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ALKUSANAT
Hei, fuksi!
Ensi alkuun onnittelut opiskelupaikan saamisesta ja tervetuloa Helsingin yliopiston mahtavien
humanistien joukkoon! Saatat hyvinkin olla ottamassa ensiaskeleitasi elämäsi parhaaseen aikaan.
Opiskeluvuodet ovat ainutlaatuinen osa elämää ja niiden aikana on sallittua ja suotavaa tutustua uusiin
ystäviin, pitää hauskaa ja nauttia nuoruuden iloista – ja toki myös opiskella siinä lomassa.
Humanisticumin fuksioppaan tarkoitus on tukea taipaleesi alkua yliopistossa. Tuutorit,
vuosikurssilaiset ja vanhemmat opiskelijatoverit ovat korvaamattomana tukena niin opiskeluun kuin
muihinkin elämän osa-alueisiin liittyvissä kysymyksissä, ja tämä opas ei suinkaan pyri niitä korvaamaan
vaan pikemminkin antamaan yleiskatsauksen asioihin, joihin opiskelijaelämässä usein törmää.

Tervetuloa ja antoisia vuosia yliopistolla!
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MIKÄ ON HUMANISTICUM?
Monelle opiskelijalle ja etenkin fuksille oma ainejärjestö on se, jonka piiristä löytää kaverit, bileet ja
muut aktiviteetit. Humanistisessa tiedekunnassa koulutusohjelmia ja näin ollen myös ainejärjestöjä
on huima määrä, ja joskus voi olla mukava laajentaa sosiaalista piiriään ja tutustua porukkaan
myös oman järjestön ulkopuolella. Tässä kuvaan astuu Humanisticum: humanistisen tiedekunnan
tiedekuntajärjestö, joka järjestää yhteishumanistista toimintaa aivan kaikille!
Humanisticum, tuttavallisemmin HC, on vuonna 1966 perustettu tiedekuntajärjestö, eli
kaikkien humanistisen tiedekunnan ainejärjestöjen kattojärjestö. Humanisticumin tarkoitus on
järjestää humanistiväestölle virkistävää ja hyödyllistä toimintaa sekä toimia humanistin tukena
yliopistomaailman ulkopuolella. Tämä tavoite realisoituu työelämätapahtumina, edunvalvontana,
kulttuuriviikkoina ja luonnollisesti värikkäänä kirjona erilaisia juhlatilaisuuksia ja muita aktiviteetteja.
Humanisticumiin valitaan vuosittain n. 10 jäsenen hallitus, jonka toiminnan tukena häärii vaihteleva
määrä virkailijoita. Hallitukseen tai virkailijaksi voi hakea kuka tahansa humanistisen tiedekunnan
opiskelija, ja halukkaista tehdään lopullinen valinta vaalikokouksessa, jossa jokaisen ainejärjestön
edustaja on antamassa äänensä. Hallitus kokoustelee, järjestelee, ottaa kantaa, neuvottelee
tiedekunnan kanssa ja vastaa kaikille niin rakkaasta Humanistiklusterista.
Hallituksen ja virkailijoiden lisäksi HC:lla on toimikuntia, jotka ovat avoimia kaikille humanisteille.
Tykkäsitpä sitten järjestää eeppisiä bileitä tai ottaa kantaa tiedekunnan päätöksentekoon,
kannattaa ottaa yhteyttä oikean toimikunnan puheenjohtajaan, joka on joku hallituksen jäsenistä.
Järjestötoiminnassa pääsee verkostoitumaan muiden toimijoiden kanssa, oppii työelämässä
hyödyllisiä taitoja ja ennen kaikkea tutustuu uusiin ihmisiin!
Jos siis haluat löytää tekemistä, uusia ystäviä tai vaikka vaikutusmahdollisuuksia
yliopistomaailmasta, käännä katseesi Humanisticumin puoleen!

HUMANISTICUM NETISSÄ
Humanisticumin nettisivuilla (humanisticum.fi) voit tutustua tarkemmin tiedekuntajärjestöön ja sen
toimintaan. Sivuilta löydät myös hallituksen ja virkailijoiden yhteystiedot. Humanisticum on vahvasti
läsnä myös Facebookissa, ja järjestön sivulla jaetaankin tietoa esimerkiksi tapahtumista, yliopistopiirin
ajankohtaisasioista sekä muuta opintoihin tai opiskelijaelämään liittyvää asiaa. Instagramissa
puolestaan voi kurkistaa järjestön ja sen toimijoiden arkeen hieman kevyemmällä otteella.

Humanisticum

humanisticum
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HUMANISTICUMIN JÄSENJÄRJESTÖT
Humanistinen tiedekunta on Helsingin yliopiston suurin tiedekunta, mikä näkyy myös suuressa
ainejärjestömäärässä. Kaikki 36 humanistijärjestöä ovat myös Humanisticumin jäsenjärjestöjä.
Aistimus ry (estetiikka)
Aksentti ry (Suomen kieli ja kulttuuri)
Aspekti ry (yleinen kielitiede & kieliteknologia)
Bouffe ry (ranskalainen filologia)
Daina ry (balttilaiset kielet ja kulttuuri)
Dilemma ry (filosofia)
Divina Compagnia ry (italialainen filologia)
Eidos ry (taidehistoria)
Fibula ry (arkeologia)
Historicus r.f. (svenskspråkiga historiämnen)
Humanistispeksi ry
HYY:n Elokuvaryhmä ry (elokuva- ja televisiotutkimus)
Intelligenzia ry (kognitiotiede)
Karavaani ry (Aasian ja Afrikan kielet ja kulttuurit)
Katharsis ry (yleinen kirjallisuustiede)
Konteksti ry (kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma)
KouKi ry (kääntäminen ja tulkkaus)
Kronos ry (suomenkieliset historia-aineet)
Lycksalighetens Ö r.f. (nordisk litteratur)
Mythos ry (uskontotiede)
Nefa-Helsinki ry (folkloristiikka & kansatiede)
Origo ry (alue- ja kulttuurintutkimus)
Putkinotko ry (kotimainen kirjallisuus)
Repliikki ry (teatteritiede)
Rupla ry (slaavilaiset kielet)
Saga r.f. (nordiska språk/pohjoismaiset kielet)
Sasha ry (Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimus)
Setenta ry (iberoromaaniset kielet)
Siula ry (suomi & sukukielet)
Skald r.f. (magisterprogrammet kultur och kommunikation)
SUB ry (englantilainen filologia)
Symposion ry (klassillinen filologia)
Synkooppi ry (musiikkitiede)
Umlaut ry (germaaninen filologia)
Vastakarva (sukupuolentutkimus)
Vietti ry (Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimus)

