Hei uusi psykologian fuksi!
Onnittelut kaikille fukseille ja maisterifukseille opiskelupaikasta, ja tervetuloa Helsingin yliopiston
psykologian opiskelijoiden timanttiseen joukkoon!
Tästä alkaa tapahtumarikas ja ikimuistoinen fuksivuosi, jota muistelet lämmöllä vielä kiikkustuolissasi. Vuosi tulee pitämään sisällään opiskelua upean aineen parissa, uusia ystäviä, paljon erilaisia
tapahtumia sekä ainutlaatuisia kokemuksia.
Teitä opastamaan ja opintojenne alkua vauhdittamaan on rekrytoitu meidät tutorit. Tehtävänämme on auttaa sinua tutustumaan opiskelutovereihisi, oppiaineeseemme ja yliopistoelämään. Esittelyt meistä löydät Kompleksin lehden numerosta 2/2018, joka löytyy ainejärjestömme Kompleksin nettisivuilta (www.kompleksi.org ja kohdasta KOMPLEKSI-LEHTI). Lehdessä esitellään myös
Meilahden kampusta sekä Kompleksia teille fukseille.
Syksyn alussa uuden tiedon tulva voi pistää pään pyörälle, mutta ei huolta; kaikkea tietoa ei
tarvitse omaksua yhdellä kerralla, vaan meiltä voit huoletta tulla kysymään niin pienistä kuin
suuremmistakin asioista. Yhteystietomme löytyvät seuraavalta sivulta, voit ottaa meihin yhteyttä
joko sähköpostilla tai puhelimitse jo kesän aikana. Tyhmiä tai huonoja kysymyksiä ei ole!

Tapaamme ensimmäisen kerran perjantaina 24.8.2018, jolloin lähtee käyntiin reilun kahden viikon
mittaiset ja intensiiviset orientoivat viikot. Tälle ajalle mahtuu paljon erilaisia tapahtumia, joissa
saat tietoa opiskelusta ja pääset tutustumaan mahtaviin opiskelukavereihin. Kannattaa siis jo nyt
varmistaa, että kalenteri on kyseisillä viikoilla mahdollisimman tyhjä, eikä mikään estä
heittäytymästä rohkeasti fuksiuden vietäväksi.

Tiedossa on muun muassa infoja, illanviettoja, bileitä ja paljon uusia kokemuksia. Alkoholi on
tapahtumissa sallittua, mutta ei missään nimessä oletusarvoista tai edellytyksenä toimintaan
osallistumiselle. Suosittelemme osallistumaan erilaisiin tapahtumiin ennakkoluulottomasti,
avoimesti ja aktiivisesti. Fuksivuosi on korvaamaton kokemus ja toivomme, että siitä tulee
sinullekin ikimuistoinen!

Ohessa saat tutoreiden yhteystiedot, fuksitoiminnan aikataulun, fuksin kätevän muistilistan ja pari
apukarttaa. Oma tutorisi soittelee sinulle vielä elokuussa muutama päivä ennen ensimmäistä
tapaamista. Älä siis pelästy tutorin numeroa puhelimessasi. Lisäksi voit liittyä Facebookissa Psykan
fuksit 2018 –ryhmään, johon päivitämme tietoja kaikkiin fuksitapahtumiin liittyen. Huolehdimme
kuitenkin siitä, että tieto kulkee myös muita reittejä pitkin - Facebook ei ole edellytyksenä

tapahtumiin osallistumiselle. Toivomme myös hartaasti, että käyt täyttämässä
ennakkotietolomakkeen. Näin me tutorit saamme yhteyden sinuun ja pystymme välittämään
tietoa syksyn tapahtumista.

Oikein lämpimästi tervetuloa psykoilun pariin, nähdään alkusyksyllä! Rattoisaa kesää toivottaen,
Heidi, 2 kpl Pinjaa, Tanja, Eetu, Suvi, Eve, Minea, Valma ja Aada.

