalle osalle myös kotikaupunki. 
Kaikesta selviää kuitenkin parhaiten hyvässä seurassa. Älä siis anna Lentävän lähdön 
masentaa, vaan muista osallistua tapahtumiin, joiden järjestämisestä huolehtii 
erityisesti oma ainejärjestösi Ynnä (räikeää piilomainontaa). Tapahtumissa, kuten 
fuksiaisissa, pääset tutustumaan uusiin ihmisiin ja uuteen kotikaupunkiisi, etkä jää 
paitsi siitä pahamaineisesta opiskelijaelämästä, joka saattaa saada sinut jopa 
nauttimaan opiskeluajasta! Tervetuloa fysiikalle!

Fysiikan kurssit pähkinänkuoressa
Fysiikan kurssit kokivat syksyllä 2017 voimaan astuneen uuden opetussuunnitelman 
myötä melkoisen mylläyksen. Kurssisisällöt kokivat uudelleenjärjestelyä, labratöiden 
irrottautumista osittain omiksi kursseikseen ja tottakai kasan uusia kurssikoodeja, 
joiden sisäistämisessä vanhemmilla opiskelijoilla ja henkilökunnalla menee ainakin 
liian kauan. Tässä listaus  näistä uusista fyysikon perus- sekä aineopintokursseista, ja 
jonkinlainen kuvaus jokaisesta antamaan suuntaa tulevista kursseistanne!

Perusopintotasoiset kurssit:
FYSP1010 Mekaniikan perusteet (5 op)
Mikäli lukion laaja fysiikka on yhä hallussa, ei tämä kurssi tuota ongelmia. Kaiken 
kaikkiaan kivaa käytännönläheistä laskemista, mikäli vain suostuu hyväksymään 
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sellaiset arkipäivän ilmiöt kuin massaton lanka ja kitkaton pinta. Muun muassa 
Newtonin lait, liikemäärät sekä voimavektorit tulevat tällä kurssilla erittäin tutuiksi.

FYSP1020 Värähtelyt ja termodynamiikka (5 op)
Termodynamiikkaa ja värähtelyliikettä edelleen lukion asioita kerraten, ja kenties 
jotain vähän lukioasioiden ulkopuoleltakin. Luvassa ainakin paljon harmonista 
värähtelyä kurssin aikana. 

FYSP1040 Sähköopin perusteet (4 op) & FYSP1050 Sähkömagnetismin perusteet (6 
op)
Sähköoppia ja sähkömagnetismia. Gaussin pinnan pitäisi olla tuttu ja 
sorminäppäryyttä pääset harjoittelemaan integroinnin lisäksi myös oikean käden 
säännön ja ruuvisäännön kanssa.

FYSP1081 & FYSP1082 Perusopintojen laboratoriotyöt 1 & 2 (3 + 2 op)
Aikaisemmin mainittujen kurssien laboratoriotöitä, työselostusten eli selkkareiden 
kirjoittamista, sekä ylipäätään labratyöskentelyyn ja mittaustekniikkoihin liittyviä 
asioita. Labrat mahdollistavat käytännön työskentelyn demotehtävien ja 
kurssitöiden parissa puurtamisen vastapainoksi, mikä on tosi jees! Aika kurssilla 
menee pääosin selkkareihin ja laitteiden korjaamiseen ennen työn alkua. Tämän 
lähemmäs ei fysiikalla pääse historian peruskurssia laitteiston ollessa mitä on. Ne 
toimivat vielä ihan hyvin – toimivuusprosentin ollessa noin 20.

Aineopintotasoiset kurssit:
FYSA1110 Fysiikan kokeelliset menetelmät (3 op)
Virhearviomenetelmiä, SI-yksiköitä, tilastoja, kaikkea mikä vain mittaamiseen liittyy. 
Erittäin hyödyllinen kurssi tulevia labratöitä ja selkkareita ajatellen, vaikka välillä 
normaalijakaumat sun muut saattavat vaikuttaa puuduttavilta.

FYSA2001 & FYSA2002 Moderni fysiikka, osat A & B (5-6 + 6 op)
Modernia fysiikkaa laidasta laitaan. Läpi käydään kaikki suhteellisuusteoriasta 
ydinfysiikan kautta kvanttimekaniikan raapaisuun. Paljon asiaa kahdessa kurssissa, 
mutta asioista kiinnostunut selvittää tiensä näidenkin läpi.

FYSA1120 Tietokone fyysikon työvälineenä (2 op) ja FYSA1130 Fysiikan numeeriset 
menetelmät (4 op)
Fyysikon tärkeimpiä työvalineitä tulevaisuudessa on ohjelmointitaito! Ekalla 
kurssilla opetellaan (oletettavasti) Python-kieltä, kirjoitellaan ohjelmia 
yksinkertaista ongelmanratkaisua varten ja ylipäätään opetellaan fyysikolle 
hyödyllisiä tietoteknisiä taitoja. Numeeriset menetelmät -kurssilla syvennetään 
osaamista, opetellaan laskemaan haastavampia laskuja ja ratkaisemaan erilaisia 
matemaattisia ja fysikaalisia ongelmia. 
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FYSA2020 Mekaniikka (5 op)
Klassisen mekaniikan kokoava kurssi. Kurssin alkuosa saattaa tuntua puuduttavalta 
kertaukselta, mutta jatko onkin sitten aivan uutta asiaa. Mekaniikkaa käsitellään 
mm. Hamiltonin ja Lagrangen formalismeilla, joista onkin jatkossa hyötyä lähes 
kaikilla kursseilla.

FYSA2010 Sähkömagnetismi (5 op)
Vastaavasti sähkömagnetismin kokoava kurssi. Osa asiasta tuttua jo peruskursseilta, 
kurssin loppuosa uutta asiaa. Kurssin päätehtävä on tutustua Maxwellin yhtälöihin 
ja näiden soveltamiseen.

FYSA2031 & FYSA2032 Kvanttimekaniikka, osat A & B (4-6 + 4 op)
Moni on kysynyt, miksi kvanttimekaniikkaa on pakko opiskella. Toisaalta onhan 
kvanttimekaniikka 1900-luvun merkittävin “keksintö” suhteellisuusteorian lisäksi. 
Kurssit ovat varsin matematiikkapainotteisia ja töitä teettäviä. Teoreettisen fysiikan 
kivijalan ensimmäinen harkko!

FYSA2041 & FYSA2042 Statistinen fysiikka, osa A & B (6 + 4 op)
Moderniin fysiikan tutkimukseen oleellisesti liittyvä kurssi. Vaadittu matematiikka 
on yksinkertaisempaa kuin kvanttimekaniikassa, mutta fysikaaliset ideat ovat 
monimutkaisempia. Suhteellisen työläs, mutta palkitseva kurssi. Jo koulusta tutut 
termodynamiikan pääsäännöt käsitellään huomattavasti tarkemmin ja 
täsmällisemmin. Uusia malleja ja ilmiöitä ovat mm. elektronikaasumalli ja 
Bosen-Einsteinin kondensaatio.

Muut kurssit:
Muita kursseja joita vastaan tulee ovat ainakin matematiikan perusopinnot, jotka 
ovat fyysikolle pakollisia. Näitä kursseja ja niiltä saatavia oppeja tulet tarvitsemaan 
kaikilla fysiikan kursseillasi, sillä matematiikkahan on fysiikan kieli! Tästä VOppaasta 
löydät lisätietoa matikan opinnoista aikaisemmasta kappaleesta. 

Fyysikon kieliopinnot jatkuvat koko opiskelun ajan, ne ovat niitä XYHM-nimisiä 
kursseja. Näillä kursseilla pääset harjoittamaan viestintätaitojasi ei vain suomeksi, 
vaan myös englanniksi sekä ruotsiksi!

Muita vapaasti valittavia opintoja saat ottaa, kuten nimi kertookin, vapaasti. Voit 
suorittaa opintokokonaisuuksia tai vain yksittäisiä kursseja muista oppiaineista. 
Muun muassa tietotekniikan opinnot ovat olleet suosittuja fyysikkojen parissa, 
mutta voit opiskella ihan vaikka japania tai kauppatieteitä sivuaineena, valinta on 
sinun!
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Fysiikan tutorit

Lasse Manninen
lasse.m.manninen@student.jyu.fi

Moro, olen Lasse. Syksyllä lähtee viides vuosi fysiikalla käyntiin, mutta älkää antako 
sen hämätä, sillä vielä ei ole kovin selvää mitä aion isona tehdä. Vapaa-aikaani 
kuluttelen paljolti kirjallisuuden, musiikin ja monien muiden medioiden parissa. 
Opintieni on ollut melko mutkainen, mutta lopulta olen päätynyt teoreettiseen 
fysiikkaan ja matematiikkaan ja erityisesti pedagogiikkaan. Opeopintoja olen tehnyt 
tosin vasta vähän, mutta tulevaisuudessa aineenopettajan työ lienee minulla 
edessä.

Meikäläiseen (ja muihin tutoreihin) voi olla yhteydessä jo kesällä, jos jokin asia 
askarruttaa. Fysiikan opiskelu vaatii pitkäjänteisyyttä ja halua kohdata haasteita. 
Nämä kannattaa ottaa mukaan, kun aloitatte Jyväskylän yliopistolla. Kaikesta 
muusta opiskeluun ja opiskeluelämään liittyvästä me tutorit kyllä kerromme heti 
syyskuun alussa!

mailto:lasse.m.manninen@student.jyu.fi
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Sirkka Suutari
sirkka.a.suutari@student.jyu.fi

Heipä hei ja vielä kerran lämpimät onnittelut opiskelupaikasta! Miten ikinä tänne 
päädyittekään, Jyväskylän lukuisista harrastusmahdollisuuksista, opiskelijaelämästä 
ja fysiikan laajasta skaalasta löytyy varmasti teille jokaiselle se oma juttu - tai 
useampikin. Mie olen Sirkka, neljännen vuoden fysiikan opiskelija. Arkeni vietän 
fysiikan, matematiikan ja tietotekniikan mysteereitä ratkoen, pingistaitojani hioen ja 
ylistön opiskelijatilassa kahvitellen. Vapaa-ajallani tykkään nauttia Jyväskylän 
tarjoamista lukuisista liikuntamahdollisuuksista, pelailla kavereiden kanssa 
lautapelejä ja haastaa silloin tällöin kanssatutori Jaanan shakkipeliin (joista ikävä 
kyllä voitan vain noin kolmanneksen). Nauttikkaa nyt vielä täysin siemauksin 
kesästä, ja syksyllä voitte huoletta luottaa meidän tutoreiden opastukseen!

mailto:sirkka.a.suutari@student.jyu.fi
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Jaana Tiainen
jaana.tiainen@windowslive.com

Hei, ja onnittelut opiskelupaikasta! Olen Jaana, syksyllä neljännen vuoden fysiikan 
opiskelija ja toimin syksyllä aloittavien fyysikonalkujen tutorina. Aikani kuluu aika 
pitkälti opiskeluhommien ja töitten parissa, vapaa-ajalla harrastelen säännöllisen 
epäsäännöllisesti kaikenlaista urheilua ja pelailua sekä kandista stressaamista.  
Jonkin verran tulee myös pelattua shakkia lähinnä toista fysiikan tutoria Sirkkaa 
vastaan ja kai tässä pitää nyt mainita, että ainakin omissa tilastoissa johdan Sirkkaa 
reilusti.  Yliopistolta minut todennäköisimmin tavoittaa Ylistöltä pelaamasta pingistä 
tai opiskelijatilasta kahvikuppia täyttämästä. 

Olen asunut Jyväskylässä koko pienen ikäni ja voin kertoa, että olet päätymässä 
melkoisen mukavaan opiskelukaupunkiin. Täällä on (melkein) kaikkialle lyhyet 
etäisyydet, hyvät urheilumahdollisuudet ja erilaisia illanviettopaikkojakin löytyy 
runsaasti. Jyväskylässä onkin helppo viettää hienoa opiskelijaelämää! Jos jokin asia 
vielä askarruttaa niin ottakaa toki yhteyttä facebookissa tai sähköpostilla. Odotan 
innolla syksyä ja haluan vielä toivottaa just sut tervetulleeksi Jyvääskylään ja meidän 
yliopistoon.

mailto:jaana.tiainen@windowslive.com
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Samuli Aalto
aalto.smi@gmail.com

Moro ja onnittelut opiskelupaikasta! Olen Samuli ja viime vuoden fuksi eli aloitan 
nyt toisen vuoteni fysiikan opiskelijana. Muutin Turusta Jyväskylään pari päivää 
ennen omien opintojen alkuja ja olen nauttinut ajastani täällä erittäin paljon. 
Harrastusmahdollisuuksia on paljon joka suuntaan ja aika kuluu nopeammin kuin 
haluaisi. Tykkään itse käydä salilla, kokkailla ja nauttia ulkoilmasta, mihin on 
erinomaiset mahdollisuudet etenkin jos tykkää polkea mäkiä ylös alas. Kavereiden 
kanssa on myös paljon ajanvieton vaihtoehtoja, vaikka melominen, biljardi, keilaus, 
frisbeegolf tai mitä vain ulkoilma-aktiviteetteja. Muistakaa pitää avoin mieli ja 
tutustukaa kaikkiin ihmisiin mitä vastaan tulee, kaikki on aina hauskempaa 
kavereiden kanssa.  Odotan jo innolla teihin kaikkiin tutustumista, mutta ennen sitä 
pitäkää hauska kesä!

mailto:aalto.smi@gmail.com


55

Enni Rajala
enni.rajala@gmail.com

Moikka kaikki tulevat fuksit ja onnittelut uudesta opiskelupaikasta!

Mun nimi on Enni Rajala ja aloitan syksyllä toisen vuoden opinnot fysiikalla. Muutin 
viime syksynä Jyväskylään Länsi-Suomesta ja tykästyin heti uuteen kotikaupunkiini. 
Jyväskylässä on mielestäni paljon mahdollisuuksia erilaisille vapaa-ajan 
aktiviteeteille. Itse lumilautailen paljon talvisin, joten esimerkiksi Jyväskylässä 
sijaitseva Laajavuoren laskettelukeskus on mielestäni ollut yksi Jyväskylän parhaita 
harrastusmahdollisuuksia. Vapaa-ajalla tykkään tehdä kaikkea musiikkiin liittyvää 
sekä viettää paljon aikaa myös ystävieni kanssa.

Oma fuksivuoteni oli kaiken kaikkiaan ihan mahtava kokemus, ja siitä kannattaakin 
ottaa kaikki irti! Myös fysiikan opinnot ovat mielestäni antoisia ja sopivan haastavia. 
Tulette varmasti kaikki viihtymään niin Jyväskylässä kuin fysiikan laitoksella oikein 
hyvin. Viettäkää nyt kuitenkin vielä kiva kesäloma ja syksyllä tavataan. 

mailto:enni.rajala@gmail.com
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Radikaali (Jyväskylän yliopiston kemistit ry)
O-ou! Päädyin Jyväskylään opiskelemaan kemiaa, enkä tiedä miten päin olisin. Ei 
hätää! Sinua odottavat täällä Jyväskylässä tutorit ja tietysti hieno ainejärjestömme 
Radikaali, jotka haluavat opastaa sinut opiskelijaelämän hienouksiin ja auttaa 
ensivaikeuksien yli. Kemistit tunnistaa valkoisista, puhtaudeltaan vaihtelevista 
haalareista, sekä hyvin kauas näkyvästä ja kuuluvasta Hyvästä Meiningistä®. 
Kemistejä ei sovi sekoittaa samanvärisissä haalareissa kulkeviin Jyväskylän 
kauppakorkean kyltereihin aka pörssiläisiin, tämän tekemällä saat kohdata 
vähintään vihaisia katseita tai ehkäpä jotain vielä kamalampaa. Kemistit ovat 
yleisluonteeltaan hyväntahtoista, hyvää yhteishenkeä arvostavaa seminörttiä 
porukkaa. Kemiaa voi opiskella hyvin laaja-alaisesti perus titrauskemiasta 
kvanttikemian laskennallisiin mallinnuksiin, joten meitä on moneen junaan!

