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Tervetuloa yliopistoon ja opiskelemaan sosiologiaa 
– tieteistä jalointa! Me sosiologian opiskelijat odot-
telemme teitä jo avosylin ja iloisin mielin. Ja minä – 
lehtemme päätoimittajan ominaisuudessa – odottelen 
uusia journalisteja, jollainen voi olla kuka tahansa. 
Tämä tarkoittaa siis sitä, että kun syksyllä Te, arvon 
fuksit, tulette tänne kampukselle, myös Teillä on kunnia 
osallistua hienon, perinteikkään ja alati muuttuvan 
lehtemme tekoon. Aina on tilaa reporttereille, runoi-
lijoille, valokuvaajille, piirtäjille, satuilijoille ja muille 
innokkaille toimijoille. Aivan kuten oman oppialamme 
ainejärjestössä, sklubissa.

Aktiivitoimijuus opiskelijaperinteissä kantaa myös 
hedelmää. Toimiminen ei välttämättä tarkoita sitä, että 
on pakko pyrkiä ainejärjestön hallituksen puheenjohta-
jaksi (vaikka ei siinäkään mitään vikaa ole, nimim. PJ-08), 
vaan vaikuttaminen millä tahansa tasolla antaa paljon. 
Kotisohvalta käsin voit osallistua yhteiskuntakriittiseen 
keskusteluun lehtemme palstoilla tai vaikka keskus-
tella reaaliajassa (lue: irkata) muiden sklubitovereiden 
kanssa, kampuksella voit tulla hengailemaan sklubihuo-
neelle ja virittää keskustelua päivän polttavista asioista, 
vapaa-ajalla voit tulla hengailemaan sklubin järjestä-
miin tapahtumiin ja juhliin, ja järjestöhurahtaneet voivat 
hakea sklubin hallitukseen päättämään järjestömme 
asioista. Vaikuttamisen tasoja on siis monia, ja uusia 
kasvoja kaivataan kaikkialla. siispä toivotan Teidät, 
rakkaat fuksit, tervetulleiksi mukaan sklubin toimintaan 
ja jään odottelemaan syksyä avoimin mielin!

teidät tervetuLLeiksi toivottAA
laura Mäkelä, Turun sosiologin päätoimittaja

Èmile Durkheim, sosiologian esi-isä
Kapitalismin henki ja kommunismin 

haamu, electronic voice phenomena.

ArVoisAT Fuksit!
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ArvoisAt 
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olet selvittänyt tiesi Turun yliopistoon opiskele-
maan yhteiskuntatieteistä kattavinta ja kunnian-
himoisinta: sosiologiaa. näin ollen on aiheellista 
toivottaa sinut tervetulleeksi joukkoomme, sillä 
opiskelupaikan ohessa olet myös ansainnut paik-
kasi Turun sosiologien ainejärjestössä, sklubissa! 
Maailma on sinun osterisi (vai miten se nyt meni), 
sillä sinä olet sosiologian Fuksi vuosimallia 2009!

PuHEEnJoHTAJAn tervehdys

onneA! 
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Mistä ikinä tuletkaan ja mitä ikinä oletkaan aikaisemmin 
tehnyt, menettää merkityksensä, sillä Fuksisyksynä voit 
aloittaa puhtaalta pöydältä: tutustua uusiin ihmisiin, 
perehtyä uusiin oppiaineisiin, löytää itsesi, laajentaa 
maailmankuvaasi jne. jne. Voit odottaa ensimmäi-
seltä opiskeluvuodeltasi kaikkea ja mitä tahansa, ja 
sosiologisen uteliaisuuden hengessä kannattaa lähteä 
rohkeasti mukaan tapahtumiin ja toimintaan. sosio-
logian Klubin tarkoituksena on nimenomaan saattaa 
yhteen hengen heimolaiset, sosiologiset mielet ja mitä 
erilaisimmat persoonat, joiden kanssa on ilo antaa 
sosiologisen mielikuvituksen lentää. opiskeluvuosien 
ei tarvitse eikä niiden varsinkaan pidä kulua pelkästään 
arkisen puurtamisen parissa. Toisaalta arjestakin on 
mahdollista tehdä juhlaa tutustumalla opiskelijakave-
reihin: kahden vuoden opiskelukokemukseni pohjalta 
voin sanoa, että opiskelemisen iloa kasvattaa suuresti 
yhdessä tekeminen, tutkiminen ja ihan vain se, että 
kaveri istuu lukusalissa vieressäsi pänttäämässä samaa 
tenttikirjaa kuin sinäkin.

Fuksille ensimmäinen syksy uudessa opin ahjossa 
on hektistä aikaa – luvassa on stressiä ja jännitystä, 
outoja asioita, outoja käytäntöjä ja outoja paikkoja, 
mutta toivon mukaan myös hyvin paljon hauskanpitoa, 
ansaittua rentoutumista ja riemun hetkiä. sklubin 
suojista löydät itsellesi vertaistukea, auttajia ja neuvojia 
ja rakkaalta sklubihuoneeltamme paikan mistä levätä 
opiskelujen lomassa. lisäksi pelkästään sinua varten 
olemassa olevat tutorit ovat aina valmiita ohjeista-
maan kun jokin hämmästyttää tai kummastuttaa. Älä 
siis pelkää – tulet olemaan hyvissä käsissä! sosiologien 
joukko on laaja ja monenkirjava, ja joukkoon veikeään 
mahdut mukaan mitä mahtavimmin.

tAPAAmistAnne innoLLA, riemuLLA JA 
suureLLA JännitykseLLä odottAen

ilona Jaakkola
sklubi ry:n puheenjohtaja 2009

onnEA!
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lAiToKsEn JohtAJAn tervehdys

Kun itse aloitin 70-luvun puolivälissä yhteiskuntatie-
teitten opiskelun täällä Turun yliopistossa, ei uusiin 
opiskelijoihin viitattu sanalla fuksi, sosiologian opis-
kelijoilla ei ollut haalareita, illanviettoja ei kutsuttu 
sitseiksi, ei ollut jokasyksyistä sklubin oktoberfestiä 
eikä keväistä sosiologian opiskelijoiden ja henki-
lökunnan jalkapallo-ottelua. opiskelijamaailma ja 
ainejärjestötoimintakin oli kovin politisoitunutta 
ja vasemmistolaisesti yhteiskuntakriittistä. Ensim-
mäinen kosketus sosiologian opiskelijoihin oli ruutu-
paitainen, hipiltä vaikuttava pitkätukka, joka jakoi 
Akateemisen sosialistiseuran lentolehtisiä. luulta-
vasti nykyopiskelijan kohtaama ”vanha opiskelija” 
poikkeaa habitukseltaan melkoisesti itse kohtaamas-
tani. oliko kaikki siis hyvin erilaista kuin nyt? En usko.

