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ALUKSI

 
 
paljon onnea opiskelupaikkasi johdosta! Ensimmäinen etappi on nyt saavutettu, mutta paljon on
vielä edessä. Syksyllä pääset tutustumaan omin silmin opiskelijaelämään, joka kaikessa
uutuudessaan ja hektisyydessään voi pistää pääsi aivan pyörälle. 
 
Voin kuvitella, että mielessäsi pyörii jo nyt noin tuhat kysymystä tuleviin opintoihisi liittyen.
Tämän lehden olisi tarkoitus  toimia oppaana, johon tutustumalla pääsi yläpuolella leijuvien
kysymysmerkkejen tulisi harventua huomattavasti. Lupaan, että kun aloitat  pohtimaan
opintojasi jo kesäloman aikana, pysyt opintojen alkaessa paljon helpommin kartalla kaikesta.
 
Tämä infopaketti sisältää yleisiä asioita opiskelusta ja ainejärjestöstä. Sen lisäksi tänne on
listattu muun muassa kaikki fuksien vastuulla olevat tehtävät kaudella 2019-2020, joihin sinun
kannattaa tutustua jo valmiiksi. Suosittelemme sinua myös vierailemaan Tombolon nettisivuilla
osoitteessa tombolo.fi ja seuraamaan meitä Instagramissa (tombolo_ry), jotta saat kattavan
kuvan ainejärjestömme toiminnasta.
 
Tämän lehden lisäksi neuvoja saa tietysti myös tuutoreilta ja muilta vanhemmilta opiskelijoilta.
Autamme sinua aina mielellämme!
 
 
 
Tervetuloa Tomboloksi!
 
Terveisin, Laura
- Tombolo ry:n sihteeri

Hei fuksi,



SMART START
Syksy tuo tullessaan uusia haasteita ja kokosimme sitä
varten teille lyhyen Smart strartin, olkaa hyvä! 
 
  1. Olkaa avoimin mielin  niin uusia opintoja, kaupunkia
sekä ihmisiä kohtaan. Asenne ratkaisee ja avoimin mielin
ollessa saatte opinnoista ja sen mukana tuomista
tapahtumista ja yhteisöstä eniten irti. 
 
2. Polkupyörä, mitä mainioin  kulkuväline  täällä
Joensuussa. Pyörällä pääsee näppärästi kaikkialle kesät
talvet ja näin  Lidlikään  ei tunnu kaukaiselta matkalta.
Pyöräilyn tuoman hyötyliikunnan lisäksi muukin liikunta
on tärkeä muistaa! 
 
3. Syö ja tee ruokaa vaikka pakkaseen fuksiviikkoja varten
ellet halua elää pikapuurolla tai nuudeleilla kiireisen
aikataulun vuoksi.  Myös nopeasti ja helposti tehtävä
ruoka on hyvä ajatus.  Tapahtumien ja pitkien päivien
vuoksi omia eväitä kannattaa ottaa myös mukaan
välttääkseen nälkäkiukut. 
 
4. Nukkukaa  tapahtumien ja kiireiden ohella aina kun
kerkeätte. Muistakaa ettei päiväunien merkitystä pidä
vähäksyä sillä illan tapahtumat voivat rokottaa yöunia
merkittävästi. Säännöllisen unirytmin löytäminen on
myös tärkeää ja auttaa kaiken uuden oppimisessa ja
jaksamisessa muutenkin. 
 
5. Kaverien ja sosiaalisen yhteisön löytämisen tärkeyttä ei
voi edes tarpeeksi painottaa. Kaverit auttavat
kiperimmissäkin tilanteissa ja saat heistä tarvittaessa
vertaistukea sekä mahtavaa seuraa
kampuksen ulkopuolellekin!

Terveisin, tuutorit



SIVUAINEITA
Omia sivuaineita pitäisi alkaa pohtia viimeistään syksyllä heti opintojen alettua. Jotkut sivuaineiden
kurssit (ja mm. vieraat kielet) voivat alkaa heti syyskuussa, joten muistathan ilmoittautua mukaan
mahdollisimman nopeasti, mikäli kurssille haluat. 
 
Valinnan mahdollisuudet ovat sivuaineissa valtavat, ja weboodin kurssiselostuksista voi olla joskus
vaikea ottaa selvää. Niille, jotka ovat valinnoistaan epävarmoja, paras vinkki onkin vain valita kurssi ja
mennä kokeilemaan, josko sen luennot osoittautuisivat itseä kiinnostaviksi. 
 
Seuraavassa muutama Tombolon jäsen esitettelee yleisesti maantieteen ja ympäristöpolitiikan
opiskelijoiden keskuudessa suosittuja sivuaineita ja avaa hieman niiden sisältöä.

Biologian sivuaineen voi suorittaa lyhyenä tai
pitkänä. Kaksi ensimmäistä kurssia menee
tavallisesti syksyllä ja kaksi jälkimmäistä keväällä.
Lyhyeen oppimäärään kuuluu neljä kurssia: Solu-
ja molekyylibiologian perusteet, Eliökunnan
monimuotoisuus, Ekologian perusteet ja
ekosysteemien toiminta sekä Ympäristöriskit ja
ympäristöterveys (yht. 30 op.).
 
