
 

 

 
 

 
Communica ry:n 

ABC Yliopistoelämään 
 

 

 
  



 

 

 
SISÄLLYS 
1 Communica ry ................................................................................................................................... 1 

1.1 Hallitus .................................................................................................................................. 1 

1.2 Jäsenyys ................................................................................................................................. 1 

1.3 Kiltahuone ............................................................................................................................. 1 

1.4 Sähköpostilista....................................................................................................................... 1 

1.5 Somekanavat ......................................................................................................................... 2 

1.6 Pedobear ................................................................................................................................ 2 

2 Oulun yliopiston Humanistinen Kilta ry ........................................................................................... 3 

2.1 Hallitus .................................................................................................................................. 3 

2.2 Sähköpostilista....................................................................................................................... 3 

2.3 Some ...................................................................................................................................... 3 

2.4 Humus ................................................................................................................................... 3 

2.5 Loiron terveiset...................................................................................................................... 3 

3 Oulun Yliopiston Ylioppilaskunta (OYY) .................................................................................... 4 

3.1 Edustajisto ja hallitus............................................................................................................. 4 

3.2 Jäsenedut ............................................................................................................................... 4 

3.3 Harrastejärjestöt..................................................................................................................... 4 

3.4 Lisätietoja .............................................................................................................................. 4 

5 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) .................................................................................... 5 

6 Oulun Korkeakoululiikunta (OKKL) ................................................................................................ 6 

7 Hyvinvointi ja terveys ....................................................................................................................... 7 

7.1 Koulutus- ja sosiaalipoliittiset vastaavat sekä asiantuntijat (Kopo ja Sopo) .............................. 7 

7.2 Opintopsykologi ......................................................................................................................... 7 

7.3 Yliopistopastori .......................................................................................................................... 7 

7.4 Arki ............................................................................................................................................. 7 

7.5 Opiskelu...................................................................................................................................... 7 

7.6 Mielenterveys ............................................................................................................................. 8 

 

  



1 

 

1 Communica ry 
 

Communica ry on perustettu vuona 1981 Oulun logopedian opiskelijoiden tueksi. Alkujaan se on 

keskittynyt lähinnä illanviettoihin ja muuhun hauskanpitoon. Nykyään erilaisten tapahtumien ja 

virkistymishetkien lisäksi Communica ry ajaa opiskelijoidensa oikeuksia ja etuja. Lisätietoja 

Communicasta ja sen toiminnasta löydät nettisivuilta: communicary.wordpress.com 

 

1.1 Hallitus 
Communica ry:n uusi hallitus valitaan aina loppusyksystä, ja uusi hallitus aloittaa vuoden vaihteessa. 

Hallitukseen kuuluu enintään 10 henkilöä. Hallituksen apuna toimii myös joukko toimihenkilöitä. 

Toimihenkilönä pääsee hallituksen toimintaan mukaan ilman liikaa sitoutumista. Hallitustoiminta 

hallituslaisena tai toimihenkilönä auttaa verkostoitumaan kanssalogopedien kanssa sekä tarjoaa 

arvokasta järjestötoiminta kokemusta. Kannattaa rohkeasti osallistua Communica ry:n 

sääntömääräiseen syyskokoukseen, jossa uusi hallitus valitaan. 

 

1.2 Jäsenyys 
Jäseneksi voi liittyä kuka tahansa Oulun yliopiston logopedian opiskelija maksamalla kertaluontoisen 

jäsenmaksun. Jäsenmaksu mahdollistaa erilaisten tapahtumien järjestämisen, mitä ovat muun muassa 

erilaiset saunaillat, illanvietot ja liikuntatapahtumat sekä terapiavinkkituokiot ja palautepäivien 

järjestäminen. 

Jäsenenä saat myös huimia etuja, joita ovat: 

• Oikeus käyttää välinevaraston materiaaleja. 

• Opiskelijahaalarit fuksisyksynä 

• Kahvittelu kiltahuoneellamme 

• Sähköpostilista (katso kohta 1.4) 

Lisätietoja nettisivuilta tai hallituslaisilta. 

