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TERVEHDYS

Moikka fuksi,
Onneksi olkoon opiskelupaikkasi johdosta ja tervetuloa Tomboloiden iloiseen joukkoon!
Ensimmäinen rutistus on nyt takana, ja edessä odottaa palkinto: opiskelijaelämä!
Olet tehnyt upean suorituksen päästessäsi kouluun erityisesti tässä haastavassa maailmantilanteessa.
Fuksisyksy tulee olemaan hektistä ja jännittävää aikaa, ja tämän fuksilehden tarkoituksena on toimia
sinulle oppaana tulevia viikkoja varten. Löydät lehdestä muun muassa tuutoreiden tekemän smart
startin, tietoa sivuaineista, hallituksesta sekä esimerkiksi erilaisista järjestöistä.
Kannattaa käydä jo tässä vaiheessa kurkkaamassa myös Tombolon nettisivut osoitteessa tombolo.fi,
sekä ottaa seurantaan meidän Instagram tombolo_ry, jotta pääset tutustumaan ainejärjestömme
toimintaan jo etukäteen. Voitte myös ottaa yhteyttä tuutoreihin tai vanhempiin opiskelijoihin, mikäli
mieleenne juolahtaa kysymyksiä tai muita asioita.
Odotamme innolla tulevaa syksyä ja sitä, että pääsemme tutustumaan teihin kaikkiin. Nauttikaa
kesästä ja ladatkaa akut täyteen, sillä (toivottavasti) elämänne paras syksy odottaa teitä jo!

Terkuin,
Tuutorit
Laura, Milja, Saara ja Miikko

TUUTORIEN SMART START

1. Asenne ratkaisee. Kannattaa siis tutustua opintoihin, uuteen kaupunkiin ja ihmisiin avoimin
mielin. Tällä tavoin sopeutuminen opiskelijaelämään sujuu helpommin, ja saat eniten irti
tapahtumista, infoista sekä opinnoista.
2. Ensimmäiset viikot yliopistossa ovat tapahtumantäyteisiä ja kiireisiä, joten kannattaa
muistaa ottaa aikaa myös itselle ja yrittää ehtiä nukkumaan mahdollisimman paljon. Yön
pikkutunneille asti kestävät tapahtumat voivat välillä rokottaa yöunia, mutta kahvi ja
päiväunet toimivat näissä tilanteissa hyvänä ensiapuna.
3. Joensuu on kompaktin kokoinen kaupunki, joten kaikki tarvittava löytyy läheltä. Ehkä paras
vaihtoehto Joensuussa kulkemiseen on polkupyörä, sekä kesällä että talvella. Kaupungissa
on myös hyvät pyöräilyväylät, ja maastonmuodoiltaan Joensuu on pääosin kuin
pannukakku. Myöskin busseja kulkee moniin kaupunginosiin ihan kohtalaisesti, joten
niidenkään käyttöä ei kannata turhaan pelätä.
4. Koska ensimmäiset viikot ovat kiireisiä, kannattaa pitää huolta myös riittävästä syömisestä.
Suosittelemme siis varaamaan eväitä mukaan aamulla kotoa lähtiessä, sekä
mahdollisuuksien mukaan tehdä ruokaa vaikka kotona pakkaseen kiireisimpien päivien
ruokailuja varten. Myös kampusravintoloiden opiskelijalounasta kannattaa käydä syömässä
niin usein, kun kokee tarvitsevansa. Ainakin Carelia-ravintola on auki viikolla iltaan asti
sekä viikonloppuisin.
5. Suosittelemme teitä tutustumaan rohkeasti uusiin ihmisiin, että löydätte nopeammin
samanhenkisiä kavereita. Kaverit toimivat ehkä parhaana mahdollisena vertaistukena
opinnoissa ja heistä saat myös mahtavaa seuraa sekä kampukselle, että vapaa-ajalle.
Tombolo on melko pieni, mutta aktiivinen ainejärjestö, joten joukkoon pääsee mukaan
helposti ja ihmisiin on helppo tutustua.

Sivuaineet
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 esittelee yleisesti maantieteen ja ympäristöpolitiikan opiskelijoiden
keskuudessa suosittuja sivuaineita ja avaa hieman niiden sisältöä

BIOLOGIA
Biologian sivuaineen voi suorittaa lyhyenä tai pitkänä. Kaksi ensimmäistä kurssia menee tavallisesti syksyllä
ja kaksi jälkimmäistä keväällä. Lyhyeen oppimäärään kuuluu neljä kurssia: Soluja 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.

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. 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.

