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Kliinisen ravitsemustieteen yksikön tervehdys 
Tervetuloa opiskelemaan ravitsemustiedettä!  

Syksy tuo elämäänne uusia tuulia. Aloitatte ravitsemustieteen opinnot Itä-Suomen 
yliopiston Kuopion kampuksella. Osalla teistä alkaa elämä uudessa kaupungissa, 
ensimmäisessä omassa kodissa, tutustutte uusiin ihmisiin ja yliopistossa opiskeluun. Isoja 
asioita ja elämänmuutoksia on siis edessä. Olette valikoituneet suuresta 
hakijajoukosta opiskelemaan ravitsemustiedettä. Ala on dynaaminen ja ravitsemustieteen ja 
–terapian mahdollisuuksia ymmärretään koko ajan paremmin. Olette siis valinneet 
tulevaisuuden alan! Opiskelu antaa monipuoliset valmiudet erilaisiin työtehtäviin 
ravitsemuksen parissa ja valmistuttuanne voitte toimia hyvin monenlaisissa tehtävissä, 
mm. kliinisessä työssä, elintarvike- ja lääketeollisuudessa, alan 
opetuksessa, tutkimuksessa, ravitsemusasiantuntijoina ruokapalveluissa ja järjestöissä, alan 
yrittäjinä sekä hallinto- ja asiantuntijatehtävissä.  

Opintojen alussa osallistutte samoille opintojaksoille mm. lääketieteen, 
hammaslääketieteen, biolääketieteen ja farmasian opiskelijoiden kanssa. Tämä luo hyvän 
mahdollisuuden verkostoitua tulevaisuuden kollegoiden kanssa. Opintojen edetessä 
opintoja on enenevässä määrin oman porukan kesken. Silloin keskitytään 
ravitsemustieteen, ravitsemusterapian ja/tai elintarviketieteiden syvälliseen 
omaksumiseen. Jotta teistä tulee meitä – ravitsemuksen syvällisiä osaajia.  

Opiskeluintoa toivottaen,  

Ursula Schwab  

Professori (ravitsemusterapia)  

Oppiaineen vastuuhenkilö  
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Vuosikurssiopettajan tervehdys 
Hei uunituore ravitsemustieteen opiskelija! Lämpimät onnittelut ja etähalit opiskelupaikasta 
ravitsemustieteellä. Olet läpäissyt yhden yliopistomme tiukimmista seuloista. Toivon, että 
opinnot vastaavat odotuksiasi ja tuottavat sinulle paljon oppimisen, oivalluksen ja 
onnistumisen iloa.  

Olen vuosikurssisi tuutoriopettaja, ja autan teitä opintojen alkuun saattamisessa ja 
suunnittelussa niin, että opintonne 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. Opetan sinua jo ensimmäisenä 
opiskeluvuotenasi Mikrobiologian perusteet –opintojaksolla, sekä toisena vuotena 
Elintarviketurvallisuus –jaksolla. Kandidaatintutkinnon puolella koordinoin lisäksi 
kandiseminaarit. Mikäli sisällytät opintoihisi Elintarvikkeiden laatu ja tuotekehitys –
moduulin, vietämmekin jo paljon aikaa yhdessä labrassa, yritysvierailuilla ja flipatussa 
lähiopetuksessa J. Opetuksen ohella teen tutkimustyötä elintarviketurvallisuuden parissa, 
keksien keinoja vähentää patogeenien eli taudinaiheuttajien esiintymistä elintarvikkeissa. 
Opetus ja tutkimus kulkevat käsi kädessä työssäni ja tukevat toinen toisiaan.   

Yliopistolla olen työskennellyt vuodesta 2004 lähtien, ensin tutkimustehtävissä, ja vuodesta 
2011 alkaen pääsääntöisesti opetustehtävissä. Lisäksi olen työskennellyt opettajana muissa 
oppilaitoksissa ja Itä-Suomen yliopiston Avoimessa yliopistossa, sekä yksityisellä sektorilla 
elintarviketeollisuudessa ja kuntapuolella valvontatehtävissä. 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 – mikä mahtava tilaisuus se onkaan oppia uutta myös itse.  

Tapaamisiin syyskuun alussa! Voitte olla halutessanne minuun yhteydessä myös 
sähköpostilla (jenni.korhonen@uef.fi) tai puhelimella 040 355 2948. Työhuoneeni (Ca4327) 

löytyy Canthia-rakennuksen 4. kerroksesta, ravitsemustieteen yksikön käytävältä.   
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Tervetuloa ravitsemustieteelle!  

