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Tutustu opiskeluun 
ja yliopistoelämään 
ennakkoon verkossa
Tervetuloa tutustumaan Itä-Suomen yliopiston uuden 
opiskelijan orientoivaan verkkomateriaaliin, jonka löydät 
osoitteesta kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle
 
Verkkomateriaalin avulla pääset tutustumaan yliopistoelämään 
ja –ympäristöön monipuolisesti, myös videoiden avulla:

   opiskelijan muistilista
   sähköisten palveluiden käyttöönotto
   digistartti
   ensitieto kampuksesta
   tärkeät paikat ja palvelut
   oman oppiaineen materiaalit uudelle opiskelijalle
   runsaasti muuta tärkeää materiaalia.

 
Opintosi käynnistyvät sujuvasti, kun tutustut verkkomateriaaliin ja 
Digistarttiin jo ennen saapumistasi kampukselle. Kampuksella 
perehtymisesi jatkuu elo-syyskuun vaihteessa mm. oppiaineesi/
koulutusohjelmasi, vertaistuutoreiden, sekä Orientaatio yliopisto-
opintoihin -opintojakson tapahtumilla.

Aikatauluja orientaatioviikolle löydät osoitteesta 
kamu.uef.fi/orientaation-aikataulu  

Tavataan kampuksella!

https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/
https://kamu.uef.fi/orientaation-aikataulu


 

Ensimmäisen viikon ja 6.10. aikataulu 

TIISTAINA 1.9. 

AIKA PAIKKA OHJELMA 

8.00 - 8.30   
8.30 - 9.00 verkossa Akateemisen rehtorin vuorovaikutteinen live-tuokio 
9.00 - 9.30   

9.30 - 11.00 verkossa 
Tuutorien esittäytyminen, Vertaistuutoreiden ja uusien opiskelijoiden yhtei-
nen tuokio 

11.00 - 12.00   

12.00 - 13.00 verkossa Kemian laitoksen tervetulotilaisuus 

13.30 - 15.00 verkossa Kemian tuutorointiryhmien alustavaa työskentelyä 

15.00 - 
verkossa itse-
näisesti 

Uuden opiskelijan verkkomateriaali ja Digistartti itsenäisesti, jos ei tehty 
ennakkoon. https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/ 

   
   

KESKIVIIKKONA 2.9. TIETOISKUJEN KUVAUKSET:  https://kamu.uef.fi/uudelle-opis-
kelijalle/ 

AIKA PAIKKA OHJELMA 

8.15 - 10.00 verkossa Johdantokurssi luonnontieteisiin ja matematiikkaan 
10.00 - 14.00 verkossa Tietoiskuja vuorovaikutteisesti 
14.15 - 17.00  verkossa Kemian tuutorointiryhmien työskentelyä 

17.00 - 
verkossa itse-
näisesti 

Uuden opiskelijan verkkomateriaali ja Digistartti itsenäisesti, jos ei tehty 
aiemmin. https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/ 

   
   

TORSTAINA 3.9. 

AIKA PAIKKA OHJELMA 

8.00 - 9.15   
9.15 - 11.00 verkossa Kemian tuutorointiryhmien työskentelyä 
11.00 - 12.00   
12- Kuopiossa Avajaisrukoushetki        

14- Kuopiossa Avajaiset 
   
   

   

 

 



 

PERJANTAINA 4.9. INFOTILAISUUKSIEN TARKEMMAT KUVAUKSET: 

https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/ 

AIKA PAIKKA OHJELMA 
8.00 - 9.00 puhelin Opintopsykologien päivystys 
9.00 - 11.00 verkossa Infotilaisuuksia 

11.00 - 12.00    

12.00 - 14.00 
puhelin, säh-
köposti 

Kemian tuutorien päivystys 

   

 

MAANANTAINA 7.9. 

AIKA PAIKKA OHJELMA 

8 - 14 välillä 
Futura-talo, il-
moitetaan 
tarkemmin 

Vierailu kemian laitoksella miniryhmissä (n. 5 henkilöä) vertaistuutorin joh-
dolla 

   

 

 

TIISTAINA 6.10. HYVINVOINTITYÖPAJAT  

AIKA PAIKKA OHJELMA 

8 - 9   

9 - 12 välillä verkossa Kemian tuutorointirymien työskentelyä, ilmoit. tarkemmin myöhemmin 

12 - 15 verkossa Hyvinvointityöpajat, seuraa ilmoittelua 

   

 



 

Opintojen ohjaus 
 
Ohjaus on vuorovaikutteista keskustelua, neuvottelua ja suunnittelua, jonka tavoit-
teena on auttaa etenemään opinnoissa joustavasti ja tehokkaasti omien päämäärien ja 
mielenkiinnon kohteiden mukaan. Ohjausta sisältyy ensimmäisistä yliopisto-opiskelun 
päivistä kandidaattitutkinnon kautta maisteriopintoihin, ja edelleen mahdollisesti jatko-
tutkintoihin. Myös AHOT-asiat (aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnus-
taminen) kuuluvat ohjauksen piiriin. Ohjauksessa suunnitellaan ohjaajan kanssa HOPS, 
joka on opiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Apuna ovat mm. Mappi A-Ö 
eli Kemian uusien opiskelijoiden opas, KAMUsta löytyvä Luonnontieteiden ja metsätie-
teiden tiedekunnan opinto-opas (https://kamu.uef.fi/opkirja-kategoriat/oppaita-ja-oh-
jeita), WebOodi ja KAMUsta löytyvät muiden tiedekuntien opinto-oppaat.  

