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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


 

 

 

TERVETULOA OPISKELEMAAN LUOKANOPETTAJAKOULUTUKSEEN!  

Syyslukukausi 2020 alkaa Itä-Suomen yliopistossa poikkeuksellisissa olosuhteissa, sillä 

yliopiston rehtorit ovat linjanneet opetuksen pääasiassa etäopetukseksi taatakseen 

opiskelijoiden ja henkilökunnan turvallisuuden korona-aikana. Lähiopetuksena järjes-

tetään vain välttämätön opetus ja uusien opiskelijoiden yliopistoyhteisöön sitouttavaa 

opetusta. Luokanopettajakoulutuksessa Orientaatio yliopisto-opiskeluun toteute-

taan hybridinä: osa tapaamisista on etänä ja osa lähiopetuksena. Syyslukukauden 

alun opetukset toteutetaan pääasiassa etäopetuksena, mutta lukukauden edessä siir-

ryttäneen suurempaan määrään lähiopetusta, joka normaalisti on keskeinen opiskelu-

muoto opettajakoulutuksessa. Yliopisto-opiskeluun kytkeytyy tärkeänä osana ylioppi-

laskunta ISYYn ja ainejärjestöjen järjestämä toiminta, joten siellä opiskelukavereihin 

pääsee tutustumaan, vaikkei omissa opinnoissa olisikaan paljoa lähiopetusta. 

 

Tämä Smart Start -opas kertoo oleelliset tiedot opintojesi aloituksesta. Tutustuthan li-

säksi uusien opiskelijoiden verkkomateriaaliin, linkki: Uudelle opiskelijalle. 

 

Digistartti perehdyttää sinut Itä-Suomen yliopiston digitaalisiin opiskeluympäristöihin 

ja järjestelmiin jo ennen opintojesi alkamista. Käy suorittamassa Digistartti mielellään 

jo elokuussa (avoinna 3.8. alkaen), mutta viimeistään orientaatioviikon aikana! Ennen 

Digistartin suorittamista sinun tulee aktivoida UEF-tunnuksesi. Tästä linkistä pääset 

suoraan asian äärelle: Digistartti  

 

Yliopiston rehtorit järjestävät opiskelijoille UEF-Tietotorin ke 12.8.2020 klo 12–13.  

 Tietotorille pääset seuraavasta linkistä: UEF-Tietotori 

 Tilaisuuden aikana kysymyksiä ja kommentteja voi esittää seuraavasta lin-

kistä: Presemo UEF-Tietotori 

TUUTOROINTI KÄYNNISTYY JO KESÄLLÄ  

Yliopistomaailmaan sinut johdattelevat vertaistuutorit eli luokanopettajakoulutuksen 

ylempien vuosikurssien opiskelijat. Tuutoreiden tervehdyksen löydät oppaan loppu-

puolelta. Pääset mukaan tuutorointiin jo kesällä liittymällä seuraaville tiedotuskanaville: 

 Facebook-ryhmä: UEF Luokanopettajat 2020 

 Whatsapp-ryhmä: UEF lokofuksit 2020 (ohje liittymiseen tuutoreiden tervehdyksessä) 

 Instagram-tili: @jns_lokotuutorit 

https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/
https://kamu.uef.fi/student-book/digistartti-perehdytys-uudelle-opiskelijalle/
https://www.uef.fi/live1/
https://presemo.uef.fi/uefopiskelijatietotori120820


Ensimmäisen viikon aikataulu 

LINKIT ETÄTAPAAMISIIN LÖYDÄT ELOKUUSSA WEBOODISTA 2310101 LOKO henki-

lökohtainen opintojen suunnittelu tai suoraan tästä: LOKO Henkilökohtainen opinto-

jen suunnittelu 

TIISTAINA 1.9. 

AIKA PAIKKA OHJELMA 

8.30-9.00 

live-webinaari,  

voi katsoa myöhem-

min tallenteena 

Tervetuloa Itä-Suomen yliopistoon! 

Akateeminen rehtori Tapio Määttä 

linkki: Orientaation aikataulu  

10.15-11 etätapaaminen 

Osastonjohtajan tervehdys 

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston  

osastonjohtaja Tuula Keinonen 

11.15-13 etätapaaminen 

Tervetuloa opiskelijaksi luokanopettajakoulutukseen! 

Luokanopettajakoulutuksen vastuuhenkilö, vanhempi yliopistonlehtori 

Kari Sormunen 

Ainejärjestö Popsi ry:n tervehdys 

14.15-16 
Joensuun kampus 

ulkona tai saleissa 
Vertaistuutoriryhmien tapaamiset 

Kampusrysäys ja kaupunkisuunnistus ovat Itä-Suomen yliopiston opiskelijoiden tapahtumia, 

jotka käynnistävät lukuvuoden syksyisin. Kampusrysäys ja kaupunkisuunnistus yhdistetään  

tänä syksynä viikon mittaiseksi tapahtumaksi 2.-9.9.2020. 

KESKIVIIKKONA 2.9.  

AIKA PAIKKA OHJELMA 

8.15-10 etätapaaminen 
Opintojen suunnittelu 

Amanuenssit Salla Martinsén ja Anne Pitkänen 

10.15-12 
Joensuun kampus 

ulkona tai saleissa 
Vertaistuutoriryhmien tapaamiset 

12-14 verkossa 
Tietoiskut/työpajat, eri aiheita  

Aikataulut ja linkit webinaareihin: Orientaation aikataulu 

14.15-16 etätapaaminen 
Oppiainetuutorointi tuutoriryhmittäin 

Oppiainetuutorit 

TORSTAINA 3.9. 