 Pitkään oppimäärään kuuluvat kurssit: Biokemian
perusteiden harjoitukset; Kehitysbiologia; Eläinten
lajintuntemus, selkärangattomat; Eläinten
lajintuntemus, selkärankaiset; Kasvien
lajintuntemus; Kasvibiologia; Kasvi- ja sienitieteen
kenttäkurssi; Eläinfysiologia ja histologia;
Genetiikka ja evoluutiobiologia; Eläintieteen
kenttäkurssi ja Eliökunnan monimuotoisuus
harjoitukset (yht. 30 op.). Biologian pitkään
sivuaineeseen kuulu edellä mainittujen kurssien
lisäksi erilaisia kenttä- ja laboratoriokursseja sekä
syventäviä opintokokonaisuuksia. Eniten
päänvaivaa monilla aiheuttaa eläinten ja kasvien
lajintuntemukset, joissa pitää opiskella ulkoa
niiden tieteellisiä nimiä. 

Biologia

Pedagogiset opinnot
Pedagogisiin opintoihin on erillinen haku keväällä.

Haussa on tavallisesti haastattelu ja joku muu

tehtävä, joista pitää molemmista osioista saada

vähintään puolet pisteistä tullakseen hyväksytyksi.

Maantieteen puolella on kymmenen aloituspaikkaa

vuosittain opettajiksi pyrkijöille. Maantieteen

aineenopettajaksi aikoville pedagogiset opinnot

ovat pakolliset ja niiden laajuus on yhteensä 60

opintopistettä. Opinnot jakautuvat monilla sekä

kandi- että maisterivaiheeseen. Pedagogiset

opinnot koostuvat tavallisista luentokursseista ja

tämän lisäksi opetusharjoitteluista.

Opetusharjoittelut tapahtuvat pääosin Joensuun

normaalikouluilla keskustassa ja Rantakylässä. 

Hyvin usein biologiaa opiskelevat opettajiksi

aikovat maantieteen opiskelijat, mutta sitä voi

lukea nekin, jotka eivät opettajaksi halua ryhtyä.

Biologian opetus Joensuun kampuksella tapahtuu

pääosin Natura-rakennuksessa. 

- Joona



Ympäristöoikeutta voi opiskella sekä lyhyenä (25
op) että pitkänä (60 op) sivuaineena. Itse päädyin
opiskelemaan ympäristöoikeuden 25 nopan
perusopinnot näin kandivaiheessa, ja
maisterivaiheeseen siirryttyäni jatkan sitten
aineopintojen kimpussa. Ympäristöoikeus pitkänä
sivuaineena vaatii motivaatiota ja mielenlujuutta,
sillä aineopinnot sisältävät kandidaatintutkielman
kirjoittamisen, mikä karsii aika tehokkaasti
sivuaineopiskelijoita pois kursseilta.
 
Ympäristöoikeus ei ole ympäristöpolitiikan
opiskelijoille pakollinen sivuaine, mutta sen
opiskelua suositellaan kovasti. Lyhyessä
sivuaineessa kursseja on viisi, ja ne on suunniteltu
käytäväksi vuoden aikana. Ennen ensimmäisen
oikiksen kurssin käymistä sivuaineopiskelijoita
suositellaan käymään Oikeustieteen perusteet-
kurssi, jonka suorittamisen jälkeen opiskelijalla
tulisi olla perusvalmiudet suoriutua oikeustieteen
opinnoista.
 
Perusopintojen ensimmäinen kurssi on
ympäristöoikeuden perusteet, joka suoritetaan
käymällä luennoilla, kirjoittamalla
oppimispäiväkirja ja tekemällä erilaisia luennoilla
jaettavia tehtäviä. Kurssilla tutustutaan laajasti
ympäristöoikeuteen, erilaisiin oikeuslähteisiin ja
ympäristöhallintoon. Kurssi voi tuntua todella
työläältä ja haastavalta, etenkin jos ei ole ennen
opiskellut oikiksessa. Kurssilla on kuitenkin
huomioitu, että lähes puolet osallistujista on
sivuaineopiskelijoita, jonka vuoksi luennoilla
harjoitellaan myös esimerkiksi oikeanlaista
vastaus- ja kirjoitustekniikkaa.
 
 

Ympäristöoikeus

Ympäristöoikeuden perusteiden jälkeen tulevat
kurssit ovat keskittyneet tarkemmin tiettyyn
ympäristöoikeuden osaan, kuten luonnonvara- ja
luonnonsuojeluoikeuteen tai kaavoitus- ja
rakentamisoikeuteen.
 
Ympäristöoikeuden kursseilla on usein valittavana
eri suoritustapoja, joista voi päättää itselleen
sopivimman. Kurssit voi yleensä suorittaa
tenttimällä kurssimateriaalit, jolloin luennot eivät
ole pakollisia, tai laatimalla oppimispäiväkirjan
luentojen pohjalta. Oppimispäiväkirjan kylkeen
tehdään usein myös joukko tehtäviä, joita tekemällä
lakeihin ja pykäliin pääsee tutustumaan
perinpohjaisesti ja oppimaansa pääsee oikein
kunnolla soveltamaan. Itselleni mieluisin
suoritustapa on juurikin oppimispäiväkirjan ja
tehtävien tekeminen, sillä niitä tekemällä joutuu
oikeasti paneutumaan asiaan sekä pohtimaan
syvällisemmin kuulemaansa ja lukemaansa.
Ympäristöoikeuden kurssit ovat välillä aikamoisia
työmaita, mutta mielestäni ne ovat olleet
ehdottomasti hyödyllisimpiä ja opettavaisimpia
kursseja, mitä olen yliopistossa käynyt.
-Sanni

