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Kliinisen ravitsemustieteen yksikön 

tervehdys 
 

Tervetuloa uudet opiskelijamme! 
 
Syksy tuo teille paljon uutta. Aloitatte ravitsemustieteen opinnot Itä-Suomen 
yliopiston Kuopion kampuksella. Osalla teistä alkaa elämä uudessa 
kaupungissa, ensimmäisessä omassa asunnossa, tutustutte uusiin ihmisiin 
ja yliopistossa opiskeluun. Isoja asioita ja elämänmuutoksia on siis edessä. 
Olette valikoituneet suuresta hakijajoukosta mielenkiintoiselle 
ravitsemustieteen alalle. Ala on dynaaminen kehittyen jatkuvasti ja 
ravitsemustieteen ja –terapian 
mahdollisuuksia ymmärretään koko ajan 
paremmin. Olette siis valinneet 
tulevaisuuden alan! Opiskelu on 
monipuolista ja valmistuttuanne voitte 
toimia hyvin monenlaisissa 
ravitsemukseen liittyvissä tehtävissä, 
mm. kliinisessä työssä, elintarvike- ja 
lääketeollisuudessa, alan opetuksessa, 
ravitsemusasiantuntijoina 
ruokapalveluissa ja järjestöissä sekä 
hallinto- ja asiantuntijatehtävissä. 
Opintojen alussa osallistutte samoille 
opintojaksoille mm. lääketieteen, 
hammaslääketieteen, biolääketieteen ja 
farmasian opiskelijoiden kanssa. Tämä 
luo hyvän mahdollisuuden verkostoitua 
tulevaisuuden kollegoiden kanssa. Opintojen edetessä opintoja on 
enenevässä määrin oman porukan kesken. Silloin keskitytään 
ravitsemustieteen ja –terapian syvälliseen omaksumiseen. Jotta teistä tulee 
meitä – ravitsemuksen syvällisiä osaajia. 
 
Lämpimästi tervetuloa! 
 
Ursula Schwab 
Professori (ravitsemusterapia) 
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Retikan tervehdys 
Onnittelut, olet selvinnyt voittajaksi ravitsemustieteen pääsykokeista!  

Ahkera puurtamisesi on nyt palkittu, sillä olet nyt osa Itä-Suomen yliopiston 
ravitsemustieteilijöiden kasvavaa joukkoa! Voit olla ylpeä saavutuksestasi, sillä 
kakkosluokan kasvikset eivät täytä alamme laatukriteerejä. Olitpa sitten aivan 
tuore ylioppilas tai jo jalostetumpi osaaja, olet erittäin tervetullut mukaan Retikan 
toimintaan.  

Retikka – Raphanus sativus – on paitsi ristikukkaiskasveihin kuluva juures, myös 
jokaisen Itä-Suomen yliopistossa ravitsemustiedettä pääaineenaan opiskelevan 
oma ainejärjestö. Retikka ry on juuri sinua varten perustettu, ja sen jäsenet 
koostuvat muista kanssasi tänä syksynä ravitsemustieteiden opinnot aloittavista 
opiskelijoista sekä aikaisempaa vuosikertaa edustavista tapauksista. Heihin 
kaikkiin pääset parhaiten tutustumaan Retikan huoneella Canthialla, josta on 
vuosien saatossa tullut suosittu kohtaamispaikka jäsenistömme keskuudessa. 

Miksi Retikka on olemassa? Jotta sinun polkusi ensimmäisestä hämmentävästä 
koulupäivästä aina viimeiseen tenttiin asti olisi vähemmän kivinen. Retikka pitää 
huolen siitä, että vapaa-aikaasi kuuluu muutakin kuin nenä kiinni kirjassa 
istumista. Yhteistä hauskanpitoa ja opiskelutovereihin tutustumista on luvassa 
heti syksyllä muun muassa sadonkorjuubileiden, fuksisitsien ja kastajaisten 
merkeissä. Retikan toiminta ei kuitenkaan rajoitu pelkästään juhlimiseen, vaan 
järjestämme jäsenillemme kaikenlaista toimintaa aina liikuntakokeiluista 
työelämäiltoihin ja yritysvierailuista kulttuurielämyksiin. Samalla varmistamme, 
että opiskelijoidemme oikeuksista pidetään kiinni koulutuspoliittisella rintamalla.  

Minä ja muut hallituslaiset esittäydymme sinulle ja muille uusille opiskelijoille heti 
syksyn ensimmäisillä viikoilla. Silloin kerromme tarkemmin ainejärjestöstämme 
sekä sinun mahdollisuuksistasi osallistua ja vaikuttaa 
Retikan toimintaan. Odotan tapaamistamme innolla! 
Nautitaan sitä ennen kuitenkin vielä hetki kesästä ja 
täydennetään D-vitamiinivarastot talven varalle. 

