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Moikka uusi fuksi!
Onneksi olkoon opiskelupaikasta ja tervetuloa opiskelemaan maantiedettä
ja ympäristöpolitiikkaa Itä-Suomen yliopistoon! Olet tehnyt hienon
suorituksen
päästessäsi
yliopistoon
vallitsevan
koronatilanteen
aiheuttamista vaikeuksista huolimatta. Tässä fuksilehdessä on sinulle pieni
tietopaketti opintojen alkuun.
Täällä kirjoittelevat tuutorisi Emma, Petra, Oona, Petteri ja Santeri. Meidän
hommamme on perehdyttää sinut yliopistomaailmaan, sekä auttaa sinua
tutustumaan uuteen kotikaupunkiisi paremmin. Olemme siis tukenasi
opintojesi alussa ja autamme parhaamme mukaan kaikissa mieltä
askarruttavissa asioissa: meihin saakin olla yhteydessä aina matalalla
kynnyksellä asiassa kuin asiassa!
Maantieteen ja ympäristöpolitiikan opiskelijana pääset myös osaksi
mahtavaa ainejärjestöämme Tomboloa. Kannattaa käydä jo tässä
vaiheessa kurkkaamassa Tombolon nettisivut osoitteessa tombolo.fi, josta
löytyy tarkempaa tietoa ainejärjestöstämme (Psst. sivuilta löytyy lisäksi
tuutorikirje, jonka avulla pääset jo tutustumaan meihin tuutoreihin hiukan
paremmin 😊). Ainejärjestömme löytää myös Instagramista @tombolo_ry.
Odotamme jo innolla teidän kaikkien tapaamista ja hauskoja fuksiviikkoja!
Sillä välin kuitenkin toivomme, että nautitte vielä kesästä ja lataatte akut
täyteen, sillä horisontissa häämöttää taatusti elämänne hauskin ja
vauhdikkain syksy!

Terkuin,
Tuutorisi Emma, Santeri, Petteri,
Petra ja Oona

To do –lista fuksivuodelle
Haalarit:
Fuksit vastaavat omien opiskelijahaalareidensa hankinnasta. Haalarien rahoitus tulee
sponsoreilta, joille myydään mainospaikkoja haalareista. Sponsoreina voivat toimia esimerkiksi
paikalliset yritykset, ammattiliitot tai vaikkapa tuttavien yritykset, ja mainospaikkojen hinnat
vaihtelevat 150–300 € välillä riippuen logon sijainnista. Tombololta saa tietoa myös voimassa
olevista yhteistyösopimuksista, jotka sisältävät sponsoroinnin. Sponsorien kerääminen
kannattaa aloittaa jo hyvissä ajoin heti opintojen alettua, sillä paikkoja on Joensuussa melko
rajoitetusti. Sponsoreita kannattaa lähestyä esimerkiksi sähköpostitse, puhelimitse tai
käymällä paikan päällä. Saadessanne sponsorin, kirjoitatte sopimuksen, jonka pohjan saatte
Tombolon hallitukselta. Sponsorit maksavat mainospaikasta Tombolon tilille. Kun riittävä
määrä sponsoreita on hankittu (> 6kpl) tulee selvittää, kuinka monet haalarit tilataan ja missä
koossa.
Haalarisovituksesta kannattaa ilmoittaa esimerkiksi
tuutoreillenne, jotka järjestävät paikalle ylempien
vuosikurssilaisten
haalareita
eri
koossa
teille
sovitettavaksi. Kun tiedätte haalareiden määrän ja koot,
voitte lähettää tarjouspyynnön haalareita valmistavalle
yritykselle. Viime vuonna haalarit tilattiin Tamfoliosta.

