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MAANTIEDE JA
YMPÄRISTÖPOLITIIKKA
TOMBOLO RY

Tervetuloa
Tomboloon!

Tuutorisi Noora, Kaisla, Lotta, Elina, Sofi ja Wiia

Liity tästä fuksien
Facebook-ryhmään!

Moikka uusi fuksi!
Täällä kirjoittelevat tuutorisi Wiia, Lotta, Kaisla, Sofi, Elina ja Noora.
Haluamme onnitella teitä suuresti hienosta saavutuksestanne päästä
opiskelemaan maantiedettä ja ympäristöpolitiikkaa Itä-Suomen yliopistoon.
Emme voi sanoa muuta, kuin että teitte hyvän valinnan! Toivotamme teidät
lämpimästi osaksi yliopistomaailmaa. Näiden sanojen saattelemana tästä
lehdestä saatte pienen tietopaketin opintojenne alkuun.
Meidän tuutorien tehtävänä on perehdyttää teidät yliopistomaailman
saloihin, sekä auttaa teitä tutustumaan uuteen kotikaupunkiinne paremmin.
Olemme teidän tukenanne opintojenne alusta asti ja meitä saa aina tulla
nykäisemään hihasta, oli huoli pieni tai suuri, autamme parhaamme mukaan.
Maantieteen ja ympäristöpolitiikan opiskelijana pääset osaksi upeaa
ainejärjestöämme Tomboloa. Tombolot on tunnettuja uniikeista vihreistä
haalareistaan ja maskotti Pingusta. Tombolo järjestää monipuolisesti erilaisia
tapahtumia ja kaikille löytyy varmasti jotakin mistä pitää, kannattaakin
rohkeasti lähteä tapahtumiin mukaan. On myös hyvä käydä jo tässä kohtaa
tsekkaamassa Tombolon nettisivuja osoitteesta tombolo.fi, josta löytyy
tarkempaa tietoa ainejärjestöstämme, sekä esimerkiksi meidän esittelymme
😊 Tombolo löytyy myös Instagramista @tombolo_ry.
Odotamme innolla teidän kaikkien tapaamista ja hauskoja fuksiviikkoja!
Ennen sitä nauttikaa kuitenkin kesästä ja ladatkaa akkujanne, sillä
horisontissa häämöttää taatusti elämänne tapahtumarikkain ja vauhdikkain
syksy!
Terkuin
Wiia, Lotta, Kaisla, Sofi, Elina ja Noora
Pingu toivottaa
fuksit tervetulleiksi
Tomboloon!

Fuksivuoden
to do -lista
Ensimmäisenä opiskeluvuonna tulee tapahtumaan yhtä kuin toista; tässä
muutama maininta teille keskeisistä asioista. Näistä ei kuitenkaan tarvitse
stressata, sillä teitä tullaan kyllä neuvomaan ja muistuttelemaan pitkin
fuksivuotta!

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.

Vinkkejä haalareiden hankintaan:
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 haalarit! Jos sponsorien
etsiminen ja haalariasioiden
hoitaminen aloitetaan
reippaasti syyskuussa,
ennättää haalarit luoksenne
yleensä noin vuoden vaihteen
ympärillä.

Haalarikastajaiset
Haalarikastajaiset 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 (vaikka olemme kuitenkin tukenanne
myös virallisen tuutoroinnin jälkeen). 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.

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 piikittelyä, gallupeja, ristikoita ja kaikenlaista
muuta! Mallia voi ottaa edellisten vuosien Wappulehdistä, jotka löytyvät
Tombolon nettisivuilta.

Sivuaineideoita
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:

Geoinformatiikka
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.
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, jossa 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. Vaikka
ympäristöoikeuden kurssit voivat olla aika työläitä suorittaa, on ne koettu todella hyödyllisiksi
kursseiksi.