PS. Ennen vuoden vaihtumista valitaan 
syyskokouksessa Retikalle uusi hallitus! Olisiko 
sinusta yhdeksi eloisaan joukkoomme?  

Leea Koponen 
Puheenjohtaja, Retikka ry 
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Tuutorit esittäytyvät 

 
Hei tuleva ravitsemustieteen fuksi! 

Superisti onnea opiskelupaikkasi johdosta! Pääsykoekevät on nyt selätetty 

ja syksyllä sinäkin pääset osaksi iloista ravitsemustieteen opiskelijoiden 

joukkoamme. Joukossamme on monenmoisia tyyppejä ja uskomme, että 

sinäkin varmasti löydät paikkasi.  

Me tuutorit olemme jo keväällä alkaneet suunnitella teille mahtavaa 

ohjelmaa syksyksi. Emme malta odottaa, että pian tapaamme teidät. 

Olemme käytössäsi koko ensi vuoden ajan ja meiltä saa kysyä mitä 

tyhmimpiäkin kysymyksiä. Ennen kaikkea autamme sinut opinnoissasi 

alkuun ja pidämme huolen, ettet jää yksin myöskään vapaa-ajalla.  

Monella teistä on varmasti edessä muutto Kuopioon. Ei huolta, Kuopio on 

oikein viihtyisä opiskelijakaupunki ja se tulee varmasti tutuksi ensi vuoden 

aikana. Jo toisella opiskeluviikolla pääsette tutustumaan kaupunkiin 

kaupunkisuunnistuksen merkeissä.  

Nautihan vielä kesästä täysillä, nähdään syksyllä! ☺ 

 

Terveisin tuutorit Tella, Salli ja Sofia sekä aputuutorit Lotta ja Jasmin 

       

Vasemmalta: Tella, Salli ja Sofia 
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Tella Jokinen 

 

Mistä olet kotoisin: Keuruun tyttösiä 
Missä asut: Keskustan ja Niiralan 
rajalla  
Suosikkibaari Kuopiossa: 
Apteekkarissa tai Tähdessä on vietetty 
parhaimmat illat! Kesällä tykkään myös 
Albasta! 
Suosikkiravintola Kuopiossa: Vaikea 
valinta! Ehtassa on ainakin hyvät 
burgerit! 
Lempiruoka: Nachopelti á la Tellu 
Harrastukset: Lenkkeily ja kuntosali. 
Vapaa-ajalla teen, mitä lystää 
Paras muisto fuksivuodelta: Voii, näitä 
on niin monta!! Päällimäiseksi on jäänyt 
mieleen kuitenkin Rukan reissu sekä 
alkusyksyn kaupunkisuunnistus! 
Millainen on muiden tuutorien 
mielestä: Tella on ihana ihminen! Hän 
on kiltti ja aito, eikä jätä ketään 
huomiotta. Häneltä taittuu monenmoiset 
leivonnaiset ja hänen kanssaan on 
mukava jutella, koska hän on hyvä 
kuuntelemaan. Hänen kanssaan voi jakaa hyviä hetkiä myös esimerkiksi baarin 
tanssilattialla.   
Hienoin hetki elämässä: Kyllä se oli se tärinävapina, kun sain tiedon tästä 
opiskelupaikasta! Myöskin pikkukylältä muutto Kuopioon on ollut parasta! 
Mistä minut tunnistaa: Välillä yksinkertaisetkin asiat on väännettävä mulle 
rautalangasta.. 

Lempiruoka yliopistolla: Fresh buffee❤ 

Sipsi vai karkki: Karkki!! 
Suurin epäonnistumisesi keittiössä: Kerran tein jotain liharuokaa, ja mulla meni 
sekaisin valkosipulijauhe ja valkopippuri. Laittelin sitten sitä valkopippuria ihan runsain 
mitoin sinne ruokaan. Isoveli oli ainut, joka sitä ruokaa kykeni syömään.. 
Kamalin ruoka mitä olet maistanut: Keuruun lukion riistakeitto, hyi 

Yhteystiedot: Kyselkää ja laittakaa viestiä, jos siltä tuntuu! 😊 

                        tellaj(at)uef.student.fi 
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Salli Kosonen 

 

Mistä olet kotoisin: Espoosta 
Missä asut: Neulamäen eli 
tuttavallisemmin Nepalin melkein 
perimmäisessä nurkassa soluasunnossa. 
Asuntoni vahvuuksia ovat halpa vuokra, 
luonnonläheisyys ja etäisyydestä 
aiheutuva runsas hyötyliikunta.  
Suosikkibaari Kuopiossa: Pakko sanoa 
Puikkari, koska siellä järjestetään suurin 
osa opiskelijabileistä. 
Suosikkiravintola Kuopiossa: Ravintola 
Kreeta 
Harrastukset: Pienestä pitäen rakkain 
harrastukseni on ollut nykytanssi. Sen 
lisäksi aikani kuluu kavereiden kanssa 
sekä Retikan hallitushommissa.  
Paras muisto fuksivuodelta: Kevään 
opiskeluun enemmän tai vähemmän 
liittyneet reissut, mm. fuksien Rukan matka, poikkitieteellinen excu Tampereelle ja 
Retikan kevätretki Tahkolle.  
Millainen on muiden tuutorien mielestä: Salli on meidän järjen ääni. Hän on fiksu ja 
rauhallinen tyyppi. Sallin kanssa on kiva viettää aikaa ja jutella, sillä hän kuuntelee ja 