YMPÄRISTÖOIKEUS
Ympäristöoikeutta voi opiskella sekä lyhyenä (25 op) että pitkänä (60 op) sivuaineena. 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 perusteetkurssi, 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.
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. Oppimispäiväkirjoja tekemällä joutuu oikeasti paneutumaan asiaan sekä pohtimaan
syvällisemmin kuulemaansa ja lukemaansa. Ympäristöoikeuden kurssit voivat olla aika työmaita suorittaa,
mutta ne on koettu todella hyödyllisiksi ja opettavaisiksi kursseiksi.

MONITIETEISET
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. Kursseja löytyy laidasta laitaan, eli kokonaisuudesta
löytyy varmasti jokaiselle jotakin. Hyväksi koettuja kursseja ovat esimerkiksi ekotoksikologian perusteet ja
uhanalaisuuden biologia, joista molemmista voi hyötyä mantsan ja ympäristöoikeuden kursseilla.
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.

GEOINFORMATIIKKA
GIS, eli geoinformatiikka eli gissi, tarkoittaa yksinkertaisuudessaan paikkatiedon käsittelyä paikkatietoohjelmistoilla. 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 metsätietojenkäsittely- sekä tilastotieteiden oppiaineissa, joiden valikoimasta voidaan valita itseä kiinnostavat
kurssit. 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.

VENÄJÄ- JA RAJATUTKIMUS
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.

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.

Tee rohkeita valintoja, löydä omat juttusi ja porukkasi
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

Loimu on Sinua varten – Loimussa voit vaikuttaa
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

Mikko Salo, Toiminnanjohtaja
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.

Hallitus 2020

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!

Puheenjohtaja
Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu esimerkiksi hallituksen kokouksien järjestäminen ja niiden
johtaminen, esityslistojen valmistelu, edustustehtävät sekä yhteydenpito muun muassa Historia- ja
maantieteiden laitokseen. Lisäksi olen itse osallistunut aktiivisesti tapahtumien järjestämiseen ja
toimin opiskelijaedustajana ympäristöpolitiikan uuden opetussuunnitelman suunnitteluryhmässä.
Tehtävät siis vaihtelevat puheenjohtajan omien mielenkiintojen mukaan ja jokainen puheenjohtaja
tekee hallitusvuodesta omanlaisensa, niin toiminnan kehittämisen ja suunnittelun, kuin sen
toteuttamisenkin suhteen.
Puheenjohtajalla on päävastuu ainejärjestön toiminnasta ja hänen tulee olla perillä järjestön
taloudesta, sosiaali- ja koulutuspoliittisista asioista sekä tapahtumien järjestämisestä.
Puheenjohtajalla onkin tästä syystä hyvä olla hallituskokemusta taustalla, joten puheenjohtajat ovat
harvoin ensimmäisen vuoden opiskelijoita.
Camilla Aspivaara

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.
Sanni Penttinen

Sihteeri
Sihteerin päätehtävänä on kirjoittaa ja julkaista kokouspöytäkirjat, sekä kerätä niihin allekirjoitukset.
Pöytäkirjojen avulla ainejärjestön opiskelijat pääsevät helposti perille siitä, mitä hallitus on
keskustellut sekä minkälaisia päätöksiä hallitus on tehnyt liittyen ainejärjestön toimintaan.
Sihteerin toimenkuvaan kuuluu usein myös nettisivujen päivittämistä sekä muuta hallitusta avustavia
tehtäviä, kuten esimerkiksi tapahtumien järjestämistä.
Jenni Halonen

Taloudenhoitaja
Taloudenhoitajana huolehdin luonnollisesti, että ainejärjestömme raha-asiat ovat kunnossa.
Tehtäviini kuuluu esimerkiksi laskujen maksu, laskujen laatiminen ja lähettäminen, kirjanpito,
budjetin laatiminen ja seuranta, sekä loppuvuodesta tehtävä tilinpäätös. Huolehdin myös, että kaikki
pääsymaksulliseen tapahtumaamme ilmoittautuneet maksavat osallistumismaksun eräpäivään
mennessä. Lisäksi ostan kokouksiimme eväät ja pidän huolen, että kahvivuoroilla on riittävästi kahvia
ja kaurajuomaa tarjolla.
Linda Myllys