Uskomatonta, mutta totta, Radikaalin nimi ei juonnu siitä, että meillä porukka olisi 
mitään hippejä ja kaduilla anarkiaa huutavia ihmisiä. Radikaalin nimi juontuu 
atomista tai yhdisteestä, joilla on pariton elektroni ja on siten erittäin reaktiivinen. 
Kun kaksi radikaalia pariutuu, muodostuu neutraali molekyyli tai yhdiste. Eiks oo 
jännää. Tässä vois melkein jokainen illan pimeinä hetkinä miettiä sitä, mitä nimi 
itsessään kertoo meistä ihmisinä ja kuinka kaksi asiaa korreloivat toisiaan niin, että 
syntyy jotain kemiaa. Hehe. Loppuun hauska fakta, että Radikaali ainejärjestönä on 
perustettu vuonna 69.

Ainejärjestönä Radikaalin tehtävä on opiskelijoiden edunvalvonta sekä pitää huolta 
jäsenistään niin, että hei me viihdytään. Tehdään yhdessä törmäyksiä ja 
muodostetaan kemiaa. Lisätään viihtyvyyttä tapahtumilla ja katsotaan, että nuo 
luennoitsijat tekevät, mitä niiden pitää, ja mahdollisimman hyvin. Suuri Radikaalin 
virkistäytymistoiminta on myös tarjota kahvinjuonti-instituutio, eli kahvia saa ken 
haluaa, jaksaa ja tuo sitä. Radikaalin ainejärjestötila “Koppi” ei ole mikään hämärä 
koppero, jossa nörtteillään keskenämme, täällä on seinän mittaiset ikkunat. 
Hämärää tämä paikka nähnykkään. Tosiaan tänne voi tulla siemailemaan kahvia ja 
nauttimaan erittäin hyvästä seurasta ja musiikista. Musiikin hyvyyttä ei määritellä. 
Tapahtumissa tutustutte muihin kemisteihin, vanhempiin ja vähän uudempiin. 
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Myöskin osassa meidän eventeissä on tarjolla mahdollisuus saunoa ja myöskin 
yleensä jotain naposteltavaa tarjolla. Radikaali siis kattaa mahdollisuuden viihtyä ja 
tuo ihmisiä yhteen. Mutta se on susta kiinni, tuutko ja haluatko niitä kavereita. 
Kukaan ei pakota mukaan, mutta kukaan muukaan ei ole hankkimassa sulle niitä 
kavereita. Muistahan siis aktivoitua ainakin syksyn ajaksi ja kokeile vähän 
tuntosarvilla jäätä, että miltä tuntuu ja tule sanomaan moi ja ollaan sit parhaita 
kavereita hautaan asti, eiks jea.

Jotta opiskelu ei tuntuisi liian rasittavalta, Radikaali järjestää erilaista toimintaa 
ensimmäiseltä viikolta aina vappuun ja kesätapaamisiin asti. Ohjelmassa on 
esimerkiksi saunailtoja, luonnontieteelliset fuksiaiset, sitsejä, eräretkiä, 
lautapeli-iltoja, liikuntatapahtumia, pikkujoulut ja eri teemoilla järjestettäviä bileitä. 
Kemistien toiminta ei kuitenkaan ole pelkkää juhlimista, vaan Radikaalilla on 
viikoittain oma urheiluvuoro, jossa pelataan vuorotellen sählyä, futsalia, lentopalloa 
ja korista. Jokainen uusi kasvo pelikentällä on enemmän kuin toivottu. Radikaali 
järjestää myöskin laneja aina kun hyvä tilaisuus koittaa.

Radikaalin varastosta myymme laboratoriotyöskentelyyn tarpeellisia ja pakollisia 
työtakkeja ja suojalaseja kaikille niitä tarvitseville. Lisäksi myymme haalarimerkkejä, 
joiden merkitys opiskelijaelämässä selviää syksyn kuluessa.

Puhetta oli Radikaalin Kopista. Koska jokaisen yliopistolla asuvan ja ilman elämää 
olevan (t. hillomato) joka viettää enemmän aikaa yliopistolla kuin kotonaan, Koppi 
on elämä. Koppi on koti. Kopilla on hyvä paikka ottaa nokoset. Tai tehdä läksyt. Tai 
jauhaa paskaa. Tai juoda kahvia. Tai tehdä mitä vain sosiaaliseen korrektiuteen asti. 
Koppi on kemian laitoksen paras paikka, hyvänä kakkosena tietty huuruinen 
laboratorio, jossa legendat syntyy, elää ja kasvaa. Paisuu myös joskus seinille asti. 
Pari perhepotrettia löytyy jo kehystystä vaille seinillä. Teetä tai kahvia hörppiessä 
jokainen on löytänyt uusia tuttavuuksia. Hämmennä soppaasi ja tule katsomaan, 
mitä Kopin syövereistä löytyy vai löydätkö itsesi. Hmm. Nyt meni kyllä aika metaksi.

Radikaalin toiminnasta, uusimman Ruiskun (ainejärjestölehti) ja mahdollisesti 
kaiken mahdollisen tarvittavan elämän tarkoituksen löytämisen polulle löydät 
http://groups.jyu.fi/radikaali/. Siellä lisää infoa, jota tähän ei jaksettu/mahtunu 
kertomaan. Jos siis tämä teksti kutitteli jalkapohiasi, niin että oikein kihiset 
uteliaisuutta, surffaa kutisevilla jalkapohville sinne. Muista kuitenkin käyttää 
pelastusliiviä.

Koko Radikaalin hallitus haluaa toivottaa sinut tervetulleeksi tänne Jyväskylään 
kemian laitokselle. Mahdollisuudet uran rakentamiseen ovat mitä moninaisimmat ja 
työympäristö erittäin inspiroiva. Ja muistakaa, kemisti seisoo aina selkä suorana, 
molemmat jalat ilmassa. Nähdään syksyllä! (Seuraavalla sivulla vielä kuva 
hallituksesta, jotta tiedätte ketä voi sitten syksyllä vetäistä hihasta mieltä 
askarruttavissa asioissa, tutoreiden lisäksi.)

http://groups.jyu.fi/radikaali/
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Tällainen sinustakin tulee - katso jännittävät kuvat!
Kemia on jännää. Moni on lähtee opiskelemaan kemiaa tietämättä muuta kuin sen, 
mikä lukiossa kerrottiin. Moni ei ymmärräkään, kuinka käytännöllistä kemia on. 
Enkä puhu sitä, että vastaisit mummolle, että mikä auttaa putsaamaan tahrat 
paidasta, tai mitä on aine X, jota kukaan muu kuin sen keksijä ei tiedä. Puhutaan siis 
siitä, että kemia on yksi harvoja aloja, missä opiskellaan teoriaa, jota sovelletaan 
käytännössä. Kyseessä on siis kädentaito, mutta se, että osaat nikkaroida nätin 
pöydän papan kanssa, ilman että vasara osuu varpaaseen, ei riitäkään. Kemiassa 
opiskellaan tämä viisi vuotta (tämä on siis vain suuntaa antava tavoiteaika) teoriaa, 
jonka jälkeen jatketaan ylemmäs koulutukseen tai lähdetään töihin. Sovellat 
käytännön toimiin kemiaa, etkä vain tiedä asioita, mistä kukaan muu ei tiedä. 
Varmaan näkee, että itte olen tästä ihan fiiliksissä. Pitää olla fiksu tai ainakin ahkera, 
että saa tutkinnon kouraan. Tämän jälkeen kiinni onkin sitten ihan susta, oletko 
teoreettinen vai käytännönläheisempi kemisti. Työ haastaa älyllisesti, mutta on silti 
käytännössä mitä vain, johon liittyy kemia. Urapolut kemian sisällä ovat melkein 
yhtä laajat kuin eri koulujen hakuvaihtoehdot ympäri Suomea.

Tiivistän nyt nätisti, kemia on parasta ja tulee vielä aika, jolloin säkin olet yhtä 
fiiliksissä siitä, että mä voin oikeesti tehdä käytännössä vielä mitä vain. Ainiin ja 
jeCCu jeCCu, ei mulla kuvia oo. Meinasin linkkaa pinkkihiuksisen ysärilasten 
nostalgiafibat nostavan Troll Dollsin, mutta tajusin, että mauttomuuden raja on 
ehkä jo ylitetty tarpeeksi. Ei edes rimaa hipoen, eli jätän tän tähän.

Suuntautumisvaihtoehdoista kemian opinnoissa
Kemian opintojen alussa kaikki käyvät samat perus- ja aineopintojen kurssit. 
Ainoastaan jos olet suoravalittu nanotieteisiin tai opettajalinjalle, sinulla on 
kandivaiheessa muutamia muita opintokokonaisuuksia pakollisena. Maisterissa, kun 
kaikkia suuntautumisvaihtoehtoja on päässyt käytännössä ja teoriassa vähän 
makustelemaan, voi päättää sen oman suuntautumisen. Mitä haluat elämältäsi ja 
millainen kemisti sinusta tulee, on siis vasta vuosien päässä.  Kandi meillä 
suoritetaan labrassa puuhastellen ja kirjoittamalla kirjallinen osa. Paitsi jos haluu 
kirjottaa opetuksesta. Kandi tehdään yleensä jollekin alalle, mitä on enemmän 
spesifioitu tuolla ihan snadisti alempana. Kandin tekeminen jollekin näistä ei 
kuitenkaan sitouta sinua tietylle suuntautumiselle, vaan vielä saat levittää hetken 
siipiäsi ja fiilistellä, että mitäs sitä haluaisi tehdä isona. Vasta  kandin jälkeen alkaa 
tulla aika, jolloin moni alkaa miettimään miksi sitä isona tulisi (jos vielä sittenkään).

Rakenne- ja synteesikemia
MOF:it, halogeenisidokset ja potentiaaliset tulevaisuuden orgaaniset lääkeaineet 
ovat niitä kovia juttuja. valmistetaan ja tutkitaan kaikenlaisia jännittäviä yhdisteitä 
(ainakin niiden mielestä, jotka tälle linjalle lähtee), joilla voi olla mullistavia ja 
häikäiseviä sovellutuksia tulevaisuudessa. Voit opiskella mielenkiintosi mukaan 
orgaanista ja epäorgaanista kemiaa, sekä soveltuvia laitetekniikoita.
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Uusiutuvat luonnonvarat ja elinympäristön kemia
Mitä saadaan, kun yhdistetään paperi- ja teollisuuskemia analyyttiseen 
ympäristökemiaan? No, tällainen sanahirviö kuin uusiutuvat luonnonvarat ja 
elinympäristön kemia. Eniten työelämäpainotteisin suuntautumisvaihtoehto 
kemialla, opitaan analysoimaan kaiken maailman näytteitä eri menetelmillä ja 
tarkastelemaan saatuja tuloksia. Huhut kertovat, että skandinaavisia kieliä taitavat 
analyyttiset kemistit revitään samantien pohjoismaihin töihin. Jos kaupalliset labrat 
ja muu vastaava kiinnosta, niin yliopistolla tehdään tällä hetkellä uraauurtavaa 
tutkimusta jalometallien talteenotosta. Tässä siis se vastaus äidille, kun se kysyy, 
että meinasitko oikeasti työllistyä.

Laskennallinen kemia ja spektroskopia
“Ai sä teit kandin fyskolle? Sä oikeesti tykkäät laskemisesta?” Tämä on just perfecto 
niille kemisteille, jotka joskus ovat pohtineet fysiikkaa pääaineena. Kaikista 
nörteimpien kemistien valinta. Ehkä Kovinta Tiedettä®(?) mitä kemian laitoksella saa 
tehdä. Mallinnusta, spektroskopiaa ja nanoputkia (ks. Nanotieteet).

Nanotieteet
Tahtoisin nanokemistin, nanokemistin! Vähä niinku normikemisti mutta vähän 
enemmän HC. Paljon englantia, Pakollista fysiikkaa ja sambaa kandivaiheessa ja 
kandityö hiukan erilainen kuin muilla. Kaikki nanomittakaavan hiili kiinnostaa, 
Korkeatasoista poikkitieteellistä tutkimusta.

Kemian opettajien koulutus
Opekemistit ovat yleensä niitä mukavimpia ja sosiaalisimpia olentoja 
keskuudessamme. Käyvät kasvatustieteitä ja hiukan pedagogiikkaa kandivaiheessa, 
samalla kun käyvät muiden kanssa samoja kandiopintoja. Suurin osa ottaa pitkän 
sivuaineen fysiikasta tai matematiikasta. Harjoittelu Norssilla on elämyksellistä, 
kandit ja gradut voivat tuntua humanistishaibalta jos vertaa muiden 
suuntautumisvaihtoehtojen vastaaviin. Opepuolelle tehdään eniten loikkauksia 
sisään tai pois verrattuna muihiin vaihtoehtoihin.

Kemian kursseja
KEMP111 Kemian perusteet 1 (Yleinen kemia )
Jokunen luento yläaste/lukiokemiaa ja eteen paukahtaa molekyyliorbitaali eli MO.. 
MO on ystävä, vaikkakin aluksi kovaotteinen, eikä sitä pääse koskaan karkuun.

KEMP112 Kemian perusteet 2 (Yleinen kemia )
Pikakertaus lukiokemiaan ja tonneittain tärkeää pikkutietoa ja -taitoa jatkoa varten. 
Täällä tulevat liuoslaskut ja reaktionopeudet tutuiksi.

KEMP113 Kemian perusteet 3 (Epäorgaaninen kemia)
Monen kemistin ensimmäinen takaisku hyvin alkaneella yliopistouralla koetaan 
KEMP113:n tentissä. Lukion eväät loppuivat kesken jo alkukurssista! Nykyään 
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kurssia vetämässä koko yliopiston komein luennoitsija – vaikka ei asia 
kiinnostaisikaan, niin kannattaa silti käydä luennoilla ;)

KEMP114 Kemian perusteet 4 (Orgaaninen kemia)
Kurssi, jonka luennoinnin tahti muistuttaa tuutulaulua, mutta nukahtaa ei parane. 
Enemmän hiiltä kuin missään ikinä tätä ennen. Sisältää myös jokusia Mersun tähtiä 
ja myriadin nuolia.

KEMP1150 Kemian perusteet 5  (Kemia elinympäristössä)
Rennoimpia kemian kursseja. Luennoilla käydään läpi monenlaista luonnon kemiaa 
ja kurssissa ei ole tenttiä vaan useita pieniä ja helppoja pikkutehtäviä. Tänä vuonna 
kurssi on kutistettu kahteen opintopisteeseen edellisen viiden sijasta.

KEMP1160 Biologinen kemia 1
Täysin uusi kurssi kemian perusopintoihin Eurobachelor-systeemin myötä tulleena, 
suoritetaan parilla tapaamiskerralla ja itsenäisenä verkko-opiskeluna. Kurssi toimii 
integroivana kurssina biologian ja kemian ilmiöistä sekä käytännön sovelluksista. 
Tulkaa sitten syksyn jälkeen meille vanhoillekin kertomaan, millainen kurssi oli!

KEMA214 Epäorgaaninen kemia 1
Jatkoa kemian perusteet 3 -kurssille, saman komistuksen luennoimana. Perusteet 
1:llä esitelty MO otetaan tosissaan käyttöön. Symmetriaoperaatiot aiheuttavat 
päänsärkyä fiksummallekkin kemistille. Pelkkä maalaisjärki ei enää riitä, kun kurssi 
onkin lopulta yllättävän paljon fysikaalista kemiaa.

