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Orientaatio yliopisto-opiskeluun (ORI, 1131000)  |  1 op Joensuun kampus 
 
Orientaatio yliopisto-opintoihin –opintojakso (ORI) sisältää kaikille yhteistä Opintopalveluiden (OPI) sekä 
oppiainekohtaista oppiaineiden/koulutusohjelmien/tiedekuntien järjestämää ohjelmaa. Alta löydät kaikille uusille 
opiskelijoille yhteisen ohjelman. Tarkastathan voimassaolevat aikataulut ja sisällöt osoitteesta 
kamu.uef.fi/orientaation-aikataulu. 
 

Itä-Suomen yliopiston seniorituutorit päivystävät Carelian ala-aulan infopisteellä ma-ke 3.9.-5.9. klo 8.00-10.00. 
Seniorituutorit neuvovat sinua esimerkiksi tilaongelmissa. 
 

MAANANTAI 3.9.2018  | Oppiaineet/koulutusohjelmat/tiedekunnat + tuutorit  | 
aamupäivä Oppiaineiden/tiedekuntien ohjelmaa  
  

12.00–16  Tuutoriryhmien tapaamiset ja lounas  
 

TIISTAI 4.9.2018  |  C1 Carelia-sali | 
Tervetuloa Itä-Suomen yliopistoon, ajankohtaisia asioita + tuutorit 

 

Filosofisen tiedekunnan opiskelijat: Kapsy ja Skope 
8.00–8.15 Akateeminen rehtori Harri Siiskonen sekä dekaani toivottavat uudet opiskelijat tervetulleiksi 

kättelemällä salin ovilla 
 

8.15–8.30 Rehtorin puheenvuoro 
- Akateeminen rehtori Harri Siiskonen 

 

8.30–8.45 Joensuun kaupungin tervehdys 
                 -    Joensuun kaupunki 

  

8.45–9.00 Orientaatio yliopisto-opintoihin –opintojakson esittely 
- Suunnittelija Piia Tiainen ja opintopsykologi Mari Tirronen, Opintopalvelut (OPI) 

 

9.00–12.00 Tuutoriryhmiin jakautuminen, ryhmien tapaaminen ja lounas (tuutorit ilmoittavat tilat) 
 

12.15– Ohjelma jatkuu oppiaineiden/tiedekuntien ilmoittamalla tavalla 
 

Filosofisen tiedekunnan opiskelijat: humanistinen osasto sekä Luonnon- ja metsätieteiden        
tiedekunnan opiskelijat 
 aamu  Oppiaineiden/tiedekuntien ohjelmaa 
 

10.00–11.00 Tervetulopuheenvuorot yllä mainitulla ohjelmalla 
 

11.00–14.00 Tuutoriryhmiin jakautuminen, ryhmien tapaaminen ja lounas (tuutorit ilmoittavat tilat) 
 

14.15– Ohjelma jatkuu oppiaineiden/tiedekuntien ilmoittamalla tavalla 
 

Filosofisen tiedekunnan opiskelijat: Teologian osasto sekä Yhteiskunta-ja kauppatieteiden 
tiedekunnan opiskelijat 
aamupäivä Oppiaineiden/tiedekuntien ohjelmaa 
 

12.00–13.00 Tervetulopuheenvuorot yllä mainitulla ohjelmalla 
 

13.00–16.00 Tuutoriryhmiin jakautuminen, ryhmien tapaaminen ja lounas (tuutorit ilmoittavat tilat) 
 

  

TUTUSTU UUDEN OPISKELIJAN 
VERKKOMATERIAALIIN  

kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle 
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KESKIVIIKKO 5.9.2018  |  Carelian aula ja Agoran seminaarisalit  |  
Tietotori ja Tietoiskut: sidosryhmiä opiskelun avuksi ja tueksi 

 

8.15–10.00/12.00 Oppiaineiden/tiedekuntien ohjelmaa tiedekuntasi mukaan 
 

10.00–12.00 Tietotori, Tietoiskut ja sivuaine-esittelyt Filosofisen tiedekunnan (kaikki osastot) opiskelijoille, 
myös muut opiskelijat ovat tervetulleita 