Tapahtumavastaavat
Tapahtumavastaavat ovat hallituksen bilemestareita, joilla on päävastuu tapahtumien järjestämisestä.
Hallituksessa se tarkoittaa mm. tapahtumien suunnittelua, tilavarausten tekoa ja käytännön
järjestelyjä, kuten boolin valmistamista ja tilojen koristelemista. Tähän kaikkeen saa onneksi myös
apua muilta hallituslaisilta! Tapahtumavastaavat tunnistaa usein ympäriinsä hääräämisestä ja
juoksevien asioiden hoitamisesta tapahtumissa, tietysti tunnuksenomaiset vihreät haalarit jalassa!
Tässä tehtävässä ehkä parasta on yhdessä tekeminen ja uusiin ihmisiin tutustuminen, sillä Tombolo
järjestää myös poikkitieteellisiä tapahtumia yhdessä muiden ainejärjestöjen kanssa.
Sonja Ryhänen, Katariina Kaario & Odeya Toivanen

Liikuntavastaava
Liikuntavastaavan vastuualueina on informoida ainejärjestön liikunta-asiat, järjestää
liikuntatapahtumia, osallistua liikuntavuoroille sekä tehdä yhteistyötä muiden ainejärjestöjen
liikuntavastaavien kanssa. Pääset myös osallistumaan ainejärjestön kokouksiin sekä vaikuttaman
yhteisiin asioihin. Ei tarvitse olla mikään himo urheilija, jotta voi olla tässä pestissä, vaan hyvä asenne
ja joukkuehenkisyys ovat ratkaisevia tekijöitä!
Milja Mäki

Sosiaali- ja koulutuspoliittiset vastaavat
Edunvalvontavastaavat vastaavat tittelinsä mukaan ainejärjestöön kuuluvien opiskelijoiden
edunvalvonnasta. Edunvalvonta vastaa niin opiskelijoiden hyvinvointiin kuin opintojen ja kurssien
laatuun liittyvistä asioista. Olemme yhteydessä niin opiskelijoihin kuin laitokseen, jotta toiminta
kehittyisi. Lisäksi edunvalvontajaoston kautta olemme yhteydessä muiden ainejärjestöjen
edunvalvojiin. Keräämme tasaisesti palautetta opiskelijoilta ja viemme sitä eteenpäin laitokselle.
Lisäksi mikäli jokin asia askarruttaa, voi meihin olla yhteydessä. Tehtävämme on valvoa
yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ainejärjestömme opiskelijoiden keskuudessa.
Ainejärjestössämme on kaksi edunvalvontavastaavaa, joista toinen on maantieteen ja toinen
ympäristöpolitiikan. Käytännössä kuitenkin teemme tiivistä yhteistyötä ja hoidamme pääaineiden
asioita toisinaan ristiin. Hallituspestiimme kuuluu edunvalvontajaoston ja ainejärjestön hallituksen
kokouksissa käyminen, erilaisten kuulumiskyselyjen toteuttaminen ja opiskelijoiden tiedottaminen
ajankohtaisista asioista. Edunvalvontaan voi aina ottaa yhteyttä nykäisemällä hihasta tai sähköpostilla
edunvalvonta.tombolo@uef.fi.

Katri Nuuttila & Riku Rajasuu

Yh eisk n a-alan korkeako l e
(YKA) on akavalainen,
yhteiskunnallisella alalla ty skentelevien, korkeakoulututkinnon
suorittaneiden tai sitä opiskelevien amma illinen e j rjes .
Liitto valvoo jäsentensä etuja ty markkinoilla. Liiton tavoitteena on my s
vahvistaa jäsenkuntansa ammattien arvostusta ja ammatillista identiteettiä.
Ka amme opiskelijalle m odos
ka a a hahmo s alas a ja
el m n mahdollis ksis a.
Toimimme yhteiskunta-alan yhteisenä äänenä ja kohtaamisen paikkana.
YKAn palvelut ovat täysimääräisesti opiskelijoiden käyt ssä. Jäsenyyteen
kuuluvien palveluiden ja etujan tarkoituksena on sparra a ja jeesa a
sin a
el m n m kissa ja pol lla si koh i!

SYY eli S omen Yh eisk n a-alan Ylioppilaa r on YKAn alla toimiva
al io-, hallin o- ja h eisk n ai e ei opiskele ien e j rjes .
SYY muodostuu alaa opiskelevista aktiiveista. SYY järjestää
ty elämäsidonnaista toimintaa niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin ja
pitää huolen, että opiskelijan ääni pysyy esillä. Generalis in le ais s
oi n a h hm isel , m a SYY on m kana selke
m ss
aja ksiasi.
SYYn toiminta toteutuu valtakunnallisesti kerran vuodessa valittavan
lii ohalli ksen toimesta ja paikallises i kahdeksan
paikallisj rjes n kautta. Toimintaan mukaan tuleminen on helppoa
ja hy dyllistä. Tervetuloa!

