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TOIMI NÄIN!

TERVETULOA  OPEXI IN!

Opexiin kuulumalla mahdollistat
osallistumisesi kaikkiin järjestämiimme

rientoihin ja pysyt ajan tasalla
opiskelijaelämän kiemuroissa. Opexin

perinteisten kekkereiden kuten
laivareissujen, joulugaalan ja sitsien

lisäksi pyrimme tarjoamaan monipuolista
ohjelmaa kaikkien makuun. Tiedossa on

mm. urheilupäiviä, liikuntavuoroja,
yhteisiä tapahtumia muiden

ainejärjestöjen kanssa ja luokkaretki,
joista voit löytää vaihtelua ja lisäväriä

opiskeluihin.

1. Maksa 30 € Opexin tilille
FI65 4309 1820 1148 23 Liedon

säästöpankkiin.
 

Kirjoita viestikenttään nimesi ja
aloitusvuotesi eli 2022.

 
2. Ota maksusta kuitti tai

näyttökuva.
 

3. Vahvista jäsenyytesi ja nouda
jäsentarrasi sekä haalarimerkkisi
syksyllä kuittia vastaan Opexin

päivystyksestä. 

Opex ry on yhdistys, jonka
toimintaan kuuluu edistää ja valvoa
jäsentensä etuja opinto-, sosiaali- ja
kulttuurikysymyksissä sekä edustaa

jäsenistöään kansallisella ja
kansainvälisellä tasolla. Näitä

tavoitteita saavuttaakseen Opexin
käytännön toimintaa ohjaa

jäsenistön vuosittain valitsema
hallitus.

Opex on yksi 
suurimmista ja aktiivisimmasta
jäsenistä Suomen opettajaksi
opiskelevien liitossa (SOOL),

jonka toimenkuvaan
kuuluu opexlaisten etujen ja

suhteiden ylläpitäminen
kansallisella ja

 kansainvälisellä 
tasolla.

Jäsenmaksumme
 on 30 €, jonka

maksamalla saat
seitsemäksi vuodeksi

kaikki jäsenedut,
merkin ja muut

herkut, mitä meiltä
löytyy.

Tärkeä osa Opexin
toimintaa on myös

jäsenistölle järjestettävä
virkistystoiminta, kuten

erilaiset retket ja
ekskursiot, liikunta- ja

kulttuuritapahtumat sekä
illanvietot ja juhlat.

MIKSI LIITTYÄ OPEXIIN?

Minä olen Opex

Pöllö, aine-

järjestömme

ikioma maskotti!



Niin kuin opintoihin kuuluu akateeminen vastuu ja vapaus, kuuluu myös opiskelijaelämään
muutama pieni vastuu hassuttelun tasapainoksi. Mikäs sen parempi tapa päästä todella sisään
tähän ainutlaatuiseen elämänvaiheeseen ja elämäntyyliin, kuin sukeltaa suoraan sen ytimeen! 

 
#opexonnellisuus

Opex ry pyrkii järjestämään mahdollisimman paljon kaikille pöllönpoikasille sopivaa toimintaa.
Osallistujana sinulla on mahdollisuus ja vastuu vaikuttaa tapahtumien onnistumiseen ja siihen,
että kaikilla on niissä hyvä olla. Opexlaisena valkoisissa haalareissasi edustat koko Opex ry:tä,

emmekä tahdo, että tulevien kansankynttilöiden maine heikkenee. Emmehän? Muista kunnioittaa
siis kaikkia kampuskaupungissa kulkevia ja yliopistoyhteisön jäseniä fuksista dekaaniin ja

tutkijasta rehtoriin niin somessa, yliopistolla kuin Lynin tanssilattiallakin. Pöllö uskoo, että näin
toimimalla te kaikki uudetkin poikaset pääsette kokemaan, mitä aito #opexonnellisuus

parhaimmillaan on.
 

Vuosikurssivastaavien valinta
Tämä perinne tulee vastaan jo ensimmäisellä opiskeluviikolla, hui! Jokaiselta vuosikurssilta

valitaan demokraattisesti kaksi edustajaa, vuosikurssivastaavat (aiemmin isäntä ja emäntä). He
pitävät huolta siitä, että vuosikurssi kokoaa haalari- ja kostajaistoimikunnat sekä toisena vuonna

kastajais- ja joulugaalatoimikunnat. Vuosikurssivastaavan rooli ei automaattisesti ole toimikunnan
puheenjohtaja ja projektikoordinaattori, toki usein he nauttivat myös näistä töistä. Kiinnostuitko,

mutta vastuu tuntuu suurelta? Älä huoli, sillä tietenkin vanhemmat tieteenharjoittajat auttavat
alkuun!

 
Kostajaiset

Joukot valmiina! Tämä on mahdollisuus antaa samalla mitalla takaisin kakkosille ja vanhemmille
tieteenharjoittajille kastajaisten aiheuttamista rasituksista. Osallistu siis toimikuntaan, kerää
porukka ja pidä vaikkapa maailman eeppisintä kostorastia, jossa vanhat nahat saavat tuntea

nahoissaan.
 