 

12.00–14.00  Tietotori, Tietoiskut ja sivuaine-esittelyt Luonnon- ja metsätieteiden sekä Yhteiskunta- ja 
kauppatieteiden tiedekuntien opiskelijoille, myös muut opiskelijat tervetulleita 

 

Tietotori:  Tietotorille kootaan esittelypisteille Carelian ala-aulaan useita opiskelua sekä opiskelijoita 
tukevia ja auttavia opiskelijoiden sidosryhmiä. Pisteillä voit kiertää oman aikataulusi ja 
mielenkiintosi mukaan. Esittelijät tarkentuvat kesän aikana ja päivitetään osoitteeseen 
kamu.uef.fi /orientaation-aikataulu. 

  

 Tietotorilla esittäytyvät mm: Fazer Food Services, Joensuun kampuskirjasto, Avoin yliopisto, 
Tietotekniikkapalvelut, Opintopalvelut, Kansainväliset liikkuvuuspalvelut, Sykettä-
korkeakoululiikunta, Kela, Ev. lut srk ja Joensuun kampuspastori, Ylioppilaiden 
terveydenhoitosäätiö, Joensuun kaupunginkirjasto, Kielikeskus, Joensuun seudun erilaiset 
oppijat ry, lisää esittelijöitä päivittyy yllä mainittuun osoitteeseen. 

  

Tietoiskut: Tietotorin aikana järjestetään Agoran luentosaleissa tietoiskuja. Tietoiskuista saat infoa juuri 
siitä ajankohtaisesta opiskeluasiasta, joka sinua kiinnostaa. Infot vedetään läpi saman sisältöisinä 
neljä kertaa klo 11-11.30, 11.30-12, 12-12.30 ja 12.30-13. Voit mennä seuraamaan valitsemaasi 
tietoiskua sinulle sopivana aikana. Tietoiskujen aiheita ovat: 

1. Vapaa-aika ylioppilaskunnassa (Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, Ag 108) 
2. Oppari –tukipalvelut ja työvälineet opiskelijalle (Opintopalvelut, Ag 106) 
3. Kielikeskuksen kieli- ja viestintäopinnot (Kielikeskus,Ag 103) 
4. Tule perehtymään Opintorekisteri WebOodiin, opiskelun mobiilisovellus Tuudoon ja 

Lukari-lukujärjestysohjelmaan opintojen tukena (Opintopalvelut, Ag 212 ) 
5. Pikaopas UEFn tietojärjestelmiin (Tietotekniikkapalvelut, Ag 104) 

 

Sivuaineet: Voit tutustua Tietotorin aikana myös Itä-Suomen yliopiston sivuainetarjontaan ja urapalveluihin. 
Yliopiston oppiaineet esittelevät sivuaineita klo 11.30-12.30 Carelian 2. kerroksen yläaulassa, 
jolloin paikalla myös Opintopalveluiden urapalvelut. Carelian ala-aulassa Tietotorilla saat infoa 
sivuaineista mm. Avoimen yliopiston pisteeltä.   

 

12.00– Filosofisen tiedekunnan (kaikki osastot) tuutoritapaamiset. 
14.00– Luonnon- ja metsätieteiden sekä Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekuntien opiskelijoiden 

tuutoritapaamiset. 
 

14.15– Filosofisen tiedekunnan opiskelijoiden ohjelma jatkuu oppiaineiden/tiedekuntien ilmoittamalla 
tavalla 

 
 

  

TULE  
TIETOTORILLE 

5.9.! 

https://kamu.uef.fi/?post_type=opkirja&p=303&preview=true
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LUKUVUODEN 