 

 
Opintoja ohjaavat: 

 
Tuutoriopettajat 
Leila Alvila, leila.alvila@uef.fi, 029 4453413 

Sirpa Jääskeläinen, sirpa.jaaskelainen@uef.fi, 029 4453744 

Tarja Parkkinen, tarja.parkkinen@uef.fi, 029 4453108 

 
 
Kandidaattiopintojen HOPS-ohjaaja 
Leila Alvila, leila.alvila@uef.fi, 029 4453413 

 

Maisteriopintojen HOPS-ohjaajat 
Linjojen professorit, tarkemmat tiedot Kemian opintoyhteisössä 
 
 
Yleinen opintoneuvonta 
Mari Heiskanen, mari.heiskanen@uef.fi, 029 4453417 

  



 

Kandidaattiohjelmat  

Opiskelijat valitaan hakukohteisiin 1) Matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu, 2) Ai-
neenopettaja, matematiikka, fysiikka, kemia ja tietojenkäsittelytiede, Joensuu sekä 3) 
Aineenopettaja ja luokanopettaja, matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu. Ennen 
opintojen alkamista opiskelijoilta kysytään sähköpostitse, mistä oppiaineesta (matema-
tiikka, fysiikka, kemia) opiskelijat ovat ensisijaisesti kiinnostuneita. Tämän perusteella 
opiskelijat jaetaan tuutorointiryhmiin ja oppiaineisiin (pääaine). Lukuvuoden aikana, 
yleensä vuodenvaihteen lähettyvillä opiskelijoilta kysytään sähköpostitse pääainetta, jo-
hon opinto-oikeus lukitaan. Pääainetta voi myöhemmin vaihtaa tiedekunnan sisäisin 
siirtomenettelyin. 

Kemian pääaineessa voi suorittaa kemistin, kemistitutkijan, kemian aineenopettajan tai 
kemian aineenopettajan ja luokanopettajan tutkinnot. Jokaisessa koulutusohjelmassa 
suoritetaan aluksi luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK, 180 op) ja sen jälkeen 
filosofian maisterin tutkinto (FM, 120 op). 

Kandidaatin tutkintojen rakenteet ja suositellut suorittamisajankohdat on kuvattu alla 
olevissa taulukoissa. 

 

LUONNONTIETEEN KANDIDAATTI, KEMISTI 180 OP 1. 
VK 

2. 
VK 

3. 
VK 

A. YLEISOPINNOT  3 op s k s k s k 

1131000 Orientaatio yliopisto-opiskeluun 1 op x      

3410001 Kandidaatti-HOPS 1 op x o     

3315140 Johdantokurssi luonnontieteisiin ja 
matematiikkaan 

1 op x      

B. KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT  11 op       

8012302 Ruotsia fysiikan, kemian ja matema-
tiikan opiskelijoille 

3 op   o o   

8013327 English Academic Reading Skills for 
Chemistry, Mathematics and Physics 

2 op   o o   

8011305 Kirjoitusviestintää fysiikan, kemian ja 
matematiikan opiskelijoille 

2 op   o o o o 

8011449 Puheviestintää luonnontieteiden ja 
metsätieteiden opiskelijoille  

2 op   o o o o 

3410002 Kemian viestintä 2 op    x   

C. KEMIAN PERUS- JA AINEOPINNOT  85 op       

1. PAKOLLISET KEMIAN OPINNOT  60 op       

3410101A Kemian perusteet: yleinen ja epäor-
gaaninen kemia 

4 op x      

3410101B Kemian perusteet: orgaaninen ke-
mia  

2 op x      



 

3410102A Kemian perustyöt A - työturvallisuus
  

0,5 op x      

3410102B Kemian perustyöt B - johdanto labo-
ratoriotyöskentelyyn 

1 op x      

3410102C Kemian perustyöt C - laboratorio-
työskentely ja raportointi  

1,5 op x      

3410201 Analytiikan perusteet 2 op x      

3410222 Analyyttinen kemia  4 op  x     

3410103 Epäorgaaninen kemia 5 op     x  

3410104 Fysikaalinen kemia I 6 op  x     

3410202 Fysikaalinen kemia II 3 op  x     

3410203 Fysikaalinen kemia III 7 op   x    

3410105 Orgaaninen kemia I 5 op   x    

3410204 Orgaaninen kemia II 5 op    x   

3410205 Orgaanisen kemian työmenetelmät 2 op   x    

3410206
A 

Epäorgaanisen kemian aineopinto-
jen työt: Ionireaktiot 

1,5 op o      

3410206
B 

Epäorgaanisen kemian aineopinto-
jen työt: Kvantitatiiviset työt 

2,5 op o o     

3410207 Fysikaalisen kemian aineopintojen 
työt  

4 op  o o o   

3410208 Orgaanisen kemian aineopintojen 
työt  

4 op   o o   

2. MUUT KEMIAN OPINNOT: (3 KURSSIA) 15 op       

3410211 Kemian teknologia 5 op    o  o 

3410212 Kemian tietotekniikka 5 op   x  o  

3410213 Biologinen kemia 5 op    o  o 

3. TUTKIELMA JA SEMINAARI 10 op       

3410215 Kandidaatin tutkielma 8 op      x 

3410217 Kypsyysnäyte LuK 0 op      x 

3410218 Kandidaattiseminaari 2 op      x 

D. SIVUAINEKOKONAISUUS/-
KOKONAISUUDET 

25-60 
op 

o o o o o o 

E. MUUT OPINNOT, SITEN ETTÄ TUTKINNON 
MINIMILAAJUUDEKSI TULEE VÄHINTÄÄN 180 
OP 

 
o o o o o o 

 

   



 

 