Heidi Laukkanen
Tutorvastaava
050 322 4041
heidi.laukkanen[at]helsinki.fi

Pinja Huotari
050 533 3664
pinja.huotari[at]helsinki.fi

Tanja Tentke
044 976 2912
tanja.tentke[at]helsinki.fi

Eveliina Ylipiha
050 531 3463
eveliina.ylipiha[at]helsinki.fi

Eetu Vilminko
050 430 3338
eetu.vilminko[at]helsinki.fi

Pinja Haapala
040 507 7332
pinja.haapala[at]helsinki.fi

Suvi Kangas
044 512 1996
suvi.kangas[at]helsinki.fi

Minea Antila
040 748 3131
minea.antila[at]helsinki.fi

Valma Wuori
040 0170 184
valma.wuori[at]helsinki.fi

Aada Ståhl
045 632 5314
aada.ståhl[at]helsinki.fi

Fuksitoiminnan aikataulu
Merkitse seuraavat päivämäärät ylös! ☺ Kaikki tapahtumat on tarkoitettu niin fukseille kuin
maisterifukseillekin. Jos et jostain syystä pääse osallistumaan johonkin tapahtumaan heti sen
alkaessa, voit aina liittyä seuraan myöhemminkin. Kannattaa informoida tästä tutoriasi ja
varmistaa porukan sijainti. Huomioi, että muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia (esim. säävaraus).
Aikataulumuutoksista pyritään tiedottamaan hyvissä ajoin. Huomioithan, että käytämme jonkin
verran julkisia liikennevälineitä, joten varaathan mukaasi matkakortin tai bussirahaa.

PE 24.8.2018 ENSIMMÄINEN TAPAAMINEN KLO 12, MEILAHDEN
KAMPUS, Biomedicum
Ensimmäisessä tapaamisessa tapaat toiset fuksit, tutorit sekä pääsykokeentekijät, jotka ovat myös
tulevia luennoitsijoitasi. Tutorit, jotka tunnistat liloista haalareista, ovat sinua vastassa Meilahden
kampuksella ja johdattavat sinut oikeaan paikkaan. Ensimmäinen tapaaminen järjestetään
Biomedicum 1:ssä, seminaarihuone 3:ssa. Sen jälkeen jatkamme tutoreiden johdattamana
pienempiin tiloihin tutustumaan toisiimme. Meilahteen pääsee keskustasta busseilla ja raitiovaunu
numero neljällä. Kannattaa tallentaa tutoreiden numerot puhelimeen jo nyt! Alkuesittelyjen
jälkeen käymme syömässä Keskustan Ylioppilasaukion Unicafe-ruokalassa. Jotta saat ruoan
opiskelijahintaan, ota mukaan hyväksymiskirje, henkilöllisyystodistus ja Helsingin Yliopiston
Ylioppilaskunnan jäsenmaksun maksukuitti, jos et ole vielä saanut opiskelijakorttia (myös
opiskelijakortin Frank App -sovellus käy). Ruokailun jälkeen siirrymme kaupan kautta
ainejärjestötiloihimme Gustavus Rexille eli tuttavallisemmin Rexille (Leppäsuonkatu 11). Varaa
mukaasi myös matkakortti tai bussirahaa, sillä siirrymme Rexille julkisilla kulkuvälineillä! Päivä on
pitkä, joten varaa mukaasi energiaa ja tarvittaessa syötävää ja juotavaa. Ilta jatkuu Rexillä
myöhään. ILMOITATHAN jollekin tutoreista, jos et pääse ensimmäiseen tapaamiseen!

LA 25.8.2018 FUKSIPICNIC KLO 13, YHTEISLÄHTÖ
RAUTATIEASEMAN PÄÄOVILTA (Kaivokatu, isot kiviset miehet)
Lauantaina jatkamme toisiimme tutustumista puistoilun merkeissä sään salliessa. Luvassa on
leikkejä, lautapelejä ja rentoa elokuun tunnelmaa! Tuomalla mukanasi 2 €, pääset nauttimaan
tutoreiden valmistamista picnic-herkuista, mutta omaa ruokaa ja juomaa voi halutessaan ottaa
mukaan. Illan tullen siirrymme jatkoille, joista infotaan tarkemmin myöhemmin. Mikäli et ehdi
yhteislähtöön, ota yhteyttä tutoreihin ja varmista sijainti!