4

OPISKELIJA TIEDEKUNNASSA
Yliopistokollegio
Humanistinen tiedekunta
Dekaani

Yliopistopalvelut (YPA)
Tiedekuntaneuvosto

Opintoasiainpäällikkö

Osaston johtaja
Metsätalon
opiskelijapalvelut

Osasto
Johtoryhmä
Koulutusohjelma

Opintoneuvojat

Oppiaine/tieteenala
HOPS-ohjaaja

Opiskelijaedustajia
Opiskelijan apu
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Koulutussuunnittelijat

Mistä tukea opintoihin?
HOPS-ohjaaja: Jokaiselle toivottavasti jo ensimmäisellä viikolla tutuksi tullut HOPS-ohjaaja antaa
opiskelijoille tukea tutkinnon suunnitteluun. Hopsaajat ovat oppiaineesi opetushenkilökuntaa, joten he
pystyvät kertomaan parhaiten omasta opintosuunnastasi suunnittelun yhteydessä, mutta muiden asioiden suhteen voi olla viisasta kääntyä opintoneuvojien puoleen.
Opintoneuvoja: Metsätalon opiskelijapalveluista löytyvät opintoneuvojat hoitavat opintojen
rekisteröinnin, hyväksilukemisen ja muita hallinnollisia tehtäviä. Heiltä saa neuvontaa liittyen
Humanistisen tiedekunnan aineisiin ja valinnaisiin opintoihin sekä hieman myöhemmin myös
todistuksen suorittamastasi tutkinnosta. Yleisneuvontaa eli opintosuoritusotteita, lukuvuosiilmoittautumista ja muita tiedekunnasta riippumattomia asioita voi hoitaa myös Kaisa-talon
opiskelijapalvelupisteellä. Lisätietoa Opiskelijan ohjeissa.

Vaikuta yliopistolla!
Päätöksenteko useissa yliopiston elimissä tapahtuu kolmikanta-periaatteen mukaan, jolloin kaikista
kolmesta ryhmästä (professorit, keskiryhmä eli muu opetushenkilökunta/hallintohenkilöstö, ja opiskelijat) on suunnilleen samankokoinen edustus. Opiskelijaedustajat osallistuvat muiden jäsenten kanssa
tasavertaisesti päätöksentekoon, ja heidän tehtävänsä koostuvat kokoustamisen ja aineistoon tutustumisen lisäksi muiden opiskelijoiden mielipiteen kuuntelemisesta ja sen esiintuomisesta.
Koulutusohjelman johtoryhmä: Jokaisella koulutusohjelmalla on johtoryhmä, johon valitaan kahden
vuoden välein kaksi opiskelijajäsentä (ja 2019 alkaen kaksi varajäsentä!). Koulutusohjelmien johtoryhmät valmistelevat esimerkiksi sisältämiensä aineiden sisäänottomäärät, opetussuunnitelmat, ja valintaperusteet tiedekuntaneuvoston päätettäväksi. Johtoryhmät antavat erinomaisen tilaisuuden opiskelijoille päästä nostamaan etenkin pienempien aineiden ääni kuultavaksi.
Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto: Tiedekuntaneuvosto hyväksyy gradut ja väitökset,
mutta sen lisäksi se käyttää päätäntävaltaa monissa suurissa, koko tiedekuntaa koskevissa
kysymyksissä. Tällaisia ovat esimerkiksi tiedekunnan opetuksen ja tutkimuksen kehittäminen,
laadunhallinta ja isot periaatepäätökset sekä kuluvana vuonna ajankohtainen dekaanin valitseminen.
Tiedekuntaneuvostossa on 5 opiskelijaedustajaa varajäsenineen.
Helsingin yliopiston yliopistokollegio: Yliopistokollegio on 50-henkinen päätöksentekoelin,
johon kootaan edustajia kaikista tiedekunnista, ja humanistisen tapauksessa siihen kuuluu kaksi
opiskelijaedustajaa varajäsenineen. Kollegio päättää suuresta osasta koko yliopistoa koskevista
asioista, kuten yliopiston hallituksen kokoonpano, vuotuinen tilinpäätös ja kanslerin valinta.
Jos vaikuttaminen kiinnostaa muttet halua itse ryhtyä opiskelijaedustajaksi, kannattaa selvittää, ketkä
ovat oman koulutusohjelmasi opiskelijaedustajat. He välittävät mielellään opiskelijoiden ajatuksia
eteenpäin. Opiskelijaedustajien tiedot löydät täältä.
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YLIOPPILASKUNNAN JÄRJESTÖKENTTÄ
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HYY - Helsingin yliopiston ylioppilaskunta