LUONNONTIETEEN KANDIDAATTI, 
KEMISTITUTKIJA 

180 OP 1. VK 2. VK 3. VK 

A. YLEISOPINNOT 3 op s k s k s k 

1131000 Orientaatio yliopisto-
opiskeluun 

1 op x      

3410001 Kandidaatti-HOPS 1 op x o     

3315140 Johdantokurssi luonnon-
tieteisiin ja matematiik-
kaan 

1 op x      

B. KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT 11 op       

8012302 Ruotsia fysiikan, kemian 
ja matematiikan opiskeli-
joille 

3 op   o o   

8013327 English Academic Read-
ing Skills for Chemistry, 
Mathematics and Physics 

2 op   o o   

8011305 Kirjoitusviestintää fy-
siikan, kemian ja mate-
matiikan opiskelijoille 

2 op   o o o o 

8011449 Puheviestintää luonnon-
tieteiden ja metsätietei-
den opiskelijoille  

2 op   o o o o 

3410002 Kemian viestintä 2 op  x     

C. KEMIAN PERUS- JA AINEOPINNOT 89 op       

1. PAKOLLISET KEMIAN OPINNOT 64 op       

3410101A Kemian perusteet: ylei-
nen ja epäorgaaninen ke-
mia 

4 op x      

3410101B Kemian perusteet: orgaa-
ninen kemia  

2 op x      

3410102A Kemian perustyöt A - työ-
turvallisuus  

0,5 op x      

3410102B Kemian perustyöt B - joh-
danto laboratoriotyös-
kentelyyn 

1 op x      

3410102C Kemian perustyöt C - la-
boratoriotyöskentely ja 
raportointi  

1,5 op x      

3410201 Analytiikan perusteet 2 op x      

3410222 Analyyttinen kemia  4 op  x     

3410103 Epäorgaaninen kemia 5 op     x  

3410104 Fysikaalinen kemia I 6 op  x     

3410202 Fysikaalinen kemia II 3 op  x     



 

3410203 Fysikaalinen kemia III 7 op   x    

3410105 Orgaaninen kemia I 5 op   x    

3410204 Orgaaninen kemia II 5 op    x   

3410205 Orgaanisen kemian työ-
menetelmät 

2 op   x    

3410206A Epäorgaanisen kemian 
aineopintojen työt: Io-
nireaktiot 

1,5 op o      

3410206B Epäorgaanisen kemian 
aineopintojen työt: Kvan-
titatiiviset työt 

1,5 op o o     

3410207 Fysikaalisen kemian aine-
opintojen työt  

3 op  o o o   

3410208 Orgaanisen kemian aine-
opintojen työt  

3 op   o o   

3410209 Laboratorioprojekti 7 op  Kesä    

2. MUUT KEMIAN OPINNOT: (3 
KURSSIA) 

15 op       

3410211 Kemian teknologia 5 op    o  o 

3410212 Kemian tietotekniikka  5 op o  x    

3410213 Biologinen kemia 5 op    o  o 

3. TUTKIELMA JA SEMINAARI 10 op       

3410215 Kandidaatin tutkielma 8 op      x 

3410217 Kypsyysnäyte LuK 0 op      x 

3410218 Kandidaattiseminaari 2 op      x 

D. SIVUAINEKOKONAISUUS/-
KOKONAISUUDET 

25-60 
op 

o o o o o  

E. MUUT OPINNOT SITEN, ETTÄ TUTKINNON 
MINIMILAAJUUDEKSI TULEE VÄHINTÄÄN 180 
OP 

o o o o o  

 

 

LUONNONTIETEEN KANDIDAATTI, 
KEMIAN OPETTAJA  

180 OP 1. 
VK 

2. 
VK 

3. 
VK 

A. YLEISOPINNOT 3 op s k s k s k 

1131000 Orientaatio yliopisto-opiske-
luun 

1 op x      

3410001 Kandidaatti-HOPS 1 op x o     

3315140 Johdantokurssi luonnontie-
teisiin ja matematiikkaan 

1 op x      

B. KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT  11 op       

8012302 Ruotsia fysiikan, kemian ja 
matematiikan opiskelijoille 

3 op   o o   



 

8013327 English Academic Reading 
Skills for Chemistry, Mathe-
matics and Physics 

2 op   o o   

8011305 Kirjoitusviestintää fysiikan, 
kemian ja matematiikan 
opiskelijoille 

2 op   o o o o 

8011449 Puheviestintää luonnontie-
teiden ja metsätieteiden 
opiskelijoille 

2 op   o o o o 

3410002 Kemian viestintä 2 op    x   

C. KEMIAN PERUS- JA AINEOPINNOT  71 op       

1. PAKOLLISET KEMIAN OPINNOT  60 op       

3410101A Kemian perusteet: yleinen ja 
epäorgaaninen kemia 

4 op x      

3410101B Kemian perusteet: orgaani-
nen kemia  

2 op x      

3410102A Kemian perustyöt A - työtur-
vallisuus  

0,5 op x      

3410102B Kemian perustyöt B - joh-
danto laboratoriotyöskente-
lyyn 

1 op x      

3410102C Kemian perustyöt C - labora-
toriotyöskentely ja rapor-
tointi  

1,5 op x      

3410201 Analytiikan perusteet 2 op x      

3410222 Analyyttinen kemia  4 op  x     

3410103 Epäorgaaninen kemia 5 op     x  

3410104 Fysikaalinen kemia I 6 op  x     

3410202 Fysikaalinen kemia II 3 op  x     

3410203 Fysikaalinen kemia III 7 op   x    

3410105 Orgaaninen kemia I 5 op   x    

3410204 Orgaaninen kemia II 5 op    x   

3410205 Orgaanisen kemian työme-
netelmät 

2 op   x    

3410210 Kokeellinen koulukemia 3 op    x   

3410206A Epäorgaanisen kemian aine-
opintojen työt: Ionireaktiot 

1,5 op o      

3410206B Epäorgaanisen kemian aine-
opintojen työt: Kvantitatiivi-
set työt 

0,5 op o o     

3410207 Fysikaalisen kemian aine-
opintojen työt  

2 op  o o o   



 

3410208 Orgaanisen kemian aine-
opintojen työt  

2 op   o o   

3410225 Kemian opetuksen tietotek-
niikka 

3 op   x    

2. MUUT KEMIAN OPINNOT: (1 PAKOLLINEN 
KURSSI) 

5 op       

3410224 Kemian historia ja Suomen 
kemianteollisuus 

5 op   o o o o 

3. TUTKIELMA  6 op       

3410216 Kandidaatin tutkielma 6 op      x 

3410217 Kypsyysnäyte LuK 0 op      x 

D. SIVUAINEKOKONAISUUS/-
KOKONAISUUDET 

25-85 op o o o o o o 

E. MUUT OPINNOT SITEN, ETTÄ TUTKINNON 
MINIMILAAJUUDEKSI TULEE VÄHINTÄÄN 180 OP 

o o o o o o 

 