Kestävän tulevaisuuden opinnot
Kestävän tulevaisuuden opinnoissa on mahdollista suorittaa joko perusopinnot (25 op) tai
aineopinnot (25 op + 35 op). Kokonaisuus on jaettu yhdeksään eri moduuliin, joista voi oman
mielenkiinnon mukaan valita joko yhden moduulin kokonaisuudessaan, tai yksittäisiä kursseja eri
moduulien välillä. Opintoihin kuuluu pakollisina kursseina joko Johdatus kestävän tulevaisuuden
opintoihin A osa (3 op) ja B osa (2 op) tai vaihtoehtoisesti Sustainable.now kurssi (5 op).
Pakollisten kurssien jälkeen saa valita vapaasti, mitä opintokokonaisuuteen kuuluvia kursseja
haluaa suorittaa. Kun opintoja käy laajasti eri laitosten valikoimista, myös muiden tieteenalojen
ympäristökäsitys aukeaa itselle selkeämmin, ja asioita oppii katsomaan aivan uusista
näkökulmista. Kestävän tulevaisuuden opinnoista voit kysyä opettajien ja amanuenssin lisäksi
tuutoreista Elinalta ja Sofilta.

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 Nooralle.

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 Nooralta.

Pro tips – Joensuu
Alkukivet
Alkukivet on veistos yliopiston
kampusalueella Carelia-rakennuksen
edessä. Alkukivet on usein tapaamispaikka, jossa joukkueet jaetaan
tapahtumissa. Vuodesta 1986 lähtien
opiskelijat
ovat lakittaneet Alkukivet vappuisin.

Ilosaari
Ilosaari
on
suosittu
virkistysalue/puisto Joensuun keskustassa.
Ilosaari tulee teille tutuksi jo heti
fuksipiknikillä,
jossa
aloitamme
Tombolon fuksisyksyn 2022. Ilosaaressa on aikaisemmin järjestetty
Ilosaarirock-festivaalit.
Nykyään
Ilosaarirock järjestetään kuitenkin
Laulurinteellä, jossa sille on enemmän
tilaa. Ilosaaressa sijaitsee myös
kaikkien rakastama Kerubi. Tulevana
talvena Ilosaareen avataan uusi sauna
ja avanto.

Kuhasalo
Kuhasalo on virkistysalue aivan Pielisjoen
suulla, lähellä Joensuun keskustaa. Alueella on
paljon hyvää lenkkeily ja ulkoilu maastoa, sekä
kauniita luontomaisemia. Kuhasaloon pääsette
tutustumaan viimeistään Tombolon eeppisten
tapahtumien myötä, jotka johdattavat teidät
mm. Kuhasalon ehdottomaan helmeen –
Kalmonkatiskaan.

Susipatsas
Susipatsas on Joensuun torin laidalla istuva
patsas,
joka
on
yksi
tunnetuimmista
nähtävyyksistä Joensuussa. Patsas on ollut
paikallaan vuodesta 2007 lähtien. Pronssinen
susi sai nimekseen Susi kosiomatkalla.
Myöhemmin parin penkin päähän on
ilmestynyt myös toinen susipatsas. Se on
suden morsian.

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.

Tuutoreiden suosikkibaarit
Bar Play – opiskelijoiden vakiopaikka, jossa pääsee pelailemaan lautapelejä
ja katsomaan urheilua rennossa tunnelmassa. Tombolo järjestää usein peliiltoja Bar Playssa. 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.
Ilona – Paras jatkopaikka. Ilonassa pääsee tanssimaan aina aamun
pikkutunneille asti. Aikavälein suomalaiset artistit järjestävät myös keikkoja
Ilonassa.
Kerubi – Ilosaaressa sijaitseva baari, josta saa halpoja opiskelijahintaisia
juomia, ja jossa tanssiessa ei todellakaan tarvitse olla se parkettien terävin
partaveitsi.
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.
Suvannon Santra – Kesäisin Santran terassi on tunnelmallinen ja
opiskelijaystävällisyys on otettu myös hinnoissa huomioon.