HYY eli Helsingin yliopiston ylioppilaskunta toimii opiskelijoiden linkkinä yliopiston ja yhteiskunnan
välillä. Ylioppilaskunnan tärkein tehtävä on edunvalvonta, ja HYY onkin ottanut kantaa esimerkiksi
opintotukileikkauksiin.
HYYn piirissä toimii oin 250 järjestöä, joista huomattava osa koostuu aine- ja tiedekuntajärjestöistä
sekä osakunnista. Siinä missä ainejärjestö määräytyy pitkälti koulutusohjelman mukaan ja osakunta
(löyhästi) asuinpaikan perusteella, erilaiset harrastejärjestöt ovat kaikille yliopistolaisille avoimia.
Tutustu HYYhyn sekä sen alaisiin järjestöihin täällä.
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HUMANISTIKLUSTERI
Humanistiklusteri eli humanistien toinen koti sijaitseee Uuden ylioppilastalon (Mannerheimintie
5A) viidennessä kerroksessa. Tiloja on rappukäytävän kummallakin puolella ja ne muuntautuvat
käyttötarkoitukseen kuin käyttötarkoitukseen: rentoon hengailuun, kokouksiin, sitseihin sekä
muihin bileisiin – you name it. Humanisticum hallinnoi ja valvoo Humanistiklusteria, jota kaikki sen
jäsenjärjestöt käyttävät. Tiloja voivat varata järjestöjen hallitusten käyttöavaimelliset henkilöt.
Humanistiklusteri on turvallinen tila, johon kaikki humanistit ovat tervetulleita viettämään aikaa.
Turvallinen ympäristö on kuitenkin kaikkien klusterin käyttäjien vastuulla, ja sen vuoksi kaikissa
klusterilla järjestettävissä tapahtumissa noudatetaan Humanistiklusterin käyttösääntöjä (pdf)
ja turvallisen tilan periaatteita (pdf). Ohjeisiin kannattaa tutustua, mutta maalaisjärjellä ja toiset
huomioimalla pääsee jo pitkälle. Tärkeää on myös muistaa, että juoman vieminen parvekkeille tai niiltä
esineiden viskominen alas on ankarasti kiellettyä!

Oikea puoli:
Lingva: Lingva on oikealla puolella hätäuloskäynnin vieressä. Isojen pöytien ansiosta Lingva on suosittu
kokoustila, mutta on siellä aika ajoin sitsattukin menestyksekkäästi. Lingvan parveke on yksi Stadin
parhaimmista minglausmestoista.
Academia: Academiassa sijaitsevat järjestöjen kaapit sekä tietokone, tulostin ja muuta toimistosälää.
Järjestöjen kaappeja on myös Lingvassa.
Näiden lisäksi oikealla puolella on myös muuta varastotilaa. Oikealla puolella on myös Wilhelmssonsali, joka ei kuulu Humanistiklusteriin. Salin käyttöä hallinnoi HYY.

Vasen puoli:
Utopia: Utopia on suuri parvekkeellinen huone, josta löytyy myös videotykki ja äänentoistolaitteet.
Näistä johtuen Utopia onkin suosittu tila juhlien järjestämiseen.
Illuusio: Liki Utopian kokoinen Illuusio on suosittu niinikään bilepaikkana, mutta se muuntautuu myös
kokoustilaksi tai muihin tarkoituksiin.
Lisäksi vasemmalla puolella on keittiö ja (luonnollisesti) aulatila, joka on itsessäänkin viihtyisä paikka
oleskella. Aulan kirjahyllystä löytyy myös iso kasa lautapelejä.

Tervetuloa, klusterilla nähdään!
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LÄHIALUEEN RAVINTOLOITA JA BAAREJA
Yllättikö nälkä luentojen välillä tai kaipaatko vaihtelua opiskeluympäristöön? Kenties kahvi
piristäisi aamuluennon jälkeen tai iltapäivän viimeisellä luennolla alkoi kaljahammasta kolottaa?
Keskustakampuksen läheisyydestä löytyy lukuisia ravintoloita, kahviloita ja kuppiloita, joten kannattaa
käydä tutkimassa, mistä oma lemppari löytyy. Monesta paikasta saa myös opiskelija-alennuksia. Alla
listattuna muutamia esimerkkejä lähitienoon tarjonnasta.

Nälkään:
UniCafet: Lounaalle menossa? Mitä kello on? Lounasaikaan (11-13) on turha edes unelmoida nopeasta
tai rentouttavasta lounaasta Porthaniassa tai Päärakennuksella; jono yltää yleensä helposti ovelle
asti. Suuntaa mieluummin Topelian puistomaisemiin, jossa humanistit nauttivat toistensa seurasta ja
lyhyemmistä jonoista.
Entä mitä Unicafessa on tänään ruokaa ja mistä löytää kaikkien ravintoloiden lounaat kerralla
vertailtavaksi? Vastauksen tarjoaa lounashaku osoitteessa https://www.unicafe.fi/lounashaku.
Memphis: Ravintola/baari Yliopistonkadulla. Varsinkin päivällä varsin rauhallista, joten tänne voi tulla
vaikka opiskelemaankin; samalla saa syödä ja juoda opiskelijahintaan.
Vapiano: Suhteellisen edullinen ja mukavan tuntuinen ravintola Kaisaniemenkadulla Finnkinon
lähistöllä. Runsaasti erilaisia vaihtoehtoja. Kortti mukaan kassalta ja vinguttamaan! Bonuksena tuoreet
mausteet pöydissä.
Fennia-talon ravintolat: Helsingin yliopiston metroaseman yhteydessä käytävällä ennen Finnkinoa
on paljon ravintoloita. Jos UniCafen tarjonta ei nappaa, vaihtoehtoja löytyy Hesburgerista sushiin ja
nepalilaiseen.
Lost in Helsinki: Kaisaniemenkadulla sijaitseva ravintola, josta saa opiskelija-alennusta ja hyviä
burgereita.
Ateneuminkuja: Ateneumin takana sijaitsevalta kujalta löytää esimerkiksi pizzaa ja burgereita
paristakin paikasta. Nurkan takana Mikonkadulla on myös Fafa’s ja korttelin sisäpihalla Santa Fé.

