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1. Käyttöopas

Oranssit sivut

Siniset sivut

Vihreät sivut

Oransseilta sivuilta löydät tärkeän informaation, joka koskee sekä
lääketieteen että hammaslääketieteen opiskelijoita. Sivut pitävät
sisällään mm. yleisiä asioita, syksyn aikatauluja ja tervehdyksiä.

Sinisiltä sivuilta löytyvät asiat koskevat pääasiallisesti Oulun
lääketieteellisen killan jäseniä eli lääketieteen opiskelijoita. Näihin
opiskelijoihin saatat kuulla viitattavan myös "yleisen" opiskelijoina.
Nämä sivut sisältävät esimerkiksi Oulun lääketieteellisen killan eli OLK:n
esittelyn sekä tervehdyksen.

Vihreiltä sivuilta löytyy informaatiota, joka koskee pääasiassa
hammaslääketieteen opiskelijoita eli "hampaalaisia". Sivuilta löytyy
esimerkiksi Oulun hammaslääketieteellisen killan eli OHLK:n esittely ja
tervehdys.

Tervetuloa lukemaan Oulun lääketieteellisen tiedekunnan fuksiopasta.
Fuksiopas on tarkoitettu sekä lääketieteen että hammaslääketieteen
uusille opiskelijoille. Oppaaseen on koottu perustietoa muun muassa
Oulun lääkiksestä ja opiskelujen aloittamisesta. Lisäksi löydät oppaasta
muun muassa tulevien pienryhmäohjaajien esittelyt. Sivujen väri kertoo
alla olevan mukaisesti jo hieman niiden sisällöstä. Koko oppaan
lukeminen on kuitenkin suositeltavaa. Antoisia lukuhetkiä!
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2. Tiedekunnan tervehdys
Arvoisa uusi lääketieteen opiskelija. Onnittelen sinua, kun olet tullut valituksi
yhteen Suomen viidestä korkeatasoisesta lääketieteen opinahjoista! Oululainen ja
suomalainen lääkärikoulutus sekä lääketieteen tutkimus on maailmalaajuisesti
laadukasta ja arvostettua. Sinusta on nyt tullut osa Oululaista ja suomalaista
lääketieteen ammattilaisten kollegakuntaa. Yhdessä olemme vahva joukko, jossa
on kaikki se osaaminen ja potentiaali mitä tarvitaan ihmisen ja yhteiskuntamme
hyvinvoinnin ylläpitoon, edistämiseen ja kehittämiseen. Vahva eettinen arvopohja,
kollegiaalisuus, monialainen yhteistyö ja korkeatasoinen ammattitaito ovat
ammattikuntamme peruskiviä.

Lääketieteen koulutukseen kuuluu keskeisesti lääketieteellisen substanssin eli
asiatiedon ymmärtäminen ja hallinta. Kokonaisuudessaan lääketieteen tietomäärä
on niin suuri, ettei kukaan voi hallita siitä kuin pienen osan. Oleellista on
yksityiskohtaisen nippelitiedon muistamisen sijaan kokonaisuuksien
ymmärtäminen, kyky löytää ja etsiä asianmukaista tietoa luotettavista lääketieteen
tietolähteistä sekä soveltaa sitä käytäntöön. Tiedon omaksuminen vaatii
luonnollisesti paljon työtä, mutta on hyvin palkitsevaa. Toinen keskeinen
elementti lääkärikoulutuksessa ovat erityistaidot, joita lääkäri työssään tarvitsee.
Taidot ovat paitsi konkreettisia käytännön taitoja (kuten potilaan tutkiminen,
haavan ompelu, elvytys, EKG:n tulkinta jne.) myös yleisiä taitoja kuten
vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Tietojen ja taitojen kehittyminen on prosessi,
jossa osaaminen lisääntyy ja vahvistuu opintojen edetessä. Näitä kaikkia
elementtejä opetetaan koko 6-vuotisen koulutuksen ajan monimuoto-opetuksena,
johon on integroitu keskeisesti sairaala- ja terveyskeskusympäristössä toteutuva
potilastilanteessa tapahtuva kliininen opetus. Lääkärikoulutus antaa sinulle
monipuoliset valmiudet toimia potilastyössä, tutkimustyössä tai erilaisissa
opetus-, tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Kuusivuotisen koulutuksen jälkeen lääketieteen lisensiaatin tutkinto antaa sinulle
oikeudet toimia itsenäisesti lääkärin työssä. Sen jälkeen sinulla on halutessasi
mahdollisuus erikoistua jollekin 50:stä lääketieteen erikoisalasta ja edelleen 43:sta
erikoisalojen lisäkoulutusohjelmasta. Vaikka päätyisitkin jatkamaan arvokkaassa 

4



yleislääkärin työssä perustutkintosi turvin, lääkärin ura on joka tapauksessa
jatkuvaa, elinikäistä oppimista – tieto uudistuu ja hoidot kehittyvät. Jatko- ja
täydennyskoulutus luokin uutta osaamista ja varmistaa korkealaatuisen
ammattitaidon koko lääkärin urasi ajan.
Mikä on sinun tuleva polkusi lääkärinuralla? Vielä ei tarvitse tietää, elämä kyllä
näyttää mihin askeleesi johtavat. Tiedekuntamme tehtävänä on tukea ja opastaa
sinua oppijan polullasi lääketieteen ammattilaiseksi!

Petri Kulmala
Koulutusdekaani
Lääketieteen koulutuksen professori
Lastentautien erikoislääkäri, lastenallergologi
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3. Tervetuloa Ouluun!
Tervetuloa Ouluun eli Suomen parraimpaan kaupunkiin! Tämä aurinkoinen
ikuisen vastatuulen kaupunki on teidän kotinne seuraavat kuusi vuotta, joten
Oulusta kannattaa ottaa kaikki irti. Kun allekirjoittanut paljasjalkainen oululainen
keräsi muualta muuttaneilta kollegoilta kommentteja Oulusta, toistuivat samat
asiat: ”ihanan pieni ja sympaattinen kaupunki”, ”kompakti, pyörällä pääsee
kaikkialle”, ”ihmiset avoimia ja ystävällisiä”, ”talvella on aika pimeää, mutta kesä on
sitäkin valoisampi”, ”pyörän lukkoon investointi on välttämätöntä”. Ja oululaisena
voin sanoa, että pyörän lukkoon investointi todellakin kannattaa, nimim. pyörä
varastettu lukittuna keskellä kirkasta päivää. Kontinkankaan kampukselta pääsee
helposti pyörällä keskustaan pyöräbaanaa pitkin. Pyöräily on oululaisten juttu,
mutta onneksi bussikortinkin saa opiskelijahintaan edullisesti. 

Tässä hieman Oulun must see -suosituksia, jotka on kerätty rakkailta kollegoilta: 

1)    Toripolliisi: klassikko, saa hienon turistikuvan
2)   Walhalla: tottakai
3)   Nallikari: toinen itsestäänselvä kohde, tulee tutuksi heti koulun alussa
4)   Kauppuri 5: klassikkopaikka Kaarlea vastapäätä, kuulemma parhaat burgerit
5)   Raksilan marketit: jos perjantai- tai lauantaiyönä haluaa verkostoitua amisten 
       kanssa, niin täältä löytyy
6)   Luontokohteet pilpasuo ja koitelinkoski
7)   Hailuoto: söpö saari, johon pääsee lautalla
8)   Levanto: todella hyvää pizzaa keskustassa
9)   Pizzeria Cantina: toinen todella hyvä, ehkä vähän fancympi pizzapaikka
10) Värtön ja Tuiran uimarannat: erinomaisia piknikpaikkoja, sopii hengailuun, 
       beach volleyn pelaamiseen jne
11) Hukka: ryhmäliikunnat, Sali, tennis- ja sulkapallokentät, … täällä törmäät 
      varmasti tuttuihin joka ikinen kerta treenaamaan mentäessä
12) Tuba: todella hyvä brunssipaikka myllytullissa, löytyy erilaisia teemabrunsseja ja 
       illalla muuttuu ravintolaksi
13) Kastellin 24h S-market: kampuksen vieressä oleva kauppa, jonka 
       energiajuomatarjonta pelastaa moneen otteeseen
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Oulun kartta
ja Oulun tärkeimmät menomestat ja must know -paikat

1. Lääketieteellisen tiedekunnan 
    päärakennus, Aapiestie 5A
2. Ouluhalli
3. City Biljard
4. Oulun Energia Areena
5. Oulun Uimahalli
6. Raksilan marketit
7. Linja-autoasema
8. Rautatieasema
9. Ravintola Kantakortteli, ODL 
    (Opiskelija ravintola)

10. Mango Discobar
11. 45 Special
12. Kauppakeskus Valkea
13. Kaarle
14. Ilona Viihdemaailma
15. Toripoliisi / Torinranta
16. Kiikelinranta
17. Oulun teatteri
18. Oulun pääkirjasto
19. Ainolan puisto
20. Hupisaarten kesäteatteri

Kartta: Henni Kangas-Kärki
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Oulun keskusta

Kontinkankaan kampus

ja varmaankin yksi tärkeimmistä reiteistä Oulussa

Erinomainen kampuskartta löytyy myös Tuudosta, kannattaa katsoa!

Kartat: Henni Kangas-Kärki
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1. Vastaanota opiskelupaikka!
Lisäksi ilmoittaudu yliopistoon, liity ylioppilaskuntaan ja hae opintotukea Kelasta.
Halutessasi voit myös hakea opintolainaa omasta pankistasi (laina, joka kannataa
ottaa, sillä mikäli valmistut tavoiteajassa+1 vuosi niin saat hyvitystä enintään 7000e
(330op) tai 7640e (360op)). Kaikki tarpeelliset linkit edellä mainittujen hoitamiseen
löydät Opintojen aloittaminen sivuilta. Kun olet maksanut Ylioppilaskunnan
jäsenmaksun, ota kuva/ kuvankaappaus /tuloste kuitista niin saat
opiskelijaravintoloissa opiskelijahintaisen lounaan ennen varsinaisen
opiskelijakortin saamista.

2. Hanki asunto
Lääketieteellinen tiedekunta sijaitsee Kontinkankaan kampuksella muutaman
kilometrin päässä ydinkeskustasta. Lääkisläisten keskuudessa suosittuja
asuinalueita ovat esimerkiksi keskusta, Värttö, Myllytulli, Kasarmi, Raksila,
Heinäpää, Limingantulli, Etu-Lyötty, Peltola ja Välkkylä. Lisäksi OYS:n
läheisyydessä olevat Sairaalanrinteen asunnot ovat lääkisläisten kovassa suosiossa.
Sairaalanrinteen asuntoja vuokraa Medikiinteistöt . Opiskelijoille asuntoja tarjoaa
Pohjois Suomen opiskelija asuntosäätiö (PSOAS). Lisäksi voit hakea vuokra asuntoa
yksityisiltä asuntomarkkinoilta Vuokraovi, Oikotie, Tori, Lumo kodit, SATO,
Sivakka, Realia, OP Kiinteistökeskus. Vaikka Oulussa asuntojen vuokrat ovatkin
melko edullisia, voit kuitenkin päästä vielä halvemmalla esimerkiksi asumalla
kämppiksen kanssa tai soluasunnossa. Soluasuntoja tarjoaa esimerkiksi edellä
mainittu PSOAS.