MA 27.8.2018 KESKUSTAKAMPUSRUNDI KLO 14
YHTEISLÄHTÖ TUOMIOKIRKON PORTAILTA (Senaatintori)
Vaikka opiskelutilamme ovat Meilahdessa, on keskustassa ja keskustakampuksella paljon paikkoja,
joita varmasti tulet käyttämään opiskelujen aikana. Kierrämme tärkeimmät kohteet
keskustakampusrundilla, mm. Kaisa- kirjaston, päärakennuksen ja keskustan unicafe-ruokalat.
Samalla voit hankkia kirjastokortin & lukuvuositarran opiskelijakorttiin. Rundin jälkeen siirrymme
Kaisaniemen puistoon pelailemaan ja viettämään päivää sekä tutustumaan toisiimme lisää.
Puistosta siirrymme jatkoille Cafe Mascotiin, Kallioon.

TI 28.8.2018 MEIKKURUNDI & FUKSIPESIS
KLO 13, YHTEISLÄHTÖ TERKON EDESTÄ MEIKKURUNDILLE
KLO 17 FUKSIPESIS
Aloitamme päivän kiertämällä oman kampuksemme Meilahden tärkeimmät ja kuumimmat
kohteet. Tämän jälkeen on ruokailun vuoro, ja illalla on luvassa legendaarinen pesistaisto!
Lisätietoa yhteislähdöstä, sijainnista sekä muusta mahdollisesta tulossa myöhemmin. Olit sitten
pesiksen supertähti, peruspelaaja tai räpylään tähän asti tarttumaton, sinua tarvitaan mukaan!
Pesiksen jälkeen on mahdolliset jatkot.

KE 29.8.2018 OPINTOSUUNNITELMA-INFO UUSILLE
OPISKELIJOILLE, ATK-INFO JA FUKSISUOKKI
KLO 10-12 OPS-info (Biomedicum, seminaarihuone 3)
KLO 13-14 ATK-info (Biomedicum, seminaarihuone 3)
KLO 15 -> Fuksisuokki (Yhteislähtö Senaatintorilta, Tuomiokirkon portailta)
Fuksisuokki on perinteeksi muodostunut psykojen yhteinen picnicretki Suomenlinnaan. Suokissa
pääset tutustumaan lisää muihin fukseihin ja vanhempiin psykan opiskelijoihin. Luvassa leikkejä,
pelejä sekä loppukesän fiilistelyä. Ota mukaan picnicvarusteet: eväät, viltti ja säänmukaiset
vaatteet. Iltaa jatketaan yhdessä Cafe Mascotissa.

TO 30.8.2018 TERVETULOA TIEDEKUNTAAN -INFO & REHTORIN
KÄTTELY
KLO 12-15 Tervetuloa tiedekuntaan -info, Biomedicumin luentosali 1
KLO 16:30 Rehtorin kättely Päärakennuksen juhlasalissa, yhteislähtö Terkon
edestä KLO 15:45
Yhteinen tervetuliaistilaisuus kaikille Lääketieteellisen tiedekunnan koulutusohjelmille. Ohjelmassa
dekaanien tervehdys, koulutusohjelmien johtajien esittäytyminen, hyvinvointi- ja turvallisuusasiaa.
Tämän jälkeen käydään pikaisesti syömässä, minkä jälkeen suuntaamme perinteikkääseen ja
ainutkertaiseen Helsingin yliopiston rehtorin kättelyyn. Yhteislähtö Terkon edestä klo 15:45.
Rehtorin kättelyn jälkeen ilta jatkuu Cafe Mascotissa.