AIKA PAIKKA OHJELMA 

8.15-9.30 etätapaaminen 
Kieliopinnot-info 

Kielikeskuksen suunnittelija ja opettajia 

9.30-10 etätapaaminen SOOL-info (Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto) 

10.15-12 etätapaaminen 
Opetusharjoitteluinfo 

Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulun opettajat 

12.00- Kuopion kampus 

Avajaisrukoushetki ja lukuvuoden avajaiset 

Eivät ole osa orientaatioviikon virallista ohjelmaa; voi osallistua halutes-

saan. Muuta ohjelmaa/opetusta ei järjestetä samanaikaisesti. 

https://weboodi.uef.fi/weboodi/opasopettaptied.jsp?MD5avain=065a5a39-717c-4b96-876f-db8b64582b4b&Kieli=1&k_OpasSurr=1&OpetTap=69091047&sortJarj=6
https://weboodi.uef.fi/weboodi/opasopettaptied.jsp?MD5avain=065a5a39-717c-4b96-876f-db8b64582b4b&Kieli=1&k_OpasSurr=1&OpetTap=69091047&sortJarj=6
https://kamu.uef.fi/student-book/orientaation-aikataulu
https://kamu.uef.fi/student-book/orientaation-aikataulu


PERJANTAINA 4.9.  

AIKA PAIKKA OHJELMA 

8.00-9.00 puhelimitse 
Opintopsykologin päivystys 

linkki: Orientaation aikataulu 

9.00-11.00 verkossa 
Tietoiskut/työpajat, eri aiheita  

Aikataulut ja linkit webinaareihin: Orientaation aikataulu 

11.15-12.00 etätapaaminen 
Aiempien opintojen hyväksiluku (AHOT) -info  

Amanuenssit 

12.00-12.30 etätapaaminen 
Yksilölliset opintojärjestelyt -info 

Opintokoordinaattori Henni Nevalainen 

MAANANTAINA 7.9.  

AIKA PAIKKA OHJELMA 

13.15-15 
Joensuun kampus 

ulkona tai saleissa 
Vertaistuutoriryhmien tapaamiset 

15.15-18 etäopetus 2310211 Oppimisen ja kehityksen perusteet, luento  

 

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu -opintojakso jatkuu alkuvuodesta 2021: 

 OodiHOPS-työpajat, joissa opetellaan yhdessä henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli 

hopsin tekemistä 

 henkilökohtainen/pareittain ohjauskeskustelu oman oppiainetuutorin kanssa 

 turvallisuusluento ja turvallisuuskävelyt pienryhmissä 

Aikataulut ilmoitetaan syksyllä WebOodissa 2310101 LOKO Henkilökohtainen opintojen suunnit-

telu. 

 

 

Ensimmäinen syksy ja lukuvuosi  
 

Itä-Suomen yliopiston lukuvuosi alkaa 1. elokuuta ja päättyy 31. heinäkuuta.  Filosofisessa tiede-

kunnassa opetus jakaantuu neljään periodiin, jotka ovat: 

 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    

 

Joululoma on 16.12.2020-6.1.2021 ja pääsiäisloma 1.-7.4.2021. Vappuaattona 30.4.2021 ei järjes-

tetä opetusta. Tiistaina 6.10.2020 järjestetään hyvinvointityöpajat klo 12.15-15 ja tuutoriryhmien 

tapaamiset klo 15 alkaen. Yliopiston liikuntailtapäivät pidetään keskiviikkona 7.10.2020 ja tiistaina 

16.2.2021, jolloin opetusta ei järjestetä klo 12 jälkeen. Ilmastopäivä pidetään tiistaina 13.4.2021 

klo 12-15, jonka aikana ei järjestetä opetusta.  

 
 

 

Hyvinvointityöpajat ti 6.10.2020 klo 12.15-15 (45 min/työpaja) 

o Opiskelukunnon kohotusta: Eväitä sujuvaan opiskeluun 

o Opintopinnat kotiin – vinkit tenttiin valmistautumiseen ja muihin oppimisen tapoihin yliopistossa 

o Opiskelun vuorovaikutustilanteet: kuinka pärjätä jännittämisen kanssa?  
o Arki haltuun – ilo opiskeluun 

o Perheellisten/aikuisopiskelijoiden paja 

o SYKETTÄ – hyvinvointi- ja liikuntapalvelut (Kuopio) 

Valitse 3 pajaa ja ilmoittaudu 5.10. mennessä https://kamu.uef.fi/student-book/orientaation-aikataulu 

https://kamu.uef.fi/student-book/orientaation-aikataulu
https://kamu.uef.fi/student-book/orientaation-aikataulu
https://kamu.uef.fi/student-book/orientaation-aikataulu


Opiskelu luokanopettajakoulutuksessa  

Tämä Smart Start-opas on tarkoitettu sinulle opintosi aloittava opiskelija. Oppaasta löy-

dät ensimmäisen viikon eli orientaatioviikon aikataulun, opintojesi kulkukaavion ja tär-

keitä yhteystietoja. Opintosi alkavat tiistaina 2.9.2020 opintojaksoilla 1131000 Orien-

taatio yliopisto-opiskeluun ja 2310101 Henkilökohtainen opintojen suunnittelu.  
 

Miten tutkinto rakentuu -kohdasta selviää, mitä opintojaksoja luokanopettajakoulu-

tuksen kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoihin sisältyy sekä niiden ohjeel-

linen ajoitus (kulkukaavio). Opintojaksokohtaiset sisältökuvaukset ja aikataulut ovat lu-

ettavissa WebOodista elokuusta lähtien. Kätevimmin löydät opintojaksot valitsemalla 

WebOodin alasvetovalikosta Opintotarjonta – Oppaittain – Filosofinen tiedekunta – So-

veltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto (J) – Luokanopettajakoulutus. 

Opintojen etenemisen suunnitteluun ja opintojesi konkreettiseen aikataulutukseen 

saat apua syyskuun alussa ja myös myöhemmin ensimmäisen lukuvuoden aikana ver-

taistuutoreilta ja oppiainetuutoreilta sekä amanuensseilta. 