4. Fuksin selviytymisopas
Jotta pyörää ei aina tarvitsisi keksiä uudestaan, olemme koonneet tähän
tärkeysjärjestyksessä muutamia asioita, jotka pitää tai kannattaa olla hoidettuna
ennen ensimmäistä koulupäivää sekä muutaman sellaisen asian, jotka voi hyvillä
mielin jättää hamaan tulevaisuuteen!

Priority 1: Tee nämä asiat ennen koulun alkua!!!
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3. Some haltuun!
Seuraa Fuksitiimiä Instagramissa ja liity Oulun Lääkiksen Fuksi 2022 Facebook
ryhmään. Facebook ryhmästä saat ajankohtaista ja hyödyllistä tietoa alkusyksyn
tapahtumista sekä tutustut tuleviin kollegoihisi. Instagramissa pääset tutustumaan
lähemmin fuksitiimin jäseniin. Saatat jopa
bongata sieltä tulevan pienryhmäohjaajasi.

4. Hanki pyörä ja pätevä lukko
Oulussa on erittäin kätevää kulkea paikasta toiseen pyörällä. Myös osa fuksisyksyn
aktiviteeteista vaativat pyörän tai erittäin kovan juoksukunnon. Tulet siis
tarvitsemaan pyörää ensimmäisestä päivästä lähtien. Muistathan myös hankkia
kunnollisen lukon pyörääsi, ettei se päädy varkaan matkaan (Varkaat tykkäävät
napata yleensä fuksipalleroiden uusia jopoja). Useimmiten U lukko hoitaa
hommansa kiitettävästi.

5. Hanki itsellesi läppäri/tabletti/älylaite
Teillä koulu ei toivottavasti ala etänä, mutta kaikkeen kannattaa varautua. Lisäksi
kaikkien luento diojen opiskeluun älylaite on välttämättömyys (kirjoista ei
oikeastaan enää opiskella). Tärkeää olisi, että laitteella olisi pääsy Officen ohjelmiin
sekä mahdollisuus web-kameraan.

Priority 2: Hyvä olla tehtynä ennen kuin koulu alkaa

1. Aktivoi yliopiston verkkopalvelujen HAKA-tunnus ja O365-palvelu
Näitä tunnuksia tulet tarvitsemaan lähes kaikissa koulutehtävissä mm.
Moodleen kirjautumisessa. Tarkemmat ohjeet tunnusten aktivoimiseen löydät
osoitteesta: https://www.oulu.fi/fi/opiskelijalle/opiskelun-tuki-ja-yhteystiedot-
opiskelijalle/it-palvelut-opiskelijalle

2. Lataa Tuudo-sovellus kännykkääsi
Tuudo on opiskelijan paras ystävä. Tuudon avulla löydät kaiken mitä voit
elämässäsi tarvita, jos siis olet sitä mieltä, että opiskelu=elämä. Tuudosta löydät
mm. Opiskelijakortin, lukujärjestyksen, tulevat tentit, ravintoloiden ruokalistat,
tiedot kursseista ja opintopisteistä, opiskelija numerosi ja ajankohtaista tietoa
Oulun yliopiston tapahtumista.
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Priority 3: Nämä ehdit tehdä myöhemminkin

1. Oppikirjat
Kirjat ehdit tilata, ostaa tai lainata koulun alettua. Syksyn alussa toteutetaan myös
kirjojen yhteistilaus, jolloin saat tilattua haluamisia kirjoja, mutta HUOMIO!!!!
KAIKISTA FUKSIVUODEN KURSSEISTA SELVIÄÄ PELKKIEN MOODLEEN
TULEVIEN MATERIALIEN KANSSA. (Älä tee niin kuin minä ja käytä 180e kolmen
kirjan sisustus elementtiin (vaikka se on kyllä hieno elementti))

2. 24/7 Kampuskortti
Kampuskortilla pääset yliopiston kampusten tiloihin ja kiltahuoneelle vuorokauden
ajasta riippumatta (ks. kampuskartasta 24/7 kohdat). Kulkukortti ei ole opiskelijalle
pakollinen, mutta kiltahuoneen kahvinkeitintä enemmän kuluttavalle elinehto!
Kulkukortti on tilattavana verkosta, kustantaa opiskelijalle 20€ ja vaatii Oulun
yliopiston käyttäjätunnuksen. Tilatessasi huolehdi noutopaikaksi Kontinkangas, sillä
muuten korttisi päätyy Linnanmaan kampukselle. Kortti toimitetaan muutaman
päivän kuluessa pääaula Kiepin infopisteen vahtimestarille, jolta voit myös pyytää
apua, mikäli korttisi ei toimi oveen, johon sen kuuluisi toimia. Ohjeet kampuskortin
tilaamiseen löydät osoitteesta: https://ict.oulu.fi/15922/

3. Kursseille ilmoittautuminen, HOPS ja lukujärjestys
Näistä kerrotaan sinulle kaikki tarpeellinen ensimmäisten koulupäivien aikana. Myös
PRO:t ovat apunasi. 

4. Sisäkengät, valkoinen takki, stetarit ja potkulauta
Niin kivaa kun olisikin alkaa leikkiä valelääkäriä heti, niin tähän leikkiin päästään
vasta kolmantena vuonna, kun olemme legendaarisia jumalolentoja eli kliinikkoja.

Priority: IMPORTANUS MAXIMUS!

Jos et tunne vielä ketään lääkiksestä/oulusta ei se mitään, sillä lähes kaikki ovat
samassa tilanteessa. Tärkein vikki siis: Osallistu kaikkiin tapahtumiin, tutustu
pienryhmääsi, tutustu muihin pienryhmiin, tutustu yleisläisiin ja hampaalaisiin,
tutustu ylempiin vuosikursseihin, jos bileet eivät ole juttusi niin liity ainakin
harrasteryhmään, eli tiivistettynä: tutustu tuleviin KOLLEGOIHIN!!!
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5. Ensimmäinen päivä lääkiksessä 

Ensimmäinenpäivä lääkiksessä alkaa Leena Palotie –salissa eli salissa 101A,
joka löytyy Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennuksen (Aapistie 5A)
aulasta. Kun tulet etuovista sisään sali on hetioikealla puolellasi ja naulakot
vasemmalla puolellasi.

Tiedekunnan virallisen infotilaisuuden jälkeen fuksit jaetaan pienryhmiin ja
PRO:t ottavat homman haltuun. (Kannattaa kuitenkin osallistua hollihaan
tapahtumaan, että pääset tutustumaan pienryhmääsi ja muihin jo ennakkoon)

Ruokailu tapahtuu ravintola Medisiinassa aivan luentosalin vieressä yhdessä
oman pienryhmäsi kanssa. Muista ottaa mukaan kuitti Ylioppilaskunnan
jäsenmaksun maksamisesta (tai kuva siitä), niin saat opiskelijahintaista ruokaa
(2,70e) eikä (8,50e).

Ruokailun jälkeen on aika tutustua omaan pienrymään ja kampukseen oman
PRO:n johdolla.

Jokaisella kurssilla on oma Isäntä, Emäntä, Rahastonhoitaja, ATK-vastaavat ja
haalaritiimi. Lisäksi yleisen kurssille valitaan uudet kahvivastaavat tulevalle
lukuvuodelle. Näistä voit lukea lisää tietoa oppaan Kurssien vastuuhenkilöt
kohdassa ja niistä kerrotaan lisää myös toimihenkilöiden valintatilaisuuden
alussa. Isännän ja Emännän pestit valitaan vaaleilla ja muut pestit
nopeuskilpailulla. Kannattaa siis miettiä hieman jo etukäteen, haluaisitko
hakea johonkin näistä mahtavista pesteistä! Isäntänä ja Emäntänä toimiminen
on SUURI kunnia (esim. isännän mukaan nimetään koko kurssi) ja pestit eivät
aiheuta suurta työmäärää.

Koulu alkaa 11.8. klo 9:15

Jako pienryhmiin

Ruokailu

Tutustuminen omaan pienryhmään ja kampukseen

Kurssin toimihenkilöiden valinta K101-salissa
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6. Syksyn tapahtumakalenteri 

*Oikeudet muutoksiin pidätetään
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Tarkempaa infoa tulevista
tapahtumista

10.8. Hengailua Hollihaassa
 

11.8. Rastikierros Nallikarissa

13.8. Fuksipiknik

15.8. Pro-olympialaiset ja Back to School -bileet

17.8. Yleisen ja 26.8. Hampaan kilta-ilta

20.8. Hengailua pro:n kanssa

Tule tutustumaan tuleviin kolleegoihin jo ennen ensimmäistä koulupäivää!

Kilpailuhenkinen ja intensiivinen rastikierros Nallikarissa. Pääset
tutustumaan pienryhmääsi sekä täteihin ja setiin ;)

Rentoa jubailua ja pöhinää pienryhmärajojen yli alkoholittomasti (ilman
alkoholia).

Urheilukisoja pienryhmien sekä PROiden välillä tätien ja setien silmien alla.
Voittajalle pieni bonari Fuksiaisiin ;)

OLK ja OHLK esittelevät toimintaansa.

Oman pienryhmän ja pro:n  kanssa hengailua kohtuullisen vapaamuotoisesti.

23.8. Harrasteryhmäinfo
Harrasteryhmät esittelevät toimintaansa kampukselle sijoitetuilla pisteillä.
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1531.8. Fuksiaiset
Fuksisyksyn pääpäivä! Rastimuotoinen kilpailu teeman kanssa, jossa pienryhmät
ottavat mittaa toisistaan mitä eksoottisimmilla rasteilla (haukirasti!). Parhaimmin
rasteilla menestyneet sekä paras asu palkitaan!

2.-3.9. Hampaan Hailuoto excu
OHLK vie uudet jäsenensä maakuntamatkailulle Hailuotoon. Pääset tutustumaan
kiltalaisiin saunan ja hyvän ruuan merkeissä.

8.-9.9. Hurmos
Kaksipäiväinen Oulun yliopiston ja Oulun AMK:in yhteinen lukuvuoden
avajaistapahtuma. Päivätapahtuma Linnanmaalla ja musiikkiesitykset
Kuusisaaressa.

14.9. Amazing Fuksirace
Seikkailu kollegoiden kanssa pyöräillen Oulua ympäri. Matkan varrella rasteja.

21.9. Finanssi x Lääkis
Erinomainen mahdollisuus tutustua lääkisläisten lisäksi finanssilaisiin erilaisten
rastien ohessa.

1.10. HunajaCup
Hampaan ja yleisen kurssien välinen jalkapallomittelö. Mukana on myös jokaisen
joukkueen kannustusjoukot.

15.10. Vuosijuhlat eli Vujut
OLK:n vuosijuhlat on akateeminen pöytäjuhla, jossa pukeudutaan yleensä
iltapukuun ja jatkoilla sitten kevyemmin.

22.10. Odarit
OHLK:n vuosijuhlat, jossa uusia hampaalaisia odottaa mystinen, ainutlaatuinen ja
juhlava Odontofiilikaste. Tätä juhlaa et halua missata!



7. Oulun lääketieteellinen kilta
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Oulun lääketieteellisen killan tai tuttavallisemmin OLK:n tehtävä on tarjota
kiltalaisille harrastustoimintaa, edistää oulun medisiinarien yhteenkuuluvuutta ja
valvoo kiltalaisten etuja. Vuonna 1960 perustettuun kiltaamme ovat tervetulleet
kaikki Oulussa lääketiedettä opiskelevat, sekä myös hammaslääketieteen
opiskelijat kannatusjäsenyyden kautta. 