Haalarit
Odotatko jo innolla, että saat vetää puhtaan valkoiset pöksyt jalkaasi? #opexonnellisuutta ja

ammattiylpeyttä henkivät haalarit ovat Sinun nopeammin, jos liityt haalaritoimikuntaan.
Toimikunnan tehtävänä on kerätä haalareita peittämään mahdollisimman paljon sponsoreita (mitä

enemmän sponsoreita, sitä halvemmat haalarit), järjestää haalareiden sovitus sekä hoitaa itse
haalareiden tilaus!

 
Fuksipassi

Tämä velvollisuus koskee jokaista uutta pöllönpoikasta, sillä fuksipassin avulla pääsee
tutustumaan opiskelijaelämään mahdollisimman monipuolisesti. Fuksipassiin kertyy merkintöjä

lähes itsestään, kun elät opiskelijaelämää ja hengität opexonnellisuutta täysin rinnoin.
Kuittauksia fuksipassiin saat tuutoreilta ja hallituslaisilta, mutta muista pyytää ne heti suorituksen

jälkeen! Kun saat 10 pistettä ja papukaijanmerkin, pääset lunastamaan vitivalkoiset haalarisi
juhlaseremonioin haalarikastajaisissa.

HOW TO  OPEX?
ELI KUINKA OLLA AKTIIVINEN OPEXLAINEN FUKSISYKSYSTÄ

ALKAEN



4. Pyydä opex Pöllöä kaveriksi
facebookissa ja tykkää opex ry.

5. Liity facebookissa ryhmiin:
- Opexin omenakori
- Opexin ilmoitustaulu
- Opexin liikuntavuorot
- OKL turku -22

1. Seuraa Pöllöä Instassa
 @opexpollo

2. Mene tutustumaan opexin
nettisivuihin opexry.com ja
tallenna sivu kirjanmerkkeihin 

3. Liity opexin sähköpostilistalle.
Ohjeet kotisivuilla!

KO-TI-LÄK-SY:

aina kuukauden
ensimmäisenä keskiviikkona
kello 11.30-12.15 Edun 4. krs

 
 - syyskuu: joka keskiviikko
 - lokakuu: 5.10.
 - marraskuu: 2.11.
 - joulukuu: 7.11.

 

S Y K S Y N  P Ä I V Y S T Y K S E T

L I I T Y  T Ä S T Ä  O P E X I N
P O S T I T U S L I S T A L L E

K U R K K A A  
O P E X I N  S I V U T



Ihanaa, olet yksi niistä onnekkaista, jotka ovat kevään koitosten jälkeen päässeet
Turun opettajankoulutuslaitoksen hellään huomaan. Nyt on aika suunnata katse

tulevaan opiskeluaikaan ja mitä upeimpaan opiskelijayhteisöön, joka odottaa juuri
sinua osaksi Opexia ja #opexonnellisuutta. Me toivotamme sinut erittäin lämpimästi

tervetulleeksi!
 

Mutta mikäs se Opex sitten oikein on? Opex on Turun luokanopettajaopiskelijoiden
ikioma ainejärjestö, jonka tehtävänä on edustaa kaikkia Turun

luokanopettajaopiskelijoita, jotta sekä opiskeluaika että siihen liittyvä vapaa-aika
olisivat mahdollisimman sujuvia, tapahtumarikkaita ja mielekkäitä. Opex on siis yhtä

kuin kaikki me Turun luokanopeopiskelijat. Yksi ainejärjestömme tärkeimmistä
tehtävistä on saada teidät fuksit eli uudet opiskelijat tuntemaan olonne tervetulleeksi

Opex Pöllön siipien alla. Ensimmäisenä kosketuksena opiskelijaelämään Opex tarjoaa
tämän lehtisen teille. Lehtisen tarkoituksena on auttaa teitä tällä uudella taipaleella ja

sen sivuilta löydätte syksyn suurimmat tapahtumat, ohjeet jäseneksi liittymiseen ja
muuta tärkeää tietoa. Lukaise siis tämä lehtinen tarkasti läpi ja muista tehdä

kotiläksyt!
 

Puheenjohtajistona me edustamme Opexia ja pidämme huolta, että järjestön pyörät
pyörivät ja toiminta kehittyy jatkuvasti jäsenistöä palvelevaan suuntaan. Me myös

luotsaamme järjestön hallitusta, joka toteuttaa monipuolisesti toimintaa ympäri
lukuvuoden, kuten liikuntavuoroja, hyvinvointitapahtumia, edunvalvontaa kuin

bileitäkin – eli jokaiselle jotakin. Meitä hallituslaisia saa ja kannattaa aina rohkeasti
vetäistä hihasta, jos jokin asia mietityttää!