 

Avoimessa yliopistossa tai muussa korkeakoulussa suoritettu opintokokonaisuus tai yk-

sittäinen opintojakso voi korvata osan opinnoistasi tai voit sisällyttää sen muutoin tut-

kintoosi. Aiempien opintojen hyväksilukuasioita käsitellään orientaatioviikolla pe 

4.9.2020 AHOT-infossa. Halutessasi voit ottaa yhteyttä amanuenssiin jo elokuussa. Pää-

sääntöisesti opintojen korvaavuudet hoidetaan amanuenssin kanssa, mutta yksittäis-

ten opintojaksojen korvaavuudesta sovitaan kyseisen opintojakson vastuuopettajan 

kanssa. Kieli- ja viestintäopintojen hyväksilukukysymyksissä tutustu ohjeisiin Kielikes-

kuksen opintoyhteisössä  tai ota yhteyttä kielikeskuksen suunnittelijaan. 

 

Opintojaksoille ilmoittaudutaan WebOodissa, johon tutustut jo ennen opintojen alkua 

Digistartissa. Luokanopettajakoulutukseen sisältyy pakollisena sivuaineena perusope-

tuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot. Monialaisten 

opintojen opintojaksoissa on useita harjoitusryhmiä (yleensä 10), joista valitset yhden 

ja ilmoittaudut koko lukuvuodeksi aina saman ryhmän harjoituksiin, jolloin vältytään 

aikataulujen päällekkäisyyksiltä. Monialaisten ryhmistä muodostuu sekaryhmiä, joten 

pääset tutustumaan myös erityisopettaja- ja aineenopettajaopiskelijoihin. Pääaineopin-

toihisi sisältyvät opettajan pedagogiset opinnot, joissa myöskin on useita harjoitusryhmiä 

ja voit valita itsellesi sopivan (ryhmien numerointi ei ole yhteneväinen monialaisten ryh-

mien numeroinnin kanssa eli ei tarvitse valita samaa ryhmää monialaisissa ja pedago-

gissa opinnoissa). Tarkemmat ohjeet ilmoittautumisesta saat syyskuun alussa, kun 

vertaistuutorit perehdyttävät WebOodin käyttöön ja ilmoittautumiseen.  

 

Antoisaa opiskeluaikaa! 

terveisin amanuenssit Salla Martinsén ja Anne Pitkänen 

https://studentuef.sharepoint.com/sites/Kielikeskuksenopintoyhteis
https://studentuef.sharepoint.com/sites/Kielikeskuksenopintoyhteis


Opintojen ohjaus ja henkilökohtainen 

opintosuunnitelma   

Oppiainetuutorit, vertaistuutorit ja amanuenssit vastaavat uusien opiskelijoiden pe-

rehdyttämisestä yliopisto-opintoihin. Toisaalta opintojen ohjaus kuuluu koko henkilö-

kunnalle: opetushenkilökunta vastaa omaan oppiaineeseen ja opetukseen liittyvästä 

neuvonnasta ja ohjauksesta. Amanuenssien lisäksi opintosihteerit antavat yleistä opin-

toneuvontaa ja ohjausta. Opinnoista löydät yleistä tietoa myös Skopen opintoyhtei-

söstä, Kamusta ja filosofisen tiedekunnan opinto-oppaasta. 

 

 

Opintojen ohjauksen tavoitteena on auttaa opiskelijaa etenemään opinnoissaan tar-

koituksenmukaisessa järjestyksessä ja valmistumaan tavoiteajassa. Lisäksi tavoit-

teena on, että opiskelija sitoutuu yliopistoyhteisöön ja opiskeluun. Opiskelija on kuiten-

kin itse vastuussa opintojensa suunnittelusta ja opintojen etenemisestä. Opintojen 

suunnittelu kestää koko opintoajan.  

Luokanopettajakoulutuksen opintojen suunnittelun pohjana on koulutuksen kulkukaa-

vio, josta ilmenee tutkinnon rakenne ja suositeltu suoritusaikataulu. Opiskeltavia ai-

neita ja koulutuksia koskevat tiedot löytyvät WebOodin oppaista. Kieli- ja viestintäopin-

toja koskevia tietoja löytyy WebOodista ja Kielikeskuksen opintoyhteisöstä.   

 

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS 

Ensimmäisenä opiskeluvuotena laaditaan HOPS silmällä pitäen kandidaatin tutkintoa 

(180 op) ja kandidaatin tutkinnon loppuvaiheessa tehdään uusi HOPS maisterin tutkin-

toa varten. HOPS sisältää suunnitelman koko tutkinnon suorittamisesta. HOPS laadi-

taan WebOodissa OodiHOPS-työkalulla. Amanuenssit järjestävät uusille opiskelijoille 

tammikuussa 2021 OodiHOPS-työpajat, joissa opetellaan yhdessä OodiHOPSin teke-

mistä.  

 

OodiHOPSin laadintaprosessin yhteydessä oppiainetuutori käy opiskelijan kanssa 

HOPS-keskustelun, ohjaa opiskelijan HOPSin tekemistä sekä kommentoi ja hyväksyy 

HOPSin.  Syksyllä 2020 opintonsa aloittavien luokanopettajaopiskelijoiden oppiainetuu-

torit ovat Siiri Ahtola, Päivi Björn & Anne Nupponen, Annu Kaivosaari, Teijo Karhu, 

Sirpa Kärkkäinen, Minna Mäkinen ja Ville Tahvanainen. Orientaatioviikolla selviää, 

kuka heistä on omasi. 