häneltä saa hyviä neuvoja. Salli on aina positiivisella asenteella menossa! 😊 

Hienoin hetki elämässä: Varmaankin tieto opiskelupaikan saamisesta. Kipitin kolmelta 
yöllä vanhempieni huoneeseen jakamaan ilouutisen heidän kanssaan. 
Mistä minut tunnistaa: Minulla soi aina joku laulu päässä ja kavereitteni harmiksi usein 
myös laulelen niitä ääneen.  
Lempiruoka yliopistolla: Kasvishernekeitto! Parhaina päivinä sen lisäksi saa 
jälkkäriksi pannaria ilman lisämaksua. 
Sipsi vai karkki: Sipsi, mutta kyllä ne karkitkin maistuvat  
Suurin epäonnistumisesi keittiössä: Viime vuonna yritin tehdä meidän vuosikurssin 
illanviettoon cakepopseja, mutta onnistuin kuorruttamaan ne kiinni pakasterasian 
pohjaan. Jouduin seuraavana päivänä kiireessä tekemään äidin idioottivarmalla 
reseptillä suklaatortun. 
Kamalin ruoka mitä olet maistanut: Kaalikääryleet saivat ainakin pienempänä aikaan 
oksennusrefleksin. Nyttemmin en ole uskaltanut edes maistaa niitä. 
Yhteystiedot: Saa ottaa rohkeasti yhteyttä facebookissa tai sähköpostilla 
sallikos(at)student.uef.fi.  
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Sofia Valkama 
 
Mistä olet kotoisin: Etelä-Pohjanmaalta, 
Jurvasta 
Missä asut: Asun Neulamäen solussa. 
Suosikkibaari Kuopiossa: Suosikkibaarini 
on varmaankin Ilona. Sinne en tosin korkean 
ikärajan takia ole kovin montaa kertaa 
päässyt, mutta siellä on yleensä hyvää 
musiikkia. 
Suosikkiravintola Kuopiossa: 
Opiskelijabudjetilla en hirveästi ole Kuopion 
ravintoloita kiertänyt, mutta erikoisuutena 
vanhempien vieraillessa Kuopiossa pääsin 
maistelemaan Mustan Lampaan herkkuja, ja 
se onkin Kuopion ravintoloista ehdoton 
suosikkini. Erittäin hyvää pizzaa saa 
Trattoria Sorrentosta.   
Harrastukset: Minä lenkkeilen ja olen 
edelleen jollain tasolla mukana 
partiotoiminnassa. Harrastukset vähän 
harvenivat, kun tuli muutto, mutta vapaa-
aika täyttyy silti erittäin tehokkaasti 
kavereiden näkemisellä ja muulla puuhalla.  
Paras muisto fuksivuodelta: On todella 
vaikea nimetä yhtä tiettyä parasta muistoa, 
koska koko fuksivuosi on ollut ihan supermahtava! Kaikki ylämäet ja alamäet tekivät 
vuodesta ihanan. Parhaimpiin hetkiin kuuluvat tietysti kaikki reissut minne milloinkin ja 
ihanat hetket uusien ystävien kanssa.   
Millainen on muiden tuutorien mielestä: Sofia on vauhdikas tyyppi, joka tykkää olla 
monessa mukana. Hän innostuu mitä hulluimmistakin ideoista. Sofian ehdoton vahvuus 
on ilmiömäiset kokkaustaidot. Usein yhteisissä illanvietoissa hän päätyykin keittiöön, 
oltiin kenen luona hyvänsä :)  
Hienoin hetki elämässä: Afrikassa paikallisten kanssa tanssiminen ja laulaminen, 
vaikka ei itse oikein pysynytkään perässä. Vei sydämeni täysin.  
Mistä minut tunnistaa: Ensimmäisenä tulee mieleen Disney-piirrettyjen sitaatit, joita 
välillä ihan huomaamattani heittelen ilmoille (ja yleensä kellään ei ole hajuakaan mistä 
puhun). 
Lempiruoka yliopistolla: Ehkä Quorn-pyttipannu. 
Sipsi vai karkki: Karkki!! Ehdottomasti salmiakki tai lakritsi. 
Suurin epäonnistumisesi keittiössä: Joskus, kun tein vaniljakastiketta, johon tulee 
keltuaisia, muuttui kastike kiehahtamisen jälkeen kokkeliksi. Kyllä se silti syötiin… 
Kamalin ruoka mitä olet maistanut: Olen todella kaikkiruokainen, mutta kamalin 
kokemus oli isäni tekemä kastike, jossa oli muun muassa kotijuustoa ja ketsuppia… 
Yhteystiedot: Minulle saa laittaa viestiä Facebookissa, vaikka ei olisi edes mitään 
tärkeää asiaa ja myös sähköpostia pyrin tarkistamaan päivittäin sofiva(at)student.uef.fi 
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Lotta Tarvainen 
 
Mistä olet kotoisin: Joensuusta  

Missä asut: Kuopion keskustassa  

Suosikkiravintola Kuopiossa: Kesäisin konttiravintola 

Mortonissa ehdottomasti parhaimmat hampparit ja 

bataattiranet!  

