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Kliinisen ravitsemustieteen yksikön 

tervehdys 
 

Tervetuloa opiskelemaan ravitsemustiedettä! 

Syksy tuo elämäänne uusia tuulia. Aloitatte ravitsemustieteen opinnot Itä-

Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Osalla teistä alkaa elämä uudessa 

kaupungissa, ensimmäisessä omassa kodissa, tutustutte uusiin ihmisiin ja 

yliopistossa opiskeluun. Isoja asioita ja  

elämänmuutoksia on siis edessä. Olette  

valikoituneet suuresta hakijajoukosta  

opiskelemaan ravitsemustiedettä. Ala on  

dynaaminen ja ravitsemustieteen ja –terapian  

mahdollisuuksia ymmärretään koko ajan  

paremmin. Olette siis valinneet tulevaisuuden  

alan! Opiskelu antaa monipuoliset valmiudet  

erilaisiin työtehtäviin ravitsemuksen parissa ja  

valmistuttuanne voitte toimia hyvin monen- 

laisissa tehtävissä, mm. kliinisessä työssä,  

elintarvike- ja lääketeollisuudessa, alan  

opetuksessa, tutkimuksessa, ravitsemus- 

asiantuntijoina 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, ravitsemusterapian ja/tai 

elintarvikebiotekniikan syvälliseen omaksumiseen. Jotta teistä tulee meitä – 

ravitsemuksen syvällisiä osaajia. 

Opiskeluintoa toivottaen, 

 

Ursula Schwab 

 

Professori (ravitsemusterapia) 
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Retikan tervehdys 

 

Suuret onnittelut uudesta opiskelupaikasta Itä-Suomen yliopistossa! 

Olet selviytynyt ravitsemustieteen valintakokeesta, ahkera pääsykokeisiin 

lukeminen on siis palkittu. Saat olla ylpeä saavutuksistasi, sillä 

kakkosluokan kasvikset eivät täytä alamme laatukriteerejä. Edessäsi on 

huikeat opinnot sitäkin huikeampien ihmisten ympäröimänä.  Olet erittäin 

tervetullut mukaan Retikan toimintaan, olit sitten aivan uunituore ylioppilas 

tai jo vähän kokeneempi yksilö.  

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. Kaikkiin retikkalaisiin pääset parhaiten tutustumaan Canthialla 

Retikan huoneella, josta on kehittynyt erittäin suosittu kohtaamispaikka 

jäsenistömme keskuudessa.  

Miksi tämä Retikka on olemassa? Retikka on olemassa, jotta sinun polkusi 

ensimmäisestä hämmentävästä päivästä aina viimeiseen tenttiin asti olisi 

vähemmän kivinen. Retikka pitää huolen, että pääset kuulemaan millaista 

työelämä voisi olla sekä varmistamme, että opiskelijoidemme oikeuksista 

pidetään kiinni koulutuspoliittisella rintamalla. Kaiken tämän lisäksi Retikka 

on olemassa pitääkseen huolen, että vapaa-aikasi sisältäisi muutakin kuin 

nenä kiinni kirjassa tai koneessa istumista. Retikka järjestää yhteistä 

hauskanpitoa ympäri vuoden. Ensimmäisenä syksyllä pääsette nauttimaan 

kastajaisista, fuksisitseistä, neljän tähden illallisesta ja vaikka mistä 

muusta, missä pääset tutustumaan opiskelutovereihin. Kaiken tämän 

lisäksi Retikan mukana voit päästä kokeilemaan uusia liikuntamuotoja, 

näkemään ja kokemaan kulttuurielämyksiä ja päästä jopa tutustumaan 

yliopistomme kansainvälisiin opiskelijoihin. Retikka on siis olemassa, että 

me kaikki saisimme näistä opiskeluvuosista ainakin vähän enemmän kuin 

vain kipeän niskan ja pinon muistiinpanoja. 

Minä ja muut hallituslaiset esittäydymme sinulla ja muille uusille 

opiskelijoille heti opintojenne alussa. Silloin kerromme tarkemmin 
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ainejärjestöstämme sekä sinun mahdollisuuksistasi osallistua ja vaikuttaa 

Retikan toimintaan. Odotan innolla, että pääsen tapaamaan  

teidät kaikki! Lisäksi voit pohtia olisiko sinulla  

halua lähteä mukaan hallitustoimintaan, koska  

uusi hallitus valitaan syyskokouksessa ennen  

vuoden vaihtumista.  