 T. Jenni 
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Retikan tervehdys 
Paljon onnea opiskelupaikasta ravitsemustieteillä! 

Kevät on ollut varmasti jokaiselle hakijalle erityisen raskas ja poikkeuksellinen. Saatte olla 
todella ylpeitä itsestänne, kun olette saaneet opiskelupaikan, jota tavoitteli yhteensä 806 
hakijaa. Muistan itse selkeästi kolmen vuoden takaisen tunteen, kun sain tietää 
opiskelupaikastani ravitsemustieteillä. Päivä oli tähän asti elämäni onnellisin päivä ja toivon, 
että tekin olette saaneet fiilistellä sitä tunnetta pitkin kesää. Vaikka Kuopioon muuttaminen 
saattaa tuntua jännittävältä, voin luvata, että opiskeluelämä vie pelot ja huolet mennessään. 
Itse en ollut käynyt Kuopiota pohjoisemmassa tänne muuttaessa ja Kuopio oli minulle täysin 
vieras kaupunki. Kotiuduin tänne kuitenkin nopeasti, sillä Retikan tuutorit ja uudet 
opiskelukaverit pitivät siitä huolen. Uskonkin, että pääsette nopeasti mukaan kavereideni 
kesken puhuttavaan ”Kuopio-kuplaan”, jossa on tiivis opiskelijoiden yhteishenki. Rakastan 
myös Kuopion järvimaisemia ja leppoista savolaista meininkiä, johon tekin varmasti tulette 
törmäämään. 

Mikäs Retikka sitten on ja miten se liittyy teihin tuleviin opiskelijoihin? Retikka on 
ravitsemustieteen opiskelijoiden ainejärjestö, jonka tehtävänä on huolehtia niin 
opiskelijoiden edunvalvonnasta kuin viihtyvyydestä 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, joka järjestetään 
syksyllä. Tapahtumien lisäksi muihin retikoihin voi tutustua Retikan huoneella Canthian 
kellarikerroksessa, jossa retikat kahvittelevat ja keräävät voimia luentojen välissä. Tiistaisin 
järjestetään myös Retikan kahvihetki, jossa on tarjolla hallituslaisten ostamia/leipomia 
herkkuja. Huoneelle ovat kaikki tervetulleita ja rohkaisenkin teitä verkostoitumaan meidän 
pieneen yhteisöömme jo heti opintojen alussa. 

Retikan toiminnasta vastaa Retikan hallitus, johon kuuluu tällä hetkellä 14 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 erilaisten tapahtumien järjestäminen, sillä onnistuneen 
tapahtuman järjestäminen on hyvin palkitsevaa. Hallitusaikani paras tapahtuma oli 
ehdottomasti ainejärjestömme omat vuosijuhlat. Valitettavasti Retikan vuosijuhlia vietetään 
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vain viiden vuoden välein, 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 näköisen. 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 kesän jatkoa 
ja tsemppiä muuttourakoihin, mikäli sellaisia on 
edessä. 

Syksyllä nähdään!  

Anni Peltoniemi 
Retikka ry, puheenjohtaja  
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Tuutorien tervehdys 
Moikka uusi fuksi ja erittäin paljon onnea uudesta mahtavasta opiskelupaikasta 
ravitsemustieteellä! Olet selviytynyt kevään suuresta työmäärästä ja haasteista, joita ei 
osattu kuvitellakaan talvella, joten tässä sulle iso virtuaalinen yläfemma! Poikkeukselliset 
haasteet jatkuvat vielä syksyllä, mutta niistä selvitään hyvällä yhteishengellä ja totta kai 
meidän tuutorien, henkilökunnan ja ainejärjestön tuella. Luvassa on ahkeraa opiskelua ja 
sitä opiskelijaelämää, josta olet niin paljon kuullut. 

