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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 
monenlaisissa tehtävissä, mm. kliinisessä työssä, elintarvike- ja 
lääketeollisuudessa, alan opetuksessa, tutkimuksessa, 
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, ravitsemusterapian ja/tai 
elintarviketieteiden syvälliseen omaksumiseen. Jotta teistä tulee meitä – 
ravitsemuksen syvällisiä osaajia. 

Opiskeluintoa toivottaen 

Ursula Schwab 

Professori (ravitsemusterapia) 

Oppiaineen vastuuhenkilö 
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Retikan tervehdys 

Todella paljon onnea opiskelupaikasta Itä-Suomen yliopistossa! 
Olet selviytynyt ravitsemustieteen valintakokeesta, ahkera pääsykokeisiin 

lukeminen on siis palkittu. Toivottavasti olet todella ylpeä saavutuksestasi, 

koska ravitsemustieteelle ei ole kaikista helpoin päästä. Edessäsi on 

huikeat opinnot sitäkin huikeampien ihmisten ympäröimänä. Olet erittäin 

tervetullut mukaan Retikan toimintaan, olit sitten aivan uunituore ylioppilas 

tai jo vähän kokeneempi yksilö. Meitä retikkalaisia on monenlaisia, joten 

sovit varmasti joukkoon! 

Retikka – Raphanus sativus – on paitsi ristikukkaiskasveihin kuluva juures, 

myös jokaisen Itä-Suomen yliopistossa ravitsemustiedettä pääaineenaan 

opiskelevan oma ainejärjestö. Retikka ry on juuri sinuakin varten 

perustettu, ja sen jäsenet koostuvat muista kanssasi tänä syksynä 

ravitsemustieteiden opinnot aloittavista opiskelijoista sekä aikaisemmin 

opintonsa aloittaneista opiskelijoista. Kaikkiin retikkalaisiin pääset parhaiten 

tutustumaan kahvikupposen äärellä Canthian kellarikerroksessa Retikan 

huoneella, jossa kaikki vuosikurssit kahvittelevat ja keskustelevat sulassa 

sovussa.  

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

ensimmäisestä hämmentävästä päivästä aina viimeiseen tenttiin asti olisi 

vähemmän kivinen ja kuoppainen. 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 siitä, että 

vapaa-aikasi sisältäisi mahdollisimman paljon muutakin kuin vain nenä 

kiinni kirjassa istumista. Retikka järjestää yhteistä hauskanpitoa ympäri 

vuoden. Ensimmäisenä syksyllä pääsette nauttimaan kastajaisista, 

fuksisitseistä, neljän tähden illallisesta ja vaikka mistä muusta jännästä, 

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 sekä työllisyys mahdollisuuksiin. Tänä vuonna 

pääsemme myös juhlimaan Retikan vuosijuhlia, jotka järjestetään vain 
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viiden vuoden välein. Retikka on siis olemassa, että me kaikki saisimme 

näistä opiskeluvuosista opittujen asioiden lisäksi kasan onnellisia muistoja 

ja kokemuksia.  

Minä ja muut hallituslaiset esittäydymme sinulla ja muille uusille 

opiskelijoille heti opintojenne alussa. Silloin kerromme tarkemmin 

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 kuitenkin nauttikaa vielä kesästä ja 

kerätkää D-vitamiinia, voimia ja rahaa 

opiskeluja varten! 

Syksyllä tavataan! 

 

Sofia Valkama 

Puheenjohtaja, Retikka ry 
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Tuutorit esittäytyvät 
 

Hei uusi ravitsemustieteen fuksi ja suuren suuret onnittelut opiskelupaikan 

saamisesta! Olet tehnyt valtavan työn opiskelupaikkasi saavuttamiseksi ja 

pääset opiskelemaan mielenkiintoista ja jatkuvasti kehittyvää tieteenalaa. 

Yliopisto-opiskelun ei kuitenkaan tarvitse olla pelkkää pänttäämistä: myös 

vapaa-ajan aktiviteetteja ja tapahtumia järjestetään laidasta laitaan, joihin 

osallistuminen tuo hengähdyshetken opiskelukiireiden keskelle. 