KEMA200 Johdatus laboratoriotöihin
Laboratoriotyöskentely haltuun. Ihan oikeesti, nyt. Päästään heti kättelyssä 
rakentamaan laitteistoja ja maistelemaan laboratoriotyöskentelyä. Viimeistään 
täällä istutetaan ammattilaisten siemenet ja into tähän duuniin. Kannattaa opetella 
kirjoittamaan niitä kunnollisia selkkareita jo tässä vaiheessa.

KEMA220 Epäorgaanisen kemian työt
Tutustutaan yleisimpien alkuaineiden ionien tunnusomaisiin reaktioihin 
tippakokein. Valmistetaan useita koordinaatioyhdisteitä, mukaan lukien 
koordinaatiokemian rokkitähden, Alfred Wernerin, kobolttia sisältäviä komplekseja 
jotka toivat hänelle kemian Nobelin.
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Kemian tutorit 2019

Hellurei! Oheisessa kuvassa näette meijän eli teijän tulevien tutoreitten naamat 

Vasemmalla sohvalla istuu Samu Saarainen. Samu on vastaikään ollut fuksi ja pystyy 
samaistumaan teidän tilanteeseenne. Hän on puhelias ja helposti lähestyttävä 
ihminen. 

Sohvan on valloittanut sekä fyysisellä että henkisellä olemuksella kolmannen vuoden 
innokas poikkitieteilijä Risto. Hän on rennon rempseä loppasuu, jolla on iso... 
huumorintaju. Riston voi löytää milloin mistäkin tapahtumasta, etenkin kun hyvää 
seuraa (ja tarjottavia) löytyy. Tervetuloa Kemialle Ristonkin puolesta :) 

Sohvan oikeassa reunassa tapaatte Johannan. Johanna on sekä kiva että mukava. 
Johanna ei ole koskaan Myöhässä. Johanna on jo vanha tekijä tutoroinnissa. Johanna 
siis luulee tietävänsä, mitä tekee. Johannalta kannattaa kysyä kaikesta. 

Milla löytyy takarivistä vasemmasta laidasta. Milla on toista kertaa tutorina ja 
odottaa jo innolla syksyä sekä teidän tapaamistanne. Milla on rento jokapaikanhöylä 
ja Milla on osallistunut ahkerasti opiskelijatapahtumiin. Niihin Milla kannustaa myös 
teitä osallistumaan! 

Takana vasemmalla laidalla, valkoisessa paidassa, seisoskelee Santeri. Tämä ei niin 
hemaiseva nutipää on ulkomuodostaan huolimatta helposti lähestyttävä ja avoin 
tapaus. Santeri pitää aina huolen omistaan, keventää mieluusti toisten hartioilla 
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olevaa taakkaa ja on tarvittaessa aina valmis auttamaan. Hän aloittaa toista vuotta 
kemialla eli on viimevuoden fuksi. 

Takarivistä keskeltä löytyy Janne Sarkkinen, joka myös “Sarkkisena” tunnetaan. 
Sarkkinen on siisti jäbä, joka on kaikessa messissä ja hoitaa aina kaiken ja kunnialla. 
Sarkkinen on kova partioimaan, vaeltamaan ja urheilemaan. 

Takarivistä punaisessa paidassa löytyy Mikko. Mikko on tutoreiden isähahmo, joka 
on viime vuoden fuksi. Tämä sosiaalinen kaikkien kaveri jätti aiemman työnsä 
tullakseen aineenopettajaksi. Mikko opiskelee ja urheilee, mutta jopa haalarit ovat 
välillä lipsahtaneet päälle pari kertaa vuoden aikana.

Oikealta ylärivistä löytyy Kaisa, jonka tunnistatte pitkistä hiuksista. Kaisa aloittaa 
kolmannen vuoden kemialla ja siitä tulee ope. Kaisa juhlii, opiskelee ja juhlii lisää. 
Vapaa-ajalla Kaisa tykkää myös urheilla. 

Ensimmäisenä päivänä teidät jaetaan tutorryhmiin satunnaisesti. Joudutte siis 
tuijottelemaan näitä naamoja vähintäänkin yhden viikon ajan. Ensimmäisenä päivänä 
tunnistatte meidät valkoisista haalareista ja mustasta tutor-paidasta. Nähdään 
syyskuun alussa! :) 
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Syrinx ry

Vauhtia ja vaarallisia tilanteita jo vuodesta 1971. Syrinx ry on Jyväskylän yliopiston 
bio- ja ympäristötieteiden opiskelijoiden ainejärjestö. Syrinx on opiskelijayhteisö, 
biologien ja ympäristötieteilijöiden oma pieni ekologinen lokero, johon 
kuulumisesta on syytä olla ylpeä. Syrinx on latinaa ja tarkoittaa linnun äänielintä. 
Äänemme tuomme esille niin yliopistolla kuin yhteiskunnallisestikin. Syrinx-yhteisö, 
tutummin syrreläiset, järjestävät monenmoisia meininkejä ja osallistuvat aktiivisesti 
myös yhteistyöhön muiden järjestöjen kanssa. Yhteydet myös muihin biologeihin 
ympäri Suomen ovat vahvat, ja valtakunnallisiin biologitapahtumiin otetaan osaa 
sankoin joukoin.

Syrinx on myös kovassa juhlakunnossa. Kuntoa ylläpidetään ja testataan useaan 
otteeseen vuoden aikana, niin kuin urheilupiireissä konsanaan, ja testien tulokset 
ovat jo pitkään olleet nousujohteisia. Juhlinnan lisäksi syrreläisten mieltä virkistää 
tuon tuosta erilaiset kulttuuri- ja liikuntatapahtumat, kuten jokaviikkoinen 
liikuntavuoro, perinteiset syys- ja kevätretket sekä erilaiset excursiot. Retkiä 
tehdään toisinaan myös maan rajojen ulkopuolellekin. Yhteistyö muiden paikallisten 
ainejärjestöjen kanssa on tiivistä, joista fuksiaiset ja luonnontieteellinen laskiainen 
ovat hyvä esimerkki. Syrinxillä on oma lehti, Äänielin, jonka löydät Facebookista 
nimellä “Äänielin” tai Kopilta paperisena versiona.

Syrinxin toimeenpanevana jaostona toimii joka toinen viikko kokoontuva hallitus, 
mutta ainejärjestön kokouksiin ovat kaikki  tervetulleita ikään, lajiin ja 
bakteerikantaan katsomatta. Ajankohtaisista tapahtumista tiedotetaan Syrinxin 
sähköpostilistalla, facebookissa ja nettisivustolla (www.syrinx.fi). Ainejärjestömme 
toiminnasta löytyy aivan varmasti jokaiselle jotakin, ja ellei löydy, olet tervetullut 
tuomaan ideasi toteutettavaksi, jotta jokaiselle löytyisi jotakin. 

http://www.syrinx.fi
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Tutoreiden lisäksi myös Syrinxin hallitus auttaa miellellään, jos kysymyksiä tmv. 
tulee esiin, joten nämäkin naamat kannattaa painaa mieleen.

Syrinxin vuosi

Syrinxin toiminta pyörähtää käyntiin syyslukukauden alkaessa ja jatkuu vilkkaana 
talven yli niin pitkälle kevääseen kunnes viimeisetkin bilsarit kirmaavat 
kesälaitumille. Ja järjestääpä Syrinx vielä kesälläkin muutaman miitin, joista toiseen 
Sinäkin olet kutsuttu! (Lisätietoa tutoreiden kirjeessä)

Säännöllistä tekemistä Syrinxin puitteissa tarjoavat kaikille avoimet hallituksen 
kokoukset ja jokaviikkoinen liikuntavuoro. Biologit ovat myös tunnetusti aktiivisia 
bilettäjiä ja Syrinxin perinteisiä tapahtumia järjestetään pitkin lukuvuotta, 
höystettynä tietysti uusilla ideoilla, tapahtumia siis riittää ja vihreitä haalareita 
saattaa nähdä kaupungin sykkeessä tuon tuostakin. Tapahtumakalenterin sisältö 
vaihtelee hieman vuosittain uusien innovaatioiden mukaan, mutta tässä 
pääpiirteittäin mitä tuleman pitää.

Uusien saunailta
Saunailta järjestetään heti miten kun uudet opiskelijat ovat saapuneet kaupunkiin. 
Saunomaan kokoontuvat kaikki fuksit, tutorit, vanhemmat opiskelijat sekä Syrinxin 
hallitus. Illan tarkoituksena on paitsi tutustuttaa fuksit toisiinsa, myös avata Syrinxin 
portit uusille tulokkaille ja antaa ensimakua Syrinxin saunatavoista.

Yökoulu
Mikä olisikaan parempi tapa tutustua omaan uuteen yliopistoon kuin viettämällä jo 
alakoulusta tuttua yökoulua? Yökoulu järjestetään muutaman viikon päästä fuksien 
saavuttua. Illan aikana ohjelmassa on luentoja, visailua, pelien pelailua (kuulemma 
aikaisempina vuosina on pelattu pöytälätkäturnaus), tutustutaan uusiin ihmisiin 
sekä tietenkin yövytään makuupusseissa lattialla. Aamulla onkin sitten hyvä 
suunnata suoraan luennolle.

Fuksiaiset
Omat fuksiaiset ovat yksi unohtumattomimpia kokemuksia koko opiskeluaikana! 
Kakkoset ja vanhemmatkin pääsevät jakamaan kokemuksiaan, siis leipomaan 
fukseista kelpo bio- ja ympäristötieteiden opiskelijoita viimehetkeen saakka salassa 
pidettävällä reseptillään. Kun uudet biologinalut ovat biologivalansa vannoneet, 
porukka suuntaa keskustan juottolaan jatkobileisiin muiden luonnontieteilijöiden 
sekaan.

Syysretki
Perinteisesti syksyllä, piakkoin opintojen alettua, syrreläiset ovat suunnanneet 
jonnekin päin Suomea luonnon ääreen vaeltamaan tai muuten vain oleskelemaan. 
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Retket ovat suuntautuneet niin pohjoiseen kuin myös välillä hieman lähemmäksi. 
Syysretkellä on oiva mahdollisuus tutustua kaikkien vuosikurssien opiskelijoihin sekä 
päästä kokeilemaan erätaitojaan. Eikä leirinuotiota ja laulua pidä unohtaa.

Pikkujoulut
Pikkujoulut alkavat Syrinxin syyskokouksella, missä valitaan seuraavalle vuodelle 
uusi hallitus. Pikkujoulut ovat fuksien ensimmäinen taidonnäyte 
bilejärjestelyrintamalla, sillä he saavat koristaa juhlatilan joulukuntoon ja järjestää 
illan taiteellisen puolen joulupukkeineen ym. spektaakkeleineen. Perinteisesti 
ohjelmaan kuuluvat myös joulupuuron ja glögin tarjoamine sekä tasokkaat 
laulukarkelot.

Varautukaa juhlimaan aamun sarastukseen saakka tai vähintään niin pitkään kuin 
vanhat tursaat pystyssä pysyvät!

Haalarikastajaiset
Bileet järjestetään heti, kun fuksit ovat saaneet omat vihreät suojapukunsa postin 
mukana. Haalarinkorkkausbileiden tarkoituksena on muokata fuksien kisa-asut 
asianmukaiseen kuosiin, vannoa perinteikäs haalarivala. Fuksit itse järjestävät 
idealtaan vapaamuotoiset etkot sekä jatkobileet jossain keskustan 
ravitsemusliikkeistä.

Luonnontieteellinen laskiainen
Laskiaisen tietämillä Syrinx laskee pulkkamäkeä ja pelaa lumifutista yhdessä 
Otsonin, Ynnän, Radikaalin ja Linkin kanssa. Kun kokovartaloliukuri on taas kerran 
saanut kyytiä, suunnataan saunomaan, avantouinnille ja makkaranpaistoon 
saunalle. Luonnontieteellinen tunnelma pikkusaunalla on erittäin tiivis ja jatkobileet 
ovatkin jossain kaupungin ravintolassa.

Sitsit
Länsirannikolta Keski-Suomeen rantautuneet sitsit ovat vasta viime vuosina alkaneet 
tulemaan tutuksi syrinxiläisten vuotta. Etiketin mukaan kulkevat pöytäviinajuhlat 
ovat yleensä järjestetty rajoja rikkovasti muiden ainejärjestöjen kanssa yhteistyössä. 
Näissä tapahtumissa laulu raikaa ja juoma virtaa.

Vappuhuiskilo
Vapunpäivänä Syrinx järjestää Huiskilon eli lasten vapputapahtuman, jonka 
järjestäminen kuuluu jokaiselle biologille vuosikurssiin katsomatta. Huiskiloa on 
pidetty jo vuodesta 1999 ja joka vuosi se kerää yhä enemmän lapsiperheitä ja 
lapsenmielisiä, sekä tuottavan paljon hauskaa puuhaa järjestäjilleen. Mikä voisikaan 
olla hulvattomampi tapa viettää vapunpäivää kuin esittää lastennäytelmässä 
rakastunutta muurahaista tai kuolemankamppailua käyvää hyttystä 
hämähäkinverkossa? Buffetin eväspuoli on sekin vertaansa vailla.
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Syrren vappuimpro
Vappu ei olisi vappu, ilman Syrinxin muutamana vuotena suosioon noussutta 
vappuimproa. Approjen tapaan kierretään baareja keräten pisteitä, tosin tällä 
kertaa syrreläisten kodeissa. Illan päätteeksi selviää, kenellä syrreläisistä on 
juomisessa paras fitness!

Kevätretki
Biologit lopettelevat lukukauttaan missäs muualla kuin luonnonhelmassa ja lintujen 
kevätmuuton aikaan onkin Syrinxin kevätretken paikka. Retkelle on yleensä lähdetty 
pariksi päiväksi jonnekin astetta etelämpään ja päästy porukalla ihailemaan kauniita 
kasveja, lintuja ja muita luonnon ihmeitä. Toisinaan on myös piipahdettu 
tutustumassa lähiympäristön luontoon. Yöllinen tunnelma nuotion äärellä keskellä 
metsää pitää jokaisen biologin päästä kokemaan edes kerran!

Eliöralli
Perinteikkäässä kilvoittelussa painellaan fillarilla ympäri Jyväskylää erilaisia eliöitä ja 
niiden toimintoja havainnoiden. Eliöralleja järjestetään sekä keväällä että nykyisin 
myös syksyllä. Rallissa koetellaan biologien peruslajintuntemusta kalojen, lintujen, 
päiväperhosten, sammakkoeläinten ja matelijoiden sekä kävelykadun putkilokasvien 
kartoittamisen keinoin. Lajinmäärityksen lisäksi pinnoja saa eritoten ulosteista ja 
paritteluista. Luontoralli huipentuu saunaan, jossa julkistetaan 
osallistujajoukkueista se kaikkein ansiokkain.

BiTa
Eli biotieteilijäiden tapaaminen on mahtava koko Suomen biologit yhteenkokoava 
tapahtuma, johon Syrinx osallistuu vuosittain keväällä sankoin joukoin, riippumatta 
siitä missä päin Suomea tapahtuma järjestetään.

Excursiot
Nämä mahtavat reissut kuuluvat myös osaksi Syrinxin tapahtumatarjontaa. 
Mennään tutustumaan firmoihin ja muihin paikkoihin, joihin Syrreläinen voi joskus 
valmistuessaan (jos tällainen ihme tapahtuu) toivottavasti työllistyä. Jos exculle 
lähdetään kauemmas, niin kuuluu siihen usein myös vapaaehtoista illanviettoa 
paikallisen opiskelijajärjestön kanssa.