silloinen nuoriso halusi olla yhteiskunnallisesti 
”tiedostavaa”, mutta mahdoimmeko me kuitenkaan 
tietää yhteiskunnasta enempää kuin nykyopiskelijat? 
En pidä mahdottomana sitä, että 70-luvun opiskelijalla 
oli vahvempia ideologisia näkökulmia yhteiskuntaan, 

mutta nykyopiskelijalla on vahvemmat tiedot. Aika 
eli kultuuri-ilmapiiri ei vain nyt ole vahvasti ideolo-
gioiden leimaamaa kuten tuolloin. sosiologiassa itse 
asiassa opiskellaan sekä tietoja yhteiskunnasta että 
näkökulmia sen tulkitsemiseen – jälkimmäiset vain 
eivät voi olla ideologisia vaan tieteellisiä. Mitä tällä 
tarkoitetaan ja miten tiedot ja näkökulmat kietou-
tuvat yhteen, paljastuu sitten opintojen myötä.

on olemassa ranskalainen sosiologi, François 
Dubet, joka kehittelee kokemuksen sosiologiaa, ja hän 
on kirjoittanut muun muassa lyseolaisen kokemuk-
sesta. Entäpä fuksin kokemus, onko se mahdollisesti 
erilainen nyt kuin 1970-luvun puolivälissä? Minulle 
yliopiston ja sosiologian opiskelun sosiaalinen 
maailma aukesi älyllisesti stimuloivana, kulttuurin-
täyteisenä, seurallisena ja hiukan kapinallisenakin. 
oli hienoa olla omillaan, lukea, ajatella ja keskus-
tella. luulen ja toivon, että yliopiston ja sosiologian 
maailma aukeaa sinullekin, hyvä fuksi, samanlaisena. 
Tervetuloa!

hAnnu ruonAvAArA
Professori (ma.)

sosiologian laitoksen johtaja

hei sinä Fuksi, 
olet tervetullut!



sosiologiAn
klubi ry

sosiologian klubi ry eli sklubi (lausutaan siis ”sklubi” 
eikä s-klubi) on kaikkien sosiologian opiskelijoiden 
yhteinen yhdistys. sen jäseniä ovat automaattisesti 
kaikki Turun yliopistoon sosiologiaa opiskelemaan 
päässeet opiskelijat, ja jäseniä on tällä hetkellä siis 
noin 300. Yhdistys on perustettu vuonna 1966, ja sitä 
organisoivat alusta loppuun sosiologian opiskelijat.

sklubi järjestää vuoden mittaan monenmoista 
toimintaa. Toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta 
vastaa sklubin hallitus. Hallitus on sekalainen joukko 
(yleensä noin kymmenisen henkilöä) järjestöaktii-
veja, jotka ilosta ja rakkaudesta järjestötoimintaa 
kohtaan järjestävät jäsenilleen erilaisia aktiviteetteja. 
Hallituksen jäseneksi voivat hakea kaikki (huom!) 
sklubin jäsenet – eli myös sinä – ja valinta tehdään 
vuodeksi kerrallaan järjestön syyskokouksessa 
marraskuussa. Tarkemmin hallituksen toiminnasta 
kerrotaan myöhemmin tässä lehdessä.

opiskelijariennoissa sklubilaiset pukevat pääl-
lensä tummanvihreät haalarit. Haalarit ovat opiske-
lijan perusasuste, jotka tavallisimmin puetaan päälle 
ainakin laskiaisena ja vappuna. uudet opiskelijat 
(eli te) hankkivat haalarinsa laskiaiseen mennessä, 

jolloin perinteikkäin menoin 
haalarit saavat kasteen. sitten 
niihin saakin alkaa keräillä haalarimerkkejä sun muuta 
roinaa, ja usein opintojen loppusuoralla haalareissa ei 
juuri vihreää kangasta näy (osittain siksi, että ne ovat 
mudan peitossa, mutta myös siksi, että haalarimerkit 
ovat vallanneet pinta-alaa).

sklubilaisilla on vuodesta 2004 ollut oma 
hengailuhuone sosiologian laitoksella. sklubihuo-
neella (siitäkin lisää myöhemmin tässä lehdessä) 
voit käyttää yhdistyksen tietokonetta, juoda teetä 
tai kaffetta yhdistyksen piikkiin, lainata yhdistyksen 
kirjastosta kirjoja ja vaikkapa ottaa pienet nokoset 
luentojen välissä. Vaikka huone on pieni, sinne 
mahtuu paljon rakkautta ja lämpöä!

sklubin tärkein toiminta kiteytyy kuitenkin 
erinäisten tapahtumien ympärille. Yhdistyksemme 
perinteet ovat vahvat, mutta tapahtumista pyri-
tään silti aina tekemään oman näköisensä. Vuoteen 
mahtuu suurien tapahtumien lisäksi myös pieniä, 
innovatiivisia tempauksia, joita voivat olla mitä 
tahansa seinäkiipeilystä juusto- ja viini-iltaan.



skAstAJAiset: uusien opiskelijoiden 
leikkimielinen tervetuliaisjuhla, jossa fuksit 
kastetaan osaksi suurempaa yhteisöä. Viime 
vuosina jämähtänyt ruissalon Turilaan, joka 
kylläkin on hyvä paikka järjestää nämä juhlat. 
skastajaisia ei tarvitse pelätä tai jännittää, 
nöyryyttämistä ei ole todellakaan luvassa!

syysretki: Perinne vasta vuodesta 2008, 
mutta silti sklubin parhaita tapahtumia! 
syysretki on siis eräänlainen ekskursio 
johonkin suomen kaupunkiin, jossa sijaitsee 
jonkun sklubilaisen mökki tai muu majoitus-
paikka. Paikan päällä syödään, juodaan ja 
tanssitaan, ja tutustutaan paikallisiin nähtä-
vyyksiin. Viime vuonna kohde oli Kokkola, 
tänä vuonna huhut kertovat, että matka 
suuntautuu Heinolaan..?

oktoberFest: laitoksen väen ja opiske-
lijoiden yhteinen juhla, jossa maistellaan 
olutta, makkaraa (tai soijanakkeja) ja hapan-
kaalia, sekä kuunnellaan saksalaista marssi-
musiikkia ja pidetään lystiä. Tässä juhlassa 
palkitaan myös vuoden vallankumouksel-
linen sekä kuunnellaan hienoja puheita.