Kahvihampaan kolotukseen:
Steam Coffee: Kahvila Kaisaniemenkadulla. Santsikuppi kuuluu kahvin hintaan ja siitä saa myös
opiskelija-alennuksen.
Espresso House: Minne ikinä katsotkin, näet vähintään yhden kyseisen ketjun kahviloista. Jos
ketjuaspekti ei haittaa, näissä kotoisissa kahviloissa voi viettää tovin jos toisenkin opiskellen tai
kavereita tavaten.
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WELL Kaisa-talo: Kaisa-talon alakerrasta Vuorikadun puolelta löytyy tilava kahvila, jos haluaa lounastaa,
treffata kavereita tai opiskella muttei poistua kampukselta. Yhteydessä toimii myös kirjakauppa.
Fratello Torrefazione: Kauppakeskus Kluuvissa Yliopistokadulla. Mukava tunnelma, kahvin lisäksi
tarjolla maukasta lounasta ja ihanaa gelatoa.
Paulig Kulma: Kluuvissa Kluuvikadun ja Aleksanterinkadun risteyksessä. Viihtyisä kahvila, jossa on
istumapaikkoja kahdessa kerroksessa sisällä ja ulkona.
Karl Fazer Café: Jos haluaa nauttia kahvikupposensa hieman elegantimmassa miljöössä, kannattaa
suunnata Fazeriin Kluuvikadulle.
Roasberg: Mikonkadulla Ateneumin lähistöllä. Tunnelmallinen kahvila, josta saa hyvää kahvia ja näköalan vilkkaaseen keskustaan.

Janoon:
Thirsty Scholar: Opiskelijoiden ja usein myös henkilökunnan suosima rento kuppila Unioninkadulla,
jossa saa kantiskortilla tuntuvan opiskelija-alennuksen tietyistä juomista. Sään salliessa viihtyisä
terassi Topelian sisäpihalla. Tarjolla myös syötävää ja lautapelejä. Kenties loistavasta sijainnista
johtuen usein lähes täysi.
Kallio: Kyllä, viittaa siis kokonaiseen kaupunginosaan. Kallio on täynnä mielenkiintoisia baareja ja
kulmakuppiloita. Kaikki eivät kuitenkaan ehkä ole käynnin arvoisia, mutta koskaan ei voi olla varma.
Kalliossa kiertely toimii myös hyvänä tekosyynä tutustua ihmisiin. Bar21, Lepakkomies, Cella, Siltanen,
Mascot, B12 jne. kannattaa ainakin käydä vilkaisemassa.
Kaisla: Tunnelmallinen oluthuone Fennia-talon edustalla. Ei halvimmasta päästä, mutta tänne
kannattaa tulla, jos mieli tekee erikoisoluita.
Pataässä: Karaokebaari Kruununhaassa Kansallisarkiston toisella puolella Snellmaninkadulla.
Kuulemma julkkisten suosima menomesta.
Marian Helmi: Toinen kuppila Kruununhaassa. Edellistä rauhallisempi. Tuttu myös laulusta ;)