Nyt on kuitenkin vielä aikaa nauttia  

kesästä ja kerätä D-vitamiinivarastot  

niin täyteen kuin mahdollista! 

 

Syksyllä tavataan! 

 

Sofia Valkama    

Puheenjohtaja, Retikka ry 

 

Tuutorit esittäytyvät 
 

Moi tuleva ravitsemustieteen fuksi ja suuret onnittelut opiskelupaikasta! 😊 

Olet käynyt läpi melkoisen koitoksen kaikkine lukemisineen ja hampaiden 

kiristelyineen, ja nyt sinua odottaa syksyllä alkava fuksivuosi. Vuosi sisältää 

monenlaisia tapahtumia sekä uusia ystäviä ja kokemuksia, jotka jäävät 

mieleesi loppuelämän ajaksi. Kannustammekin sinua osallistumaan 

rohkeasti mahdollisimman moneen tapahtumaan saadakseni kaiken ilon irti 

tulevasta vuodesta. 

Me tuutorit olemme teitä vastassa ensimmäisenä koulupäivänä ja siitä 

alkaa vauhdikas syksy, johon olemme jo alkaneet suunnitella erilaista 

ohjelmaa. Emme malta odottaa teidän näkemistä ja fuksisyksyä 

kanssanne! Olemassa olomme ei rajoitu vain ensimmäisiin viikkoihin, vaan 

olemme tukenanne koko vuoden ajan. Meiltä saa kysyä mitä vaan - tyhmiä 

kysymyksiä ei ole. Autamme sinua niin opinnoissa kuin vapaa-aikaan 

liittyvissä asioissa parhaamme mukaan ja huolehdimme, ettet jää yksin. 
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Useilla teistä on lisäksi edessä muutto täysin uuteen kaupunkiin, mikä voi 

tuntua jännittävältä tai jopa pelottavalta. Muutosta ei kannata kantaa huolta, 

sillä Kuopio on kaunis ja viihtyisä opiskelijakaupunki, jossa tekemistä riittää 

myös vapaa-ajalle. Kaupunkiin pääsette tutustumaan niin meidän 

tuutoreiden kanssa kuin ensimmäisten viikkojen aikana tapahtuvan 

kaupunkisuunnistuksen merkeissä. 

 

Nauti kesästä täysin rinnoin, ihanaa kesää ja nähdään syksyllä! 😊 

 

Terkuin tuutorit Oona, Jenna ja Naomi 

 

 

Vasemmalta: Oona, Naomi ja Jenna 
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Naomi Nzeza 
 
Mistä olet kotoisin: Keski-Suomesta, Keuruulta  

Missä asut: Niiralassa asustelen 

Suosikkibaari Kuopiossa: Apteekkarissa ja  

puikkarissa on vietetty parhaimmat illat!  

Tykkään myös Ilonasta 

Suosikkiravintola Kuopiossa: Ehdottomasti  

Hurma! Kesäisin parhaat hampparit löytyvät  

konttiravintola Mortonista 😊 

Lempi ruoka: Uunilohi, nam! 

Harrastukset: Harrastuksiin kuuluu vielä jonkin  

verran yleisurheilu, mutta enimmäkseen käyn  

lenkillä ja kuntosalilla. Vapaa-ajalla teen mitä  

milloinkin  

Paras muisto fuksivuodelta: Voi että, näitä on  

monia! Koko fuksivuosi oli aivan mahtava, mutta  

päällimmäisenä mielessä on kuitenkin syksyn  

kaupunkisuunnistus ja monet muut ihanat hetket  

uusien ystävien kanssa 

Hienoin hetki elämässä: Kyllä ehdottomasti se  

hetki, kun sai tietää opiskelupaikasta! Vieläkin  

tulee kylmiä väreitä, kun miettii sitä hetkeä  

Mistä minut tunnistaa: Oon aina vähän  

asioiden perässä ja hukassa siitä mitä tapahtuu ja missä…  

Lempiruoka yliopistolla: Fresh buffee on kyllä hyvä! Myös punajuurikroketit kuuluvat 