OLK:n jäsenet eli kiltalaiset valitsevat vuosittain joukostaan valtuuston, johon
kuuluu 25 jäsentä. Valtuusto käyttää ylintä päätösvaltaa killassa ja
valtuustovaaleihin voi osallistua ehdokkaaksi kuka tahansa kiltalainen. Killan
jäsenet äänestävät valtuuston valtuustovaaleissa ja valtuusto kokoustaa vähintään
kolme kertaa vuodessa. Valtuusto valitsee hallituksen ja toimihenkilöt. 

Hallitus kokoustaa vähintään kerran kuussa ja kokoukset ovat kaikille killan
jäsenille avoimia. Hallituksen jäsenet valvovat kiltalaisten etuja, huolehtivat killan
päivittäisestä toiminnasta ja myös kehittävät killan toimintaa omilla
vastuualueillaan. Hallitus tekee myös paljon yhteistyötä esimerkiksi muiden
kandiseurojen ja ainejärjestöjen kanssa. 

Killan toimihenkilöitä ovat esimerkiksi fuksikapteenit, atk-vastaavat,
harrasteryhmien vetäjät ja erilaiset tiimit kuten varainhankintatiimi ja juhlatiimi. 

Isännistö vastaa Walhallasta, buranapakusta ja isosta osasta killan juhlia Isännistöä
johtaa killan isäntä. Hallituksessa on myös yksi isännistön edustaja. Isännistöön
valitaan vuosittain uusia jäseniä. 

Killan toimistosihteeri Sirpa on killan toiminnan kulmakivi, ja hän hoitaa killan
rahaliikenteen kuten laskutuksen ja tilityksen. Walhallan ja buranapakun
vuokraukset menevät Sirpan kautta. 

Kiltaan liittyminen on vapaaehtoista, mutta vahvasti suositeltavaa. Killan jäsenenä
pääset osallistumaan killan toimintaan, kuten esimerkiksi harrasteryhmiin ja killan
järjestämiin vapaa-ajan tapahtumiin. Lisäksi pääset koulupäivän lomassa
rentoutumaan kiltahuoneella.



Tervehdys uusi fuksi!

Lämpimät onnittelut opiskelupaikasta ja tervetuloa parraimpaan oululaiseen
lääkikseen! Opiskelujen ja uuden elämänvaiheen aloittaminen varmasti jännittää,
mutta se kuuluu asiaan. Pienryhmäohjaajat ja fuksikapteenit auttavat alkuun ja
vanhemmat kollegat kertovat mielellään vinkkejä. Lääkis on yhteisö, ja keskeinen
lääkisläisiä yhdistävä tekijä on Kilta, jonka jäseneksi kannattaa liittyä heti fuksina!

Mikä Kilta siis on? Se on oululaisten lääketieteen opiskelijoiden ainejärjestö, joka
huolehtii jäsentensä hyvinvoinnista mm. järjestämällä tapahtumia, ylläpitämällä
kiltahuonetta ja tekemällä edunvalvontaa. Killan jäsenenä pääset myös nauttimaan
kiltahuoneen ilmaisesta kahvista (ja teestä) sekä vuokraamaan Walhallaa ja
Buranapakua jäsenhintaan. Vapaa-ajalle toimintaa löytyy tapahtumien lisäksi
Killan harrasteryhmistä, joita löytyy kiltalehdestä erilaisiin palloilulajeihin.
Harrasteryhmiin pääset tutustumaan harrasteryhmäinfossa ja lisätietoa löytyy
myös killan nettisivuilta. Lähde rohkeasti kokeilemaan!

Kiltatoimintaan voi lähteä mukaan jo fuksina. Syksyllä pidetään valtuustovaalit,
joissa valitaan jäsenet Killan Valtuustoon, jossa päätetään tärkeimmät
toimintalinjat. Loppusyksystä valitaan myös seuraavan vuoden hallitus. Jos
kiltatoiminta kiinnostaa, lähde mukaan! Mikäli tavoitteenasi on hallituspesti, ei se
estä sinua lähtemästä ehdolle valtuustovaaleihin. Fuksit ovat tervetulleita mukaan
toimintaan, kaikki toimijat ovat joskus olleet noviiseja!

Nykäise rohkeasti hihasta tai laita viestiä, jos jokin Kiltaan liittyvä mietityttää!
Kiltatoimijoiden yhteystiedot löydät myös Killan nettisivuilta, joilta löytyy myös
anonyymi palautelaatikko. Muista nauttia ajastasi lääkiksessä, 
opinnoista kyllä selviää, vaikka välillä epäilyttääkin.

Erinomaista fuksivuotta toivottaen,
Jaakko Vähämäki
puheenjohtaja
C. Riikonen (6.vsk)

Oulun lääketieteellisen killan tervehdys
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8. Oulun 
hammaslääketieteellinen kilta
Mikä on OHLK?

Oulun Hammaslääketieteen Kilta (OHLK ry) toimii Oulun yliopiston
hammaslääketieteen opiskelijoiden ainejärjestönä. Kilta on perustettu vuonna 1973
ja muodostaa aktiivisen yhteisön jäsenistään. Yksinkertaisimmillaan kilta huolehtii
hammaslääketieteen opiskelijoista niin kolutukseen kuin vapaa-aikaankin
liittyvissä asioissa. Tulet varmasti kuulemaan killasta ja sen toiminnasta syksyn
aikana lisää.

Mitä OHLK tekee?

OHLK huolehtii jäsentensä hyvinvoinnista järjestämällä virkistys toimiintaa
harrasteryhmien, erilaisten excursioiden ja tapahtumien muodossa. Fukseille
järjestetään joka vuosi legendaarinen hailuodon-excu. Fuksit on kutsuttu myös
kunniavieraiksi mystiseen Odontofiilikasteeseen (vujut aka vuosijuhlat), jostain
kumman syystä (COVID) Odontofiilikastetta ei ole voitu järjestää kolmeen vuoteen,
niin toivottavasta tänä vuonna kolmet “fuksikurssit” saavat kasteensa. Muita
tapahtumia mitä OHLK järjestää ovat esim. Kevätkauden avajaiset, joitain sitsejä,
“lääkiksen vapunavajaiset” eli Markkarit ja kaikkea muuta pientä kivaa.

Omien tapahtumien lisäksi OHLK tekee ahkerasti yhteistyötä sisarkiltansa eli
OLK:n kanssa. Lisäksi OHLK järjestää ohjelmaa myös muiden kaupunkien
hammaslääketieteen kandiseurojen ja Suomen Hammaslääketieteen Opiskelijain
Liiton (SHOL ry) kanssa. Tiiviin yhteistyön seurauksena pääsemme nauttimaan
milloin mistäkin yhteisistä temmellyksistä. Lisäksi OHLK pitää yhteyttä
Hammaslääkäriliittoon ja Hammaslääkäriseura Apolloniaan, joiden toiminnasta
kuulet lisää syksymmällä.
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Ketkä tekevät OHLK:n?

Killan hallitus, toimihenkilöt ja muut jäsenet muodostavat oman pienen
denttarikuplan (johon medisiinarit vain salaa haaveilevat kuuluvansa).
Denttarihaippi on korkeimmillaan tunnelmallisella kiltahuoneellamme, jossa kahvi
tuoksuu ja CTR pauhaa. Fuksit ovat enemmän kuin tervetulleita kiltahuoneelle
tekemään tuttavuutta vuosikurssirajojen yli. Kiltahuoneella kuulet myös paljon
kliinikoiden (ks. sanakirja) kertomuksia salaperäisestä klinikkaelämästä.

Killan päättävän elimen muodostaa 11 jäseninen hallitus. Jokaisella hallituksen
jäsenellä on oma vastuualueensa huolehdittavana. Näitä ovat esimerkiksi
puheenjohtajan, isännän, emännän ja koulutus ja sosiaalipoliittisen vastaavan
roolit. Hallitus kokoontuu kerran kuussa päättämään ajankohtaisista asioista ja
kaikki killan jäsenet ovat enemmän kuin tervetulleita seuraamaan kokousta. Killan
käytännönläheisistä asioista vastaavat ahkerat toimihenkilömme, joita ovat
esimerkiksi apuemännät ja isännät, kiltahuone ja ympäristövastaava, webmasterit
ja graafikot. Lisää nykyisestä hallituksesta ja toimihenkilöistä voit käydä lukemassa
killan nettisivuilta. Uuden hallituskauden jäsenet valitaan syksyisin vaali ja
talouskokouksessa, jossa sinullakin on erinomainen mahdollisuus lähteä
hallitustoimintaan mukaan.

Kaikista tärkein osa kiltaa on kuitenkin killan jäsenet. Killan jäseneksi voit liittyä
heti syksyn pyörähtäessä käyntiin, ja tässä sinua auttaa oma ihana pikku PRO:si.
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Onneksi olkoon arvoisat kollegat!

Suurin haaste teidän taipaleellanne hammaslääkäreiksi on selätetty ja nyt onkin
ansaitusti aika nauttia työnne tuloksista. Ensimmäiset kaksi vuotta tulevat
kulumaan käsi kädessä yleisen kollegoiden kanssa, ennen kuin pääsette
nauttimaan kaikesta hauskasta ja jännittävästä mitä klinikka pääseekään teille
tarjoamaan.

Merkittävä voimavara kaikille meille opiskelijoille on tämä meidän ihana
järjestömme Oulun Hammaslääketieteen Kilta, joka onkin näin tuttavallisemmin
vain “kilta” kavereiden kesken. Kilta järjestääkin teille tuleville fukseille vaikka mitä
hulvatonta menoa ja tarjoaa mystisen kiltahuoneeksi kutsutun paikan missä pääsee
kohtaamaan muita kahvien ääressä koulupäivien aikana ja jälkeenkin.

Toivotan siis teidät tuoreet kollegat erittäin tervetulleiksi itseni, sekä muiden killan
jäsenten puolesta ja toivommekin yhdessä teidän keskuudestanne löytyvän sekä
osaavia tulevia hammaslääkäreitä, että aktiivisia kiltalaisia.

Mika Saavalainen 
Oulun Hammaslääketieteen Killan puheenjohtaja

Oulun  hammaslääketieteellisen 
killan tervehdys
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9. Harrasteryhmät

Antigeeni

Arytmia

Harrasteryhmät ovat helppo ja mukava tapa päästä tutustumaan samanhenkisiin
ihmisiin niin kurssin sisällä kuin kurssirajojen yli! Osaan harrasteryhmistä
osallistuminen vaatii OKKL:n sporttipassin. Harrasteryhmistä tulet kuulemaan lisää
syksyn harrasteryhmäinfossa.

Antigeeni on OLK:n VeriRyhmä. Mainitse verta luovuttaessasi hoitajan haastattelussa
VeriRyhmän nimi OLK Antigeeni, niin liityt VeriRyhmän jäseneksi. Liittymisen jälkeen kaikki
tulevat käynnit kerryttävät automaattisesti ryhmän luovutussaldoa.