Tapaamme teidät heti ensimmäisenä koulupäivänä (2.9.) ja odotammekin 

jo innolla teihin tutustumista. Olemme suunnitelleet opintojen alkuun 

monenlaista tekemistä, minkä lisäksi myös poikkitieteellisiä tapahtumia on 

runsaasti luvassa fuksivuodelle. Vaikka yhdessäolomme painottuukin 

tiiviisti pariin ensimmäiseen kuukauteen, emme tämänkään jälkeen katoa, 

vaan olemme tukenanne koko fuksivuoden ajan ja voitte olla meihin 

yhteydessä aina tarvittaessa. Suosittelemme lämpimästi osallistumista 

varsinkin ensimmäisten viikkojen tapahtumiin, sillä silloin pääsee hyvin 

tutustumaan muihin opiskelijoihin ja luomaan yhteisiä muistoja, jotka 

säilyvät vuosien päähän. Ensi syksynä on myös ainutlaatuinen tilaisuus 

osallistua Retikan vuosijuhliin, jotka järjestetään vain viiden vuoden välein. 

Vuosijuhlat ovat opiskeluajan hienoimpia juhlia, joten kannattaa laittaa 

päivämäärä jo nyt ylös (29.10.)! 

Syksy tuo mukanaan monia muutoksia ja monelle teistä opintojen 

aloittaminen tarkoittaa muuttoa uuteen ja kenties vieraaseen kaupunkiin. 

Muutos voi tuntua jännittävältä, mutta on hyvä muistaa, että ette ole asian 

kanssa yksin. Pääsette muun muassa ensimmäisellä viikolla järjestettävän 

kaupunkisuunnistus-tapahtuman myötä tutustumaan paremmin Kuopion 

kaupunkiin. Me tuutorit olemme ainakin viihtyneet Kuopiossa erittäin hyvin, 

ja olemme löytäneet itsellemme mieleistä tekemistä monien vaihtoehtojen 

joukosta. 

Toivomme teille kaikille oikein aurinkoista ja hyvää kesää! Muistakaa 

rentoutua, jotta saatte akut ladattua vauhdikasta syksyä varten. 😎 
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Terkuin tuutorit Maria, Nelli ja Vilma 
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Vilma Kantonen 

 

Mistä olet kotoisin: Pääkaupunkiseudulta, 

Espoosta. 

Missä asut: Keskustassa, noin viiden 

minuutin kävelymatkan päässä torilta. 

Suosikkibaari Kuopiossa: Apteekkari, 

kesäisin Alba. 

Suosikkiravintola Kuopiossa: 

Houkutuksesta saa ihan parhaat salaatit! Jos 

on spessumpi tilaisuus kyseessä, niin 

suosittelen ehdottomasti Kuzinaa. 

Lempiruoka: Äidin tekemä lasagne, isin tekemä sienirisotto ja sushi.😊 

Harrastukset: Kausilenkkeily. Tavoitteena myös elvyttää Kuopioon muuton takia 

tauolle jäänyt tanssiharrastus. 

Paras muisto fuksivuodelta: Ihan mahdotonta valita vain yksi… Parhaimmat 

muistot on kaupunkisuunnistuksesta, fuksisitseistä, tahkofesteistä ja vapusta! 

Hienoin hetki elämässä: Tieto opiskelupaikan saamisesta monen vuoden 

hakemisen jälkeen, se fiilis ei kyllä koskaan tuu unohtumaan! 

Mistä minut tunnistaa: Oon saanut aikoinaan kavereilta lisänimityksen 

“kävelevä jukeboxi”, koska osaan laulaa niin monta biisiä ulkomuistista. Tämän 

lisäksi mua saa aina odotella ruokailussa, koska oon niin hidas syömään. 

Lempiruoka yliopistolla: Punajuurikroketit ja rapeat kalapalat. 

Sipsi vai karkki: Oon sokerihiiri, eli pakko sanoa karkki. 

Suurin epäonnistumisesi keittiössä: Noudatan yleensä tarkasti reseptejä 

mielikuvituksen puutteen takia ja ehkä siksi mitään suurempia katastrofeja ei oo 

tapahtunut… 

Kamalin ruoka mitä olet maistanut: Kuivalihavelli… Nimi varmaan kertoo 

kaiken tarvittavan. 
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Yhteystiedot: Facebookissa voi aina laittaa viestiä, tai vaihtoehtoisesti 

sähköpostilla vilmka@student.uef.fi 

Nelli Haapakoski 

 

Mistä olet kotoisin: Keski-Suomesta, Äänekoskelta 

Missä asut: Puijonlaaksossa tuskaisen mäen päällä 

Suosikkibaari Kuopiossa: Alba on tosi kiva (joka 

on vain kesäisin auki) ja Apteekkari 

Suosikkiravintola Kuopiossa: Ozaki Sushissa oli 

hyvä lounas. Myös Amarillo perushyvä. 