Harrastukset: Kuntosali ja pohdinnassa crossfitin 

aloittaminen 

Mistä minut tunnistaa: Olen erittäin lahjakas 

hävittämään tavaroitani ja onneksi luokkakaveritkin on 

oppinut sen ja alkanut vahtimaan perääni kun mm. 

useamman kerran unohtanut puhelimen Retikan huoneen 

pöydälle :D, kukkaro ja tablettikin jäänyt Opparin tiloihin.. 

Suurin epäonnistumiseni keittiössä: Haha vain yksikö.. 

Noh kerran lettuja paistaessa poltin pannulla siihen saman 

käden kyynärpäähän palovamman, jossa pannua pitelin, 

en tosiaan tiedä miten onnistuin siihen  

Kamalin ruoka mitä olet maistanut: Prahassa hotellissa 

tarjottiin ruokana peruna-muro-keittoa..  

Yhteystiedot: Mullekkin saa vapaasti laittaa viestiä mistä 

vaan mikä mietityttää niin faceen ja sähkäriin 😊 lottatar@student.uef.fi 

 

Jasmin Qvick 
Mistä olet kotoisin: Helsingistä (alun perin Kouvolasta) 
Missä asut: Puijonlaaksossa Niuvan puolella 
Suosikkiravintola Kuopiossa: Kreeta ehdottomasti! 
Paras muisto fuksivuodelta: Tosi paljon hyviä muistoja! 
Ensimmäisenä tulee mieleen kaupunkisuunnistus, reissut 
Rukalle ja Tahkolle sekä ravitsemuspäivät. 
Mistä minut tunnistaa: Treenivaatteista ja loputtomasta 
ruokahalusta (esim. bileissä löydätte minut varmimmin 
ruokien vierestä ja retkillä parhaat eväät löytyy laukustani). 
Lempiruoka yliopistolla: Fressin salaatti Snellulta 
vuohenjuustolla 
Sipsi vai karkki: Sipsi ehdottomasti, mutta dippiä on oltava! 
Kamalin ruoka mitä olet maistanut: silakkapihvit tai 
janssoninkiusaus 
Yhteystiedot: Facebookissa ja muualla somessa saapi 
laitella viestiä, sposti on jasminq(at)student.uef.fi 
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Ravitsemustieteen ainejärjestö 

Retikka 
Retikka on kaikkien ravitsemustiedettä pääaineenaan opiskelevien oma 
ainejärjestö, joka pitää huolta opiskelijoistaan sekä kehittelee jäsenistölleen 
rentouttavia vapaa-ajan viihdykkeitä. Retikkalaisten ylpeytenä ja 
tunnusmerkkinä on ehtymätön ruokatarjoilu (ja ruokahalu)! 
 
Retikan tarkoituksena on yhdistää Itä-Suomen yliopiston ravitsemustieteen 
opiskelijoita, toimia jäsentensä edustajana ja heidän etujensa valvojana 
sekä parantaa yhteyksiä työelämään. Hallitus vastaa koko Retikan 
toiminnasta ja tapahtumien järjestämisestä. Hallitustoiminta on vastuullista, 
monipuolista ja haastavaa, mutta ennen kaikkea innostavaa ja hauskaa. 
Uusien, upeiden ystävien lisäksi saa taitoja, joita pystyy hyödyntämään jo 
opiskeluaikana tai viimeistään työelämässä.  
 
Retikan ydintehtävänä on pitää vihanneksensa virkeinä. Illanvietot, 
lajikokeilut, kulttuuritapahtumat, yritysvierailut, ekskursiot, rusettiluistelu 
sekä muu enemmän ja vähemmän viihteellinen toiminta täyttää jäsenistön 
almanakat ympäri satokauden. Soppaa sekoittamassa ovat myös yritys- ja 
yhdistysyhteistyökumppanit tapahtumineen sekä mahtavat opiskelijatoverit 
– hyvän ruuan kera, tietenkin!  
 