 
Edun käytäville mahtuu monta erilaista tallaajaa ja teemmekin hallituksena
parhaamme, että kaikki viihtyisivät ja muistelisivat tulevaisuudessa omia

opiskeluaikojaan lämmöllä. Suosittelemmekin siis ottamaan kaiken irti
opiskeluajastasi, levittämään siivet ja tutustumaan uusiin ihmisiin. Ole ylpeä

valitsemastasi polusta matkalla opetuksen ja kasvatuksen asiantuntijaksi ja tulevaksi
kansankynttiläksi. Nähdään syksyllä Edun ja Norssin käytävillä, Macciksen jonossa

sekä Maunon sohvilla!

PUHEENJOHTAJISTON
TERVEHDYS

SYDÄMELLISET ONNITTELUT OPISKELUPAIKAN JOHDOSTA!

 
 
 

Riku ranta
Puheenjohtaja

 
helmi ekholm
Varapuheenjohtaja



Hei! Me ollaan talousvastaava Roosa ja sihteeri Laura. Ihan ensimmäisenä halutaan
onnitella ja toivottaa just sut tervetulleeksi pöllöperheeseen! Ja sit toiseksi vähä juttua
meidän pesteistä hallituksessa: Tehdään paljon yhteistyötä puheenjohtajiston kanssa,

jotta Opexin hallinnolliset jutut sujuu. Talousvastaava huolehtii budjetista,
kirjanpidosta ja kaikesta rahaliikenteeseen liittyvistä asioista. Sihteeri valmistelee

kokouksiin esityslistat, täyttää kokouksen aikana puhutut ja päätetyt asiat pöytäkirjaan
ja siinä sivussa hoitaa myös esimerkiksi jäsenrekisteriä. Eli jos vaikka

tapahtumamaksut tai jäsenyys aiheuttaa isoja tai pienempiä kysymysmerkkejä nii
meidän puoleen voi aina kääntyä. Edulla nähdään!

 
Roosa Partanen & Laura Maja

E I  MITTÄÄ  B ILE I  OL IS?

Opiskelijatapahtumien kimppuun päästään kunnon rysäyksellä heti alkusyksystä.
Opiskelijabileiden ja tapahtumien takana pyörii meidän tiimimme eli virkistysvastaavat

aka VIRKKARIT! Tällä hallituskaudella opiskeluiden ohella virkkareina toimii Aleksi,
Anni, Elisa ja Emmi. Järjestämme syksyn mittaan teille bileiden lisäksi esimerkiksi

pubivisoja, rentoja bileiden etkoiluja sekä sitsejä (ks. opiskelijan aakkoset).
 

Tämän fuksivihon sisällöstä löydät myös syksyn ohjelman bileiden osalta. Merkkaa siis
tärkeät päivät ajoissa kalenteriisi ja saavu paikalle pitämään hauskaa muiden

opexlaisten kanssa. Haluamme painottaa, että ihan jokainen pöllönpoikanen on tärkeä
osa tapahtumia, ja olet tervetullut tapahtumiin oli virvokkeesi vesi tai jokin muu.

 
Syksyn tapahtumakalenteri alkaa olla jo melko täynnä, mutta kaikki bileideat, -toiveet
ja -vinkit otetaan totta kai ilolla vastaan. Tapahtumat järjestetään teitä jäseniä varten,

joten juuri sinun mielipiteesi on tärkeä kuulla! Tule rohkeasti nykäisemään hihasta
joko tapahtumiin liittyen tai tule ihan muuten vaan juttelemaan! Nähdään Edun

käytävillä sekä muun muassa Heidi's Bier Barin tanssilattialla <3
 

Anni Voipio, Aleksi Nurmilaakso, Elisa Leijala & Emmi Dahl

TALOUS JA  PÖYTÄKIRJAT  KUNTOON 
(MAKE  TALOUS JA  PÖYTÄKIRJAT  GREAT  AGAIN)



Onnea tuoreille pöllönpoikasille opiskelupaikasta! Me olemme Ossi ja Sofia, ja
toimimme Opexin kopoina eli koulutuspoliittisina vastaavina. Kopojen ensisijaisena

tehtävänä on huolehtia jäsenistön, eli meidän opiskelijoiden, edunvalvonnasta
opintojen suhteen. Tavoitteenamme on sujuvoittaa jokaisen meidän opintoja, sekä

auttaa mahdollisten epäselvyyksien ja ongelmatilanteiden ratkaisemisessa. Jos
opinnoissasi ilmenee epäselvyyksiä esimerkiksi kurssien toteutustapoihin,

vaatimuksiin tai arviointiin liittyen, voit olla meihin matalalla kynnyksellä yhteydessä. 
 

Opiskelijoiden edunvalvonnan ohessa, kopot tekevät yhteistyötä muun muassa
kasvatustieteiden tiedekunnan, TYYn, SOOLin ja eri opiskelijaryhmien kanssa.

Järjestämme esimerkiksi yhdessä Turun auskultanttien (TurAus) kanssa
opeopiskelijoille suunnattuja iltakouluja, joissa opiskelijat saavat halutessaan lisää

opettajuuteen liittyvää koulutusta.
 