Lempiruoka: Oon tosi kaikkiruokainen, mut lähes 

kaikki missä on bbq:ta on erityisesti mun mieleen. 

Salaateista tykkään tosi paljon. 

Harrastukset: Tanssittua on tullut monipuolisesti ja 

pitkään 

Paras muisto fuksivuodelta: Ensimmäisenä tulee mieleen kaupunkisuunnistus 

ja neljän tähden illallinen. Fuksivuodelta niin monia hyviä muistoja! 

Hienoin hetki elämässä: Ehdottomasti hienoimpia hetkiä elämässä on ollut se, 

kun sain tiedon opiskelupaikasta! Sitä tunnetta en voi edes sanoin kuvailla. 

Mistä minut tunnistaa: Varmaan siitä, et oon aina kyselemässä ”mitä?”, kun en 

kuule mitään :D Saatan myös monesti olla ajatuksissani ja joku asia voi mennä 

silloin tällöin ohi. Mut tunnistaa myös hyvästä huumorintajusta! 

Lempiruoka yliopistolla: Sitruunaiset kalapalat tai Wicked Rabbitin halloumi-

pestopizza 

Sipsi vai karkki: Molemmat, mutta kyllä sipsi taitaa viedä voiton 

Suurin epäonnistumisesi keittiössä: Keittiötyötä tehneenä näitä on 

useampiakin! Mutta ensimmäisenä tulee mieleen, kun aiemmissa opinnoissa 

isompaa ruokamäärää tehdessä tuli laskuvirhe ja sen seurauksena ruoasta tuli 

aika valkopippurista :D tilannetta ei auttanut se, että olin flunssassa, enkä 

maistanut mitään... 

Kamalin ruoka mitä olet maistanut: Makkara 

mailto:vilmka@student.uef.fi
mailto:vilmka@student.uef.fi
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Yhteystiedot: Sähköposti nellihaa@student.uef.fi, mut löytää myös 

facebookista. Pistäkää vaan rohkeesti viestiä, jos tulee kysyttävää 😊  

 

Maria Kangaspeska 

 

Mistä olet kotoisin: Pirkanmaalta, Ruovedeltä 

Missä asut: Puijonlaaksossa aivan yliopiston 

vieressä 

Suosikkibaari Kuopiossa: Komppaan muita eli 

Apteekkari ja Alba. Apteekkari on kiva paikka rentoon 

istuskeluun, mutta yläkerrassa on mahdollisuus myös 

tanssilattialla pyörähtämiseen 

Suosikkiravintola Kuopiossa: Hurma on ihan 

ykkönen! Urbanista puolestaan saa parasta lounasta 

Lempiruoka: Aasialainen ruoka, erityisesti sushi ja 

teriyakilohi 

Harrastukset: Urheilu monipuolisesti pesäpallon, ilmajoogan ja kuntosalin 

muodossa 

Paras muisto fuksivuodelta: Fuksiviikon kohokohta oli ehdottomasti 

kaupunkisuunnistus. Muita ikimuistoisia tapahtumia oli fuksisitsit, Amazing Race 

ja kevätretki Kolin maisemiin 

Hienoin hetki elämässä: Se päivä, kun sain tiedon koulupaikasta! Samana 

iltana olikin jo ensimmäinen oma asunto vuokrattuna 😀 

Mistä minut tunnistaa: Luultavasti ei ainakaan kovasta selkeästä äänestä, sillä 

usein ajaudun huomaamattani puhumaan liian hiljaa ja samalla liian nopeasti. 

Yleensä myös kävelen hirveällä vauhdilla paikasta toiseen 

Lempiruoka yliopistolla: Kasvisruokaravintola Wicked Rabbit tarjoaa parhaat 

ruoat ja erityisesti pizzat on superhyviä! 