1.3 Kiltahuone 
Hum 104 on yhteinen kiltahuoneemme yhdessä Index ry:n ja Suma ry:n kanssa. Sinne on hyvä etsiä 

tiensä opiskelujen vuoksi tai välissä tutustumaan kiltahuonetovereihimme ja jakamaan yhteistä 

ahdistusta. 

 

1.4 Sähköpostilista 
Sähköpostilistalle liittymällä voit varmistaa, että pysyt ajan tasalla mitä, missä ja milloin tapahtuu. 

Communica ry käyttää tätä kanavaa informoidakseen tapahtumistaan ja kokouksistaan ja muun 

muassa yhteistyökumppanimme ja muut alan yritykset viestivät tätä kautta opiskelijoillemme 

erilaisista työelämänsuhteita edistävistä tapahtumista. 

Listalle voi liittyä jäsenmaksun maksettua osoitteessa: lists.oulu.fi/mailman/listinfo/communicalaiset 
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1.5 Somekanavat  
Communica ry:n löydät seuraavista sosiaalisista kanavista: 

Nettisivut: communicary.wordpress.com 

Facebook: Communica ry 

Instagram: communica_ry 

Snapchat: communica_ry 

 

1.6 Pedobear 
Pedobear toimii nykyään Communica ry:n maskottina ja heiluu tapahtumissa mukana. Ennen 

Communica ry:tä Pedobear on viettänyt railakasta elämää Pedo ry:n (nykyinen OLO ry) riveissä. 
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2 Oulun yliopiston Humanistinen Kilta ry 
Oulun yliopiston Humanistinen Kilta ry on kattojärjestö Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan 

ainejärjestöille. Heitä ovat Communica ry (logopedia), Gieku ry (saamen kieli ja kulttuuri), Index ry 

(informaatiotutkimus), Kultu ry (Kulttuuritieteet), Suma ry (suomen kieli), Tiima ry (historia), 

Timppa ry (tiedeviestintä) ja Verba ry (englanti, ranska, ruotsi ja saksa).  

Killan tavoitteena on edistää yhteishumanismia ja sen mukaisia arvoja yliopistossamme. 

 

2.1 Hallitus 
Killan hallitus koostuu sen jäsenjärjestöjen edustajista. Jokaisesta ainejärjestöstä (eli siis myös 

Communica ry:sta) on aina jäsen ja varajäsen osana Killan hallitusta. Killan edustajan ei tarvitse olla 

Communica ry:n hallituksessa mukana. Killan hallitus on helppo tapa tutustua yli ainejärjestörajojen 

toisiin opiskelijoihin sekä vaikuttaa humanististen ainejärjestöjen asioihin. Pestejä on useita erilaisia, 

eikä ketään jätetä oman onnensa nojaan, joten rohkeasti vain vaikuttamaan ja puuhaamaan. Hallitus 

valitaan aina syksyisin seuraavalle vuoden (tammi-joulu). Lisätietoja Killan hallitukselta sekä oman 

ainejärjestösi edustajilta 

2.2 Sähköpostilista 
Tähän listaan kannattaa kuulua, koska sen myötä saat olennaista infoa mm. tapahtumista, jotka 

koskevat kaikkia humanistisia aloja opiskelevia. Muut kattojärjestöt voivat myös laittaa listalle tietoa 

tapahtumista, jotka ovat kaikille avoimia. Liity listalle osoitteessa: 

lists.oulu.fi/mailman/listinfo/humanistit 

2.3 Some 
FB: Oulun yliopiston Humanistinen Kilta ry 

IG: humanistinenkilta 

Nettisivut: oulunhumanistinenkilta.wordpress.com 

2.4 Humus 
Virkistävä kahvitauko? Juhlapullat? Lounastauko? Ahdistusherkut? Se jos mikä on varmaa niin 

Humuksesta löytyy joka pullahiirelle ja kahvin sekä teen nälkäisellä sopivaa suuhun pantavaa. 

Humuksen löytää Geokadun varrelta matkalla kiltahuoneille. Ota seurantaan: 

FB: Humus-kuppila 

IG: humus_kuppila 

2.5  Loiron terveiset 
Killan kunniajäsen ja maskotti on Loiro Nilja Jörmungandr Lollero eli tuttavallisemmin Loiro. Hän 

rakastaa huomiota ja hänet saattaa löytää joskus jopa Tinderistä naljailemasta elämänsä rakkautta 

etsien. Varmempi tapa on kuitenkin Killan tapahtumat sekä Loiron some.  