LA 1.9.2018 TUTUSTUMISBILEET GUSTAVUS REX
KLO 17 YHTEISLÄHTÖ RAUTATIEASEMAN PÄÄOVILTA
Viikko huipentuu tutustumisbileisiin! Luvassa yllätysohjelmaa, tutustumista ja juhlintaa! Paikalla
Rexillä tulee olla viimeistään klo 18, sillä ohjelmaa on runsaasti heti alusta alkaen. Tarjolla on
pientä naposteltavaa, mutta kannattaa ottaa isomman nälän varalta omat ruoat ja juomat
mukaan. Loppuillasta seuraamme liittyvät vanhemmat psykot.

MA 3.9.2018 TERVETULOA PSYKOLOGIAAN -TILAISUUS,
AVAJAISKARNEVAALIT JA FUKSIDISKO
Tervetulotilaisuus klo 10-12 (Haartman-instituutti, Sali 2)
KLO 13 Yhteislähtö Avajaiskarnevaaleille Terkon edestä
Infosta siirrytään yhteislähdön kautta Helsingin Yliopiston Avajaiskarnevaaleille Päärakennukselle,
jossa pääset tutustumaan ja näkemään mitä kaikkea yliopistoelämä pitää sisällään. Esittäytymässä
yliopiston eri ainejärjestöt ja osakunnat. Mahdollisuus tutustua myös yliopiston
harrastetarjontaan. Avajaiskarnevaaleilla on esittäytymässä myös ihana ainejärjestömme
Kompleksi ja tällöin on mahdollisuus liittyä jäseneksi. Liittymismaksu on 5 euroa ja tähän kuuluu
haalarimerkki. Karnevaaleilla on myynnissä myös lukuisia haalarimerkkejä, joista kannattaa käydä
nappaamassa siisteimmät! Ota siis käteistä mukaan.
Iltaa on mahdollista jatkaa osakuntien järjestämässä Fuksidiskossa, jossa pääset tutustumaan
myös muiden alojen fukseihin. Sisäänpääsy on ilmainen fukseille, kunhan nappaat
Avajaiskarnevaaleilta mukaasi Fuksidisko-haalarimerkin tai esität opiskelijakorttisi sisään tullessa.
Löydät lisätietoa Fuksidiskosta FB-tapahtumasta ”Fuksidisko – Gulisfest 2018”.

TI 4.9.2018 RUNNING DINNER KLO 17
YHTEISLÄHTÖ RAUTATIEASEMAN PÄÄOVILTA (Kaivokatu, isot kiviset miehet)
Tässä tapahtumassa pääset herkuttelemaan hyvällä ruoalla vanhempien psykojen luokse!
Tarkoituksena on kiertää ryhmässä alku-, pää-, ja jälkiruoalla eri paikoissa. Ruokakulujen
kattamiseksi varaudu pieneen maksuun. Kierroksen jälkeen jatkamme iltaa Cafe Mascotissa.

TO 6.9.2018 TIEDEKUNNAN TIEDOTUSTILAISUUS
KLO 9-15
Yliopistopalveluiden esittäytymispäivä kaikille tiedekunnan opiskelijoille Biomedicumin luentosali
1:ssä, klo 9-15.

LA 8.9.2018 FUKSIKASTE
Tätä perinteistä tapahtumaa et halua missata! Orientaatioviikot huipentuvat legendaariseen
fuksikasteeseen. Kasteen selvitettyäsi olet täysivaltainen psykologian opiskelija ja osa Kompleksia.
Ilta jatkuu huikeissa tunnelmissa Rexillä.

TI 11.9.2018 YLIOPISTO-OPISKELUN TOP-VINKIT
Pyöriikö päässä miljoona kysymystä? Onko opiskeluun liittyvät asiat epäselviä? Ei hätää, tämä ilta
on suunnattu erityisesti niille, jotka opiskelevat ensimmäistä kertaa yliopistossa. Tutorit ovat
vastaamassa kaikkiin opiskeluun liittyviin kysymyksiin. Luvassa rentoa hengailua ja jutustelua.
Täällä myös Kompleksin hallitus esittäytyy, on mahdollista liittyä Kompleksiin ja myös Speksi ja
lääkiksen kerhot esittäytyvät. Erittäin paljon hyödyllistä infoa siis tiedossa!