Sipsi vai karkki: Karkki suklaan muodossa 

mailto:nellihaa@student.uef.fi
mailto:nellihaa@student.uef.fi
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Suurin epäonnistumisesi keittiössä: Innostuin pari kesää sitten tekemään itse 

jäätelöitä ja halusin kokeilla myös vegaanista versiota. Keksin ohjeen päästäni ja 

päätin jättää kasvikerman laittamatta, jolloin lopputulos oli kivikovaa, jäätyneeltä 

kauramaidolta maistuvaa ”jäätelöä”  

Kamalin ruoka mitä olet maistanut: Syön aivan kaikkea, joten näitä ei tule 

juurikaan mieleen. Huonoin muisto on kuitenkin ehkä ollut viisivuotiaana 

ulkomailla, kun vanhempani unohtivat kertoa minulle, että simpukoita syödessä 

kuoret kuuluu jättää syömättä 

Yhteystiedot: Muhun voi olla yhteydessä facebookissa tai sähköpostilla: 

markrk@student.uef.fi  

Aina voi ottaa yhteyttä ja kysyä, jos on jotain epäselvää! :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:markrk@student.uef.fi
mailto:markrk@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 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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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 

https://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 

28. Liity nyt, niin saat kaiken sähköpostilistan kautta jaettavan tiedon heti 

ensimmäisenä opiskelupäivänäsi 

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

 

 

 

 

 

 
Puheenjohtaja   Varapuheenjohtaja   Sihteeri 
Sofia Valkama    Oona Eteläpää   Elina Olkkonen 
pj.retikka(at)gmail.com   oonaete(at)student.uef.fi             elinaolk(at)student.uef.fi 

 

Rahastonhoitaja   Edunvalvontavastaava  Yhteistyövastaava 

Neea Penttilä    Emilia Lampèn   Reetta Eerikäinen 

neeap(at)student.uef.fi   emiliajl(at)student.uef.fi              reettaee(at)student.uef.fi 
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Tapahtumavastaava   Kulttuuri- ja KV-vastaava  Projektivastaava 

Tiia Vuorenmaa   Saara Siltasalmi   Anni Peltoniemi 

tiiavu(at)student.uef.fi   saarasil(at)student.uef.fi               annipel(at)student.uef.fi 

 

 

 
Liikuntavastaava   Viestintävastaava   Varajäsen 

Naomi Nzeza    Anne Pulkkinen   Essi Oksanen 

naomin(at)student.uef.fi   annekapu(at)student.uef.fi              essioks(at)student.uef.fi 



   
 

17 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Varajäsen     Varajäsen 

Anja Killenberger    Nelli Haapakoski   

 anjalk(at)student.uef.fi    nellihaa(at)student.uef.fi 
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Tuutoriopettajan esittely  

 
Hei uusi ravitsemustieteen opiskelija! 

Lämpimät onnittelut opiskelupaikasta ravitsemustieteellä! Olette läpäisseet 

tiukan seulan ja toivottavasti opinnot vastaavat 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 esimerkiksi Avoimen yliopiston puolella. Tai joku saattaa 

haluta edetä opinnoissa hieman nopeutetussa aikataulussa. Varsinkin 

näissä tilanteissa opintoja on hyvä suunnitella yhdessä.  

Työskentelen ravitsemustieteellä yliopisto-opettajana ja opetan 

ravitsemusterapian maisteriopiskelijoita. Opetuksen ohella teen 

tutkimustyötä tyypin 2 diabeteksen ehkäisyhankkeessa (Stop Diabetes –

tutkimushanke) ja yhden päivän viikossa toimin ravitsemusterapeuttina 

KYS:ssä. Työnkuvani onkin ihana sillisalaatti opetusta, tutkimusta ja kliinistä 

työtä. Tämä yhdistelmä on minulle mieluinen, ja tiedollisesti nämä osa-alueet 

täydentävät toisiaan.  

Yliopistolla olen työskennellyt vuodesta 2016 lähtien. Sitä ennen ehdin 

työskennellä reilun 10 vuoden ajan erilaisissa tutkimuksissa 

ravitsemusterapeuttina ja tutkijana. Lisäksi olen työskennellyt kouluttajana ja 

opettajana liikunta-alan oppilaitoksissa ja Itä-Suomen yliopiston Avoimessa 

yliopistossa, sekä toiminut ravitsemusterapeuttina yksityisellä sektorilla. 

Monenlaista olen siis päässyt työurani aikana tekemään, ja näistä 
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kokemuksista ja matkan varrella kertyneistä tiedoista ja taidoista koen 

olevan hyötyä myös nykyisessä työssäni. 

