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PÄÄKIRJOITUS

Hyvä ensimmäisen vuoden opiskelija,

tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Turun yliopistoon. Turku 
on mainio valinta suomen kielen opiskelijalle, sillä onhan tääl-
lä luonut uraansa jo muuan Mikael Agricola sekä H.G. Port-
han. Runebergia, Lönnrotia ja Snellmania voit tänäkin päivänä 
käydä tervehtimässä Turun Yliopistonmäellä päärakennuksen 
edustalla – tosin herrat ovat filosofisen passiivisia ja kivestä veis-
tettyjä.
Käsissäsi on Turun yliopiston suomen kielen opiskelijoiden ai-
nejärjestölehden, Kielekkeen, ensimmäisen vuoden opiskelijoille 
suunnattu kompakti tietopaketti. Käsittelemme tässä lehdes-
sä asioita, jotka varmasti askarruttavat teitä uusia opiskeli-
joita. Esittelemme oppiaineen professorit ja tulevat tuutorinne, 
avaamme yliopistokäsitteistöä ja kerromme, millaista fennistin 
elämä ylipäätään on. 
Kun aloitatte opiskelun, olette osa akateemista yhteisöä, johon 
kannattaa lähteä rohkeasti mukaan. Älä suotta epäröi kysyä 
neuvoa esimerkiksi vanhemmilta opiskelijoilta tai henkilökun-
nalta, jos jokin asia askarruttaa tai muuten vain haluat jutella. 
Muihin opiskelijoihin on helppo tutustua Kannan tapahtumis-
sa, joissa saat vapaasti toteuttaa sisäistä murreanalyytikkoasi. 
Jokainen teistä on myös tervetullut kirjoittamaan Kielekettä!
 
Ensimmäinen opiskeluvuotesi tulee olemaan täynnä hienoja ko-
kemuksia, joten nauti siitä täysin rinnoin!

Antti Ainola

Anna Pihlajamäki

Janne Kuja-Lipasti
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HEI FUKSI!

Älä jää kotiin 
Anna Pihlajamäki

Otsikko kertoo yhden kallisarvoisim-
mista neuvoista opiskelijaelämää 

koskien. Se tiivistää sekä luennoille raa-
hautumisen että opiskelijatapahtumien 
tärkeyden. En ala nyt luennoimaan tiuk-
kaa faktaa opiskelusta, vaan keskitytään 
jälkimmäiseen. Fuksivuosi jää monella 
varmasti kultaisimpihin muisteloihin – 
ota siitä kaikki irti. 

Fuksisyksynä kaikki on uutta ja eriskum-
mallista. Luentosalien etsimisen sekä 
kurssien ja sivuaineiden kanssa painimi-
sen ohella on onneksi muutakin elämää. 
Ja paljon. Kanta järjestää suomen kielen 
opiskelijoille mielin määrin tapahtumia, 
joista ensimmäisiä lienevät fuksien kas-
tajaiset, saunailta ja fuksisitsit. Lisäksi 
alkusyksystä on luvassa muun muassa 
Kannan baaribileet. Sitsejä, baaribileitä 
sekä muita vastustamattomia tapahtumia 
on tulossa paljon pitkin poikin lukuvuotta. 

 Opiskelijahipat 
j ä r j e s t e t ä ä n 
yleensä Night-
club Mari-
lynissa, Ve-
gasissa tai 
The Mon-
keyssa. Jos 
sinulla on 

jokin käsitys näistä 
baareista, voit jo nyt heittää 

sen nurkkaan: opiskelijabileet ovat 
tunnetusti aivan omaa luokkaansa. Si-
säänpääsymaksun ja juomien hinnat so-
pivat opiskelijabudjettiin ja ovella jaetaan 
haalarimerkkejä. Porukka on samanhen-
kistä ja uusia tuttuja tapaat varmasti, jos 
nostat katseesi lattiasta (ehkä jopa vaikka 
et nostaisi...). Suosittelen myös etkoilua 
Kannan iki-ihanalla toimistolla Yo-talo 
A:ssa. Toimiston ovet aukeavat oikeas-
taan poikkeuksetta ennen kaikkia Kannan 
omia bileitä. Toimistolla vietetään muu-
tenkin aikaa, joten sinne kannattaa tulla 
aina, kun siltä tuntuu. 

On myös melko varmaa, että et kadu pää-
töstäsi lähteä fuksien rastikierrokselle. 
Kyseessä on kuitenkin maineikas fuk-
sikaste, joka täytyy itse kokea. Kuinka 
usein muuten pääsisi tekemään ihmispy-
ramidia Aboa Vetuksen eteen? Fuksikas-
teessa ei ole myöskään kyse itsensä tai 
toisten nöyryyttämisestä vaan yleisestä 
hauskanpidosta ja rattoisasta toisiinsa tu-
tustumisesta. 

Pikkujoulut on jokavuotinen perinne, 
johon kuuluu fuksien keksimä esitys 
vanhemmille opiskelijoille sekä rutkasti 
riisipuuroa, pipareita ja glögia. Muihin 
jokavuotisiin tapahtumiin kuuluu laski-
aisena pidettävä Fastlaskiainen, jolloin 
toimistolla on tarjolla laskiaispullia ja 
ensiluokkaista seuraa. Opiskeluvuoden 
kohokohdaksi nousee vappu, jolloin saa 
kreisibailata ainakin kaksi päivää put-
keen, kadottaa ja löytää muutaman kerran 
ylioppilaslakkinsa ja uida serpentiinissä. 
Silloinkin paras meno ja parhaat tarjoilut 
ainakin päivällä löytynevät Kannan toi-
mistolta. Vapun virallisempiin perinteisiin 
kuuluu Taidemuseonmäellä tapahtuva la-
kitus ja Agricolan patsaalla vierailu. 

Sitsit, kaikkien kantalaisten lempipöytä-
juhlat, keräävät nopeasti ilmoittautumis-
listat täyteen. Etenkin fuksisitsit ruuhkau-
tuvat nopeasti, kun pitkän kesän jälkeen 
kansa kaihoaa sitsaamaan. Sähköpostin 
lähettämisessä kannattaakin olla nopea, ja 
painaa enteriä jo heti ilmoittautumisajan 
alkaessa. Lyhyesti sanottuna sitseillä syö-
dään, juodaan ja lauletaan. Siellä on hel-
pointa tehdä tuttavuutta myös muiden ai-
nejärjestöjen tyyppien kanssa! Kurkkuun 
voi kaataa myös vettä tai limpparia, kuten 
muissakin tapahtumissa, sillä sitseillä on 
aina tarjolla alkoholitonkin menu. 

Alkoholittomiin tapahtumiin Kanta pa-
nostaa muutenkin huolellisesti: on peli-il-
toja, lenkkikerhoja, kirpputoreja ja teatte-
rimatkoja. Kantalaisten toiveet tulevista 
tapahtumista otetaan huomioon, rykäise 
siis kurkkuasi, jos mieleesi tulee mahta-
va idea. Ja muista, että ketään ei pakoteta 
mukaan, vaan oma-aloitteisuus on kultaa. 
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HENKILÖKUNNALTA

Faktaa suomen kielen 
oppiaineesta
Kirsi-Maria Nummila

Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen 
kielentutkimus on suurehko oppiaine 

humanistisessa tiedekunnassa. Oppiaine 
kuuluu kieli- ja käännöstieteiden laitok-
seen ja koostuu kahdesta linjasta, suomen 
kielestä ja suomalais-ugrilaisesta kielen-
tutkimuksesta. Pääaineopiskelijoita on 
suomen kielen linjalla noin 350 ja opet-
tajia ja tutkijoita yli 20. Suomen kielen 
linjan opetustarjonta on monipuolista. Se 
ei rajoitu suomen kielen opettamiseen 
suomea äidinkielenään puhuville, vaan 
siihen lukeutuvat myös Suomen kielen ja 
kulttuurin opinnot ulkomaalaisille ja Vi-
ron kielen ja kulttuurin opinnot. Suomen 
kielen linjan pääasiallinen opetushenkilö-
kunta koostuu professoreista, lehtoreista 
ja yliopisto-opettajista.

Professorit opettavat etenkin syventä-
vien opintojen kursseja. Lisäksi profes-
sorit vetävät seminaareja ja ohjaavat pro 
gradu -tutkielmia ja muita opinnäytetöitä. 
Opettamisen lisäksi professorit tekevät 
aktiivisesti tutkimusta. Suomen kielen lin-
jan esimies ja oppiaineen vastuuhenkilö 
Kaisa Häkkinen on erikoistunut kielihis-
toriaan, etymologiaan ja oppihistoriaan. 
Marja-Liisa Helasvuon erikoisalaa on 
kieliopin ja vuorovaikutuksen tutkimus. 
Tuomas Huumon erikoisaloja ovat kogni-
tiivinen kielitiede, kielioppi, semantiikka 
ja kontrastiivinen kielentutkimus. 

Lehtorit ja yliopisto-opettajat opettavat 
suurimman osan perus- ja aineopintojen 
kursseista. Opettamisen lisäksi he teke-
vät myös tutkimusta. Tohtorintutkinnon 
suorittaneet oppiaineen henkilökunnan 
jäsenet voivat toimia myös pro gradu -tut-
kielmien ohjaajina. Krista Ojutkankaan 
erikoisaloja ja keskeisiä kiinnostuksen 
kohteita ovat spatiaalinen semantiikka, 
kognitiivinen kielitiede ja kieliopillistumi-
sen tutkimus. Paula Sjöblomin erikoisalaa 
on nimistöntutkimus, ja hän on pereh-
tynyt erityisesti kaupalliseen nimistöön. 

Päivi Laineen erikoisalaa on 1800-luvun 
suomenkielinen oppisanasto, erityisesti 
maantieteen erikoissanasto. Kirsi-Maria 
Nummilan erikoisaloja ovat sanastontut-
kimus, sananmuodostus ja vanha kirjasuo-
men tutkimus. 