Tombolon
hallitus

Puheenjohtaja: Saara Pajunen
Varapuheenjohtaja: Riikka Talvinen
Sihteeri: Oona Toimela
Taloudenhoitaja: Veikka Vuosmaa
Edunvalvontavastaavat: Essi Arminen & Miikko Itäpuisto
Tapahtumavastaavat: Kerttu Kalliorinne, Petra Koskinen & Loek Schreurs
Yhteistyövastaava: Maija-Reetta Malmberg
Viestintävastaava: Saara Luukkainen
Liikuntavastaava: Petteri Mikkola

Puheenjohtajan tervehdys
Hei uudet maantieteiden ja ympäristöpolitiikan
opiskelijat!
Täällä kirjoittaa Saara eli maantieteiden ja
ympäristöpolitiikan ainejärjestö Tombolo ry:n
puheenjohtaja. Ainejärjestöt ovat yhdistyksiä, jotka
ovat perustettu ajamaan jäsentensä etua. Tombolo
ry vastaa mantsalaisten ja ympäristöpolitiikan
opiskelijoiden edunvalvonnasta ja järjestämme
lisäksi paljon mukavia tapahtumia. Liittyminen
ainejärjestön jäseneksi on vapaaehtoista, mutta
suositeltavaa. Näistä enemmän sitten, kun pääsette
kampukselle!
Pääsimme tänä keväänä viettämään ensimmäistä opiskelijavappua sitten kevään 2018 ja
olemme saaneet paljon kiitosta jäseniltämme lukuisista järjestetyistä tapahtumista
kevään aikana. Pyrimme pitämään tästä kiinni myös syksyllä 2022. Yleisimpiä
tapahtumiamme ovat viikottaiset liikuntavuorot ja satunnaisesti lukuvuoden aikana
järjestettävät
lajikokeilut,
akateemiset
pöytäjuhlat
eli
sitsit,
hengailuillat,
työelämätapahtumat sekä sekalaiset muiden ainejärjestöjen kanssa yhteistyössä
järjestettävät tapahtumat. Kuulemme mielellämme ideoita tapahtumiin liittyen eli ottakaa
rohkeasti yhteyttä tapahtumavastaaviimme Petraan, Kerttuun ja Loekiin. Heidät tavoittaa
osoitteesta vapaa-aika.tombolo@uef.fi. Tombolon tunnistaa isoimmistakin tapahtumista
ikonisista limenvihreistä haalareista ja sympaattisesta Pingu-maskotista.
Maantieteiden ja ympäristöpolitiikan sisäänottomäärä on noussut voimakkaasti viime
vuosien aikana, mikä kasvattaa myös Tombolo ry:n kokoa ainejärjestönä. Odotamme
innolla niin Tombolo ry:n hallituksessa kuin kaikkien jäsenten keskuudessa teidän
saapumistamme. Meillä on ollut perinteenä järjestää ensimmäisten kouluviikkojen aikana
tutustumisbileet, jossa pääsette tutustumaan vanhempien vuosikurssien opiskelijoihin.
Sitä ennen saatte kuitenkin tutustua rauhassa toisiinne. Jos teillä on jotain asioita jotka
mietityttää opintojen alkuun liittyen, olkaa rohkeasti yhteydessä tuutoreihinne tai
hallitukseen, olemme kaikki täällä teitä varten! Minut tavoittaa sähköpostitse osoitteesta
pj.tombolo@uef.fi ja koko hallitukselle voi laittaa viestiä osoitteeseen tombolo@uef.fi.
Kampukselle saavuttuamme odotan innolla teidän tapaamistanne ja mua saa aina käydä
nykäisemässä hihasta! Toivotan teille kaikille ihanaa ja rentouttavaa kesää – törmäillään
syksyllä Metrialla.
Parhain terveisin,
Saara Pajunen
Puheenjohtaja, Tombolo ry.