 Tunnelmia Retikan pikkujoulusitseiltä 
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Canthian ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee Retikan huone, joka on 
arjen keskellä arvokas levähdys-, tapaamis- ja tankkauspaikka. Retikan 
huoneelle voi pistäytyä koska vain kupposelle kahvia tai teetä. Samalla saa 
vertaistukea mahdollisiin opiskelukiireisiin ja tutustuu muiden vuosikurssien 
opiskelijoihin – täydellistä! Yhteinen kahvihetki järjestetään aina tiistaisin 
11.00-14.00, jolloin iltapäivien iloksi on tarjolla myös pientä makeaa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Retikalla on myös Terhon kanssa yhteinen liikuntavuoro Studentialla. Ole 
syksyllä kuulolla vuoron ajankohdasta ja tule pelaamaan porukalla sählyä, 
ultimatea tai vaikka polttopalloa!  
 
Retikka Ry:n löydät netistä osoitteesta http://www.retikkary.fi ja olemmepa 
eksyneet niin instagramiin (@retikkary), naamakirjaan 
(www.facebook.com/retikkary) kuin Snapchattiinkin (retikkary), eli eikun 
vaan tykkäämään ja seuraamaan! Nettisivuilta kannattaa käydä myös 
kurkkaamassa tunnelmia ravitsemustieteen opiskeluun Retikan blogista.  
 
Kaikki Retikan jäsenet liitetään automaattisesti Retikan sähköpostilistalle. 
Sen kautta saat tietoa Retikan tapahtumista ja kaikesta muusta 
opiskelijoillemme tärkeästä. Liittymisohjeet löydät tämän vihkosen sivulta 
24. Liity nyt, niin saat kaiken sähköpostilistan kautta jaettavan tiedon heti 
ensimmäisenä opiskelupäivänäsi! 

Retikan huone Canthialla 

http://www.retikkary.fi/
http://www.facebook.com/retikkary
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Hallituksen esittely 

 

 

 

 

  
   

 

 

Puheenjohtaja                   Varapuheenjohtaja            Sihteeri 
Leea Koponen                                Maija Ristimäki                             Sofia Valkama 
leea.koponen(at)gmail.com            maijari(at)student.uef.fi                  sofiva(at)student.uef.fi 

 
 
 
 

                    

 
 
 
    
 
           

 

 
 
 

Rahastonhoitaja         Koulutus- ja                      Yhteistyö-    
Anni Rantala                           sosiaalipoliittinen               vastaava 

anniran(at)student.uef.fi                 vastaava                                Heidi Peltoniemi  
                                Salli Kosonen        heidipel(at)student.uef.fi 
                               sallikos(at)student.uef.fi  
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Liikuntavastaava               Somevastaava              Varajäsen     
Jasmin Qvick                               Dienh Hong                 Anni Hirvonen 
jasminq(at)student.uef.fi                  dienh(at)student.uef.fi                    annhi(at)student.uef.fi 

 
 

Tapahtuma- ja  

tiedotusvastaava 
Noora Rinkinen 

noori(at)student.uef.fi 

KV-vastaava 
Salla Ojala 

saloja(at)student.uef.fi 

Kulttuurivastaava 
Petrus Nuotio  

petrusn(at)student.uef.fi 
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    Varajäsen                            Varajäsen 
     Emilia Taskinen                          Noora Järvinen 
     emilt(at)student.uef.fi                              noorj(at)student.uef.fi 
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Tuutoriopettajan esittely  
Hienoa kun valitsit ravitsemustieteet! 
  
Minä toimin teidän vuosikurssiopettajana kandiopintojenne ajan. Vuosikurssiopettajan, 
tuutoriopettajan tai HOPS –ohjaajan tai miksi sitä missäkin sanotaan, tarkoitus on 
auttaa teitä suunnittelemaan opinnot niin että opinnot sujuvat eteenpäin niin, kun se 
vaan teidän aikataululle ja elämäntilanteelle on parasta. Pääsääntöisesti meillä 
opiskellaan hyvin koulumaisesti teille ennakkoon laaditun lukujärjestyksen mukaan, aina 
on kuitenkin opiskelijoita, joille saattaa käydä paremmin joku muu ratkaisu. Jollakin 
teistä saattaa esimerkiksi olla jo aikaisempi tutkinto tai opintoja Avoimen yliopiston 
puolella ja joku saattaa haluta tehdä kanditutkinnon esimerkiksi kahdessa vuodessa. 
Näitä aletaan sitten elo-syyskuussa miettimään, mielellään tapaan heti lukukauden 
alussa teistä henkilökohtaisesti etenkin ne, joilla näitä edeltäviä opintoja on.  
  
Taustaltani olen tutkija-opettaja, peruskoulutukseltani ravitsemusterapeutti, väitellyt olen 
epidemiologistata ja dosentuuri minulla on kansanterveystieteestä. Oma 
tutkimusryhmäni tekee ravitsemusepidemiologista tutkimusta, keräämme tuhansia 
tutkittavia sisältäviä aineistoja ja selvitämme niistä ravinnon ja tautien välisiä yhteyksiä. 
Mielenkiintoinen maailma, joka on vienyt täysin mukanaan, mutta jolle opetus ja 
opetushallinto, kuten tämä vuosikurssiopettajana toimiminen, tuo mukavaa vaihtelua. 
Ettei ihan kokonaan tietokoneelle aineistojen analyyseihin hautaudu.  
  