Haluatko päästä nauttimaan tanssin riemusta ja nollaamaan pääsi opiskeluarjen keskellä?
Arytmia on vuodesta 2004 lähtien toiminut matalan kynnyksen tanssiryhmä, jonka tavoitteena
on koota kiltalaisia tanssin pyörteisiin. Tunnit pidetään kerran viikossa tiedekunnan vieressä
sijaitsevassa koulurakennuksessa. Ohjaajat löytyvät kiltalaisten joukossa ja heidän johdollaan
on tanssittu esimerkiksi showtanssia, Michael jacksonia, twerkkiä, salsaa jne. Oli sinulla sitten
tanssitaustaa pidemmästi, lähinnä ryhmäliikunnasta tai olet vasta aloittamassa
tanssiharrastusta, olet lämpimästi tervetullut mukaan. Mainittakoon, että Arytmia esiintyy
Killan juhlista muun muassa pikkujouluissa ja kevään upeissa Kaamoskareissa! Kiinnosti sinua
esiintyä tai ei, treeneissä saat hyvän fiiliksen ja läjäpäin uusia kavereita!

Cykli
Cykli on OLK:n huumoripainotteinen kilta- ja tiedotuslehti, joka ilmestyy tai on ilmestymättä
tasaisen epäsäännöllisin väliajoin. Cykli sisältää lähes yksinomaan materiaalia, joka saattaa
provosoida tai vaivaannuttaa lukijaa. Tämä tosin on tarkoituksenmukaista. Jos olet
herkkähipiäinen, jätä lehti suosiolla lukematta. Mikäli tämänkin jälkeen mielesi tekee vielä
lukea lehteä, saatat kuulua kohderyhmäämme. Cykli etsii myös jatkuvasti uusia (älyllisten)
juttujen kirjoittajia, ja jos koet että pystyisit tuottamaan Cyklin kriteereitä vastaavaa
materiaalia, olehan yhteydessä!
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Henkireikä
Henkireikä on Oulun yliopiston lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoiden
yhteiskristillinen harrastejärjestö. Kokoonnumme noin joka toinen viikko jonkun opiskelijan
luo viettämään aikaa yhdessä. Illoilla on yleensä jokin teema. Joskus mukana on puhujavieras ja
toisinaan kokoonnumme muun aktiviteetin pariin. Kaikki toimintamme perustuu kristilliselle
arvopohjalle. Toiminnassa on mukana porukkaa useammalta vuosikurssilta sekä hampaan
puolelta, että lääkikseltä. Järjestämme Raamattuiltoja, retkiä, puhujailtoja yms. ihmisten
toiveiden mukaan touhutaan.

Hyvän mielen korista taitotasosta riippumatta. Huippusuosion saavuttanut korisvuoro
Kastellin monitoimitalolla pyöräyttää ankeimmankin opiskeluviikon tohinalla käyntiin, kun
lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijat donkkailevat Kastellissa menemään. Treenit
kerran viikossa maanantaisin (+ satunnaiset ja extempore pihapelit sään suosiessa). Tarvitset
mukaan vain sporttipassin, sisäpelikengät ja juomapullon. Hikoilu ja iloinen fiilis pelien jälkeen
on taattu!

Kori-kossit

LäSKI
LäSki, eli lääketieteellinen Ski on Oulun Yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan
harrasteryhmä, jonka toiminta keskitty lumella tapahtuvaan alamäkiurheiluun.
Välineillä ei ole ollut koskaan niin väliä: puikat, lauta, tellut, monoski, pulkka, tai vaikka vain
muovipussi. Kunhan on nyppylä ja sen päällä hento kuorrutus lunta, läSkiläisen elinympäristo
on valmis. Aina ei tarvita luntakaan, sillä voihan lumen toisen olomuodon, vedenkin päällä
hiihtää… 
Mukaan toimintaan ovat tervetulleita kaikki lääketieteellisen killan jäsenet. Lisäksi aika ajoin
on myös muilla opiskelijoilla mahdollisuus osallistu ilman lääketieteellisen killan tukea. 
Elämä alamäessä, suu hymyssä.

Multippeli
Multippeli on olk:n lautapeliharrasteryhmä. Pelaamme lautapelejä joka tiistai salin K101 edessä
klo 16.00 alkaen ja järjestämme walhallassa lautapeli tapahtumia. Kaikki killan jäsenet ovat
tervetulleita pelaamaa lautapeli kokemuksesta riippumatta. Uuden lautapelin edessä olemme
kaikki samalla viivalla. Perustimme multippelin viime keväänä ja hankimme silloin killalle neljä
uutta lautapeliä. Lautapeli-illat ovat hyvin vapaa muotoisia ja porukkaa käy niissä jaksamisen
mukaan. Toivommekin että fuksit kävisivät moikkaamassa meitä.
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OLK-Haukkasarja
OLK-Salibandy on Oulun Lääketieteellisen Killan alainen salibandyn pelaamiseen keskittynyt
harrasteryhmä. Ryhmän tarkoituksena on tarjota killan jäsenille helppo ja maksuton matalan
kynnyksen mahdollisuus pelailla salibandya rennolla ilmapiirillä ja ilman suorituspaineita.
Harrasteryhmä perustettiin parin vuoden tauon jälkeen uudestaan syksyllä 2017, mutta
toiminta pohjaa myös aiemmin yksityisin voimin pyörineeseen peliporukkaan. Pelejä pelaillaan
kerran viikossa ja pelipaikkana on toiminut Laanilan koulun liikuntasali (voi muuttua ensi
lukuvuodelle). Killalta löytyy mailoja ja palloja, mikäli kotoa ei niitä satu löytymään. Mikäli
kilpailullisempi sählääminen kiinnostaa, kannattaa myös tsekata OLK-Haukkasarja. Oulun
Lääkiksen Haukkasarjassa pelaa salibandy”edustus”joukkue. Tarkoittettu kiltamaksun
maksaneille (hammas)lääketieteen opiskeiljoille, joilla pysyy säbämaila kädessä ja pelihammasta
kutkuttaa.

OLP on futsaliin keskittynyt harrasteryhmä, mutta syksyisin järjestetään mahdollisesti myös
jalkapallotoimintaa. OLP:llä on joka viikko futsalvuoro, joka on avoin kaikille OLK:n ja OHLK:n
jäsenille. OLP:n harjoitteluvuoro on matalan kynnyksen harkkavuoro ja eritasoiset pelaajat
voivat tulla kokeilemaan sukupuolesta riippumatta. OLP tarjoaa erilaisine
harrastusmahdollisuuksineen tilaisuuden sekä lajin harjoittamiseen, kunnon ylläpitämiseen,
että samanhenkisten – eri vuosikursseilla oleviin ihmisten tutustumiseen.
Futsalista enemmän kiinnostuneet voivat myös pelata MBKU:n (Medicinar Bollklubben i
Uleåborg) joukkueessa Futsal Oulu Openia, joka on turnausmuotoinen sarja. MBKU pelaa myös
futsalia Pohjois-Suomen 2. divisioonassa, jossa se on niittänyt menestystä (mm. 4. sija ja
mestaruus kyseisestä sarjasta).
2017 osallistuimme myös opiskelijoiden futsalin SM-kisoihin, jotka voitimme ja tämän ansiosta
pääsimme täksi kesäksi Portugaliin opiskelijoiden EM-kisoihin edustamaan Suomea.

OLP/ MBKU

Oulun Lääkiksen Iskuhoito
Tarjoamme lennokkaan kokemuksen lentopallon maailmaan sekä alokkaille että jo kauemmin
lajia harrastaneille. Pallo liikkuu kovaa niin ylös kuin alaskin päin.

Stapes
Stapes on OLK:n hevosharrasteryhmä, joka järjestää matalan kynnyksen yhteistä toimintaa
hevosurheilusta kiinnostuneille. Stapesin mukana voit päästä esimerkiksi maastovaelluksille,
kokeilemaan Oulun alueen ratsastuskouluja tai osallistumaan erilaisiin lajikokeiluihin
hevosurheiluun liittyen. Mukaan ovat tervetulleita kaikki aloittelijoista kokeneempiin
hevosharrastajiin!
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Terwaspeksi on Oulun lääketieteellisen killan jäsenten vuosittain tekemä näytelmä, jossa
yhdistyvät musiikki, tanssi ja hulvaton improvisaatio. Koko projekti aina taustatyöstä
esittävään taiteeseen syntyy opiskelijavoimin, ja siihen osallistuu vuosittain noin 100 lääkäri- ja
hammaslääkäriopiskelijaa. Ensimmäinen speksi oli esitetty vuonna 2010.

Terwaspeksi

FiMSIC
FiMSIC on Medisiinariliiton ulkoasiainvaliokunta, joka toimii sekä kansallisesti että jokaisessa
lääkis-kaupungissa paikallisesti. FiMSIC:n kautta voit lähteä kuukauden mittaiseen vaihtoon,
pitää nallesairaalaa lapsille, kohdata nuoria seksuaali- ja mielenterveystunneilla sekä oppia
uutta ja tutustua tuleviin kollegoihin erilaisissa tapahtumissa. Jokainen lääkisläinen on
tervetullut mukaan!

Kuva: Satu pesonenTerwaspeksi 2022!

SML eli Suomen medisiinariliitto
Suomalaisten lääketieteen opiskelijayhdistysten koulutus- ja edunvalvontaliitto, jonka
toimintaan on mahdollista osallistua opiskeluaikana.

24



10. Kurssien vastuuhenkilöt

Isäntä
Oletko sinä rohkea, heittäytymiskykyinen ja viime kädessä luotettava sankari
valmiina edustamaan vuosikurssiasi parhaissa ja heikoimmissa hetkissä? Liity siis
joukkoomme iloiseen! 

Isäntä toimii kurssin päävastuuhenkilönä ja kurssi saa nimensä hänen sukunimensä
mukaan (esim. Cursus Hietaniemi Jesse Hietaniemen mukaan). Isännän tärkeimpiä
tehtäviä ovat ajankohtaisten asioiden tiedottaminen kurssilaisille, yhteydenpito
yhteistyökumppaneihin, kurssin keulakuvana toimiminen esimerkiksi erilaisissa
edustustehtävissä, sekä erilaisten yllätyksellisten ja juoksevien hommien
hoitaminen, mikäli kukaan muu ei ole halukas.

Tässä vuoden aikana moni on kysellyt, että työllistääkö tuo isännän rooli kamalasti?
Vastaan aina, että eipä oikeastaan. Mukavahan tuota on välillä sähköposteja lähetellä
niin kurssille kuin yhteistyökumppaneille. Eikä tapahtumiin jonon ohi
pääseminenkään kovin pahalta ole tuntunut. 

Mutta ei isäntiys ole pelkkää ruusuilla tanssimistakaan, välillä on turhautumisen
hikipisarat otsalla ja isäntä on myös ensimmäinen ja viimeinen, jonka oletetaan
ottavan vastuun, kun innokasta kurssilaista ei ilmoittaudu. Vaan en hetkeäkään
vaihtaisi, isäntäkollegio on yksi parhaista, ellei lääkiksen paras asia. Vanhempien
kollegojen viisautta on helppo lainata, jos ei tiedä mitä tehdä, ja melko vapaasti saa
tehdä omalla tyylilläkin, kunhan hommat tulee hoidetuksi. 