Opiskelija-alennukset
Yllättävän monesta ravintolasta, liikkeestä ja palvelusta saa opiskelija-alennusta, vaikka siitä ei
välttämättä olisikaan mitään näkyvää mainintaa. Kannattaa siis tsekata kaikki alennukset Frankin
sivuilta ja muistaa kaivella tiskeillä opiskelijakorttia taskusta, ettei jää alennuksia saamatta!
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SLANGISANASTO
Ainejärjestö: Saman aineen tai koulutusohjelman opiskelijoiden yhteenliittymä.
Akateeminen vapaus: Opiskella saa suhteellisen vapaasti eikä kukaan kysele perään (paitsi ehkä Kela).
Kannattaa kuitenkin muistaa, että vapaus tuo vastuuta.
Akateeminen vartti: Akateeminen termi, sivistyssana, synonyymi kouluaikojen banaalille termille
”välitunti”. Luennot alkavat varttia yli ja loppuvat (viimeistään) varttia vaille ellei toisin ole mainittu.
Aleksandria: Oppimisen ydin, suuri tietokone”paratiisi” kirjaston yhteydessä Fabianinkatu 28:ssa.
Lukupaikkoja, tietokoneita, ryhmätyötiloja ja printtereitä. Yökäyttöavaimella voi opiskella pitkälle yöhön.
Alina-sali: Uuden ylioppilastalon 3. kerroksessa sijaitseva juhla- ja biletila. Tutustuttaa niin uudet kuin
vanhat opiskelijat rankan työn rankkoihin huveihin.
Botta: Ostrobotniatalo, pohjalaisten osakuntien koti Kansallismuseon naapurissa.
Casa: Casa Academica Lapuankadulla, Keskisuomalaisen Osakunnan ja Hankenin talo kauppiksen
naapurissa.
Domma: Domus Academica. Akateeminen koti akateemisille akateemikoille (tässä tapauksessa
opiskelijoille) Helsingin Kampissa. Halvahkoja solukämppiä, biletoimintaa, ruokaa.
Domus Gaudium: eli ylioppilastalo Helsingin Kampissa kätkee siipiensä suojaan Wiipurilaisen,
Karjalaisen sekä Kymenlaakson osakunnan. Lisäksi täällä saattaa törmätä myös matemaattisluonnontieteilijöihin ja kasvatustieteilijöihin.
Dosentti: Henkilölle myönnetään dosentin arvo, kun hän on väitöskirjansa jälkeen suorittanut tarpeeksi
itsenäistä tutkimustyötä. Luennoi ja ohjaa opiskelijoiden työtä.
Edari: Ylioppilaskunnan edustajisto. Koostuu 60 edaattorista, valitaan vaaleilla joka toinen vuosi.
Seuraavat vaalit syksyllä 2018.
Ekskursio: Retki/vierailu johonkin erityiseen kohteeseen, mahdollisesti vierailukohteen sponsoroimana.
Oiva mahdollisuus tutustua opiskelukavereihin luentosalien ulkopuolella sekä solmia työelämäsuhteita.
Flamma: Yliopiston intranetti. Tiedon aarreaitta ennen Opiskelijan ohjeita, nykyään lähinnä henkilöstön
ja tutkijoiden käytössä.
Frank: Opiskelijakortti, joka kannattaa tilata hyvissä ajoin, sillä korttien valmistuminen kestää pitkään.
Saatavana myös älypuhellinsovelluksena.
Fuksi: Juontuu saksan sanasta Fuchs tarkoittaen kirjaimellisesti kettua, mutta tällä kertaa sinua,
ensimmäisen vuoden opiskelijaa.
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Fuksiaiset: Initaatioriitti ylitse muiden. Ainejärjestöillä/osakunnilla on omiansa, Humanisticumilla
kaikkien humanistien yhteiset. Äärimmäistä hauskanpitoa, joka päättyy yleensä eeppisiin loppubileisiin.
Gradu: Kaikki loppuu aikanaan, niin sinunkin opiskelusi. Maaliviivasi on gradu, ellet valitse tutkijan
kultaista tietä. Tieteellinen tutkielma.
Haalarimerkki: Gotta catch ’em all! Eri värisiä ja muotoisia kangaspaloja, joita ommellaan sormet
verissä haalareihin. Ulkoistettavissa (yleensä) kaljapalkkaa vastaan.
Haalarit: Nykyään jo lähes ylioppilaslakkiin rinnastettavaksi opiskelijasymboliksi noussut univormu.
Suojaa sateelta, pakkaselta ja auringolta. Varmista omalta tuutoriltasi kuinka saat omasi!
Halloped: Hallinnon opiskelijaedustaja. Opiskelija, joka tuo opiskelijoiden äänen kuuluviin
hallinnollisissa elimissä.
HC: Humanisticumista käytetään joskus lyhennettä HC.
Helka: Kirjastotietokanta, joka kattaa yliopiston kirjaston lisäksi monen pienemmän kirjaston aineiston.
Finnasta (helka.finna.fi) löytää kirjojen saatavuustiedot tai linkin elektroniseen aineistoon.
Helka-kortti: Kirjastokortti, jolla kaikista Helka-kirjoista voi lainata kirjoja.
Helmet: Pääkaupunkiseudun yleisten kirjastojen tietokanta. Jos ei Helkasta löydy niin kannattaa
kokeilla myös täältä!
HOAS: Asuntosäätiö, josta saat halvalla katon pääsi päälle ja ohuet seinät ympärillesi. Ensimmäisinä
opiskeluvuosina soluasunnot yleisimpiä, muita vaihtoehtoja kaveriasunnot, perheasunnot ja yksiöt.
HOPS: Henkilökohtainen opintosuunnitelma. Saat noppia tämänkin teosta osana orientoivia opintojasi,
auttaa sinua suunnittelemaan opintojasi. Suunnitelmaa ei kuitenkaan ole pakko orjallisesti noudattaa.
HOPS-ohjaaja: Oppiaineen henkilökuntaa, joiden tehtävänä on opastaa opintojen suunnittelussa.
HYAL: Helsingin yliopiston ainejärjestöläiset. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan ainejärjestöjen etua
ajava järjestö.
HYY: Helsingin yliopiston ylioppilaskunta. Kaikkien meidän yhteinen elin ja isoveli. Valvoo kaikkea
ja kaikkia, myös etujamme. Liittyminen kaikille opiskelijoille pakollista, etuina muun muassa
opiskelijakortti Frank sekä edullinen terveydenhuolto YTHS:llä.
Hämis: Hämäläis-Osakunnan talo Urho Kekkosen kadulla, Kampin naapurissa ja Tavastian yläkerrassa.
Bileitä usein monessakin kerroksessa.
Kaisa-talo: Yliopiston pääkirjasto eli pääkaupunkiseudun siistein kirjasto, josta löytyvät kaikki
keskustakampuksen tärkeimmät kurssikirjat sekä muuta lukemistoa. Paljon lukutilaa, mutta kannattaa
raahautua paikalle jo aamusta, jotta paikkoja riittää.
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Kandidaatti (lyh. kandi): Alempi korkeakoulututkinto, jonka tavoiteltu suoritusaika on kolme vuotta.
Seuraava etappi filosofian ylioppilas -nimikkeen jälkeen.
Kansalliskirjasto: Tutkimuksen teon pyhättö. Löytyy niin vanhempaa kuin uudempaa kirjastoa sekä
kaikki itsenäisen Suomen aikana painetut lehdet ja julkaisut. Tutkijasalissa on yleensä enemmän
lukutilaa kuin Kaisassa.
Kielikeskus: Kieliopintojen suorituspaikka. Alkeista kertaukseen ja kiinasta venäjään, sekä tutkintoon
kuuluvat toisen kotimaisen opinnot.
Konferenssi: Noin vartin tauko sitsien ruokalajien välissä.
Lisensiaatti: Yliopistollinen jatkotutkinto maisterin ja tohtorin tutkintojen välissä.
Maisteri: Näitä meistä tulee isona. Ylempi korkeakoulututkinto, ohjeellinen suoritusaika on kandin
jälkeen kaksi vuotta.
Manta: Havis Amandan patsas Kauppatorin ja Espan puistojen välissä. Mantan syntiset kurvit (ja kivat
hylkeet) juovuttavat vappu toisensa perään opiskelijat vastustamattomaan huumaansa. Lakki päähän
vasta kun Mantakin sen laittaa!
Metsis: Ks. Metsätalo.
Metsätalo: Topelian ja päärakennuksen ohella yksi humanistien keskittymä opiskelijapalveluita ja
dekaania myöten. Klassistis-funktionalistinen arkkitehtuuri kätkee sisäänsä luentosaleja, kielten
opiskelijoita ja UniCafen. Unioninkatu 40.
Moodle: Opettajien käyttämä opetusalusta. Moodlesta löytyvät tehtävien palautuskansiot ja
optimaalisessa tapauksessa myös luentodiat ja muut materiaalit.
Nylle: Nylands nation. Ruotsinkielinen osakunta Kasarmikadulla. Ikimuistoisia juhlia.
Noppa: Opintopiste. Kerää näitä kunnes ei enää tarvitse.
Oili: Lukuvuosi-ilmoittautuminen tapahtuu Oilissa. Tai WebOodissa.
Opiskelijan ohjeet (Guide): Käytännössä kaikki info, jota opiskelija tarvitsee opintojensa tueksi.
Osakunta: Ainejärjestöjen ohella tärkeitä opiskelijatoiminnan väyliä. Samasta maakunnasta kotoisin
olevien yhteenliittymiä, joissa vaalitaan perinteitä ja pidetään hauskaa.
Periodi: Lukuvuosi on jakautunut neljään seitsenviikkoiseen periodiin, joiden välissä on tenttiviikko.
Lisäksi lukukausien alussa ja lopussa on erityisiä intensiiviviikkoja.
Portsu: Porthania Yliopistonkadulla. Luentosaleja, UniCafe ja Oikeustieteellinen tiedekunta.
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Proffa: Herra/Rouva Professori. Lakki päästä ja katse maahan. Emeritus/Emerita – virasta jo
eläköitynyt yksilö, kunnioitettava sellainen.
Pääkkäri: Yliopiston päärakennus, Unioninkatu 34. Se iso, keltainen, joonialaispylväinen siinä
Senaatintorin laidalla valtioneuvoston linnaa vastapäätä. Vanhalla puolella auditorioita, uudella saleja.
Sisu: Vastikään käyttöön otettu opintojen suunnittelutyökalu. Korvaa lopulta WebOodin.
Sitsit: Akateeminen pöytäjuhla. Ruokaa, juomaa, paljon lauluja ja toisinaan muutakin ohjelmaa.
Virallisuus vaihtelee pukujuhlista haalarisitseihin.
Sivistys: Abstraktina käsitteenä lienee kaikille tuttu, mutta tässä yhteydessä Sivistys tarkoittaa
Leppäsuonkadulla sijaitsevaa kattosaunaa, jonka hulppeissa tiloissa on mukava juhlia ja nauttia
löylyistä.
(Humanisti)Speksi: Musikaalinen ja improvisaationtäytteinen opiskelijavoimin toteutettu teatteriesitys.
Melkein jokaisella tiedekunnalla omansa. Humanistien oma speksi sai ensiesityksensä vuonna 2011.
SYL: Suomen ylioppilaskuntien liitto. HYYn kattojärjestö. Edustaa noin 135 000 perustutkintoopiskelijaa.
Tohtori: Korkein yliopistollinen tutkinto. Viimeinen etappi on väitöskirja, joka pätevöittää jatkamaan
tutkijan uraa.
Topelia: Historian ja kulttuurin tutkimuksen oma kortteli, Unionikatu 38. Myös UniCafe löytyy. Aiemmin
venäläinen sotilassairaala. Sisäpihalla sijaitsee Thirsty Scholarin terassi.
Tuutori: Ystäväsi ja opastajasi opintojen alussa. Tutustuttaa opintoihin ja opintojen sivussa käytävään
elämäänkin. Käy ennen pitkää tarpeettomaksi.
Uge: Humanisticumin vihreä ja lonkeroinen maskotti.
Unari: UniCafen lempinimi.
UniCafe: Yliopiston ruokala, josta jokapäiväinen leipä salaatteineen 2,60€ hintaan. Parikymmentä
ruokalaa ympäri Helsinkiä; Ylioppilasaukio, Pääkkäri, Portsu ja Topelia suosituimmat keskustassa.
Unisport: Luentojen lomassa pääsee myös liikkumaan. Lajeja laidasta laitaan, opiskelijaystävälliset
hinnat. Tiloja kaikilla kampuksilla.
Uusi: Uusi ylioppilastalo (valmistui 1910), Mannerheimintie 5. Järjestötoiminnan Mekka ja HYY:n
keskus, Wanhan vieressä. Sisällä osakuntien tiloja, Alina-sali, Humanistiklusteri ja HYY:n toimisto.
Valiokunta: HYY:ltä löytyy mm. järjestövaliokunta, kehitysyhteistyövaliokunta, kaksikielisyysvaliokunta
ja opintovaliokunta. Valiokuntaan voi liittyä missä vaiheessa vuotta tahansa. Hauskaa tekemistä ja
pohtimista yhteisen aiheen äärellä.
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Wanha: HYY:n omistama Vanha ylioppilastalo, Uuden vieressä. Kahvia, pullaa, legendoja ja stimuloivia
virvokkeita. Myös livemusiikkia.
WebOodi: Opintosuoritusten aarrearkku, josta näkee niin oman tehokkuuden kuin tehottomuudenkin.
Siellä voit ilmoittautua kursseille, tulostaa epävirallisen opintosuoritusotteen ja tutkia opinto-oppaita.
Yliopistonlehtori: Opetusvirka, lisänä hallinnointia ja tutkimusta. Vaaditaan tohtorin tutkinto.
Ylkkäri: Ylioppilaslehti, putoaa postiluukustasi lukuvuoden aikana kerran kuukaudessa.
YTHS: Yliopistolaisen terveydenhuolto. Jonotusaika on noin kuukausi, joten pipit kannattaakin siis
ennakoida hyvissä ajoin. Akuutissa hädässä kannattaa soittaa heti aamulla klo 8.00, jos haluaa päästä
samana tai seuraavana päivänä lääkäriin.
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SITSIOPAS
Sitsit eli akateeminen pöytäjuhla on eräs vahvimmista yliopistoperinteistä. Ruotsista meille rantautunut
konsepti on juurtunut hyvin suomalaiseen opiskelijakulttuuriin, vaikka sitsikäytännöissä onkin
variaatiota laajasti niin kaupunkien, tiedekuntien kuin järjestöjenkin välillä. Sitsien sisin olemus eli
ruoan, juoman ja laulun pyhä kolminaisuus on kuitenkin säilynyt kautta aikojen muuttumattomana ja
varmaa onkin se, että äänen saa käheäksi ja ruoka nautitaan kylmänä, mikäli laululta ehtii.

