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Tervetuloa opiskelemaan ravitsemustiedettä! 

 

Syksy tuo elämäänne uusia tuulia. Aloittaessanne ravitsemustieteen opinnot Itä-Suomen yliopiston 

Kuopion kampuksella osalla teistä alkaa elämä uudessa kaupungissa ja ensimmäisessä omassa kodissa. 

Tutustutte uusiin ihmisiin ja yliopistossa opiskeluun. Isoja asioita elämässä on siis edessä. Olette 

valikoituneet suuresta hakijajoukosta. 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, alan yrittäjinä 

sekä hallinto- ja asiantuntijatehtävissä. 

Opintojen alussa osallistutte samoille opintojaksoille mm. lääketieteen, hammaslääketieteen, 

biolääketieteen ja farmasian opiskelijoiden kanssa. Tämä luo hyvän mahdollisuuden verkostoitua 

tulevien 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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Vuosikurssiopettajan tervehdys 

 

Hei uunituore ravitsemustieteen opiskelija! Lämpimät onnittelut opiskelupaikasta 
ravitsemustieteellä. Olet läpäissyt yhden yliopistomme tiukimmista seuloista. Toivon, 
että opinnot vastaavat odotuksiasi ja tuottavat sinulle paljon oppimisen, oivalluksen 
ja onnistumisen iloa ja lempeää kasvua ravitsemuksen ammattilaiseksi.  

Olen vuosikurssisi tuutoriopettaja ja autan sinua opintojen alkuun saattamisessa ja 
suunnittelussa niin, että opintosi sujuvat mahdollisimman jouhevasti sopivan 
aikataulun mukaisesti. Pääsääntöisesti ravitsemustieteen opinnot etenevät erityisesti 
ensimmäiset vuodet ennakkoon laaditun lukujärjestyksen mukaisesti. Sitä 
seuraamalla pääsetkin jo hyvin pitkälle. Kolmannesta vuodesta eteenpäin omien 
valintojen ja uratoiveiden mukaiset opintojen suuntaamiset korostuvat. 
Pääsääntöisesti kandi- ja maisteriopinnot suoritetaan viiteen vuoteen, mutta 
muitakin ratkaisuja voi tehdä. Kenties sinulla on jo aiempia opintoja takanasi muilla 
lähialoilla tai olet suorittanut tutkintoosi soveltuvia opintoja Avoimen yliopiston 
puolella? Ehkäpä haluat tiivistää opintojasi tai tehdä tilanteen niin salliessa osan 
tutkinnostasi ulkomailla vaihdossa? Varsinkin näissä tilanteissa opintoja on hyvä 
suunnitella yhdessä. Autan sinua mielelläni. 

Työskentelen ravitsemustieteellä yliopistonlehtorina. Tulemme tapaamaan 
ravitsemusterapian opintojaksoilla maisterivaiheessa, joten harmikseni en opeta 
sinua vielä ensimmäisenä opiskeluvuotenasi. Ravitsemusterapiaopintojaksoilla 
tapaamme Ravitsemushoidon lähtökohdat - ja Psykiatriset sairaudet ja 
syömiskäyttäytymisen häiriöt -opintojaksoilla. Lisäksi koordinoin ravitsemustieteen 
graduseminaarisarjoja. 

Opetuksen ohella työskentelen ravitsemusterapeuttina Kuopion yliopistollisessa 
sairaalassa yhden päivän viikossa (yleensä torstaisin). Työhöni kuuluu myös 
tutkimusta, tutkin erityisesti ravitsemuksen ja psykiatristen sairauksien, kuten 
masennuksen ja syömishäiriöiden, yhteyttä ja ravitsemuksen merkitystä näiden 
sairauksien hoidossa. Opetus ja tutkimus kulkevat käsi kädessä työssäni ja tukevat 
toinen toisiaan. 
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Olen työskennellyt yliopistolla opetustehtävissä vuodesta 2019 lähtien. Tätä ennen 
toimin tutkijana Deakinin yliopistossa, Australiassa. Yksikkö on minulle tuttu 
kuitenkin pitkältä ajalta, valmistuin täältä v. 2004 ja väittelin yksiköstämme v. 2013. 
Välissä tein muutaman vuoden päätoimisesti ravitsemusterapeutin 

töitä. Monenlaista olen siis päässyt työurani aikana tekemään ja näistä kokemuksista 
ja matkan varrella kertyneistä tiedoista ja taidoista koen olevan hyötyä myös 
nykyisessä työssäni. 