Joona Valtti,  Isäntä, Cursus Valtti

Heti lukuvuoden ensimmäisenä päivänä valitaan niin yleisen kuin hampaan
vuosikurssille vastuuhenkilöt. Vastuuhenkilöitä ovat muun muassa kurssin isäntä,
emäntä, rahastonhoitaja, kahvivastaavat, haalarivastaavat, kirjavastaavat sekä
Happy Hour -tiimi. Osa pesteistä kestää koko opiskeluajan, toiset ovat lyhyempiä ja
matalamman kynnyksen vastuutehtäviä. Alla on lyhyet esittelyt kaikista
vastuutehtävistä. Jos kiinnostuit yhtään, lähde rohkeasti hakemaan pestiä itsellesi
koulun alkaessa!
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Onnittelut hienosta koulupaikasta ja tervetuloa Ouluun! 
 
Heti ensimmäisenä päivänä uuden kurssin aloittaessa opinnot kohti unelmien
ammattia Aapistien inspiroivalla ja aurinkoisella kampuksella, tehtäväksi tulee
valita kurssille isäntä ja emäntä. Kerron seuraavaksi isännän hommista lyhyesti. 
 
Kurssi-isännän tehtävä on mystinen, vastuullinen ja mielenkiintoinen, joskus
myös intiimi ja arvaamaton. Isäntä tekee töitä kurssin hyväksi -vastaa
yhteydenpidosta yhteistyökumppaneihin sekä toimii linkkinä kurssin ja
tiedekunnan välillä. 
 
Isäntä on kurssin avainhenkilö, joka vastaa osaltaan kurssin operatiivisesta sekä
strategisesta toiminnasta ja on vastuussa siitä tietysti hallitukselle, eli
kurssilaisille. Isännän pesti on myös hieno mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin,
yli kurssirajojen. Tehtäviin voi pestin luonteen takia kuulua myös epätavalliset tai
laajakantoiset toimet. Tärkeä vastuu on myös kurssin äänen tuominen esille
erinäisissä tilanteissa. 
 
Jos sinua motivoi tehdä hommia oman kurssin eteen ja koet, että olet valmis
täyttämään isännän sopivan kokoiset saappaat, kannattaa ehdottomasti hakea
tehtävään. Mukana seuraa kiitos kurssin eteen tehdystä työstä, sekä tietysti
ikuinen kunnia. 
 
Nähdään syksyllä! 
 
Tommi Hakkarainen, Isäntä, Dens Curcus Hakkarainen
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Emäntä
Emännän tehtävänä on vapaa-ajan aktiviteettien järjestäminen. Emännän rooli
vaatii toimeliaisuutta ja organisointikykyä. Hampaan ja yleisen isännät sekä
emännät tekevät tiivisti yhteistyötä, joten et varmasti jää yksin näiden
vastuutehtävien kanssa. 

"Emäntä on eräänlainen kurssin hengenluoja. Emäntänä pääset kokemaan
ikimuistoisia hetkiä kurssin juhlien järjestäjänä ja muiden tapahtumien muodossa.
Tästä vastuutehtävästä saa runsaasti kiitosta ja ennen kaikkea lukemattoman
määrän mahtavia kokemuksia uusien tuttavuuksien kera! Ouluun muuttaessani en
tuntenut täältä ketään, mutta vuoden täällä asuttuani tuntuu kuin olisin Oulusta
alun perinkin. Emäntänä et varmasti jää yksin ja apua voi aina kysyä vanhemmilta
emänniltä. Vanhempien kurssien emäntiin ja isäntiin tutustuminen onkin ollut yksi
arvokkaimmista asioista, joista olen näissä hommissa päässyt nauttimaan. Kurssin
emännäksi hakemista et varmasti tule katumaan!"

Joona Maaranen,  Emäntä, Cursus Valtti

Emäntä
Eli se hauskin pesti mihin voit hakea! Emännän tehtäviin kuuluu pääasiassa juhlien
ja muiden tapahtumien järkkääminen. Ja toki välillä isännän auttaminen erinäisissä
tehtävissä. Vaikka välillä näihin tulee käytettyä vapaa-aikaa, niin palkintona on se,
että juhlista tulee just semmoiset kuin te emännät haluatte, tutustutte kurssirajojen
yli ihan huippu tyyppeihin ja tietysti moniin bileisiin tulee sun nimi
kutsuvieraslistalle. Ja yksin ei ikinä joudu emännän tehtävien kanssa, vaan rinnalla
on toinen emäntä ja tietysti vanhempien vuosikurssien emännät opastavat
mielellään!

Emännän tehtävä sopii sulle täydellisesti, jos tykkäät vaikkapa illanistujaisten tai
muiden yhteisten juttujen järkkäämisestä kavereille, tai jos oot toimelias tyyppi, joka
mielellään haluaisi tutustua uusiin ihmisiin. Jos tällainen pesti kiinnostaa edes
hitusen niin sun on ehdottomasti osallistuttava emäntävaaleihin!

Anni Tolkki,  Emäntä, Dens Cursus Hakkarainen
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Muut kurssin vastuuhenkilöt
Rahastonhoitaja
Rahastonhoitajana seuraat vuosikurssisi rahavirtaa verkkopankista. Hommaa ei todellakaan ole
liikaa. Käytännössä avaat hampaan rahastonhoitajan kanssa yhteisen pankkitilin yleisen ja
hampaan vuosikursseille, ja seuraat sponsorimaksujen kilahtamista tilille ja pidät niistä kirjaa.
Hampaan rahiksen lisäksi teet yhteistyötä haalaritiimin sekä kurssi-isännän ja emännän kanssa.
Tehtävä on kuitenkin vastuullinen, sillä nimissäsi on kurssin kandiaiskassa

Kahvivastaava
kahvivastaava huolehtii siitä, että kiltikseltä löytyy aina (ilmaista) kahvia sekä erilaisia
kahvimaitoja, teetä ja joskus jopa herkkuja päivää piristämään. Käytännössä kahvivastaava siis
huolehtii näiden elintärkeiden tarvikkeiden hankinnasta. Kahvivastaava on se näkymättömän
elintärkeän työn tekijä, joka saa vastapainoksi nauttia kollegojen arvostusta. Yksin tätä ei onneksi
tarvitse tehdä, vaan fuksikurssilta nimitetään kaksi henkilöä tähän pestiin. 

Haalarivastaava
Oulussa on tapana, että jokainen vuosikurssi hankkii seuraavalle vuosikurssille haalarit. Tänä
vuonna C. Valtti ja DC. Hakkarainen hankkivat teidän vuosikurssillenne haalarit. Teidän
tehtäväksi jää siis hankkia taas teitä seuraavan kurssin haalarit. Haalarivastaavat muodostavat
porukan, jotka esimerkiksi keräävät haalareihin mainostajia ja etsivät sopivan firman, josta
haalarit tilataan. Samalla haalarivastaavilla on tärkeä rooli kurssin pankin kasvattamisessa, sillä
haalarimainoksista saadut rahat jäävät haalarit hankkineelle kurssille ja niitä käytetään
esimerkiksi toisen opiskeluvuoden lopulla olevien kandiaisten järjestelyihin.

Kirjavastaava
Kirjavastaavan tehtävänä on hoitaa kurssin kirjatilaukset, joita on maksimissaan muutama
vuodessa. Tilaus tehdään yhdessä kirjojen toimittajan kanssa ja kirjavastaavan toimenkuvaan
kuuluu myös yliopistolle tilattujen kirjojen jakaminen. Mahdollisesti myös ylimääräiset tilaukset
pienemmiltä toimittajilta sekä kirjojen kilpailutus, jos toimittajia on useampia. Palkaksi saa kirjat
omaan hyllyyn hyvällä alennuksella. Ei ole vaativa tai hirveästi aikaa vievä homma, mutta vaatii
kykyä aikataulutukseen. 

Happy Hour -tiimi
Happy Hour on muutaman kerran vuodessa järjestettävä tapahtuma Telluksen aulassa, joka tuo
opiskelijat ja opettajat yhteen. Happy Hour -vastaavien tehtävä on hankkia tarjolle pientä purtavaa
ja virvokkeita, pitää yhteyttä tapahtuman sponsoreihin ja kehitellä uusia ideoita tapahtumaan. 
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11. C. Valtin ja DC. Hakkaraisen
terveiset ja vinkit

Kevään lähestyessä loppuaan kysyimme tämän vuoden fuksikonkareilta vinkkejä ja
terveisiä teille, ensi syksyn uusille fukseille. Ihastuttavan moni vanhempi kollega
jakoi terveisensä tai vinkkinsä, ja tässä ne nyt ovat:

”Anna muille mahdollisuus päästä just SUN elämään, tätä et kadu!”

”Kontinkankaan Alwarista saa godlike lounasta hintaan 0,64snt. Muualla lounastavat
ovat väärässä.”

”Hommaa toimiva pyörä heti ekoille päiville. Sitä tarvitaan!”

”Tarpeeks iso reppu on semi välttämätön et sinne mahtuu aina uikkarit, pyyhe ja
bisset Walhalla-iltaa varten.”

”Seksikäs tuulipuku on myös plussaa”

”Maitopurkilla voi korjata käytännössä kaiken”

”Älä syö samasta kuormasta ekana vuonna”

”Kollegiaalisuus4ever”

”ootte varmasti huippuja <3”

”kurssi-ilmottautumiset yms. selviää aikanaan, älkää panikoiko!”

”Koittakaa vaan jaksaa vaikka ette jaksaisikaan! Kyllä se alkoholidehydrogenaasi
hoitaa…”

”Kannattaa osallistuu pienellä kynnyksellä kaikkeen mikä vähänkään kiinnostaa, ne
lähimmät kaverit saattaa löytyä oudoistakin paikoista."
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”Alkuun tuntuu, että koulua ja tekemistä on enemmän kuin ehtii, mutta 
tilanne tasoittuu jouluun mennessä :D”

”Kyselkää PRO:lta kaikki mahdollinen, samoin pienryhmän jäseniltä! Typeriä
kysymyksiä ei todellakaan ole, mutta typerä olo on monestikin just sen vuoksi, kun ei
kehtaa kysyä :D”

”Ottakaa syksy rennosti, keväällä pitää oikeasti opiskella!”

”Muistakaa käydä haukirasti”

”24/7-kulkukortti koululle on kannattava ostos”

”Älä ota turhaa ressiä koulun alusta ja opinnoista, kaikki on tähänkin mennessä
päässy hyvin alkuun”

”Älä osta yhtäkään kirjaa (kaiken saa lainattua kirjastosta tai netistä) tai anatomian
flashcardeja (et kuitenkaan käytä niitä koska Anki)”

”Luentodiat ja moodlen muut materiaalit riittää tentteihin. Opettajat puhuu kirjoista
mutta itse en avannut ensimmäistäkään. Jonkun yksittäisen asian voi googlettaa.”

”Biokemiassa ninja nerd !!!!”

”ÄLÄ RESSAA”

”Tentit voi aina uusia mutta hyviä bileitä ei”

”Autolla kulkeville: kampuksen lähettyvillä ei ole ilmaisia parkkipaikkoja oikeastaan
yhtään. Maksullisen paikan (100€/vuosi) hankkimiseen löytyy ohjeet yliopiston
nettisivuilta. Paikkoja vapautuu yleensä parhaiten syys-lokakuussa. Päästäksesi
parkkipaikalle tarvitsee hankkia myös opiskelijan 24/7-kulkukortti”

"Varaa jääkaappiin/pakastimeen jotain yöruokaa jos illalla on tapahtuma. Voi olla
ettei mikään ruokapaikka oo auki ja pakastepitsa pelastaa”
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12. Fuksikapteenien tervehdys
HOI FUXI!
Tervetuloa tuore kollega ja onnittelut
vielä kerran pääsystä Suomen
parrainpaan lääkkikseen!! Me
fuksikapteenit olemme koonneet
teille tämän kattavan ja
suurenmoisen infopaketin tueksi
yliopisto-opintojen aloittamiseen.
Kovan työn jälkeen on aika
rentoutua, joten olemme lisäksi
valmistelleet teille fuksipalleroille
ikimuistoisen syksyn erilaisten
tapahtumien ja aktiviteettien
parissa. Tätä syksyä muistellaan vielä
vanhainkodissakin. Tukenanne
tulevana syksynä on lisäksi
pienryhmäohjaajat eli PRO:t, jotka
ovat valmiita jakamaan lääkkiksen ja
yliopisto-opiskelun tipsit ja niksit
sekä olemaan tukipilarina teille.
  