Kandidaatin tutkinnon jälkeen voi jatkaa suoraan maisterin tutkintoon. Kemian pääai-
neen maisteriopinnot koostuvat muun muassa syventävien opintojen kursseista (eri-
koisopintojaksot), syventävien opintojen laboratoriotöistä, työmenetelmäjaksosta/jak-
soista, lopputentistä, pro gradu –tutkielmasta. Syventävät opinnot suoritetaan erikois-
tumislinjan mukaisesti. Erikoistumislinjoja ovat epäorgaaninen kemia, fysikaalinen ke-
mia, materiaalikemia sekä orgaaninen kemia. Lisäksi opinnot voi suorittaa opettaja –
linjan mukaisesti. Linjat esittäytyvät syksyisin järjestettävissä iltaseminaareissa, joissa 
kannattaa olla kuulolla! Tarkemmin maisteritutkinnon sisältöihin voi tutustua WebOo-
dissa tai Kemian opintoyhteisössä. 
 

 

  



 

 

Sivuaineopintojen valinta 

Itä-Suomen yliopistossa on ns. vapaa sivuaineoikeus. Tämä tarkoittaa, että opiskelija 
voi sisällyttää tarjolla olevia aineita opintoihinsa lähes rajoituksetta. Kuitenkin joissain 
oppiaineissa (esim. englannin kieli, psykologia) sivuaineopiskelijoiden määrää on rajoi-
tettu. Kaikkea opetusta ei kuitenkaan tarjota molemmilla kampuksilla. Suoritettavan 
tutkinnon rakenne määrittelee pitkälti sivuaineen valintaa ja laajuutta. Kattava kuvaus 
tarjolla olevista opinnoista ja opintokokonaisuuksista löytyy yliopiston Opiskelu-sivuilta 
(https://kamu.uef.fi/student-book/sivuaineopiskelu-uefissa) 

Sivuaineet ovat tärkeä osa opintoja ja niiden valintaan on useita näkökulmia. Valinnan 
voi tehdä oman kiinnostuksen, laitoksen suositusten, tulevan ammatin tai työelämän 
yleisten odotusten mukaisesti tai niin, että se luontevasti tukee pääainetta tai tutkiel-
man laatimista. Oleellista on, että tutkinnosta muodostuu mielekäs ja mielenkiintoinen 
kokonaisuus, joka tukee työelämään sijoittumista.  

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan ohjeistuksen mukaisesti sivuai-
neopintoihin tulee sisältyä Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnossa vähintään yksi 
perusopintojen 25 op kokonaisuus. Yhteensä kandidaatin ja maisterin tutkinnoissa suo-
sitellaan olevan vähintään 2 x 25 opintopistettä sivuaineopintoja. Kemian sivuaineopin-
toihin suositellaan fysiikan, matematiikan, biologian, biokemian, kauppatieteen, oikeus-
tieteen, tietojenkäsittelytieteen tai ympäristötieteiden sivuaineopinnot tai HOPS-
ohjauksessa sovittu muu oppiaine tai opintokokonaisuusyhdistelmä. 

Opettajan koulutusohjelmissa opiskelevien tulee suorittaa tiedekunnan tutkintoja ja 
opintoja koskevien pysyväismääräysten mukaisesti opettajan pedagogisista opinnoista 
25 op kokonaisuus LuK -tutkintoon. Loput 35 op opettajan pedagogisista opinnoista 
sisällytetään FM -tutkintoon. Muina sivuaineena koulutusohjelmissa voivat olla fysiikka, 
matematiikka tai tietojenkäsittelytiede. Kemian aineenopettajan ja luokanopettajan 
koulutusohjelmassa opiskelevilla on lisäksi automaattisesti mahdollisuus suorittaa So-
veltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston järjestämät Perusopetuk-
sessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op), jotka 
antavat kelpoisuuden luokanopettajana toimimiseen. 

 

  



 

Mihin kandidaatti kykenee ja mitä 
maisteri osaa? 

Kemian oppiaineessa on tarjolla neljä erilaista koulutusvaihtoehtoa. Kemistin koulutus 
antaa hyvät ja monipuoliset valmiudet toimia kemian alan asiantuntijana teollisuu-
dessa, korkeakouluissa sekä hallinnon eri aloilla kansallisesti ja kansainvälisesti. Kemis-
titutkija on edellistä hieman tutkimuspanotteisempi koulutuslinja.  Kemian aineenopet-
tajana voi toimia peruskoulun, lukion, ammattiopilaitoksen ja aikuiskoulutuksen opet-
tajan tehtävissä. Kemian aineenopettaja ja luokanopettaja -koulutus tarjoaa edellisen 
lisäksi kelpoisuuden toimia luokanopettajana alakoulussa. 

Kemian tutkimukseen sekä kemian alan ammatillisiin käytäntöihin perustuvan kandi-
daattikoulutuksen (LuK) perusteella opiskelija tuntee kemian pääaineen ja tutkintoon 
kuuluvien sivuaineiden tai niihin rinnastettavien kokonaisuuksien perusteet, omaa val-
miudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin, omaa riittävän kieli-, 
viestintä- ja raportointitaidon, sekä hänellä on edellytykset ylempään korkeakoulutut-
kintoon (FM) johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen. 

Kemian tutkimukseen sekä kemian alan ammatillisiin käytäntöihin perustuvan ja kan-
didaattikoulutusta syventävän maisterikoulutuksen (FM) perusteella opiskelija tuntee 
syvällisesti erityisesti valitsemansa kemian erikoistumisalueen, mutta myös muut ke-
mian osa-alueet, mikä mahdollistaa kokonaisvaltaisen alan kehityksen seuraamisen, 
omaa valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen, omaa 
hyvän kieli-, viestintä- ja raportointitaidon, omaa edellytykset tieteelliseen jatkokoulu-
tukseen ja jatkuvaan oppimiseen sekä toimimiseen työelämässä oman alansa asiantun-
tijana ja kehittäjänä. FM -tutkinto antaa hyvät edellytykset hakeutua tohtorikoulutuk-
seen Suomessa ja Suomen rajojen ulkopuolellakin 

 

 

 

  



 

Uudelle kemian opiskelijalle!  