FB: Loiro 

IG: Loironilja 
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3 Oulun Yliopiston Ylioppilaskunta (OYY) 
Oulun Yliopiston Ylioppilaskunta ajaa opiskelijoiden oikeuksia ja hyvinvointia. Oulun yliopiston 

opiskelijana kuulut siihen automaattisesti, minkä myötä pystyt hyödyntämään heidän jäsenetujansa 

ja palveluita. 

3.1 Edustajisto ja hallitus 
Edustajisto on OYY:n ylin päättävä elin ja päättää muun muassa mihin meidän opiskelijoiden 

maksamat jäsenmaksu rahat käytetään. Edustajisto koostuu 37 jäsenestä, jotka valitaan aina 

parittomien vuosien syksyllä järjestettävissä edustajistovaaleissa. Kuka tahansa ylioppilaskunnan 

jäsen voi asettua ehdolle eli myös sinä. 

 

Hallitus on edustajiston vuosittain valitsema ja koostuu 6-9 edustajiston jäsenestä. Hallitus on 

ylioppilaskunnan toimeenpaneva elin, joka myös huolehtii edustajiston päätösten toteuttamisesta. 

3.2 Jäsenedut 
OYY:n jäsenenä opiskelija on oikeutettu sen tarjoamiin palveluihin. Niitä ovat opiskelijakortti, 

asiantuntijapalvelut, lakiasiainneuvonta, vippikassa, tapahtumat ja Oulun ylioppilaslehti. 

Tarkempaa tietoa näistä on muun muassa OYY:n nettisivuilla osoitteessa www.oyy.fi 

3.3  Harrastejärjestöt 
 

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan piirissä toimii useita eri harrastejärjestöjä liikunnallisista, 

kulttuurillisiin ja aina uskonnollisiin ja poliittiisiin järjestöihin saakka. Ne ovat kaikki listattuina 

OYY:n sivuilla kohdassa >järjestöt > harrastejärjestöt. Niin uusia tai vanhoja harrastuksia 

kaivatessa kannattaa näihin lähteä rohkeasti mukaan. 

3.4  Lisätietoja 
OYY.fi on paljon tietoa ja apua eri pulmatilanteisiin sekä yhteystiedot. Pulmatilanteessa voit 

myös lähestyä heitä osoitteessa help(at)oyy.fi, jota kautta viestisi ohjataan suoraan oikealle 

henkilölle käsiteltäväksi. 
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5 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) 
YTHS:n palvelut ovat käytössäsi, kun olet maksanut ylioppilaskunnan kuluvan kauden jäsenmaksun. 

YTHS:n puoleen voi kääntyä niin yleis- suun- kuin mielenterveyden asioiden kohdalla. Kannattaa 

myös tutustua YTHS:n ryhmätoimintaan, joka tarjoaa vertaistukea elämänhallinnan ja opiskelujen 

tueksi, kuten stressin taittamiseen ja ergonomiaan. YTHS:ltä saa sekä kiireetöntä ja kiireellistä hoitoa, 

kuitenkin akuuteista tapauksista, joissa tarvitset välitöntä hoitoa, on syytä hakeutua julkiseen 

päivystykseen. Lisätietoa YTHS:n sivuilta. 
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6 Oulun Korkeakoululiikunta (OKKL) 
Tarjoaa opiskelijoille hyvinvointi- ja liikuntapalveluja. OKKL:n tarjonnan saat käytettäväksi 

hankkimalla edullisen sporttipassin. Sporttipassin etuihin kuuluu paljon erilaisia liikuntatunteja, sekä 

etuuksia yhteistyökumppaneiden kursseista ja palveluista. Kursseja, kuntosalitarjouksia ja yksilö- 

sekä ryhmäliikuntamahdollisuuksia on monipuolisesti eri taitotasoille. 

OKKL:n palveluihin pääsee tutustumaan veloituksetta aina syyskuun ja tammikuun alussa 

veloituksetta. Sporttipassin voi ostaa joko netistä tai OYY:n toimistolta. Lisätietoja ja tarjonta 

OKKL:n nettisivuilta. 
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7 Hyvinvointi ja terveys 
Opiskelujen ohella on tärkeää huolehtia omasta jaksamisesta ja hyvinvoinnistaan. Tästä muutama 

huomio vielä oman elämän tasapainotteluun. 