Muutama vinkki haalarihankintaan:
Sponsorien hankkiminen kannattaa
aloittaa heti! Useilla joensuulaisilla
yrityksillä on tietty budjetti
käytettävänään haalarisponsorointiin,
minkä vuoksi on parempi olla nopea,
ettei budjetti ennätä loppua.
Esimerkiksi SYY ja avoin yliopisto ovat
lähes varmoja haalarisponsoreita, joihin
kannattaa ehdottomasti olla haalarien
tiimoilta yhteydessä.
Mitä nopeammin rupeatte hommiin, sitä
nopeammin saatte haalarinne!

Haalarikastajaiset:
Haalarinkastajaiset järjestetään haalareiden saavuttua talvella tai alkukeväästä. Kastajaisten
ohjelma, rahoitus ja suunnittelu on täysin fuksien vastuulla. Joinakin vuonna rahoitus on
hoidettu esimerkiksi haalareiden hankinnasta ylijääneillä sponsorirahoilla. Ohjelmasta saatte
päättää itse, yleensä haalarikastajaisiin kuuluu ns. “tuutorintappajaiset” , sillä haalarit
saatuanne ette tarvitse enää tuutoreita. Kaste voidaan hoitaa esimerkiksi lumihangessa tai
skumpalla.

Pikkujoulut:
Fuksit ovat vastuussa Tombolon pikkujoulujen järjestämisestä. Tilaisuus on perinteisesti
järjestetty vuokratilassa, jonka Tombolon hallitus varaa, kun sopiva ajankohta on fuksien
kanssa päätetty. Fuksien vastuulla on 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, perinteisesti
myös laitoksen henkilökuntaa. Pääsymaksu voidaan kerätä käteisenä ovella tai tilisiirtoina
Tombolon tilille.
Suunnittelu kannattaa aloittaa ajoissa, ja hallitukseen kannattaa olla yhteydessä asian
tiimoilta. Korona-aika saattaa tietysti vaikuttaa pikkujoulujen järjestämiseen, joten
suunnitelmat kannattaa tehdä ajankohtainen tilanne huomioon ottaen. 😊

Wappulehti:
Fuksien vastuulla on myös Tombolon Wappulehden ideoiminen ja kasaaminen.
Humoristisella tyylillä tehdyn lehden on tarkoitus olla valmis ennen vapputapahtumia, jotka
alkavat huhtikuun lopulla.
Lehden sisältö vaihtelee vuosittain, mutta usein se sisältää esim. pääkirjoituksen, hallituksen
puheenjohtajan tervehdyksen, professorin mietteitä, toisille ainejärjestöille vittuilua,
gallupeja, ristikoita ja kaikenlaista muuta! Mallia voi ottaa edellisten vuosien Wappulehdistä,
jotka löytyvät Tombolon nettisivuilta.

Sivuaineet
Itä-Suomen yliopistossa on vapaa sivuaineoikeus, ja vaihtoehtoja on valtavasti. Sivuaineita kannattaa alkaa
miettiä jo heti opintojen alussa, sillä joidenkin sivuaineiden kurssit (mm. vieraat kielet) saattavat alkaa heti
syyskuussa. Jos sivuaineet mietityttävät, kannattaa vain valita kurssi ja mennä kokeilemaan! Tähän listasimme
muutaman vinkin eräistä sivuaineista, jotka ovat usein olleet suosittuja maantieteen ja ympäristöpolitiikan
opiskelijoiden keskuudessa:

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. Biologian opintoihin liittyviä kysymyksiä voit esittää proffien
ja amanuenssin lisäksi tuutoreista Santerilta sekä Petteriltä.

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 pyrkiville. Maantieteen aineenopettajaksi aikoville pedagogiset
opinnot ovat pakolliset ja ne koostuvat opettajan pedagogisista opinnoista. (25 op) Lisäksi sivuaineen (yleensä
biologia) perus- ja aineopinnot sisältävät 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. Pedagogisista opinnoista saat apua opettajien sekä amanuenssin lisäksi
tuutoreista Petteriltä.