hALLoween-sitsit: sitsit ovat akatee-
minen pöytäjuhla, jossa syödään, juodaan, 
lauletaan ja noudatetaan tarkkaa proto-
kollaa. nämä sitsit ovat halloween-teemalla, 
jolloin kuuluu pukeutua teeman mukaiseen 
asuun. Hulvattoman hauskaa, älä missaa!

sPikkuJouLut: Tämän hienon juhlan 
meille järjestää sosiologian fuksit – eli TE! 
Pikkujouluissa on perinteisesti ollut joku 
teema (aikaisemmin nähty mm. sci-fi-, eläke-
läis- ja Hollywood-pikkujoulut), ja juhlissa 
toki vierailee myös joulupukki ja laitoksen 
puhuja. Järjestelyihin kannattaa oikeasti 
osallistua, luvassa on hyvää ryhmähenkeä ja 
kivaa tekemistä!

skLubiristeiLy: Tammikuussa järjestet-
tävä hulvaton risteily parhaassa seurassa, 
jossa kaadetaan vanha hallitus, otetaan uusi 
käyttöön, lauletaan karaokea, tanssitaan 
humppaa sekä iloitaan keinuvien meren 
aaltojen kanssa.

VuoDEnisoimmAttapahtumat
sKlubisKlubisKlubisKlubisKlubisKlubi



LAskiAinen: The bileet! näissä kiskaistaan ne haalarit niskaan ja läksitään Vartiovuorelle 
pulkan kanssa. Aamu alkaa boolittelulla laitoksen tiloissa, sitten on haalarikastajaisten vuoro, 
sitten lasketaan mäkeä, osallistutaan erinäisiin laskiaisrientoihin ja illalla vielä jatkoille baariin! 
seuraavan aamun pakollinen ruotsintunti on nannaa.

sosioLogiPäivät: Jossakin suomen yliopistokaupungissa järjestettävä suuri kansainvälinen 
tapahtuma, johon ehdottomasti kannattaa mennä. Paikallinen sosiologiainejärjestö toivottaa 
tervetulleeksi ja järkkää majoituksen. Päivillä järjestettävät luennot ja pienryhmät avaavat oven 
sosiologian erityisalojen ihmeelliseen maailmaan.

vAPPu: The bileet osa 2! Haalareiden alle ei tarvitse enää laittaa villapaitaa! Aamu alkaa 
boolilla, jota on tarjolla satoja litroja ympäri kampusta. sklubin boolit ja vappumunkit tarjoillaan 
Publicum-nimisen rakennuksen edessä. illansuussa siirrytään ylioppilaskunnan lakitukseen, 
liljan patsaalle sekä siitä sitten omiin jatkopaikkoihin. Vappuna paistaa aina aurinko!

JALkAPALLon LAitoksenmestAruuskisAt: Tässä kilpailussa otetaan professorista 
mittaa, kun lauma opiskelijoita ja laitoksen henkilökuntaa järjestäytyvät pihanurmelle ja otte-
levat henkensä edestä laitoksen jalkapallomestaruudesta. Kyseessä on siis Erittäin Vakavamie-
linen peli, jossa ratkeaa jalkapallon potkijoiden mestaruus ja kunnia. Kentällä on kuitenkin 
useimmiten vain niitä, jotka eivät juurikaan kyseistä peliä osaa pelata, joten taso ei ole kovin 
korkea. Kaikki ovat tervetulleita pelaamaan ja kannustamaan!

skevätretki: opiskeluvuoden päättää ruissaloon tehtävä rento retki, jossa grillaillaan, 
saunotaan, pelaillaan ja hengaillaan. Mukaan on kutsuttu kanssasosiologeja ympäri maan – ja 
joskus jopa muutama hassu tamperelainen ja helsinkiläinen oikeasti saapuu paikalle!

VuoDEnisoimmAttapahtumat
sKlubisKlubisKlubisKlubisKlubisKlubi



sKlubin hallitus

Kuten jokaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, 
myös sklubi ry:llä on hallitus. Hallitus on se 
taho, joka päättää yhdistyksemme asioista, 
järjestää sosiologian opiskelijoille (ja toisi-
naan myös laitoksen henkilökunnalle) 
tapahtumia ja muuta kivaa, ja valvoo sklubi-
laisten etua opiskelijamaailmassa ja tarjoaa 
kahvia sklubihuoneella. Hallitus valitaan 
vuosittain yhdistyksen sääntömääräisessä 
syyskokouksessa, ja kenestä tahansa sosio-
logian opiskelijasta eli sklubilaisesta voi tulla 
hallituksen jäsen. Jäsenet valitaan demo-
kratiain nimissä vaaleilla, ja pestit jaetaan 
halukkaiden kesken.

Hallituksessa voi toimia monessa 
eri tehtävässä oman jaksamisen ja ehti-
misen mukaan. Hallituksessa edustamisen 
tarkoitus ei siis ole se, että opinnot jäävät 
kesken ja elämä tulee omistaa yhdistystoi-
minnalle – ei! sen sijaan jokainen voi tehdä 
sen verran kuin jaksaa, ja jos ei jaksa niin 
jakaa tehtävän jonkun toisen kanssa. Halli-
tukseen voi sklubissa kuulua korkeintaan 

13 jäsentä, joista 4 on ns. pakollisia pestejä. 
ne ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 
taloudenhoitaja ja sihteeri. loput hallituksen 
jäsenet voivat toimia missä tahansa pestissä, 
jotka tavallisimmin on jaettu esim. koulutus-
politiikan, sosiaalipolitiikan, juhlien järjes-
tämisen, liikunnan, ympäristön, kulttuurin, 
nettisivujen jne. alueille.

Hallituksessa toimiminen antaa teki-
jälleen paljon. Parhaimmillaan hallitusvuo-
desta jää elinikäisiä muistoja ja kavereita, 
ja lisäksi erinäinen puuhastelu ja järjestely 
antaa mukavan tasapainon opiskelun 
harmaaseen arkeen. Plus vielä CV:ssä aktii-
vinen järjestötoiminta näyttää hyvältä, 
ja monet työnantajat arvostavat kirjavaa 
järjestötaustaa. siispä rohkeasti mukaan 
yhdistystoimintaan ja sklubiin, täältä löydät 
toisen perheesi! sklubin tämänhetkiseen 
hallitukseen törmäät fuksiviikolla, jolloin 
järjestetään yhdistyksen ja uusien opiskeli-
joiden tutustumisilta. Tervetuloa mukaan!
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TuuToriEsiTTElYssÄ JAni

onnittelut heti alkuun opiskelupaikasta te 
uudet untuvikot! olen 20-vuotias Espoosta 
alun perin kotoisin oleva, mutta Turkuun 
loistavasti kotiutunut impulsiivinen ja ener-
ginen nuori mies. saatan tulle teille fukseille 
ensimmäisten kahden viikon aikana ehkä 
vähän liiankin tutuksi, mutta pääasia että te 
kokisitte tulleenne kuin kotiinne!