Tuutoriopettajana olen nyt ensimmäistä kertaa ja ilolla astun myös tähän 

tehtävään. Varmasti tulette esittämään kysymyksiä joihin vastausta en tiedä, 

mutta lupaan selvittää asiat – mikä mahtava tilaisuus oppia uutta myös itse. 

 

Tapaamisiin siis syyskuun alussa! 

Voitte olla halutessanne minuun 

yhteydessä myös sähköpostilla 

(reija.mannikko@uef.fi) tai puhelimella 

050 3529009. Työhuoneeni (Ca4341) 

löytyy Canthiasta, 4. krs:sta, 

ravitsemustieteen yksikön ns. 

opetuskäytävältä.  

Tervetuloa ravitsemustieteelle! 

 

T. Reija 
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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 opintojen alkuun 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 2.9. paikalle, jolloin uudet 

opiskelijat jaetaan tuutoriryhmiin, otathan meihin yhteyttä (yhteystiedot s. 9-

12), jotta löydät oman tuutoriryhmäsi. 😊 

 

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

Ensimmäisille viikoille ei kannata suunnitella hirveästi omia menoja, sillä etenkin 
alkuun on luvassa runsaasti ohjelmaa.  

 

2.9. Koulu alkaa, starttibileet @Alba 

3.9. Yhteistä tekemistä Valkeisella 

5.9. Kampusrysäys ja kaupunkisuunnistus @Kuopio city 

7.9. Fuksipiknik 

8.9. Retki Puijolle (säävaraus) 

19.9. Agronomiliiton fuksi-ilta 

24.9. Kauppakadun Improbatur @Kauppakatu 

Fuksisitsit 

26.10. Vuosijuhlat (lisäinfoa myöhemmin Retikan somessa & sähköpostilla) 

Syyskymppi (Retikan, KuoLon ja Dentinan juoksutapahtuma) 

Neljän tähden illallinen 

 

 

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, neljän tähden illallinen sekä 

pikkujoulusitsit. Näitä ei kannata missata! 
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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 



   
 

24 
 

 

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 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: https://kamu.uef.fi/student-book/uuden-

perustutkinto-opiskelijan-ilmoittautuminen/. 

2. Maksa ISYY:n jäsenmaksu ilmoittautumisen yhteydessä. 

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

https://www.frank.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 2019 ryhmään! 

https://www.facebook.com/groups/1335291969968069/ 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 28. 

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

Kuopiossa. Kuopiossa on käytettävissä myös maksullisia sähköavusteisia 

kaupunkipyöriä. 

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 2.9.2019 osoitteessa Yliopistonranta 1, tarkempi 

paikka ja aika selviää lähempänä! 

12. Halutessasi kurkkaa myös yliopiston Uudelle opiskelijalle-sivulle: 

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

https://kamu.uef.fi/student-book/uuden-perustutkinto-opiskelijan-ilmoittautuminen/
https://kamu.uef.fi/student-book/uuden-perustutkinto-opiskelijan-ilmoittautuminen/
https://kamu.uef.fi/student-book/uuden-perustutkinto-opiskelijan-ilmoittautuminen/
https://kamu.uef.fi/student-book/uuden-perustutkinto-opiskelijan-ilmoittautuminen/
https://www.frank.fi/opiskelijakortti/
https://www.frank.fi/opiskelijakortti/
https://www.facebook.com/groups/1335291969968069/
https://www.facebook.com/groups/1335291969968069/
https://sykettä.fi/kuopio/fi/
https://sykettä.fi/kuopio/fi/
https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/
https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/
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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 

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

Sitsit = Akateemiset pöytäjuhlat; syödään hyvin ja lauletaan 
juomalauluja 

Excu = Vierailu esimerkiksi johonkin yritykseen 
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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 

Poikkitieteellinen = Eri tieteenalat yhdessä  

Valkeinen = Niiralassa sijaitseva lampi 

 

 

 

 

 

 



   
 

28 
 

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: Holvi FI09 7997 7990 8076 90 
Viite: 2574 
Määrä: 38,00 € 

Kun olet maksanut jäsenmaksun, ilmoita seuraavat tiedot sähköpostilla 

hallituksen varapuheenjohtajalle oonaete@student.uef.fi: 

- Nimi 

- Sähköpostiosoite 
- Opintojen aloitusvuosi (2019) 
- Kotikaupunki 

- Osoite 
- Puhelinnumero 

 

mailto:oonaete@student.uef.fi
mailto:oonaete@student.uef.fi