Viron kieltä ja kulttuuria opettava Eve Mi-
kone on erikoistunut ekspressiivisanaston 
tutkimiseen. Lisäksi on opettajia, jotka 
antavat opetusta pääasiassa muille kuin 
suomen kielen opiskelijoille. Kirsti Sii-
tonen vastaa Suomen kielen ja kulttuurin 
opetuksesta ulkomaalaisille ja Ulla Palo-
mäki sekä Tanja Toropainen Kääntämisen 
ja tulkkauksen suomen kielen opetukses-
ta. Tommi Kurki puolestaan opettaa kirjal-
lista viestintää humanistisen tiedekunnan 
opiskelijoille.

Suomen kielen opettajatuutorina toimii 
oppiaineen tohtorikoulutettava (ent. as-
sistentti), joka on tohtorinväitöskirjaa te-
kevä jatko-opiskelija. Hän huolehtii opis-
kelijoiden neuvonnasta ja myös tiettyjen 
kurssien opetuksesta. Myös muut linjan 
jatko-opiskelijat eli tutkijakoulutetta-
vat saattavat tarpeen mukaan osallistua 
opetukseen.

Toimistosihteeri Hannele Pajulalta saa 
apua monissa käytännön asioissa kuten 
tentteihin ilmoittautumisessa. Toimisto-
sihteerin tavoittaa vastaanottoaikoina päi-
vittäin. 

Suomen kielen linjalla on myös muuta 
henkilökuntaa. Lauseopin arkisto sekä 
erilaiset projektit ja tutkimushankkeet 
työllistävät tutkijoita ja tutkimusavus-
tajia. Tutkijakoulutettavat tekevät omaa 
väitöstutkimustaan. Muutamien kurssien 
opetuksesta voi vastata tuntiopettaja. 
Suomen kielessä on töissä myös har-
joittelijoita, jotka ovat oppiaineen omia 
opiskelijoita. Lisäksi on dosentteja, jot-
ka luennoivat omasta erikoisalastaan. He 
ovat väitelleitä tohtoreita ja tietyn alan 
asiantuntijoita, jotka voivat olla sekä hen-
kilökunnan piiristä että oman yliopiston 
ulkopuolelta.  
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TUUTORIT

Keitä ne on ne tuutorit, sellaiset tuutorityypit?
1. Kuka olet, monennenko vuoden opiskelija olet ja mistä tulet?
2. Sivuaineesi?
3. Ammattihaaveesi?
4. Mieleenpainunein fuksimuisto?
5. Lempipaikka kampuksella?
6. Tärkein neuvosi fuksille?
7. Miks sä suomea opiskelet? Eks sä osaa sitä jo?

1. Henna-Riikka (Hensku), 2. vuoden opis-
kelija Kortesjärveltä. Ei hätää, ei kukaan 
muukaan tiedä, missä se on.
2. Fonetiikka ja tavallaan unkari. Nyt syk-
syllä ajattelin aloittaa folkloristiikan.
3. Haluaisin lähteä kenttätöihin Hanti-Man-
siaan äänityslaitteiden ja muiden jännien 
vempainten kanssa.
4. Kastajaiset! Myös Sugrin tutustumisbileet 
oli jokseenkin eeppiset... Ja Neukkusitsit!!
5. Pääkirjasto tai Myssy
6. Jos vain uskaltaa, niin kannattaa mennä 
ainejärjestön tapahtumiin, vaikkei aina sai-
sikaan kaveria mukaan. Eivät vanhemmat 
opiskelijat pure!!
7. Emmä opiskele suomea, vaan sen suku-
kieliä! t.sugri

1. Laura Poso, 4. vuoden opiskelija 
Turusta.
2. Kotimainen kirjallisuus ja syksyllä aloitan 
pedagogiset.
3. Ope!
4. Mieleenpainuneimmat tilaisuudet olivat 
varmaankin kastajaiset ja fuksisitsit. Mo-
lemmissa oli hirmuhauskaa!
5. Fennari, koska siellä on aina tuttuja ja 
kaikki, mitä suomen kielen opiskelija tarvit-
see. Tai jos on nälkä, niin Assari.
6. Näillä kolmella pääsee jo aika pitkälle 
opinnoissa: nettiopsu.utu.fi, suomen kie-
len toimistosihteeri Hannele Pajula ja joku 
tuutori.  Joku näistä osaa vastata, jos jokin 
askarruttaa.
7. Emmää tarpeeks hyvi – eikä kyl kaikki 
muutkaan!
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TUUTORIT

1. Antti Ainola, 3. vuoden ”väliinpu-
toaja” Turust.
2. Kotimainen kirjallisuus ja musiikki-
tiede.
3. Opettaja. Tosin olen mielessäni lei-
kitellyt erilaisilla ammattivaihtoehdoil-
la.
4. Se, kun menimme ensimmäisellä 
opiskeluviikolla tuutoreiden kanssa 
spontaanisti puistoon.
5. Ylioppilastalo A, koska se on yli-
opiston siistein rakennus! Mene vaikka 
itse katsomaan!
6. Tehkää ja opiskelkaa juuri niitä jut-
tuja, kuin haluatte! Menkää myös roh-
keasti mukaan itseänne kiinnostaviin 
vapaa-ajan toimintoihin!
7. Kyllä tää pikkuhiljaa alkaa sujua.

1. Alina Ek, 2.vuoden opiskelija 
Tampereelta.
2. Yleinen kirjallisuustiede ja media-
tutkimus.
3. 10 vuoden ajan halusin toimittajaksi, 
mutta tällä hetkellä opettajan työ hou-
kuttelee kaikista eniten.
4. Suomen kielen opiskelijoiden valta-
kunnallinen tapahtuma Osma on ollut 
ehdottomasti yksi mieleenmainuvim-
mista kokemuksista! Kastajaisten, sit-
sien, approjen ja muiden tapahtumien 
lisäksi, totta kai.
5. Yliopistonmäki – erityisesti hyvällä 
ilmalla suihkulähteen ympäristö on pa-
ras mahdollinen paikka viettää luento-
jen välisiä taukoja!
6. Unohda ennakkoluulot ja ole aktii-
vinen. Avoimella asenteella pääsee jo 
pitkälle.
7. No mää oon Mansesta, ei siä kukaa 
ny suamee osaa puhua. Tällai kahenky-
tä vuaden jälkee oli si aika opetella!
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TUUTORIT

1. Ida Andersson, 2. vuoden opiskelija ja 
paljasjalkainen turkulainen.
2. Mediatutkimuksen opinnot aloitin viime 
lukuvuonna, ja nyt syksyllä edessä hää-
möttänee joko valtio-opin tai tilastotieteen 
opinnot.
3. Paleontologi (realistiset haaveet on vielä 
vähän auki).
4. Fuksisitsien jatkot ja niitä seuranneen 
aamun luento tulevat tuskin koskaan pai-
numaan unholaan.
5. Pääkirjaston lukusali etenkin iltaisin. 
Siellä on mukavan keskittynyt tunnelma.
6. Yliopistoaika tulee olemaan ainutker-
tainen kokemus, joten siitä kannattaa ottaa 
kaikki irti. Älä jää kotiin nysväämään, ta-
kerru tuttuun ja turvalliseen kaveriporuk-
kaan tai jätä mielenkiintoisia opintoja vä-
liin sen vuoksi ettei ne mahdu tutkintoon. 
Yliopistomaailmasta löytyy jokaiselle 
jotakin sekä vapaa-ajan että opintojen sa-
ralla.
7. Sehän suomen kielessä parasta onkin! 
Sitä muka osaa, mutta silti uutta opittavaa 
on vaikka kuinka paljon.

1. Katarina Merilä, 2. vuoden opiskelija Salosta.
2. Kotimainen kirjallisuus.
3. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, mut-
ta jonkinlainen mediassa työskentely kiinnostaa 
myös.
4. Kastajaiset ja fuksisitsit ehdottomasti!
5. Assari.
6. Älä jää kotiin nyhjöttämään, vaan lähde roh-
keasti muiden mukaan heti alusta alkaen ja osal-
listu erilaisiin tapahtumiin.
7. Hiljaa hyvä tulee, vai miten se menee?
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FUKSIVASTAAVAN TERVEHDYS

Vastuuta sekä 
sattuman kauppaa
Janne Kuja-Lipasti

Hei ja tervetuloa suomen kielen opin-
tojen pariin! Turku on erittäin viriili 

opiskelijakaupunki, jossa tekemistä riittää 
ympäri vuoden. 

Tiedän, miltä tuntuu 
olla asemassanne 
juuri tällä hetkel-
lä, sillä olin viime 
vuonna fuksi eli en-
simmäisen vuoden 
opiskelija. Ensim-
mäinen viikko koos-
tui tuutoritapaami-
sista, joissa käytiin 
läpi  opiskeluun liit-
tyviä asioita. Tuntui, 
että mitä enemmän 
tietoa minulle annet-
tiin, sitä vaikeam-
paa kokonaisuuden 
käsittäminen oli. 
Suurin osa asioista 
kuitenkin kirkas-
tui jo ensimmäisen 
kuukauden aikana, 
sillä käytäntö kyllä 
opettaa. Se, että tie-

tää, mistä hakea tietoa, 
on jo paljon.

Akateeminen vapaus tuo mukanaan sekä 
helpotuksia että houkutuksia. Opiskelu on 
hyvin pitkälti itsenäistä ja sinulle anne-
taan melko lailla vapaat kädet opintojesi 
suunnittelussa. Toisinaan taas vapaa-ajan 
menot tai työ menevät yliopiston edel-
le. Sinulla on kuitenkin vastuu siitä, että 
edistyt opinnoissasi. Vanhemmat opiskeli-
jat varmasti kertovat villejä tarinoita erin-
omaisista arvosanoista yhden illan pänt-
täämisellä. Älä suotta ala ihannoida tätä 
opiskelumetodia, sillä lähimuisti tyhjenee 
yhtä nopeasti kuin se täyttyykin. Tulevana 
kielen ammattilaisena saatat tarvita kurs-
seilla käytyjä asioita yllättävissäkin tilan-
teissa, joissa et välttämättä ehdi tarkistaa 

asiaa mistään. Muista myös pitää korvasi 
jatkuvasti auki, muuten saatat jäädä jos-
tain tiedosta paitsi, oli se sitten tenttisalin 
vaihtunut sijainti tai sitsien alkamisajan-
kohta! Akateeminen vapaus on  parem-
minkin akateeminen vastuu.