lemppareihin  

Sipsi vai karkki: Karkki!! Suklaa on vaan niin hyvää 

Suurin epäonnistumisesi keittiössä: Näitä on kyllä liikaa…varmaankin se, kun päätin 

tehdä juustokakun äidin synttäreille, mutta kakku ei hyytynyt ollenkaan ja lisäksi sieltä 

löytyi kivoja liivateklönttejä, yäk 

Kamalin ruoka mitä olet maistanut: riistakeitto 

Yhteystiedot: Minulle saa laittaa viestiä sähköpostitse sekä myös Facebookissa, vaikka 

ei olisi edes mitään tärkeää asiaa 😊  

naomin@student.uef.fi 
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Oona Eteläpää 
 
Mistä olet kotoisin: Pohjois-Karjalasta,  

Joensuusta 

Missä asut: Asun Niiralassa Valkeisenlammen   

välittömässä läheisyydessä 

Suosikkibaari Kuopiossa: Alba, vaikka se onkin  

auki vain kesäisin, talvisin viihdyn Apteekkarissa 

Suosikkiravintola Kuopiossa: Valinta on vaikea,  

mutta taidan kallistua Hurman puoleen sen viihty- 

vyyden ja erinomaisen piripiri kanan vuoksi. Jos  

joskus iskee pizzanälkä, suosittelen Trattoria  

Sorrentoa. 

Harrastukset: Liikunta monessa eri muodossa sekä  

muu puuhastelu. Syksyllä aloitan etsimään omaa  

sisäistä zentäni joogan avulla. 

Paras muisto fuksivuodelta: Fuksivuosi tarjosi niin  

paljon erilaisia kokemuksia, että yhtä ainutta on  

hankala nostaa ylitse muiden. Kaikki syksyn fuksi- 

tapahtumat, joista erityisesti kaupunkisuunnistus ja  

fuksisitsit ovat jääneet mieleen. Lisäksi keväällä  

Retikan kevätretki Tahkolle oli mahtava! 

Mistä minut tunnistaa: Höpöttelen ja lauleskelen sekä heilun usein itsekseni olin sitten 

yksin tai seurassa. 

Hienoin hetki elämässä: Kaikki itsensä ylittämisen kokemukset, joihin kuuluu muun 

muassa tieto koulupaikasta. 

Lempiruoka yliopistolla: Punajuurikroketit tilli-kurkkukastikkeella teki minuun 

lähtemättömän vaikutuksen. Fresh buffee ei myöskään koskaan petä! 

Sipsi vai karkki: En ole koskaan oppinut syömään karkkia muuten kuin suklaan 

muodossa ja addiktoidun helposti sipsistä, niin näistä kahdesta sipsi. 

Suurin epäonnistumiseni keittiössä: Olen joskus sekoittanut tl:n dl:aan, jolloin 

lopputuloksen voikin arvata.. 

Kamalin ruoka mitä olen maistanut: Ala-asteella suolainen kinkku-makaronisalaatti. 

Oksennus ei ollut kaukana. 

Yhteystiedot: Viestiä voi laittaa tulemaan rohkeasti Facebookissa ja sähköpostilla 

oonaete@student.uef.fi 😊 

 
 
 
 

mailto:oonaete@student.uef.fi
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Jenna Matilainen 
 
Mistä olet kotoisin: Kuopion tyttöjä 

Missä asut: Niiralan ytimessä omassa ihanassa 

 yksiössä 

Suosikkibaari Kuopiossa: Tähden lopetettua  

sanoisin varmaankin Ilona, ja kesäisin Alba! 

Suosikkiravintola Kuopiossa: Tällä hetkellä  

HyggeBron lounas vie voiton 

Lempiruoka: Omatekoinen pitsa kaikilla  

mahdollisilla täytteillä  

Harrastukset: Kuntosalilla painojen nostelu  

on ehdoton suosikki! 

Paras muisto fuksivuodelta: Kaupunkisuunnistus  

oli huippuhauska aloitus fuksivuodelle heti ekalla  

viikolla, kun kaikki oli vielä uutta ja jännittävää!  

Muita lemppareita myös winterfest, wabunmetsästys  

ja vappu kokonaisuudessaan! 