Tulen tekemään parhaani mukaan 
yliopistoa sekä tiedollisesti että sosiaalisesti 
tutuksi kierrättämällä teitä pyörryksiin 
asti ympäri kampusta ja ennen kaikkea 
perehdyttämällä teitä opiskelijaelämään 
erilaisten fuksitapahtumien merkeissä. 
Haluan kannustaa teitä jokaista lähtemään 
mukaan erilaiseen opiskelijajärjestötoimin-
taan, koska vain siten voitte saada aikaan 
tulevaisuudessa sellaisen opiskelijaym-
päristön josta olette voineet ennen vain 
haaveilla. lähteminen mukaan toimintaan 
on juuri sinun arvokas oikeutesi. samalla 
olet ylläpitämässä opiskelijakulttuurin 
vuosikymmeniä jatkuneita perinteitä.

Tämän pitemmittä puheitta: 
lämpimiä kesäpäivä ja syksyllä nähdään! 
Tervetuloa viettämään elämänne parasta 
aikaa! P.s. Muistakaa varata ensimmäiset 
kaksi viikkoa vapaaksi kaikesta muusta 
toiminnasta, kuten töistä, koska toimintaa 
tulee olemaan todella paljon.

tuutori 
Jani Moilanen

yhteys
jemoil@utu.fi

”

”
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TuuToriEsiTTElYssÄ esA

Hyvät fuksit ja lajitoverini! olen 23-vuotias, 
toisen vuoden sosiologian opiskelija ja 
syvät juureni omaan suomen piilaaksossa 
eli tuttavallisemmin salossa. olen rauhal-
linen jäyhä, eteerinen taiteilijasielu, jonka 
kanssa on kuulemma helppo tulla toimeen. 
Taiteesta, kirjottamisesta, kitaran rämpytte-
lystä ja ihmisten monimuotoisuudesta pitä-
vänä olen myös kiinnostunut filosofiasta ja 
psykologiasta.

Haluan kuitenkin onnitella teitä opis-
kelupaikan vastaanottamisesta ja kuten itse 
maestromme Moilanen alustikin hyvin samat 
sanat, joita halusin sanoa tässä. Komppaan 
toveriani täysin ja lisäisin, että tänne opis-
tolle kannattaa saapua ihan omana (uljaana) 
itsenä. Vaikka alku tuntuukin sekavalta, niin 
pitäkää kuuppa kylmänä yhdessä opiskelu-
tovereiden kanssa, me olemme täällä tukena. 
Älkää myöskään unohtako hienoja bileitä, 
uusia tuttavuuksia ja itse opiskelua! leppoisaa 
kesää ja tervetuloa yliopistoon

tuutori Esa Karonen

yhteys
eokaro@utu.fi

”

”
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TuuToriEsiTTElYssÄ mArJukkA

rakkaat fuksit! olen se kolmas tuutori ja tulen Janin ja 
Esan kanssa olemaan tukenne ja turvanne ensimmäiset 
kaksi viikkoa ja toki sen jälkeenkin. 

ikää minulle on vuosien kuluessa kertynyt ruhti-
naalliset 22 vuotta ja lisäksi olen ihka aito turkulainen. 
luoneeltani olen iloinen, mukava ja helposti lähestyt-
tävä. Pidän kunniatehtävänä sitä, että saan olla todista-
massa ja auttamassa teitä, kun otatte ensiaskeleitanne 
yliopiston ihmeellisessä maailmassa. Haluan kannustaa 
teitä olemaan aktiivisia ja ottamaan rohkeasti osaa 
kaikkiin teitä varten järjestettäviin tapahtumiin. näin 
loppuun vielä onnittelut opiskelupaikan johdosta. 
odotan innolla tapaamistamme syksyllä! 

tuutori 
Marjukka Aarnio

yhteys
mkaarn@utu.fi

”

”
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niPPEliTiEToA oPintonsA ALoittAviLLe

Ensimmäinen opiskeluviikkosi tulee olemaan 
melkoisen rankka. Tietoa tulee joka tuutista, pitää 
omaksua kasoittain uusia käytänteitä, täyttää lomak-
keita ja suunniteltava opintoja. Kaikki ovat aluksi 
pihalla – siksi ratkaisuksi on keksitty tuutorit, jotka 
auttavat sinua yliopisto-opiskelun ensimetreillä. 
Tähän olemme koonneet myös muutamia muita vink-
kejä, jotka kannattaa ottaa huomioon ensimmäisillä 
viikoilla. seuraavia ohjeita kannattaa siis noudattaa!

1. Älä ota työvuoroja ensimmäiselle viikolle! Kerro 
kavereille, tyttö-/poikaystäville, työnantajalle ja 
perheelle, että olet nyt aloittamassa yliopisto-
opintosi etkä ehdi muuta. nämä ovat orientoitu-
misen tärkeimmät päivät, ja ne kannattaa ottaa 
tosissaan.

2. Kun kuulet tutorisi sanovan jonkun päivämäärän, 
merkkaa se kalenteriisi! Ylioppilaskuntasi TYY 
jakaa ilmaisia kalentereita – hanki sellainen tuto-
risi kautta ja opettele käyttämään sitä!

3. ota orientoitumisviikolle mukaan kynä, rahaa ja 
laukku tms. Tutorit kierrättävät sinua opiskelija-
ravintoloissa (lounas 1,95€-2,60€) ja ostattavat 
sinulla opinto-oppaan (paras kaverisi opintiellä!)

4. Pohdi etukäteen mitä haluaisin opiskella vuoden 
aikana. Tutoreiden kanssa opetellaan tekemään 
lukujärjestystä ja henkilökohtaista opintosuun-
nitelmaa (HoPs), ja kaikki sujuu helpommin jos 
tiedät mielihaluistasi edes vähän. Ja niin: yliopis-
tossa jokainen kantaa itse vastuun omista opin-
noistaan, kukaan ei anna valmiita lukujärjestyksiä 
käteen!

5. Verkostoidu! Helpoiten tämä onnistuu oman 
ainejärjestösi sklubin kautta. Vanhemmat opis-
kelijat kyllä ymmärtävät tyhmältä tuntuvat kysy-
mykset:) lisäksi kaveri tai pari ei ole pahitteeksi 
silloin, kun kaikki pelottaa ja on outoa!