Opiskelun täytyy toki myös olla hauskaa 
eikä pelkkää suoritushakuista puurtamis-
ta. Siksi ainejärjestömme järjestää jäsenil-
leen monenlaista ohjelmaa. Kastajaiset on  
ikimuistoinen tapahtuma, jossa pääsette 
tutustumaan paremmin kanssafukseihin-
ne. Rastikierrosta on turha jännittää etu-
käteen, sillä tarkoituksemme ei ole nolata 
ketään, vaan antaa tilaisuus heittäytyä ja 
pitää hauskaa. Kun kantalaiset alkavat tul-
la tutuiksi, sinulla on myös mahdollisuus 
tutustua muihin suomen kielen opiskeli-
joihin ympäri Suomea lähtemällä mukaan 
vaikka jo seuraavaan Osmaan, joka järjes-
tetään tällä kertaa Joensuussa!

Mikäli sisällänne sykkii visionääri, voit-
te myös itse vaikuttaa, millaisia tapah-
tumia järjestetään. Toimin hallituksen 
fuksivastaavana, jonka tehtäviin kuuluu 
yhteydenpito fuksien ja hallituksen välil-
lä. Olen tuutoreiden lisäksi teidän tukena, 
mitä tahansa teillä tulee mieleen kysyä. 
Kerron myös mielelläni lisää ainejärjestö-
toiminnasta. Liittyminen mukaan ainejär-
jestötoimintaan jo ensimmäisenä vuonna 
ei ole mahdotonta, mistä minä olen elävä 
esimerkki. Päädyin hallitukseen jo parin 
kuukauden opiskelujen jälkeen nähtyäni 
ilmoituksen Kannan syyskokouksesta ja 
menemällä paikan päälle. Innostunut fuksi 
valittiin mielellään hallituksen jäseneksi. 
Olin myös unelmoinut kirjoittavani joskus 
Kielekkeeseen, sillä olen aina nauttinut 
kirjoittamisesta. Vielä samana vuonna, 
kuin sattuman kaupalla, päädyin yhdeksi 
tämän lehden kolmesta päätoimittajasta. 
Unelmat siis toteutuvat joskus odottamat-
toman aikaisin, kun heittäytyy.

Ensimmäinen tehtävänantoni fuksivastaa-
vana teille on lukea tästä lehdestä Janina 
Jokimiehen teksti haalaritiimistä sekä pe-
rustaa se. Olkaamme pian yhteydessä!
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SUGRIT

Slaavikyykkyjä Saranskissa 
15.–23.5.2014 
Teksti ja sarjakuva: 
Henna-Riikka Lahtinen
Kuvat: Seera Luukka

Matkasin ainejärjestöni vanhempien 
opiskelijoiden kanssa äitienpäivän 

jälkeen Saranskiin, Mordvan pääkaupun-
kiin. Kaiken kaikkiaan Turusta lähti viisi 
opiskelijaa. Ennen matkaa Mervi otti yh-
teyttä hyvissä ajoin Natalia Tšinajevaan, 
joka hoiti järjestelyt Saranskissa.
 
Junamme lähti Helsingistä torstai-ilta-
na kuuden kieppeillä. Maahantulokort-
tia täyttäessämme mietimme, pitääkö se 
täyttää kyrillisillä vai latinalaisilla aak-
kosilla. Minä täytin oman korttini puo-
liksi ja puoliksi. Moskovassa olimme 
seuraavana aamuna. Kiertelimme maan 
pääkaupungissa yhden päivän. Kävelim-
me sen päivän aikana varmaan kymme-
nen kilometriä. Sen jälkeen ainakin omat 
jalkani olivat rakoilla, mutta se oli sen 
arvoista! Näimme Punaisen torin, Krem-
lin muurit ja Pyhän Vasilin katedraalin. 
Ennen tätä reissua olin käynyt Venäjällä 
vain kerran, Pietarissa, joten myös Mos-

kovan metro oli jännittävä kokemus. 
Jatkoimme matkaamme Moskovasta Sa-
ranskiin junalla vielä samana iltana. Pe-
rillä olimme seuraavana aamuna kukon 
laulun aikaan. Saranskin rautatieasemalla 
odotti oikein iloinen vastaanotto. Mei-
tä oli vastassa Mordvan tsaari, joka oli 
hauska setä ja joka osasi muutaman sanan 
suomea. Pääsimme majoituspaikkaamme, 
jossa meitä odotti kiva yllätys: suihkusta ei 
tullut lämmintä vettä. Selvisimme kuiten-
kin, sillä sunnuntaina pääsimme saunaan! 
 
Mielestäni Saransk on todella kaunis 
kaupunki, eikä siellä ole ihmisiäkään lii-
kaa. Käsilaukustaan ei tarvinnut pitää 
samalla tavalla huolta kuin esimerkik-
si Moskovassa. Saranskissa oli paljon 
kauniita suihkulähteitä, isoin oli melko 
lähellä majoituspaikkaamme. Kyseisen 
suihkulähteen ympärillä oli kaiuttimia, 
joista kuului musiikkia ja illan tullen sii-
hen heijastettiin jalkapalloaiheisia ku-
via. (Saransk on yksi kisakaupungeista 
vuoden 2018 jalkapallon MM-kisoissa.) 
 
Sunnuntai-iltana pääsimme seuraamaan 
tulinäytöstä, joka oli ehkä hämmentävin 
kokemukseni vähään aikaan. Maanan-
tai-aamuna vierailimme ensimmäisen 

Mikä ihmeen Sugri? Oppiaineemme koostuu kahdesta linjasta, joilla perusopinnot ovat 
kuitenkin samat. Sugri ry on suom.-ugr. kiel.tutk. opiskelijoiden ainejärjestö, joka mat-
kojen lisäksi järjestää jäsenilleen lukuisia illanistujaisia leffailloista bileisiin. Bileissä 
sugrin erottaa fennististä heidän mustista haalareistaan. Ole kuulolla, milloin Sugri jär-
jestää myyjäisiä, sillä Sugrin suklaakakku vie kielen mennessään.
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SUGRIT

kerran Saranskin yliopistolla. 
Meille oli laitettu, vaikka min-
kälaista syötävää. Oli suolaista 
ja makeaa, ja montaa eri sorttia. 
Kaikkea ei voinut maistaa, vaik-
ka olisi kuinka halunnut. Olim-
me oikein odotettuja vieraita 
yliopistolla. Jokainen meistä sai 
hervottoman kasan kirjoja. Oli 
suomalais-ersäläinen ja ersä-
läis-suomalainen keskusteluopas, 
oli ersämordvan fonetiikkaa, ja 
olipahan saamassani kassissa mu-
kana tämän vuoden kalenterikin! 
 
Paikalliset opiskelijat veivät meidät seu-
raamaan Torama-nimisen bändin harjoi-
tuksia. Illan päätteeksi päädyimme teras-
sin kautta leikkipuistoon lauleskelemaan 
yhden bändin jäsenen, Koljan, ja kahden 
paikallisen opiskelijan kanssa. Seuraavana 
iltana pääsimme Koljan toisen bändin Ar-
von konserttiin, joissa kuuntelimme ersän-
kielisiä lauluja ja yhden mokšalaisen lau-
lun. Sieltä mukaani tarttui heidän levynsä. 
 
Yliopistolta oli järjestetty meille kaksi 
retkeä, toinen ersäläiseen kylään ja toinen 
mokšalaiseen. Ensin vierailimme ersäläi-
sessä Tavlan kylässä, jossa tutustuimme 
lasten taidekouluun. En voi vieläkään kä-
sittää, miten taitavia  
 

n e 
lapset ovat! Koulussa opetettiin pojille 
puutöitä ja tytöille keramiikkaa, kaikil-
le oppilaille pakollinen aine oli maalaus. 
Mokšalaisessa kylässä vierailimme seu-
raavana päivänä. Siellä pääsimme kulttuu-
rikeskukseen, jossa myös Tarja Halonen 
on vieraillut. Saimme kuunnella perintei-
siä mokšalaislauluja ja lopuksi pääsimme 
kuvaan aidon mokšalaismummon kanssa. 
 
Kylässä vierailun jälkeen suuntasimme os-
tamaan eväitä, sillä aikaisin torstai-aamu-
na alkoi 31 tunnin junamatka Saranskista 
Pietariin. Kyllä, luit ihan oikein. Valvoim-
me junamatkaa edeltäneen yön, pakkai-

limme loppuja tavaroita ja vahtasimme 
venäläistä musiikki-tv:tä. Pääsimme 
poliisisaattueessa rautatieasemalle, 
sillä taksikuskimme ajoi mm. päin pu-
naisia ja ylinopeutta. Tomi ja Mervi 
olivat lähteneet jo edellisenä aamuna 
kohti Udmurtiaa, sillä he osallistuivat 
kenttätyökurssille yhdessä helsinki-
läisten fennougristien kanssa. Minä, 
Sija ja Seera vietimme yli vuoro-
kauden kuumassa junassa matkal-
la takaisin Suomeen. Voin sanoa, 
että siinä junassa sattui ja tapahtui. 
 
Näin jälkikäteen voin sanoa, että 
reissu oli ikimuistoinen, vaikka en 
ersää tai venäjää osaakaan. Matka 
oli niin huippu, että olen lähdössä 
Sugrin matkaan myös ensi ke-
väänä, vaikka kohteesta ei vielä 
tietoa olekaan.
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PROFESSORIT

Nimi ja syntymäpaikka:
Kaisa Häkkinen, Kouvola.