Etiketti
Sitsitapahtuma alkaa usein cocktail-tilaisuudella, josta alkumaljan ja rennon jutustelun jälkeen
siirrytään melko pian pöytään. Nykyään vakiintuneen tavan mukaisesti pöytäosuus koostuu alku-,
pää- ja jälkiruuasta, joiden välissä pidetään konferenssit eli noin vartin tauot. Pöydästä nouseminen
ruokalajien aikana ei yleensä ole suotavaa, joten kaikenlaisen nenän puuteroimisen tulisi tapahtua
tauon aikana.
Yleisperiaatteena sitseillä on puheenvuoron kunnioitus, joten jonkun toivoessa laulua tai pitäessä
puhetta tulisi muiden pysyä hiljaa ja jatkaa syömistä vasta, kun laulu on laulettu. Jokaisen laulun
jälkeen on tapana skoolata pöytäseuralle katsoen heitä samalla silmiin. Perinteinen skoolaustapa
(esim. vasen-oikea-eteen) on yleensä perustunut sitsaajien plassaamiseen sukupuolen perusteella
tai värikoodattuja serviettejä käyttämällä, mutta Humanisticumin sitseillä on viime aikoina suosittu
vinoskoolausta. Skoolaussuunnat saattavat aluksi aiheuttaa hämmennystä, mutta sitseillä opastetaan
ja aina voi vilkaista vieruskavereilta mallia.
Joillakin järjestöillä on käytössä rangaistukset, mikä kuulostaa ehkä pahemmalta kuin onkaan. Rankkua
voi saada esimerkiksi puheen pitäjän päälle puhumisesta, puhelimen näpräämisestä tai laulunjohtajan
epäkunnioittavasta puhuttelusta. Rankkukäytännöissä on variaatioita, joten oman järjestön tavat oppii
vaikka kantapään kautta tai selvittämällä etukäteen ennen ensimmäisiä sitsejä.
Sitseillä on usein joku teema, jonka ympärille esimerkiksi menu ja koristelut on rakennettu ja mikä
näkyy myös pukukoodissa. Koristeluihin on usein nähty vaivaa, ja on järjestäjiä kohtaan kohteliasta
kunnioittaa teemaa. Teeman luova toteuttaminen pukeutumisessa on siis erittäin suotavaa, mutta
myös puku tai cocktail-mekko toimii lähes aina ja teema voi näkyä pienestikin. Ajatus on tärkein!