Pedagogiset opinnot sisältävät paljon ryhmätöitä ja
monilla kursseilla on läsnäolopakko, joten tämä on
hyvä ottaa huomioon aikatauluja suunnitellessa.
Tämän lisäksi tenttimateriaalia on monesti vain
rajallinen määrä (kirjaston kirjat yms.), joten niiden
varaamisessa ja lainaamisessa kannattaa olla
skarppina. Kaikkien aineiden aineenopettajilla on
yhteiset opinnot, joten kursseilla tulee helposti
tutustuttua myös muiden ainejärjestöjen
opiskelijoihin. Opetus tapahtuu pääosin Carelia-
rakennuksessa sekä Futuralla.
 -Joona

Monitieteiset ympäristöopinnot
Monitieteisissä ympäristöopinnoissa on

mahdollista suorittaa joko perusopinnot (25 op) tai

aineopinnot (25 op + 35 op). Kokonaisuus on jaettu

neljään eri moduuliin, jotka ovat luonto,

yhteiskunta, oikeus ja kulttuuri. Opintoihin kuuluu

viisi pakollista kurssia, joista yksi on verkossa

suoritettava johdantokurssi, ja loput neljä kurssia

ovat eri moduulien peruskursseja. Kaikille

pakollisten kurssien jälkeen saa valita vapaasti,

mitä opintokokonaisuuteen kuuluvia kursseja

haluaa suorittaa.

 

Itselläni kokonaisuus on hydrobiologia- ja

ympäristöterveyspainotteinen. Kursseja löytyy

laidasta laitaan, eli kokonaisuudesta löytyy

varmasti jokaiselle jotakin. Mielestäni erityisen

hyviä kursseja olivat esimerkiksi ekotoksikologian

perusteet ja uhanalaisuuden biologia, joista

molemmista on ollut hyötyä myös mantsan ja

ympäristöoikeuden kursseilla.

 

 



Geoinformatiikan teemoja sivuaa hiukan eri

näkökulmasta myös Geospatiaalisen analyysin

sivuaine, jonka lisäksi geoinformatiikan

opiskeluun voi syventyä myös maisterivaiheen

geoinformatiikan suuntautumisvaihtoehdossa.

Geoinformatiikan opinnoista on hyötyä

pääaineesta riippumatta, sillä varsinkin

ympäristöalan työtehtävissä paikkatieto-osaamista

tarvitaan usein, joten sen osaaminen onkin hyvin

arvostettua. 

-Janne

Venäjä- ja rajatutkimuksen opintokokonaisuus on

yksi historia- ja maantieteenlaitoksen tarjoamista

sivuaineista. Opintokokonaisuus on 25

opintopisteen kokonaisuus, johon voi sisällyttää

opintoja niin Venäjän kielestä ja kulttuurista,

yhteiskuntatieteistä sekä historiasta. Pakollisia

opintoja kokonaisuuteen kuuluu Venäjän

maantieteestä, kansantutkimuksesta ja rajojen

historiasta. Venäjä- ja rajatutkimukseen

sisällytettävät kurssit ovat 3-5 opintopisteen

arvoisia, joten opiskelijalle jää paljon valinnanvaraa.

Opintokokonaisuus sopii hyvin

yhteiskuntamaantieteen opiskelijoille ja

opintokokonaisuuteen voi sisällyttää myös Pietarin

excursio -kurssin. 

-Ekku

Venäjä- ja rajatutkimus

GIS, eli geoinformatiikka eli gissi, tarkoittaa
yksinkertaisuudessaan paikkatiedon käsittelyä
paikkatieto- ohjelmistoilla. Sen avulla voidaan
esimerkiksi optimoida joukkoliikenteen reittejä,
tutkia satelliittikuvien avulla ympäristömme
muuttumista, tai vaikka tunnistaa
lumivyöryherkkiä alueita. Ensimmäisillä kursseilla
opiskelu aloitetaan yksinkertaisten karttaesitysten
teosta kohti haastavampia ja soveltavampia
paikkatietoanalyysejä. Karttojen tekeminen voi
välillä tuntua haastavalta, mutta se on myös hyvin
palkitsevaa. Geoinformatiikan sivuaineessa
kursseja tarjotaan niin omalla maantieteen
laitoksella, mutta myös metsä- tietojenkäsittely-
sekä tilastotieteiden oppiaineissa, joiden
valikoimasta voidaan valita itseä kiinnostavat
kurssit. 

Geoinformatiikka

Opiskelen pääaineenani ympäristöpolitiikkaa,
mutta mielestäni on myös tärkeää ymmärtää
ympäristön toimintaa ja sen eri mekanismeja,
minkä vuoksi halusin opiskella sivuaineena myös
ympäristötieteitä ja biologiaa.
 
Monitieteisissä kurssit eivät kuitenkaan rajoitu
vain biologian kursseihin, vaan opintotarjonnasta
pääsee valitsemaan vapaasti itseään kiinnostavat
kurssit. Kun opintoja käy laajasti eri laitosten
valikoimista, myös muiden tieteenalojen
ympäristökäsitys aukeaa itselle selkeämmin, ja
asioita oppii katsomaan aivan uusista
näkökulmista. Koen monitieteisten opiskelun
täydentävän hyvin pääaineeni opintoja, ja uskon
että niiden opiskelusta tulee olemaan hyötyä
myös työelämässä.
-Sanni



Tervetuloa luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden asiantuntijayhteisöön!