Jos jokin asia mietityttää opintoihin tai edunvalvontaan liittyen, voit olla meihin
yhteyksissä joko laittamalla viestiä kopojen yhteiseen sähköpostiin

(koulutuspolitiikka@opexry.com) tai nykäisemällä meitä rohkeasti hihasta yliopistolla.
Iloista fuksivuotta kaikille!

 
Ossi Korkalainen & Sofia Väisänen

 

PÖLLÖ  T IEDOTTAA

Moikka uusi pöllönpoikanen ja onnea opiskelupaikasta! Täällä kirjoittelee Polina,
tämän vuoden viestintä- ja visuaalisuusvastaava. Joka maanantai sähköpostiisi

kilahtaa Maanantaimaili, josta selviää kaikki ajankohtainen tärkeä tieto, kuten tulevat
tapahtumat sekä työpaikkatarjouksia. Muistathan siis liittyä Opexin sähköpostilistalle

(qr-koodi löytyy ylempänä), sillä Maanantaimaili on Opexin ainoa virallinen
tiedotuskanava! 

 
Mailien lisäksi hoidan Opexin visuaalista ilmettä mm. kalenterien ja tapahtumien

facebook-bannereiden muodossa. Opexin somen päivittäminen on kaikkien pestien
vastuulla, mutta huolehdin julkaisujen aikatauluttamisesta. 

Jos tulee kysyttävää postituslistalle liittymisestä tai muusta Opexin 
viestinnästä, laita rohkeasti viestiä tai pysäytä Edun käytävillä. 

Syksyllä nähdään!
 

POlina brendoeva
 

EDUNVALVONTAA  &  YHTE ISTYÖTÄ

mailto:koulutuspolitiikka@opexry.com


Moikka! Mä oon Aaro ja toimin tänä vuonna Opexin liikuntavastaavana. 
Vastuullani ovat siis ainejärjestömme kaikenlaiset liikuntatapahtumat.

 
Urheilla voit Opexin liikuntavuoroilla, noin kerran kuussa järjestettävissä

lajikokeiluissa ja Campussportin turnauksissa. Opexin liikuntavuoro
järjestetään kerran viikossa, tiistaisin klo 15.45–16.45 Educariumin

liikuntasalissa. Liikuntavuoroilla pelataan esimerkiksi sählyä, lentopalloa,
sulkapalloa ja kaupunkisotaa Lajikokeiluna on aiempina vuosina järjestetty

muun muassa ilmajoogaa, lacrossea ja tankotanssia. Lisäksi lähetämme
viikoittain liikkamailin, 

jossa kerrotaan tulevista liikuntatapahtumista.
 

Jos on jotain kysyttävää, tai vaikka ideoita/toiveita tuleviin liikkavuoroihin ja
lajikokeiluihin, niin tule erittäin matalalla kynnyksellä vetämään hihasta tai

laita viestiä. Nähdään syksyllä liikunnan merkeissä!
 

aaro tuomela
 

HYVINVOIVA  PÖLLÖ

Moi mä oon Laura ja toimin tällä kaudella sopona eli sosiaalipoliittisena
vastaavana. Sopoiluun kuuluu esimerkiksi hyvinvointitapahtumien sekä

kulttuuritapahtumien järjestäminen. Korona-ajan jälkeen sopotoiminta on
lähtenyt liikkeelle viime keväänä täysin uudella kuvis -ja kässäkerholla! Sama

kerho jatkuu edelleen syksyllä ja tarkoitus olisi jatkaa myös lautapeli-iltoja.
Usein syksyn aikana on järjestetty myös opexlaisille oma leffailta

 
laura klang

 

L I IKKUVA  K IV I  E I  SAMMALOIDU



OPEXIN KIRJAKERHO
Olit sitten elämäsi kirjoille omistanut lukutoukka tai lukenut
viimeksi kirjoja alakoulussa, kirjakerhoon pääsevät kaikki
kiinnostuneet!

Pöllön jumpparit
Voimistelua pöllönpoikasten kanssa kerran viikossa. Entisille ja
nykyisille voimistelijoille, mutta myös uutta tekemistä kaipaavat
jumpparinmieliset tyypit ovat tervetulleita kokeilemaan! 

Opex ESC
Tästä opexlaisille digipelikerho, jossa pelataan yhdessä
videopelejä. Voit etsiä mys itsellesi peliseuraa kerhon
jäsenistä!

Opex disc golf 
Frisbeegolfkerho kaikille, jotka kaipaavat ulkoilua lentävän
kiekon perässä. Kerhoon ovat tervetulleet niin kokeneet
frisbeegolfaajat kuin lajista haaveilevat noviisitkin!

Fantasialätkäliiga 
Vuotuinen NHL-lätkän veikkauspeli, joka käynnistyy ennen
NHL-pelien alkua. Koosta oma NHL-unelmatiimisi ja lähde
taistelemaan muiden opexlaisten kanssa NHL-fantasialiigan
herruudesta! 