 

Skopen opintoyhteisö: https://studentuef.sharepoint.com/sites/sko-

pen_opintoyhteiso2  

Opinto-opas: https://kamu.uef.fi/opkirja-kategoriat/opinto-oppaat/  

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

 
 

https://studentuef.sharepoint.com/sites/skopen_opintoyhteiso2
https://studentuef.sharepoint.com/sites/skopen_opintoyhteiso2
https://kamu.uef.fi/opkirja-kategoriat/opinto-oppaat/
https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/


Opintoja ohjaavat:  

LUOKANOPETTAJAKOULUTUS  

Amanuenssi Anne Pitkänen, anne.pitkanen(at)uef.fi, 0294 45 2037 (huone 381, Futura)  

Amanuenssi Salla Martinsén, salla.martinsen(at)uef.fi,  0294 45 2044 (huone 103, Educa)  

Opintosihteeri Arja Vihermäki, arja.vihermaki(at)uef.fi, 0294 45 2049 (huone 133, Educa)  

 

SIVUAINEET   

Amanuenssi Anne Loikkanen, anne.loikkanen(at)uef.fi, 0294 45 2798 (h. 114c, Futura) 

 

VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAKOULUTUS   

Amanuenssi Salla Martinsén, salla.martinsen(at)uef.fi, 0294 45 2044 (huone 103, Educa)  

Osastosihteeri Helena Kauppinen, helena.kauppinen(at)uef.fi, 0294 45 2791 (huone 

104, Educa)  

 

KOTITALOUSOPETTAJAKOULUTUS JA KÄSITYÖNOPETTAJAKOULUTUS   

Amanuenssi Anne Loikkanen, anne.loikkanen(at)uef.fi, 0294 45 2798 (h. 114c, Futura) 

Opintosihteeri Anu-Emilia Huovinen, anu-emilia.huovinen(at)uef.fi, 0294 45 2039 

(huone 114b, Futura)  

   

KIELIKESKUS  

Suunnittelija Satu Karhapää-Puhakka, satu.karhapaa-puhakka(at)uef.fi, 050 438 7631 

(huone 2035, Aurora) 

 

YKSILÖLLISET OPINTOJÄRJESTELYT 

Opintokoordinaattori Henni Nevalainen, henni.nevalainen(at)uef.fi, 029 4452033 

(huone 216, Futura)  

 

OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖ  

Opetus- ja tutkimushenkilöstön yhteystiedot löytyvät yliopiston verkkosivuilta osoit-

teesta http://www.uef.fi/web/skope/opetus-ja-tutkimushenkilosto   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

LIITY JA SEURAA 
TIEDOTUSKANAVIA!  

 

YAMMER-RYHMÄ:  
Skopen opiskelijat 

 
Skopen opintoyhteisö  

 

https://www.yammer.com/uef.fi/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=14476114&view=all
https://studentuef.sharepoint.com/sites/skopen_opintoyhteiso2


Miten tutkinto rakentuu? 
 

Koulutus 

- pääaine  

Orientaa-

tio-, kieli- ja 

viestintä-

opinnot  

Pääaineen 

perus- ja   

aine- 

opinnot  

Pääaineen 

syventävät 

opinnot  

Sivuaine- 

opinnot  

(+ vapaasti valit-

tavia opintoja)  

Opettajankoulutus 

(Asetus opetustoi-

men henkilöstön  

kelpoisuusvaati-

muksista 1998/986) 

Luokan- 

opettaja- 

koulutus  

- kasvatus-

tiede  

15 op  70 op  85 op  I) 60 op moni- 

alaiset opinnot  

II) joko 60 op  

tai 2 x 25 op   

(+ vapaasti valitta-

via opintoja)  

- opettajan  

pedagogiset opinnot 

60 op sisältyvät  

pääaineopintoihin 

-monialaiset opinnot   

60 op  
 
 

Luokanopettajakoulutus lv. 2020-2021 
 

Tutkinnon rakenne ja ohjeellinen ajoitus 

x = suositeltu suoritusajankohta 

v = vaihtoehtoinen suoritusajankohta 

P = opettajan pedagogisia opintoja 

= suoritetaan samanaikaisesti 

kandidaatti maisteri 

koodi 

 

opintojakson nimi 1 2 3 4 5 

s k s k s k s k s k 

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op 

 

2310100 Orientaatio-, kieli- ja viestintäopinnot 15 op 

1131000 Orientaatio yliopisto-opiskeluun 1 op x          

2310101 Henkilökohtainen opintojen suunnittelu 1 op x x         

8012054 Ruotsia kasvatustieteiden opiskelijoille 4 op TAI 

8010202 Ruotsin monimuotokurssi 4 op TAI 8010203 

Ruotsia kaikkien koulutusalojen opiskelijoille 4 op 

v x         

8013053 Academic English for Educational Sciences 3 op x v         

8011101 Puheviestintää kasvatustieteiden opiskelijoille 3 op 

TAI 8010150 Puheviestinnän monimuotokurssi 3 op 

TAI 8010154 Puheviestintää kaikkien koulutusalojen 

opiskelijoille 3 op 

x v         

8011125 Kirjoitusviestintää kasvatustieteiden opiskelijoille 3 

op TAI 8010104 Kirjoitusviestinnän monimuotokurssi 

3 op 

  v x v      

2310120 Kasvatustieteellisen alan perusopinnot 25 op 

2310211 P: Oppimisen ja kehityksen perusteet 5 op x          

2310121 Johdatus kasvatustieteisiin 5 op x          

2310212 P: Orientoituminen kasvatus- ja koulutusalalle 2 op  x         

2310213 P: Orientoiva harjoittelu (H1) 3 op  x         

2310123 Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet 5 op   x         

2310122 Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet 5 op x          



2310220 Kasvatustiede, aineopinnot 45 op 

2310221 Opetus, oppiminen ja teknologia 5 op   x x       

2320206 Soveltava pedagoginen kirjallisuus 5 op   x v       

2310216 
P: Erityispedagoginen näkökulma oppimisen tukemi-

seen (ENOT) 5 op 
  x v       

2310214 P: Opetus- ja oppimisprosessin suunnittelu, toteutus 

ja arviointi 3 op 
    x      

2310215 P: Perusharjoittelu (H2) 7 op     x      

2230202 Kvalitatiivinen tutkimus 1 5 op     x       

2320204 Kvantitatiivinen tutkimus 1 5 op      x      

8020110 Kasvatustieteiden tiedonhaku 1 op     v x     

2320205 Seminaarityöskentely (kandidaatti) 3 op     x x     

2320210 Kandidaatin tutkielma 6 op      x     

2230204 Kypsyysnäyte (KK) 0 op      x     

2310000 
Pakollinen sivuaine: Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien mo-

nialaiset opinnot 60 op (erillinen kulkukaavio) 