Laulaminen
Laulut ovat sitsien suola ja suurin osa pöytäosuudesta kuluukin niiden parissa. Laulut lauletaan yleensä
joko laulukirjasta tai erillisestä printatusta tai digitaalisesta laulumonisteesta (lärpäkkeestä!). Moniin
lauluihin liittyy hieman epävirallisempia lisäsäkeistöjä, jotka täytyy vain sitsaamalla opetella tai kopioida
naapurin laulukirjasta. Useilla järjestöillä on omat laulukirjansa, ja näin on myös Humanisticumilla.
Sitseillä joko on tai ei ole laulunjohtaja, joka määrää laulettavat laulut ja hoitaa niiden toivomisen. Mikäli
näin ei ole tai laulunjohtaja salliii vapaan toivomisen, voi lauluja toivoa kilistämällä aterimellaan lähintä
vesikannua tai viinipulloa (perinteisesti on kilistetty viinilaseja, mutta muutamien sirpaleiden jälkeen on
turvauduttu jykevämpiin astioihin), esittelemällä itsensä ja sen jälkeen toivomalla haluamaansa laulua.

16

Yleensä laulun tovoinut henkilö aloittaa laulun, mutta tämän voi delegoida myös laulunjohtajalle
tai jollekulle muulle. Usein tietyt laulut voivat profiloitua sitsaajien mielissä vaikkapa ennemmin
jälkiruokalauluiksi kuin alkuruualle sopiviksi, mutta tämä ei yleensä estä niiden toivomista muissakin
kohdissa. Muutaman laulun tapauksessa käytännöt ovat kuitenkin tiukemmat (ja järjestäjätahon
mukaan vaihtelevat). Humanisticumin sitsit alkavat (lähes) aina laulunjohtajan aloittamalla Helan
Gårilla, ja päättyvät Fuksilauluun. Näiden kappaleiden suhteen olisikin toivottavaa, ettei niitä pyydetä
muissa kohdissa.

Sitsitarjoilut
Sitseillä saa yleensä syödä kolmen ruokalajin edestä tapahtuman järjestäjien valmistamaa (tai muualta
hankkimaa) ruokaa. Tarjoilut liittyvät usein sitsien teemaan, ja menuun on hyvin mahdollisesti päässyt
tutustumaan jo ilmoittautumisen yhteydessä. Ruoka on mahdollisuuksien mukaan maittavaa, mutta
ehtii todennäköisesti laulun ja ilakoinnin lomassa jäähtyä ennen syödyksi tulemista.
Sitsipöytään kuuluu tyypillisesti ainakin pari lasillista viiniä, kirkas alkusnapsi ja ehtymättömät kannut
raikasta vettä. Hyvällä tuurilla tarjolla on myös pöytäosuutta edeltävä alkumalja, jälkiruokaviinaa ja
vapaavalintainen annosmäärä mieltymysten mukaisia mietoja (itse maksettuna tai salakuljetettuna).
Jälkiruualla tarjoillaan perinteisesti myös kahvia ja teetä.

VUOSIJUHLAETIKETTI
Vuosijuhlat ovat monelle järjestölle akateemisen vuoden kohokohta, joskin tapoja järjestää kyseiset
pippalot on yhtä monta kuin on vuosijuhlia. Toisissa järjestöissä vuosijuhla järjestetään joka vuosi, kun
taas pienemmissä voi olla hyvinkin tavallista juhlistaa vain pyöreitä vuosia. Juhlien arvokkuus myös
vaihtelee: siinä missä toinen järjestö viettää vuosijuhliaan klusterisitsien merkeissä, toinen saattaa
järjestää monisatapäiselle juhlaväelle ravintolaillallisen cocktail-tilaisuuksineen erilaisten esitysten,
puheiden ja kenties tanssienkin säestämänä.
Pukukoodi vuosijuhlilla on usein tiukempi kuin tavan pöytäjuhlassa. Tumma puku tai iltapuku on melko
yleinen pukukoodi, ja asuun kuuluvat myös järjestönauha ja mahdolliset arvomerkit. Järjestönauhan
kiinnittämiseen löytyy vinkkejä Googlesta, josta voi myös tarkastaa vaikka joka vuosi, miten se nauha
taas taiteltiinkaan ruusukkeeksi.
Kullakin järjestöllä on perinteensä ja kattavaa ohjeistusta vuosijuhlaetiketistä on mahdotonta antaa,
joten kannattaa udella oman aineen vanhemmilta opiskelijoilta käytännön vinkkejä. Nyrkkisääntönä
voitaneen tosin sanoa, että vuosijuhla on arvokas tilaisuus, joka edellyttää asianmukaista käytöstä ja
huoliteltua olemusta. Usein vuosijuhlille on myös tapana kutsua kunniavieraaksi esimerkiksi opettajia,
mikä tuo oman arvokkuutensa tilaisuuteen - proffan vieressä ei ole kiva örveltää. Järjestöt kuitenkin
huolehtivat siitä, että juhlavuosivieraat ovat käytännön seikoista kartalla, joten kannattaakin olla huoleti
ja nauttia juhlahumusta. Kuten vanha sanonta kuuluu, vujut ovat ihmisen parasta aikaa!
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HUMANISTIN VUOSIKALENTERI 2019–2020
26.8.–1.9. Intensiivijakso eli fukseille tutummin orientaatioviikko