Opexin Golf -kerho
Kerhon ideana on koota yhteen kaikki Opexin golffarit tai
sellaisiksi halajavat ja kehitellä tapahtumia laidasta laitaan
golfin parissa. 

HARRASTUSHOMMELEITA

Opiskelun ohessa Opexin jäsenet pääsevät nauttimaan myös erilaisista
harrastusmahdollisuuksista! Opexilla on säännöllisesti kerran viikossa

liikkavuoro, jossa urheillaan porukalla hyvässä hengessä. Lisäksi
epäsäännöllisen säännöllisesti kokoontuvat myös aktiivisten opexlaisten

pitämät harrastekerhot, joissa pääset toteuttamaan omia
kiinnostuksenkohteita muiden samanmielisten kanssa. 

Harrastekerhoihin pääset mukaan ottamalla yhteyttä nettisivuilta tai
maanantaimailista löytyvien infojen avulla!

 
Kurkkaa alta erilaisten vapaa-ajan aktiviteettien tarkemmat infot ja täytä

kalenterisi hauskalla tekemisellä pöllönpoikasten kanssa! 
Jos et löytänyt itsellesi sopivaa tekemistä, voit myös perustaa itse oman

kerhon ottamalla yhteyttä Opexin kerhovastaaviin! 



TULEV IA  TAPAHTUMIA
SITSIT, APPROT JA HELAN GÅRIT; NIISTÄ JA MISTÄ KAIKESTA MUUSTA

SYNTYYKÄÄN SE KUULUISA OPISKELIJAELÄMÄ?
 

NÄITÄ EI KANNATA MISSATA!

ALKUSEIKKAILU
osallistu facebookissa tapahtumaan alkuseikkailu 2022

25.8. TUTUSTUMISBILEET
ketä on nahat ja esinahat? miltä ne näyttää ja kuulostaa?
HUI, vanhempia vuosikursseja samoissa bileissä!

EKAT BILEET
tuu kattoo miten pöllö bailaa!

17.-18.8. 

30.8. 

1.9. 

14.9. 

22.9. 

EKA LIIKKAVUORO
liikkavaatteet päälle ja kroppa liikkeelle! Edun salissa on hyvä
pelailla joka tiistai klo 15.45–16.45

KASTAJAISET
2. vuosikurssin järjestämä leikkimielinen kilpailu teille fukseille

FUKSISITSIT
tervetuloa kokemaan akateemisten pöytäjuhlien maailma!
laulua, juomaa, ruokaa ja parasta seuraa

22.-26.8. FUKSIVIIKKO
tällä viikolla pääset päivisin tutustumaan OKL:n saloihin sekä
iltaisin uusiin opiskelutovereihisi huikean ohjelman kera!

6.9. BILEET
Joulugaalatiimin järjestämät bileet, joista pöllökään ei vielä
tiedä mitään...



PIKKUJOULURISTEILY
tuttavallisemmin PJR. se kerta vuodesta, kun
laiva täyttyy tulevista kansankynttilöistä ja saat
tietää, mikä ihme on KPS-turnaus...

HALLOWEENBILEET
hui! KÄÄK! parhaat pukeutujat palkitaan ;) 

JOULUGAALA
3. vuosikurssin järjestämä hieno iltapukujuhla

TALVIPÄIVÄT & VAPPU
pari piispist, plus viis ja kaverist kii siis.
pätee molempiin.

KAVERISITSIT
paljon toivotut sitsit, joihin voit tuoda kaverin mukaan
sitsaamaan

19.10. 

27.10. 

10.-11.11.

1. 12. 

2023

6.10. 

LÄHIÖBUSSIKIERROS
Legendaarin lähiöbussikierros aka lähäri kuljettaa 
pöllönpoikasia ympäri Turun kuppiloita

KOSTAJAISET
vastaiskuun! eli mahdollisuutenne antaa samalla
mitalla takaisin kakkosille ja vanhoille
kastajaisista

29.9. 

* TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄJÄT
PIDÄTTÄVÄT OIKEUDEN LISÄTÄ TAI

MUOKATA KALENTERIN TAPAHTUMIA
TÄYSIN MIELIVALTAISESTI.



Ainejärjestö = Opiskelijoiden oma yhdistys, jossa on järjestötoimintaa, esim.

Opex Ry.

Akateeminen Hese = Tosi turkulaine kioski yliopiston sydämessä. Päivän,

aamuyön tai minkä vaan vuorokaudenajan pelastus.

Akateeminen vartti = Vanha perinne, oikeissa yliopistoissa käytössä, mutta ei

meillä! Paitsi lounaan jälkeen. Ja kahdeksalta.

Alkuseikkailu = Vain sinulle opeopiskelija. Vain kerran. Muista ilmoittautua!

Anteroinen = Man in the box, akvaariomies, suklaamonni, jokapaikanhöylä.

Mies, jolla on avaimet joka paikkaan ja pelastaa tiukan paikan tullen.

Approt = AATU, Aurasoudut, Pikkulaskiainen, Herkku... Juo itsesi kapteeniksi tai

uppotukiksi... Kerää leimoja passiin kiertelemällä baareja ja juomalla.