Tuutoriopettajan rooliin astun ilolla, ohjaustyö on minulle erittäin palkitsevaa. 
Varmasti tulette esittämään kysymyksiä joihin vastausta en suoralta kädeltä tiedä, 
mutta lupaan selvittää asiat – se on mahtava tilaisuus oppia uutta myös itse. 

Tapaamisiin syyskuun alussa! Odotan innolla tapaamistamme ja sitä, että opin sinut 
tuntemaan. 

Voit olla halutessasi minuun yhteydessä sähköpostilla (anu.ruusunen@uef.fi) tai 
puhelimitse (050 3871265). Työhuoneeni (Ca4342) löytyy Canthia-rakennuksen 4. 
kerroksesta, ravitsemustieteen yksikön käytävältä. 

 

 

 

Tervetuloa ravitsemustieteelle! 

Anu Ruusunen 
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Retikan tervehdys 

Suunnattomasti onnea opiskelupaikasta ravitsemustieteillä!  

Kevät on ollut varmasti jokaiselle hakijalle erityisen raskas poikkeusolojen yhä jatkuessa. 
Ahkerointi on kuitenkin tuottanut tulosta ja saatte olla todella ylpeitä itsestänne, kun olette 
saaneet opiskelupaikan, jota tavoitteli yhteensä 834 hakijaa. En voi olla unohtamatta kahden 
vuoden takaista päivää, kun sain itse tietää pääsystäni korkeakouluun. Päivä oli tähän asti 
elämäni onnellisin päivä – tulihan minusta vihdoin ihka-aito retikka! Toivottavasti tekin olette 
saaneet fiilistellä sitä tunnetta pitkin kesää. Muistan vielä, kuinka odotin Kuopioon muuttoa, sillä 
olen kotoisin Etelä-Suomesta ja Savon viehätys todella veti puoleensa jo silloin. En ole päivääkään 
miettinyt, että asuisinpa jossakin muualla, sillä Kuopio, savolaiset ja oma unelma-ala on tehnyt 
minusta joka päivä yhä onnellisemman asuessani täällä! Kotiuduin tänne nopeasti, sillä Retikan 
tuutorit ja uudet opiskelukaverit pitivät siitä huolen. Olen varma, että jokainen teistä pääsee 
nopeasti mukaan ravitsemustiedekuplaamme. Opiskelijoidemme yhteishenki on vertaansa vailla.  

Mikäs Retikka sitten on ja miten se liittyy teihin tuleviin opiskelijoihin?  

Retikka on ravitsemustieteen opiskelijoiden ainejärjestö, jonka tehtävänä on huolehtia niin 
opiskelijoiden edunvalvonnasta kuin viihtyvyydestäkin täällä Kuopiossa. Retikan hallitus järjestää 
erilaisia tapahtumia pitkin vuotta, joista suosituimpia ovat Retikan kellarivappu, fuksitapahtumat 
sekä Retikan pikkujoulusitsit. Tapahtumia löytyy joka lähtöön –  

avantouinnista leffassa käymiseen. Retikan omien tapahtumien lisäksi järjestämme myös 
poikkitieteellisiä tapahtumia yhdessä muiden ainejärjestöjen kanssa. Näistä suosituin on 
ehdottomasti Retikan, KuoLon ja Dentinan järjestämä juoksutapahtuma, Poikkitieteellinen 
Syyskymppi, joka järjestetään pian opintojen alettua pandemiatilanteen niin salliessa. 
Tapahtumien lisäksi muihin retikoihin voi tutustua Retikan huoneella Canthia-rakennuksen 
kellarikerroksessa, jossa retikat kahvittelevat ja keräävät voimia luentojen välissä. Tiistaisin 
järjestetään myös Retikan kahvihetki, jossa on tarjolla hallituslaisten ostamia tai leipomia 
herkkuja. Näin korona-aikaan kahvihetkiä on poikkeuksellisesti järjestetty ulkona Retikan 
huoneen ollessa suljettuna terveysturvallisuussyistä. Muutoin huoneelle ovat kaikki Retikan 
jäsenet tervetulleita ja rohkaisenkin teitä verkostoitumaan meidän pieneen yhteisöömme jo heti 
opintojen alussa.  