 Valinnainen sivuaine 25 op     x x     

 

Muita opintoja 10 op siten, että KK-tutkinnon mi-

nimilaajuus 180 op täyttyy (suositeltava opinto-

jakso muihin opintoihin: 2310111 Maisterivaiheen 

opintojen suunnittelu 1 op) 

v x    v     

 
 
 

2310000 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihe-

kokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op 

- suoritetaan sivuaineeksi kandidaatin tutkintoon 

1 2 3 

s k s k s k 

Monialaisten pakolliset opinnot 55 op: 

2310002 Kirjallisuus- ja draamakasvatus 5 op x      

2310001 Tekstitaidot ja kielitieto 5 op   x     

 
Tutkiva oppiminen luonnontieteiden opetuksessa ja oppimisessa 5 op 

(suorita a- ja b-osat): 
      

2310003a 
Tutkiva oppiminen luonnontieteiden opetuksessa ja oppimisessa 

A 3,5 op 
 x     

2310003b 
Tutkiva oppiminen luonnontieteiden opetuksessa ja oppimisessa 

B 1,5 op  
  x    

2310004 Matematiikan pedagogiset perusteet 7 op   x    

2310005 Yhteiskuntalähtöisyys historia- ja luonnontiedekasvatuksessa 7 op    x   

 Vaihtoehtoiset katsomusaineet (yksi seuraavista):       

2320405  Uskonnon (ev.lut.) didaktiikan perusteet 3 op    x   

2320406 
 Uskonnon (ort.) didaktiikan perusteet 3 op (järjestetään joka 

toinen vuosi, ei lv. 2020-21) 
   x  

 

2320407  Elämänkatsomustiedon opetuksen perusteet 3 op   x    

2310006 
Katsomusaineen pedagogiikan perusteet ja soveltava draama, 

draaman osuus 2 op  
   x   



2320453 Taito- ja taideaineiden pedagogiikan perusteet 1 (TATA 1) 5 op  x     

2320454 Taito- ja taideaineiden pedagogiikan perusteet 2 (TATA 2) 8 op   x    

2320455 Taito- ja taideaineiden pedagogiikan perusteet 3 (TATA 3) 8 op    x   

Monialaisten valinnaiset opinnot 5 op: 

Suorita yksi seuraavista tai jokin muu vapaasti opiskeltavissa oleva opintojakso, 

joka liittyy johonkin perusopetuksessa opetettavaan oppiaineeseen tai eheyttä-

vään oppimiskokonaisuuteen, niiden sisältöihin ja/tai pedagogiikkaan. Tällaisen 

opintojakson sopivuudesta monialaisten opintojen kokonaisuuteen sovitaan mo-

nialaisten opintojen vastuuopettajan kanssa ja hyväksilukua haetaan sähköisesti 

AHOT-lomakkeella. Kaikista opintojaksoista ei järjestetä opetusta joka lukuvuosi. 

      

2320456 
Heuristisia prosesseja teknologian avulla 5 op  

(ei järjestetä lv. 2020-21) 
     x 

2320473 Yhteiskuntaopin pedagogiset perusteet 5 op      x 

2320474 Teatteri- ja draamakasvatus 5 op     x  

2320475 
Näkökulmia suomi toisena kielenä -opetukseen 5 op  

(ei järjestetä lv. 2020-21) 
    x  

2320470 Kuvakirja koulussa 5 op      x 

2320461 Kulttuurisesti moninainen ja kielitietoinen koulu 5 op       x 

2320462 Opetuksellisia lähestymistapoja ihmisen biologiaan 5 op       x 

2320463 
Talviluonto oppimisympäristönä 5 op  

(järjestetään joka toinen vuosi, ei lv. 2020-21) 
     x 

2321607 
Ympäristökasvatus 5 op  

(järjestetään joka toinen vuosi, ei lv. 2020-21) 
    x  

2320464 Uskonnon pedagogiikan erityistaitoja 5 op      x  

2320468 Äänenkäytön perusteet 5 op       x 

2320471 Musiikkiteknologia 5 op      x 

2320476 Yhteismusisointi (kuorolaulu ja yhtyesoitto) 5 op     x x 

2320477 Integroiva taito- ja taidekasvatus 5 op      x 

2320469 

Rasismi, antirasismi ja monikulttuurisuus yhteiskunnassa ja kou-

lussa 5 op (ei järjestetä lv. 2020-21)  

Korvaava: 5514134 Antirasismin perusteet 5 op 

    x v 

2321308 
TVT2: Kulttuurisia näkökulmia tieto- ja viestintäteknologian ope-

tuskäyttöön 5 op 
    x x 

2132439 
Svenska för klasslärare / Ruotsia luokanopettajille 5 op  

(ei järjestetä lv. 2020-21) 
    x v 

2320478 Ohjaaminen non-formaaleissa oppimisympäristöissä 5 op     x x 

2310479 Luova projekti 5 op       x x 

2310480 
Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus opetus- ja kasvatustyössä  

5 op 
    x v 

 

 

  