Kestävä liiketoiminta ja yhteiskunta
Vastuullinen liiketoiminta ja yhteiskunta on uusi, syksyllä 2021 alkava sivuainekokonaisuus. Kauppatieteiden
laitos koordinoi tätä. Tarkemmat tiedot sivuainekokonaisuudesta vahvistuvat vielä syksyn lähestyessä, mutta
voit halutessasi käydä jo tutustumassa kokonaisuuteen esimerkiksi seuraavan esittelyvideon avulla:
kestävä liiketoiminta ja yhteiskunta - esittelyvideo

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. Kursseja löytyy laidasta laitaan ja kurssit eivät 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
GGIS, 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 metsä- tietojenkäsittely- 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.

Ympäristöoikeus
Ympäristöoikeutta voi opiskella sekä lyhyenä (25 op) että pitkänä (60 op) sivuaineena. Ympäristöoikeus pitkänä
sivuaineena vaatii paljon motivaatiota, sillä aineopinnot sisältävät kandidaatintutkielman kirjoittamisen.
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. Se, että lähes puolet osallistujista on
sivuaineopiskelijoita, on kuitenkin huomioitu, 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. Kursseilla on usein valittavana eri suoritustapoja, joista voi päättää itselleen sopivimman.
Ympäristöoikeuden kurssit voivat olla aika työläitä suorittaa, mutta ne on koettu todella hyödyllisiksi kursseiksi.

Pro Tips – Joensuu
Susipatsas
Joensuun torin laidalla oleva patsas, joka on yksi
tunnetuimmista Joensuun nähtävyyksistä. Pronssinen susi
sai nimen ”susi kosiomatkalla”. Se tuotiin paikalleen vuonna
2007 ja on saanut myöhemmin myös läheiselle penkille
morsiamen, eli naispuolisen susipatsaan.

Suvantosilta
Suvantosilta on Pielisjoen ylitse kulkeva
silta, joka yhdistää Joensuun keskustan
alueen ja Penttilän toisiinsa. Suvantosilta
tunnetaan
etenkin
armottomasta
tuulestaan, joka tuntuu puhaltavan lähes
poikkeuksetta vastatuuleen kulkusuunnasta
huolimatta. Silta tunnetaankin talvisin myös
nimellä Siperiasimulaattori.

Vesikioski
Joensuun kuuluisia pullavohveleita voi nauttia Vesikioskissa.
Vesikioski on kuitenkin auki vain kesän ajan alkusyksyyn asti.
Vesikioski sijaitsee keskustan torin vieressä.

Ilosaari
Suosittu virkistysalue/puisto Joensuun keskustassa.
Ilosaari tulee teille tutuksi jo heti fuksipiknikillä, jonka
olisi tarkoitus startata Tombolon fuksisyksy 2021.
Ilosaari voi olla monelle tuttu myös Ilosaarirockfestivaaleista. Todellisuudessa Ilosaarirockia ei
kuitenkaan enää edes järjestetä Ilosaaressa, vaan
Laulurinteellä, jossa sille on enemmän tilaa.
Ilosaaressa sijaitsee myös kaikkien rakastama
Kerubi.

Kuhasalo
Kuhasalo on virkistysalue aivan Pielisjoen suulla, lähellä
Joensuun keskustaa. Alueella on paljon hyvää
lenkkeilymaastoa, sekä hienoja luontomaisemia.
Kuhasaloon
pääsette
tutustumaan
tarkemmin
viimeistään Tombolon eeppisten tapahtumien myötä,
jotka johdattavat tiedät mm. Kuhasalon ehdottomaan
helmeen, Kalmonkatiskaan. Mitä tapahtuu Kuhasalon
taikayössä?