Harrastukset:
Puutarhanhoito, vanhat kirjat.

Mieluisin muistoni opiskeluajoilta:
Helsingin yliopistossa itämerensuoma-
laisten kielten professori Lauri Posti piti 
minulle henkilökohtaisen luennon viron 
kielihistoriasta. Se oli aikaa, jolloin opis-
kelijat lakkoilivat ja rakensivat barrikade-
ja luentosalien oville. Rehtorin käskystä 
he eivät kuitenkaan saaneet estää opiske-
lijoita, jotka halusivat mennä luennolle. 
Minä olin ainoa, joka halusi kuunnella 
viron kielihistoriaa.

Miksi suomen kieltä on tärkeää opis-
kella:
Äidinkieli on ajattelun ja työskentelyn 
tärkein väline. Siitä on hyvä tietää mah-
dollisimman paljon, että sitä osaa käyttää 
kunnolla ja kertoa siitä muillekin.

Suomen kielen kaunein sana:
Timali.

Jos minun täytyisi valita jokin toinen 
ammatti, se olisi:
Puutarhuri.

Mieluisin elokuva:
Fanny ja Alexander.

Mielimusiikki:
Mozartin Requiem.

Mistä en pidä:
Öykkäreistä.

Tällä hetkellä kiinnostaa:
Puuhailu lastenlasten kanssa.

Jos saisin kolme toivetta, ne olisivat:
Aikaa, rauhaa, yhteisymmärrystä.

Erityistaito:
Osaan kääntää nykytekstiä eri aikakausien 
vanhaksi kirjasuomeksi.

Mieluisin paikka Turussa:
Tuomiokirkko.

Terveiseni uusille suomen kielen opis-
kelijoille:
Opiskelkaa niin että opitte, osaatte ja tie-
dätte. Muuten opiskelu on pelkkää ajan-
hukkaa.

Suomen kielen oppiaineessa 
toimii kolme professoria, jotka 
tulevat tutuksi lähinnä vasta sy-
ventävien opintojen luennoilla 
ja seminaareissa sekä pro gradu 
-työn parissa. Professorit teke-
vät opetuksen ja ohjauksen li-
säksi tutkimusta ja johtavat eri-
koisalansa tutkimushankkeita.

Esittelyssä professorit
Anna Pihlajamäki
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PROFESSORIT

Nimi ja syntymäpaikka: 
Tuomas Huumo, Espoo.

Harrastukset: 
Mm. lukeminen, matkustelu, sauvakävely, 
lenkkeily.

Mieluisin muistoni opiskeluajoilta: 
Tietenkin opiskelijatouhut: bileet, retket, 
aktiviteetit, kohokohtina mm. Kannan 
matka Budapestiin tammikuussa -89 sekä 
syksyiset sieniretket Turun saaristoon. 
Puolisokin löytyi näistä kuvioista, Kritii-
kin piiristä. Vaihto-opiskelu juuri itsenäis-
tyneessä Virossa syksyllä 1991 oli jännit-
tävää myös.

Miksi suomen kieltä on tärkeää opis-
kella:
Kieli on huomaamaton mutta tärkeä ja 
kaikkialla läsnä oleva systeemi, jonka 
kautta hahmotamme maailmaa ja viestim-
me toisillemme. Valtavan suuri osa elä-
mästämme perustuu kieleen, esimerkiksi 
lainsäädäntö ja tiedonvälitys, mutta tästä 
ei yleensä olla kovin tietoisia. Kieltä opis-
kellut tietää enemmän.

Suomen kielen kaunein sana:
Tässä pitää ottaa huomioon sekä äännea-
su että merkitys. Ehkäpä haaveilla-verbi 
täyttäisi molemmat vaatimukset. 

Jos minun täytyisi valita jokin toinen 
ammatti, mikä se olisi?:
Varmaan matkatoimistovirkailija, koska 
tykkään järjestellä ihmisten matkoja ja 
kulkuyhteyksiä. Jo nuorena osasin ulkoa 
Suomen rautateiden aikataulut, siitä se kai 
lähti.

Mieluisin elokuva: 
Alkukeväällä televisiossa esitetty Krzysz-
tof Kieslowskin kolme väriä -sarja on 
edelleen vaikuttava.

Mielimusiikki: 
Vaihtelevasti, mitä radio sattuu soitta-
maan.

Mistä en pidä: 
Jos tämäkin liittyy musiikkiin, niin 
rap-musiikki ei miellytä, vaikka lingvis-
tiä sen kielellisen luovuuden kai nimen-
omaan pitäisi miellyttää.

Tällä hetkellä kiinnostaa: 
Ajan kulumisen kielellinen ilmaiseminen 
ja käsitteistäminen: jos syntymättömän 
vauvan jalat ovat kaksi viikkoa edellä 
muuta ruumista (kuten vauvanodotusblo-
geissa joskus kirjoitetaan), niin sijaitse-
vatko ne silloin tulevaisuudessa?

Jos saisin kolme toivetta, ne olisivat:
Itselleni: enemmän aikaa itselleni. Opis-
kelijoille: innostusta omaa alaa kohtaan. 
Maailmalle: yhteisymmärrystä suurten 
haasteiden kohtaamisessa.

Erityistaito: 
Vaikkapa nuo jo edellä mainitut matkatoi-
mistovirkailijan taipumukset.

Mieluisin paikka Turussa: 
Aurajoen maisemat ja Vartiovuorenmäki.

Terveiseni uusille suomen kielen opis-
kelijoille: 
Kulkekaa yliopiston labyrintissa valppai-
na ja mieli avoinna. Etsikää ja löytäkää.
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PROFESSORIT

Nimi ja syntymäpaikka:
Marja-Liisa Helasvuo, Suomi.

Harrastukset:
Kaunokirjallisuuden lukeminen, kutomi-
nen, liikunta.

Mieluisin muistoni opiskeluajoilta:
Mieluisimmat muistot ovat varmaan jat-
ko-opintojeni ajalta Yhdysvalloista. Väit-
telimme milloin mistäkin kielitieteellises-
tä aiheesta luennoilla ja vapaa-aikana. Se 
oli jännittävää, kun oli paljon hyvin eri-
laisten kielten
tutkijoita.

Miksi suomen kieltä on tärkeää opis-
kella:
Jotta voisi syvällisemmin perehtyä siihen, 
miten kieli toimii.

Suomen kielen kaunein sana:
Lempi.

Jos minun täytyisi valita jokin toinen 
ammatti, se olisi:
Minulla ei koskaan ole ollut oikein muita 
vaihtoehtoja kuin kielentutkija. Sen kek-
sin joskus 12-vuotiaana. Sitä ennen var-
maan unelmoin kirjailijan ammatista.

Mieluisin elokuva:
Krzysztof Kieślowskin Lyhyt elokuva 
rakkaudesta.

Mielimusiikki:
Monenlainen musiikki kiinnostaa minua. 
Ehkä eniten koskettaa vanha musiikki.

Mistä et pidä?
Vehkeilystä.

Tällä hetkellä kiinnostaa:
Oppia juoksemaan.

Jos saisin kolme toivetta, ne olisivat:
Toivon tietysti ennen kaikkea maailman-
rauhaa, niinhän kaikki missitkin toivovat. 
Opiskelijoille toivon uskoa omiin kykyi-
hin. Silloin opiskelutkin sujuvat parem-
min. Omalle perheelleni toivon terveyttä 
ja iloa.

Erityistaito:
Nurinpäin lukeminen.

Mieluisin paikka Turussa:
Tuomiokirkkotori.

Terveiseni uusille suomen kielen opis-
kelijoille:
Nauttikaa uudesta elämänvaiheestanne, 
kun saatte oppia kaikkea uutta kielestä.
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HENKILÖKUNTA

Suomen kielen linja
Opetushenkilökunta
Professori Kaisa Häkkinen, FT 
- Vastaa syventävistä opinnoista ja jat-
ko-opinnoista sekä sl. 2014 aineopinnois-
ta

Professori Marja-Liisa Helasvuo, Ph.D. 
- Osittaisella tutkimusvapaalla sl. 2014
- Vastaa kevätlukukaudella 2015 aineo-
pinnoista.

Professori Tuomas Huumo, FT
- Vastaa perusopinnoista.

Lehtori Päivi Laine, FT
Lehtori Krista Ojutkangas, FT, dosentti, 
työstä vapaa sl. 2014
Yliopistonlehtori Paula Sjöblom, FT, 
dosentti
Ma. yliopisto-opettaja Kirsi-Maria Num-
mila, FT
Opettajatuutori, ma. tohtorikoulutettava 
Katri Priiki, FM
Tuntiopettaja Katariina Ahtola-Rajala, 
FM
Tuntiopettaja Jaakko Antikainen, FM 
Tuntiopettaja Elina Martimo, FM
Tuntiopettaja Milja Väänänen, FM 
Tutkijatohtori Heidi Salmi, FT, työstä 
vapaa sl. 2014

Suomen kieli ja kulttuuri (ulkomaalai-
sille)
Lehtori Kirsti Siitonen, FT, dosentti 
Tuntiopettaja Leena Maria Heikkola, FM 
Tuntiopettaja Satu Rakkolainen-Sossa, 
FM 

Kääntämisen ja tulkkauksen suomen 
kielen opinnot
Lehtori Ulla Palomäki, FT
Yliopisto-opettaja Tanja Toropainen, FM

Viron kieli ja kulttuuri
Viron kielen lehtori Eve Mikone, FT

Humanistisen tiedekunnan kirjallisen 
viestinnän opetus
Lehtori Tommi Kurki, FT, dosentti 

Toimisto
Toimistosihteeri Hannele Pajula, VN

Lauseopin arkisto
-  Tutkija Nobufumi Inaba, FM

Suomalais-ugrilaisen 
kielentutkimuksen linja
Opetushenkilökunta
Professori Sirkka Saarinen 
Opettajatuutori, ma. yliopisto-opettaja 
Elina Ahola 

Unkarin kieli ja kulttuuri
Unkarin kielen lehtori Judit Varga 

Toimisto
Toimistosihteeri Eeva Herrala

Tutkijat
Volgan alueen kielten tutkimusyksikkö:
- Tutkija Jorma Luutonen
- Erikoistutkija Arto Moisio
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KANNAN KOPOT

Kop(o), kop(o), kuka siellä?