Onnittelut opiskelupaikastasi ja tervetuloa opiskelijajäseneksi Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimuun! Me
olemme luonnon-, ympäristö- ja metsätieteellisten alojen korkeimmin koulutettujen asiantuntijoiden yhteisö. Teemme joka
päivä töitä sen eteen, että nykyinen ja tuleva työelämä tarjoaa Sinulle palkitsevia mahdollisuuksia. Ajamme asiaasi sekä isoja
työntekijäryhmiä koskevissa työmarkkinaneuvotteluissa että työpaikalla eteesi tulevissa yksittäisissä tilanteissa. Tuotamme
Sinulle korkealaatuisia palveluita ja tutkittua tietoa oman osaamisesi sekä ura- ja työllistymismahdollisuuksiesi
kehittämiseen. Vaikutamme yhteiskunnallisesti loimulaisten alojen elinvoimaisuuden edistämiseen. Tarjoamme Sinulle
rahanarvoisia jäsenetuja hyödyllisistä tuotteista ja palveluista. Tuemme ja autamme Sinua läpi koko opiskelu- ja työelämäsi.

 
 
 
Loimussa on noin 14  000 jäsentä, joista lähes 3 000 opiskelijajäseniä. Kuulumme korkeasti koulutettujen keskusjärjestö
Akavaan, ja olemme yhdessä muiden akavalaisten järjestöjen kanssa saavuttaneet suomalaisille korkeasti koulutetuille
työntekijöille kollektiiviset työ- ja virkaehtosopimukset, vuosilomajärjestelmän, perhevapaajärjestelmän sekä monia muita
asiantuntijoiden työelämää parantaneita yhteiskunnallisia uudistuksia.
Liity siis mukaan joukkoomme ja tutustu yhteisöömme. Kenties saamme Sinusta myös aktiivisen vaikuttajan Loimun
toiminnassa. Ensimmäisen vuoden kandidaattivaiheen opiskelijana tarjoamme jäsenyyden Sinulle vuodeksi eteenpäin!
Lisätietoa Loimusta ja sen tarjoamista palveluista saat osoitteesta www.loimu.fi.
 
Loimuavin terveisin alan asiantuntijoiden puolesta,
Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry

Tee rohkeita valintoja, löydä omat juttusi ja porukkasi

Loimu on Sinua varten – Loimussa voit vaikuttaa

Opintojesi aikana Sinulla on mahdollisuus löytää omat mielenkiinnon kohteesi. Kokeile rohkeasti erilaisia kursseja ja
sivuaineita, järjestötoimintaa, yritysvierailuja, konferensseja, tapahtumia. Heittäydy täysillä mukaan kaikkeen opiskeluusi
liittyvään. Nauti, koe ja opi niin onnistumisista kuin virheistäkin. Kasvamisesi korkeasti koulutettuna asiantuntijana ja
ammattilaisena on juuri alkanut ja jatkuu läpi koko elämän.
Nykyiset opiskelukaverisi ovat tulevia kollegoitasi, asiakkaitasi, yhteistyökumppaneitasi. Te työllistytte asiantuntijatehtäviin
ihmiskunnan hyvinvoinnin ja maapallomme tulevaisuuden kannalta avainaloille. Loimun opiskelijatoiminta tarjoaa Sinulle
erinomaisen mahdollisuuden tutustua uusiin, samanhenkisiin ihmisiin, joiden kanssa voit saada yhdessä aikaan isoja asioita
sekä nyt opiskeluaikana että tulevaisuudessa työelämässä

 
Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry on 14  000-jäseninen akavalainen edunvalvonta- ja palvelujärjestö.
Koulutukseltaan jäsenet ovat biologeja, biotieteilijöitä, kemistejä, geologeja, limnologeja, metsänhoitajia, ympäristötieteilijöitä,
meteorologeja, maantieteilijöitä, tilastotieteilijöitä, fyysikoita, matemaatikoita – ja monia muita luonnontieteiden,
ympäristötieteiden ja metsätieteiden ammattilaisia.

Mikko Salo
Toiminnanjohtaja
 
 
 





HALLITUS 2019
Mikä hallitus?
 
Hallitus on ainejärjestömme Tombolo ry:n toimintaa pyörittävä 10-henkinen,
eri vuosikurssien opiskelijoista koostuva porukka. Se ei siis ole sama asia kuin
koko ainejärjestö, johon kuuluvat kaikki Tombolon jäsenet. Hallitus vastaa
ainejärjestön päivittäisistä toiminnoista, tapahtumien ja toiminnan
organisoinnista, Tombolon jäsenistön edunvalvonnasta, pitää yhteyttä
yhteistyökumppaneihin sekä toimii linkkinä opiskelijoiden ja yliopiston välillä.
 
Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi. Uusi hallitus valitaan vuosittain
ainejärjestön jäsenten äänestyksellä syksyisin järjestettävässä syyskokouksessa,
mutta vanha hallitus jatkaa toimintaansa aina vuodenvaihteeseen saakka.
Jokaiselle hallituslaiselle annetaan jokin vastuualue, johon liittyy ennalta
määriteltyjä tehtäviä. Yksin ei kuitenkaan ikinä tarvitse puurtaa, sillä muut
hallituslaiset auttavat ja neuvovat tarvittaessa. Oman vastuualueen tehtävien
lisäksi hallituksen jäsenet osallistuvat kerran kuussa järjestettäviin hallituksen
kokouksiin, joissa keskustellaan ainejärjestöä koskettavista ajankohtaisista
aiheista sekä päätetään muun muassa järjestettävistä tapahtumista,
rahankäytöstä ja sidosryhmätyöstä.
 