KE 12.9.2018 HELSINKI-SEIKKAILU JA ALFAJAISTEN JATKOT
Tällä seikkailulla pääse tutustumaan iki-ihanaan kaupunkiimme hauskalla tavalla yhdessä muiden
fuksien kanssa. Lisää tietoa tapahtumasta myöhemmin, pysy kuulolla! Jatkamme iltaa lääketieteen
opiskelijoiden alfajaisten jatkoilla, joissa mahdollisuus tutustua tiedekuntakavereihimme.

PE 14.9.2018 MEIKUN-MESTARUUS, eli MM-2018
Viime vuonna legendaksi muodostunut yhteistapahtuma logopedian fuksien sekä lääketieteen ja
hammaslääketieteen alfojen (lääkiksen nimitys fukseille) kanssa. Luvassa hilpeän hauskaa
ohjelmaa, josta lisää tietoa myöhemmin. Hyvä tilaisuus tutustua lääkiksen muiden alojen
opiskelijoihin. Tätä ei kannata jättää välistä!

MUITA JA MYÖHEMPIÄ TAPAHTUMIA, JOISTA INFOA TULEVAISUUDESSA:
5.9 Club Candy: Lääkiksen kauden avajaisbileet
28.9 HYY:n Fuksiseikkailu: Ympäri Helsinkiä järjestettävä rastimuotoinen tapahtuma kaikille
Helsingin yliopiston uusille opiskelijoille
12.10 Fuksisitsit
27.10 SPOL:n vujut
22.11 PSYLIN saunailta
24.11 HYY:n 150v. -vujut
Tutkimusbileet

SPOLSKIS
Fuksimökki
Kompleksin kalliokierros
Rajatilabileet
Pikkujoulut

VUONNA 2019:
Haalaribileet
Lääkiksen superristeily
SPOL-risteily

FUKSIN KÄTEVÄ MUISTILISTA

Mikäli olet hämmentynyt saamastasi informaation määrästä, ei hätää! Tässä tiivistettynä
muutama pointsi:
● Liity facebookissa Psykan fuksit 2018 -ryhmään! Siellä jaetaan kaikenlaista hyödyllistä infoa. Älä
kuitenkaan huoli; jos sinulla ei ole facebookia, lähetämme samat infot sähköpostitse!
● Täytä taustatietolomake, ellet jo sitä tehnyt! Näin varmistat, että pysyt ajan tasalla
tiedotuksesta.
● Maksa HYY:n jäsenmaksu ja ilmoittaudu paikalla olevaksi!
● Tilaa opiskelijakortti (myfrank.fi). Opiskelijakortti on virallinen keinosi todistaa olevasi opiskelija
kaikissa yhteyksissä. Kortilla saat alennuksia ja etuja monista paikoista (mm. VR, YTHS, UniCafe).
Kannattaa ehdottomasti tilata mahdollisimman nopeasti. Lukuvuositarran opiskelijakorttiin voi
hakea opiskelijaneuvonnan palvelupisteistä, esim. Kaisa-kirjastosta Keskustakampusrundilla.
● Koska opiskelijakortin saaminen luultavasti kestää, maksujen kuitit kannattaa säilyttää
(lukukausimaksu ja opiskelijakortin maksu). UniCafessa (hyyravintolat.fi/unicafe) olet oikeutettu
opiskelijahintaiseen (2.6€) ateriaan todistamalla henkilöllisyytesi ravintolan kassalla yhdessä
läsnäolotodistuksen tai maksukuitin (HYY:n lukukausimaksu) kanssa. Kortista on saatavilla myös
mobiilisovellus, joka on kätevä erityisesti opiskelujen alussa orientoivilla viikoilla, mikäli kortti ei
ole vielä ehtinyt saapua tai et ole ehtinyt hankkia lukuvuositarraa.