AVAJAISIA 
VIETETÄÄN 
KUOPIOSSA 

6.9.2018 

TORSTAI 6.9.2018  | Yliopiston avajaiset (Kuopion) ja kampusrysäys| 

aamupäivä Oppiaineiden/tiedekuntien ohjelmaa 
 

12.15 Avajaisten jumalanpalvelus, SN100, Kuopio 
13.15–15.30 Itä-Suomen yliopiston avajaiset yhteisesti Kuopion kampuksella, SN100 (yhteiskuljetus Joensuun 

kampukselta) 
15.30–18.00  Kampusrysäys-tapahtuma opiskelijoille sekä henkilökunnalle Carelia-rakennuksen edustalla. 
17.45  Uusien opiskelijoiden Kaupunkisuunnistukseen lähtö 
  

Yliopiston avajaiset, Kampusrysäys ja Kaupunkisuunnistus eivät kuulu Orientaation yliopisto-opiskeluun -
opintojakson viralliseen ohjelmaan. Tapahtumien aikana ei järjestetä opetusta. Suosittelemme osallistumista. 

 

PERJANTAI 7.9.2018  |  Carelian aula ja Agoran seminaarisalit |  
Opintopalveluiden infopiste ja Tietoiskut  | 

8.00–9.00 Opi kysymään – OPI vastaa! Opintopalveluiden, kampustuutoreiden ja seniorituutoreiden 
infopiste Carelian ala-aulassa 

- Opintopsykologin neuvontaa mm. opetuksen erityisjärjestelyjen hakemiseen 
- Tietoa ja neuvontaa Opintopalveluiden palveluista opiskelijoille  

 

9.00–11.00 Tietoiskut Agoran luentosaleissa. Tietoiskuista saat infoa juuri siitä asiasta, joka sinua kiinnostaa. 
Saman sisältöiset infot vedetään läpi 2 kertaa klo 9.00-10.00 ja 10.00-11.00 Voit mennä 
seuraamaan valitsemaasi tietoiskua sinulle sopivana aikana. Tietoiskujen aiheita ovat: 

- Henkilökohtaista opinto-ohjausta kieli- ja viestintäopintoihin (Kielikeskus, Ag 103) 
- Lähde vaihtoon! – Kansainvälistymisen mahdollisuudet Itä-Suomen yliopistossa (Kv-

liikkuvuuspalvelut, Ag 108) 
- Opiskelijan hyvinvointipalvelut (Opintopsykologit, YTHS, Sykettä ja kampuspappi, Ag 106) 
- Tentti hylätty - en saa arvosanaa - mitä on plagiointi: Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet 

(Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, Ag 104 ) 
- Urheilijana yliopistossa – uhka vai mahdollisuus? (Urheiluakatemia, Ag 105) 

 

11.00– Ohjelma jatkuu oppiaineiden/tiedekuntien ilmoittamalla tavalla 
 

TIISTAI 2.10.2018  | Agoran seminaarisalit | Hyvinvointityöpajat ja tuutoriryhmien 
tapaaminen 

12.15–14 Työpajoja Agoran luentosaleissa. Työpajoista saat infoa juuri siitä asiasta, joka sinua kiinnostaa 
ja johon mahdollisesti kaipaat opinnoissasi tukea. Saman sisältöiset työpajat vedetään läpi 2 
kertaa klo 12.15-13 ja 13.15-14. Tarkemmat tiedot ja kuvaukset sekä ilmoittautumislinkit 
päivittyvät uuden opiskelijan verkkosivuille opiskelujen alettua kampuksella. Alustavia aiheita:  

- Opiskelukunnon kohotusta: Eväitä sujuvaan opiskeluun (Ag 100 huom.tila muutettu ) 
- Opintopinnat kotiin - vinkit tenttiin valmistautumiseen ja muihin oppimisen tapoihin 

yliopistossa (Ag 108) 
- Opiskelun vuorovaikutustilanteet – tule toimeen jännittämisen kanssa (Ag 105) 
- SYKETTÄ päivään - Opiskelijan hyvinvointi- ja liikuntapalvelut? (Ag 106 ) 
- Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö: ”Arki haltuun- iloa opiskeluun” (Ag 103 ) 
- Tentti hylätty - en saa arvosanaa - mitä on plagiointi: Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet 

(Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, Ag 104) 
 

14.00–16.00  Tuutoriryhmien tapaaminen (omat kokoontumistilat) 