Retikan toiminnasta vastaa Retikan hallitus, johon kuuluu kaudesta riippuen 10–13 jäsentä.  
Hallitukseen liittyminen heti fuksivuonna on ollut yksi minun parhaista päätöksistäni 
opiskeluaikana. Retikan hallitukseen voi liittyä hyvin matalalla kynnyksellä, sillä 
hallitustoimintaan ei tarvitse aikaisempaa kokemusta järjestötoiminnasta, vaan tärkeintä on, että 
on kiinnostunut vaikuttamaan ravitsemustieteen opiskelijoiden asioihin sekä on valmis 
tiimityöskentelyyn tiiviissä hallitusporukassa. Hallitustoiminnan kautta tutustuu helposti 
vanhempien vuosikurssien ja lisäksi myös muiden ainejärjestöjen opiskelijoihin. Mielestäni 
parasta hallitustoiminnassa on uusien asioiden oppiminen, erilaisten tapahtumien järjestäminen 
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ja uusiin ihmisiin tutustuminen. Varsinkin poikkeusaikoina hallitustoiminta on tuonut paljon 
sisältöä opintojen ulkopuoliseen elämään, sillä tapahtumat ja opiskelijaelämä on ollut 
rauhallisempaa. Hallitus on myös vastuussa Retikan vuosijuhlista, joita vietetään vain viiden 
vuoden välein. Edellisiä juhlittiin omana fuksivuotenani 2019, joten teillä ne juhlat ajoittuvat 
vasta opintojen loppuvaiheille.  Mikäli vuosijuhliin osallistuminen voisi kiinnostaa jo aikaisemmin, 
se on mahdollista hallitustoiminnan kautta, sillä pääsemme kutsuvieraiksi muiden ainejärjestöjen 
vuosijuhlille.  Hallitustoiminta on kuitenkin myös paljon muuta kuin tapahtumien järjestämistä ja 
jokainen voi tehdä hallituspestistään oman näköisensä. Kerromme syksyllä vielä enemmän teille 
eri hallituspesteistä ja siitä, miten hallitukseen voi liittyä. Mikäli olet jo kiinnostunut tutustumaan  

enemmän hallitustoimintaan tai ylipäätään Retikkaan, voit vierailla Retikan Instagramissa 
(@retikkary) ja Retikan nettisivuilla (retikkary.fi). Nettisivuilta ja Instagramista löytyy esimakua 
siitä, mitä me hallituksessa teemme ja millaista ravitsemustieteen opiskelijoiden arki on.  

Toivotan teille tässä vaiheessa ihanaa loppukesää ja tsemppiä muuttourakoihin, mikäli sellaisia 
vielä on edessä. Muistakaa levätä ja kerätä voimia tulevaa syksyä varten!  

Syksyllä nähdään!  

PS. Järjestämme Retikan hallituksen kanssa perinteisen kesätapaamisen 29.8.2021. Olisi ihana 
päästä tutustumaan teihin fukseihin jo hieman etukäteen. Lisää tietoa tapahtumasta löydät 
Retikan Facebookista.  

  

Jessica Sonko  

Retikka ry, puheenjohtaja 2021  

040 751 9245  

jesso@student.uef.fi  

 

 

 

 

 

mailto:jesso@student.uef.fi
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Tuutorien tervehdys  

 

Moikka uusi fuksi ja paljon onnea uudesta opiskelupaikasta ravitsemustieteillä! Olet tehnyt valtavasti 

töitä opiskelupaikkasi saavuttamiseksi ja nyt pääset opiskelemaan mielenkiintoista ja jatkuvasti kasvavaa 

tieteenalaa. Poikkeuksellinen tilanne jatkuu vielä syksylläkin, mutta olemme silti tuutoreiden kesken 

suunnitelleet teille paljon toimintaa opiskeluiden ohelle, joten ette varmasti tule jäämään kauan 

odotetusta fuksivuodesta paitsi.  