Onnea siis vielä pääsemisestä tiukan seulan läpi 
opiskelijaksi meille. Olette ensimmäinen vuosikurssi 
joka on lukenut ravitsemustieteitä pääsykokeisiin, joten 
olen varma että olette motivoitunut ja opettajia 
haastava vuosikurssi ja hyvä niin.  
  
Minut saa parhaiten kiinni meilitse sari.voutilainen at 
uef.fi, olkaa yhteydessä heti elokuun puolessa välissä 
jos opinnot askarruttaa tai sinulla on mahdollisesti 
tutkintoon soveltuvia aiempia opintoja.  
  
Syyskuun 1. päivä tavataan! 
  
Sari 
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Ensimmäiset päivät 
 

Ensimmäinen päivä jännittää aivan varmasti. Monelle uudelle opiskelijalle 

yliopiston ovet aukeavat nyt ensimmäistä kertaa. Keväällä pääsykokeessa kaikki 

tuntui niin epätodelliselta, mutta nyt sitä sitten ollaan oikeasti Itä-Suomen 

Yliopistossa ja ravitsemustiedettä opiskelemassa.  

Ensimmäisen päivän aluksi uudet opiskelijat kerätään Snellmanian suureen 

luentosaliin klo 11:00, jossa kuullaan pieni johdatus yliopisto-opiskeluun ja 

tervehdyksiä eri henkilöiltä ympäri yliopistoa. Kannattaa tutustua jo etukäteen 

Yliopisto-opinnot käyntiin –opintojakson ohjelmaan. Ohjelman löydät täältä: 

http://www.uef.fi/opiskelu/yliopisto-opinnot-kayntiin.  

Opiskelijat jaetaan oman pääaineensa mukaan pienryhmiin, joita johtavat tuutorit. 

Ravitsemustieteen tuutorit ovat saman aineen toisen vuosikurssin opiskelijoita, 

jotka ovat luvanneet huolehtia uusista tulokkaista opiskelun alkutaipaleen ajan. 

Tämän tuutoriryhmän kanssa selvitellään ensimmäisinä päivinä keskeisiä asioita, 

kuten luentosalien sijaintia, lukujärjestyksen kummallisia merkintöjä, 

tietokoneiden käyttäjätunnuksia yms. Tuutori ohjaa sinua ensimmäisen puolen 

vuoden ajan ja on aina käytettävissä!  

Ensimmäisinä viikkoina on paljon lukujärjestyksen ulkopuolista toimintaa, johon 

on hyvä varata aikaa. Retikan tuutorit järjestävät uusien opiskelijoiden 

tutustumisillan jo heti ensimmäisenä päivänä, ja yhteisestä illanvietosta jatketaan 

matkaa syksyn ensimmäisiin opiskelijabileisiin! Heti ensimmäisenä viikonloppuna 

on myös luvassa yhteistä ohjelmaa, joten silloin kannattaa ehdottomasti jäädä 

Kuopioon! Vapaa-ajan toimintaan kannattaa osallistua, sillä siellä solmitaan 

ystävyyssuhteita, jotka tuovat kummasti iloa opiskeluaikaan!  

Jos et pääse lukuvuoden aloituspäivänä 1.9. paikalle, jolloin uudet opiskelijat 

jaetaan tuutori-ryhmiin, otathan meihin yhteyttä (yhteystiedot s. 7-10), jotta löydät 

oman tuutori-ryhmäsi. ☺  

 

http://www.uef.fi/opiskelu/yliopisto-opinnot-kayntiin
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Kuopio-opas 

 
1. Canthia 

Täältä löytyy luentosaleja, ravitsemustieteen yksikkö ja tietysti Retikan huone! 

2. Snellmania 

Luentosaleja ja labroja. Täällä nähdään ekana päivänä! 

3. Lukema 

Ylioppilaskunnan toimisto (opiskelijakortit, lukuvuositarrat, Sykettä tarrat jne.) ja 

yliopiston liikuntatiloja 

4. KYS= Kuopion yliopistollinen sairaala 

Myöhempinä opiskeluvuosina täällä on harkkoja. Sunnuntaisin 

henkilöstöravintolasta saa opiskelijahintaista ruokaa! 

14 
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5. Techonopolis 

AMK, joskus esimerkiksi tapahtumalippujen myyntiä 

6. Tori 

Muailman napa!  