7.1 Kopo ja Sopo 
Communica ry:n ja Oulun Humanistinen kilta ry:n hallituksissa on aina koulutuspoliittinen sekä 

sosiaalipoliittinen vastaava. Oulun ylioppilaskunnassa on puolestaan koulutuspoliittinen ja 

sosiaalipoliittiset asiantuntijat. Tuttavallisimmin kopo ja sopo. He kaikki auttavat opiskeluihin 

liittyvissä asioissa, eikä yhteydenottoa kannata yhtään arastella. Esimerkiksi jos koet opiskeluun 

liittyen epäoikeudenmukaisuutta, häirintää tai kiusaamista, he ovat apunasi. Communica ry:n, Oulun 

Humanistinen kilta ry:n ja OYY:n sivuilta löydät ajankohtaiset yhteystiedot heille. 

7.2 Opintopsykologi 
Oulun yliopiston kirjoilla oleva opiskelija voi hakeutua opintopsykologin vastaanotolle, kun kaipaa 

apua opiskeluun ja oppimiseen, mitä muu opintojen ohjaus ja neuvonta ei ole ratkaissut. He tarjoavat 

ohjausta esimerkiksi opiskelutaitoihin, ajankäyttöön, jaksamiseen ja stressiin tai jännittämiseen 

liittyvissä kysymyksissä.  

7.3 Yliopistopastori 
Yliopistopastori tarjoaa keskusteluapua. Hän on luottamuksellinen kuuntelija esimerkiksi 

ihmissuhdeongelmissa tai kriisitilanteissa. Häntä sitoo vaitiolovelvollisuus ja rippisalaisuus. Hänen 

erityisalaansa ovat elämänkatsomukseen, uskontoihin ja maailmankatsomuksiin liittyvät kysymykset, 

mutta muissakin asioissa hänen puoleensa saa kääntyä omasta vakaumuksestaan riippumatta. 

7.4 Arki 
On tärkeää rentoutua välillä. Erityisesti jos kyseessä on uusi paikkakunta, kannattaa etsiä uudet 

harrastuspiirit vanhojen harrastusten parissa tai kokonaan uudet harrastukset. Yliopiston piirissä 

toimii moni harrastejärjestö, mutta kannatta etsiä yliopiston ulkopuoleltakin mieluisia 

harrastuspiirejä.  

Opiskelijatapahtumat ja -bileet ovat hyvä keino irrotella opiskeluiden parista hetkeksi. On hyvä 

muistaa, että ainejärjestöt järjestävät myös alkoholittomia tapahtumia. Kaikki tapahtumat ovat aina 

tarkoitettu myös päihteettömille eli ei kannata tuntea painetta nautintoaineisiin, vaikka osa niitä 

käyttäisikin.  

Myös uudet ystävät tasapainottavat opiskeluita. Harrastukset, tapahtumat ja uudet kurssit ovat kaikki 

mahdollisuuksia tutustua uusiin ihmisiin ja saada kavereita, joten rohkeasti vain kaikkeen mukaan. 

Oma aika on kuitenkin tärkeää. Kalenteriin on hyvä jättää aina hetki rentoutumiseen, eikä juosta pää 

kolmantena jalkana paikasta toiseen. 

7.5 Opiskelu 
Yliopisto-opiskelu voi olla hyvin erilaista kuin mihin ainakin osa meistä on tottunut. Kannattaa antaa 

itselleen hetki aikaa löytää itselleen parhaimmat opiskelutaktiikat. Tässä auttavat pienryhmäohjaajat, 

kopot, sopot, opiskelukaverit, vanhemmat vuosikurssin opiskelijat, omaopettajat ja opintopsykologit. 

Pyytävä saa apua. 
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7.6 Mielenterveys 
Oma elämä, opiskelut tai joku muu voi joskus käydä raskaaksi. On tärkeää osata pyytää ajoissa 

apua, jotta ongelmat eivät kasaannu. Omaopettajat, kopot, sopot, opintopsykologit ja YTHS ovat 

kaikki meitä varten täällä.  