Hienoin hetki elämässä: Varmaankin se hetki, kun  

opintopolkuun ilmestyi teksti ”opiskelupaikka vastaan- 

otettavissa” jota juhlin sitten litralla suklaajäätelöä. 

Mistä minut tunnistaa: Siristelemässä silmiä huono- 

näköisenä, kun silmälasit on yllättäen jääneet taas sohvapöydälle… Lisäksi 

vaatekaappini sisältö on lähinnä mustaa, joten värikkäänä minut voi bongata vaan 

teemabileissä.  

Lempiruoka yliopistolla: Kikherne-bataattipata tai punajuurikroketit! 

Sipsi vai karkki: Suklaa on aina ykkönen 

Suurin epäonnistumisesi keittiössä: Entisellä työpaikallani räjäytin lähes sata nakkia 

palasiksi vähän liian kovassa lämpötilassa… jonka jälkeen tiputin puolet niistä 

takahuoneen lattialle.  

Kamalin ruoka mitä olet maistanut: Raa’aksi jätetty pihvi ystäväni vanhempien luona 

illallispöydässä. 

Yhteystiedot: Viestiä saa koska tahansa laittaa tulemaan tilanteessa kuin tilanteessa 

joko facessa tai jennamat@student.uef.fi 😊 

 
 
 
 

mailto:jennamat@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!  
 
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. 
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Retikan vapun tunnelmaa 

Retikan huone Canthialla 
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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! 

 
 
Hallituksen esittely 

 

                                    

 

Puheenjohtaja                   Varapuheenjohtaja            Sihteeri 
Sofia Valkama                                Salli Kosonen                             Eevi Peltola 
pj.retikka@gmail.com                     sallikos@student.uef.fi                  eevip@student.uef.fi 

http://www.retikkary.fi/
http://www.facebook.com/retikkary
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Rahastonhoitaja         Koulutus- ja                      Yhteistyö-    
Anni Rantala                           sosiaalipoliittinen               vastaava 

anniran@student.uef.fi                  vastaava                                Reetta Eerikäinen 
                                Brenda Nissén        reettaee@student.uef                        
 
  
 
 

                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tapahtuma- ja  

tiedotusvastaava 
Tiia Vuorenmaa 

tiiavu@student.uef.fi 

KV-vastaava 
Linda Laine 

lindalai@student.uef.fi 

Kulttuurivastaava 
Oona Eteläpää 

oonaete@student.uef.fi 
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Liikuntavastaava               Somevastaava              Varajäsen     
Jasmin Qvick                               Tella Jokinen                     Maija Ristimäki 
jasminq@student.uef.fi                   tellaj@student.uef.fi                          maijari@student.uef.fi 

 
 
 

           

                                       
     

    Varajäsen                            Varajäsen 
     Anni Peltoniemi                          Sonetta Roto 
     annipel@student.uef.fi                            sonettr@student.uef.fi 
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Tuutoriopettajan esittely  
 

Hei uusi ravitsemustieteen opiskelija! 

Lämpimät onnittelut opiskelupaikasta ravitsemustieteellä! Olette läpäisseet tiukan seulan ja 

toivottavasti nyt alkavat opinnot voivat vastata odotuksianne ja tuottaa teille paljon oppimisen, 

oivalluksen ja onnistumisen iloa! 

Olen tuutoriopettajanne ja tehtävänäni on auttaa teitä opintojen alkuun saattamisessa ja 

suunnittelussa niin, että opintonne sujuvat mahdollisimman jouhevasti ja teille sopivan 

aikataulun mukaisesti. Pääsääntöisesti ravitsemustieteen opinnot etenevät hyvin koulumaisesti 

teille ennakkoon laaditun lukujärjestyksen mukaan. Sitä seuraamalla pääsee siis jo hyvin 

pitkälle! Aina on kuitenkin opiskelijoita, joille saattaa käydä paremmin jokin muu ratkaisu. 

Jollakin teistä saattaa olla esimerkiksi jo aikaisempi tutkinto tai suoritettuja opintoja Avoimen 

yliopiston puolella. Tai joku saattaa haluta edetä opinnoissa hieman nopeutetussa aikataulussa. 

Varsinkin näissä tilanteissa opintoja on hyvä suunnitella yhdessä.  