Tutkinnon rakenne ja ohjeellinen ajoitus 

x = suositeltu suoritusajankohta 

v = vaihtoehtoinen suoritusajankohta 

P = opettajan pedagogisia opintoja 

= suoritetaan samanaikaisesti 

kandidaatti maisteri 

koodi 

 

opintojakson nimi 1 2 3 4 5 

s k s k s k s k s k 

Kasvatustieteen maisterin tutkinto 120 op 

 

2310320 Kasvatustiede, syventävät opinnot 85 op 

2310310 Syventävä kirjallisuus 5 op       x  v  

2310231 
P: Vuorovaikutus oppimis- ja koulutusympäristöissä 

5 op  
      x    

 
Vaihtoehtoiset pedagogiset opinnot (kaksi seuraavista 

kolmesta opintojaksosta): 
          

2310232  P: Kasvatus kestävään tulevaisuuteen 5 op       x    

2310233  P: Kasvatus moninaisuuden kulttuureissa 5 op        x   

2310238  P: Kehittävä ja jaettu asiantuntijuus 5 op        x   

2310234 
P: Opetuksen eheyttäminen ja tutkiva opettajuus  

3 op 
       x   

2310235 P: Syventävä harjoittelu (H3) 7 op        x  v 

2310236 P: Monialainen opettajuus 5 op         x  

2310237 P: Soveltava harjoittelu (H4) 5 op         x  

2220311 Kvalitatiivinen tutkimus 2 3 op        x   

2320304 Kvantitatiivinen tutkimus 2 3 op       x    

 
Syventävät erityistutkimusmenetelmät 4 op  

(yksi seuraavista): 
          

2230318  Kvalitatiivinen tutkimus 3 4 op        x   

2320305  Kvantitatiivinen tutkimus 3 4 op        x   

2320309 
 Syventävät erityistutkimusmenetelmät: Mixed 

methods -lähestymistapa 4 op 
       x   

 Tutkielmaopinnot 35 op:           

2310327 Pro gradu -tutkielmaseminaari, kasvatustiede 5 op       v v x x 

2320330 Pro gradu -tutkielma, kasvatustiede 30 op       v v x x 

2230329 Kypsyysnäyte (KM) 0 op        v  x 

 Valinnainen sivuaine 25 op tai 35 op       x v v v 

 
Muita opintoja 0-10 op siten, että KM-tutkinnon 

minimilaajuus 120 op täyttyy 
      x x v v 

 

 

  



Mihin kandidaatti kykenee ja mitä 

maisteri osaa?  

LUOKANOPETTAJAN KELPOISUUTEEN VAADITAAN MAISTERIN TUTKINTO  

Itä-Suomen yliopistossa Joensuun kampuksella järjestettävä luokanopettajakoulutus si-

sältää kasvatustieteen kandidaatin (KK 180 op) ja maisterin tutkinnot (KM 120 op), joissa 

pääaineena on kasvatustiede. Luokanopettajakoulutuksemme perustuu tutkimukseen 

sekä alan ammatillisiin käytäntöihin. Koulutuksen kandidaatti- ja maisteriopintoihin si-

sältyvät pakollisina yleiseen opettajankelpoisuuteen ja luokanopettajan kelpoisuu-

teen vaadittavat sivuaineopinnot: opettajan pedagogiset opinnot (60 op) ja perusope-

tuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op).   

Luokanopettajakelpoisuuteen vaadittavien pakollisten sivuaineiden lisäksi opiskelija voi 

valita tutkintoonsa joko kaksi 25 opintopisteen laajuista sivuainetta tai yhden 60 opin-

topisteen laajuisen opintokokonaisuuden. Sivuainevalinnoillaan opiskelija voi laajen-

taa ja syventää ammatillista osaamistaan haluamillaan sisältöalueilla. Valitsemalla 

60 op laajuisen sivuaineen jostakin perusopetuksessa opetettavassa aineessa luokan-

opettajaopiskelija saa lisäksi aineenopettajan kelpoisuuden ko. aineeseen perusope-

tuksen vuosiluokille 1-9. Luokanopettajakoulutuksemme sisälle on rakennettu OpeArt-

painotus, jonka valitseva opiskelija suuntaa opintojaan taito-ja taideaineisiin eri vai-

heissa opintojensa aikana (lisätietoja löytyy Skopen opintoyhteisöstä). 

 

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 

Kandidaatin tutkinnon suorittanut tuntee kasvatustieteellisen alan keskeisiä tutkimus-

kohteita eli kasvatusta, koulutusta, oppimista ja ohjausta kuvaavat perusteet sekä niitä 

koskevaa teorianmuodostusta. Opiskelija tunnistaa tieteellisen ajattelun ja arkiajatte-

lun eron. Hän käyttää tieteellisiä työskentelytapoja kasvatustieteellisen alan kysymyk-

sien ratkaisemiseen ja johtopäätöksien tekemiseen. Opiskelija kykenee lukemaan ja ar-

vioimaan oman alansa tutkimustietoa. 

Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan luokanopettajakoulutuksen opiskelija tunnistaa 

tutkivan opettajuuden perusteet.  Hän osaa arvioida ja kehittää omaa ammatillista 

osaamistaan hyödyntäen ja soveltaen oppisisältöjä, pedagogisia malleja ja tieto- ja vies-

tintäteknologiaa niin teoriaopinnoissa kuin koulutyön käytännön yhteyksissä. Kandi-

daatin tutkinnon suorittaneella on edellytykset menestyä maisteriopinnoissa. Hän on 

motivoitunut osaamisensa syventämiseen ja laajentamiseen.  