Lanit
Laneja järjestetään vuoden aikana muutamaan otteeseen. Mikäs sen parempaa, 
kuin tietokoneet, hyvät eväät ja seura, sekä armottomasti aikaa pelata?
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Syrinxin ainejärjestötila, aka Koppi

Ylistö, Survontie 9, Ambiotica 2. Kerros, huone YAA202.3. Näin lyhyesti selostettuna 
Koppi, Syrinxin ja Otsonin ainejärjestötila, on mukavan rento virkistäytymistila, 
jonka tarkoitus on toimia Syrinxin tukikohtana, poterona. Syrreläisen toinen koti 
käsittää muun muassa muutaman pränikän sohvaryhmän, joilta käsin on kätevää 
tutustua ihmisiin. Koppi on siis kaikkea muuta kuin perinteinen toimisto!

Kopilta löytyy mikro, jääkaappi ja kahvinkeitin, joita saa vapaasti käyttää. Kopilta saa 
myös kahvia äärettömän halpaan hintaan. Kopilla pidetään satunnaisesti erilaisia 
tapaamisia, aina retkien suunnittelusta vappuhuiskilon lavasteiden askarteluun. 
Koppi toimii areenana myös Syrinxin kilpailullisuudestaan maailmankuululle 
kuukausittaiselle ristiseiska-liigalle ja myös uudelle hitille eli Uno-liigalle.

Kopilta löytyy ilmoitustaulu. Ilmoitustaululta löytyy toisinaan jopa ajankohtaisia 
ilmoituksia kaiken asiattomuuden seasta. Pääosa viestinnästä tapahtuu kuitenkin 
sähköpostilistan kautta, jonne kannattaa ehdottomasti liittyä (syrinx@lists.jyu.fi). 
Lisäksi Syrinxillä on oma Facebook-sivunsa ja ryhmänsä sekä instagram (@syrinxjkl), 
jotka toimivat myös viestintäkanavina. Kopilla sijaitsevat myös enemmän tai 
vähemmän päivitetyt tenttitärppikansiot.

Kopille on tervetullut niin uusi kuin vanhakin. Ketään ei Kopilta käännytetä. Kopilla 
on oiva mahdollisuus kontaktoinniksikin kutsuttuun ystävyyssuhteiden luomiseen, 
siellä on mukava viettää aikaa ja vaihtaa ajatuksia opiskelutovereiden kanssa. 
Etenkin ensimmäisenä vuonna kannattaa uskaltaa tulla sakkiin mukaan ja tutustua 
lukuisiin koppihemmoihin.

Ota Koppi omaksesi, sillä se on olemassa juuri siksi että voit käyttää sitä. Koppi 
löytyy Ambiotican eli tuttavallisemmin Ampparin toisesta kerroksesta. Kopin 
tarkemman sijainnin voit kysyä heti ensimmäiseltä vastaantulijalta.

Ensimmäisen vuoden biologiaa

Painajaisia ja päiväunia. Pääsykokeeseen lukiessasi joku saattoi sanoa sinulle, että 
kaikki on helppoa sitten, kun olet ensin kieroillut itsesi yliopistoon. Kun sitten 
syksyllä joudut hankkimaan lätkäkassin jotta ainoa oppikirjasi, Campbellin Biology, 
mahtuisi mukaasi, saatat tuntea itsesi huijatuksi. Miten kaikki voi olla helppoa, kun 
kirjaa ei pysty edes kuljettamaan luennoille? Huoli on kuitenkin turhaa, sillä syksyn 
mittaan reisilihaksesi vahvistuvat ja kirja tuntuu jatkuvasti kevyemmältä. 
Kantamisen lisäksi kirjaa pitäisi jaksaa myös lukea.

mailto:syrinx@lists.jyu.fi
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Opinnot alkavat peruskursseilla, jotka ainakin viime vuosina on sisältänyt luentoja 
sekä ryhmäkeskusteluja, joiden aikana on yhdessä voitu ratkoa tehtäviä. Ketään ei 
siis jätetä yksin pulaan, kun ensimmäiset fysiikan laskut pamahtavat päin naamaan. 
Keskusteluryhmät ovat lähes läsnäolopakollisia. Perusopintoja kuitenkin saatetaan 
muuttaa vuosi vuodelta palautteiden perusteella, joten uudistuksia voi tänäkin 
vuonna olla.

Muutama fakta kuitenkin on, mitkä eivät tule muuttumaan, vaikka kuinka kursseja 
uusittaisiin.

1. Tulet huomaamaan, että vaikka teitä istuu salissa yli kaksisataa lahjakasta 
biologia, niin kenelläkään ei ole aiheesta mitään kysyttävää. Myöhemmin huomaat, 
että kenelläkään ei ole oikeastaan mistään aiheesta koskaan mitään kysyttävää.

2. Luennoille ei tosin aina jaksaisi raahautua, kun on niin kova pakkanen ja pyöräkin 
on ihan jäässä.

3. Sinun pitää osata suhtautua kaikkeen tiedemiehen tavoin varauksella, jotta saat 
tentistä kolmosen. Opit siis jo tässä vaiheessa siihen mielipiteettömään tylsyyteen, 
mihin yliopistossa väkisinkin ajautuu.

Ps. Opettele termit.

Sivuaineista
Kun reikäpäinen fuksiraukka luulee tehneensä itselleen mukavannäköisen 
lukujärjestyksen, jossa opetellaan kivoja eläimiä ja kiehtovia molekyylibiologisia 
menetelmiä, iskee tutor kemian ja tilastotieteen ohjelman biofuksin pieneen 
kauniiseen käteen. Bilsareille pakolliset kemiat ja tilastot kun olisi järkevä suorittaa 
heti ensimmäisenä vuonna, jotta pohjat olisivat kunnossa tulevia haasteita varten. 
Jos ajatus kuulostaa pahalta, voit siirtää kurssien käymistä vuodella tai kahdella tai 
kolmella tai…

KEMP
Maanpäällisen helvetin kiteymä. Jatkuu liian pitkään, vainoaa monia, jopa useita 
vuosia. Kurssien kliimaksi ovat joka viikko piinaavat laskarit, joiden tiiviissä ja 
painostavassa tunnelmassa kovapäisinkin biologi nöyrtyy. Ainoastaan hardcore-
sambalaiset nauttivat.

TILP
Tilastotieteen peruskurssi on jokaisen bilsarin edessä häämöttävä välttämätön 
paha. Moni uuttera pikku fuksi käy haasteen kimppuun ensimmäisenä 
opiskelusyksynään, mutta herää karuun todellisuuteen viimeistään siinä vaiheessa, 
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kun pitäisi samana kellonlyömänä istua tilastotieteen, jonkin parhaillaan meneillään 
olevan bilsan approkurssin ja parhaimmillaan vielä kemian peruskurssi ykkösenkin 
luennoilla. Nou hätä, sillä eihän tilastotieteen luennoilla käy kukaan. 
Laskuharjoituksissa pelataan uhkapeliä rastiruutuun- menetelmällä ja 
taulullejoutumistuomion osuessa kohdalle kopsataan tehtävät fiksummilta 
opiskelutovereilta. Vasta myöhempien tilastotieteen kurssien ollessa vuorossa voi 
alkaa miettiä kypsempää ja vastuuntuntoisempaa suhtautumista asiaan, mikäli näin 
pääsee käymään, että lukisit enemmänkin tilastotieteen kursseja.

Luonnontieteiden kandidaattitutkinto

Vuosi sitten keväällä bio- ja ympäristötieteen laitoksella koettiin hämmentäviä 
hetkiä, kun vanha opetussuunnitelma heitettiin biokompostiin ja tilalle esiteltiin 
uusi opetussuunnitelma, jota tekin alatte käyttää. Uudistuksen myötä laitoksella on 
vain kaksi kandidaattiohjelmaa: biologian kandidaattiohjelma sekä luonnonvarat ja 
ympäristö -kandidaattiohjelma. Biologian kandidaattiohjelman kohteina ovat elävät 
järjestelmät: biomolekyylit, solut, eliöt, populaatiot, eliöyhteisöt ja kokonaiset 

ekosysteemit. Biologian kandidaattiohjelman valinneet voivat erikoistua ekologiaan 
ja evoluutiobiologiaan tai solu- ja molekyylibiologiaan, mutta tämä valinta tehdään 
vasta kolmannen vuoden puolella. Ensimmäiset vuodet opiskellaan yhteisiä opintoja 
jotka sisältävät kursseja vähän molemmista biologian aloista. Pääainevalintaa voi 
siis miettiä pari vuotta rauhassa ja katsella kumpi linja tuntuu itselle paremmalta. 
Luonnonvarat ja ympäristö -kandidaattiohjelman kohteina ovat maa- ja 
vesiekosysteemien rakenne ja toiminta sekä ihmistoiminnan vaikutukset 
ekosysteemeihin ja erityisesti hyödynnettäviin resursseihin. Kuten biologian 
kandidaattiohjelmassa, myös luonnonvarat ja ympäristö –kandidaattiohjelmassa 
kaksi ensimmäistä vuotta opiskellaan hyvin samoja kursseja ja vasta kolmannella 
vuodella erikoistutaan ja päätetään oma pääaine. Tällä kandidaattiohjelmalla voi 
erikoistua maisterivaiheessa ympäristötieteisiin tai akvaattisiin tieteisiin. Nämä 
kaikki neljä pääainevaihtoehtoa esitellään tarkemmin ja niiden salaisuuksia avataan 
vähemmän tarkasti seuraavissa luvuissa.

Ekologia ja evoluutiobiologia

Määrittelystä. Tiedän kyllä, että tiedät kaiken. Miksi sitten vaivaudun räpeltämään 
seuraavanlaista alkeisjorinaa näkyvillesi? Pidä turpasi kiinni ja istu alas, niin kerron. 
Eräät kokemukseni akateemisen maailman ulkopuolella, ja varsinkin sen sisällä, ovat 
vakuuttaneet minut tästä: ekologia käsitteenä on huntuisa. Selvitän. Esitin joukolle 
ystäviäni visaisen kysymyksen: Mitä on ekologia? Neljättä vuotta diplomi- insinöriaa 
harjoitteleva ystäväni sanoi: “Eks se o ne kaikki luonnonsuojelujutut ja ne.” 
Verbaaliakrobaattisen toimittajan vastaus oli ytimekäs ja komealta kalskahtavan 
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kattava: “Oppi luonnosta.”, joka tosin sellaisenaan osuu lähemmäs koko biologian 
määritelmää. OKL, josta sikiää raudanlujan perustiedon hauteessa eläviä 
kansankynttilöitä, valmentaa tunnetusti tietämään kaikesta jotain. Toisen vuoden 
opettajaksi suuntaajan vastaus oli: “Oppi luonnon taloudesta... siis nää maapallon 
vuorovaikutukset.” Luuri vapisten uskalsin arvuuttaa myös jo valmistunutta 
ekologia, siis tutkijaa, asian tiimoilta. Kiireensä keskellä hän muisti saman oppi 
luonnon taloudesta -hokeman. Eipä vähä mitään.

Laajemmissa keskusteluissa ovat esille kummunneet myös seuraavat assosiaation 
riemuvoitot: egologia, etologia, ekonomi(a), taloudellisuus, luonnon hyväksikäyttö, 
luonnon taloudellisin mahdollinen hyväksikäyttö, bongaus, ötökät, bilsa, jne. Mistä 
ekologiassa siis on kyse? Kaikkitietävyyden kiteytymä, Biologian sanakirja, kertoo 
seuraavaa: “Ekologia on oppi eliöiden ja niiden elollisen ja elottoman ympäristön 
välisistävuorovaikutussuhteista.”,  mikä on sanahelinää. Amerikaksi: pulsshit. 
Käsissäsi on rajattomuus. Sinänsä esimerkiksi luonnonsuojelu tai oppi luonnon 
taloudesta eivät ole vastauksena vääriä. Ja mitä sitten vaikka olisikin? Kaikkihan on 
loppujen lopuksi kiinni vain sanojen varauksesta. Siis siitä, mitä ne merkitsevät eri 
ihmisille.

Ekologian määrittelyä voidaankin pitää pelkkänä välineurheiluna. Todellinen 
naulankanta löytyy jostain varsin muualta. Todellinen kysymys on: entä nyt kun olen 
ekologi, mitä voin tehdä? Olenko Messias, vai en? Vaikutusta ympäristöön - ja 
sitähän löytyy. Lähestymistavat vaihtelevat soveltavasta ekologisesta tekniseen ja 
alueellisesta näkökulmasta globaaliin. Opiskelumahdollisuutesi ovat laajat, ja sinä 
itse päätät miten tämä rakas maapallomme saataisiin takaisin kestävän kehityksen 
kiertoradalleen!

Tarkastellessani ekologiaa ja evoluutiobiologiaa pääaineena, en voi kuin ihmetellä 
sitä mykistävää, suorastaan rajattomien mahdollisuuksien laaksoa, mikä edessäni 
avautuu. Käsissäsi on kaikki, millä yleensä on merkitystä! On kysyttävä, miten joku 
voi selvitä elämästään ilman keväistä sinivuokkoa, ilman pohtien pyristelevää 
neitoperhosta, ilman pihkatapin päkistelyyn suivaantunutta karhua ja ilman 
merilokkia, joka urhoollisesti roikottaa nokastaan tiiranpoikasta. Miten voi tarpoa 
halki arjen ilman tietoa siitä, että koko tällä lössillä on viriketoimia sekä keskenään 
että ympärillä avautuvan kokonaisuuden kanssa. Oikeastaan voikin selvitä, mutta ei 
elää. ELÄÄ! Elää ja nauttia kedolla karkeloiden kaikesta hauskasta. Ja tunkeutua 
kaikkeen aina syvemmälle ja syvemmälle, kunnes luulee saavuttaneensa pohjan, 
jota ei oikeasti ole olemassakaan.

Selvitän lisää. Kantturoidessasi leirintäalueen laitamilla juhannusaamuna kaikki mitä 
näet, on ekologiaa. Susi, joka kulmahampaitaan väläyttäen katoaa metsään, 
susihämähäkki, joka rummutuksellaan osoittaa rajatonta paritteluhalukkuuttaan, ja 
teltan ovesta oksentavan ystäväsi, kaikki. Kaikki tyynni kuuluvat ekologian piiriin. 
Viimeisen ilmiön luonteeseen saattaa tosin vaikuttaa henkilökohtainen 
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vakaumuksesi. Kaikkien mielestä oksentava ihminen ei ole eläin. Yhtä kaikki eräät 
maailman tunnetuimmista ekologeista käyttävät tutkimuksensa perusyksikkönä 
juuri ihmistä. Mutta asiaan. Joko nyt käsität, mitä on ekologia? Se, että luet, on 
tietenkin tärkeätä, sillä lukien vältät mahdollisimman pitkälle tyhmyyttä, joka on 
vihollinen. Mutta lukeminen, ekologiankin tunnollinen lukeminen, on vain 
välikappale sille, että käytät aivojasi täydellä suuttimella. Ajattelet, yhdistelet, 
oivallat. Elät! Näin ajateltuna ekologia tieteenalana on siis vain välikappale itsesi 
toteuttamiselle ja oman taivaanrantasi maalailulle.

En väitä, etteikö vaikkapa tuotantotalous voisi samalla tavalla olla kiva ja kehittävä 
välikappale, mutta sinä et olekaan tuotantotaloudella, vaan ekologialla ja 
evoluutiobiologialla. Olet siis jo ottanut tärkeimmän askeleen kohti (yli-)ihmisyyttä. 
Myönnettäköön, että aika ajoin ajatteleva ihminen törmää kysymykseen: “Voiksmä 
olla näin tyhmä?” Sellaista tapahtuu opintojesi alkusuoralla ja varmasti myös 
myöhemmässä elämässäsi. Mutta älä masennu. Älä milloinkaan erehdy 
ajattelemaan, että olet tavallinen. Et ole. Jonain päivänä, kun olet lukenut ja 
oivaltanut ja sairaasti viisastunut, isorattaasi pyörähtää uuteen asentoon. Huomaat 
aina stressaantumiseen asti innostuvasi ekologiasta ajattelun ja oivalluksen 
välineenä. Ja silloin. Silloin sinua ei pidättele mikään. Olet Messias.