Hei Tombolon fuksit!
Onnittelut uuden opiskelupaikkanne johdosta. Uusi vaihe elämässä alkaa, ja useimmat
sanovatkin, että opiskelijaelämä on ihmisen parasta aikaa. Opiskelu voi kuormittaa, mutta
ainejärjestönne pitää huolen, että elämässä on myös paljon huveja ja pakoreittejä arjen
harmaudesta. Työelämään ja oman urakehityksesi tueksi Loimu tarjoaa apua oman alanne
uranäkymin, työelämäkurssien ja uraneuvonnan ja loimulaisten alojen asiantuntijoiden
tietotaidon avulla. Joensuussa toimii myös paikallinen opiskelijavetoinen yhdistys Loimun
opiskelijat – Joensuu, eli tuttavallisesti JOLO. JOLO järjestää Joensuun luonnontieteilijöille
poikkitieteellisiä tapahtumia ja koulutuksia, sekä toimii paljon yhteistyössä myös Tombolon
järjestämissä tapahtumissa. Minua voi lähestyä Loimuun tai ammattiliittoihin liittyvissä
asioissa ihan hihasta vetämällä. Jos liiton jäsenyys kiinnostaa, mutta haluaisit lisätietoa, niin
matalalla kynnyksellä minulta vain kysäisemään. Nähdään opistolla ainakin Loimun
ständeillä!
Hyvää alkanutta syksyä toivottaa Loimun Joensuun kampuspromoottori Roope Tolvanen!

Syksy on opiskelijan kulta-aikaa!
Kesälomat, kesätyöt ja harjoittelut ovat takanapäin ja on aika palata opiskelijakollegoiden
pariin kampukselle. Syksyyn liittyvät olennaisesti odotukset tulevasta lukukaudesta,
ajanvietto opiskelukavereiden kanssa ja erilaiset opiskelijatapahtumat-itse opiskelua
unohtamatta. Me Loimussa haluamme olla läsnä sinun opiskelijasyksyssäsi.
Loimu tukee oman ainejärjestösi toimintaa monipuolisen yhteistyön kautta esimerkiksi
sponsoroimalla haalareita ja erilaisia yritys- ja työelämäexcursioita. Ainejärjestön tukemisen
lisäksi Loimulla on kampuksellasi oma aktiivinen opiskelijayhdistys, joka järjestää
tapahtumia ja työelämätilaisuuksia juuri sinua varten! Kannattaakin ottaa Loimun
opiskelijat-x seurantaan somessa ja osallistua aktiivisesti tarjolla oleviin aktiviteetteihin.
Kampuksellasi toimii myös Loimun oma kampuspromoottori, johon voit ottaa yhteyttä
kaikenlaisissa Loimuun liittyvissä asioissa ja kysymyksissä. Loimu tukee opiskelijan matkaa
kohti työelämää monin eritavoin. Ole yhteydessä Loimun opiskelijayhdistykseen tai
kampuspromoottoriin, jos haluat esimerkiksi ideoida tai järjestää loimulaisten opiskelijoiden
työelämää tukevia tapahtumia tai vaikkapa yritysvierailuja.
Opiskelijasyksy on usein aktiivista aikaa, jolloin sattuu ja tapahtuu. Olethan jo huolehtinut
oman tonttisi kuntoon ja hoitanut itsellesi asianmukaiset vakuutukset turvaamaan selustasi
vahingon varalle? Jos et, niin ei hätää: liittymällä Loimun jäseneksi pääset vaivattomasti
käsiksi myös merkittäviin vakuutusetuihin. Kannattaa tutustua! Talven lähestyessä
ajankohtaiseksi nousevat myös erilaiset laskettelu-, hiihto- ja muut mökkireissut. Eipä ehkä
ensimmäisenä arvaisi, mutta meille loimulaisille nämäkin reissut järjestyvät edullisemmin ja
Loimu onkin syytä pitää mielessä mökkivarauksia ja reissusuunnitelmia tehdessä. Kannattaa
tutustua samalla muihinkin Loimun etuihin ja palveluihin ja liittyä opiskelijajäseneksemme.
Oikein antoisaa ja nautinnollista syksyä sinulle toivottaa Henri Loimun toimiston
opiskelijasektorilta!