Assarin Ullakko = Ylioppilaskunnan eli kaikkien opiskelijoiden oma syöttölä YO-

talolla, akateemisen hessun vieressä.

Aurajoki = Turun oma RioGrande, jonka varrella on lukuisia Turun nähtävyyksiä,

esim. Donna, Samppalinna ja Föri.

Bileet = Käytännössä mikä päivä vaa, maistuu aina hyvältä.

Bisse = Periaatteessa mitä kaljaa vaan, maistuu aina hyvältä.

CampusSport = Runsaasti erilaisia liikuntamahdollisuuksia Turun

korkeakouluopiskelijoille edulliseen hintaan. Jumppaa, joogaa, kursseja ja

hierontaa.

CampusSportCup = CSC. Ylemmän järjestämiä urheiluturnauksia, useita eri

lajeja.Opexin peleihin ovat kaikki taitotasosta riippumatta tervetulleita

Copy-paste = Tieteenteon satunnaisesti auttava voima.

Darra = Darude, kohmelo, krappe, huonot yöunet. Kärsimys kohtaa nuoret

intellektuellit aina silloin tällöin. Etenkin perjantaiaamuisin liikunnan demolla.

Demo(nstraatio) = Leiki, laula, liimaa, preparoi jne, mutta älä vain ole poissa!

YL IOPISTOMAAILMAN
AAKKOSET



Educarium = Tuttujen kesken Edu, josta kehkeytyy vuosien aikana toinen koti.

Rakas opiskelukolomme.

Edustajisto = Edari eli ylioppilaskunnan korkein päättävä elin.

EDUXI = Kasvatustieteilijöiden oma edustajistoryhmä TYY:n edarissa. (ks. TYY)

Etkot = AINA ennen bileitä. (ks. Bileet)

Fuksi = Eli sinä pienenpieni uusi mistään mitään tietämätön opiskelijanalku.

Fuksipassi = Täytä leimoilla niin saat lausua valan ja pukea jalkaan

neitseellisenvalkoiset haalarisi.

Funikulaari = Kaupunkivinohissi. Matkusta jokirannast Kakolammäen päälle tai

toisteppäi. Vuoristoradoist halvin.

Föri = Matkusta mukavasti tältpualt jokkee toispual jokkee. Tai toisteppäi.

Risteilyist halvin.

Gradu = Lopputyö (ks. Copy-paste)

Haalarit = Opiskelijan luottoasuste bileissä. Syksyllä valkoiset, keväällä keltaiset.

Hallitus = Opexin hallitus on sinua varten olemassa --> kysy, osallistu, tee ja

vaikuta!

Halloped = HALLinnon OPiskelijaEDustaja. Hallopedit edustavat opiskelijoita

hallinnon eri tasoilla, mm. tiedekunnan johtokunnassa (ks. Opiskelijaedustaja).

Harjoittelu = Suunnittele-opeta-reflektoi-raportoi (ks. Norssi)

Heidi’s = Heidi’s Bier Bar. Opexinkin käyttämä afterski-bailumesta Aurakadulla.

Tunnettu shottisuksista, terassista ja pöydillä tanssimisesta.

Index = Yhteiskuntatieteilijöiden kattojärjestö, asuu naapurissa. Mukavaa

porukkaa.

Ilmoitustaulu = Lue niitä joka puolella! Varsinkin Opexin omaa ilmoa Edun

aulassa ja Maunossa (ks. Mauno). Kalenterit ja kaikki. MYÖS FACESSA!

I/O-speksi = Indexin ja Opexin oma speksi. Rakkautta. Interaktiivinen teatteri.

Iltakoulu = Opexin, TurAuksen ja SOOLin yhteistyön lapsi. Tuu kuuntelee

ajankohtasista asioista!



Kampus = Opettajankoulutuslaitokseen kuuluu Turun kampus ja Rauman kampus.

(ks. Opekas)

Kastajaiset = MUST kaikille fukseille, seurauksena kostajaiset (ks. Kostajaiset).

Katko = Kasvatustieteilijäkollegoidemme ainejärjestö. Katkolle vaan…

Kasvitentti = Ei hätää. Kenenkään valmistuminen ei ole vielä koskaan jäänyt tästä

kiinni. Keltasia kukkia on tosin liikaa. Niille on omistettu jopa oma sitsilaulu 

(ks. Sitsit).

Kokous = Ei pelkästään hallituslaisille, vaan kaikille Opexin jäsenille! Just sulle siis.

Syyskokouksessa valitaan uusi hallitus. Kevätkokouksessa budjetti.

Kostajaiset = Ykkösten verinen ja oikeutettu kosto kakkosille kastajaisista (ks.

Kastajaiset).

Koulu = A) Panimoravintola keskustassa. B) Lasten opiskelupaikka, tuleva

työpaikkamme. C) Kirosana Educariumille, ei kuulu yliopistoon.

Laitosjohtaja = Johtaa koko ookooällää. Kristiina Heikkilä.