Solu- ja molekyylibiologia

Jokin aika sitten olin eksynyt kuuntelemaan mielenkiintoista esitelmää ruoanlaiton 
kemiasta. Paikalla oli myös luomutuotannosta puhuva henkilö, joka esitti suurin 
piirtein seuraavanalaisen kannanoton: ”Osalla näistä geenimanipuloiduista 
elintarvikkeista voi olla haitallisia terveysvaikutuksia. Mutta eikö kuitenkin ole vielä 
merkittävämpää, etteivät ne ole aitoja ja luonnonmukaisia?” Näinkin hurja heitto 
pysäytti minut miettimään omaa pääainettani ja bioteknologiaa noin yleensä.

Mikrotason biologia on nykyään jatkuvasti otsikoissa, ja monet sen osa-alueista 
jakavat voimakkaasti mielipiteitä. Sikainfluenssarokotukset, kantasolututkimukset ja 
niin sanottu ”geeniruoka” ovat vain jäävuoren huippu. Tosiasia joka tapauksessa on, 
että ihmisen juuret paljaalla silmällä näkymättömien biologisten prosessien 
hyväksikäyttäjänä ulottuvat tuhansien vuosien päähän. Esimerkiksi ruttoon 
kuolleiden ruumiita käytettiin aikoinaan alkeellisena biologisena aseena, kun niitä 
lingottiin muurien yli vastustajan kaupunkiin tautia levittämään. Menetelmä oli yhtä 
tehokas kuin yksinkertainenkin, ja perustui tietysti mikrobien hyötykäyttöön. 
Varsinaisen solubiologian voidaan katsoa alkaneen 1600-luvulla, kun hollantilainen 
kauppias van Leeuwenhoek tutki itseään ja ympäristöään itse rakentamillaan 
mikroskoopeilla.

Äkkiseltään raja solu- ja molekyylibiologian sekä ekologian, evoluutiobiologian ja 
vastaavien biologian alojen välillä voi tuntua jyrkältä, ja ensin mainitut tieteet 
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arkipäivän elämälle vierailta. Näin ei kuitenkaan ole, vaan oppi elämästä on yhtä 
vuorovaikutusten ja syy-seuraussuhteiden sekamelskaa. Virukset ja solunsisäiset 
ilmiöt toisaalta luovat valintapaineita nuorelle valkoselkätikalle ja toisaalta 
mahdollistavat sen sopeutumisen muuttuvaan maailmaan, kun taas bakteereillakin 
on omat ekolokeronsa, petonsa ja saaliinsa. Jos kaikki ei liitykään aivan kaikkeen, 
niin kaikki liittyy ainakin johonkin.

Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksella biologian 
kandidaattiohjelman valinneet käyvät ensin samat biologian perusopinnot  kuin 
ekologitkin. Vasta kolmannella vuodella ja maisterivaiheessa ”sambalaiset” 
pääsevät pureutumaan omaan erikoisalaansa. Sivuaineeksi kaikille on luvassa 
kevyehkö paketti kemiaa, tilastotiedettä ja tietotekniikkaa. Kokonaisuus tunnetaan 
nimellä Luonnontieteiden perusteet ja menetelmät, ja se on pakollinen osa 
kandidaatin tutkintoa. Kurssit voi tosin hajauttaa myös muiden sivuaineiden 
yhteydessä suoritettaviksi.

Työelämään siirryttäessä avarakatseisilla solubilsareilla on reilusti valinnanvaraa. 
Laitoksemme kasvatteja löytyy niin yliopiston tutkijoista kuin monikansallisten 
lääkefirmojen henkilöstöhallinnon puoleltakin. Yrittäjäksi ryhtyminenkään ei ole 
pois suljettua.

Mitä tulee luomuluennoitsijaan, halu puhtaaseen lähiruokaan on varsin 
ymmärrettävää. Aina pitäisi silti pyrkiä katselemaan eteenpäin avoimin mielin ja 
faktat huomioiden. Ennen pitkää voi koittaa aika, jolloin tarvitsemme kaiken 
biologisen tietämyksemme pelkästään selvitäksemme. Tervetuloa etsimään 
ratkaisuja huomispäivän ongelmiin, ja pitämään siinä sivussa hävyttömän hauskaa!
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Otsoni ry
Otsoni - väritön ja mautonko? Ei suinkaan. Otsoni eli tuttavallisemmin O3 toimii 
kaikkien ympäristötieteen ja -teknologian opiskelijoiden yhteistoiminnan ja 
tunnettavuuden edistämiseksi, ilman ryppyotsaisuutta. Ainejärjestömme 
perustettiin virallisesti syksyllä 2002 järjestämään toimintaa ja ohjelmaa erityisesti 
juuri ymppiläisten tarpeisiin. Tehtävämme on järjestää yhteistoimintaa, kuten 
retkiä, ekskursioita, saunailtoja ja alumnitapaamisia sekä edustaa ymppiläisiä 
yliopistoelämässä ja pitää yhteyttä osastomme henkilökuntaan. Ekskuilla 
tutustumme myös yliopiston ulkopuoliseen työelämään ja vastavuoroisesti 
lisäämme työmaailman tietämystä meistä, tulevista ympäristöasiantuntijoista. 
Työelämän lisäksi suhteita luodaan myös muihin ympäristöalan opiskelijoihin 
”vuoroin vieraissa” -tyyliin. Teemme yhteistyötä laitoksemme toisen ainejärjestön, 
jo hieman iäkkäämmän Syrinxin kanssa, ja suurin osa otsonilaisista kuuluukin 
molempiin ainejärjestöihin.

Otsonin toiminta perustuu ajatukseen ”tehdään sitä mikä tekijöitä kiinnostaa”. 
Hallitus koostuu vastuualueittain nimetyistä innokkaista ympäristötieteen 
opiskelijoista. Hallituksen kokouksissa, joihin kuka tahansa on tervetullut, yhdessä 
pohditaan ja suunnitellaan ymppiläisiin liittyvää toimintaa ja opetuksen ja opiskelun 
kehittämistä. Alumnivastaavan johdolla mietitään, kuka voisi tulla kertomaan meille 
työelämän kokemuksista. Joukolla tehdään retkiä lähialueen luontokohteisiin.

Bileiden järjestämisen päävastuun olemme jättäneet hienovaraisesti Syrinxille, 
mutta kuuluu toimintaamme tietysti saunailtoja, erilaisia illanistujaisia sekä 
tietenkin pakolliset pikkujoulut! Tähän toimintaan pääset heti mukaan, kun 
polkaisemme syksyn toimintamme vauhdikkaasti käyntiin uusien ymppiläisten 
saunaillalla. Otsonin saunaillathan ovat suorastaan legendaarisia ruuan määrästään, 
tervetuloa mässäilemään... Tämän suhteellisen uuden ainejärjestömme toimintaan 
juuri sinäkin voit tuoda uusia ideoita ja olla mukana luomassa perinteitä! Me jo 
ikääntyneemmät opiskelijat kaipaamme kipeästi uutta verta, jotta vireytemme 
säilyisi vielä pitkään!

Otsonin yhteinen sähköpostilista: otsoni@lists.jyu.fi

mailto:otsoni@lists.jyu.fi
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Otsonin toimintaa:

● Uusien opiskelijoiden saunailta heti syyskuussa!

● Syysretki lokakuussa Helvetinjärven kansallispuistoon ja mahdollinen 
kevätretki!

● Fuksiaiset ja laskiaisbileet yhdessä muiden luonnontieteellisten 
ainejärjestöjen kanssa

● Excursioita ympäristöalan yrityksiin ja organisaatioihin

● “Ympiltä” valmistuneiden tähdittämiä alumni-iltapäiviä

● Opiskelijoiden edunvalvontaa ja opetuksen kehittämistä

● Maailmanparannusta: Yhteistyötä hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa, 
tapahtumiin osallistumalla ja pitämällä ympäristöasioita esillä

● Kahvittelua syrreläisten kanssa “kopilla”. Koppi on kaikille bio- ja 
ympäristötieteiden opiskelijoille avoin hengailupaikka

Ympäristötiede ja -teknologia
Onnittelut loistavasta uravalinnastasi, saavuitpa sitten perinteikästä biologista kujaa 
pitkin tai suoraan papereilla ympäristötieteen opiskelijaksi! Moni miettii, mitä 
ihmettä meistä isona tulee, ja niin olemme miettineet itsekin useampaan otteeseen. 
Tavoitteenamme on realistinen idealismi - toisaalta olemme aatteellisia 
viherpiipertäjiä, mutta toisaalta meiltä löytyy myös asiantuntemusta ja kovaa faktaa 
maailman pelastamiseksi.

Tulevaisuudessa voimme toimia Greenpeacen aktivistin ja ympäristöministerin 
välimaastossa, tarkastaen vaikkapa huusseja kunnallisen ympäristötarkastajan 
ominaisuudessa tai valvoen ympäristöpäällikkönä yrityksemme lupaehtojen 
täyttymistä. Tai laittaa vastuuttomia kaivoksia kuriin…

Uutta ymppifuksia saattaa askarruttaa, mitä ihmettä nämä realistiset idealistit sitten 
lukevat, ja millä kursseilla nämä täyttävät lukujärjestyksensä. Eri pääaineet ja 
sivuainevaatimukset menevät niitä tuntemattomalta helposti sekaisin. Ei kuitenkaan 
kannata panikoida, vanhat ja viisaat tutorit paimentavat kesälaitumilta rynnivät 
fuksit elegantisti yliopistoelämään ja neuvovat kaikessa, missä on tarvis.

Laitoksen kaksi ainejärjestöä, biologien Syrinx ja ympäristötieteiden Otsoni, 
huolehtivat sosiaalisen elämän vireyttämisestä ja vapaa-ajanongelmista. Kun nämä 
perusasiat ovat hallussa, on hyvä laittaa kaikkien ympäristöihmisten lukemat 
ympäristötieteen ja -teknologian perusopinnot alulle.
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Ympin opiskelijat aloittavat opintonsa bio- ja ympäristötieteiden yhteisillä 
perusopinnoilla. Niiden parissa vierähtää mukavasti ensimmäinen opiskeluvuosi. 
Lisäksi siihen kaveriksi voi aloittaa ainakin jonkin sivuaineen (yleensä kemian) 
opinnot. Myöhemmin pääset ympin omille kursseille opiskelemaan esimerkiksi 
ympäristökemiaa, ekotoksikologiaa, ilmansuojelua, jätteiden ja jätevesien käsittelyä 
ja ympäristölainsäädäntöä. Noin toisena opiskeluvuonna elämä alkaa hymyillä, sillä 
pääset ympin omalle labrakurssille opettelemaan pipetointia ja vääntämään 
työselostuksia, mutta myös kesäiselle kenttäkurssille ihanalle Konneveden 
tutkimusasemalle. (Muista sinne uikkarit, sillä Konnevedellä saunotaan lähes yhtä 
paljon kuin opiskellaan!)

Ymppiläisen elämään sisältyy kemian (pakollinen sivuaine) opiskelua; tähän 
kannattaa panostaa saadakseen tukevan pomppulaudan, mistä singahtaa 
ympäristöosaajan saappaisiin. Ohessa kannattaa lukea kursseja ja sivuaineita, jotka 
kiinnostavat — tutkintoaan voi painottaa niin luonnon- kuin yhteiskunta- tai 
kauppatieteidenkin suuntaan. Biologiaa, tilastotiedettä, viestintää, 
yhteiskuntapolitiikkaa tai ehkä kaikkia niitä. Piru kun pitäisi tuota pääainettakin 
ehtiä, mites ihmissuhteet? Tärkeintä on kuitenkin ottaa rennosti, eikä stressata 
turhia, opiskeluajanhan pitäisi olla elämämme parhainta aikaa!

Opintoneuvojaa, vanhempia opiskelijoita ja opettajia kannattaa vaivata 
kaikenlaisilla ongelmilla, jos ei opinto-opas niihin vastausta tarjoa. Mitä 
ympäristötiede- ja teknologia sitten loppujen lopuksi on? Täällä tutkitaan pääasiassa 
ihmistoiminnan vaikutusta ympäristöön  ja sitähän löytyy. Lähestymistavat 
vaihtelevat soveltavasta ekologisesta tekniseen ja alueellisesta näkökulmasta 
globaaliin. Erityisesti vesiympäristön ekotoksikologia, veden analysointi ja 
vedenkäsittely ovat osastomme vahvuusalueita.

Opiskelumahdollisuutesi ovat laajat, ja sinä itse päätät miten rakas maapallomme 
saataisiin takaisin kestävän kehityksen kiertoradalleen!
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Kala ja Kulaus ry
  

Kala ja Kulaus ry, tuttavallisemmin Kulaus tai K&K, perustettiin jo vuonna 1988 
silloisten biologian opiskelijoiden toimesta. Kala ja kulaus ry on Suomen 
Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön alainen kalastusseura, mutta sen 
virallisempaa nuottia ei toiminnastamme kuulu. Vaikka seuramme on tällä hetkellä 
biologivetoinen, on toimintamme avointa kaikille Jyväskylän alueella opiskeleville 
korkeakouluopiskelijoille.

Monet kalastuksesta ja hyvästä meiningistä kiinnostuneet opiskelijat ovatkin 
löytäneet mukaan toimintaamme pääaineeseen ja kalastuskokemukseen 
katsomatta. Kulaus järjestää vuosittain erilaisia saunailtoja ja kekkereitä, 
kalastusreissuja, kilpailuja ja kursseja erilaisten kalastusaiheisten teemojen 
ympäriltä. Kisatoimintamme starttaa syksyllä leppoisalla laituripilkillä, josta saa 
hyvän ensituntuman talven kovimpaan koitokseen eli viidestä osakisasta 
koostuvaan pilkkicuppiin. Kulauksen kisoissa voi pärjätä niin mestarillisilla 
kalastustaidoilla, kovalla kulauttelukestävyydellä, kuin puhtaasti hyvällä tuurillakin. 
Hulluimmille kalajehuille ja niille ketkä pilkkivät mielummin luentosalissa kuin järven 
jäällä löytyy toiminnasta liuta muita kisoja, jotka pyörivät nettisivuillamme ympäri 
vuoden. Syksyn biletysputken polkaisee käyntiin uusien ilta, jossa tuoreet 
Kulausfuksit opastetaan seuran tavoille saunomisen, kulauttelun ja rennon 
illanvieton merkeissä. Syyslukukauden ehdoton kohokohta ovat kuitenkin 
huippusuosion saavuttaneet rapujuhlat. Kulauksen bilekalenterissa on vipinää pitkin 
vuotta mm. pilkkikisojen jatkojen, pikkujoulujen ja kaudenpäättäjäisten muodossa. 
Kemumme ovat niittäneet mainetta ja kunniaa mm. parhaan ruuan ja hyvän 
meiningin lisäksi mystisen MKP:n ansiosta. Kisaamisen ja kulauttelun lisäksi 
järjestämme vuosittain kalastusreissuja, joista odotetuin on keväällä Turun 
saaristoon sijoittuva jo perinteeksi muodostunut siikareissu. Vuosittain pyrimme 
järjestämään myös vaihtelevien kalastusaiheisten teemojen ympäriltä erilaisia 
kursseja, joten jos kalastus asiat eivät vielä ole hallussa, niin ei hätää, opintojen 
aikana ehtii kehittyä varsinaiseksi konkariksi. Me kulauttelijat toivomme, että juuri 
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sinä liityt iloiseen porukkaamme! Lisätietoa löydät osoitteesta kalajakulaus.net, 
jonka etusivulta voit kätevästi liittyä myös sähköpostilistallemme. Tule rohkeasti 
mukaan toimintaamme, vaikka vain selvittämään mitä se MKP tarkoittaa!