 
Olet aloittamassa opintoja Itä-Suomen yliopiston kemian laitoksella. Onnittelut erin-
omaisesta valinnasta! Laitoksemme on tehokas ja kansainvälisesti suuntautunut koulu-
tusyksikkö.  Kemian laitoksen tilat ovat uudet ja nykyaikaiset. 

Kemian laitoksen henkilökunnan tavoitteena on tehdä opiskeluvuosistasi mahdollisim-
man antoisia ja tulevien työtehtäviesi kannalta hyödyllisiä. Opinnot yliopistossa edellyt-
tävät reipasta oma-aloitteisuutta. Tutustu laitokseen ja sen henkilöstöön heti alusta al-
kaen. Kemian ainejärjestö Bunsenin toiminta tarjoaa hyvän ja tutun opiskelijayhteisön, 
toimintaan kannattaa tutustua ja lähteä aktiivisesti mukaan. 

Mikäli sinulla on jotain kysyttävää ennen opintojesi aloittamista, voit ottaa yhteyttä 
opintoasioista vastaavaan suunnittelijaan Mari Heiskaseen p. 050 4422380 tai 
mari.heiskanen@uef.fi. 

Toivomme, että liityt joukkoomme ja ilmoitat paikan vastaanottamisesta mahdollisim-
man pian. 

 

TERVETULOA! 

 

laitoksen johtaja   Mika Suvanto 

  



 

Kemian oppiainetuutorien eli 
opettajatuutorien tervehdys 

 
Hyvä uusi opiskelija, lämpimästi tervetuloa sinusta välittävään joukkoomme kemian lai-
tokselle luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekuntaan! Uusi opiskelupaikkasi on vi-
reä, moderni, kansainvälinen ja lämminhenkinen yhteisö, joka auttaa sinua saavutta-
maan arvostetun koulutuksen. Teit siis hyvän valinnan. 
 
Poikkeustilanteen takia Itä-Suomen yliopistomme on ainakin syyslukukaudella hyvin 
pitkälti Etä-Suomen yliopisto. Ensimmäisen viikon orientaatio ja tuutorointikin tapahtu-
vat siis etäyhteyksin, mutta sitäkin lämpimimmin ajatuksin ja kaikin mahdollisin tavoin 
teitä uusia opiskelijoita auttaen.  
 
Aloitat opintosi ti 1.9.2020 akateemisen rehtorimme livestartilla ja pian sen jälkeen ta-
paat verkossa myös meidät kemian tuutorit, opiskelukavereitasi ja myöhemmin päivällä 
kemian laitoksen henkilökuntaa. Ensimmäisen päivän lopuksi saat oman tuutorointi-
ryhmän, johon kuuluu kymmenkunta kemiasta kiinnostunutta uutta opiskelijaa, opis-
kelijavertaistuutoreita ja oppiainetuutori. 
 
Toisella viikolla ohjelmassanne on kemian laitokseen tutustuminen pienryhmissä ja ke-
mian laboratoriotöiden aloitus kemian laitoksella. Tähän yliopistolla liikkumiseen ja la-
boratoriotyöskentelyyn saat lisää turvallisuuteen liittyviä ohjeita. Älä kuitenkaan tule yli-
opistolle sairaana, äläkä jos kuulut koronan riskiryhmään. 
 
Kemian laitoksen tuutoritoiminnalla on ansiokkaat perinteet ja osaamme auttaa sinut 
hyvin opintojesi alkuun. Tuutoroinnissa laaditaan sinulle ensimmäisten viikkojen aika-
taulu, syvennytään syksyn kurssitarjontaan, ja pohditaan mieltäsi askarruttavia asioita. 
Toivomme, että sinulla on runsaasti avointa mieltä ja poikkeusoloissa joustavuuttakin 
aloittaa uusi ja rikas opiskeluaika. 
 
Hyvää rentouttavaa kesää ja tapaamisiin! 
 
Terveisin 
 
Kemian oppiainetuutorit 
Leila, Sirpa ja Tarja 
 
(leila.alvila@uef.fi, puh. 050 442 1058) 
(sirpa.jaaskelainen@uef.fi, puh. 050 568 9428) 
(tarja.parkkinen@uef.fi, puh. 050 346 4434) 
 

  



 

Hei uudet fuksit! 

Onnittelut opiskelupaikan saamisesta ja tervetuloa opiskelemaan Itä-Suomen yliopis-
ton kemian laitokselle! Kuten varmasti tiedätte, opiskelunne alkavat tiistaina 2.9. Ko-
ronaviruspandemian takia kaikki uusien opiskelijoiden orientaatioon kuuluvat koko yli-
opiston yhteiset tilaisuudet järjestetään etänä. Niin myös suurimmalta osaltaan kemian 
tuutorointi tapahtuu etäyhteyksillä. Pyrimme kuitenkin järjestämään pienryhmissä ko-
ronasäännökset huomioon ottaen myös tutustumista kemian laitokseen ihan paikan 
päällä Joensuussa. Tarvittavat linkit ja loput tiedot toimitetaan teille elokuun aikana.  
Tässä kuitenkin vielä linkki orientaatiosivustolle https://kamu.uef.fi/student-
book/orientaation-aikataulu/. Muistathan myös tuolla sivulla mainitun Digistartin. 

Ennen syyskuuta teidän kannattaa jo hyvissä ajoin tutustua uuden opiskelijan materi-
aaleihin (https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/) ja ainakin hoitaa ISYY:n jäsenmaksu 
ja ilmoittautua läsnäolevaksi (https://kamu.uef.fi/student-book/uuden-perustutkinto-
opiskelijan-ilmoittautuminen/). Hyvä on myös hankkia opiskelijakortti 
(https://www.frank.fi/), jotta saatte sen heti opiskelujen alussa käyttöönne. Kannattaa 
myös aloittaa asunnon metsästys mahdollisimman ajoissa, sillä niistä on aina kysyntää.  
Joensuun Elli (https://joensuunelli.fi/fi/) tarjoaa yksiöitä sekä solu- ja perheasuntoja 
opiskelijoille. Jos haluaa jo heti alussa asettautua yksiöön, niitä löytyy varmemmin yksi-
tyisiltä markkinoilta. 