Hei, me olemme Ilkka ja Antti eli tut-
tavallisemmin Ilkkantti. Olemme 

Kannan kopo-vastaava(t), mikä tarkoittaa, 
että pidämme huolta suomen kielen opis-
kelijoitten koulutuspoliittisten (siitä siis 
kopo) oikeuksien toteutumisesta. Sinulle, 
uusi opiskelija, yliopistossa kaikki on uut-
ta, ihmeellistä ja kenties vierastakin. En-
sin sinua ohjaavat ja tukevat tuutorit, jotka 
auttavat sinut opintiesi alkuun. Tämän jäl-
keen saat tarvittaessa apua vanhemmilta 
opiskelijoilta, opettajatuutoreilta, opetta-
jilta sekä ainejärjestötoimijoilta. 

Selitimmekin toimenkuvamme jo yllä. 
Alla kerromme sinulle, mitä sinun meidän 
mielestämme on hyvä tietää:

Opiskelu on hauskempaa yhdessä. Sen 
takia Kannalla on opintopiiri, joka on 
avoinna kaikille opiskelijoille. Opintopii-
ri kokoontuu kerran viikossa, tarvittaessa 
useamminkin. Sinne voit tulla yksin tai yh-
dessä kaverin kanssa vaikkapa tekemään 
kotitehtäviä taikka lukemaan tenttiin. Pai-
kalla on aina piirinvetäjä – useimmiten 
jompikumpi allekirjoittaneista – jolta voit 
kysyä apua sitä tarvitessasi. Opintopiiri on 
mainio tapa jäsentää opiskeluita. Aiem-
min osallistuneiden mielestä opintopiiris-
sä käsitellyt asiat ovat jääneet paremmin 
mieleen kuin yksin kertaamalla olisi ehkä 
jäänyt.

Iso osa ensimmäisen vuoden opinnoista 
on luentomuodossa. Luennoille osallis-
tuminen ei aina ole pakollista, mutta Ilk-
kantti suosittelee sitä lämpimästi. Moni 
opettaja laittaa diansa (tai osan niistä) 
tuntiensa jälkeen Moodleen, mutta par-
haimman hyödyn näistäkin saa irti, kun 
on seuraamassa opetusta paikan päällä. 
Lisäksi luentosalissa voi esittää opettajal-
le kysymyksiä, joista hyötyä voi olla ky-
syjän itsensä lisäksi myös muille.

Niin kuin olet pääkirjoituksesta ehkä jo 
lukenut, olet yliopistossa osa akateemista 
yhteisöä. Akateeminen yhteisö koostuu 
tutkijoista, joista sinäkin olet yksi (joskin 

vielä aivan taipaleesi alussa). Opettajat 
ovat siis vanhempia kollegoitasi, joihin 
tulee suhtautua sopivalla kunnioituksel-
la, mutta joiden kanssa jaat tieteenalan 
ja teet yhteistyötä. Yliopistolla vallitsee 
akateeminen vapaus, mikä tarkoittaa sitä, 
että voit toimia annetuissa puitteissa jok-
seenkin vapaasti. Toisaalta akateemista 
vapautta seuraava akateeminen vastuu: 
vastuu opintojesi etenemisestä on sinulla 
itselläsi. Tätäkään ei tarvitse säikähtää, 
sillä apua on tarjolla aina tarvittaessa. Voit 
keskustella opettajien kanssa esimerkik-
si kursseista sekä tenteistä (yliopistossa 
tenttejä käydään harvemmin läpi yhdessä, 
mutta opettajat keskustelevat mielellään 
tenteistä vastaanotoillaan). Opintojen 
edistämiseen saat apua myös opinto-oh-
jaajalta sekä opintopsykologilta. Jos et tie-
dä keneen puoleen kääntyä, voit aloittaa 
tuutoreistasi, opettajatuutori Katri Priikis-
tä taikka vaikka meistä kopoista.

Apropoo, meidän mielestämme yliopis-
tosta ja opiskelijaelämästä kannattaa 
nauttia täysin rinnoin! Muistakaa, että yli-
opisto on paljon muutakin kuin luentoja, 
esseiden kirjoittamista ja tutkielmia, kuten 
vaikkapa opintopiiriä! Nähdään!

Rakkaudella
Ilkkantti (Ilkka ja Antti), 
Kannan kopo(t)



17

ENSIMMÄINEN VUOTENI

Ensimmäinen vuoteni     
yliopistossa 
Alina Ek

Heinäkuu 2013 ja maailman 
raskain työpäivä. Kotona 

odottaa kirje. Sinut on valittu 
opiskelijaksi humanistiseen tie-
dekuntaan. Onneksi olkoon!

Kun sain hyväksymiskirjeen Turun yli-
opistoon, päätin, etten jää uuteen opiske-
lija-asuntooni, vaan osallistun aktiivisesti 
mahdollisimman moneen tapahtumaan. 
Elämä, jota olin rakentanut Tampereelle 
20 vuotta, jäi sinne, ja kaikki piti aloittaa 
puhtaalta pöydältä.

Näin vuoden jälkeen voin tyytyväisenä 
todeta, että päätökseni aktiivisesta opis-
kelijaelämästä piti koko fuksivuoteni 
ajan. Vuoden aikana olen tutustunut aivan 
uskomattoman ihaniin ihmisiin, saanut 
mielettömiä uusia kokemuksia ja oppinut 
paljon uusia asioita myös luentosalien ul-
kopuolella.

Ensimmäinen viikko uudessa kaupungis-
sa ja uusien ihmisten kanssa oli luonnol-
lisesti vaikein mutta myös ratkaisevin. 
Silloin oli opiskelijakavereihin tutustumi-
sen kannalta olennaisia tapahtumia, kuten 
ainejärjestön saunailta ja yliopiston ava-
jaiskarnevaalit. Vaikka haluaisit keskittyä 
pelkästään opintoihin tai et muuten vain 
viihdy isossa porukassa, suosittelen osal-
listumaan ainakin alussa erilaisiin tapah-
tumiin. Yliopistolla on myös hyvin avoin 
ilmapiiri, joten yksin osallistumistakaan 
ei tarvitse pelätä – lupaan, että pääset mu-
kaan, tulit sitten paikalle yksin tai koko 
vuosikurssisi kanssa!

Viime syksy oli minulle uuden elämän-
vaiheen alku. Muutin asumaan yksin, 
jouduin ensimmäisen kerran maksamaan 
laskut ja hoitamaan kaikki viralliset asiat 
itse. Suurin sokki oli kuitenkin se, ettei 
jääkaappi täyttynyt enää itsestään. Olen 
maailman surkein kokki. Myös rahan-
käytössä on petraamisen varaa. Edelleen 

viimeiset päivät ennen opintotukea 
eletään makaronilla ja ketsupilla...

Uusi kaupunki on opettanut arvos-
tamaan ennen niin itsestään selviä 
asioita ihan uudella tavalla. On 
esimerkiksi hienoa huomata, ettei 
kahden tunnin välimatka vaikuta 
mitenkään tärkeimpiin ihmissuh-
teisiin, vaikka yhteydenpito olisi-

kin välillä luentojen, tenttien, ryhmätöi-
den, bileiden, peli-iltojen, vuosikurssin 
tapaamisten, harrastusten ja muiden me-
nojen takia vähäisempää.

Koen kuitenkin, että uuteen kaupunkiin 
muuttaminen on ollut ennemmin etu kuin 
haitta. Kun vanhaa, tuttua sosiaalista verk-
koa ei ollut, sain mahdollisuuden koostaa 
elämäni juuri niistä asioista kuin halusin, 
eikä tarvinnut jakaa aikaa Tampere-elä-
mään kuuluvien menojen mukaan. Olin 
vapaa osallistumaan vaikka jokaiseen 
opiskelijatapahtumaan, mitä aika ahkeras-
ti teinkin. Fuksisyksynäni ei tainnut olla 
viikkoakaan, jolloin en olisi osallistunut 
johonkin tapahtumaan tai bileisiin.

Uudelle opiskelijalle annan vain yhden 
neuvon: ole avoin. Ennakkoluuloton suh-
tautuminen antaa sinulle rajattomat mah-
dollisuudet tehdä opiskeluajastasi juuri 
sellaisen kuin haluat. Jos kaipaat villejä 
bileiltoja, et tule pettymään. Jos taas nau-
tit enemmän rennosta hengailusta, luku-
piireistä tai urheilusta, olet oikeassa pai-
kassa – yliopistolla on jokaiselle jotakin. 
Suosittelen kuitenkin kokeilemaan kaik-
kea. Vaikka et viihtyisi yökerhoissa tai 
lenkkeily ei ole kutsumuksesi, on mahdol-
lista sekä todennäköistä että käsityksesi 
kyseisistä aktiviteeteista muuttuvat hyvän 
opiskelijaporukan seurassa puuhaillessa.