Ensimmäinen tapaamisemme on 1.9., jota odotamme jo innolla! Luvassa on tutustumista 

opiskeluympäristöön, henkilökuntaan, meihin ja tietysti toisiinne. Virallisen osuuden lisäksi luvassa on 

paljon yhteistapahtumia ja toimintaa, joiden tarkoituksena on luoda ystävyyssuhteita, muistoja sekä 

sukeltaa syvälle yliopistoelämään. Ainejärjestöjen tapahtumat ja opiskelijabileet jatkuvat tottakai myös 

syksyn jälkeen, mutta suosittelemme kaikkia osallistumaan jo ensimmäisistä päivistä lähtien.  

Monilla voi olla edessä muutto uuteen kaupunkiin, kuten kaikilla meillä tuutoreilla oli fuksivuotena. 

Muutos voi jännittää, mutta on hyvä muistaa, että ette ole asian kanssa yksin. Tuutorit ovat teidän 

apuna läpi fuksivuoden ja muilta fukseilta saa varmasti vertaistukea uudessa ympäristössä. Luvassa on 

myös kaupunkisuunnistusta, jolloin pääsette kiertämään ja tutustumaan kaupunkiin kilpaillen erilaisilla 

rasteilla. Me tuutorit olemme ainakin nauttineet Kuopiosta ja sen tarjoamasta opiskelijaelämästä. 

Toivommekin, että kaikki lähtevät mukaan avoimin mielin. Jos kuitenkin jännittää tai jotain on 

mielenpäällä, voi meille tuutoreille aina laittaa viestiä. 

 

Kesäisin terveisin 

Silja, Silja-Liina, Ella ja Anniina   
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Anniina Virtain, 22 vuotta 

 

Mistä olen kotoisin: Turusta 

Missä asun Kuopiossa: Niiralassa 

Lempi paikka Kuopiossa: Saana ja tietoteknian ruokala 

Paras muisto fuksivuodelta: Meidän kaveriporukan “Tahkofest”  

ja kämppäapprot 

Mistä minut tunnistaa: Urheiluvaatteista ja juomapullosta 

Lempiruoka: Kouluruoka 

Miten vietän vapaa-aikani: Kuntosalilla, kokkaillen ja kaverien kanssa 

Fun fact: Oon suola- ja sokeripoliisi  

Vinkki fukseille: Kannattaa osallistua kaikkeen toimintaan ensimmäisillä viikoilla, vaikka vähän 

jännittääkin tai haluais keskittyä vaan opintoihin. Suurin osa meistä kokee kuitenkin fuksivuoden vaan 

kerran elämässä!        

Yhteystiedot: anvir@student.uef.fi, instagram anskkub 

              

 

 

 

mailto:anvir@student.uef.fi
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Silja-Liina, “Siukka” Karjalainen, 20 vuotta  

 

Mistä olen kotoisin: Turusta. 

Missä asun Kuopiossa: Puijonlaaksossa. 

Lempi paikka Kuopiossa: Valkeinen ja oma koti. 

Paras muisto fuksivuodelta: Kastajaiset ja vappu. 

Mistä minut tunnistaa: Puhelimestani on akku aina loppu. 

Lempiruoka: Pizza ja Peanut butter & cookies Ben and Jerry’s 

Miten vietän vapaa-aikani: Näen kavereita, katson sarjoja ja harrastan partiota. 

Fun fact: Oon koukussa Tiktokkiin... 

Vinkki fukseille: Älä stressaa, kaikki järjestyy! 

Yhteystiedot: siljakar@student.uef.fi, instagram: siukka_ 

 

 

 

 

 

 

mailto:siljakar@student.uef.fi
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Ella Heikkilä, 21 vuotta 

 

Mistä olen kotoisin: Espoosta. 

Missä asun Kuopiossa: Keskustassa. 

Lempi paikka Kuopiossa: Apteekkari. 

Paras muisto fuksivuodelta: Vappu ja Fuksisitsit. 

Mistä minut tunnistaa: Tatuoinneista ja kuulokkeista. 

Lempiruoka: Yliopistolla rapeat kalapalat ja muuten sushi! 

Miten vietän vapaa-aikani: Salilla ja kavereiden kanssa 

Fun fact: Oon auktorisoitu personal trainer 

Vinkki fukseille: Muistakaa pitää hauskaa ja älkää stressatko liikaa kouluhommista! 