Seuraavan viisivuotisenne ensimmäinen päivä on 1.9., jolloin päästään vihdoin tapaamaan 
teidät. Luvassa on tutustumista opiskeluun, henkilökuntaan, yliopiston järjestelmiin ja 
tapoihin sekä tietysti toisiinne ja meihin! Virallisen osuuden lisäksi luvassa on paljon vapaa-
ajan tapahtumia ja ohjelmaa. Suosittelemme lämpimästi osallistumaan tapahtumiin, jolloin 
pääset tutustumaan muihin fukseihin ja saat ihania kokemuksia ja muistoja. Syksyllä 
järjestetään monenlaisia tapahtumia, joten kaikille löytyy varmasti jotain! Opiskelijabileet ja 
ainejärjestöjen järkkäämät tapahtumat jatkuvat totta kai myös syksyn jälkeen. Myös meidän 
tukeemme voi luottaa koko fuksivuoden ajan. 

Sinulla voi olla edessä muutto uuteen kaupunkiin ja ehkä ensimmäistä kertaa yksin. Älä 
huoli, Kuopio kyllä hurmaa näppäryydellään, luonnollaan ja savolaisuudellaan. 
Ensimmäisten viikkojen aikana pääset myös tutustumaan muihin fukseihin ja solmimaan 
uusia, ehkä elinikäisiä ystävyyssuhteita, joten pyyhi jännitys syrjään! Ja muista, meille voi 
aina laittaa viestiä J.  

Iloista ja aurinkoista loppukesää ja nähdään syksyllä! 

Terkuin, 
Matilda, Kerttu ja Unna 
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Kerttu Tukiainen 
Mistä olet kotoisin: Tampereelta. 

 Missä asut: Keskustan ja Niiralan rajamailla, 
Valkeisen rannalla. 

 Suosikkiravintola Kuopiossa: Puijon torniravintolan 
lähiruokapöytä on valloittanut täysin sydämeni ja 
makunystyräni! Sopii erityisesti juhlavampaan 
tilaisuuteen ja syödessä pääsee ihailemaan Kuopiota. 

 Lempiruoka: Veggie chili ja leipäJ 

 Lempiruoka yliopistolla: Wicked Rabbitista saa parasta kasvisruokaa, jos kaipaa pientä 
hemmotteluhetkeä. Muuten pakko sanoa ehkä soijakaalilaatikko, koska en ikinä jaksa tehdä 
sitä itse, mutta rakastan kaalilaatikkoa. 

 Harrastukset: Kuntosali (nykyään kotireenit), lenkkeily, jooga ja lumilautailu eli toisin 
sanoen liikunta monissa eri muodoissa. Syksyllä jatkan taas balettia muutaman vuoden 
tauon jälkeen! 

Paras muisto fuksivuodelta: Ainejärjestömme Retikan vuosijuhlat eli vujut ja Tahkofest. 

 Hienoin hetki elämässä: Yksittäisistä hetkistä ehdottomasti voiton vie se, kun sain tiedon 
opiskelupaikasta.  

 Loma kaupungissa vai maalla: Mökillä on parasta lomailla! Mikään ei voita järvimaisemaa 
ja pitkiä auringonlaskuja. 

Lempikesäherkku: Jätski!! Vuoden ympäri oikeastaan. Jo pitkään voiton ovat vieneet 
Kolmen Kaverin jäätelöt, joista tämänhetkinen makulemppari on Marjat & Karamellikeksi. 

Fun fact: Söin pienenä nakkeja vadelmahillolla. Teoriani tähän on, etten silloinkaan 
oikeastaan tykännyt nakeista ja hillo peitti niiden makua sopivasti:-D 

 Yhteystiedot: kerttuki@student.uef.fi ja Facebookista löytää myös nimellä J 
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Matilda Lintunen 
Mistä olet kotoisin: Vantaalta, jonka jälkeen asuin 7 vuotta 
Turussa.  

Missä asut: Niiralassa, sopivasti yliopiston ja keskustan välissä. 

 Suosikkiravintola Kuopiossa: En ole ehtinyt kokeilla vielä 
hirveän montaa, mutta Hurma on aivan mainio! Ja lähden 
tietysti mielelläni mukaan kokeilemaan uusia paikkoja "#$% 

 Lempiruoka: Niin paljon hyviä vaihtoehtoja! Tällä hetkellä ehkä jokin hyvä kasvispasta tai 
pizza. 

Lempiruoka yliopistolla: Wicked rabbitin halloumihommelit. Lisäksi tietysti klassiset 
makaronilaatikko tai kalapalat. 

Harrastukset: Laulan ja soitan viulua ja vähän ukulelea. Tykkään tehdä bullet journalia ja 
satunnaisesti käsitöitä. Kaikenlainen näpertely on kivaa! Urheilen myös muutaman kerran 
viikossa. 