Tuutoreiden suosikkibaarit
Kerubi
– Ilosaaressa
opiskelijahintaisia juomia, ja
parkettien terävin partaveitsi

sijaitseva baari,
josta
saa
halpoja
jossa tanssiessa ei todellakaan tarvitse olla se

Bar Play – opiskelijoiden vakiopaikka, jossa pääsee pelailemaan lautapelejä
ja katsomaan urheilua rennossa tunnelmassa. Tombolo järjestää usein peliiltoja Bar Playssa, minkä lisäksi baarista saa myös huikeita ranskalaisia, sekä
muuta ruokaa.
Bepop – Tämä baari kannattaa valita illanviettopaikaksi etenkin
keskiviikkoisin, jos tekee mieli vältellä deadlineja, vetää haalarit jalkaan ja
lähteä reivaamaan. Keskiviikkoisin Bepopissa järjestetään nimittäin erityisesti
opiskelijoiden keskuudessa tunnetut ja suositut hehkut.
Santra – Kesäisin Santran terassi on tunnelmallinen ja opiskelijaystävällisyys
on otettu myös hinnoissa huomioon
Jet Set – Joensuun vanhin ja ikonisin urheilubaari, joka täyttää
vuonna jo 31 vuotta.

ensi

Palaver – Eli 60s Palaver on Joensuun ainoita aitoja oluthuoneita, missä
käsityöoluet virtaavat hanoista ja minkä yläkerran nurkkasohvilla voit tavata
vanhempia Tomboloita syventyneenä pöydän ääreen pureskelemaan
akateemisia aivopähkinöitä. Välillä hammashymy välähtää nurkan varjoista
heidän muistellessaan menneitä ja tulevia tapahtumia ja paskainen nauru
kimpoilee seinillä heidän miettiessään tulevia deadlineja.
Romeo – Aivan ihana jokilaiva, jossa pääsee nauttimaan kylmistä juomista ja
karaokesta kesäisin ja alkusyksystä. Romeoon kannattaa suunnata etenkin
alkusyksystä, kun laivan talviteloille laittamisen yhteydessä hanoja
tyhjennetään opiskelijabudjettiin sopivien juomien muodossa
Ilona – Paras jatkopaikka. Ilonassa pääsee tanssimaan aina aamun
pikkutunneille asti. Aikavälein suomalaiset artistit järjestävät myös keikkoja
Ilonassa

Hallituksen esittely
Puheenjohtaja
Tombolon aktiivista toimintaa ylläpitää koko
jäsenistö yhteisönä, mutta toimeenpanevana
joukkona toimii hallituksemme. Puheenjohtajan rooli
tässä porukassa on pitää kaikki langat käsissään ja
pitää kokonaisvaltaisesti huolta hallituksemme eri
osa-alueiden toiminnallisuudesta. Puheenjohtajana
kutsun hallituksemme säännöllisesti koolle
kokoustamaan ja ohjaan keskustelun kulkua
laatimalla esityslistan ja vetämällä kokousta.
Puheenjohtajana edustan myös Tomboloa
erilaisissa tapaamisissa ja tilaisuuksissa.
Puheenjohtajuutta ajaa aito mielenkiinto
ainejärjestön tilaa ja tulevaisuutta kohtaan.
Loppujen lopuksi puheenjohtajan vastuualueet ovat
perinteiden vastuiden lisäksi pitkälti omissa käsissä,
mielenkiinnon ja oman jaksamisen rajoissa. Parasta
tässä onkin se, että ollaan asioiden ytimessä itseä
kiinnostavassa asiassa, siellä missä päätökset
tapahtuvat. Puhumattakaan konkreettisesta
kokemuksen kerryttämisestä. Minua voi lähestyä
milloin vain asiassa kuin asiassa eri somejen kautta
tai sähköpostilla pj.tombolo@uef.fi.