Yhteystiedot: elhei@student.uef.fi, instagram ellaheikkila       

 

 

 

 

 

 
 

mailto:elhei@student.uef.fi
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Silja Nykänen, 21 vuotta 

 
Mistä olet kotoisin: Tampereelta  

Missä asut Kuopiossa: Puijonlaaksossa 

Lempi paikka Kuopiossa: Varmaankin oma koti <3 

Paras muisto fuksivuodelta: Ekana tulee mieleen meidän 

kaveriporukan viikonloppureissu tammikuussa Tahkolle ja tietenkin 

eka opiskelijavappu.  

Mistä minut tunnistaa: Oon aina perillä kaikesta ja jos jollekin tapahtuu jotain, mun sisäinen Ulla 

Taalasmaa herää henkiin :D  

Lempiruoka: Kotiruuasta pestopasta ja ravintolassa sushi.  

Miten vietän vapaa-aikani: Kavereiden kanssa tai hyvää sarjaa katsoen.  

Fun fact: Asun Siukan alakerrassa  

Vinkki fukseille: Osallistukaa varsinkin syksyn alussa kaikkiin tapahtumiin ja olkaa itse tosi aktiivisia 

näkemään vuosikurssikavereita myös järjestettyjen tapaamisten ulkopuolella.  

Yhteystiedot: siljanyk@student.uef.fi, instagram @siljanykanen 

 

 

 

 

mailto:siljanyk@student.uef.fi
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Ravitsemustieteen ainejärjestö Retikka ry 
 

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, 

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! Retikka on järjestänyt normaalisti kahvihetken kerran 
viikossa, mutta koronan vuoksi se on ollut tauolla. 

 

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 ttp://www.retikkary.fi/ ja olemmepa eksyneet niin 
instagramiin (@retikkary) kuin naamakirjaankin ttps://www.facebook.com/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 viimeiseltä sivulta. Liity nyt, 
niin saat kaiken sähköpostilistan kautta jaettavan tiedon heti ensimmäisenä opiskelupäivänäsi! 

 

 

http://ttp/www.retikkary.fi/%22
http://ttps/www.facebook.com/retikkary/%22
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Hallituksen esittely  

     

 

          Puheenjohtaja                             Varapuheenjohtaja-sihteeri                        Rahastonhoitaja 

            Jessica Sonko                                          Siru Jussila                                           Matilda Lintunen 

 

      Edunvalvontavastaava                       Yhteistyövastaava                          Tapahtumavastaava 

           Sofia Muinonen                                     Maria Kostiainen                                  Vilma Liikonen 
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     Kulttuuri- ja KV-vastaava                         Liikuntavastaava                Viestintä- ja somevastaava 

                Sara Mellin                                           Silja Nykänen                                Kerttu Tukiainen 

 

 

                  Varajäsen                                     Varajäsen                        Varajäsen 

                Riina Runola                                  Oona Eteläpää                                     Jenna Matilainen 
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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 oppiaineemme, eli ravitsemustieteen, kautta. Kannattaa tutustua jo etukäteen uuden opiskelijan 

verkkomateriaaliin, jonka löydät täältä: https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/. Sivustolle on koottu 

olennaisin tieto opintojen alkuun liittyen. Muistathan myös tehdä Digistartin tehtävät, jotka löydät myös 

edellisen linkin takaa. Digistartin tehtävät ovat osa Orientaatio yliopisto-opiskeluun -opintojaksoa.  

Opiskelijat jaetaan oman pääaineen sisällä pienryhmiin, joita ohjaavat 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. 

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, otathan 

meihin yhteyttä (yhteystiedot s. 11-14), jotta löydät oman tuutoriryhmäsi.  
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Syksyllä tapahtuu 

 

 

Ensimmäisillä viikoilla on kaikennäköistä hulinaa, joten kannattaa vielä pysytellä silloin 

Kuopiossa jos vain mahdollista. Poikkitieteellisistä tapahtumista tulee myöhemmin tietoa 

koronatilanteen vuoksi. Facebookista löytyy kuitenkin jo joitakin järjesteillä olevia 

opiskelijatapahtumia ympäri Suomea. Teidän tuutoreina haluamme myös järjestää kaikenlaista 

oman ainejärjestön kanssa ja alta voitkin löytää päivämääriä, jotka kannattaa ottaa talteen       

 

29.8. Retikan kesätapaaminen 

8-9.8. Kaupunkisuunnistus 

20.9. Neljän tähden illallinen 

28.9. Agronomiliiton fuksi-ilta 

Fuksisitsit 

Kastajaiset 
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Mitä pitää tehdä ennen syksyä? 