Hallituksen kautta pääset tutustumaan lähemmin uusiin ihmisiin oman
ainejärjestön sisällä, mutta myös sen ulkopuolella. Tombolon hallitus on
perinteisesti ollut hyvin ”nuori” ja koostunut usein alempien vuosikurssien
opiskelijoista, eli kannattaa olla siis valppaana heti opintojen alussa, jos haluat
jo fuksivuonna mukaan hallitukseen. Lähde siis rohkeasti mukaan
vaikuttamaan, harjoittelemaan vastuunkantoa ja pitämään hauskaa!

Tombolo ry:n hallitus 2019

Puheenjohtajana olen päävastuussa järjestömme toiminnasta. Käytännön
tehtäviä ovat esimerkiksi hallituksen kuukausittaisten kokousten johtaminen,
esityslistojen valmistelu, kokouskutsujen lähettäminen sekä yhteydenpito
laitoksen, yliopiston ja muiden ainejärjestöjen suuntaan. Näiden lisäksi edustan
ainejärjestöämme erilaisissa tapahtumissa ja kokouksissa, sekä toimin
opiskelijaedustajana laitoksemme opetusnäytelautakunnassa. Puheenjohtajana
pitelen ainejärjestön lankoja käsissäni, ja pyrin olemaan kokonaisvaltaisesti
perillä järjestömme ja hallituksemme asioista, sekä auttamaan ja tukemaan
muita hallitustoimijoita parhaani mukaan. Puheenjohtajana minun tulee olla
tietoinen esimerkiksi järjestön talousasioista, sosiaali- ja koulutuspoliittisista
asioista sekä tapahtumien järjestelyistä. Tehtäviini kuuluu vahvasti myös
toiminnan kehittäminen, organisointi, suunnittelu, tiedotus sekä sisäinen ja
ulkoinen viestintä. Puheenjohtajan tehtävät vaihtelevat paljon PJ:n omien
kiinnostuksenkohteiden ja persoonan mukaan, eli jokaisen puheenjohtajan
kausi ja vastuut ovat hiukan erilaiset. Puheenjohtajalla on hyvä olla jo
kokemusta hallitustyöskentelystä, jonka vuoksi hallituksen puheenjohtajat ovat
harvoin ensimmäisen vuoden opiskelijoita.
- Sanni Penttinen

Puheenjohtaja &
 Varapuheenjohtaja



Varapuheenjohtajan tehtävä on toimia puheenjohtajan sijaisena silloin, kun tämä on estynyt
hoitamaan tehtäväänsä. Näin kuitenkin tapahtuu vain harvoin, jos koskaan, ja todellisuudessa
varapuheenjohtajan tehtävänä onkin tukea ja auttaa puheenjohtajaa, sekä tarvittaessa myös muita
hallituksen jäseniä tehtävissään. Puheenjohtajan tavoin VPJ:n tulee olla kartalla siitä, mitä koko
hallituksen sisällä tapahtuu.
-Tuuli Tidenberg

Sihteerin perinteisin tehtävä on huolehtia pöytäkirjojen laatimisesta, julkaisusta ja
allekirjoitusten hankinnasta. Tämän lisäksi Tombolon sihteerin tehtäviin kuuluu muun
muassa nettisivujen ylläpitoa ja muuta hallitusta avustavia tehtäviä, kuten tapahtumien
järjestämistä ja fuksilehden toimittaminen. Sihteeri tietää aina, mitä ainejärjestössä tapahtuu
ja hänen puoleen on hyvä kääntyä kysymysten kanssa.
-Laura Hämäläinen

Taloudenhoitaja huolehtii Tombolon taloudesta ja kaikesta rahaliikenteestä.
Ensisijaisesti tehtäviin kuuluu laskujen maksaminen ja laskuttaminen, kirjanpidon
teko, budjetin luominen sekä loppuvuodesta tehtävä tilinpäätös. Lisäksi
taloudenhoitaja ostaa hallituksen kokousiin eväät ja samalla huolehtii, ettei
ainejärjestön budjetti ylity (liiaksi).
-Camilla Aspivaara

 
Sosiaali- ja koulutuspoliittisilla vastaavilla on hallituksessa vastuullaan
ainejärjestömme opiskelijoiden edunvalvonta. Sopo-kopo huolehtii siis niin
opiskelijoiden hyvinvointiin kuin koulutuksen laatuunkin liittyvistä asioista.
Toimimme linkkinä esimerkiksi opiskelijoiden ja laitoksen välillä. Voimme viedä
palautetta opinnoista eteenpäin ja otamme sitä mielellämme vastaan.
Tehtävämme on myös valvoa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista ja
meidän puoleemme voikin kääntyä erilaisissa ongelmatilanteissa
luottamuksellisesti.
 