2.9.–20.10. Ensimmäinen opetusperiodi
2.9. Avajaiskarnevaali. Lukukauden avajaiset: järjestöesittäytymisiä, viiniä, katusitsejä ja kaikkea
muuta. Hyvä tilaisuus hankkia haalarimerkkejä pikkurahaa vastaan.
27.9. HYY:n Fuksiseikkailu. Yksi vuoden suurimmista fuksitapahtumista kattaa koko yliopiston. Paljon
erilaista nähtävää ja koettavaa sekä mainio tapa tutustua muidenkin tiedekuntien opiskelijoihin.
20.9. Humanisticumin fuksisitsit. Fuksisyksyn ehdoton kohokohta, kun fuksit tutustutetaan
akateemisen pöytäjuhlan saloihin!
30.9. Humanisticumin fuksiaiset. Fuksiaisten aatelia. Koe tiedekunnan koko kirjo ja tutustu muihin
humanistiopiskelijoihin yli oppiainerajojen.
2.10. Limeksen appro. Hauska tapa tutustua muihin opiskelijoihin pääkaupunkiseudulla. Järjestävänä
tahona toimii yksi Kumpulan suurimmista ainejärjestöistä. Kierretään (keskustan) baareja ja pidetään
hauskaa. Myös alkoholittomalla pärjää!
21.10.–4.11. Humanistien kulttuuriviikot. Humanisticumin perinteiset kulttuuriviikot järjestetään tänä
vuonna appron muodossa. Kerää passiisi leimoja eri humanistijärjestöjen tapahtumista!
26.10. Humanisticumin 53. vuosijuhla. Tiedekuntajärjestön vuosijuhlille ovat kaikki tervetulleita
nauttimaan hyvästä ruoasta, juomasta ja ennen kaikkea seurasta!
21.10.–27.10. Tentti- ja lukuviikko

28.10.–15.12. Toinen opetusperiodi
23.11. HYY151. 151-vuotiaan ylioppilaskunnan juhlamenoihin kuuluu vuosijuhla sekä synttäripirskeet
Wanhalla ylioppilastalolla. Jatkoille kannattaa tulla, vaikkei pöytäjuhlaan osallistuisikaan.
marraskuu-joulukuu: Monen ainejärjestön (ja Humanisticumin) vaalikokoukset. Jos haluat toimintaan
mukaan, seuraa ainejärjestösi tiedotuslistaa!
6.12. Itsenäisyyspäivä. Ylioppilailla on oma soihtukulkue, joka lähtee Hietaniemen hautausmaalta
ja kulkee Mannerheimin hautajaissaaton reittiä vastakkaiseen suuntaan. Kaikki ylioppilaat ovat
tervetulleita!
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18.12. Humanisticumin pikkujoulusitsit. Humanisticumin pikkujoulusitsit tarjoavat humanistikansalle
piristystä pimeimmän vuodenajan keskelle.
16.12.–20.12. Tentti- ja lukuviikko
21.12. Syyslukukausi päättyy virallisesti, aika lähteä joulun viettoon!

2.1.–12.1. Intensiivijakso
13.1. Kevälukukausi alkaa

13.1.–1.3. Kolmas opetusperiodi
25.2. Laskiaistiistai. Kaikki pulkkamäkeen Ullanlinnanmäelle! Termarit ja liukurit mukaan!
30.4.–1.5. Vappu! Lakki päähän vasta kun Manta sen saa! Aattona Humanisticumin vappuvastaanotto
Uudella, Vappupäivänä piknik Ullanlinnanmäellä.
13.5. Floran päivä. Yliopistoyhteisön jokavuotinen kevätjuhla järjestetään vuosittain eri kampuksella.
Ohjelmassa on mm. maukkaita tarjoiluja, kampuskierroksia ja muita aktiviteetteja.
2.3.–8.3. Tentti- ja lukuviikko

9.3.–3.5. Neljäs opetusperiodi
TBA Helsinginkadun Appro. Kevään suurin baarikierros järjestetään Kalliossa, jossa yleensä on päästy
jo nauttimaan keväisistä keleistä.
4.5.–10.5. Tentti- ja lukuviikko
4.5.–29.5. Intensiivijakso

...eikä siinä vielä kaikki!
Häppeninkiä on luvassa tasaiseen tahtiin ympäri vuoden ja pienemmistä tapahtumista tiedotetaankin
yleensä vain muutamaa viikkoa aikaisemmin. Ei siis tarvitse huolehtia, että kalenteri jäisi tyhjäksi!
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HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ
Helsingin yliopisto
Helsingin yliopiston kirjasto
Helka-tietokanta
Opiskelijan ohjeet
Uudelle opiskelijalle
Opintoni
Humanisticum
HYY – Helsingin yliopiston ylioppilaskunta
Frank – opiskelija-alennukset
HOAS
Reittiopas
Unisport
YTHS
Tiedekulma
UniCafe
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