Asenne ratkaisee yllättävän paljon tässä-
kin. Avoin, positiivinen suhtautuminen 
auttaa sinua tekemään opiskeluajastasi 
mieleisen. Täältä löydät taatusti sen, mitä 
etsit. Tai, kuten minulle kävi, asioita, jois-
ta et olisi osannut haaveillakaan, mutta 
joiden ansiosta pääset elämään elämäsi 
parasta aikaa.
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Pääsykokeista publiikkiin – Suomen kielen opiskelijan abc
Kirsi-Maria Nummila

A
Aineopinnot  

Perusopintojen ja syven-
tävien opintojen väliin 

sijoittuva opintokokonai-
suus, jossa syvennetään 
tietoja suomen kielen 

rakenteesta ja kieleen liit-
tyvistä ilmiöistä sekä ope-
tellaan tieteellisen tiedon 
hyödyntämistä tekemällä 

kandidaatintutkielma.
F

Fennicum 
Rakennus, jossa suomen 
kielen ja suomalais-ugri-
laisen kielentutkimuksen 

oppiaine sijaitsee.
Fennistiikka 

Suomen kielen tutkimus. 
G

Gradu
Pro gradu -tutkielma 

tehdään syventävien opin-
tojen seminaarissa profes-
sorin ohjauksessa. Työn 

ohjaajana voi toimia myös 
joku muu henkilökuntaan 
kuuluva tohtoritasoinen 
henkilö. Opiskelija saa 

valita tutkielmansa aiheen 
itse oman kiinnostuksensa 

mukaan.
H

Harjoittelu
Syventäviin opintoihin 

sisältyy harjoittelu, käy-
tännöllinen perehtyminen 

johonkin fennistiikan 
alaan kuuluvaan tutkimus- 

tai opetustehtävään tai 
kirjalliseen työskentelyyn. 
Harjoittelun voi halutes-
saan korvata kirjatentillä 

tai esseesuorituksilla.

HOPS
Uudet opiskelijat laativat 
henkilökohtaisen opin-

tosuunnitelman opintojen-
sa alussa henkilökunnan 
ohjauksessa. Sähköinen 
eHops-työkalu löytyy 

osoitteesta https://nettiop-
su.utu.fi/hops.

I
Ilmoitustaulu

Ilmoitustauluja on syytä 
seurata. Alakerran käy-
tävän ilmoitustauluilta 
löytyvät muun muassa 

tenttitulokset ja harjoitus-
kurssien ilmoittautumis-
listat. Niillä tiedotetaan 
myös muista opetukseen 
liittyvistä asioista, työ-
paikkailmoituksista ja 

yleensä tärkeistä ja ajan-
kohtaisista asioista.

Intranet
Intranet on Turun yliopis-
ton sisäinen viestintäkana-
va. Verkkoon kirjaudutaan 

utu-tunnusten avulla.
J

Johdantokurssi
Suomen kielen opintojen 

johdantokurssi suoritetaan 
opintojen alussa. Joh-

dantokurssi muodostuu 
kieliaineiden yhteisestä 

osuudesta sekä oppiaineen 
omasta osuudesta. Kurs-
silla perehdytään kieliai-
neiden opiskelun perus-

valmiuksiin ja tutustutaan 
oppiaineen tutkimus- ja 

opetusprofiiliin.
K

Kandidaatintutkielma
Aineopintojen seminaa-
rissa tehtävä tutkielma, 

jonka avulla harjoitellaan 
tieteellistä kirjoittamista. 
Kandidaatintutkielmasta 
käytetään myös nimitystä 

HuK-tutkielma.
Kandidaatti

Humanististen tieteiden 
kandidaatin tutkinto (HuK 
tai hum. kand.) on alempi 

korkeakoulututkinto. 

Kanta 
Suomen kielen opiskeli-
joiden ainejärjestö, joka 
järjestää opiskelijoille 

vapaa-ajan aktiviteetteja ja 
osallistuu oppiaineen ke-

hittämiseen. Kannan kaut-
ta pääsee vaikuttamaan 

oppiaineen asioihin.
Kieli- ja viestintäopinnot 
HuK-tutkintoon sisältyvät 
kirjallisen viestinnän, pu-
heviestinnän, ruotsin kie-

len ja yhden vieraan kielen 
kurssit.

Kypsyysnäyte
Kandidaatintutkielman 
pohjalta kirjoitettava 
essee, jolla osoitetaan 
suomen kielen taito. 

Kypsyysnäyte suoritetaan 
HuK-tutkintoon.

L
Linja

Suomen kielen ja suoma-
lais-ugrilaisen kielentut-

kimuksen oppiaineessa on 
kaksi linjaa: suomen kieli 
ja suomalais-ugrilainen 

kielentutkimus.
Loppumerkintä

Kun kaikki opintoko-
konaisuuteen kuuluvat 

opintojaksot on suoritettu, 
haetaan opintokokonaisuu-
den loppumerkintä. Opin-
tokokonaisuus on valmis 

vasta tämän jälkeen. 
Luento

Yliopistossa annetaan 
luento-opetusta ja pidetään 

harjoituksia ja seminaa-
reja. Luento kestää kaksi 

oppituntia.
M

Maisteri 
Filosofian maisterin tut-
kinto (FM tai fil. maist.) 

on ylempi korkeakoulutut-
kinto.
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Moodle
Moodle on oppimisympäristö verkossa. 

Useilla kursseilla on Moodlessa oma 
kurssialueensa. Moodleen kirjaudutaan 

osoitteessa https://moodle2.utu.fi/.
N

NettiOpsu 
NettiOpsu on Turun yliopiston sähköinen 
opiskelijatietojärjestelmä. NettiOpsussa 
voi ilmoittautua tentteihin, tarkastella 

omia tenttituloksiaan ja opintosuorituk-
siaan sekä ilmoittautua yliopistoon ja 

muuttaa henkilötietojaan. NettiOpsuun 
kirjaudutaan osoitteessa https://nettiopsu.

utu.fi/.
O

Opintokokonaisuus
Opintokokonaisuuksia ovat perus-, aine- 

ja syventävät opinnot, joista tutkinto 
rakentuu. Opiskelija suorittaa pää- ja 
sivuaineistaan opintokokonaisuuksia. 

Opintokokonaisuuksien laajuus ilmoite-
taan opintopisteinä.

Opinto-opas 
Opinto-oppaasta löytyvät oppiaineiden 
opetussuunnitelmat eli tiedot opintoko-
konaisuuksiin kuuluvista kursseista ja 

niiden sisällöistä. Opinto-oppaan osoite 
on http://nettiopsu.utu.fi/opas/.

Opintopiste 
Opintojaksojen ja kurssien laajuutta mi-
tataan opintopistein (op). Opintopisteellä 
tarkoitetaan opiskelijan keskimääräistä 
26–27 tunnin työpanosta. Pysyäkseen 

tavoitteellisessa tutkinnon suoritusajassa 
(5 vuotta) opiskelijan on suoritettava 60 

opintopistettä vuodessa.
P

Periodi 
Opintovuosi jakaantuu neljään periodiin, 
joista kaksi on syksyllä ja kaksi keväällä. 
Periodi sisältää seitsemän viikkoa ope-

tusta ja yhden pääsääntöisesti opetuksesta 
vapaan tenttiviikon.

Perusopinnot 
Ensimmäinen opintokokonaisuus, jossa 
saadaan perustiedot suomen kielen kieli-
opista ja sanastosta sekä opetellaan teks-

tien tuottamista ja huoltamista.
Publiikki

Valmistumisjuhla, joka järjestetään tiede-
kunnasta valmistuneille maistereille.

S
Sivuaine

Sivuaineiksi valitaan humanistisen tiede-
kunnan tai muiden tiedekuntien aineita. 
Joihinkin aineisiin saa opiskeluoikeuden 
vain sivuainekokeen kautta. Sivuaineko-
keet järjestetään yleensä syksyn alussa. 

Opiskelijan tulisi valita vähintään yksi si-
vuaine jo ensimmäisenä opiskeluvuotena.

Suoma 
Suoma on Suomen kielen opiskelijoiden 
sähköpostilista ajankohtaistiedottamista 
varten. Listalle voi liittyä HOPS-ohjauk-
sen yhteydessä tai ottamalla yhteyttä suo-

men kielen toimistosihteeriin.
Syventävät opinnot 

Kolmas opintokokonaisuus, jossa tutustu-
taan suomen kielen tutkimuksen osa-alu-

eisiin ja tehdään pro gradu -tutkielma.
T

Tentti 
Tenttejä on erilaisia. Luentokurssien 

jälkeen järjestetään luentokuulusteluja, 
joihin ei tarvitse yleensä ilmoittautua 
erikseen. Kunkin kurssin tenttimiseen 

järjestetään kolme mahdollisuutta. Kirja-
tenttejä suoritetaan laitos- ja tiedekun-
tatenteissä sekä kesätenteissä, joihin 

ilmoittaudutaan joko NettiOpsun kautta 
tai tenttikuorella. Joitakin kursseja voi 

tenttiä myös sähköisesti.
Tuutori 

Tuutoreita on kahdenlaisia: opiskelija-
tuutoreita ja opettajatuutoreita. Opis-

kelijatuutori on opiskelija, joka neuvoo 
ja opastaa uusia opiskelijoita opintojen 

alussa. Opettajatuutori on henkilökunnan 
jäsen, joka auttaa opintosuunnittelussa ja 
neuvoo tarvittaessa kaikissa oppiainee-

seen liittyvissä asioissa. 
U

Utu-tunnus
Utu-tunnuksen eli Turun yliopiston verk-
kotunnuksen ja salasanan avulla kirjau-
dutaan yliopiston IT-palveluihin kuten 
Intranetiin, NettiOpsuun ja Moodleen. 

Opiskelija saa tunnuksen automaattisesti.   
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Syömään! 
Anna Pihlajamäki

Turun kampusalueen ympäristö on täynnä opiskelijaravintoloita, joiden hintataso 
kieppuu kahden euron pinnassa. Mutta mihin niistä kannattaa poiketa? Kielekkeen 

toimituksen vanha ruokalakonkari kertoo vinkkinsä. 

Assarin ullakko (Rehtorinpellonkatu) 
Yliopistonmäen kupeessa sijaitseva As-
sari on monien opiskelijoiden suosiossa 
– eikä suotta. Sijainti on mitä mahtavin 
ja ruoka peruslaatua. Opiskelijoiden kir-
jo on kattava, täällä voit törmätä sekä 
kauppislaisiin että insinööreihin. 