Ainejärjestössämme on kaksi sopo-kopoa, ympäristöpolitiikalla ja maantieteellä
kummallakin omansa. Teemme keskenämme tiivistä yhteistyötä, ja käytännössä
tehtäviimme kuuluukin mm. edunvalvontajaoston ja ainejärjestön hallituksen
kokouksissa käyminen, erilaisten kuulumiskyselyiden toteuttaminen, sekä
opiskelijoiden tiedottaminen ajankohtaisista asioista. Sopo-kopoihin voi aina olla
yhteydessä, ja meidät tavoittaa helposti sähköpostista
edunvalvonta.tombolo@uef.fi
- Pinja Leino ja Heta Stenberg

 
Liikuntavastaavan paikka on täydellinen, jos haluaa mukaan päättämään
yhteisistä asioista ja on urheilullisesti aktiivinen. Liikuntavastaavana pääsee
mukaan ainejärjestön kokouksiin ja omaa äänioikeuden päätöksissä.
Vastuualueisiin kuuluu tiedotus liikunta-asioihin liittyvissä asioissa sekä
osallistuminen liikuntavuoroille yhteistyössä muiden ainejärjestöjen
liikuntavastaavien kanssa.
-Jooa Itämäki

Järkkäilemme Tombololle monenlaisia hauskoja tapahtumia peli-illosta
sitseihin ja poikkitieteellisiin kemuihin! Tässä hommassa pääsee
tutustumaan uusiin tyyppeihin, sillä teemme paljon yhteistyötä muiden
ainejärjestöjen tapahtumavastaavien kanssa. Tapahtumavastaavana pääsee
myös käyttämään luovuutta oikein toden teolla, sillä erilaisten tapahtumien
suunnittelussa vain mielikuvitus on rajana.
-Sonja Ryhänen, Ella Mustonen ja Santeri Ronkainen
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Terveisiä SYY-Joensuulta!

Hei sinä uusi opiskelija ja onneksi olkoon opiskelupaikasta! Me olemme SYY-Joensuu ja toivotamme sinut
tervetulleeksi Joensuuhun ja mukaan toimintaamme.
 
Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat ry (SYY) on jokaisen valtio-, hallinto- tai yhteiskuntatieteitä
opiskelevan oma etujärjestö. SYY ry:n kattojärjestönä toimii akavalainen Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut
ry (YKA). SYY ry:n jäsenistö muodostuu YKA:n perustutkintoa suorittavista jäsenistä. SYY ry:n jäsenmäärä on
noin 2500.
 
SYY valvoo yhteiskunnallisen alan opiskelijoiden etuja niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. SYY:llä
on kahdeksan omaa paikallisjärjestöä ympäri Suomen. SYY:n toimintaa valtakunnallisella tasolla koordinoi
liittohallitus, jossa on edustaja jokaisesta paikallisjärjestöstä. Sinun oma paikallisjärjestösi on SYY-Joensuu.
 
SYY-Joensuu järjestää jäsenilleen monipuolisesti erilaisia työelämäaiheisia tapahtumia. Järjestön
tavoitteena on tiivistää alan opiskelijoiden ja työelämän välisiä suhteita. Järjestämme säännöllisesti mm.
työpaikkavierailuja ja koulutustilaisuuksia. Lisätietoa meistä löydät Facebook-sivuiltamme sekä
Instagramista (@syy_joensuu). Nämä kanavat kannattaa ottaa haltuun, jotta tiedät mitä tapahtuu ja milloin!
 
SYY-Joensuu tekee myös paljon yhteistyötä paikallisten ainejärjestöjen kanssa. Yhteistyöainejärjestöjämme
Joensuussa ovat Legio ostiensis ry, Tombolo ry sekä Praxis ry. Tapahtumiimme ovat tervetulleita kaikkien
yhteistyöainejärjestömme jäsenet. SYY-Joensuun toiminnan kautta on helppo saada ystäviä myös oman
ainejärjestön ulkopuolelta. Lähtemällä mukaan toimintaamme pääset myös verkostoitumaan aina
valtakunnallisella tasolla saakka oman alasi opiskelijoiden kanssa ja tutustumaan samalla tulevaisuuden
työkollegoihisi.
 
SYY-Joensuu odottaa innolla uusia toimijoita mukaan joukkoonsa! Olemme heti ensimmäisestä viikosta
alkaen mukana menossa ja esittelemässä toimintaamme uusille opiskelijoille. Meihin voit törmätä
kampuksella erilaisten fuksitapahtumien merkeissä. Myöhemmin syksyllä järjestämme uusien illan sekä
paljon muuta kivaa toimintaa.
Syksyllä nähdään!

Susanna Remes

 Puheenjohtaja, SYY-Joensuu
syy.joensuu@gmail.com

SYY-Joensuun löydät myös somesta!
Instagram: syy_joensuu // Facebook: https://www.facebook.com/SYY-Joensuu-298498240175520/ //
SYY:n kotisivut: https://www.yhteiskunta-ala.fi/syy/ // YKA:n kotisivut: https://www.yhteiskunta-ala.fi/





TO DO-LISTA
Haalarit
 
Fuksit vastaavat itse omien haalareidensa hankinnasta. Haalarit
rahoitetaan sponsorien avulla, joille myydään mainospaikkoja
haalareista. Yhden mainospaikan hinta liikkuu 150-300 € välillä
riippuen mainospaikan sijainnista. Sponsoreina voivat toimia
paikalliset yritykset, tuttavien yritykset sekä esimerkiksi
ammattiliitot. Myös Tombolon hallitukselta kannattaa kysyä
voimassa olevista yhteistyösopimuksista, jotka sisältävät
sponsoroinnin.
 