● HOAS:ilta (hoas.fi) voi hakea edullisia opiskelija-asuntoja. Asuntohakemus kannattaa jättää
mahdollisimman pian, sillä syksyllä on paljon ruuhkaa. Myös osakunnat ovat huomionarvoinen
vaihtoehto asunnon hakemiseen!
● Hanki HSL:n joukkoliikenteen (hsl.fi) matkakortti. Matkakorttiin pitää päivittää
asiakkuusryhmäksi ”opiskelija”, jotta saat alennuksen. Tämä hoituu ainakin yliopiston
Pääkirjastossa (Kaisa-kirjasto) tai HSL:n toimistossa Rautatieaseman alla asematunnelissa.
Reittiopas (reittiopas.fi) on eksyville ja eksymättömille erittäin kätevä apuväline!
● Hae opintotukea Kelalta (kela.fi), mikäli sitä tarvitset. Myös yleistä asumistukea voit hakea, kun
sinulla on vuokrasopimus. Tämänkin kanssa kannattaa toimia ajoissa.
● Hanki kirjastokortit: yliopiston kirjastojen Helka-kortin voit tilata kätevästi netistä
(helsinki.fi/kirjasto -> https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/44022/lomake.html). Helka-kortin
lisäksi pääkaupunkiseudun yleinen Helmet-kortti (helmet.fi) voi olla hyödyllinen.
● Nouda ylioppilaskalenterisi yliopiston pääkirjastolta (Kaisa-kirjasto). Kalenterin voit napata
mukaasi myös orientoivien viikkojen Keskustakampus-kierroksella.
● Yliopiston sivut löydät osoitteesta helsinki.fi/yliopisto, Lääketieteellisen tiedekunnan sivut
osoitteesta https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta ja Psykologian oppiaineen sivut
osoitteesta https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/psykologia
● Käytännön asioita ehtii hoitaa opiskelujen alkaessakin, mutta yleensä nopeus on valttia. Muista
kuitenkin hengittää, iloita ja rentoutua ennen intensiivistä orientoitumista jännittävään
yliopistoelämään ☺

• MIKÄ ON KOMPLEKSI?
-> Kompleksi on Helsingin yliopiston psykologian opiskelijoiden ainejärjestö, johon kuuluu
kutakuinkin kaikki psykologiaa pääaineenaan opiskelevat. Kompleksi järjestää bileitä, tapahtumia,
hoitaa psykologian opiskelijoiden edunvalvontaa ja on helpoin reittisi muun muassa muiden
kaupunkien psykoihin. Kompleksiin pääset liittymään syksyn aikana ainakin yliopiston
Avajaiskarnevaaleilla. Kompleksi löytyy Facebookista nimellä Kompleksi RY. Ainejärjestön
nettisivut löydät osoitteesta http://blogs.helsinki.fi/jrj_komp/ . Sivuilta löydät myös Kompleksilehden numerot!

MUUT LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN AINEJÄRJESTÖT
Lääketieteellisessä tiedekunnassa toimii Kompleksin lisäksi neljä muuta ainejärjestöä, joiden
tarkoituksena on toimia jäsenistönsä edustajana sekä etujen ajajana opinnollisissa, ammatillisissa
ja sosiaalisissa asioissa.

-> Lääketieteenkandidaattiseura (LKS) on Helsingin Yliopiston lääketieteen opiskelijoiden
ainejärjestö.
-> FONI - Foni ry on Helsingin yliopiston logopedian opiskelijoiden ainejärjestö.
-> HLKS - Hammaslääketieteenkandidaattiseura ry. (HLKS) on Helsingin yliopiston
hammaslääketieteen opiskelijoiden ainejärjestö.
-> THORAX – Ruotsinkielisten lääketieteen opiskelijoiden ainejärjestö.