Tapahtumia löytyy joka makuun piknikistä lääkiksen kiltatalon eli Walhallan
reiveihin! Muistakaa, että tentin voi uusia, mutta hyviä bileitä ei ;). Kannattaa ottaa
meidän Instagram-tilimme nimeltä olft22 ja naamakirja Oulun Lääkiksen Fuksit
2022 seurantaan, sillä me päivitellään ja infotaan näillä kanavilla tulevista
meiningeistä. Fuksikapujen kuumalinja eli ig dm on aina auki kysymyksille tai
hihasta voi napata neuvoja tai tukevaa olkapäätä kaivatessa. 

Pakkaa syksyä varten mukaasi loistava meisinki, avoin mieli, paljon innokkuutta ja
heittäytymiskykyä! Fuksisyksy eletään vain kerran. Elokuussa tavataan!
 
Menojalkaa vipattavin terveisin fuksikapunne,
Kristiina Niemi, Emilia Putila, Santeri Satopää ja Julia Mäntylä

Kuva: Joakim Hulkkonen
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13. Fuksikapteenit tutuksi
Yleisen kaput
Nimi: Emilia Putila
Ikä: 21
Mistä tulen: Oulusta, ikuisen vastatuulen
kaupungista
Mikä lääketieteellinen diagnoosi olisin:
myokardiitti, koska darragymi <3
Paras muisto fuksivuodesta: varmaan LäSki
Ruka, bilemökki jossa vielä aamuseiskalta
oltii lähössä uuteen nousuun, syvägyyggy
never forget
Kaverilta kuultua: "ei tarvi megafonia
syksyllä, koska aika kovaääninen",
"Hannasinna", "aina kaikes mukana", "puhuu
vaikka tunnin putkee ilman yhtään taukoa"

Nimi: Julia Mäntylä
Ikä: 22
Kotoisin:  Helsinki
Kavereilta kuultua: "Lähtee uskomattoman
pienellä suostuttelulla kaikkeen mukaan" , 
 "Varsinainen vesipeto - vain tämän yksilön
voi tavoittaa lähtemästä kesken Walhalla-
bileiden uppopallotreeneihin ja vielä
samana iltana - ja seuraavana aamuna -
jälkipolskuilta Walhallan paljusta"
Paras muisto fuksivuodesta:  Speksin
esitykset sekä speksikiertue
Vinkit fukseille:  Satoi tai paistoi niin
rokeasti tapahtumiin mukaan, huonollakin
säällä voi olla hyvä tapahtuma!

Kuvat: Joakim Hulkkonen
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Hampaan kaput

Nimi: Santeri "Sane" Satopää
Ikä: 21
Kotoisin: Kaarina
Motto: Kaikki paska niskaan ja menoks
Kaverilta kuultua: "InSane", "Sane,
miksei sulla oo minttua mukana", "Sulla
riittää aina noita hauskoi juttui"
Vinkit fukseille: Osallistukaa killan
toimintaan ja kaikkiin tapahtumiin
syksyllä, sillä syksy on opiskelujen
suhteen rento. (tentin voi aina uusia
hyviä bileitä ei)
Todennäköisin kuolinsyy: Kari, joka ei
muuten oo kaveri

Nimi: Kristiina "Krisu" Niemi 
Ikä: 20 kierrosta Auringon ympäri 
Kotoisin: Suomen Chicagost ja
tempparipääkaupungist eli Lahest 
Toteemieläimeni: Teletappi
(tarkennuksena Pai) 
Kaverilta kuultua: "mahoton kaiken
säätäjä", "krisumainen nauru", "ninja",
"teehullu", "himosaunoja" 
Motto: "PVO eli Positive Vibes Only",
"Aurinko paistaa risukasaankin"

Kuvat: Joakim Hulkkonen
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13. Pienryhmäohjaajat tutuksi

Nimi: Eevi Haiko
Ikä: melkein 20
Kotoisin: Lappeenrannasta
Hartain toiveeni: Että teillä fukseilla olisi
huikea fuksivuosi ja kotiutuisitte Ouluun
hyvin <3
Todennäköisin kuolinsyy: Paljuun
hukkuminen
Elämän tarkoitus: Pääsin lääkikseen,
joten sellaista ei enää ole

Yleisen pro:t

Nimi: Aino Kurki
Ikä: 23
Kotoisin: Torniosta
Motto: Solekko tehä!
Kavereilta kuultua: "Rempseä, shottien
ystävä ja aina valmis seikkailuihin",
"Aino-täti!!"
"Semmonen mainioaino<3 fiksu,
empaattinen ja hyvä kuuntelemaan"
"Aino voittaa AINA trivialissa"
Vinkit fukseille: Nauttikaa
fuksivuodesta, lähtekää rohkeasti
mukaan juttuihin ja älkää stressatko.
Teillä on huikee syksy edessä!
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Nimi: Jasmine Mansurow
Ikä: 21 vuotta 
Kotoisin: Turuust 
Toteemieläin: Pupu
Kaverilta kuulua: ”Misä Jassu on? No ei
ainakaa Oulussa.” 
”Typerän hyvä toleranssi.”  ”Se enkun
kurssi alko sit jo kaks viikkoo sitte.”
Paras muisto fuksivuodesta:
Fuksihyppyrin mestaruus

Nimi: Ilmari Alanampa
Ikä: 22
Kotoisin: Kotipaikka Pyhtää eikä
harmita yhtää
Mikä saa minut syttymään?:
Kynttiläillallinen Alwarissa
Elämän tarkoitus:
Neljäkymmentäkaksi
Todennäköisin kuolinsyy:
Hedonistiset elämäntavat
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Nimi: Juulia Kinnunen
Ikä: 23
Kotoisin: Etelän vahvistus  Vantaalta.
Mikä saa minut syttymään: Walhallan
palju
En osaa: Olla myöhässä. Olen aina ajoissa
paikalla vaikka tiedän, että kaverit tulevat
aina myöhässä. Yksi ainoista kerroista
kun olin itse myöhässä oli kun poliisit
pysäyttivät.
Paras muisto fuksivuodesta: Kun
lähdettiin pienryhmäläisten kanssa
Teneriffalle viikoksi syyslomalla! 😎

Nimi: Lari Maliranta
Ikä: 24
Kotoisin: Helsingistä eli todellinen etelän
vetelä
Oudoin tekemäni asia: Yritin tilata
Kaarlessa juotavaa opiskelijakortilla (ja
lukujärjestyksellä) 
Toteemieläin: Lari. Voiko eläimelle
parempaa nimeä antaa??? Lisäksi erittäin
uhanalainen aivan kuten minäkin
Vinkit fukseille: Talvella kannattaa olla
Walhallan jäisellä paljuterassilla
varovainen. Nimimerkillä: kompuroinut
kahdesti itseni verille
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Nimi: Matilda Kallunen
Ikä:  21
Kotoisin: Mynämäeltä, mutta
myöhemmin vahvasti turkulaistunut
En osaa: Nukkua öisin, tosin
päikkäreiden nukkumisessa olen
voittamaton
Todennäköisin kuolinsyy: Liiallisen
pepsimaxin aiheuttama asidoosi
Paras muisto fuksivuodesta:
Tapahtuman siirtämisestä johtuneet 45
minuutissa kasaan järkätyt jäätävät
kotibileet

Nimi: Lukas Honkaniemi
Ikä: 23
Kotoisin: Oksalta ylimmältä, eli
Kangasalta:)
Motto:  Kaikki käy paitsi maksalaatikko
Toteemieläin:  Kala, tai lintu.
Paras muisto fuksivuodesta: Ura
terwaspeksin basistina! (myös pahin:D)
Elämän tarkoitus: Soittaa punkkia ja
käydä keikoilla.
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Nimi: Matin Moradi
Ikä: 27 
Kotoisin: Tampere
Motto: live, laugh, love
Kaikki olisi hyvin jos vain voisi aina... 
 syödä pitsaa.
Toteemieläin: peruna

Nimi: Noomi Vähä-Kreula
Ikä: 22
Kotoisin: Ulvilasta eli todellinen
landepaukku 
Kaverilta kuultua:
"Ollaanko me ees kavereita?" 
Mikä saa minut syttymään: Tyhjä
tanssilattia. 
Vinkit fukseille: Muistakaa välillä myös
poistua lääkiskuplan ulkopuolelle
ihmettelemään maailman menoa!
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Nimi: Suvi-Maria
Ikä: 21
Kotoisin: ☀ Naantalista
Toteemieläin: Muumimamma
Vinkit fukseille: Ole rohkea - haasta
itsees myös mukavuusalueiden
ulkopuolelle
Kaikki olisi hyvin jos vain…  
Saisi syödä uunituoreita leipomuksia ja
ihastella auringonlaskua

Nimi: Tuomas Qvist
Ikä: 23
Kotoisin: Oulu
Kaverilta kuultua: ”Iso fiilis” ”jekkuuu”
”äijä on veli” ”Ei tässä saaha koskaan
korkkia kiinni…”
Kaikki olisi hyvin jos vain...
 Pääsisin skinnailemaan &
laskettelemaan ympäri maailmaa.
Mikäpä olisi sen parempaa…
Vinkit fukseille:
Osallistukaa kaikkiin mahdollisiin
tapahtumiin!!
Ps. Koskaan ei oo liian myöhästä
hommata pyöräilykypärää !
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Yleisen vara-pro:t

Nimi: Maija Pitkänen
Ikä: 22
Kotoisin: Päijät-Hämeen
maalaismaisemista, Iitistä. 
Oudoin tekemäni asia: Noin 9 tunnin
keskustelu rekkakuskin kanssa ilman
yhteistä kieltä liftatessani Espanjassa
Todennäköisin kuolinsyy: kaatuminen
kompastuessa epäjärjestelmällisen
(allekirjoittaneen mielestä
järjestelmälliseen) kaaokseen, joka
turhan usein vallitsee esteratamaisesti
asuntoani. 
Kaikki olisi hyvin jos vain…
vuorokaudessa olisi muutama lisätunti
käytettävissä ja lakritsijäätelöä olisi
terveellistä syödä joka päivä aamupalaksi.
😋

Nimi: Jenni Lohiniva
Ikä: 22
Kotoisin: Pellosta 
Oudoin tekemäni asia: Tilasin ja
palautin saman petauspatjan kolme
kertaa
Todennäköisin kuolinsyy:
Aivastelukohtaus. Saatan aivastaa
jopa 20 kertaa putkeen (tuottanu
koronan aikana lukuisia kiusallisia
hetkiä :'))
Vinkit fukseille: Kannattaa lähteä
mukhaan kaikkeen, mikä vähänkään
kiinnostaa. Nauttikaa fuksivuodesta
täysillä!
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Hampaan pro:t

Nimi: Eero Blomster
Ikä: 21v
Kotoisin: Vantaalta, Korson kasvatti
Oudoin tekemäni asia:
Varmastikin mangon heittäminen 10-
kerroksen parvekkeelta tyhjälle
parkkipaikalle
Kaverilta kuultua:
"Beer pong-kenttien konkari",  "toivoton
tuolinkokoaja", "mihin mun mango
katos?"
Paras muisto fuksivuodesta:
Hailuoto-excursion tähtitaivas ja
revontulet!