 

1. Ota opiskelupaikka vastaan Opintopolussa ja ilmoittaudu läsnäolevaksi. Tarkemmat 

ohjeet: https://kamu.uef.fi/student-book/uuden-perustutkinto-opiskelijan- 

ilmoittautuminen/ 

2. Maksa ISYY:n jäsenmaksu ilmoittautumisen yhteydessä. 

3. Tilaa opiskelijakortti hyvissä ajoin. Muovisen opiskelijakortin saat tilattua täältä: 

https://www.frank.fi/opiskelijakortti/ Halutessasi voit ottaa käyttöön Frankin tai Pivon 

digitaalisen opiskelijakortin, joka kulkee helposti mukana sovelluksena puhelimessa. 

Digitaalinen opiskelijakortti on maksuton. Jotta saat opiskelijakortin käyttöön, sinun 

tulee olla maksanut ISYY:n jäsenmaksu ja aktivoinut yliopiston käyttäjätunnuksesi! 

4. Etsi asunto ja tee muuttoilmoitus. Kuopas (Kuopion opiskelija-asunnot), tori.fi, OVV, 

Niiralan Kulma ja Facebook-ryhmät ovat muun muassa hyviä kanavia etsimiseen (Jos 

haet asuntoa esimerkiksi tori.fi:stä, muista mainita olevasi ravitsemustieteen opiskelija 

Itä-Suomen yliopistossa!). 

5. Tee opintotuki- ja asumistukihakemus Kelalle. 

6. Aktivoi yliopiston käyttäjätunnus täältä: https://kamu.uef.fi/student-book/uef-

kayttajatunnus/  

7. Muista tehdä Digistartin tehtävät. 

8. Liity Facebookissa Retikan fuksit 2021 ryhmään! 

https://www.facebook.com/groups/510652290050692 Ryhmässä päästään jo hieman 

tutustumaan ennen varsinaista opintojen alkamista ja kysymään mieltä askarruttavia 

kysymyksiä. Ryhmään tulee myös lähempänä opintojen alkua paljon tärkeää infoa, joten 

julkaisuja kannattaa seurata aktiivisesti! 

9. Liity Retikkaan. Tarkemmat ohjeet viimeisellä sivulla. Ota myös haltuun Retikan somet! 

10. Hanki pyörä ja kuljeta se Kuopioon. Pyörä helpottaa Kuopiossa liikkumista paljon! 

Kuopiosta löytyy myös maksullisia sähköavusteisia ka 

https://www.frank.fi/opiskelijakortti/
https://kamu.uef.fi/student-book/uef-kayttajatunnus/
https://kamu.uef.fi/student-book/uef-kayttajatunnus/
https://www.facebook.com/groups/510652290050692
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11. Jos Kuopion mäkien polkemisen lisäksi kaipaat lisäliikuntaa, rekisteröidy Sykettä 

liikuntapalvelujen käyttäjäksi osoitteessa https://xn--sykett-gua.fi/kuopio/fi/ . 

Yliopistoliikunnan lisäksi Kuopiosta useita muita kuntosaleja ja liikuntamahdollisuuksia 

sekä tietysti lenkkipolkuja. 

12. Saavu Kuopioon ja tavataan ke 1.9.2021 klo 8:00 Canthian aulassa (Yliopistonranta 1C, 

B-rappu) tietysti huomioiden vallitsevat rajoitukset ja suositukset. Ole ajoissa paikalla! 
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Kuopio-opas 

 

1. Canthia: luentosaleja, opiskelijaravintola, 

ravitsemustieteen yksikkö ja Retikan huone.  

2. Snellmania: luentosaleja, ryhmäopetustiloja, 

opiskelijaravintola, labroja ja kirjasto.  

3. Studentia/Lukema: ISYY:n toimisto (täältä 

saat mm. opiskelijakorttiin lukuvuositarran ja 

Sykettä-tarrat) ja yliopiston liikuntatiloja.  