 

KASVATUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO 120 OP 

Maisterin tutkinnon suoritettuaan luokanopettajakoulutuksen opiskelija on saavutta-

nut kasvatustieteen hyvän tuntemuksen ja tutkintoon kuuluvien sivuaineiden perustei-

den tuntemuksen. Hänellä on valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntija- 



ja kehitystehtävissä tieteellistä tietoa ja tieteellisiä menetelmiä soveltaen. Tutkinnon 

suorittaneella on hyvä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen 

toimintaan ja yhteistyöhön. Maisterin tutkinnon suorittaneella on valmiudet elinikäi-

seen oppimiseen sekä tieteelliseen jatkokoulutukseen kasvatustieteessä. Maisterin tut-

kinnon 1.8.2019 jälkeen suorittaneella on oikeus jatkuvan oppijan opinto-oikeuteen, 

jonka myötä voi opiskella yliopiston vapaita sivuaineita tai suorittaa loppuun sivuai-

neopintoja, joihin on saanut sivuaineoikeuden tutkinnon suorittamisen aikana. 

 

SIVUAINEOPINTOJEN ALOITTAMINEN  

Itä-Suomen yliopistossa on ns. vapaa sivuaineoikeus lukuun ottamatta aloja, joissa 

opiskelijavalinnassa käytetään soveltuvuuskoetta tai tasokoetta, tai joissa on muu pe-

rusteltu syy rajoittaa sivuaineopinto-oikeutta. Sivuaineiden opinto-oikeuden mahdolli-

set rajoitukset määritellään sivuainevalintaperusteissa ja opetussuunnitelmassa.   

Sivuaineet ovat tärkeä osa opintoja ja niiden valintaan on useita näkökulmia. Valin-

nan voi tehdä oman kiinnostuksen, tulevan ammatin, opetettavan aineen tai tietyn 

opettajakelpoisuuden hankkimiseksi (esim. erityisopettaja, opinto-ohjaaja, varhaiskas-

vatuksen opettaja, rehtorin kelpoisuus) taikka opintoihin kuuluvien tutkielmien aihepii-

riin kytkeytyen. Oleellista on, että tutkinnosta muodostuu mielekäs ja mielenkiintoinen 

kokonaisuus, joka tukee työelämään sijoittumista. Aineenopettajan kelpoisuudesta ker-

tauksena: mikäli opettajaopiskelija suorittaa sivuaineenaan perus- ja aineopinnot (vä-

hintään 60 op) jostakin perusopetuksessa opetettavasta oppiaineesta, opiskelija saa ky-

seisen aineen aineenopettajan kelpoisuuden perusopetuksen vuosiluokille 1-9. 

Oman osaston (Skope) ja opettajakoulutuksen tarjoamiin sivuaineisiin haetaan pää-

sääntöisesti sivuainehaussa maaliskuussa (WebOodissa: opesivuaine). Sivuaineiden va-

lintaperusteet julkaistaan vuosittain filosofisen tiedekunnan sivuaineopintojen hakuop-

paassa. Sivuaineen voi valita myös muista osastoista tai tiedekunnista. Luonnontie-

teiden ja metsätieteiden tiedekunnan sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tie-

dekunnan oppiaineita voi opiskella sivuaineina melko vapaasti ja terveystieteiden tie-

dekunnan tarjonnassa on joitakin vapaita sivuaineita. Vapaisiin sivuaineisiin ei tarvitse 

erikseen hakea. Kattava kuvaus tarjolla olevista opinnoista ja opintokokonaisuuksista 

löytyy Kamusta hakusanalla sivuaineet ja WebOodin oppaista.  

 

 

 

 

  

 

SIVUAINEOPINNOT 

ALOITETAAN (VIIMEISTÄÄN) 

KOLMANTENA 

OPISKELUVUOTENA. 

HALUTESSASI VOIT 

ALOITTAA JO AIEMMIN. 



Hei uusi opiskelija! 
 

Onneksi olkoon opiskelupaikasta ja tervetuloa opiskelemaan Itä-Suomen yliopistoon 

Joensuuhun, Suomen suurimpaan opettajankoulutuslaitokseen! Joensuu on yli 75 000 

asukkaan kaupunki Itä-Suomen sydämessä, susirajalla. Olemme noin 8000 opiskelijan 

kampus, joten tulet varmasti tutustumaan lukuisiin ihmisiin eri tieteenaloilta.  
 

Me tuutorit toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi Joensuun kampukselle. Olet hy-

vissä käsissä, sillä meidän tuutorien tarkoitus on olla apuna juuri Sinulle. Mikäli sinulla 

herää mitä tahansa kysymyksiä, ole rohkeasti meihin yhteydessä esimerkiksi sähköpos-

titse: lokotuutorit@gmail.com. Meidän ainejärjestöllämme on tällä hetkellä kolme haa-

lariväriä: turkoosi, punainen ja tummansininen. Meidät tuutorit tunnistat turkooseista 

ja tummansinisistä haalareista.  

TÄSSÄ TEILLE TÄRKEIMMÄT TIEDOTUSKANAVAT: 

 Facebook-ryhmä: UEF Luokanopettajat 2020 

 Whatsapp-ryhmä: UEF lokofuksit 2020 

Liity Whatsapp-ryhmään laittamalla viesti Essi-tuutorille puh. 050-310-6354 TAI 

Facebook-ryhmässä olevan linkin kautta.  

 Ota myös seurantaan tuutoreiden Instagram-tili: @jns_lokotuutorit. 

 Näistä kanavista saatte jo kesän aikana kaiken tarvitsemanne informaation tu-

levaa syksyä varten.  
 

Tiedämme, että tämän hetken tilanne aiheuttaa paljon epävarmuutta ja jännitystä tule-

vaa syksyä ajatellen, joten moni asia varmistuu vasta myöhemmin kesällä. Tapahtu-

mien järjestämisessä huomioidaan korona-rajoitukset, joten syksyn tilannetta on vielä 

vaikea arvioida. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää, että otat tiedotuskanavamme 

seurantaan! Varaa kuitenkin kalenteristasi seuraavat päivämäärät: 

 Ma 31.8. Lyhyt kaupunkikierros ja fuksipiknik - Sinulla on mahdollisuus tavata uusia 

koulukavereitasi ja meitä tuutoreita piknikin merkeissä jo ennen opintojen alkua.  