7. Valkeinen 

Mukava hengailumesta kauniina päivänä 

8. Puijo 

Kuopion maamerkki! Hyvät liikuntamahdollisuudet niin kesällä kuin talvellakin 

9. Väinölänniemi 

Urheilukenttä ja hyvä lenkkireitti 

10. Opistotie 

AMK, Sykettä-liikuntatiloja ja opiskelijahintaista ruokaa 

11. Prisma 

 

12. Kuopiohalli, uimahalli, jäähalli 

 

13. Juna- ja linja-autoasema 

 

14. Lidl 

 

15. IKEA ja Matkus 

 

NIIRALA: Jokaisen opiskelijan unelma-asuinpaikka sijaitsee yliopiston ja keskustan 

välillä. 

NEULAMÄKI: Neulamäessä on paljon opiskelija-asuntoja, erityisesti soluja. Etäisyys 

yliopistolle on mukava, mutta baari-illan jälkeen matka keskustasta pitkin Nepalin rinteitä 

voi olla uuvuttava. 

PUIJONLAAKSO: Sijaitsee melko lähellä yliopistoa. Erityisen mahtavaa Puijossa on hyvät 

ulkoilumahdollisuudet. 

KESKUSTA: Keskustasta löytyy kaikki palvelut läheltä. Matkaa yliopistolle 2,5 km.  

LEVÄNEN, PETONEN: Täältäkin löytyy opiskelija-asuntoja, mutta etäisyys yliopistolle ja 

keskustaan alkaa olla jo melko pitkä.  

HAAPANIEMI, MÄNNISTÖ: Sijaitsevat lähellä keskustaa, mutta yliopistolle matkaa 

on hieman enemmän.  
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Mitä pitää tehdä ennen syksyä? 

 

1. Ota opiskelupaikka vastaan Opintopolussa ja ilmoittaudu läsnäolevaksi. 

Tarkemmat ohjeet täältä: http://www.uef.fi/opiskelu/uusien-opiskelijoiden-

ilmoittautuminen.  

2. Maksa ISYY:n jäsenmaksu ilmoittautumisen yhteydessä. 

3. Tilaa opiskelijakortti hyvissä ajoin jo kesällä. Kortin voit tilata täältä: 

https://alennukset.frank.fi/fi/opiskelijakortti/. Näin pääset heti 1.8. 

hyödyntämään opiskelijatarjouksia! Syksyllä kortin postitus kestää useita 

viikkoja, mutta ensimmäisten viikkojen aikana opiskelijahintaista ruokaa saa 

opiskelijatodistusta näyttämällä. Huom! sinun täytyy maksaa ISYY:n 

jäsenmaksu ennen kuin voit tilata opiskelijakortin.  

4. Etsi itsellesi asunto. Hyviä kanavia tähän tarkoitukseen ovat Kuopas (Kuopion 

opiskelijaasunnot), tori.fi, OVV, Niiralan Kulma, facebook-yhteisöt (Jos haet 

asuntoa esim. tori.fi:n kautta, muista ehdottomasti mainita olevasi 

ravitsemustieteen opiskelija Itä-Suomen yliopistolta!)   

5. Asunnon löydettyäsi tee muuttoilmoitus. 

6. Tee opintotuki- ja asumistukihakemus Kelalle. 

7. Liity Facebookissa Retikan fuksit 2017 ryhmään! 

https://www.facebook.com/groups/1356139687773451 Siellä pääset jo 

ennen opintoja kyselemään kysymyksiä tai vaan kyyläämään tulevien 

tuutoreidenne ja opiskelukavereittenne profiileja. Opiskelujen alettua sinne 

tulee paljon tärkeää infoa, joten ryhmän julkaisuja kannattaa seurata! Ota 

haltuun myös Retikan somet! 

8. Liity Retikkaan. Tarkemmat ohjeet sivulla 24 

9. Hanki pyörä ja kuljeta se Kuopioon. Pyörä helpottaa paljon kulkemista 

Kuopiossa. 

10. Jos tykkäät liikkua, eikä Kuopion mäkien polkeminen tyydytä 

liikuntatarpeitasi, voit ylioppilaskunnan jäsenmaksun yhteydessä maksaa 

liikuntatarramaksun. Lisätietoja yliopistoliikunnasta saat osoitteesta 

https://sykettä.fi/kuopio/fi/. Yliopistoliikunnan lisäksi Kuopio on täynnä 

muita laadukkaita kuntosaleja ja lenkkipolkuja. 

11. Saavu Kuopioon ja tavataan osoitteessa Yliopistonranta 1, Snellmania-

rakennus klo 11!  