6. seuraa tuutorisi neuvoja. Järjestä kuntoon 
asiat, joista on hyötyä, kuten atk-tunnukset, 
s-postiosoite ja magneettiavain. Pidä tuntosarvet 
koholla ja reagoi aina, kun kuulet jotain uutta!

muistettAviA AsioitA
* ilmoittaudu yliopistoon, ota opiskelupaikka 

vastaan, maksa ylioppilaskunnan jäsenmaksu ja 
tilaa opiskelijakortti. ohjeet hyväksymiskirjeessä.

* Hommaa asunto, hoida opintotukiasiat kuntoon!
* Tilaa sosiologien sähköpostilista eli slista. liity siis 

slistalle! ohjeet ohessa.
* nauti viimeisistä lomapäivistä!

sListA
sosiologian klubin sähköpostilista slista on avoinna 
kaikille sosiologiasta ja sosiologian klubin asioista 
kiinnostuneille. lista on sklubin tärkein tiedotuska-
nava, joten sen tilaaminen on elintärkeää opiskeli-
jalle. Tilaaminen on hyvin yksinkertaista – tarvitset 
vain toimivan sähköpostiosoitteen. Tilaaminen 
luonnistuu näppärästi sklubin nettisivujen kautta 
osoitteessa org.utu.fi/tyyala/sklubi. Fuksisivuilta 
löydät kohdan MAilMAn, josta pääset liittymissivulle 
– kirjoita sinne nimesi ja s-postiosoitteesi ja klikkaa 
liity. saat sähköpostiisi varmistusviestin, jonka linkkiä 
klikkaamalla hyväksyt liitymisesi.

niPPeLitietoA 
opintonsa aloittaville
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sinun yLioPPiLAskuntAsi

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) on vuonna 
1922 perustettu Turun yliopiston opiskelijoiden etu- 
ja palvelujärjestö, johon jokainen Turun yliopiston 
opiskelija automaattisesti kuuluu. Jäseniä TYYssä on 
yhteensä noin 13 000. Vuosittain maksettava jäsen-
maksu (89 €), joka tulee siis myös teille, menee tälle 
instanssille. Jäsenmaksun myötä TYY huolehtii YTHs-
maksustasi (=ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö) 
ja kaikesta muusta edunvalvonnasta. TYY toteuttaa 
edunvalvontaa koulutus-, sosiaalipoliittisissa ja 
kansainvälisissä asioissa sekä yliopistolla, kaupun-
gissa että valtakunnallisella tasolla. TYY tarjoaa myös 
jäsenilleen opiskelija-, kulttuuri- ja liikuntapalveluita 
sekä alayhdistyksilleen järjestö- ja tukipalveluita. 
(Alayhdistys on siis esimerkiksi sosiologian ainejär-
jestö sklubi ry). TYY on siis lyhyesti määriteltynä se 
taho, joka yhdistää kaikki Turun yliopiston opiskelijat, 
järjestöt ja muut yhdistykset.

Ylioppilaskunnan ylintä päätäntävaltaa käyttää 
edustajisto, jonka toimikausi on kaksi vuotta. Edus-
tajistossa on 41 jäsentä, jotka valitaan vaaleilla. 
Vaaleissa voivat äänestää ja asettua ehdolle kaikki 
ylioppilaskunnan jäsenet. Edustajisto päättää, mitä 
ylioppilaskunta tekee. Tätä valtaa se käyttää määritte-
lemällä kuinka paljon rahaa mihinkin käytetään, toisin 
sanoen hyväksymällä vuoden talousarvion, ja päättä-
mällä mihin asioihin ylioppilaskunta vuoden aikana 
keskittyy, eli hyväksymällä toimintasuunnitelman. 
Toimintasuunnitelmaa toteuttamaan edustajisto 
valitsee hallituksen ja samalla valvoo sen toimintaa. 
Edustajisto valitsee johto- ja valiokunnat sekä opis-
kelijajäsenet yliopiston toimielimiin mm. yliopiston 
hallitukseen, päättää ylioppilaskunnan jäsemak-
susta sekä tekee ylioppilaskunnan periaatteelliset 

linjanvedot. Kaikki kauaskantoisemmat päätökset 
kuuluvat edustajistolle, joka voi pidättää itselleen 
oikeuden päättää mistä tahansa asiasta, joka normaa-
listi kuuluisi jollekin alemmalle elimelle. Käytännössä 
edustajiston valtaa rajoittavat vain laki ja ylioppilas-
kunnan säännöt.

Ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpa-
novaltaa käyttää edustajiston valitsema hallitus, 
jonka toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus hoitaa 
ylioppilaskunnan juoksevia asioita sekä vastaa 
toimintasuunnitelman toteuttamisesta. Hallitus 
edustaa ylioppilaskuntaa ulospäin, valvoo ylioppi-
laskunnan hallintoa sekä käyttää yleistä toimeenpa-
novaltaa ylioppilaskunnan sääntöjen ja edustajiston 
päätösten asettamissa rajoissa. Hallitukseen kuuluu 
puheenjohtaja sekä kuusi jäsentä. Hallituksen 
jäsenillä on kullakin yksi tai useampi sektori, jonka 
toiminnasta he vastaavat. näitä toimintasektoreita 
TYYssa on lukuisia: koulutuspolitiikka, sosiaalipoli-
tiikka, kansainväliset asiat, alayhdistysasiat, traditiot, 
hyvinvointi, kehitysyhteistyö, ympäristö, tasa-arvo, 
tiedotus, kaupunkisuhteet sekä tuutorointi.

TYYn toimintaan voi helposti tulla mukaan 
esimerkiksi valiokuntien kautta. Valiokunta valmis-
telee asioita ylioppilaskunnan hallitukselle tai edus-
tajistolle, ja asiat liittyvät eri teemoihin. Valiokuntia 
on yhteensä seitsemän ja niiden käsittelemät asiat 
liittyvät 1) alayhdistyksiin, 2) ympäristöön, 3) kehitys-
yhteistyöhön, 4) opiskelijaravintoloihin, 5) edunval-
vontaan 6) kulttuuriin ja 7) kansainvälisiin asioihin. 
Valiokuntien jäsenet valitaan vuosittain ja niihin 
voivat hakea kaikki TYYn jäsenet. Kokoukset ovat 
myös avoimia ja niihin saa tulla kuka tahansa, vaikka 
ei olisikaan valiokunnan jäsen.

turun yLioPiston 
ylioppilaskunta
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VAin KErrAn eLämässä

Tervetuloa matkalle mahdollisuuksien merelle! Ties-
kuinka-monennet onnittelut ovat paikallaan tätä 
lukiessasi, sillä jopa kuukausia kestänyt uurastus 
pääsykoekirjan parissa on saavuttanut päätepis-
teensä ja hyväksymiskirje tipahtanut onnellisesti 
sisään postiluukustasi! Tilanne oli mitä todennä-
köisemmin ikimuistoinen ja ainutlaatuinen. Haluan 
tämän kirjoituksen aikana kertoa ennen kaikkea 
tarinan omasta fuksivuodestani ja siitä, mitä kaikkea 
yliopisto tarjoaa opiskelijalle aina TYYn luottamus-
tehtävistä erilaisten aine- ja tiedekuntajärjestöjen 
organisoimiin hauskanpitoihin.