Sponsorien kerääminen kannattaa aloittaa heti opintojen alettua,
sillä paikkoja on Joensuussa kuitenkin rajoitetusti. Sponsoreita voi
lähestyä sähköpostitse, puhelimitse tai käymällä paikan päällä.
Sponsorin varmistuttua kirjoitatte sopimuksen, jonka pohjan saatte
hallitukselta. Sponsori maksaa
mainospaikasta Tombolon tilille, mistä haalarilasku loppujen
lopuksi maksetaan. Kun riittävä määrä sponsoreita (> 6 kpl) on
hankittu, tulee teidän selvittää, monetko haalarit tilataan ja missä
koossa.
 
Ilmoittakaa haalarisovituksenne aikataulu esimerkiksi tuutoreille,
jotka järjestävät paikalle ylempien vuosikurssien opiskelijoiden
haalareita eri koossa teille sovitettavaksi. Kun tieto haalarien
määrästä on selvillä, voitte lähettää tarjouspyynnön haalareita
valmistavalle yritykselle. Viime vuonna haalarit tilattiin
Tamfoliosta.
 
Vinkkejä haalarien hankintaan:
• Aloittakaa sponsorien hankkiminen heti,
ettei parhaita viedä päältä! Useilla
joensuulaisilla yrityksillä on tietty budjetti
käytettävänään haalarisponsorointiin,
minkä vuoksi on hyvä olla nopea, ettei
budjetti ennätä loppua.
• S-ryhmä, SYY ja avoin yliopisto
ovat lähes varmoja haalarisponsoreita,
joihin kannattaa ehdottomasti olla haalarien
tiimoilta yhteydessä.
• Mitä nopeammin rupeatte hommiin, sitä
nopeammin saatte haalarinne! Haalarien
valmistuksessa voi mennä pahimmillaan
kuukausia, minkä vuoksi on hyvä saada ne
tilaukseen ja painoon jo syksyllä.

Pikkujoulut
 
Fuksit vastaavat Tombolon pikkujoulujen järjestämisestä.
Tilaisuus on perinteisesti järjestetty vuokratilassa, jonka
Tombolon hallitus varaa, kun sopiva ajankohta on fuksien
kanssa päätetty. Fuksien vastuulle jää siis pikkujoulujen
tarjoilu, ohjelma ja koristelu, joita varten hallitus antaa
budjetin.
 
Pikkujoulujen pakollinen ohjelmanumero on Secret Santa,
jossa Tombolon väreihin pukeutunut pukki jakaa lahjoja
kilteille (ja tuhmille) Tomboloille. Pikkujoulujen suunnittelu
ja tilan varaus pitää molemmat tehdä ajoissa, sillä Joensuussa
on vain kourallinen tilaisuuteen sopivia tiloja. Pikkujoulut
rahoitetaan pääsymaksulla, joka on pyörinyt 3-4€ välissä.
Tapahtumaan on vuosittain osallistunut noin 80 ihmistä.
Pääsymaksu voidaan kerätä käteisenä ovella tai tilisiirtoina
Tombolon tilille.

Haalarit

Wappulehti
Halarinkastajaiset
Pikkujoulut



Vinkkejä pikkujoulujen järjestämiseen:
• Aloittakaa suunnittelu ajoissa!
Suunnitteluun kannattaa perustaa
oma WhatsApp-ryhmä, johon
lisäätte suunnittelusta kiinnostuneet
fuksit.
• Neuvotelkaa hallituksen kanssa tarpeeksi
aikaisin sopivasta päivästä, jotta tilan varaus
pystytään tekemään tarpeeksi ajoissa.
• Tehkää pikkujouluille Facebook-tapahtuma,
jonne kutsutte myös
vanhempien vuosikurssien
opiskelijat. Tehkää tapahtuma
ajoissa, jotta kaikki osaavat varata
illan vapaaksi.
• Pikkujouluihin on myös
perinteisesti kutsuttu laitoksen
henkilökuntaa mukaan. Voitte
toimittaa kutsun amanuenssi Outille, joka jakaa
sen eteenpäin
henkilökunnalle

Haalarinkastajaiset
 
Haalarinkastajaiset järjestetään talvella tai
alkukeväästä haalarien valmistuttua ja saavuttua
Joensuuhun. Haalarinkastajaisten ohjelma,
suunnittelu ja rahoittaminen on täysin fuksien
vastuulla. Aiempina vuosina kemut on saatu
rahoitettua ylijääneillä haalarisponsorirahoilla.
Budjetista riippuen kastajaiset voi järjestää
vuokratilassa tai yliopiston maksuttomissa
tiloissa. Ohjelmasta saatte päättää itse, mutta
tyypillisesti kastajaisissa on ollut ns.
tuutorintappajaiset, sillä haalarit saatuanne ette
enää tarvitse tuutoreita, sekä haalarien
kastaminen. Kaste voidaan tehdä esimerkiksi
skumpalla tai lumihangessa.
 
Vinkkejä haalarinkastajaisten järjestämiseen:
• Perustakaa suunnitteluun oma WhatsApp-
ryhmä, johon lisäätte suunnittelusta
kiinnostuneet fuksit.
 
 

Wappulehti
 
Fuksien tehtävänä on huolehtia Tombolon
Wappulehden ideoimisesta ja kasaamisesta.
Huumorimielellä tehdyn lehden on tarkoitus olla
valmiina ennen vapputapahtumia, jotka siis
starttaavat huhtikuun lopulla.
 