-> REX eli kirjeessä monesti mainittu Gustavus Rex (Leppäsuonkatu 11) on ainejärjestötila, jossa
järjestetään bileitä, iltamia, kisakatsomoita, viinimaisteluja, kokouksia ja vaikka mitä!
-> SPOL eli Suomen psykologian opiskelijain liitto (SPOL) tuo yhteen kaikki Suomen psykologian
opiskelijat eri yliopistokaupungeista. SPOL järjestää pitkin vuotta monipuolisia tapahtumia
koulutuksista sitseihin. Tapahtumissa on erinomainen mahdollisuus verkostoitua ja tutustua myös
muiden kaupunkien psykoihin. Liittymällä Kompleksiin olet automaattisesti myös SPOL:n jäsen ja
pääsen nauttimaan tapahtumatarjonnan lisäksi myös edunvalvonnasta. HEPSY, UPSY, PSYLI –
nämä merkilliset kirjainyhdistelmät ovat psykologian alan järjestöjä (opiskelijatasolta
ammattikenttään) ja ne tulevat varmasti ajan myötä tutuiksi (viimeistään PSYLI:n saunaillassa).

MEILAHDEN KARTTA
Arkea ja liikkumista helpottamaan Meilahden alueen sekä keskustan alueen kartat sekä
tärkeimmät sijainnit. Oheisesta linkistä aukeaa Meilahden alueen kartta, johon on merkitty alueen
rakennuksia. Linkin jälkeen näistä tärkeimmät numeroituna.
http://hus.koje.fi
•

Rakennus 15 on Haartman-instituutti, eli tuttavallisemmin Hartsu. Täällä pidetään suurin
osa psykologian luennoista ja täällä sijaitsee myös lähin Unicafe.

•

Rakennus 14 on Terveystieteiden keskuskirjasto, eli Terkko. Täältä löydät tarvittavat
kurssikirjat, Well-kahvilan, opiskelutiloja sekä riippumattoja. Terkon kellarikerroksessa
sijaitsee Mocoma, eli Mocsu, joka on Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden (eli myös
meidän) oleskelutila, josta löytyy halvempaa kahvia Wellin hintojen huimatessa.

•

Rakennus 21 on Biomedicum (BM), jossa on myös jonkin verran psykologian luentoja sekä
toinen ruokala, Ravioli, josta löytyy joitakin opiskelijahintaisia ruokavaihtoehtoja.

HELSINGIN KESKUSTA-ALUEEN KARTTA JA TÄRKEIMMÄT KOHTEET

1 SILTAVUORENPENGER Penger, Siltis. Psykan oppiaine asusteli täällä vielä vuonna 2016.
2 KAISA-KIRJASTO Kaisas eka, Kaisas vika.
3 PÄÄRAKENNUS Helsingin Yliopiston päärakennus.
4 PORTHANIA Portsu. Uusinnas nähään.
5 RAUTATIEASEMA Steissi. Yhteislähdöt ja yöbussit.
6 UUSI YLIOPPILASTALO Sitsihumua Alina-salissa! Ja HYY:n toimisto
7 LASIPALATSI Kohtaamispaikka 1930--luvulta lähtien.
8 ESPLANADI Kahviloita, ihmisiä ja lokkeja.

9 KAISANIEMEN PUISTO Suomenruotsalaiset vappujuhlat!
10 TUOMIOKIRKKO Se iso valkoinen kirkko. Fuksisuokin yhteislähtö! Myös lokkeja.
11 HAVIS AMANDA Vappuna Manta lakitetaan Suomen suurimmalla YO -lakilla!
12 GUSTAVUS REX Rex, oi Rex! Bileitä ja paljon muuta.
13 YTHS In case of damage
14 PSYKIATRIAKESKUS Jos opinnot menevät erityisen hyvin tai huonosti, saatat päätyä tänne.
15 TERVASAARI Fuksikaste! Ja psykovappu!
16 KAIVOPUISTO Laskiainen ja vappu!
17 EIRA Kun olet rikas psykoterapeutti, voit muuttaa tänne (you wish)
18 KALLIO Opiskelijan ystävä: Kalliokierrokset, kuuluisa Hesarin appro...
19 CAFE MASCOT Fuksijatkoja!
20 KONTULA Noin 15 km itään. Sinne päädyt kuitenkin asumaan, koska HOAS