Akvaattiset tieteet

  

Kaikki veteen liittyvät asiat ovat biologian alalla ensiarvoisen tärkeitä ja 
mielenkiintoisia jo sen vuoksi, että ensimmäisen elämänmuodon oletetaan 
syntyneen juuri vedessä. Vesistöt ovat ympäristön tilan kiistattomia kuvaajia, minkä 
tähden niiden tutkiminen on erityisjännää alati muuttuvassa maailmassa. Miten ja 
miksi järvet ja joet ovat muotoutuneet sellaisiksi kuin ne ovat? Mitä vesikasvit, 
planktoneliöt, selkärangattomat, kalat ja loisyhteisöt kertovat järvestä tai joesta? 
Mitä voin päätellä ja ennustaa tutkailemastani vesinäytteestä? Kaikki tämä aukeaa 
ammattitaitoisen, arvostetun ja ystävällisen opetushenkilökunnan hellässä, mutta 
vaativassa opastuksessa - unohtamatta tietenkään vertaisia, eli kaiken jo tietäviä 

vanhempia opiskelijoita! Verkostoituminen onnistuu sujuvasti esim. Kala ja Kulaus 
ry:n toiminnan parissa. Kätevimmin akvaattisiin tieteisiin pääsee käsiksi uuden 
Luonnonvarat ja Ympäristö kandidaattiohjelman kautta, jolloin akvaattiset tieteet 
voi suoraan valita maisteritutkinnon pääaineeksi. Onnekas akvaattisten tieteiden 
opiskelija voi valita erikoistumisalakseen veden fysikaalis-kemiallisia ja biologisia 
ominaisuuksia tutkivan limnologian, kalabiologian tai akvaattisen parasitologian, 
jonka kohteena on vesiympäristössä esiintyvien loisten monimuotoinen biologinen 
ja ekologinen verkosto. Akvaattisten tieteiden äärimmäisen laaja kurssivalikoima 
sisältää luentokurssien ja kirjatenttien lisäksi mm. erilaisia lajintunnistuskursseja 
kaloista kasviplanktoniin, toinen toistaan jännittävämpiä kenttäkursseja, kuten 
virtavesien kunnostus ja talven limnologia, sekä monenlaisia laboratoriokursseja, 
joilla pääsee tutustumaan vesiluontoon liittyvään ympäristö analytiikkaan ja kalojen 
fysiologiaan. Vesistötieteen opiskelu on yllättävän käytännönläheistä hommaa joka 
tempaa mukaansa jo alkumetreillä!
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Bio- ja ympäristötieteiden tutorit

Kaisa Niikku
kasinikk@student.jyu.fi

Haloojata halloo, se oon mie! Eli olen Kaisa Nikku, neljännen vuoden ekologian 
opiskelija ja Kala ja Kulaus ry:n emäntä. Minulle oli jo ala-asteelta asti selvää, että 
haluan tulevaisuudessa olla luonnon parissa läheisissä tekemisissä pelkän metsässä 
hihhuloimisen lisäksi, joten tieni suuntautui luonnollisesti opiskelemaan ekologiaa. 
Olen erityisen kiinnostunut kimalaisista, noista metsiemme ja niittyjemme 
pörröisistä palleroisista. Kimalaisten lisäksi pidän piirtämisestä, lenkkeilystä ja 
(tietenkin) Netflixistä. 

Olen alun perin kotoisin Lappeenrannasta, mutta päätin lähteä kohti tuntematonta 
ja muutin Jyväskylään opiskelemaan. En ole katunut hetkeäkään, sillä Jyväskylässä 
on mukavan kaupungin lisäksi aivan mahtava ilmapiiri, opiskelijakulttuuri ja paljon 
ihania opiskelijatovereita! Suuri osa ajastani kuluukin ystävieni seurassa.

Onnittelut uusille fukseille sekä koulupaikan johdosta että erinomaisesta valinnasta 
opiskella mahtavaa alaa juuri tässä kaupungissa! Samalla kun te fuksit aloitatte 
opintonne, aloitan minä maisterinopintoni, joten voidaan yhdessä jännätä miten 
asiat alkavat kulkemaan. Jos tulee jotakin kysyttävää niin sähköpostia voi laittaa 
osoitteeseen kasinikk@student.jyu.fi.

mailto:kasinikk@student.jyu.fi
mailto:kasinikk@student.jyu.fi
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Onni Sirkiä
onni.n.sirkia@student.jyu.fi

Moikka kaikki vastavalitut biologin ja ympäristötieteilijän alut!
Olen Onni Sirkiä, syksyllä kolmannen yliopistovuotensa aloittava solu- ja 
molekyylibiologian opiskelija sekä Kala ja Kulaus ry:n varapuheenjohtaja. Käytyäni 
lukion Jyväskylässä en kokenut tarvetta lähteä niin sanotusti merta edemmäs 
kalaan, kun itseä kiinnostava ala löytyi oman kotikaupungin yliopiston tarjonnasta. 
Päivääkään en ole päätöstäni katunut, sillä yliopistoelämä imaisi koko laajuudessaan 
mukaansa heti fuksivuonna. Kulauksen hallituksen lisäksi olen aktiivisesti mukana 
myös Syrinxin toiminnassa ja toimin lisäksi yhtenä laitoksen laatuhemmoista. 
Vapaa-ajalla lenkkeilen ja kalastan säännöllisen epäsäännöllisesti ja välistä aikaa 
kuluu myös tietokonepelien parissa. Vinkkini tuleville fukseille on, että kannattaa 
lähteä rohkeasti mukaan hallitustoimintaan, reissuille, approille, fuksiaisiin ynnä 
muihin mahdollisiin opiskelijatapahtumiin, sillä parhaat yliopistomuistot syntyvät 
lähes poikkeuksetta luentosalien ulkopuolella. Oheinen, harvinaisen onnistunut 
pärstäkuva on napattu Kulauksen tämän vuoden pilkkireissulla Luhangassa.
Lopuksi vielä onnittelut vastavalituille fukseille opiskelupaikasta ja leppoisaa kesää 
ennen siirtymistä akateemiseen maailmaan. Törmäillään syksyllä!

PS. Jos jo kesän aikana tulee polttavia kysymyksiä yliopistoelämään liittyen, 
vastailen niihin parhaani mukaan osoitteessa onni.n.sirkia@student.jyu.fi

mailto:onni.n.sirkia@student.jyu.fi
mailto:onni.n.sirkia@student.jyu.fi
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Henrik Huusko
henrik.m.huusko@student.jyu.fi 

Hei, mie olen kotkalaislähtöinen Henrik. Aloitan syksyllä kolmannen
vuoteni ympäristötieteiden parissa Jyväskylän yliopistossa. Lisäksi
toimin toista kertaa tutorina. Jyväskylässä olen viihtynyt oikein
hyvin. Tekemistä löytyy Jyväskylästä hyvin, joten päivät menevät
paljolti opiskelun, opiskelijatapahtumien, harrastuksien kuten
liikunnan parissa ja ystävien kanssa aikaa viettäen. Loppuun vielä
oikein isot onnittelut opiskelupaikasta ja nähdään syksyllä
kampuksella.

mailto:henrik.m.huusko@student.jyu.fi
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Niklas Bärlund
nmbarluv@student.jyu.fi

Moro oon Niklas, toisen vuoden SMB opiskelija. Vapaa-aika menee urheiluun, 
opiskeluun ja bileisiin. Mämmi on hyvää ja verkostoituminen kivaa. Onnittelut 
opiskelupaikasta, syksyllä nähdään!

Ronja Kiviö
ronja.e.kivio@student.jyu.fi

Moikka! Olen Ronja, 24-vuotias ekologian ja evoluutiobiologian opiskelija. 
Opiskeluvuosia on jo kohtalaisesti takana, ännän verran, ja olenkin ollut 
opiskelijatoiminnassa mukana niin Syrinxin hallituksessa, JYYn edustajistossa, 
opiskelijalähettiläänä kuin KV-tutorinakin. Tällä hetkellä toimin Syrren 

mailto:nmbarluv@student.jyu.fi
mailto:ronja.e.kivio@student.jyu.fi


82

luontoretkivastaavana. Opiskelijaelämä on ihan huippua ja odotankin innolla että 
pääsen luotsaamaan just sua kohti elämäsi parasta aikaa! P.S. Leijonakuningas on 
maailmanhistorian paras leffa. Fight me.

Emmi Ventelä
emmi.k.ventela@student.jyu.fi

Heissan! Olen Emmi Ventelä, koheltava ja tapaturma-altis akvaattisten tieteiden, 
alis wetin, opiskelija. Kotoisin Satakunnan tuppukylästä Kankaanpäästä, josta 
kolmisen vuotta sitten muutin Jyväskylään opintojen perässä. Aina on vesijutut ja 
tutkimukset kiinnostaneet ja tänne sitä sitten päädyin kalojen kanssa pelaamaan. 
Aloitan siis neljännen vuoden yliopistossa ja onhan tämä elämän mukavinta aikaa 
ollut, joten tänne vain!

Harrastuksiin kuuluu lähinnä tohelon hevoseni kanssa puuhailu, kesäisin 
koiraurheilu, yliopistoliikunnan tunnit sekä kalajutut milloin missäkin. Mut löytääkin 
lähes poikkeuksetta yliopiston kalastusseura Kala ja kulauksen reissuilta ja 
illanistujaisista hösäämästä. Parhaat kaverit on bongattu täältä bilsalta ja paljon on 
yhdessä kohellettu ja koettu.

Mutta onnea hei opiskelupaikasta ja tervetuloa laitokselle! Tehdään teille mahtava 
opintojen starttaus. Mut tunnistaa useimmiten kovasta äänestä ja alituiseen 
vaihtuvasta tukan väristä. Saa tulla höpisemään ja kyselemään aina, kun siltä 
tuntuu.

mailto:emmi.k.ventela@student.jyu.fi
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Elli Kytölä
elli.m.kytola@student.jyu.fi

Moikka! Teillä taitaa olla aika vapautunut olo, kun ootte saanut opiskelupaikan? 
Onneksi olkoon, ootte ansainnut sen!

Mä olen Elli, 22- vuotias opiskelija, solu- ja molekyylin opintosuunnalta. Opiskelen 
nyt toista vuotta Jyväskylän yliopistossa. Kotoisin olen Lempäälästä, sieltä 
Tampereen läheltä. Mut löytää todennäköisesti kopilta juomasta kahvia. Pidän 
suklaasta ja punaviinistä, mutta näiden lisäksi maalaamisesta, joten älkää 
ihmetelkö, jos kädet ovat välillä vähän värikkäämmät. Koiran lenkitysseuraksi voi 
myös kysyä:) Aikatauluihminen en ole, mutta aattelin stempata nyt syksyllä. 
Katsotaan onnistunko.

Minulla on kokemusta avoimen yliopiston opinnoista ja hiukan ekon puolelta. 
Minulta voi siis kysyä, jos mietittää kumpi olisi se juttu. Valmistautukaa menemään 
mahdollisimman moneen tapahtumaan ja rohkeasti vaan kopille.

Syksyllä nähdään! 

mailto:elli.m.kytola@student.jyu.fi


84

Jano ry
Tunnetko sisälläsi opettamisen palon ja haluaisitko opettajaksi? Vai onko sinut jo 
valittu opiskelemaan aineenopettajaksi? Haluatko tutustua tulevaisuuden 
kollegoihisi?

Jano ry on aineenopettajaopiskelijoiden oma ainejärjestö. Janon jäsenistö on 
poikkileikkaus aineenopettajista, aina luonnontieteilijöistä kieltenlukijoiden kautta 
historiaan, eli kauttamme pääset helpommin verkostoitumaan tulevien 
aineenopettajakollegoidesi kanssa! Janon jäsenenä saat vertaistukea harjoitteluiden 
aikana, voimavaroja opettajaidentiteettisi kasvuun sekä tietysti väylän liittyä 
Suomen opettajaksi opiskelevien liitto SOOLiin.

SOOL tarjoaa opiskelijoille monenlaisia etuja, jotka lämmittävät jokaisen opiskelijan 
mieltä. Liittyessäsi SOOLiin saat esimerkiksi kattavan vakuutuspaketin. Janolaisena 
saat myös mahdollisuuden kokea legendaariset SOOLin talvipäivät, jonne kokoontuu 
opettajaksi opiskelevia jokaisesta opettajankoulutuskaupungista. Ensimmäinen 
mahdollisuutesi törmätä janolaisiin koittaa jo 30.8. yliopiston avajaismessuilla. 
Tämän jälkeen törmäät toimintaamme viimeistään pedagogisten opintojen 
aloitusinfossa ja toivottavasti myös muissa tapahtumissamme ja koulutuksissamme 
tulevien opintojesi aikana!

Jano järjestää jäsenistölleen monimuotoisia tapahtumia koulutuksista saunailtoihin. 
Perinteisiä Janon tapahtumia ovat Torttu & glögi-tapahtuma joulun alla ja vapun 
aikoihin oleva Munkki & sima-tapahtuma. Näissä molemmissa tapahtumissa saat 
ilmaisia herkkuja sekä pääset vaihtamaan kuulumisia muiden 
aineenopeopiskelijoiden ja Janon hallituksen kanssa! Koulutusten saralla olemme 
viimeksi tarjonneet pienimuotoisen sateenkaariperheiden kohtaamiseen 
valmentavan koulutuksen opettajille.

Yhdistyksen syys- ja kevätkokoukset ovat perinteisesti olleet rentoja illanviettäjäisiä 
sauna- ja kokoustiloissa. Syyskokous koittaakin jo pian syksyllä ja silloin valitaan 
seuraavan vuoden hallitus. Innokkaita hallitustoimijoita tarvitaan aina, eikä 
kokemattomuus ole este tai edes hidaste! Toki kokouksiin saa tulla vain 
kuuntelemaan yhdistyksen kuulumiset ja ottamaan selvää Janosta.
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Janolla on myös näkymättömämpi, mutta sitäkin tärkeämpi rooli 
opettajaopiskelijoiden edunvalvojana. Janon hallitus seuraa aktiivisesti opintojen 
laatua ja tarvittaessa antaa siitä myös palautetta. Palautteen antamisessa jäsenistön 
mielipide on todella tärkeä ja teidän kaikkien ääni halutaan saada kuuluviin! Jos 
sinulla on jotakin palautetta, kehitysideoita tai muita huolia, älä epäröi ottaa 
yhteyttä hallitukseen. Janolla on myös jäseniä monissa toimielimissä, jotka 
päättävät pedagogisten opintojen ja harjoitteluiden uusimmista käänteistä.

Kasvatustieteillä on oma rakennus, Ruusupuisto, jossa moni opeopintojen kurssi 
järjestetään. Tulet siis varmasti tutustumaan tähän uutuutta hohtavaan 
rakennukseen opintojesi aikana. Ruusupuistossa sijaitsee myös kaikkien 
kasvatustieteilijöiden yhteinen ainejärjestötila Ruusula, johon jokainen 
kasvatustieteilijä on tervetullut!

Lisätietoa löytyy Janon nettisivuilta janory.wordpress.com
Jano on myös instagramissa @janojkl sekä Facebookissa nimikkeellä Jano ry.

Tervetuloa liittymään janoisten sankareiden joukkoomme, toivottavasti tapaamme 
tapahtumissa!