Krista Leppänen

Varapuheenjohtaja
Varapuheenjohtajan tärkeimpänä tehtävänä on avustaa
ja tukea puheenjohtajaa sekä hoitaa juoksevia asioita.
Varapuheenjohtajan tehtävät vaihtelevat hallituskauden
tarpeiden mukaisesti, ja tänä vuonna olemme
keskittyneet esimerkiksi yritysyhteistyön edistämiseen.
VPJ:n tulee huolehtia puheenjohtajan apuna siitä, että
niin ainejärjestön kuin hallituksenkin toiminta on
sujuvaa ja läpinäkyvää. VPJ:n vastuulla on myös
tuurata puheenjohtajaa hänen ollessa estynyt
johtamaan hallitusta.
Laura Käräjämies

Edunvalvontavastaavat
Edunvalvontavastaavien toimenkuvaan kuuluu nimensä mukaisesti ainejärjestöön kuuluvien
opiskelijoiden edunvalvonnasta vastaaminen. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi
opiskelijoiden hyvinvointiin sekä opetukseen ja sen kehittämiseen liittyviä asioita. Valvomme
myös
tasa-arvon
ja
yhdenvertaisuuden
toteutumista
opiskelijoidemme
välillä.
Ainejärjestössämme on kaksi edunvalvontavastaavaa, ja vastaamme yhteistyössä kaikkien
Tombololaisten asioista.
Käytännössä edunvalvontavastaavien tehtäviin
kuuluu muun muassa opetuksen kehittämiseen
osallistuminen laitoksen tasolla osallistumalla
laitoksen opetustoimikunnan kokouksiin, sekä
keräämällä ja välittämällä laitokselle opiskelijoilta
kerättyä palautetta. Opiskelijoiden kokemuksia
liittyen esimerkiksi opetuksen ja kurssien
toimivuuteen
tai
opiskeluhyvinvointiin
kartoitammekin toteuttamalla erilaisia kyselyitä.
Pidämme myös yhteyttä muiden ainejärjestöjen ja
ISYYn edunvalvontavastaaviin osallistumalla
aktiivisesti
edunvalvontakahveille.
Lisäksi
tehtäviimme
kuuluu
tietenkin
normaaliin
hallitustyöskentelyyn,
eli
kokouksiin
osallistuminen,
sekä
ajankohtaisista
edunvalvontaan liittyvistä asioista tiedottaminen.
Meihin saa tietenkin matalalla kynnyksellä olla
suoraan yhteydessä, jos jokin edunvalvontaan
liittyvä asia askarruttaa. Kätevimmin yhteyden
meihin saa sähköpostilla (edunvalvonta.tombolo@uef.fi) ja tietenkin juttelemaan saa tulla myös
ihan livenä.
Hanna Liukkonen ja Miikko Itäpuisto

Sihteeri
Sihteerin tehtäviin kuuluu pääasiassa
pöytäkirjan kirjoittaminen ja kokouksen
jälkeen siihen tarvittavien allekirjoitusten
kerääminen. Lisäksi pöytäkirja tulostetaan
laitokselle nähtäväksi, sekä ladataan
Tombolon verkkosivuille. Sihteerin tehtäviin
saattaa kuulua silloin tällöin myös muissa
asioissa auttamista, kuten verkkosivujen
päivittämistä. Sihteerinä toiminen kehittää
muun muassa organisointi- ja
kirjoittamistaitoja, sekä avaa mainion
mahdollisuuden hallitustoiminnassa
mukana toimimiseen. Julkaisemamme
pöytäkirjat luovat läpinäkyvyyttä
hallitustoiminnalle ja kertovat
jäsenistöllemme, mitä hallituksen sisällä
tapahtuu ja mistä kokouksissamme
keskustellaan.
Milja Huttunen

Rahastonhoitaja
Moro, oon Julius, tokan vuoden
ympäristöpolitiikan opiskelija ja Tombolon
hallituksen tämän kauden rahastonhoitaja.
Tehtäväni on laatia ainejärjestömme
budjetti ja huolehtia, että se pysyy
suunnitellussa. Huolehdin myös esimerkiksi
kirjanpidosta ja ilmoittautumismaksuista
sekä maksan, laadin ja lähetän
ainejärjestömme laskut. Näiden lisäksi
ostan eväät hallituksen kokouksiin ja
kahvivuoroille.
.
Julius Järvinen