Ennen pääsyäni opiskelemaan sosiologiaa 
Turkuun minun oli kirjoitusten jälkeen hoidettava 
oma kansalaisvelvollisuuteni pois alta suorittamalla 
varusmiespalvelukseni puolessa vuodessa Helsingin 
santahaminassa. Pyrin itse asiassa opiskelemaan 
sosiologiaa jo heti kirjoitusten jälkeen keväällä 
2007, mutta yritys oli lähinnä jään kokeilemista 
kepillä. Myös tuleva inttiaika kolkutteli takaraivossa 
ja varmuus siitä, että ensi vuonna olisi uusi tilaisuus 
yrittää uudelleen.

inttiaika oli ja meni, ja vuosi vaihtui. Pääsin 
viime vuoden keväällä töihin puoleksi vuodeksi, jonka 
aikana luin myös pääsykokeisiin. Työpaikka oli pääsy-
koeuurastuksessani loistavasti mukana joustamalla 
sen verran, että sain muutaman vapaapäivän viikosta 
pyhittää täydellisesti kuusi- tai kahdeksantuntiselle 
lukemiselle kirjastossa. normaalien työpäivienkin 
jälkeen istuin kirjastossa pari tuntia aina sulkemiseen 
saakka. näin jälkeenpäin ajateltuna en tiedä miten 
jaksoin kyseistä rääkkiä kuukauden ajan. Ja joihinkin 
toisiin oppilaitoksiin joutuu pänttäämään melkein 
puoli vuotta samalla tahdilla! Ehkä se osaltaan kertoo 

jotain yli vuodentakaisesta motivaatiostani päästä 
opiskelemaan.

Pyrin opiskelemaan sosiologiaa Turkuun, 
Jyväskylään, Tampereelle ja Helsinkiin. Hyväksymis-
kirjeen sain näistä kaupungista kahdesta: Turusta ja 
Jyväskylästä. Turkuun lähteminen ei ollut minulle 
mikään itsestäänselvyys, rakensin oman pääni sisällä 
mielikuvaa Turusta parempana opiskelukaupunkina 
kuin Jyväskylä. Päätös on pitänyt aina kirjoitushetkeen 
saakka Mielikuvaan vaikuttivat ehkä hyväksymis-
kirjeen paksuus ja sen mukana tulleet liput ja laput, 
mm. Fuksi-indeksi ja TYYn esittelyopas. Helsingistä 
jäin 1,5 pisteen päähän, mikä näin ensimmäisen 
opiskeluvuoden ehtoopuolella on silkka kuriositeetti 
– muutin Turkuun viime syksynä jäädäkseni.

Mutta se itse pyrkimisprosessista. Elokuun 
loppupuolella oli viimeistään aika kerätä kimpsut ja 
kampsut Espoosta ja suunnata Aurajoen rannalle. 
Elokuun lopussa koettua jännitystä sopeutumisesta 
uuteen opiskelukaupunkiin on vaikea verrata yhtään 
mihinkään tunnetilaan – se on subjektiivista ja ennen 
kaikkea: se koetaan ehkä vain kerran elämässä!

Johdantoviikko alkoi perinteisillä luennoilla, 
joissa esiteltiin mm. Turun yliopistoa, käytännön 
asioita opiskelusta, omaa tiedekuntaa, aine- ja tiede-
kuntajärjestöä sekä vaihto-opiskeluasioita. luentojen 
jälkeen oli aika tutustua tuutoreiden avustuksella 
omaan laitokseen ja kampusalueeseen. samalla 
kävimme läpi kampuksen lähellä olevat opiskelija-
ravintolat, hankimme ATK-luokkien kulkuavaimet 
ja taisipa myös laitoksen henkilökunta esittäytyä 
uusille opiskelijoille. illat oli pyhitetty uusiin opiskeli-
joihin tutustumiseen ja hauskanpitoon. Monta uutta 
ihmistä ja monta unohtumatonta iltaa.

vAin kerrAn 
elämässä
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VAin KErrAn eLämässä

syksy oli varsin intensiivistä aikaa, ja käytinkin sen 
pääasiallisesti uuden ilmapiirin haisteluun ja uusin 
ihmiseen tutustumiseen. Välillä tuli sellainen olo, 
että opinnot hoituvat jossain siinä sivussa vasem-
malla kädellä, ja kaiken muun ajan käytän kaikkeen 
”epämääräiseen”, kuten fuksien organisoimien pikku-
joulujen suunnitteluun Proffan kellarissa oluttuoppi 
sopivasti siinä käden lähettyvillä. syksy päättyikin 
fuksien järjestämiin sci-fi-teemallisiin pikkujouluihin, 
jotka vietettiin Vanhan raatihuoneen kellarissa. 
Pikkujoulut olivat menestys, ei vähiten hel*etin 
väkevän boolin ansiosta, joka liukeni vahvuutensa 
ansiosta läpi muovimukeista. Jatkopaikalle eksyi 
pelkästään meidän fuksien lisäksi muutama juhlissa 
ollut almuni, eli jo laitokselta valmistunut opiskelija, 
jotka tarjosivat koko fuksiporukalle shottikierroksen! 
Asiaa! syksy opiskelurintamalla voitiin siis julistaa 
päättyneeksi.

Kun puurokattilat oli tyhjennetty ja uusi vuosi 
vietetty, oli aika kääntää katseet tulevaan vuoteen 
ja uusiin kuvioihin. olin jo aiemmin viime syksynä 
ilmoittanut index ry:n julkaiseman indeksi-lehden 
päätoimittajalle, että olisin kiinnostunut tulemaan 
kuvaajaksi lehden juttuihin. Päätoimittaja oli asiasta 
innoissaan, mutta en sitten lopulta tullut kuvan-
neeksi yhtikäs mitään koska syksyn lopulle ei sattunut 
tilaisuuksia. Yksi tilaisuus oli ollut, jonne en päässyt 
pitkäksi venyneen edellisen illan takia... *krhm*. on 
siinäkin tuleva luottamustoimija, ajatteli varmaan 
lehden silloinen päätoimittaja. Joka tapauksessa 
loppusyksystä päätoimittaja oli yhteydessä minuun, 
että olisinko kiinnostunut jatkamaan hänen pestis-
sään tämän vuoden alusta. Hetken mietittyäni en 
raaskinut kieltäytyä, olihan 2000-luvun alussa herä-
tettyä lehdenjulkaisuperinnettä jonkun jatkettava. 