4. KYS eli Kuopion yliopistollinen sairaala: 

myöhempien opiskeluvuosien harkat ja 

opiskelijahintaista ruokaa 

henkilöstöravintolasta myös sunnuntaisin!  

5. Opistotie: AMK ja Sykettä-liikuntatiloja.  

6. Tori: mualiman napa!  

7. Valkeinen: lammen rannalla on mukava 

istuskella ja viettää aikaa.  

8. Väinölänniemi: uimaranta, urheilukenttiä ja 

hyvät lenkkipolut.  

9. Puijo: erinomaiset liikuntamahdollisuudet 

ympäri vuoden ja itse Puijon torni on Kuopion 

maamerkki.  

10. Prisma  

11. Kuopiohalli, jäähalli ja uimahalli  

12. Rautatieasema ja linja-autoasema  

13. Lidl  

14. Matkus ja Ikea: shoppailumahdollisuuksia
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KESKUSTA: kaikki palvelut löytyvät läheltä ja matkaa yliopistolle on noin 2,5 km.  

NIIRALA: opiskelijan unelmasijainti! Sekä yliopistolle että keskustaan on sopivan pituinen matka. 

NEULAMÄKI: paljon opiskelija-asuntoja. Etäisyys yliopistolle ja Prismaan on mukava, mutta keskustaan 

matkaa alkaa jo olemaan sen verran, että pitkä ylämäki baari-illan jälkeen voi tuntua loputtomalta.  

PUIJONLAAKSO: lähellä yliopistoa. Erinomaiset ulkoilumahdollisuudet!  

LEVÄNEN: alueelta löytyy opiskelija-asuntoja, mutta etäisyyttä sekä yliopistolle että keskustaan alkaa 

olla melko paljon.  

HAAPANIEMI: täältäkin löytyy opiskelija-asuntoja. Keskusta palveluineen on lähellä, mutta yliopistolle 

matkaa on hieman enemmän. 
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Fuksi-sanakirja 

 

Moodle = Oppimisympäristö, josta löytyy 

kurssien oppimateriaali  

WebOodi/peppi = Täällä voit mm. ilmoittautua 

kursseille ja tentteihin. Suoritusmerkinnät 

näkyvät Weboodissa. 

 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 alussa  

Cantsu = Canthia-rakennus  

Snellu = Snellmania-rakennus  

UEF = University of Eastern Finland 

ISYY = Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta  

YTHS = Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö 

(ilmaiset terveydenhuoltopalvelut)  

Lukema = Studentia-rakennuksessa sijaitseva 

tila, jossa on 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 ja 

labrat 

Kv = Kansainvälisyys  

Nepali = Neulamäki  

Vänäri = Väinölänniemi  

Alba = Albatrossi, baari/ravintola satamassa  

Improbatur, impro, appro = Tapahtuma, jossa 

kierretään baareja ja kerätään leimoja passiin 

Retikan huone = Canthian 1.kerroksessa, täältä 

saa aina tuoretta kahvia ja teetä  

Poikkitieteellinen = Eri tieteenalat yhdessä 
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Retikkaan liittyminen 

 

Retikan jäsenmaksu on suuruudeltaan 40 euroa, ja se maksetaan kerran opintojen aikana. Kun 
liityt nyt, kuulut Retikkaan koko opiskeluidesi ajan ja saat opiskeluajastasi kaiken ilon irti! Retikan 
jäsenenä voit tilata opiskelijahaalarit, osallistua Retikan tapahtumiin sekä käyttää Retikan 
huonetta. 

Näin liityt jäseneksi: 

 

1. Luo itsellesi Kide.App tunnukset. 
2.  Liity jäseneksi oheisen linkin kautta: Liity jäseneksi tästä 
3. Täytä lomakkeeseen omat tietosi. 
4. Maksa jäsenmaksu. 
5. Tämän jälkeen ilmoita seuraavat tiedot sähköpostilistalle pääsyä varten 

varapuheenjohtaja-sihteerille: siruju@student.uef.fi  
• nimi  
• sähköpostiosoite  
• aloitusvuosi   

 

https://kide.app/memberships/b6df1d95-8c96-4c5d-9028-1288ea34067b