Tapahtumavastaavat
Elämässä on hyvä olla viihdykettä ja
hauskanpitoa! Siksi meitä on hallituksessa
kolme vihreät haalarit omaavaa
tapahtumavastaavaa järjestämässä teille
bileitä, sitsejä, suunnistuksia, peli-iltoja ja
muunlaisia tapahtumia. Osat tapahtumista
on Tombolon omia tapahtumia ja osa
järjestetään yhteistyössä muiden
ainejärjestöjen kanssa poikkitieteellisesti.
Parasta tässä pestissä on tietysti erilaisten
juhlien toteuttaminen sekä tutustuminen
toisten ainejärjestöjen tapahtumavastaaviin
ja muihin uusiin ihmisiin.
Tapahtumavastaavilla on siis päävastuu
tapahtumista, joiden järjestämisessä
saadaan onneksi apua myös muilta
hallituslaisilta.
Johannes Nikitin, Laura Andersson
ja Anssi Karttunen

Liikuntavastaava
Liikuntavastaavan pääasiallisia tehtäviä
Tombolon hallituksessa ovat ainejärjestön
liikuntavuoroista vastaaminen,
liikuntatapahtumien järjestäminen ja
liikunta-asioiden tiedottaminen.
Liikuntavastaava on toki myös muiden
tapaan mukana osallistumassa hallituksen
päätöksentekoon, ja esimerkiksi
tapahtumien järjestämiseen pääsee
halutessaan osallistumaan ja auttamaan.
Tässä pestissä vain mielikuvitus on rajana!
.
Jere Lemmetty

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 15 000 jäsentä, joista lähes 3 500 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 kandidaatti- tai AMK-opiskelijana tarjoamme jäsenyyden Sinulle
vuodeksi eteenpäin! Lisätietoa Loimusta ja sen tarjoamista palveluista saat osoitteesta 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 15 000-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.

YKA
Lämpimät onnittelut opiskelupaikasta ja tervetuloa liittoon!
Olet päässyt osaksi mahtavaa yhteiskunta-alan yhteisöä. Onnittelut myös hienosta valinnasta
ryhtyä yhteiskunnan asiantuntijaksi!
Yhteiskunta-alan valmistavat harvoin suoraan tiettyyn ammattiin. Alalle hakeutuu ihmisiä, jotka ovat
laaja-alaisesti kiinnostuneita eri asioista ja haluavat toiminnallaan vaikuttaa yhteiskunnan kehittämiseen.
Yhteiskuntaosaajat, eli myös sinun alasi tekijät ja osaajat, työllistyvät laajasti eri sektoreille: valtiolle,
yrityksiin, kuntiin, järjestöihin ja yliopistoihin. Työnimikkeet vaihtelevat asiantuntijoista johtajiin ja
työelämänäkymät näyttävät hyviltä ja monipuolisilta. Yhteiskuntaosaajat ovat tulevaisuudessa myös
ammateissa, joista ei vielä kymmenen vuota sitten edes tiedetty. Koska vaihtoehtoja riittää ja työelämä
voi joskus tuntua hähmäiseltä, kannattaa ottaa osaava kumppani vierelle jo opintojen alussa!
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut, eli tutummin YKA, on yhteiskunnalliselta alaa opiskelevien
ja alalta valmistuneiden oma etujärjestö eli ammattiliitto. Toimintamme keskiössä ovat
jäsenemme, joita sparraamme ja tuemme monin tavoin jo opiskeluvaiheessa mm. tarjoamalla
tietoa alasta, järjestämällä eri tilaisuuksia ja koulutuksia, pitämällä huolen opiskelijoiden
hyvinvoinnista ja rakentamalla työelämästä reilua ja oikeudenmukaista. Haluamme ammentaa
sinulle työelämätietoa jo varhaisessa vaiheessa, jotta työelämään siirtyminen olisi mahdollisimman
helppoa sitten aikanaan. Olemme mukana tietenkin myös jo opiskeluaikaisten työpaikkojen ja
harjoitteluiden kanssa!
Opiskelijoiden ääntä liitossa ja yhteiskunnassa pitää yllä SYY, jonka paikallisyhdistys SYY-Kuopio
järjestää työelämäaiheista toimintaa Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille. Paikallisjärjestön kautta pääset
mukaan myös valtakunnalliseen opiskelijatoimintaan, jossa tapaa alan opiskelijoita ympäri maan ja oppii
hyödyllisiä työelämätaitoja. Opiskelijan on hyvä oppia tunnistamaan omaa osaamistaan, ymmärtämään
alansa mahdollisuuksista ja käyttämään eri työnhaun välineitä. Kuulumalla liittoon liityt osaksi isompaa
yhteisöä ja turvaat tulevaisuuttasi. Sekä liiton että SYYn jäseneksi voi ja kannattaa liittyä jo heti opintojen
alussa! Jäsenyys alasi etujärjestössä maksaa opiskelijalle vain 2,3 euroa kuussa ja jäsenyys oikeuttaa
sinut kaikkiin YKAn ja SYYn tarjoamiin palveluihin ja etuihin.
Me olemme täällä sinua varten elämäsi eri vaiheissa, jotta sinä saisit parhaat lähtökohdat oman polkusi
löytämiseen. Voit hyvällä syyllä olla ylpeä tulevasta tutkinnostasi: yhteiskuntaosaajat ovat asiantuntijoita,
joiden työllä on yhteiskunnallista merkitystä. Toivotan sinulle ikimuistoista ja antoisaa fuksisyksyä sekä
onnea opintoihin!
Terveisin,
Marjo-Rita Juntunen
Yhteisösuunnittelija
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry
marjo-rita.juntunen@yhteiskunta-ala.fi
010 231 0366
Lisätietoja ja jäseneksi liittyminen: www.yhteiskunta-ala.fi ja www.yhteiskunta-ala.fi/syy
Lisätietoja jäsenyyden eduista ja palveluista: https://www.yhteiskunta-ala.fi/edut-ja-palvelut/