Lapsi = Käy koulussa, muttei panimoravintoloissa (ks. Koulu).

Latotanssit = Humppaa tai jenkkaa! Luvassa taas Vappuviikolla!

Laulukira = Opexin oma kirjanen, joka sisältää kaikki rakkaat ja vähemmän rakkaat

sitsilaulumme.

Liikunta = Sillä on terveysvaikutuksia, voi harrastaa yliopistoliikunnan sekä Opexin

tarjoamissa puitteissa, lisäksi kuuluu pakollisena opintoihin (ks. Demo).

Liikuntavuoro = Pöllönpoikasten ikioma viikottainen liikkavuoro, tiistaisin 15.45-16.45.

Lygas = Opexin bilemesta nro UNO. Ja oikeestaan kaikkien opiskelijoiden. Löytyy

tanssilattiat, karaokee ja halvat drinkit ennen keskiyön kelloja. Yläkerras Lyni eli

Marilyn ja alakerras Vegas.

Lyhenteet = Näitä on yliopistomaailma pullollaan - opettele tärkeimmät!

Lähiöbussikierros = Syksyn turkulaisin turistikierros.

Jatkot = Aina bileiden jälkeen (ks. Bileet).

Jokilaivat = Donna, The Boat, Papa Joe laineilla Turun. Kesäisen Turun 

ylpeys. Suositellaan kesäkäyttöön.

Joulugaala = ”Vuosijuhlat”, pukeudu erittäin fiinisti ja saavu juhlimaan.

Järjestäjänä 3. vuosikurssi. Opexin talvinen ylpeys.

Jodel = Vuonna 2016 kampuksen vallannut puhelinapplikaatio, jossa anonyymit

henkilöt käyttävät anonyymisyyttä haluamallaan tavalla. Älä käytä sitä väärin. 



OKLympialaiset = Vuodesta 2013 alkaen järjestetty vuosittainen eri

vuosikurssien ja henkilökunnan voimainmittelö. Erittäin vakavamielistä puuhaa

siis.

OKL = Opettajankoulutuslaitos.

OKLive = Vuoden paras musatapahtuma. Tuu bongaamaan pöllönpoikasia ja

henkilökuntaakin lavalta!

Opekas = Rauman yksikön kohtalontovereidemme ainejärjestö, ”keltainenvaara”.

Lisäks heiltä löytyy varhaiskasvatuksen ja käsityökasvatuksen opeopiskelijoita.

Opena = OKL:n satakielet, liity joikuihin.

Opeopiskelija = A) Sinä, minä, hän, me, te, he. (ks. Opex, Opekas) B) SOOLin

oma lehti meille #opeopiskelijoille. (ks. SOOL)

Opex ry = Meidän kaikkien oma ainejärjestö. Sano mua sun opex.

Opexonnellisuus = Opexlaisten yhteinen voima ja rakkaus kiteytyy tähän

sosiaalisessa mediassakin usein käytettävään häshtägiin. #opexonnellisuus

Opinto-ohjaajat = Rakkaat opintoneuvojamme. Löytyvät Edun nelosesta.

Vastaavat kiperiin kysymyksiinne siinä vaiheessa, kun kysytte tuutoreiltanne liian

vaikeita tai opinnot ovat kiemuralla.

Opiskelijaedustaja = Tiedekunnan tai laitoksen työryhmään opiskelijoita

edustamaan valittu henkilö, joka toimii mm. linkkinä Opexin ja tiedekunnan

välillä.

OPM = A) Oma poni mukaan. B) Oma pulkka mukaan. C) Oma pullo mukaan.

Macciavelli = Maccis. Opiskelijaruokaa hienostuneempaankin makuun Edulla.

Oma syöttölämme.

Mauno = Opexin ja Katkon yhteinen henkireikä Edun neljännessä 

kerroksessa. 25 sentin kahvi, mutta muista pestä itse kahvikuppisi!

Mielenterveys = Löytyy kaikilta. Saattaa joutua koetukselle vuoden aikana (ks.

Darra, demo, kasvitentti, kostajaiset)

Naamat = Opiskelijoilla etenkin wappuna, myös muulloinkin havaittu olotila.

Etenkin torstaisin.

Noppa = OP, opintopiste. 27 tuntia. Teettää töitä joka vuosi.

Norssi = TNK. Turun Normaalikoulu levollisella Varissuolla. Tulee kyllä tutuksi

kaikille.



Pikkujouluristeily = PJR. Mikä Itämerellä tapahtuu, se merelle jää… (ks. Naamat,

etkot, bileet, jatkot).

Piccu Maccia = Macciksen premium-versio, jossa lounastavat henkilökunta ja

Deli-lounasta himoitsevat opiskelijat. Iltaisin ja viikonloppuisin voi hyödyntää

myös A-oikeuksia, skål!

Ponileikki = TOKL:n lemppari. Vatsaa, kylkeä ja peppua.

Proffa = A) Professori, ”ammattiopiskelija”, viihtynyt yliopistossa jo tovin. B)

Kuppila, josta saa niin proffille kuin amatööriopiskelijoillekin sopivia voimajuomia.