Onnittelut opiskelupaikasta ja tervetuloa alasi ammattiliittoon!
Onnittelut myös hienosta valinnastasi ryhtyä yhteiskunnan asiantuntijaksi! Yhteiskunnalliselle
alalle hakeutuu ihmisiä, jotka ovat laaja-alaisesti kiinnostuneita eri asioista ja haluavat
toiminnallaan vaikuttaa tulevaisuuden yhteiskuntaan. Upeaa, että olet yksi heistä!
Yhteiskunnallisten alojen asiantuntijat työllistyvät kattavasti eri sektoreille: valtiolle, yrityksiin ja
kuntiin. Työnimikkeet vaihtelevat asiantuntijoista johtajiin ja yhteiskuntaosaajat ovat
tulevaisuudessa myös ammateissa, joista ei vielä kymmenen vuotta sitten edes tiedetty. Koska
vaihtoehtoja riittää ja työelämä voi joskus tuntua hämmentävältä, tutustu omaan ammattiliittoosi!
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut, eli YKA, on yhteiskunnallista alaa opiskelevien ja alalta
valmistuneiden etujärjestö eli ammattiliitto. Tavoitteemme on tukea jäseniä monin tavoin jo
opiskeluvaiheessa. Tarjoamme tietoa alasta, järjestämme koulutuksia, pidämme huolen
opiskelijoiden hyvinvoinnista ja rakennamme työelämästä reilua sekä oikeudenmukaista.
Teemme tätä, jotta työelämään siirtyminen olisi mahdollisimman helppoa. Olemme mukanasi jo
opiskeluaikaisten työpaikkojen ja harjoitteluiden kanssa!
Opiskelijoiden äänenä toimii SYY, jonka paikallisyhdistys SYY-Joensuu järjestää
työelämäaiheista toimintaa opiskelijoille. Tapahtumien kautta saat kurkistuksen siihen, miltä
työelämä voisi tällä alalla näyttää. Pääset mukaan myös opiskelijatoimintaan, jossa tapaa alan
opiskelijoita ympäri Suomen. SYY-Joensuun menoa ja tapahtumia pääset seuramaan esimerkiksi
Instagramista @syy_joensuu!

Opiskelijan on hyvä oppia tunnistamaan omaa osaamistaan, markkinoimaan taitojaan ja
navigoimaan työnhaun kiemuroissa. Kuulumalla liittoon liityt osaksi isompaa yhteisöä ja turvaat
tulevaisuutesi. Jäseneksi voi ja kannattaa liittyä vaikka heti opintojen alussa! Jäsenyys maksaa
opiskelijalle vain 28 euroa vuodessa! Jäsenyys oikeuttaa sinut kaikkiin YKAn 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: olet asiantuntija, jonka
työllä on yhteiskunnallista merkitystä.
Toivotan sinulle ikimuistoista ja antoisaa fuksisyksyä sekä onnea opintoihin!

Terveisin,
Aino Lehtinen
Yhteisösuunnittelija
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry
aino.lehtinen@yka.fi
010 231 0366
Lisätietoja ja jäseneksi liittyminen: www.yka.fi ja www.yka.fi/syy
Lisätietoja jäsenyyden eduista ja palveluista: https://yka.fi/palvelumme/jasenpalvelut-ja-edut/

Hyödyllistä
sanastoa
Akateeminen vartti = Yliopistokäytäntö, jonka mukaan luennot alkavat aina
15 minuuttia yli tasatunnin.
Alkukivet = Carelian edessä oleva suuria kiviä muistuttava veistos, toimii
usein kokoontumispaikkana.
Amanuenssi = Yliopiston “opintoohjaaja”, auttaa opintoon liittyvissä
asioissa.
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.
Hehkut = Usein Tombolon viikon kohokohta, halvat juomat BePopissa joka
keskiviikko ja sunnuntai.
Kahvivuoro = Tombolon järjestämä kahvittelu-/seurustelutilaisuus
ainejärjestön tilassa
Kenttis = Kurssin kenttäosio, minne kannattaa laittaa hyvät vaatteen ja
mielellään kumisaappaat.
Liikuntavuoro = Ainejärjestön jäsenille tarkoitettu viikoittainen liikuntavuoro
Lipasto tai ylppä = Kampus eli Yliopisto
Noppa = Opintopiste
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.
Susipatsas = Sutta esittävä patsas Joensuun keskustassa, toimii myös usein
kokoontumispaikkana.

Syksyllä
tavataan!