Taustaltani olen tutkija ja opettaja. Nykyisessä toimessani olen toiminut kuusi vuotta. Sitä 

ennen työskentelin noin 20 vuotta yksikössämme tutkijana, ensin väitöskirjatutkimuksen, sen 

jälkeen ns. post doc –tutkimuksen parissa. Tutkimusalueenani on ollut alusta asti 

syömiskäyttäytyminen, syömisen ja painon säätely ja lihavuus. Minua on aina kiinnostanut 

erityisesti kysymys: Miksi ihminen syö niin kuin hän syö? Tätä kysymystä olen sitten tutkinut 

monella tavalla ja monesta eri näkökulmasta. Ja tutkittavaa riittää… Ravitsemustiede onkin siitä 

erityisen mielenkiintoinen tieteenala, että siihen liittyen voi tutkia oikeastaan melkein mitä 

vaan; niin monet asiat liittyvät tavalla tai toisella syömiseen, elämämme keskeiseen 

perustarpeeseen.  

Tapaamisiin siis syyskuun alussa! Voitte olla halutessanne minuun yhteydessä myös 

sähköpostilla (leila.karhunen at uef.fi) tai puhelimella 0403552776. Työhuoneeni (Ca4343) 

löytyy Canthiasta, 4. krs:sta, ravitsemustieteen yksikön ns. opetuskäytävältä.  

 Tervetuloa ravitsemustieteelle! 

 

t. Leila 
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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.  

Ensimmäisenä päivänä ravitsemustieteen opiskelijat kokoontuvat yhteen ja 

pääsemme aloittamaan tutustumisen tiedekuntaan oman oppiaineen, eli 

ravitsemustieteen, kautta. Kannattaa tutustua jo etukäteen Yliopisto-opinnot 

käyntiin –opintojakson ohjelmaan. Ohjelman löydät täältä: 

https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/. Linkin takaa lisäksi löydät ohjeita myös 

muuten opiskelun aloittamiseen liittyen. 

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 3.9. paikalle, jolloin uudet opiskelijat 

jaetaan tuutoriryhmiin, otathan meihin yhteyttä (yhteystiedot s. 8-10), jotta löydät 

oman tuutoriryhmäsi. ☺  

 

https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/


18 
 

Kuopio-opas 

 
1. Canthia 

Täältä löytyy luentosaleja, ravitsemustieteen yksikkö ja tietysti Retikan huone! 

2. Snellmania 

Luentosaleja ja labroja. 

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 2018 ryhmään! 

https://www.facebook.com/groups/1813477828714088/ 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://sykettä.fi/kuopio/fi/
http://www.uef.fi/opiskelu/uudelle-opiskelijalle
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Syksyllä tapahtuu  
 

3.9. Koulu alkaa, starttibileet @Alba  

4-5.9 ja 7.-8.9. Yhteistä tekemistä (tarkempaa infoa myöhemmin)  

6.9. Kampusrysäys ja kaupunkisuunnistus @Kuopio city  

       Sadonkorjuujuhla 

      19. tai 20.9. Agronomiliiton fuksi-ilta (tarkempi ajankohta selviää myöhemmin) 

25.9. Kauppakadun Improbatur @Kauppakatu  

26.9. Fuksisitsit @Ilona 

27.9. Retikan, KuoLon ja Dentinan juoksutapahtuma 

Neljän tähden illallinen 

 

 
Kaupunkisuunnistus 2017 

 

 

Facebook-tapahtumia kannattaa aina tsiigailla! Sinne tulee vuoden aikana monenmoisia kivoja 

bileitä ja tapahtumia. Useimmista bileistä ilmoitetaan myös sähköpostin 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! 
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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)  

 

 

Pikku kakkonen -sitsit #lastenleikkii 
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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: Retikka ry  

Tilinumero: Nordea FI53 1078 3000 2116 22 

Viite: 4365 

Määrä: 38,00 € 

Kun olet maksanut jäsenmaksun, laita sähköpostilla nimesi, ilmoita seuraavat 

tiedot sähköpostilla hallituksen varapuheenjohtajalle sallikos@student.uef.fi: 

- Nimi 

- Sähköpostiosoite 

- Opintojen aloitusvuosi (2018) 

- Kotikaupunki 

- Osoite 

- Puhelinnumero 

 

mailto:sallikos@student.uef.fi