Kaakao kermavaahdolla syksyn räntäsateessa best.

Publicum = Yhteiskuntatieteilijöiden maja Edun kyljessä.

Päivystys = A) Lääketieteellistä päivystystä 24/7 paikassa TYKS. B) Opexin

keskiviikkopäivystys, jossa voit mm. moikata hallituslaisia sekä ostaa

haalarimerkkejä ja laulukiroja.

Pöllönpoikanen = Kuka tahansa, joka on suojassa Opex pöllön siipien alla.

Q-talo = Opexinkin suosima biletalo YO-kylän etelälaidalla.

Ruokavälkkä = 11.30–12.15, mahantäytettä pahimpaan ruuhka-aikaan. Kiire

tulee. (ks. Macciavelli).

Sillis = Silliaamiainen, kollektiivista lyhyistä yöunista kärsimistä ruoan ja 

juoman äärellä.

Sitsit = Ruotsalaislähtöinen akateeminen pöytäjuhla, HELAN GÅR! Juon ja laulan

ja juon ja laulan ja juon ja laulan ja juon ja laulan…

SOOL = Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto, Opexin Godfather, liity

jäseneksi! Jäsenetuna tuleva tapaturma- tai matkavakuutus saattaa olla tarpeen.

(ks. Naamat, Talvipäivät)

Speksi = Interaktiivinen, laulua ja tanssia sisältävä opiskelijoiden teatteriesitys

(ks. I/O-Speksi).

Sukset = Turhia urheiluvälineitä Turussa. Mut aut armias, jossul ei oo suksii ku

hiihtodemo koittaa.

Sähköpostilista = Opexin tärkein ja ensisijainen tiedotuskanava. Liity, seuraa ja et

missaa enää koskaan mitään tärkeää!



Talvipäivät = TP eli SOOLin megalomaaniset jättihippalot, joita jokainen

pöllönpoikanen odottaa koko vuoden. Kestää koko vklopun ja vähän päälle. 

Tänä vuonna Oulussa, hui susiraja! Talvipäiviä edeltää myös Opexin

legendaarinen TP-bussireissu itse tapahtumapaikalle. Helmikuus mennää!!

TDK = Tiedekunta

Toimisto = A) Turun halvin juomaravintola. B) Opexin ja Katkon yhteinen toimisto

Edun kellarissa. Täältä löydät vuoden ympäri pöytäkirjat ja vappuna simaämpärit.

TOKL = Turun OKL. Muinaisjäänne, josta varmasti kuulet puhuttavan, ajalta kun

Turun yliopiston alla oli kaksi erillistä okl:a, TOKL tääl Turuus, ROKL Raumal.

TurAus = Turun Auskultantit ry. Edustaa Turun aineenopettajaopiskelijoita. Näihin

sankareihin törmäät muun muassa Norssin auskuhuoneella.

Tuutori = Oma oppaanne, mentorinne, orjapiiskurinne, isän ja äidin korvikkeenne,

se kauan kaivattu isoveli/-sisko/-henkilö, tuki ja turva. Kysy melkei mitä vaan,

tuutori tietää kyl. Ja jos ei ni ks. Opinto-ohjaajat.

Tuutorikirje = Sisältää elintärkeitä ohjeita, lue ja sisäistä.

TYS = Turun Ylioppilaskyläsäätiö, edullisia asuntoja innokkaille opiskelijoille.

TYY = Turun Yliopiston Ylioppilaskunta on kaiken yläpuolella, alapuolella ja

sivuilla. Toimisto Assarin vieressä, sieltä lukuvuositarra.

TYY:n sauna = Kuuma. Kostea. Hikinen. Sijaitsee Proffan vieressä (ks. ProffaB). 

Unica = www.unica.fi – Katso opiskelijaruokaravintoloiden ruokalistat ja mene

syömään. Semmoset 2,70€. Niin hyvää, ettei sanotuksi saa.

UTU = University of Turku

Uusinta = Aina mahdollista, sillä tentithän on kiva tehdä useampaan otteeseen…

Muista ilmoittautua ajoissa! Kolmas kerta toden sanoo…

Vujut = Vuosijuhlat. Opexilla kerran viidessä vuodessa.

Vapputanssit = Yliopiston parhaat vappukekkerit, järjestäjinä Opex ja Index.

Muista oma muki simaa varten.

YO-kylä = Urbaaninuorten asuinalue. Itä-Saksaa ihannoiville intellektueille.

YTHS = Terkkari- ja lekuripalveluita, Kirkkotiellä.

Zoom = Kyllä etäluennot ja -demot tätä kautta järjestyy. Älä vaan pidä omaa

kameraa päällä tai käytät ylimäärästä kaistaa!



NÄHDÄÄN SYKSYLLÄ

EDUN KÄYTÄVILLÄ!
Opexin hallitus

opexry.com

@opexpollo

Opex Pöllö & Opex ry.

opex@utu.fi