12. Halutessasi kurkkaa myös yliopiston Uudelle opiskelijalle-sivulle: 

http://www.uef.fi/opiskelu/uudelle-opiskelijalle  

http://www.uef.fi/opiskelu/uusien-opiskelijoiden-ilmoittautuminen
http://www.uef.fi/opiskelu/uusien-opiskelijoiden-ilmoittautuminen
https://alennukset.frank.fi/fi/opiskelijakortti/
https://www.facebook.com/groups/1356139687773451
https://sykettä.fi/kuopio/fi/
http://www.uef.fi/opiskelu/uudelle-opiskelijalle
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Syksyllä tapahtuu 
1.9. Koulu alkaa klo 11 @Snellu 

       Etkoilua (paikka selviää myöhemmin) ja Starttibileet @Alba 

2-3.9 Yhteistä tekemistä (tarkempi info myöhemmin) 

6.9 Kaupunkisuunnistus @Kuopiocity 

12.9 Sadonkorjuujuhla @Lukema 

        Kauppakadun impro @Kauppakatu 

27.9 Agronomiliiton fuksi-ilta 

        Fuksisitsit 

5-6.10 Ravitsemuspäivät Helsingissä (ilmoittaumisohjeista lisää elokuussa) 

Lokakuussa Retikan neljän tähden illallinen  

 

 

 

 

 

   

                             

 

 

Facebooktapahtumia kannattaa aina tsiigailla! Sinne tulee vuoden aikana 
monenmoisia kivoja bileitä ja tapahtumia. Useimmista bileistä ilmoitetaan 
kuitenkin vielä sähköpostinkin kautta, joten ei pelkoa, että bileet menisivät 
ohi! 

Retikka järjestää vuoden aikana monia omiakin tapahtumia, joihin kuuluu 

esimerkiksi leivosmyyjäiset, rusettiluistelu sekä pikkujoulusitsit. Näitä ei 

kannata missata! 

Kaupunkisuunnistuksen 2016 asukilpailun voittajat 

Kaupunkisuunnistuksen 2016 asukilpailun voittajajoukkue 
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Fuksi-sanakirja 

 
Moodle = Oppimisympäristö, josta löytyy kaikki kurssien 
oppimateriaali, kuten esimerkiksi luentodiat 

WebOodi = Sivuilla voit mm. ilmoittautua kursseille ja tentteihin. 
Suoritusmerkinnät tulevat Weboodiin näkyviin 

Lukari = Lukujärjestys, johon myös päivittyvät muutokset, jos 
esimerkiksi luennon paikka vaihtuu 

Retikka = Ravitsemustieteen ainejärjestö 

Oppari = Opiskelijoiden tukipalvelut Canthialla 2. kerroksessa. 
Tiloista löytyvät esimerkiksi tietokoneet ja ryhmätyötilat sekä apua 
tietoteknisiin ongelmiin. 

Akateeminen vartti = Kaikki luennot alkavat yliopistossa vasta 

vartin yli 😉 

Tuutori = Vanhemman vuosikurssin opiskelija, joka opastaa 
fukseja opintojen aloittamisessa 

Cantsu = Canthia-rakennus 

Snellu = Snellmania-rakennus 

UEF = University of Eastern 
Finland 

ISYY = Itä-Suomen yliopiston 
ylioppilaskunta 

YTHS = Ylioppilaiden 
terveydenhuoltosäätiö (pääset 
ilmaiseksi lääkäriin, kun olet 
maksanut ISYY:n jäsenmaksun) 

#suomijunttisitsit 
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Lukema = Studentia-rakennuksessa sijaitseva tila, jossa mm. 
ISYY:n toimisto 

Sitsit = Akateemiset pöytäjuhlat; syödään hyvin ja lauletaan 
juomalauluja 

Excu = Vierailu esimerkiksi johonkin yritykseen 

HOPS = Henkilökohtainen opintosuunnitelma 

Harkka = Harjoitus, jossa on läsnäolopakko 

Assari = Assistentti, joka pitää ja ohjaa harkat 

Kv = Kansainvälisyys 

Nepali = Neulamäki 

Pasari = Passion night club (yökerho keskustassa) 

Vänäri = Väinölänniemen uimaranta 

Alba = Albatrossi, baari/ravintola satamassa 

Improbatur, impro, appro = Tapahtuma, jossa kierretään 
baareja ja kerätään leimoja passiin 

Retikan huone = Canthian 1.kerroksessa, mistä saa aina tuoretta 
kahvia ja teetä 
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Retikkaan liittyminen 
Retikan jäsenmaksu on suuruudeltaan 38 euroa, ja se maksetaan 

kerran opintojen aikana. Kun liityt nyt, kuulut Retikkaan koko 

opiskeluidesi ajan ja saat opiskeluajastasi kaiken ilon irti! Retikan 

jäsenenä voit mm. tilata opiskelijahaalarit ja nauttia Retikan 

järjestämistä ruokatarjoiluista eri tapahtumissa. 

Saaja: Kuopion ravitsemustieteen opiskelijayhdistys Retikka  

Tilinumero: Nordea FI53 1078 3000 2116 22 

Viite: 3586 

Määrä: 38,00 € 

Kun olet maksanut jäsenmaksun, laita sähköpostilla nimesi, 

sähköpostiosoitteesi, aloitusvuotesi (2017), kotikaupunkisi, osoitteesi ja 

puhelinnumerosi osoitteeseen maijari@student.uef.fi niin sinut lisätään 

Retikan sähköpostilistalle! 

 