+ loistava sijainti: voit käydä  
luentojen välissä 
+ monta ruokavaihtoehtoa 
– ruoka on vähän liiankin perus, 
missä mausteet?
– loppukeväällä ja alkusyksystä ihan 
hemmetin kuuma 
– suosittuina aikoina jonot ovat pitkät 

Brygge (Assarin alakerta) 
Viihtyisä pieni kasvisravintola Brygge sijaitsee Assarin ullakon alakerrassa. 
Myös vegaaniruokaa tarjoillaan päivittäin. 

+ paikkana viihtyisä ja rauhallinen 
+ ruuhka-aikanakin jonossa yleensä vain muutama ihminen 
+ lähes kaikista ruuista löytyy myös proteiinin lähde 
+ ruuat vaihtelevia 
– suppeammat salaattivalikoimat kuin Assarilla 
– ruokien ulkonäkö saattaa joskus olla hieman epämääräinen, 
vaikka maku on kohdallaan 

P. S. Huomionsa ansaitsee myös Kasviskeidas-ravintola (Itäinen rantakatu), 
josta saa maukasta kasvisruokaa opiskelijahintaan. 

Delica ja Deli Pharma (Pharma City) 
Jos humanisti eksyy Pharma Cityn suuntaan, kannattaa poiketa Delicaan tai Deli Phar-
maan lounastamaan. Jälkimmäisestä löytyy myös pari euroa kalliimpia lautasannoksia. 

+ Deli Pharman salaattipöytä ehkäpä opiskelijaruokaloiden kattavin 
+ Bistro-annos sisältää salaatin, lämpimän ruuan ja jälkiruuan/kahvin 
alle 5 euron hintaan 
– jonoa puolenpäivän aikoihin, mutta sen jälkeen yleensä aika hiljaista 
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Dental 
Kirjallisuuden- ja historianopiskelijoita lähellä sijaitsevasta Dentalista saa hyvää perus-
ruokaa, jota voi natustella valkotakkisten hammaslääkäriopiskelijoiden keskellä. 

+ kattava salaattibuffet kilohintaan 
+ kotoisat tilat 
+ ruoka ei ole tuottanut koskaan suurta pettymystä 
– suosituimpiin lounasaikoihin saattaa olla jonoa 

Ravintola ICT (ICT-talo) 
Monille tuntemattomampi ICT-talon opiskelijaruokala on melkein naurettavan edulli-
nen: täältä saat täysipainoisen lounaan salaatilla, juomalla ja leivällä hintaan 1,60 €. 

+ hinta! 
+ ruuan laatu on edullisuudesta huolimatta hyvä 
+ tilava ruokala 
– ruokavaihtoehtoja on vähän 
– kasvisruoka maksaa hieman enemmän 

Macciavelli (Educariumin alakerta) 
Olennaisella paikalla sijaitseva laadu-
kas ruokala, josta jokainen löytänee 
mieleistään muonaa. 

+ laadukas deli-puoli: alle viidellä 
eurolla saat lähes ravintolatasoisen 
annoksen 
+ normaalihintaiset ruuatkin on tehty 
laadusta tinkimättä 
+ valoisa ja avara ruokala 
– ...mutta pöydät on sijoitettu melko 
ahtaasti 
– jonot kielivät siitä, että aika moni 
muukin on hoksannut tämän ravinto-
lan hienouden
 

Tottisalmi (YTHS, 2. kerros) 
Opiskelijoiden terveydenhoitosäätiössä sijaitseva ravintola Tottisalmi on kotoisa ja mu-
kava ruokapaikka.
 

+ jonot ovat lyhyitä 
+ aina löytyy gluteeniton ja laktoositon vaihtoehto 
+ leivät/sämpylät itsetehtyjä 
+ lähellä YO-kylää 
– jos et asu YO-kylässä, täällä päin voi tulla harvemmin kuljettua 
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HAALARIT

Haalarit tekevät fennistin
Janina Jokimies

Yksi tuoreen fuksin tärkeimmistä teh-
tävistä on opiskelijahaalareiden hank-
kiminen.

Uusi asunto, uudet paikat ja uusi opis-
kelijaelämä. Fuksin elämä aukenee 

syksyllä aivan eri tavalla kuin aiemmin. 
Kaiken uuden ja omituisen keskellä on na-
pattava vielä yksi asia haltuun, nimittäin 
opiskelijahaalarit Ne tulee uuden fuksipo-
rukan järjestää itse, sillä toisin kuin kaup-
pislaisilla, haalarit eivät odota uutuuttaan 
hehkuvina uutta opiskelijaa.

Aivan ensiksi on aikailematta perustettava
haalaritoimikunta. Nimi kuulostaa hie-
nolta, mutta toimikunnan tarkoitus on 
vain jakaa haalarivastuuta ja saada asia 
rullaamaan vauhdilla eteenpäin. Yhteis-
työ on tässäkin tapauksessa voimaa, joten 
mahdollisimman moni vain mukaan. Eri-
tyisiä taitoja toimikunnassa toimimiseen 
ei tarvita, sillä tehtävät ovat aika perintei-
siä: sähköpostien lähettämistä, tilin raha-
liikenteen valvomista, haalariyritykseen 
yhteydessä olemista, haalarien sovituksen 
valvomista, kirjanpitoa ja haalarien toi-
mittamista yliopistolle.

Fennistin puhtaanvalkeat haalarit on pe-
rinteisesti tilattu Turun haalarituotteelta. 
Ennen tilausta on kuitenkin selvitettävä,
kuinka moni fuksi haalarit haluaa, ja mikä
haalarikoko kullekin sopii. Koot vaihtele-
vat 48:sta 58:een. Haalarit tuppaavat jää-
mään jokaisella liian suuriksi, sillä koot
vaihtelevat pituuden, ei leveyden, mu-

kaan. Koko 48 sopinee pienelle tytölle, 
kun taas 58 isolle miehelle. Vanhemmilta 
opiskelijoilta voi pyytää haalareita lainak-
si yhteissovitukseen vaikkapa Fennarin 
aulaan. 

Nopeasti on alettava etsiä haalarihank-
keelle myös sponsoreita, sillä ilman niitä 
haalarit tulevat maksamaan ainakin 50 
euroa/ henkilö. Noin 75–150 euron raha-
summalla haalareihin painettavaa yrityk-
sen logoa vastaan saa haalareiden hintaa 
jo hilattua alaspäin. Mitä enemmän spon-
soreita haalareille saadaan, sitä edullisem-
maksi haalarit jokaiselle fuksille tulevat. 
Jokainen fuksi voikysellä asiaa kaikilta 
tuttavilta ja tuntemattomiltakin! Monet 
yrittäjät suhtautuvat suomen kielen opis-
kelijoihin positiivisesti, joten arkailla ei 
kannata! Sponsorointia kannattaa kysellä 
etenkin keskustan ulkopuolelta keskisuu-
rilta yrityksiltä, joilla varaa ja tarvetta täl-
laiseen mainontaan saattaisi olla. Vetävä
myyntipuhe etuja ja edullisuutta painot-
taen kannattaa suunnitella jo etukäteen. 
Itse kiersin kerralla kymmenenkin yritys-
tä. 

Sponsorisopimuspohjia saa vanhemmilta 
opiskelijoilta. Tarkoitus on, että sopimuk-
sia on kaksi samanlaista, joista toinen jää 
yritykselle ja toinen opiskelijoille. Kun 
sopimukset on kasattu ja haalarit sovitet-
tu, on aika tehdä tilaus. Samalla haala-
riyritykselle lähetetään yritysten ja myös 
suomen kielen opiskelijoiden logo. Haa-
lariyrityksen kanssa sovittuun maksupäi-
vään mennessä on jokaisen fuksin mak-
settava omalle vastuulleen jäävä, erikseen 
laskettu summa Kanta ry:n 1. vuosikurs-
sin tilille.

Nykäiskää meitä vanhempia opiskelijoi-
ta hihasta heti, jos asia yhtään arveluttaa. 
Samat haasteet ovat olleet meilläkin vas-
tassamme joten apuja löytyy! Onnea koi-
tokseen!
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SITSIT

Sitsit ovat yliopistomaa-
ilman rattoisa ja vauh-

dikas pöytäjuhla, jossa 
syödään, juodaan, laule-
taan ja tutustutaan. Erityi-
sesti teemasitseillä otetaan 
kaikki irti pukeutumisesta, 
kattauksesta ja ohjelmasta.

Ilmoittautuminen – Vaik-
ka perjantaiaamun äänne- 
ja muotorakenneluento 
kuumottelee, torstain sit-
seille on päästävä. Lähe-
tä sähköposti-ilmosi heti, 
kun ilmoittautumisaika 
käynnistyy. Eli klo 00.01 
viestin pitää olla jo perillä. 
Erityisesti fuksisitsien pai-
kat hurahtavat loppuun ai-
kamoisella pikakelauksen 
voimalla.

Pukeutuminen – Jos tee-
maa ei ole, miehet pukeu-
tuvat pukuun tai puvun 
uupuessa muuten siististi. 
Naiset pukeutuvat siistiin 
mekkoon. Mahdollinen 
sitsiteema antaa heti uusia 
vapauksia. Kanta on sit-
sannut esimerkiksi Ame-
rikka-teemalla ja toogissa.

Aluksi –  Kun sitsisali 
avautuu, etsi nimesi istu-
mapaikkakartasta tai kate-
tun pöydän nimilappujen 
avulla. Esittäydy heti alus-
sa vierustovereillesi, jos et 
tunne heitä entuudestaan. 
Älä istuudu pöytään, en-
nen kuin kaikki ovat löytä-
neet paikkansa.

Pääpöytä – Pääpöydässä 
istuvat illan isäntä, emän-
tä ja laulunjohtaja. Kun 

he puhuvat, sinä et puhu. 
Pääpöydän heput toivotta-
vat tervetulleeksi, kertovat 
sitsien säännöt ja ilmoit-
tavat esimerkiksi lauletta-
vien laulujen sivunumerot 
ja tauot.