Nimi: Enni Haapalainen
Ikä: 20
Kotoisin: Stadist aka Helsingistä eli ehta
etelän vetelä
Kaverilta kuultua:  ”Ai se
ekstaasipillerikö?”, ”Ennistä tulis hyvä
salapoliisi”, "Yksi sosiaalisimmista
ihmisistä kenet tuut koskaan tapaamaan”
En osaa: Laulaa tai suunnistaa. Oon tosi
huono suunnistamaan, eksyn missä vaan
ja luotan sokeesti navigaattoreihin ja
Google Mapsiin.
Itseltäni kuultua: Mukaan otettava,
kokoontaitettava, kompakti denttari
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Nimi: Iina Paasimaa
Ikä: Toinen jalka haudassa…
Mistä kotoisin: Muhoksen mimmi
Oudoin tekemäni asia: Oon poistanut
potilaalta jonkun erikoispaksun
pleuradreenin radiologian
erikoislääkärin kannustaessa puhelimen
päässä: ”Vedä, vedä!”
Itseltäni kuultua: ”Haloo.” ”Ei ole
olemassa sellaista eritettä, jota en olisi
saanut päälleni.”
Muilta kuultua: Aiko moni on sanonut
isosiskohahmokseen, jotkut nimeltä
mainitsemattomat myös äidiksi. ”Eih,
nyt se alkaa taas filosofoimaan…”

Nimi: Severi Varjonen
Ikä: 19
Kotoisin: Turku ja Shanghai
Elämän tarkoitus: Virkistyä jokaisessa
mahdollisuudessa. 
Todennäköisin kuolinsyy: Ei ainakaan
ikä.
Vinkit fukseille: Käykää kokeilemaan
uppopalloa :)
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Nimi: Taikamaria Sallas
Ikä: 23
Kotoisin: Turku
Hartain toiveeni: Tentistä läpi pääsy
Toteemieläin: Mangusti
Vinkit fukseille: Ota rennosti ja nauti kun
vielä ehdit

Nimi: Sara Heinemaa
Ikä: 21
Kotoisin: Turun lähikylien lahja
maailmalle
Kavereilta kuultua: "Vittuilee kaikesta ja
koko ajan", "Jotenki koominen ja kävelevä
meemi", "Löytyy aina kaunis selitys
tilanteeseen ku tilanteeseen"
Eniten inhoan: yhdys sana virheitä
Motto: Älä tee tänään sitä, minkä voit
huomennakin jättää tekemättä.

Hampaan vara-pro
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15. Lääkis - Suomi - Lääkis - sanakirja
Lääkiksen alussa tulette huomaamaan, että lääkiksessä vilisee jatkuvasti uutta
sanastoa ja sisäpiirin termejä. Helpottaaksemme asioiden ymmärtämistä olemme
koonneet teille enemmän tai vähemmän kattavan lääkis-suomi-lääkis -sanakirjan
teille, olkaa hyvät!

Alkoholi = etanolia sisältävä älykkyysosamäärän raketoiva ja sisäisen filosofin
herättävä taikajuoma. Saattaa aiheuttaa huonoja ideoita ja muistikatkoksia suurina
annoksina. On erittäin sallittua olla myös ilman. 

Alumni = jo valmistunut entinen kiltalainen. Tällaisia tavataan huolestuttavan usein
myös Walhallan paljussa pikkutunneilla. Näiltä voi saada hyviä, huonoja tai todella
huonoja vinkkejä. 

Amanuenssuuri = aikaisintaan preklinikan (2. vuosikurssin) jälkeen tehtävä
harjoittelu, josta saa palkkaa(!). Yleisen opiskelijat tekevät ”manuja” vähintään neljän
kuukauden edestä ja vähintään kolmella eri erikoisalalla. 

Assari = Makroissa ja biokemian labroissa opettajaa auttava yleensä vanhempien
vuosikurssien opiskelija. Vastaa opiskelijoiden kysymyksiin ja auttaa töiden
suorittamisessa. Kertoo makroissa, ettei itsekään muista enää näitä asioita. 

Burana-paku = kaunis valkoinen johtotähti, jonka OLK omistaa. Kiltalainen voi
vuokrata käyttöönsä esimerkiksi muuttoa varten. 

Cursus = siis kurssi. Jokainen kurssi on nimetty isäntänsä mukaan, esimerkiksi
Cursus Valtti. 

Cykli = maailman paras Oulun lääketieteellisen killan lehti. Sisältää erittäin
kyseenalaista huumoria ja suositellaan ehdottomasti luettavaksi. Löytyy OLK:n
nettisivuilta sähköisenä sekä kiltikseltä paperisena hypisteltäväksi. 

Dekaani = Tiedekunnan johtaja, pääjehu. 
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Dens cursus = hampaan vuosikurssi, määräytyy isännän mukaan, esimerkiksi 
Dens Cursus Hakkarainen. 

Dentopolis = Hammaslääketieteen opiskelijoiden hienot ja uudet tilat kampuksen
eteläpäässä. 

Denttari = hampaalainen, hammaslääketieteen opiskelija

Duokkari = Yllättävän usein postiluukusta tipahtava lääketieteellinen aikakausikirja
(lehti). Paperinkeräyksen jatke tai seinätapetti. 

Emäntä (kurssin)= jokaisella kurssilla on oma emäntänsä. Vastaa edustamisesta,
kurssien juhlien järjestämisestä ja ennen kaikkea yhteisestä pöhinästä isännän ja
kurssilaisten kanssa. Äänestetään ensimmäisenä koulupäivänä. 

Etkot = ennen varsinaisia bileitä jonkun opiskelijakaverin luona järjestettävä
kokoontuminen. Erinomainen tapa varsinkin syksyllä tutustua opiskelijakavereihin.
Joskus lähtee vähän enemmän käsistä. 

EXCU = excursio, opinto- tai tutustumismatka, josta jää muistikuvia joko enemmän
tai vähemmän. Hampaalaiset pääsevät heti alkusyksystä excuille Hailuotoon. 

Fuksi = sinä eli yliopiston ensimmäisen vuoden opiskelija

Fuksiaiset = syksyn THE tapahtuma. Fukseille järjestettävä rastimuotoinen, ympäri
Oulun keskustaa kulkeva kierros, jossa pukeudutaan joukkueittain (pienryhmittäin)
vuosittain vaihtuvan teeman mukaan. 

Haalarit = Yleinen pukukoodi opiskelijabileissä ja -tapahtumissa. Jokaisella
koulutusohjelmalla on omanlaisensa, lääkisläiset tunnistaa harmahtavista Burana-
haalareista

Hallitus = Killan toimeenpaneva elin, joka huolehtii killasta ja päättää sen asioista
yhdessä valtuuston kanssa. Hallitukseen voi hakea kalenterivuoden lopulla. ”MIKSEI
KILTA TEE MITÄÄN”
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HIF = stabiloituu joutsensiltaa ylös pyöräillessä. Tulee tutuksi keväällä 
biokemiassa ja sen jälkeen hiipii pelottavasti kaikkialla vastaan. 

Histot = katsellaan oikeasta mikroskoopista ja virtuaalimikroskoopista histologisia
leikkeitä. Alussa näyttää erittäin vahvasti pelkältä marjapuurolta, mutta kyllä se
siitä. 

Jatkot = Varsinaisten bileiden ja vätköjen jälkeinen aktiviteetti, joista joskus ei
muista yhtään mitään. 

Isännistö (OLK) = Walhallan huolenpitäjät, pöhisevät tyypit, jotka vastaavat
Walhallan kunnossapidon lisäksi esimerkiksi Burana-pakun ylläpidosta sekä
Kaamareiden ja Vujujen järjestämisestä. 

Isäntä (kurssin) = jokaisella kurssilla on oma isäntänsä, joka emännän kanssa vastaa
kurssin asioista ja eduista. Edustaa joko asiallisesti tai Walhallan paljusta käsin,
yleensä molempia. Kurssi-isännät muodostavat isäntäkollegion. Isäntä äänestetään
kurssilta ensimmäisenä koulupäivänä. 

Kaarle = aivan Oulun keskustassa sijaitseva baari. The baari, johon varmasti päädyt
jo muutama päivä opiskelujen aloittamisen jälkeen. Hikisin ja tiivein tanssilattia,
josta kaikki pyrkivät kohti paikkaa auringossa eli ikkunalaudoille. 

Kandi = hammaslääketieteen tai lääketieteen kandidaatti. Preklinikan suorittanut
opiskelija. 

Kandiaiset = 2. vuoden keväällä järjestettävät juhlat, joissa tasapainotellaan
arvokkaan ja akateemisen tyylin sekä bilettämisen välillä kandidaatiksi
valmistumista juhlittaessa. 

Kaamarit = KaamOskarit ovat keväällä järjestettävä elokuvagaala, joissa jokainen
OLK vuosikurssi tekee oman lyhytelokuvansa ja OHLK tekee yhden yhteisen
elokuvan. Keskeistä on naamiaisteema sekä jatkot Walhallassa. 

Kiltahuone (OHLK) = täällä voi pyörähtää kahvilla tai pelailla pleikkaria kesken
päivän tutustuen samalla opiskelijakavereihin. 
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Kiltahuone (OLK) = vuonna 2019 uudistettu rakas kiltis, josta löytyy ilmaista
kahvia hörppiviä kiltalaisia. Kahvivastaavien toimesta (ilmaista!) kahvia löytyy aina
ja paikalle kannattaa tulla pleikkarin, huonojen juttujen ja parhaiden sohvien vuoksi. 

Kliinikko = Melkein jumala, valkoinen takki ja smurffit päällä potkulaudalla kiitävä
kliinisen vaiheen eli 3-n vuoden opiskelija. 

Kotka = OYS:in puolelta löytyvä henkilökunnan ruokala, josta saa opiskelijahintaista
ruokaa viikon jokaisena päivänä. Normaalisti lounasaikaan kahvin saa ilmaiseksi
lounaan kanssa! Työntekijöillä on jonossa etuajo-oikeus. 

Krapula = Etanoliliuoksen nauttimisen jälkeen monesti seuraava olotila. Neljä
vaikeusastetta: 1. morkkis, 2. pelkää, että kuolee, 3. toivoo, että kuolee, 4. pahoin
pelkää, että ei kuolekaan

Kuspi = Hampaalaisten mielestä maailman paras kiltalehti.

Laskiainen = Teekkareiden järjestämät suuret haalaribileet, joissa päivällä lasketaan
mäkeä Raksilan montussa ja ilta vietetään bilettäen Oulun yössä

Luento = istutaan ja kuunnellaan kun paljon fiksumpi ihminen puhuu edessä. Joskus
ymmärtää vähän mistä on kyse, yleensä ei ollenkaan. 