Paras muisto fuksivuodelta: Ensimmäisen viikon tapahtumat, kaupunkisuunnistus, 
kastajaiset ja tietysti Tahkofest. Yleisesti tapahtumat uusien ihanien kavereiden kanssa "#$%  

Hienoin hetki elämässä: Ne hetket, kun olen ylittänyt itseni. On se sitten ollut turnausvoitto, 
hyvin mennyt esitys, sairauden voittaminen tai opiskelupaikan saaminen. 

Loma kaupungissa vai maalla: Meidän perheellä ei ole mökkiä ja kesät on tullut vietettyä 
töissä, joten kauheasti maalle ei ole päässyt lomailemaan. Otan kuitenkin kaiken ilon irti 
maaseutu- ja mökkielämästä silloin kun sinne pääsee! 

Lempikesäherkku: Tänä kesänä yllätysvoittaja on ollut jääkylmä kokis. 

Fun fact: Oon lämpännyt Petri Nygårdia ja Redramaa. 

Yhteystiedot: matlintu@student.uef.fi, facebookissa voi myös laittaa viestiä. 
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Unna Fagerholm                             
Mistä olet kotoisin: Pietarsaaresta, Pohjanmaalta pienestä 
kaksikielisestä rantakaupungista.  

Missä asut: Muutan Saarijärveltä lemppariasuinalueelleni 
Puijonlaaksoon, jee! 

Suosikkiravintola Kuopiossa: Pakko myöntää, että Kuopion 
ravintoloita on tullut kierrettyä ihan liian vähän. Hurma on 
kuitenkin tähänastisista se lemppari. 

Lempiruoka: Varmaankin ”kala”keitto, jossa kala on korvattu savutofulla. Niin hyvää! 

Lempiruoka yliopistolla: Riisi ja currykastike, jonka sisältö vaihtui ainakin viime vuonna 
ihanasti joka viikko. 

Harrastukset: Koiranpentuni Wanda vie tällä hetkellä suurimman osan ajasta, hänen 
kanssaan puuhaillaan paljon eri asioita, muun muassa leikitään, harjoitellaan 
tottelevaisuutta ja lenkkeillään. Tämän lisäksi yritän järjestää aikaa kuntosalilla käynnille 
sekä kitaran soitolle. 

Paras muisto fuksivuodelta: Vaikea valita vaan yhtä… Varmaan haalarikastajaiset, joiden 
jälkeen lähdettiin vielä tanssimaan myöhälle yöhön. 

Hienoin hetki elämässä: Upea auringonlasku Santorinilla, jonne oltiin parhaan kaverini 
kanssa reppureissattu yo- ja pääsykoeurakan jälkeen muutama vuosi sitten. Oltiin väsyneitä 
mutta niin onnellisia. 

Loma kaupungissa vai maalla: Kummassakin on toki puolensa, mutta tallilla töissä ja leireillä 
kesiä viettäneenä pellot ja metsät vievät kyllä voiton. 

Lempikesäherkku: Munkin täytyy sanoa jäätelö, se vaan on liian hyvää. Sitä on myös tullut 

jäätelökiskalla kesätöissä syötyä ihan kiitettävästi ! 

Fun fact: En käytännössä voi sietää suomenkielistä musiikkia, mutta muuten en oo yhtään 
kranttu! 

Yhteystiedot: Mut löytää Facebookista omalla nimelläni, sekä sähköpostin kautta 
unnafag@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, tietenkin!  

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

Retikalla on myös Terhon kanssa yhteinen liikuntavuoro Studentialla. Ole syksyllä kuulolla 
vuoron ajankohdasta ja tule pelaamaan porukalla sählyä, ultimatea tai vaikka polttopalloa! 