EGEA Joensuu ry ‒ Kansainvälistymistä parhaimmillaan!

Oletko kiinnostunut kansainvälisyydestä, edullisesta matkustamisesta, verkostoitumisesta ympäri
Eurooppaa ja muihin alan opiskelijoihin tutustumisesta? Siinä tapauksessa, tule mukaan!
EGEA (European Geography Association for Students and Young Geographers) on maantieteen
opiskelijoiden Euroopan laajuinen järjestö. EGEA Joensuu on oma paikallisosastomme. Järjestön
tavoitteena on edistää verkostoitumista eurooppalaisten nuorten maantieteilijöiden kesken.
Järjestämme muun muassa erilaisia matalan kynnyksen tapahtumia, vaihtoja ympäri Eurooppaa, sekä
illanviettoja eri teemoilla. Osallistumme kansainvälisiin kongresseihin, seminaareihin ja tapahtumiin,
sekä osastojen välisiin vierailuihin.
Tartu tilaisuuteen: liittyminen on maksutonta! Nähdään syksyllä ja tervetuloa mukaan!

Lisätietoa ja liittyminen:
https://egea.eu/entities/joensuu/
Löydät meidät myös Facebookista ja Instagramista!

Terveisin,
Laura Andersson
Puheenjohtaja EGEA Joensuu ry (joensuu@egea.eu)

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.

▪
▪
▪
▪

Haalarit
Haalarinkastajaiset
Pikkujoulut
Wappulehti

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.

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.
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.

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.

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.

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.

YTHS
Yliopiston palvelut opiskelijan hyvinvoinnin tukena
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

Hyödyllistä sanastoa ja loppukevennys
Fuksi - ensimmäisen vuoden opiskelija (jossain käytetään myös muita termejä)
Noppa - opintopiste
Hehkut – usein Tomboloiden viikon päätapahtuma (halvat juomat BePopissa joka keskiviikko ja
sunnuntai)
Kahvivuoro - Tombolon järjestämä kahvittelu-/seurustelutilaisuus ainejärjestö tilassa joka
maanantai 13:45-14:15. (Kahvivuorolla kahvi on ilmaista!)
Liikuntavuoro - ainejärjestön jäsenille tarkoitettu viikottainen liikuntavuoro. Tombolo on
järjestänyt liikuntavuoroa yhteistyössä biologian opiskelijoiden ainejärjestö Mikrovilluksen kanssa.
Sitsit - akateeminen pöytäjuhla, joka tosin harvemmin on ihan niin juhlava. Sitseillä noudatetaan
tiettyä pukeutumisteemaa ja sitsisääntöjä. Sitsaamiseen kuuluu sitsilaulujen laulaminen, syöminen
ja juominen, seurustelu ja hauskanpito.
Approt - yleisnimitys erilaisille tapahtumille, joissa kierretään rasteja esimerkiksi baareissa tai
puistoissa. Kun rastit on kierretty, approt päättyvät jatkoille (monet approt ovat vuosittaisia, ja
opiskelijat pääsevät suorittamaan korkeampia approtutkintoja edeltävän suoritettuaan)
Fuksiaiset - toisen vuosikurssin järjestämä tapahtuma fukseille, jossa fuksit kastetaan
yliopistoelämään. Fuksiaiset koostuvat yleensä rastikierroksesta ja jatkoista.
Alkukivet – Suuria kiviä esittävä veistos Carelian edessä (Carelian, Agoran ja Auroran välisellä
aukiolla). Toimii usein kokoontumispaikkana.
Susipatsas - Nimensä mukaisesti sutta esittävä patsas, toimii myös usein kokoontumispaikkana.
Nykyisin susipatsaita on kaksi, mutta se aito ja alkuperäinen sijaitsee torin laidalla Dollyn kohdalla.
Carre - eli Carelia, yliopiston päärakennus
Amanuenssi - yliopiston “opinto-ohjaaja”, joka auttaa opintoihin liittyvissä asioissa
Akateeminen vartti - yliopistokäytäntö, jonka mukaan luennot alkavat aina viisitoista minuuttia yli
tasatunnin

Jos ette vielä tienneet, niin tulette myöhemmin huomaamaan, että Joensuussa puhaltavat usein Siperian
tuulet. Se saattaa aiheuttaa päänvaivaa.

Tuutorit halusivat ottaa lennokkaita hyppykuvia, jotka eivät menneet aivan putkeen…

Tombolon iloiset tuutorit pitävät kaikista huolta!

Tuutorit odottavat innolla uusien fuksien saapumista!