Lusica – Luonnontieteilijöiden sikaryhmä ry

Lusica on luonnontieteilijöiden oma opiskelijakulttuuriin keskittyvä järjestö. Se 
perustettiin keväällä 2017 vaalimaan Jyväskylän yliopiston luonnontieteellisten 
aineiden opiskelijoiden perinteitä ja parantamaan ainejärjestöjen välistä 
yhteistyötä. Yhdistyksen sääntöjen mukaan Lusican tärkein tavoite on säilyttää ja 
kehittää luonnontieteellistä kulttuuria. Erityisesti Lusican idea on, että se toimii 
kaikkien luonnontieteellisiä oppiaineita opiskelevien hyväksi huolimatta siitä, ovatko 
nämä yhdistyksen jäseniä tai eivät.

Lusica on epävirallisesti ja hieman liioitellen Jyväskylän yliopiston selektiivisin 
järjestö. Suoranainen köyhän miehen tai naisen salakerho. Yhdistyksen jäseneksi 
nimittäin edellytetään luonnontieteellisen kulttuurin tuntemusta ja halua sen 
kehittämiseen. Hallitus päättää jäseneksi hyväksymisestä jäsenen suosituksien 
perusteella tai erikseen kutsuu ihmisiä jäsenikseen. Todellisuudessa tärkeintä on 
nyt, ja aina tulee olemaan, se luonnontieteellinen henki, jota aktiivisimmat meistä 
osoittavat jokainen laskiainen, jonka avulla jaksetaan koko jouluristeily ja jolla 
selvitään fuksiaisten koetuksista.

Uutena järjestönä Lusicalla ei ole vielä vakiintunutta toimintaa, mutta tavoitteet 
ovat korkealla. Luonnontieteelliseen kulttuuriin kuuluvat tiiviisti mm. kyykkä, 
saunominen, sitsit ja huono huumori. Joskus on joku luonnontieteilijä (lue: I. 

http://janory.wordpress.com
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Leikola) saanut hyvääkin huumoria aikaan. Tulevaisuudessa sinä, hyvä fuksi, näet 
Lusican toimintaa oman järjestösi toiminnan ohessa, muun muassa saunailloissa ja 
sitseillä.

Lusican kauneus on siinä, että vaikka me Jyväskylän luonnontieteilijät olemme 
jokseenkin yhtenäinen joukko, emme leiki kovin usein keskenämme. Verrattain 
harvoin kaikki kuusi järjestöä ovat kaikki yhtä aikaa mukana. Lusican kautta on siis 
mainio mahdollisuus tutustua muihin kuin oman ainejärjestön fukseihin ja tietenkin 
vanhempiin ja pelottaviin opiskelijoihin.

Joko sinua kiinnostaa Lusica? Hyvä, niin fuksikavereitasikin! Kannattaa siis pitää 
silmät auki ja nauttia järjestösi tapahtumista täysin rinnoin. Sillä kulttuurimme 
kumpuaa juuri tästä ydintoiminnasta. Lusicaan pääsevät mukaan halukkaat ja 
innostuneet ja tapahtumiin ovat tervetulleita kaikki oikeasydämiset 
luonnontieteilijät. Nimestään huolimatta järjestön jäsenet osaavat useimmiten 
käyttäytyä erittäinkin siivosti.

Tutustu Lusican kotisivuihin osoitteessa lusica.pasku.us!
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Opiskelijan AAKKOSET
A
Agora: Mattilanniemen kaunistus.

Ainejärjestö: Rankka työ, rankat huvit. Ainejärjestöistä löydät huvit.

Aineopinnot: Vähintään 35 opintopistettä uurastusta, tuskaa, hikeä, monta tuoppia 
olutta ym.

Aikaportaali: Sijaitsee usein ravitsemusliikkeiden ovissa. Tästä kuljettuasi aika 
hyppää monta tuntia eteenpäin ja heräät oudosta paikasta.

Akateeminen vapaus: Mahdollistaa työskentelyn omien mieltymysten ja resurssien 
mukaan; siis kukaan ei vahdi selkäsi takana. Ainoastaan opintotukilautakunta 
vuoden kuluttua.

Akateeminen vastuu: Seuraa akateemista vapautta ja koputtaa olkaa, kun 
opintopisteitä ei ropise.

Akateeminen vartti: Vaikka luennot ilmoitetaan alkavaksi tasalta, niin ota aina 
huomioon akateeminen vartti, eli voit herätä aamulla vartin myöhempään. Muista 
kuitenkin, että tentit eivät huomioi akateemista varttia. Nimim. monesti on yritetty.

Alba: Valkoinen kirkollinen kaapu; myös sydäntäsi lähinnä oleva (kun olet 
Mattilanniemessä tai Ylistönrinteellä: hotelliravintolaterassi, paikka jossa sammuu 
jano tentinkin jälkeen)

Amanuenssi: Hoitelee kaikennäköisiä yleisiä asioita, esim. salinvaraukset.

Ambiotica: Tuttavallisesti Amppari. Ylistönrinteen kaunistus.

Analyysi: (Mat. sl.) Matemaattisen tutkimuksen pääsuunta. Törmäät siihen varmasti 
jo ensimmäisenä vuonna; (Kem. sl.) Hikistä työtä saada järkeviä tuloksia 
tutkittavasta näytteestä kemian labrassa

Approbatur = appro: ks. perusopinnot; Kauppakadun Approbatur syksyllä ja Ynnän 
Approbatur keväällä.

Assistentti = assari: Professorien orjatyövoimaa. Heihin saatat tutustua demoissa ja 
harjoituksissa. Katoava luonnonvara, saa etsiä kissojen ja koirien kanssa.

Asumislisä: Kuukausittain saatava asumiseen tarkoitettu raha, joka ei riitä edes 
vuokraan.

Autuus: Se lyhyt ajanjakso bileiden jälkeisenä aamuna, kun muisti ei vielä toimi ja 
hermosto pätkii ja mieli on ihanassa eksistentiaalisen tyhjiön tilassa. ks. helvetti.
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B
Baari: Paineen mittayksikkö; Ravitsemusliike, johon ryhmäpaine ajaa opiskelijat 
iltaisin.

Biisoni: Lihaksikas maanisäkäs, joka vaihtaa turkkinsa väriä valkoisen ja 
viininpunaisen välillä. Lävistää sarvellaan saaliinsa.

Biologi = bilsari: Metsien ja labrojen kanssa symbioosissa elävä opiskelijalajike.

Biology: Tiiliskivi, joka lätkäistään onnettomien biologifuksien taakaksi jo 
ensimmäisellä viikolla.

C
Case: Se suuri Tapaus, josta kaikki puhuvat. Myös laivatuliainen.

Chemistry: Sudenpentujen käsikirja keemikoille á la Tro . Teos sopii opiskelun lisäksi 
myös selän rikkomiseen ja kasvien prässäykseen.

Cum laude: ks. aineopinnot

D
Demohyvitys: Osalla kusseilla saa tehdyistä “kotitehtävistä” lisäpisteitä, jotka 
otetaan huomioon arvostelussa.

Demonstraatiot = demot = harjoitukset: Löytyvät lähes joka kurssilta. Ensin kiertää 
lista ja sitten opiskelija istuu paniikissa odottaen joutuuko taululle selittelemään 
jotakin tehtävää, joka on kopsattu. Stressaavia tilaisuuksia.

Demosetä: ks. tuntiopettaja

Diskriminaatti: Henkilö, joka harjoittaa syrjintää.

Diskriminantti: Syrjinnän kohteeksi joutunut henkilö.

E
e: Pieni kirjain, jolla on humalluttava vaikutus konsultteihin. Sopii minkä tahansa 
yleisnimen eteen, esim. eBusiness, eHOPS ja eTentti.

Edari: ks. edustajisto

Edustajisto: Vaaleilla valittava 41 hengen ylin päättävä elin ylioppilaskunnassa.

Epsilon: (Mat. sl.) Äärettömän pieni positiivinen luku, josta tulee lähestulkoon paras 
ystäväsi (tai vihollisesi). Myös ainejärjestö Joensuussa.

Etanoli: Vaarallinen kemiallinen yhdiste C2H5OH. Runsaasti sisäisesti nautittuna 
aiheuttaa seteleiden muuttumista kuiteiksi, mustia aukkoja muistiin ja oudoista 
paikoista heräämisiä. ks. aikaportaali.

Excu: ks. excursio
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Excursio: “Opintomatka”, ainejärjestön järkkäämiä vierailuja firmoihin. Tähän liittyy
yleensä  tutustuminen muihin ainejärjestöihin sekä tietysti kosteat illanvietot
paikallisten kanssa.

F
Fil. yo: Filosofian ylioppilas. Sinä, juuri sinä. Ennen kuin valmistut LuK:ksi.

FM: Filosofian maisteri, ylempi korkeakoulututkinto (120 op). Tämä meistä pitäisi
tulla joskus...

FK: Filosofian kandidaatti. Vanha tutkinto. Oli se, mikä FM on nyt.

FL: Filosofian lisensiaatti, jatko-opiskelijan harvinaisempi tavoite.

FT: Filosofian tohtori. Harvat ja valitut.

Fuksi: Pieni ja ujo eksyksissä ympäriinsä palloileva ensimmäisen vuoden opiskelija.

Fuksiaiset: Kastetilaisuus, jossa fukseista tulee “virallisesti” yliopisto-opiskelijoita.
Pakollinen kaikille uusille opiskelijoille. Oikeasti valtavan kivat pippalot.

Fuksipassi: Läpyskä, johon kerätään merkintöjä syksyn tapahtumista. Eniten
keränneille yleensä tarjolla Jotain Kivaa™.

Fyysikko: Opiskelija, jonka erottaa muista jo pelkän kävelytyylin perusteella.

G
Gradu: Taivaanranta, sateenkaaren pää, Tralla-La, Xanadu, “työn alla”, “nevö gona
häppen”

H
Haahuilla: Kuljeskella mitään tietämättömänä päämäärättömästi yliopistolla
suorittamatta järjellistä aktia.

Haalarit: Käyttökelpoinen suojavaate bileisiin kuin bileisiin. Bilsareilla vihreät,
Radikaalilla valkoiset ja Ynnällä siniset. Ei pestä.

Hallintorakennus: T-rakennus kampuksella. Siellä käydään esim. hoitamassa
opintotukiasiat.

Hallitus: JYYn edustajiston valitsema elin, joka valmistelee edustajistolle menevät
asiat. Ainejärjestön hallitus on porukka, joka vastaa oppiaineen opiskelijoiden
hyvinvoinnista.

Helvetti: Autuuden tilaa seuraavat 3-12 tuntia.

HOPS: Henkilökohtainen opintosuunnitelma. Nykyisin myös Sisusta löytyvä
(eHOPS) stressilelu (lisää stressiä).

Humanistikukkula: ks. Seminaarinmäki

Humanoidi: Humanististen aineiden opiskelija
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Huokausten Silta: Todella pitkä yhdistävä tekijä Mattilanniemen ja Ylistönrinteen 
välillä. Kylmä, mutta tuulinen.

Hylsy: Hylätty tenttisuoritus; juotua juoma-ainetta sisältänyt esine.

Hyttynen: Lähinnä Jyväskylän seudulla esiintyvä lajike. Tunnistaa parvimaisesta 
muodostelmasta ja vilkkaasta liikehtimisestä läpi vuoden. Pääravintoa skumppa ja 
muu alkoholi. Hyttynen voi tarkoittaa myös alkoholipitoista juomasammiota, joka 
on valmistettu vesimelonista.

I
Ilmoitustaulu: Paikka, johon tulivat tenttitulokset, ainejärjestöjen ilmoitukset + 
muut sellaiset. Sisältää erityisesti myös vuosiakin vanhoja ilmoituksia. Nykyään 
melko hiljaisia.

Ilokivi: Ylioppilaskunnan ravintola, joka sijaitsee ylioppilastalolla. Päivisin edullista ja 
hyvää ravintolaruokaa opiskelijakortilla.

Isamail: Yliopiston sähköposti

IsoBaari: “fyysikkokerho”

J
Jylkkäri: ylioppilaskunnan lehti, josta löydät ajankohtaisia tietoja. Opiskelijoiden 
oma tietopankki.

Jyväskylä: Mitä muuta tarvitsee kertoa, kuin että joka kolmas jyväskyläläinen on 
opiskelija. Mieti sitä mahdollisuuksien määrää.

JYY: Julkisoikeudellinen organisaatio verotusoikeudella. Ajattelee opiskelijan 
parasta.

Jyytiset: Viikoittain sähköpostiisi pulpahtava JYYn propagandatiedote.

K
2-kymppinen: Muisto vaan kapakkakierroksen jälkeen. Yleensä menee toinenkin. 
Pahimmillaan  n+1.

Kauppakadun approbatur: Massiivinen opiskelijatapahtuma alkusyksyllä . Kuuluu 
“pakollisena” jokaisen opiskelijan suunnitelmiin. Tilaisuudessa tutustutaan 
paikkakunnan ravitsemusliikkeisiin  ja niiden antimiin. Tutkintoa on mahdollisuus 
syventää aina übertohtorin arvoon asti.

Kampus: Yliopiston alue. Jyväskylässä kolme: Mattilanniemi, Seminaarinmäki ja 
Ylistönrinne.

Keltinmäki: Yksi Koasin asuinpaikoista. Melko etäällä. Hilupilttuu, kannattaa varoa.

Kemisti: Valkohaalarinen useimmiten kännissä örveltävä harmiton kanssaihminen.
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Keskisuomalainen: Paikallinen sanomalehti.

Kieliopinnot: Suomi, ruotsi, englanti ... useimmille pakollinen paha, joka on
kuitenkin suoritettava. Pahinta on läsnäolopakko, johon ei muuten (onneksi) täällä
olla totuttu.

Kielikeskus: Kieliopintoja järjestävä laitos.

Kirjasto: Paikka, josta voit lainata kurssikirjasi, jos sellaisen löydät. Matematiikan
kirjasto on Mattilanniemessä ja fysiikan/kemian kirjasto Ylistöllä (onnea vaan kirjan
löytämiseen, tuuripeliä ... ). Pääkirjasto on Seminaarinmäellä.

Koas: Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö. Tarjoaa mukavia asuntoja keskustan
ulkopuolelta, paitsi Hospa, Veturi ja Ratapiha-Kotiraide.

Kopiokone: Useimmille tuttu kapine viimeistään ensimmäisen luentokurssin
päätyttyä ja muutaman vuoden opiskelujen jälkeen olet myös täysin pätevä
kopiokoneen korjaaja. Näitä lojuu siellä sun täällä ympäri kampustasi.

Korkeakoululiikunta: Ryhmäliikuntaa, palloilua, kuntosalia ja paljon muuta
edullisesti liikuntadarralla!

Korppi: Entinen pintojenhallintajärjestelmä, jota kaikki kaiholla muistelevat.

Kortepohjan yo-kylä: paikallinen opiskelijalähiö, jossa suuri osa opiskelijoista asuu.
Siellä järjestetään myös osa (ihan himmeesti) pippaloista.

Kumisaapasbiologi: Ekologit ym. sellaiset metsässä haahuilijat, joiden houkuttelu
sivistyksen pariin voi olla vaikeaa.

Kuokkala: “Tois puoll Jyväsjärvee.”

Kuoppala: Matematiikkalegenda.

Känny: Ynnän epäsäännöllisesti ilmestyvä vappulehti.

L
Labra: ks. Laboratorio

Laboratorio: Kemistien leikkikenttä, jossa nämä valkotakit viettävät aikaa enemmän
kuin olisi hyväksi.

Labratakki: Valkoinen asuste, joka suojaa opiskelijaa itseltään labrassa. Radikaali
välittää edullisesti, Syrinx lainaa nopeimmille.