Retikka Ry:n löydät netistä osoitteesta http://www.retikkary.fi/ ja olemmepa eksyneet niin 
instagramiin (@retikkary) kuin naamakirjaankin https://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 sivulta 
23. Liity nyt, niin saat kaiken sähköpostilistan kautta jaettavan tiedon heti ensimmäisenä 
opiskelupäivänäsi! 
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Hallituksen esittely 
 

             

              Puheenjohtaja                    Varapuheenjohtaja            Sihteeri 
             Anni Peltoniemi                        Saara Siltasalmi     Anne Pulkkinen 
       pj.retikka(at)gmail.com             saarasil(at)student.uef.fi         annekapu(at)student.uef.fi 

 

 

     

         Rahastonhoitaja            Edunvalvontavastaava Yhteistyövastaava 

         Amanda Rantala                Maria Kostiainen      Jessica Sonko 
amandar(at)student.uef.fi    maria.kostiainen2(at)gmail.com          jesso(at)student.uef.fi 
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     Tapahtumavastaava           Kulttuuri- ja KV-vastaava    Projektivastaava 

       Jenna Matilainen  Tiia Huuhka      Vilma Kantonen 
jennamat(at)student.uef.fi           tiiahuu(at)student.uef.fi               vilmka(at)student.uef.fi 
 
 
 

                            

       Liikuntavastaava            Viestintävastaava 

             Siru Jussila             Matilda Lintunen 
   siruju(at)student.uef.fi                                  matlintu(at)student.uef.fi 
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             Varajäsen  Varajäsen             Varajäsen 

          Sanna Nylund                      Elli Sedergren           Essi Oksanen 
sannanyl(at)student.uef.fi                      ellise(at)student.uef.fi essioks(at)student.uef.fi 

  



 17 

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. 9–11), jotta löydät oman tuutoriryhmäsi. "#$% 

  



 18 

Syksyllä tapahtuu 
Ensimmäisille viikoille ei kannata suunnitella hirveästi omia menoja, sillä etenkin alkuun on 
luvassa runsaasti ohjelmaa. Monien suurempien tapahtumien järjestäminen on vielä 
vaakalaudalla vallitsevan koronatilanteen vuoksi, mutta tilanteen salliessa ne järjestetään. 
Me tuutorit olemme kuitenkin suunnitelleet teille paljon erilaista ohjelmaa, joten tekemistä 
kyllä riittää! Tarkemmat aikataulut ja ohjelman saatte myöhemmin, mutta alta löydät jo 

joitakin päivämääriä, jotka voit laittaa ylös. 

 

27.8. Retikan kesätapaaminen 

2.–9.9. Kaupunkisuunnistus 

21.9. Neljän tähden illallinen 

22.9. Agronomiliiton fuksi-ilta 

25.9. Fuksisitsit 

Kastajaiset loka-marraskuussa 
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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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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-yhteisöt 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 2020 ryhmään! 

https://www.facebook.com/groups/620166262245999. 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 sivulla 23. Ota myös haltuun Retikan somet! 
10. Hanki pyörä ja kuljeta se Kuopioon. Pyörä helpottaa Kuopiossa liikkumista paljon! 

Kuopiosta löytyy myös maksullisia sähköavusteisia kaupunkipyöriä. 
11. Jos Kuopion mäkien polkemisen lisäksi kaipaat lisäliikuntaa, rekisteröidy Sykettä 

liikuntapalvelujen käyttäjäksi osoitteessa https://sykettä.fi/kuopio/fi/rekisteroidy/. 
Yliopistoliikunnan lisäksi Kuopiosta useita muita kuntosaleja ja 
liikuntamahdollisuuksia sekä tietysti lenkkipolkuja. 

12. Saavu Kuopioon ja tavataan ti 1.9.2020 klo 8:00 Canthian aulassa (Yliopistonranta 
1C, B-rappu) tietysti huomioiden vallitsevat rajoitukset ja suositukset "#$% Ole ajoissa 
paikalla! 
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Fuksi-sanakirja 
 

Moodle = Oppimisympäristö, josta löytyy kurssien oppimateriaali 

WebOodi = 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 38 euroa, ja se maksetaan kerran opintojen aikana. 
Kun liityt nyt, kuulut Retikkaan koko opiskeluidesi ajan ja saat opiskeluajastasi kaiken ilon 
irti! Retikan jäsenenä voit mm. tilata opiskelijahaalarit ja nauttia Retikan järjestämistä 
ruokatarjoiluista eri tapahtumissa. 

 

Saaja: Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka 

Tilinumero: Holvi FI09 7997 7990 8076 90 

Viite: 2707 

Määrä: 38,00 € 

Kun olet maksanut jäsenmaksun, ilmoita seuraavat tiedot sähköpostilla hallituksen 

varapuheenjohtajalle saarasil(at)student.uef.fi: 

- Nimi 
- Sähköpostiosoite 
- Opintojen aloitusvuosi (2020) 
- Kotikaupunki 
- Osoite 
- Puhelinnumero 