Jos teille tulee jotain kysyttävää tai varmistettavaa, niin liittykää ihmeessä Whatsapp-
ryhmään, jota käytetään sitten opintojen alkaessa myös tiedotukseen ja muuhun vies-
tintään: https://chat.whatsapp.com/JBoeZc3pQXSFhh7d513qvQ. Jos haluatte, että tei-
hin otetaan yhteyttä jollain muulla tavalla, niin siitä voi ilmoittaa opiskelijoiden tuutori-
vastaava Ville Savolaiselle: vilsav@student.uef.fi. 

Korostetaan vielä, että opintojen syksyllä alkaessa yliopisto on vielä poikkeustilassa ja 
kontaktiopetusta ei paljoa järjestetä. Aloittavien kemian opiskelijoiden tutustumiskäynti 
kemian laitoksella ja laboratoriotyöt eli Kemian perustyöt pyritään kuitenkin järjestä-
mään pienryhmissä.  Sen sijaan yliopisto on siis määrännyt, että uusien opiskelijoiden 
orientaation koko yliopiston yhteiset tilaisuudet järjestetään etänä, kuten myös suurim-
malta osaltaan kemian tuutorointi. Koronatilanne on kuitenkin vielä sen verran epä-
varma, että suunnitelmat voivat muuttua. Pysytään siis yhteyksissä, ettei tapahdu mi-
tään suurempia mokia. 

Hyvää kesää, pysykää terveinä ja syksyllä tavataan!    

Terv. Kemian tuutorit  

  



 

Tuutoreiden sähköpostiosoitteet  

 Ville Savolainen vilsav@student.uef.fi 
 Elias Delacroix eliasdel@student.uef.fi 
 Juuso Kukkonen kukkonen@student.uef.fi 
 Oona Liimatainen oonli@student.uef.fi 
 Annika Mäkelä annikakm@student.uef.fi 
 Mikko Nevalainen miknev@student.uef.fi 
 Meeri Ollikainen meerioll@student.uef.fi 
 Tessa Pulkkinen tessapul@student.uef.fi 
 Ville-Pekka Timonen villept@student.uef.fi 
 Taimi Tuomivirta taimit@student.uef.fi 
 Minja Turunen minjatur@student.uef.fi 

 

 

 

Ainejärjestön tervehdys ja 
yhteystiedot 

Bunsen ry on Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen kemian opiskelijoiden aine-
järjestö. 
 
”Tehtävämme on huolehtia pienen kemian opiskelijan tarpeista monin keinoin niin 
koulu- kuin vapaa-ajallakin! Bunsen auttaa myös opiskelijoiden verkostoitumisessa ja 
tarjoaa mukavan paussin luentojen lomassa Café Luolan tiloissa kemian laitoksella.  
 
Tämän lisäksi bunsenilaiset järjestävät kaikille ainejärjestön jäsenille suunnattuja akti-
viteetteja esimerkiksi pikkujoulujen, talviriehan ja excursion merkeissä. ” 
 
Lisätietoja Bunsenista löytyy https://www.facebook.com/bunsenry 
  



 

Hyödyllistä kemian opiskelussa 

 Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan opinto-opas 
(https://kamu.uef.fi/opkirja-kategoriat/oppaita-ja-ohjeita/) opintoja koskevia 
ohjeita, tiedekunnan pysyväismääräykset 
 

 WebOodin (https://weboodi.uef.fi/weboodi/etusivu.html) kemian opas: tutkin-
torakenteet, opintojaksojen kuvaukset, opetusajankohdat, kursseille ilmoittau-
tuminen, yleiset kuulustelut 
 

 Kamu (https://kamu.uef.fi/): koko ajan kehittyvä opiskelijoiden tietopankki, 
josta löydät kaikille opiskelijoille yhteiset ohjeet, palvelut ja tiedotteet 
 

 Tuudo: mobiilisovellus opintojen tueksi. Tuudosta löydät mm. kurssi- ja tentti-
ilmoittautumisen, omat opintosuoritukset, automaattisesti muodostuvan lu-
kujärjestyksen, kampusravintoloiden ruokalistat, julkisen liikenteen aikataulut 

 
 Kemian opintoyhteisö, Joensuu (https://studentuef.sharepoint.com/sites/ke-

mianopintoyhteiso): laitoksen ohjeistuksia opintojen tueksi 
 

 Yammer: viestintä hoituu pääosin Yammerin kautta: Kemian pääaineopiskeli-
jat, Joensuu 
 

 UEF-sähköpostiosoitteesi: opintoihin liittyvä viestittely hoituu tätä kautta. Kurs-
sikohtainen viestintä weboodin kautta ilmoittautumillesi kursseille myös UEF-
osoitteeseen. Muista aktivoida käyttäjätunnuksesi ja seurata aktiivisesti stu-
dent.uef.fi -sähköpostiasi! 

 

 

 

 

 

 



 

Ensimmäisen syksyn ja lukuvuoden 
aikatauluja ja tapahtumia 

 Ilmoittautuminen yliopistoon (ensimmäisen vuoden opiskelijat) päättyy 
31.8.2020. 

 Ennen varsinaista opintojen alkua tutustu Uuden opiskelijan vekkomateriaaliin 
ja suorita Digistartti: https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/. 

 Opinnot käynnistyvät tiistaina 1.9.2020 Orientaatio yliopisto-opiskeluun -opin-
tojaksolla (ORI), joka sisältää tuutoroinninkin. 

 Kemianteollisuus ry käy esittäytymässä syksyn aikana (päivämäärä ilmoitetaan 
myöhemmin). 