Makrot = Makroskooppisen anatomian harjoitustyöt, joita ennen hakataan Anki-
kortteja yöllä kuin viimeistä päivää. Opetellaan siis ulkoa kaikki mahdollinen
ihmiskehosta latinaksi, mutta kaiken unohtaa viimeistään fuksivuoden keväällä. 

Mango = Opiskelijabileissä hyvä baari, muuten Oulussa tunnettu teinien lihatiskinä.

Markkarit = Markuksen päivän bileet ovat Oulun hammaslääketieteen laitoksen
perustaja Markku Larmaksen kunniaksi pidettävät bileet vapun lähettyvillä. Juhliin
kuuluvat oleellisesti MarkkuGamesit. 

Medisiina = Kiepin aulassa sijaisteva opiskelijaravintola. Kyseenalainen maine
suklaamoussen suhteen. 
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Metsäreivit = Walhallabileiden yhteydessä joskus esiintyvä aktiviteetti, jonka 
nimi kertoo kaiken. Ikkunasta ulospääseminen voi vallitsevasta humalatilanteesta
johtuen tosin olla hieman haastavaa. 

Morkkis = Bileiden jälkeen aamulla luokse hiipivä olotila. Joskus aiheellinen, mutta
yleensä aiheeton, ei syytä siis huoleen. Melko universaali kokemus. 

OHLK = Oulun Hammaslääketieteen kilta

OLK = Oulun lääketieteellinen kilta

Odarit = OHLK:n vuosijuhlat, joissa fuksit saavat odontofiilikasteen

OPM = oma pullo mukaan

OPMX2 = oma pullo ja pyyhe mukaan eli sauna ja/tai palju lämpeää

OYY = Oulun Yliopiston Ylioppilaskunta. Jokainen Oulun yliopiston opiskelija kuuluu
tähän. 

Palju = Walhallan paras paikka, yhdistää kuuman ja kostean (monessa mielessä)

PRO = Pienryhmäohjaaja, fuksien tuki ja turva opiskelujen alussa. Tutustuttaa fuksit
yliopistoelämän saloihin ja auttaa laidasta laitaan erilaisissa askarruttavissa asioissa.

Pohjat = Jotain mahdollisen edullista (alkoholipitoista) juotavaa, jota nautitaan
ennen varsinaisia bileitä etkoilla

Poikkarit = Poikkitieteelliset haalaribileet eli Oulun korkeakoulujen yhteiset baarissa
(yleensä Ilonassa) järjestettävät bileet joka kuukauden ensimmäisenä torstaina. 

Potkulauta = Kliinikon ensisijainen liikkumisväline. Potkulaudalla on etuajo-oikeus!
Prekliinikko = Sinä! Siis 1.-2. vuoden opiskelijat.
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PSOAS = Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö. Tarjoaa opiskelijoille 
asuntoja edullisempaan hintaan, joka tosin näkyy asunnon lämpötilassa talvella sekä
välillä olemattomissa äänieristyksissä. 

Rotuaari = Oulun keskustassa sijaitseva kävelykatu, jonka varrelta löytyy erilaisia
kahviloita, ruokapaikkoja sekä perinteinen Rotuaarin pallo, joka on erinomainen
kohtaamispaikka

Saarisen kannatustiimi = voittaa joka vuosi HunajaCupissa parhaan kannatustiimin
palkinnon. Täysin ylivoimainen, mutta nyt ehkä jinxattu. 

Sitsit = Akateeminen pöytäjuhla, johon kuuluu lauluja, mahtava tunnelma sekä
ruokaa ja juomaa. Seremoniamestari johtaa illan kulkua sitsietiketin mukaisesti.
Fuksit johdatetaan sitsaamisen saloihin Toogasitseillä. 

Setä = Walhallassa etenkin paljussa lymyilevä määrittelemättömän ikäinen
lääkiksessä opiskeleva miesoletettu. Sedän polvella on aina tilaa fukseille (etenkin
paljussa). Varo Ranea. 

Sere = Sitsien seremoniamestari. Sitseillä kaksi seremoniamestaria johtaa sitsien
kulkua ja huolehtii sitsietiketin sääntöjen noudattamisesta. 

Speksi = Interaktiivinen musiikki- ja tanssinumeroilla höystetty
opiskelijateatteriesitys. Yleisö osallistuu ja vaikuttaa speksin kulkuun huutamalla
OMSTART ja antamalla jonkin määreen perään, esimerkiksi omstart ruotsiksi.

Teekkari = Tupsulakista tunnistettava henkilö, joka huojuu epäilyttävästi
kävellessään kaupungilla. Tulee tutuksi viimeistään vappuna mahtavien
teekkaribileiden myötä!

Terwaspeksi = Oulun lääkiksen opiskelijoiden speksi, johon voi hakea jo
ensimmäisenä (!) opiskeluvuonna.

Toogat = toogasitsit eli fuksien ensimmäiset sitsit syksyllä. Pukukoodina vähemmän
yllättäen toimii tooga ja muistikuvia harvemmin esiintyy toogasitsien jälkeen.
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Täti = toivottaa sedän tavoin paljussa nuoremmat kollegat polvelleen hyvillä 
mielin. Ei vaani Walhallan nurkissa yhtä paljon kuin setä. 

Uusinta = voi olla tentin toinen, kolmas, n:nnes yrityskerta. Tulee vastaan kaikilla
ennemmin tai myöhemmin, joten ei todellakaan häpeän aihe!

Valtuusto = Killan ylin päättävä elin, joka valitaan lukuvuoden alussa. Valitsee esim
hallituksen. 

Vujut = vuosijuhlat, akateeminen pöytäjuhla, jossa juhlistetaan killan
syntymäpäivää. Pukukoodina yleensä iltapuku ja jatkoilla hieman rennompi
vaatetus. 

Walhalla = Oulun lääkiksen rakas kiltatalo, joka löytyy osoitteesta Jaalakuja 1. 

Wappu = Viikon (tai kaksi) kestävä opiskelijoiden suosikkijuhla, johon kuuluu
esimerkiksi piknikit, eri tiedekuntien poikkitieteelliset bileet, kirkkovenesoudut,
Wesibussi sekä yleistä häppeninkiä. 

YTHS = Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö. Sijaitsee Linnanmaalla ja YTHS:n aikoja
voi joutua odottamaan melko pitkään, joten ajoissa kannattaa olla liikkeellä.
Edullinen hinnoiltaan ja kannattaa ehdottomasti hyödyntää. 
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16. Mistä tukea ja apua?
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Nepsyhäiriöisen Valtin terveiset uusille fukseille! 

Saavutettavuus opinnoissa: 
https://www.oulu.fi/fi/opiskelijalle/opiskelun-tuki-ja-yhteystiedot-opiskelijalle/saavutettava-
opiskelu

Mikä opintopsykologi?
Opintopsykologit ovat yliopistolla työskenteleviä ammattilaisia, joita sitoo
salassapitovelvollisuus. He voivat kirjoittaa suosituksen erityisjärjestelyistä, kun opiskelija
esittää lääkärin tai muun ammattilaisen lausunnon oppimisvaikeudesta, neuropsykiatrisesta
tai psykiatrisesta häiriöstä/sairaudesta tai muusta erityisjärjestelyihin oikeuttavasta tilasta.
Tällöin kurssivastaaville ja opettajille ei tarvitse esittää lääkärintodistusta, joka sisältää tiedon
diagnoosista. Opintopsykologin suositukseen diagnoosia ei tarvitse merkitä, kun olet
toimittanut lääkärintodistuksen tai vastaavan opintopsykologille. Opintopsykologin
suosituksen voi sitten esittää kurssivastaavalle erityisjärjestelyä pyytäessä. 

Opintopsykologin kanssa voi jutella myös mm. esiintymisjännityksestä, opiskeluitsetunnon
ongelmista tai stressinhallinnasta. Ajanvaraus kannattaa tehdä heti syksyllä opintojen
alkaessa, jos tietää tarvitsevansa opintoihin liittyvää keskusteluapua tai erityisjärjestelyitä.
Yleensä jossain vaiheessa syksyä ajat loppuvat kesken. 

Huomaathan, että opintopsykologi ei vastaa suoraan toisen asteen koulupsykologia.
Opintopsykologilta on saatavilla aikoja vain muutamaksi kerraksi. He eivät tee psykologisia
tutkimuksia (esimerkiksi neuropsyk. häiriön tai oppimisvaikeuden diagnosointia varten)
eivätkä tarjoa kriisiapua. 

Lisätietoa opintopsykologista ja ajanvaraus:
https://www.oulu.fi/fi/opiskelijalle/opiskelun-tuki-ja-yhteystiedot-
opiskelijalle/opintopsykologin-ohjauspalvelut

Mikäli kaipaat apua johonkin heidän työnkuvansa ulkopuoliseen asiaan, samasta linkistä
löytyy ohjeistuksia erilaisiin tilanteisiin. 

Työkaluja, joilla esimerkiksi monet e-kirjat (ja artikkelit) saa äänikirjoiksi: 
https://www.celianet.fi/ohjeet/saavutettavat-kirjat-opiskeluun/kuuntelun-ja-lukemisen-
apuvalineita/

https://www.oulu.fi/fi/opiskelijalle/opiskelun-tuki-ja-yhteystiedot-opiskelijalle/saavutettava-opiskelu
https://www.oulu.fi/fi/opiskelijalle/opiskelun-tuki-ja-yhteystiedot-opiskelijalle/opintopsykologin-ohjauspalvelut
https://www.celianet.fi/ohjeet/saavutettavat-kirjat-opiskeluun/kuuntelun-ja-lukemisen-apuvalineita/


17. Yhteystiedot
Jos sinulle tulee mieleen mitään kysyttävää niin ota rohkeasti yhteyttä meihin
fuksikapteenehin tai koulutuspalveluihin!

Koulutuspalvelut:
Koulutuksen lähipalvelupiste
study.medicine@oulu.fi, 0294 48 7239, Aapistie 7A 2. kerros, Huone K201

1. vuoden koulutussuunnittelija
Mari Saarikettu-Känsälä, Mari.Saarikettu-Kansala@oulu.fi
029 448 3002
Aapistie 7A K201

Johtava koulutusasiantuntija
Piia Rantakokko, Piia.Rantakokko@oulu.fi
029 448 5603
Aapistie 7A, Huone K201

Fuksitiimi
Lääketieteen fuksikapteenit
Julia:  julia.mantyla@student.oulu.fi
Emilia:  emilia.putila@student.oulu.fi

Hammaslääketieteen  fuksivastaava ja fuksipaimen
Santeri "Sane": santeri.satopaa@student.oulu.fi
Kristiina "Krisu": kristiina.niemi@student.oulu.fi

Informaatiota luvassa fukseille ja vähän muillekin :
Facebookissa:  Oulun Lääkiksen Fuksit 2022
Fuksikapteenien instagram: @olft22
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OLK RY:

Toimisto: toimisto@olk.fi, 045 129 4440, Aapistie 7A, 1. krs, K110 Cafe Galenoksen
vieressä
Killan nettisivut: www.olk.fi
OLK Instagramissa: @olk_ry
OLK Facebookissa: https://www.facebook.com/olkry/

OHLK RY:

Killan nettisivuilta: https://www.ohlk.fi/
OHLK Instagramista: @ohlk_ry
OHLK Facebookista: https://www.facebook.com/OulunHammaslaaketieteenKilta/

Kiltojen Yhteystiedot
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