Hyödyllistä sanastoa
Lipasto tai ylppä = Kampus eli Yliopisto
Noppa = Opintopiste
Hehkut = Usein Tombolon viikon kohokohta, halvat juomat BePopissa joka
keskiviikko ja sunnuntai
Kahvivuoro = Tombolon järjestämä kahvittelu-/seurustelutilaisuus ainejärjestön
tilassa
Liikuntavuoro = Ainejärjestön jäsenille tarkoitettu viikoittainen liikuntavuoro
Sitsit = Akateeminen pöytäjuhla, tosin harvemmin kovin juhlava. Sitseillä
noudatetaan sitsisääntöjä ja annettua pukeutumisteemaa. Sitsaamiseen kuuluu
sitsilaulujen laulaminen, syöminen, juominen ja hauskanpito. Ps. Sitseiltä ei
kannata myöhästyä.
Approt = Yleisnimitys tapahtumille, joissa kierretään rasteja esim. puistoissa,
baareissa tai asunnoissa. Approt päättyvät usein jatkoille.
Fuksiaiset = Toisen vuosikurssin järjestämä tapahtuma fukseille, jossa fuksit
kastetaan yliopistoelämään. Koostuu yleensä rastikierroksesta ja jatkoista.
Alkukivet = Carelian edessä oleva suuria kiviä muistuttava veistos, toimii usein
kokoontumispaikkana.
Susipatsas = Sutta esittävä patsas
Joensuun keskustassa, toimii myös
usein kokoontumispaikkana.
Amanuenssi = Yliopiston “opintoohjaaja”, auttaa opintoon liittyvissä
asioissa.
Akateeminen vartti =
Yliopistokäytäntö, jonka mukaan
luennot alkavat aina 15 minuuttia yli
tasatunnin.
Kenttis = Kurssin kenttäosio, minne
kannattaa laittaa hyvät vaatteen ja
mielellään kumisaappaat.

Syksyllä tavataan <3