lähdin samaan syssyyn myös oman ainejärjestöni 
sklubin toimintaan mukaan, ja minusta tuli sklubin 
tämän vuoden liikuntavastaava. Tarkoitus olisi saada 
sklubille hankittua oma liikuntavuoro täksi syksyksi, 
josta toivottavasti korviisi on tätä lukiessasi ilmaan-
tunut lisätietoa. Jos ei, sitä seuraa toivottavasti 
perästä tänä syksynä.

on mahdotonta saada kaikkea fuksivuonna 
tapahtunutta mahdutettua yhdelle aukeamalla, 
joten tässä kirjoituksessa on kerrottu vain muuta-
masta asiasta, jota edessäsi oleva opiskeluaika voi 
sinulle parhaimmillaan tarjota. itselleni toimininen 
opiskelijajärjestöissä oli itsestäänselvyys, kun pääsin 
opiskelemaan yliopistoon. samalla saa arvokasta 
kokemusta toisista ihmisistä ja myös itsestään –
miltä muut näyttävät omissa silmissä ja miltä itse 
näyttää muiden silmissä. Vaikka sukset saattavat 
välillä mennä ristiin tai illalla olisi jotain parempaakin 
tekemistä kuin lojua kokouksessa, silti en vaihtaisi 
päivääkään pois tähänastisesta järjestöajastani. 
Tulevaisuus näyttää, mihin toimiin sitä vielä päätyy. 
Toivottavasti sinäkin olet innostunut järjestötoimin-
nasta, ja jatkat vuosikymmeniä jatkunutta aine- tai 
tiedekuntajärjestöperinnettä.

lähditpä mukaan järjestötoimintaan tai et 
toivon tulevan opiskeluaikasi joka tapauksessa 
olevan ikimuistoinen. Tuutorin ominaisuudessa 
haluan toivottaa jokaisen teistä tervetulleeksi opis-
kelemaan sosiologiaa Turun yliopistoon ja osallistu-
maan johdantoviikkojen ohjelmaan. Jättäkää ehdot-
tomasti työvuorot pois ensimmäisten viikkojen ajalta, 
ohjelmaa on luvassa runsaasti. Ankkuri on nostettu ja 
kurssi käännetty kohti opiskeluaikaa. sinun on aika 
vain nauttia matkasta ja käyttää hyväksesi eteesi 
tulevia mahdollisuuksia. Hyvää matkaa!

JAni moiLAnen
indeksi-lehden päätoimittaja

sklubin liikuntavastaava
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VAlMisTunEEn tervehdys FukseiLLe

vAroitus: 
saatat valmistua

vesA sAArinen
Valtiotieteiden maisteri ja sklubin puheenjohtaja emeritus

Työskentelee maailmanparannuspuuhissa Vihreiden puoluetoimistolla

Jonkun vuoden se vie, se valmistuminen. Joiltakin 
neljä tai viisi, joiltakin tuplasti enemmän. Joka 
tapauksessa, ennemmin tai myöhemmin opiskelija 
seisoo Publicumin pihalla, kädessään valkoinen 
vesileimapaperi, jossa todetaan, että maisterin 
tutkinto on suoritettu.

Ei hurraahuutoja, ei kuohuviinipullojen 
poksahtelua, ei pönäköitä kiitospuheita, vaan tyhjä 
olo – tässäkö tämä nyt oli? Mitä jäi käteen?

Yllättävän paljon. opiskeluvuodet ovat täynnä 
muistoja. niihin mahtuu tarinoita, joita ei äidille viitsi 
kertoa, ja toisaalta myös tarinoita, joilla voi suku-
laisten seurassa pikkupöhnässä päteä.

opiskeluvuodet ovat ystävystymisen ja verkos-
toitumisen aikaa. Ainejärjestö- ja ylioppilaskunta-
toimintaan on hyvä lähteä, vaikka valmistumisen 
viivästymisen uhalla. saa ystäviä, oppii työelämässä 
tarvittavia taitoja ja tutustuu ihmisiin, jotka ovat 
samassa jamassa.

opiskeluvuodet ovat, erityisesti sosiologille, 
myös oppimisen aikaa. Kymmenien teorioiden, tutki-
musmetodien ja tuskaisten klassikkokurssien jälkeen 
sitä puolivahingossa huomaa ymmärtävänsä omasta 
alastaan jotakin. Ymmärryksen kautta syntyy kyky 
hahmottaa ympärillä olevaa maailmaa ja, parhaassa 
tapauksessa, halu muuttaa sitä paremmaksi.

Ei ole ihme, että moni sosiologi päätyy valmistuttuaan 
esimerkiksi valtion, kolmannen sektorin (kuten 
kansalaisjärjestöjen) tai puolueiden palvelukseen. 
opiskeluaikana moni sosiologi huomaa, että 
maailmassa on virhe, jota ei kukaan korjaa, paitsi 
sosiologi itse.

Vaikka maailma pitää pelastaa mieluummin 
heti kuin huomenna, liian hurja valmistumisvimma 
ei ole aina fiksua. Töitä ehtii tehdä loppuikänsä, 
mutta opiskeluvuosia on vain muutama. ne vuodet 
kannattaa käyttää paitsi opiskellen, myös naut-
tien yliopistomaailmasta – hyvästä sosiologiseu-
rasta, aamuun asti kestävistä juhlista, ympäröivän 
maailman ihmettelystä, maailman parantamisesta 
yliopistolta käsin.

Entä se työelämä? on siinä puolensa, mutta 
myös huolensa. sinne siirtymistä helpottaa paitsi 
hyvin hoidetut opinnot, myös opiskelun aikana 
solmitut kontaktit ja oman sosiologisen erityisalansa 
löytäminen.

siis, tulevat sosiologit, tervetuloa opiskele-
maan! Muistakaa pitää hauskaa ja tutustua kaiken-
moisiin tallaajiin. Ei tänne aikuisten maailmaan 
kannata ihan heti hätähoppuilla.
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sKlubiHuonEEn esitteLy

tervetuLoA 
sklubihuoneelle

AAPo rAntAnen
Vakiovuorolainen

Mitä tapahtuu entisille lentokapteeneille? Tietysti 
he toimivat Expressbus-vuorojen kuljettajina kautta 
koko suomen. Kuunnelkaapa ensikerralla bussiin 
noustessanne tarkkaan tuota monotonista, krohi-
sevan huohottavaa selostusta. usein siinä kytee 
vielä pieni kipinä noilta menneiltä mannerten väli-
siltä lennoilta. Tämä tarina kuitenkin kertoo aivan 
toisenlaisesta matkasta. Hypätkää siis kyytiin!