Laitos: Koulutusohjelman tapahtuma-areena, kaltaistensa kohtaamispaikka.

Laskuharjoitukset: ks. demonstraatiot.

Loimu: Luonnontieteiden opiskelijoiden ammattiliiton Jyväskylän paikallisjaosto.
Tarjoavat usein kaffii, pullaa ja työelämäpropagandaa
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LaTeX: TeXin lapsi, joka sekoitetaan turhan usein kevytmieliseen kaimaansa.

Laudatur: ks. syventävät opinnot.

Liikuntatarra: Pieni muovinpala, joka oikeanlaisella huolenpidolla muuttuu siksi 
toisenlaiseksi sixpackiksi ks. Korkeakoululiikunta

Lozzi: Ruokala kampuksella. Ruokalan nimi tulee kasvatustieteilijä Pestalozzista.

LuK: Alempi korkeakoulututkinto.

Lusica: Luonnontieteilijöiden Sikaryhmä ry eli kulttuurin soihdunkantaja

Luennoitsija: Henkilö, joka toisinaan yrittää tutustuttaa sinut kurssin sisältöön. 
Herättää sinut tarvittaessa.

Luento: Tilaisuus, jossa asiat siirtyvät luennoitsijan paperista kuulijoiden papereihin 
käymättä kummankaan pienissä harmaissa aivosoluissa. Toisinaan ei edes 
papereihin.

Löylyfunktio: Eli tuttavallisesti Läffä. Ynnän peräkärrysauna.

M
Macintosh = Mäkki: Enimmäkseen puhtaan matematiikan tutkijat hurmannut 
Omena. Varo, kuume leviää, vai leviääkö enää?

Madhouse: Mattilanniemen D-rakennus.

Maija: Mattilanniemen ravintola. Yliopiston parhaita ruokapaikkoja, ainakin 
kvantitatiivisesti. Hyviä ja halpoja munkkeja. Sijaintinsa vuoksi oivallinen Biokemian 
koelaboratorio.

Matemaatikko: Tilastojen valossa hän on vasenkätinen, musikaalinen, 
allergisuudesta ja likinäköisyydestä kärsivä miespuolinen henkilö, joka EI osaa 
laskea.

Matematiikka: Kaiken perusta(?)

Mattilanniemi: Niemi Lutakon lätäkön rannalla.

Myllis: ks. Myllyjärvi

Myllyjärvi: Eräs Koasin asuinpaikoista. Kukaan ei tunnusta asuvansa siellä.

Määritelmä: Aksiooma, totuus, jota ei todistella; lähtökohta.

N
N: (Mat. sl.) Luonnollinen luku, joka yleensä painelee kohti ääretöntä; lim ---> 
ääretön, n:nnen vuoden opiskelijoiksi voivat kutsua itseään täällä yli viisi vuotta 
viihtyneet.

Nobel-palkinto: Päämäärä, johon fyysikot ja kemistit tähtäävät.
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Noppa: Arpakuutio; Opintopiste.

Normaali: Harvemmin luonnontieteilijä, humanistista puhumattakaan.

O
Ohjaukset: Kannattaa käyttää hyväkseen.

Olut: Nestemäinen leipä.

Opettajalinja: Jos haluat opettajaksi, valitse tämä.

Opintolaina: Ei riitä elämiseen, juuri hengissä pysymiseen.

Opinto-opas: Löytyy sähköisenä tai sitten vaihtoehtoinen kirja (suosittelemme 
jälkimmäistä).

Opintopiste: Kullanarvoinen asia --- kuin mämmiä maalaisille. Pyydystyksessä 
loppukiri keväällä.

Opintoraha: Valtiolta kuukausittain tuleva avustus.

Opintotuki: Opintoraha + asumislisä + opintolaina.

Opiskelija: Laumaeläin, joka pukeutuu oman lajinsa värisiin haalareihin.

Opiskelijakortti: Suurimpia opiskelun etuja, alennuksia monissa tilanteissa, mm. 
kulkuneuvoissa. Saat maksettuasi JYYn jäsenmaksun ja tilattuasi sen itse.

Opiskelijoiden huone: Tila, jossa huomaat viettävästi aivan liian paljon aikaa 
ryystäen kahvia.

P
Perheasunto: Pitkän jonotuksen takana, ei paljoakaan kosketa ekavuotisia.

Perusopinnot: Alin yliopiston opintokokonaisuus, laajuus n. 25 op.

Piato: Agorassa sijaitseva aurinkoinen opiskelijaravintola.

Pii: (Mat. sl.) 3.14159265359...

Pikkujoulut: Geometrinen jono tilaisuuksia, joka suppenee kohti joulukuun 
puoliväliä. Yleensä aamulla toivoo jo joulunkin menneen.

Professorit: Henkilöitä, toistaiseksi enimmäkseen miehiä, jotka tietävät paljon tai 
ovat muuten vaan hyviä  suustaan tai sitten ei.

Projekti: Tapa monimutkaistaa yksinkertaisia toimenpiteitä ja yksinkertaistaa 
monimutkaisia.

Pruju: Käsittämätön pino paperia.
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Puistokemisti: Radikaalin tarjoama oppiarvo, joka sisältää mm. norjan ja tanskan 
opintoja sekä alkeet etanolin kotivalmistukseen. Ks. etanoli

Päärakennus: C-rakennus kampuksella.

Pörssi: kauppatieteilijöiden ainejärjestö. Rinnerieha on kiva, rohkenemme jopa 
suositella.

R
Radikaali: Atomi tai molekyyli, jolla on pariton elektroni; Jyväskylän yliopiston 
kemistit ry.

Raha: Jotain, mikä polttaa reiän taskuun. Jos sinulla on rahaa, ota housut pois.

Reaktioyhtälö: Näyttää mistä aloitetaan, ja mihin toivotaan päätyvän.

Rekrytilaisuus: Ilmaista viinaa, ruokaa, kyniä, korruptiosälää...

Rekursio: ks. Rekursio

Rene: ks. Rentukka

Rentukka: Kortepohjassa, olohuone niille kaikille joilla sellaista ei solussaan ole. 
Aamusta iltaan avoinna oleva opiskelijaruokala sekä kuntosali. Löytyy myös 
opiskelutiloja, jotka tosin ovat lähes aina varattuja.

Ristonmaa: Yksi Koasin asuinalueista.

Roninmäki: Maston juuressa, lisää Koasin asuntoja.

Ruisku: Jyväskylän paras ainejärjestölehti. Radikaalin kaksi kertaa vuodessa 
julkaisema pikkujoulujen- ja vapun alla.

S
Saunailta: Tilaisuus, jossa ei tarvitse saunoa tai juoda olutta, mutta toinen on silti 
pakollinen.

Selkkari: ks. Työselostus

Seminaari: Vastapainoa luennoille; kurssi, jossa opiskelijat opettavat toisiaan 
vuorotellen.

Seminaarinmäen mieslaulajat: TV:stä tuttu! Ainakin Suomen, ellei jopa maailman, 
ainoa technogrunge- rock-pop-soulreggaemieskuoro. Entisiä OKL:n miehiä. Lyhyesti 
Semmarit.

Seminaarinmäki: Kampusaluetta.

Skumppa: Kuplivainen alkoholijuoma, jota nautitaan varsinkin vapun aikaan.

Sohwi: Opiskelijakapakka, juotavien lisäksi tarjolla on myös ruokaa.

Solu: Asunto, jossa kaikilla omat huoneet ja yhteinen keittiö.
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SYL: Suomen Ylioppilaskuntien Liitto.

Syrinx: Linnun äänielin; Biologien paikallinen ainejärjestö.

Syventävät opinnot: Tämän opintokokonaisuuden eteen on vuodatettava 
aineopintojakin enemmän verta, hikeä ja kyyneliä.

T
Tentaattori: Tentin pitäjä ja arvostelija.

Tentti: Hiljainen tilaisuus, jossa voi tuntea itsensä tyhmäksi. Tilaisuudessa tulee 
viihtyä vähintään puoli tuntia. (Ammattilaiset kykenevät selviämään 
nopeamminkin!)

Tenttikuori: Kivikautinen jäänne, silti käytössä joillain kursseilla joissakin 
tiedekunnissa.

TeX: Hyväntahtoinen leijona, joka tekee useimmista matematiikan 
luentomonisteista lukukelpoisia. Tämän kollin nimen lausuminen saa jopa monitorin 
kostumaan. Äärettömän moninkertaisesti parempi kuin Office potenssiin 
OpenOffice!

Tiedekunta: Yliopiston osa; Matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan 
Jyväskylässä kuuluvat Bio- ja ympäristötieteiden laitos, Matematiikan ja 
tilastotieteen laitos, sekä Fysiikan- ja Kemian laitokset.

Tiltti: Tilastotieteen opiskelijoiden ainejärjestö.

Todistus: Jos ei muuta, näiden väsääminen viimein todistaa sinulle, että yliopistossa 
ei opiskella laskentoa kuten lukiossa, vaan matematiikkaa.

Tolppa: Arvosanalla yksi suoritettu kurssi. Tolppamaisteri: Tolpilla suoritettu 
maisterintutkinto.

Torpedokänni: “Turpa täynnä” -känni, jolloin henkilö makaa vatsallaan eikä voi 
edetä muuten kuin otsalihaksia rypistelemällä.

Triviaali: (mat. sl.) Itsestään selvä, lattea. jos luennoitsija käyttää ko. sanaa usein, 
kannattaa ehkä epäillä hänen tietämystään luennoitavasta aiheesta.

Tulostin: Yleensä harmaa/valkoinen laite, josta tulee ulos paperia.

Tulostuskiintiö: Kokonaisluku, joka kasvaa ja vähenee käytön mukaan.

Tuntiopettaja: Useimmiten opiskelija, pitää demoja tai ohjauksia.

Tutor: Uuden opiskelijan tuki ja turva, saa pommittaa kysymyksillä.

Tutortoiminta: Uusille opintonsa  aloittaville annettava pienryhmäohjaus.

Työselostus: Työn ja tuskan tulos, joka palautuu bumerangina korjattavaksi n. 
kolme kertaa.
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U
Uusien bileet: Yleensä syyskuun ensimmäisellä tai toisella viikolla ainejärjestöjen 
järjestämät isot bileet uusille opiskelijoille.

Uusintatentti: Näitä järjestetään vähintään yksi jokaisen tentin jälkeen. Ks. tentti

V
Vakkari: ks. Vakiopaine baarioppaasta

Valiokunta: Opinto- ja tiede-, sosiaali-, kulttuuri-, kehy-, liikunta- ja kansainvälinen 
valiokunta. Avoimia kaikille opiskelijoille.

Valkotakkibiologi: Sambalaiset  yms. labrassa aikaansa viettävät. Tunnistaa kesällä 
rusketuksen puutteesta.

Vappu: Viikon krapulaa edeltävät pari viikkoa.

Varasto: Labrassa oleva lasi-ja reagenssitavaralainaamo; yleensä kiinni kun sitä 
eniten tarvitsisi.

Vaxi: Ennen vahtimestari, ks. viksi.

Viksi: Virastomestari, mestari postin jakamisessa.

Virhe: Tulee tutuksi jo ensimmäisen kuukauden aikana. (vrt. Matemaatikko)

Volga: Ynnäläisen lempibiisi, joka on sanoitettu uudelleen ja paremmaksi

Välikoe: Kurssin välietappi, yleensä helpompi tapa läpäistä kurssi kuin loppukoe.

Y
YK: Yhdistyneet Kieltenlukijat

Yksi: 1-6 (ravintola-annosta). Käyttö: “Mennään yhdelle”. Vrt. Pari (7-12) ja 
Monta (13-n).

Yliopisto: Paikka, jossa vietät seuraavat 7-n vuotta, jos et anna periksi sitä ennen.

Ylioppilaskunta: Organisaatio, johon kaikki opiskelijat kuuluvat. Omistaa mm. 
Kortepohjan ylioppilaskylän ja Ilokiven.

Ylistö: Fyysikan laitoksella sijaitseva sapuskapaikka. Kansankielessä “Hiukkanen”.

Ylistönrinne: Huokausten sillan tuolla puolen.

Ynnä: + -merkki; Fysiikan, matematiikan, tilastotieteen ja tietotekniikan 
opiskelijoiden oma ainejärjestö.

Ynnän approbatur: Keväisin Kauppakadun approbaturin ’indie’ versio, jossa ei 
tarvitse jonottaa niin paljon. Kuitenkin se alkuperäinen Jyväskylän Appro, since the 
70s! Porukkaa on kuitenkin riittävästi. Toimitus suosittelee!

YTHS: Apua kaikkeen mahdolliseen
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Z
Z: Kokonaislukujoukko.

W
Word: Ohjelma, joka kaatuu useammin kuin kävelemään opetteleva lapsi. Ks. www. 
openoffice.org tai TeX. Jos joku on villillä päällä ja haluaa Officen, niin yliopisto 
tarjoaa lisenssiä ilmaiseksi opiskelijoiden käyttöön.

Ä
Änkyrimato: Entinen valkomato. Metsiemme urhea pikku sissi, joka tulee tutuksi 
jokaiselle bilsarille viimeistään ensimmäisellä Haimin luennolla.

Äänielin: Syrinxin lehti.

Linkkivinkit
Jyväskylä tutuksi:
http://www.jyvaskyla.fi/
http://kartta.jkl.fi/
Tietoa:
http://www.wikipedia.org/
https://www.google.fi/
Yliopistoa ja opiskelua:
http://www.jyu.fi/
https://www.jyu.fi/science/fi/ohjeita-opiskelijalle
https://jyu.finna.fi/
https://kielikeskus.jyu.fi/
http://kirjasto.jyu.fi/
http://www.jyu.fi/rekrytointi/
http://isamail.jyu.fi/
https://sis-jyu.funidata.fi/

http://www.jyvaskyla.fi/
http://kartta.jkl.fi/
http://www.wikipedia.org/
https://www.google.fi/
http://www.jyu.fi/
https://kielikeskus.jyu.fi
http://kirjasto.jyu.fi
http://www.jyu.fi/rekrytointi/
http://isamail.jyu.fi/
https://sis-jyu.funidata.fi/
https://jyu.finna.fi
https://www.jyu.fi/science/fi/ohjeita-opiskelijalle
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Opiskelijakortista:
https://frank.fi/fi/
Opiskelijaelämää:
http://www.yths.fi/
http://www.nyyti.fi/
https://www.semma.fi/
http://www.jyy.fi/
http://www.jylkkari.fi/
http://weather.jyu.fi/
http://navi.jyu.fi/
Asuntoa:
http://www.koas.fi/
http://www.kortepohja.fi/
 http://www.ovv.com
http://www.jva.fi
Matkustaminen:
http://www.matkahuolto.fi/
http://www.vr.fi/
http://linkki.jyvaskyla.fi/
http://www.onnibus.com

Tiedekuntia:
http://www.jyu.fi/it/
http://www.jyu.fi/science/

Laitoksia:
http://www.jyu.fi/it/laitokset/cs/
http://www.jyu.fi/it/laitokset/mit/
http://www.jyu.fi/science/laitokset/bioenv
http://www.jyu.fi/science/laitokset/fysiikka/
http://www.jyu.fi/science/laitokset/kemia/
http://www.jyu.fi/science/laitokset/maths
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http://www.matkahuolto.fi/
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http://www.jyu.fi/science/
http://www.jyu.fi/it/laitokset/cs/
http://www.jyu.fi/it/laitokset/mit/
http://www.jyu.fi/science/laitokset/bioenv
http://www.jyu.fi/science/laitokset/fysiikka/
http://www.jyu.fi/science/laitokset/kemia/
http://www.jyu.fi/science/laitokset/maths
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Puuhasivut - piirrä kuvia
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