 Joululoma 16.12.2020 – 6.1.2021 
 Pääsiäisloma 1. – 7.4.2021 
 Liikuntailtapäivät: syksyllä 7.10.2020, keväällä 16.2.2021 

 
 

Periodit  

Syyslukukausi, 1. periodi 1.9. – 23.10.2020 

Syyslukukausi, 2. periodi 26.10. – 15.12.2020 

Kevätlukukausi, 3. periodi 7.1. – 19.3.2021 

Kevätlukukausi, 4. periodi  22.3. – 21.5.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Opiskelijan omia muistiinpanoja: 

 



Hei ja tervetuloa yliopistoon 
ja ylioppilaskuntaan!

Alkusyksystä kaikki voi tuntua uudelta ja hämmentävältä, mutta onneksesi olet 
yliopiston ovista sisään kävellessäsi liittynyt myös osaksi opiskelijayhteisöä, 
josta löydät taatusti kaikkia kaipaamiasi tuen muotoja. Opiskelijat ovat 
mahtavaa porukkaa ja me Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnassa 
järjestämme sinulle vapaa-ajan toimintaa, liikuntapalveluita ja 
vaikutusmahdollisuuksia. Valvomme myös etujasi, jotta sinä voit keskittyä 
opiskelemaan. Ainejärjestösi kautta olet yhteydessä oman alasi opiskelijoihin - 
ylioppilaskunnan kautta tavoitat puolestaan kaikki opiskelijaelämän ilot ja edut. 

Ylioppilaskunta, eli kaikissa vähänkin vähemmän virallisissa yhteyksissä ISYY, 
voi olla sinulle nimenä jo tuttu, sillä yliopistoon läsnäolevaksi ilmoittautuessasi 
olet maksanut jäsenmaksumme, joka sisältää myös Ylioppilaiden 
terveydenhoitosäätiölle (YTHS) menevän maksun syksyn osalta. Olemme 
opiskelijoiden, eli juuri sinun, etu- ja palvelujärjestö. Siksi toimintamme on 
toimintaa opiskelijalta opiskelijalle, suurella sydämellä.

TÄSSÄ TIIVIISTI JÄSENPALVELUITAMME:

   edunvalvonta
   vaikutusmahdollisuudet ylioppilaskunnassa ja yliopistossa
   tuki ja palvelut (esim. avustukset ja koulutukset) ainejärjestöille
   vapaa-ajan toiminta ja -tapahtumat
   SYKETTÄ-liikuntapalvelut
   vuokravälineet ja -tilat 
   kerhot 
   kansainväliset palvelut
   viestintäpalvelut, esimerkiksi uutiskirjeet
   lukuvuositarra opiskelijakorttiin 
   toimistopalvelut
   häirintäyhdyshenkilöt 

Tutustu ylioppilaskuntaan, sen toimintaan ja palveluihin myös 
verkkosivuillamme, niin tiedät, mitä kaikkea hauskaa ja hyödyllistä ISYYs tuo 
sinulle mukanaan. Myös asiantunteva henkilökuntamme on aina apunasi! Ja 
jos innostut toiminnastamme oikein kunnolla, lähde ehdolle tulevana syksynä 
järjestettäviin ISYYn edustajistovaaleihin tai ainakin äänestä niissä omasta 
mielestäsi parasta ehdokasta päättämään ylioppilaskunnan asioista.

Tsemppiä syksyn opintoihin ja iloa elämääsi opiskelijana!

fbISYY @ISYYH @isyyuef Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta ISYY.FI

https://www.facebook.com/fbISYY/
https://twitter.com/ISYYH
https://www.instagram.com/isyyuef/
https://www.youtube.com/channel/UCreEvsbAmhmSOPpPFBr7Lqw
https://www.isyy.fi/etusivu.html


Sinulle luodaan SÄHKÖPOSTILAATIKKO 
automaattisesti ja osoitteesi on

 tunnus@student.uef.fi. Kirjaudu 
sähköpostiin ja muihin O365-palveluihin 

antamalla tunnus muodossa tunnus@uef.fi. 
Linkin sähköpostiisi löydät yliopiston etusivulta.

uef.fi

KAMU Käsikirja on jatkuvasti kehittyvä
opiskelijan tietopankki, josta löydät

kaikille opiskelijoille yhteiset ohjeet ja
linkit eri palveluihin.

kamu.uef.fi

TUUDO on maksuton mobiilisovellus (iOS ja Android), jossa voit tehdä 
kurssi- ja tentti-ilmoittautumiset sekä löydät opintosuorituksesi, ruokalistat, 
automaattisen lukujärjestyksen, kampuskartat sekä bussiaikataulut.

tuudo.fi

YAMMER on opiskelijoiden ja henkilöstön sisäisen viestinnän pääkanava, 
jossa kaikilla on mahdollisuus keskustella sekä seurata ja perustaa ryhmiä. 
UEF Opiskelijat -ryhmässä jaetaan kaikkia opiskelijoita koskevaa tietoa ja 
opintoyhteisösi Yammerista saat opiskelualaasi liittyvän tuoreimman tiedon. 
Kannattaa liittyä ja seurata molempia Yammer-ryhmiä. Yammer-linkin löydät 
yliopiston etusivulta ja sinne kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksilla.

Itä-Suomen yliopistossa on käytössä erilaisia sähköisiä työvälineitä, jotka auttavat 
opiskelussa, työskentelyssä ja viestinnässä. Näiden välineiden avulla saat ajantasaisimman 
tiedon opiskeluasi ja yliopistoa koskevista asioista.

OPINTOYHTEISÖ on tietyn laitoksen, yksikön, 
pääaineen tai koulutuksen opiskelijoille 
muodostettu yhteisö, josta löytyy heille 

kohdennettua tietoa ja esim. tarkennuksia 
Kamun ohjeisiin sekä opiskeluun liittyvät 

yleiset tiedotteet. Opintoyhteisöt ovat Office 
365 -ympäristössä, jonne kirjaudutaan UEF-

tunnuksilla. Listauksen opintoyhteisöistä 
löydät Kamusta.

WEBOODI on tärkein työkalusi opintojesi 
alusta lähtien. WebOodissa teet lukuvuosi-
ilmoittautumisen, ilmoittaudut tentteihin 

ja opetukseen sekä teet HOPSin.

weboodi.uef.fi

UEF// Opiskelijan 
digitaaliset työvälineet

https://kamu.uef.fi/
https://www.uef.fi/en
https://weboodi.uef.fi/weboodi/etusivu.html?Kieli=1
https://www.tuudo.fi/etusivu.html


Olen kipeänä. 
Mihin menen lääkäriin?