Tervetuloa sklubin tarjoamalle sklubihuone-
elämysmatkalle Durkheimin itsemurhan sekä 
Weberin byrokratiakäsitteen kautta simmelin 
pohdintoihin sosiaalisesta. Parsonsista ja bourdi-
eusta on myös lukuisia vaihtoyhteyksiä moniin eri 
suuntiin, sivuaineisiin ja tiedekuntiin. Matkan aikana 
käytettävissänne ovat sklubihuoneen perältä 
löytyvät mikro ja kahvinkeitin. sklubihuoneen 
etuosasta löytyvät myös matkustajien käyttöön 
tarkoitettu, vuosittain lisää teoksia saava kirjasto 
sekä nettipääte.

Tarkkasilmäisimmät ovat myös saattaneet 
havaita muutamia aiemmilta pysäkeiltä matkaan 
nousseita kanssamatkustajia. Älkää toki pelästykö 
heistä, vaan kyselkää, keskustelkaa ja oppikaa 
heiltä ja heidän kanssaan. Heillä on teille paljon 
tarjottavaa, ja jonain päivänä sinäkin huomaat 
olevasi yksi heistä.

sklubihuonematkalla lähes kaikki on mahdol-
lista. Välillä saattaa olla, että jotkut pysäkeistä, kuten 
”Tilastotieteen peruskurssi”, ”Kvantitatiiviset tutki-
musmenetelmät”, ”Elämä” tai ”Dead line”, vilahtavat 
ohitse. Älkää huolestuko, sillä vuoroväli on melko 
lyhyt ja aina voi ottaa reissun uudestaan. Varokaa 
kuitenkaan liikaa suuttuttamasta pysäkkien valvojia 
ja pitäkää muutenkin hyvät suhteet heihin.

sklubi ry. toivottaa teille viihtyisää matkaa 
ja toivottaa teidät tervetulleeksi pian uudelleen. Ja 
mikäli edellisen illan tenttiinluku tai biletys venähti 
liian pitkäksi tai muuten vaan väsyttää, on toimiston 
vuodesohvat ja viltit aina käytössänne maksutta.
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HArrAsTusoPAs kAmPukseLLe

tervetuLoA kampukselle
Mitä täällä voi tehdä muuta kuin opiskella? Muutto mahdollisesti uudelle paikkakunnalle tuo mukanaan paljon 
haasteita. Yksi näistä saattaa liittyä myös vapaa-aikaan: mitä ihmettä voin opiskelijana puuhailla, kun haluaisin 
harrastaa jotain kivaa? olemme koonneet tähän muistilistan aktiviteeteistä, joita Turun yliopiston ylioppilas-
kunnan alayhdistyksen tarjoavat halukkaille puuhastelijoille. löydä omasi!

Academic Astanga society turku universities: tässä yhdis-
tyksessä voit harrastaa astangajoogaa sydämesi kyllyydestä!

Academic Football Club Campus: jalkapalloili-
joiden oma kerho. Täällä saa potkia palloa.

AFC Campus: salibandyharrastajien oma 
kerho. Mukaan vaan säbäämään.

Chiefs: jääkiekkoilijoiden oma liiga. Mikäli 
kiekon hutkiminen on veressä, kannattaa 
ottaa tähän yhdistykseen yhteyttä!
dai kenshin kai: kendoharrastajien ykkösyhdistys! Hai!

oL-universities turku: suunnistamisen yhdistys eksyneille.

turku swing society: svengaava tanssijär-
jestö, mene mikäli tanssijalkaa vipattaa!

turku universities ultimate team: ulti-
maten eli liitokiekkoilun harrastajille.

turku university Lacrosse team: pelaa 
lacrossen sm-sarjaa, outo pallopeli?

turun yliopiston urheiluseura: pelaa 
pääasiassa lentopalloa.

tyy-pesis: pelaa pesistä, eli pesäpalloa. Academic 
Astanga society Turku universities: kuten nimi 
jo kertookin, tässä yhdistyksessä voit harrastaa 
astangajoogaa sydämesi kyllyydestä!

Arrhythmics: lääketieteellisen tiedekunnan alle perustettu 
naiskuoro, jonka riveissä laulaa naisia kaikista tiedekunnista.

opena: opettajaksi opiskelevien sekakuoro.

sohon torwet: puhallinorkesteri, jolla on 
villin maineensa lisäksi myös lahjoja.

kampuksen kamariorkesterin soittajat 
ry: kampuksen oma, upea orkesteri.

tritonuksen laulajat: kamarikuoromusiikkia esit-
tävä (valikoiduista laulajista koostuva) ryhmä.

tyyn kuoro: n.70-henkinen sekakuoro jolla 
on pitkät perinteet ylioppilaskunnassa.

turun opiskelijoiden sosiaalidemokraat-
tinen yhdistys: sos.dem henkisille

turun keskustaopiskelijat: keskustahenkisille

turun opiskelevat vihreät tovi: viherhenkisille

Akateemiset kansalliset nuoret: 
kokoomushenkiset opiskelijat

turun perussuomalaiset opiskelijat: 
perussuomalaishenkiset opiskelijat

kansan raamattuseuran opiskelijat: 
hengen ravintoa keskellä kampusta

turun ylioppilaitten kristillinen 
yhdistys: lisää hengen ravintoa

Academic nintendo Club: kaikkien 
nintendo-nörttien ykkösseura!

homoglobiini: seksuaalisen tasavertaisuuden järjestö.

sPr Aurajoen osasto: ensiapua ja auttamisen apua.

turku unix users group: unix-käyttäjien yhdistys

turun Akateemiset Amatöörigrillaajat: tässä 
seurassa lähinnä grillataan ja saunotaan...

turun alkoholiton tiistaiseura: alkoholittomille aktiiveille

turun animeseura: japanilaisesta sarjakuvasta ja 
animaatiosta kiinnostuneille tämä on oikea paikka.

turun yliopiston luomupiiri: luomuruuan ystäville

turun yliopiston raskaan musiikin 
ystävät: hard rock hallelujah!

turun yliopiston tieteiskulttuurikabi-
netti: kirjallisuuden harrastajien kerho

turun ylioppilaskamerat: valokuvaajien kerho

turun ylioppilasperinneyhdistys: 
harrastaa akateemisia perinteitä

turun ylioppilasteatteri: näyttelemään tai 
muuten teatterimaailmaan mukaan halajaville

tyrmä: rooli-, strategia-, lauta-, 
kortti- ja liveroolipelien kerho
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