Lehden sisältö vaihtelee vuodesta toiseen, mutta
viime vuosina siinä on ollut mm. pääkirjoitus, PJ:n
tervehdys, proffan mietteitä, EGEA-Joensuun
terveiset, jonkun julkkiksen tervehdys, toiselle
ainejärjestölle vittuilua sekä ohjeita, gallupeja,
ristikoita ja muuta hauskaa. Edellisten vuosien
lehtiä voi käyttää inspiraation lähteenä. Niitä on
mahdollista selata Tombolon nettisivuilla.
 
Muistakaa: luovuus ja huumori ovat tämän lehden
kanssa enemmänkin kuin sallittuja!
 
Vinkkejä lehden tekoon:
 
·  Perustakaa lehden teosta kiinnostuneiden fuksien
kanssa WhatsApp-ryhmä.
·  Ideoikaa yhdessä sisältöä.
· Alkakaa miettiä rooleja, delegoimaan hommia.
Hommia voi delegoida myös ’toimituksen’
ulkopuolisille ihmisille. Moni kirjoittaa mielellään
jutun henkilökohtaisesti pyydettäessä. Uskaltakaa
siis rohkeasti kysyä!
· Mahdollisista mainostilaa koskevista sopimuksista
kannattaa kysyä hallitukselta.
· Muistakaa aikaiset deadlinet. Kannattaa antaa
itselleen tarpeeksi aikaa lehden kokoamiseen, jotta
välttyy turhalta kiireeltä.

• Tehkää ajoissa kastajaisille Facebook-tapahtuma
ja kutsukaa sinne myös vanhempien
vuosikurssien opiskelijat. Ilmoittakaa
tapahtumassa myös jatkopaikka!
• Tombolon puheenjohtajaa voi pyytää
kirjoittamaan haalarivalan tai puheen, mikäli
sellaisen haluatte lausuttavan ennen kastetta.



YTHS

Opiskeleminen korkeakoulussa on elämän antoisinta aikaa. Vaikka uusien
ihmissuhteiden solmiminen sekä oman mieleisen alansa opiskelu antavat
paljon, ottavat opinnot oman aikansa. Kiireisen ja ajoittain stressaavan
opiskelun ohelle elämän muiden osa-alueiden yhdistäminen voi osoittautua
haasteelliseksi eikä ole poikkeuksellista, että tällaisessa tilanteessa oma
jaksaminen ja voimavarat alkavat ehtyä. Kun mielenterveys järkkyy, on
haettava apua. 
 
Koska korkeakouluopiskelijoihin kohdistuu paljon paineita opintojen
suorittamisen ja tulevaisuuden suunnitelmien suhteen, ovat
mielenterveysongelmat osa valitettavan monen opiskelijan elämää.
Yleisyydestä huolimatta mielenterveysongelmista ei puhuta avoimesti
tarpeeksi, jolloin kynnys hakea apua korkea. Kuitenkaan
mielenterveysongelmien tai muiden elämään liittyvien kanssa ei saa koskaan
jäädä yksin. Niissä ei ole mitään hävettävää ja rohkeutta on myöntää itselleen
tarvitsevansa apua. Yliopistolla useita reittejä on avun saamiseksi. 
 
On hyvä tunnistaa huoli ja paine omasta elämästä ja opinnoista jo varhaisessa
vaiheessa ennen varsinaisten mielenterveysongelmien syntymistä. Opintoihin
liittyvään ahdistukseen ja stressiin on hyvä hakea apua esimerkiksi
keskustelemalla amanuenssin kanssa opinnoista tai hakeutumalla syksyllä
alkavaan stressinhallintaryhmään. Mikäli opinnoissa kohtaa suuria haasteita
eikä koe selviävän niistä itse, on hyvä kääntyä myös opintopsykologin puoleen
ratkaisujen löytämiseksi omaan jaksamiseen ja opiskeluhaasteisiin liittyen.
 
Mielenterveysongelmista kannattaa olla erityisesti yhteydessä YTHS:ään eli
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöön. Siellä keskustelua-apua on mahdollista
saada niin psykiatreilta kuin terveydenhoitajilta ja yleislääkäreiltä. Yleisesti
YTHS:ään kannattaa olla yhteydessä, mikäli psyykkisten terveysongelmien
ohella fyysisessä terveydessä ilmenee muutoksia. 
 
Vaikka ajoittaiset vastoinkäymiset ja haasteet kuuluvat opintoihin ja elämään,
on hyvä muistaa, että niiden ei pitäisi saada ottaa elämästä valtaa. Oma itseään
ei pidä kuormittaa liikaa. Opinnoissa ei tarvitse menestyä täydellisesti sekä
itselleen pitää muistaa olla armollinen. On hyvä tunnistaa omat rajansa.
Tasapainotellessa oman jaksamisensa kanssa on tärkeää huolehtia elämän
edellytyksistä, kuten riittävästä unesta ja syömisestä säännöllisesti. 
 
Terveisin, Wilma Poutanen

Yliopiston palvelut opiskelijan hyvinvoinnin tukena

Hyödyllisiä linkkejä:
 

Tietoa yliopiston tarjoamista
palveluista:

https://kamu.uef.fi/student-
book/palveluita-opintojenalussa/

 
 Joensuun YTHS:n pisteen

yhteystiedot:
http://www.yths.fi/yhteystiedot/toimi

pisteet/joensuu 
 

Opintopsykologin yhteystiedot:
https://www.uef.fi/web/opintopalvelu

t/opintopsykologi