Etsi Kamusta
hakusanalla 

Terveydenhuolto

Miten saan 
opiskelijakortin?

Etsi Kamusta
hakusanalla

Opiskelijakortti

Miten täällä 
opiskellaan?
Etsi Kamusta
hakusanalla

Opiskelutaidot

Olen suorittanut 
AMK:ssa ruotsin 

kurssin. Voinko saada 
korvaavuuden? Etsi 
hakusanalla AHOT.

Mitä kaikkia sivuaineita 
täällä voi opiskella?

Etsi Kamusta 
hakusanalla 

Sivuaineopiskelu

Miten haen ulkomaille 
opiskelijavaihtoon? Etsi 
Kamusta hakusanalla

 Vaihto-opiskelu

Mistä löydän 
tenttkirjat? 

Etsi Kamusta 
hakusanalla 
Kurssikirjat

Pääseekö pyörätuolilla 
liikkumaan 

luentosaleissa?
Etsi Kamusta
hakusanalla

Esteettömyys

Mikä on gradu? 
Etsi Kamusta
hakusanalla 

Yliopistosanasto

Kamu auttaa monissa asioissa

Kamu Käsikirja on jatkuvasti kehittyvä opiskelijan tietopankki, josta löydät 
kaikille opiskelijoille yhteiset ohjeet, palvelut ja tiedotteet. Käsikirjasta löytyy tietoa 

sekä uudelle opiskelijalle, opintojaan tekevälle että valmistuvalle opiskelijalle: 
opintohallinnolliset ohjeistukset, tietoa erilaisista opintomahdollisuuksista, vaihto-
opiskelusta, vinkkejä opiskelutaidon kehittämiseen, opinto-oppaat, linkit erilaisiin 

työkaluihin ja palveluihin, opiskeluun liittyvät lomakkeet ja lisäksi hyvinvointiin 
liittyviä vinkkejä.

kamu.uef.fi

https://kamu.uef.fi/


Jotta opintosi käynnistyvät sujuvasti, huolehdi muistilistan asiat kuntoon ennen
 kampukselle saapumista. Laajemman muistilistan linkkeineen löydät osoitteesta 

kamu.uef.fi/uuden-opiskelijan-muistilista

Vastaanota opiskelupaikka ja 
ilmoittaudu yliopistoon 
opintopolku.fi

Hae/etsi asunto, muista 
muuttoilmoitus 
kamu.uef.fi/asuminen

Muista hakea opintotukea ja 
tarvittaessa yleistä asumistukea 
kela.fi

Aktivoi yliopiston käyttäjätunnus 
(mahdollista 1.8. alkaen)
kamu.uef.fi/uef-kayttajatunnus

Hanki opiskelijakortti
pivo.fi, frank.fi

Kirjaudu Ylioppilaiden 
terveydenhuoltopalveluiden 
Self-verkkopalveluun 
yths.fi/self

Perehdy opinto-oppaaseesi 
kamu.uef.fi/opinto-oppaat 
Sisältyykö syyslukukauteesi 
kielikeskuksen kieli- tai 
viestintäopintoja > ilmoittaudu 
Weboodissa viimeistään 5.9.2020!

Tutustu oppiaineesi materiaaliin 
kamu.uef.fi > oppiaineen 
materiaalit

Tutustu tuutorointikäytäntöihin 
kamu.uef.fi/vertaistuutorointi

Rekisteröidy kirjaston asiakkaaksi 
uef.fi/kirjasto

Uuden opiskelijan muistilista

Perehdy uuden opiskelijan 
materiaaliin ja KAMUun 
kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle

Lataa mobiilisovellus ja käy läpi 
Tuudon orientaatiopolku 
kamu.uef.fi/tuudo

Voit rekisteröityä SYKETTÄ 
liikuntapalveluiden käyttäjäksi 
sykettä.fi

Seuraa yliopiston ja ylioppilas-
kunnan opiskelijaviestintää
kamu.uef.fi > opiskelijaviestintä

Muita tärkeitä toimijoita ja 
osoitteita

Itä-Suomen yliopiston 
ylioppilaskunta (ISYY) 
isyy.fi

Kielikeskuksen opintoyhteisö 
(pääset sivustolle aktivoituasi 
käyttäjätunnuksen) 
uef.fi/kielikeskus/opintoyhteiso

Opintopalvelut (OPI) 
uef.fi/opintopalvelut

Opintopsykologi 
kamu.uef.fi > opintopsykologi

Ravintolat 
uef.fi/kampusravintolat

Tietotekniikkapalvelut
uef.fi/tipa

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO   Joensuu  |  Kuopio

https://opintopolku.fi/wp/fi/
https://kamu.uef.fi/student-book/asuminen/
https://www.kela.fi/
https://kamu.uef.fi/student-book/uef-kayttajatunnus/
https://pivo.fi/
https://www.frank.fi/
https://www.yths.fi/asiointi/self-verkkopalvelu/
https://kamu.uef.fi/student-book/opinto-oppaat/
https://kamu.uef.fi/
https://kamu.uef.fi/student-book/vertaistuutorointi/
www.uef.fi/kirjasto
https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/
https://kamu.uef.fi/student-book/tuudo/
https://xn--sykett-gua.fi/
https://kamu.uef.fi/
https://www.isyy.fi/etusivu.html
https://studentuef.sharepoint.com/sites/Kielikeskuksenopintoyhteis
www.uef.fi/opintopalvelut
https://kamu.uef.fi/
https://www.uef.fi/fi/kampusravintolat
www.uef.fi/tipa
https://www.facebook.com/itasuomenyliopisto.UEF/
https://www.instagram.com/uniuef/?hl=fi
https://twitter.com/UniEastFinland
https://www.youtube.com/user/uefvideot
https://www.linkedin.com/school/university-of-eastern-finland/