Ruoka – Alkuruoka, pää-
ruoka ja jälkkäri eivät ehkä 
ole ihan samalla tasolla 
kuin serkkusi Linda-Kuk-
ka-Maarian eksklusiivisis-
sa häissä, mutta sepä ei sit-
sausta haittaa. Jos onnistut 
syömään ruokasi lämpimä-
nä, sitsilauluja on laulettu 
liian vähän. Tarjoiljat hoi-
tavat, että ruoat ilmestyvät 
eteesi.

Juoma – Kun sitsit alka-
vat, edessäsi on snapsi ja 
valitsemasi ruokajuoma. 
Snapseja tulee tämän jäl-
keen vielä yleensä toinen. 
Lisää juomaa saat huuta-
malla haluamasi juoman 
nimen, esim. ”OLUT!”. 

Tarjoilija tuo sinulle olu-
en ostamaasi lipuketta 
vastaan ilman, että sinun 
tarvitsee liikahtaakaan. 
P.S. Älä aloittele ennen sit-
sejä. Ei, sinun ei tarvitse. 
Muista juoda myös vettä 
sitsauksen lomassa. Kyllä, 
sinun tarvitsee.

Skoolaus – Jokaisen juo-
malaulun jälkeen nostetaan 
maljaa. Vasta sitten saa sie-
maista. Tyttö nostaa maljaa 
ensin vasemmalla puolella 
istuvan kanssa, sitten oi-
kealla puolella istuvan 
kanssa ja sitten edessä is-
tuvan kanssa. Poika hoitaa 
homman ensin oikealle ja 
lopuksi eteen. Lasit eivät 
kosketa toisiaan, mutta 
katseet kyllä. Tyhjällä la-
silla ei saa skoolata.

Laulut – Vaikka lauluää-
nesi muistuttaisi Idols-ki-
sakarsinnoista pudonneen 
luopion raakuntaa, anna 
palaa! Kun koko kellarisa-
li laulaa hauskoja veisuja 
laulukirjasta, kenenkään 
äänellä ei ole väliä. Juoma-
laulujen sanat kajautetaan 
ilmoille laulukirjan avulla, 
ja sen voit ostaa omaksi tai 
vuokrata panttia vastaan 
pelkästään sitsien ajaksi. 
Laulutoiveita saa esittää, 
mutta vain pääpöytää pu-
huttelemalla.

Rangaistukset – Jos sit-
sien sääntöjä rikotaan, pää-
pöytä keksii rangaistuksen. 
Rangaistukset eivät liity 
mitenkään kidutukseen, 
nöyryytykseen tai sakkoi-
hin. Näet sitten. Muista että 
sitseillä on aina yllätyksiä, 
mikään ei välttämättä me-
nekään kuten luulisi.

Sitsit - Akateeminen pöytäjuhla
Riikka Sandberg

Lemmenlaivasitsien 
julkkisvauva harmitteli, 
ettei laivalla ollut pallo-

merta.
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Kun nälkä yllättää: Ahvenanmaan pannukakku
Koska fennisti ei elä pelkästä sanan voimasta, hän tarvitsee myös ruumiin ravintoa.  
Esimerkiksi seesteisiin sunnutaiaamuihin Kielekkeen opiskelijakokki suosittelee Ahve-
nanmaan pannukakkua, jota voi nauttia kahvin kanssa tai sellaisenaan. Osa on sitä miel-
tä, että pannukakkuun kuuluu luumuhillo, kun taas osa pitää vadelmahilloa parempana. 

1 l maitoa
1 dl  mannasuurimoita
1/2 dl sokeria
1 tl kardemummaa
75 g voita
3 munaa
2 dl vehnäjauhoja

kuohukermaa
vadelma- tai luumuhilloa

– Kuumenna maito kiehuvaksi.
– Lisää joukkoon mannasuurimot ja keitä hiljalleen 5 minuuttia. Muista sekoittaa, ettei 
pala puuro pohjaan!
– Sekoita puuroon sokeri ja kardemumma.
– Lisää voi ja laita levy pois päältä. Peitä kattila kannella ja anna hautua puolisen tuntia.
– Vatkaa munat ja lisää haaleaan puuroon. Lisää lopuksi vehnäjauhot ja sekoita huolel-
lisesti.
– Kaada taikina voideltuun tai leivinpaperilla vuorattuun uunipannuun.
– Paista 200 asteessa noin 40 minuuttia, kunnes pannukakku on saanut pintaansa väriä.
– Tarjoile jäähtyneenä kermavaahdon sekä hillon kera!



25

TIEDOKSI

Suomen Kielen Seura
Kirsi-Maria Nummila
Suomen Kielen Seuran sihteeri

Tieteelliset seurat ja yliopisto kuuluvat erottamattomasti yhteen. Turun yliopiston yh-
teydessä toimivalla Suomen Kielen Seuralla on pitkät perinteet – seuran perustamis-

kokous pidettiin 9. huhtikuuta 1929. Vuosipäivä on myös Mikael Agricolan kuolinpäivä 
ja Elias Lönnrotin syntymäpäivä. Suomen Kielen Seuran tarkoituksena on edistää suo-
men kielen, kulttuurin ja kirjallisuuden tutkimusta ja harrastusta. Seuran toiminnassa on 
mukana eri alojen tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita. 

Suomen Kielen Seura toimii aktiivisesti. Kuukausikokouksia järjestetään viisi kertaa 
vuodessa ja Sananjalkaa, seuran vuosikirjaa, julkaistaan kerran vuodessa. Kokouksissa 
kuullaan monipuolisia ja kiinnostavia esitelmiä kielestä ja kulttuurista. Seuran kokouk-
set ovat kaikille avoimia tilaisuuksia, eikä niihin osallistuminen edellytä Seuran var-
sinaista jäsenyyttä. Seuran toiminnasta tiedotetaan muun muassa Fennicumin ovissa, 
seuran verkkosivuilla ja sähköpostilistojen kautta. Kaikissa Seuraan liittyvissä asioissa 
voi ottaa yhteyttä Suomen Kielen Seuran sihteeriin (kirnum@utu.fi). Lisätietoja löy-
tyy myös verkkosivuilta osoitteesta http://www.suomenkielenseura.fi/. Opiskelijat ovat 
erittäin lämpimästi tervetulleita sekä Seuran kokouksiin että Seuran opiskelijajäseniksi! 

Sananen tenttiakvaariosta
Antti Ainola

Samoin kuin monissa muissakin yrityksissä ja yhteisöissä myös Turun yliopistossa In-
ternet on muodostunut sangen vallitsevaksi työskentely- ja yhteydenpitokanavaksi. 

Sanoisin, että yliopiston sähköposti, Moodle ja Nettiopsu tulevat uudelle opiskelijalle 
varmasti tutuiksi heti ensimmäisten opiskeluviikkojen aikana. Sen sijaan parin viime 
vuoden aikana Turun yliopistossa kokeiltu sähköinen tenttimisjärjestelmä eli tenttiak-
vaario saattaa jäädä vieraaksi, jos sitä ei itse rohkene kokeilla. Minä olen tenttiakvaa-
riossa kerran käynyt enkä voi kuin ihmetellä, miksei kaikkia kirjatenttejä voi tehdä säh-
köisesti.

Koska tenttiakvaario poikkeaa huomattavasti esimerkiksi perinteisistä laitos- ja tiedekun-
tatenteistä, suosittelen lämpimästi perehtymään sähköisen tenttimisen toimintaohjeisiin 
ennen tenttiakvaarioon menemistä. Ohjeisiin voi tutustua ja ajan tenttiin voi varata 
osoitteessa tenttis.utu.fi. Sähköisiä tenttejä voi tehdä Teutorissa (Lemminkäisenkatu 3) 
ja kauppakorkeakoulussa (Rehtorinpellonkatu 3).

Lisää tietoa sähköisestä tenttimisestä löydät Turun yliopiston omilta nettisivuilta utu.fi 
tai intranetin puolelta intranet.utu.fi.
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KIELIPOLIISIN TULIKOE

Kielipoliisin tulikoe
Tunne kielipoliisin polttavat liekit takamuksessasi. Saatko kokeesta täydet pisteet?

Yhteen vai erikseen?
1. a) suinpäin b) suin päin 
2. a) ani harva b) aniharva 

3. Kumpi kirjoitusasu on oikein?
a) Paasikiven–Kekkosen linja b) Paasikiven–Kekkosen-linja

4. Mikä on lainopin kandidaatin lyhenne?
a) LK
b) Lain. op. Kand.
c) LOK
d) LAK

5. Bahuvriihi on
a) intialainen ruoka
b) yhdyssanatyyppi
c) nisäkäs Australiassa
d) suomen etäsukukieli

6. Komodo on
a) ottaa ja tehdä -rakenne
b) sosiolingvistinen tutkimusmetodi
c) eksistentiaalilauseen alatyyppi
d) matelija Indonesiassa

7. Kuinka monella saamen kielellä on vielä äidinkielisiä puhujia?
a) kolmella
b) neljällä
c) yhdeksällä
d) viidellätoista

8. Mikä on professori Häkkisen lempisana?
a) joukkomeniö
b) kimppaistuin
c) timali
d) lumihiutale

9. Missä Kannan perinteikkäässä tapahtumassa fuksit vastaavat ohjelmasta?
a) pikkujoulut
b) vappu
c) laskiainen
d) Pertin päivän baarikierros

10. Suomen kielen linjan opettajatuutori on
a) Tommi Kurki
b) Katri Priiki
c) Jaakko Antikainen
d) Hannele Pajula 1. b), 2. a), 3. a), 4. c), 5. b), 6. d), 7. c), 8. c), 9. a), 10. b)

10 p



Tilaa muistiinpanoille...

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                    
Nämä asiat minun täytyy vielä selvittää...

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                    