 Ti 1.9. Ensimmäinen päivä yliopistolla – Tavataan alkukivillä Carelia-rakennuksen 

edessä. Varaa mieluusti koko maanantai, sillä illalla on ohjelmassa ensimmäinen opis-

kelijatapahtuma. 

 La & su 5.-6.9. Fuksileiri – Ensimmäisenä vii-

konloppuna on mahdollista, jopa suositelta-

vaa, osallistua tuutoreiden järjestämälle 

fuksileirille. Leiri järjestetään Sikrevaaran lei-

rikeskuksessa. 

 Muista! Huikeista tapahtumista tulee tietoa 

FACEBOOK-ryhmään! 

Nauttikaa kesälomasta ja me tuutorit py-

rimme siihen, että pääsemme näkemään 

kasvotusten porukalla ensimmäisen luku-

vuoden aikana! 

Terveisin tuutorinne, 

Anna, Anni, Ella, Essi, Iida A., Iida T., Jope, Lauri, 

Thomas, Tomi, Noora, Oona, Samu & Milla 

mailto:lokotuutorit@gmail.com


Hei Loko-fuksi! 
 

Suuret onnittelut opiskelupaikasta ja lämpimästi tervetuloa Joensuuhun meidän luokanopetta-

jaopiskelijoiden, tuttavallisemmin lokojen, mahtavaan joukkoon! Täällä iloisessa Pohjois-Karjalan 

sydämessä me jo odotammekin sinua kovasti! 

 

Tämä tervehdys on luokanopettajien ainejärjestö Popsi ry:n hallitukselta. Popsi ry on vuonna 

1968 perustettu Joensuun luokanopettajaopiskelijoiden oma ainejärjestö, joka yhdistää luokan-

opettajaopiskelijat yli vuosikurssirajojen. Popsi ry:n tehtävänä on muun muassa valvoa jäsentensä 

etuja, järjestää erilaisia vapaa-ajan aktiviteetteja ja tapahtumia sekä olla mukana kehittämässä 

luokanopettajakoulutusta Itä-Suomen yliopistossa. Popsi ry on tukenasi koko opintojesi ajan. Hal-

litukseen valitaan edustajisto vuosittain syyskokouksessa eli hallituskausi kestää yhden vuoden. 

Yhdistyksen toiminnasta vastaa vuonna 2020 12-henkinen hallitus. Hallituksen kokoukset ovat kai-

kille jäsenille avoimia ja suosittelemme lämpimästi osallistumaan niihin. 

 

Popsi ry on Joensuun kampuksen yksi suurimmista ja aktiivisimmista ainejärjestöistä: meitä on 

lähes 600! Popsin jäsenenä pääset nauttimaan menosta ja meiningistä tapahtumatiimin järjestä-

missä tapahtumissa, sekä yhteistyökumppaniemme tarjoamista eduista ja alennuksista Popsin 

tarraa näyttämällä. Popsin jäsenenä voit liittyä Suomen opettajaksi opiskelevien liiton eli SOOL:n 

jäseneksi, jolloin olet oikeutettu myös SOOLin ja OAJ:n jäsenetuihin. SOOL:n jäsenenä pääset mm. 

edullisemmin opettajaopiskelijoiden vuosittaisille festareille eli huikeille Talvipäiville, joita vie-

tämme seuraavan kerran talvella 2021 Joensuussa! Lisätietoja SOOL:sta kuulette myöhemmin 

SOOL:n aluetoimijoilta, mutta kannustamme ottamaan myös @sool_ry seurantaan Instagramissa! 

 

Me luokanopettajaopiskelijat olemme monikirjavainen joukko; kaksi vuotta sitten Joensuun ja Sa-

vonlinnan kampusten yhdistymisen myötä meillä on tällä hetkellä haalareissa kolmea eri väriä: 

turkoosia, punaista ja tummansinistä. Turkoosi on vuoden 2018 aloittaneiden loko-opiskelijoiden 

yhdessä päättämä väri. Yhdistymisen myötä ainejärjestömme logo muuttui ja maskottinamme on 

Pauli-pöllö. Meidät voi tunnistaa myös Popsi-huppareistamme ja turkooseista “Itä opettaa”-pipois-

tamme. 

 

Suosittelemme jo tässä vaiheessa ottamaan haltuun Popsi ry:n somekanavat ja tutustumaan nii-

hin, sillä näissä kanavissa pysytte kartalla, mitä kaikkea Popsi ry:ssä tapahtuu!  

 Facebook-sivu: www.facebook.com/popsijns  

 Instagram: @popsiry 

 YouTube: Popsi ry (teimme videotervehdyksen teille, käy kurkkaa https://youtu.be/EULfnfjnFrk) 

 

Lisätietoa rakkaan ainejärjestömme toiminnasta ja ohjeet Popsin jäseneksi liittymisestä löydät 

osoitteesta https://popsiry.fi/. Liittymisen jälkeen jäsenyys kestää koko opintojesi ajan ja maksaa 

itsensä takaisin ensimmäisen kuukauden aikana. Jäsenenä voit myös asettua ehdolle Popsi ry:n 

hallitukseen. Jäseneksi liittymisestä kerromme vielä tarkemmin opintojen alettua, mutta voit halu-

tessasi liittyä jo nyt jäseneksi! Nettisivuillamme voit liittyä myös sähköpostilistalle, josta saat koos-

teena kaiken tulevan meiningin suoraan sähköpostiisi! Turhaa spämmiä ei tarvitse pelätä ja voit 

poistaa itsesi listalta, jos siltä tuntuu. 

 

Vielä emme ole varmoja, mitä syksy tuo tullessaan ja miten se tulee vaikuttamaan järjestömme 

toimintaan esim. tapahtumien suhteen, mutta siitä huolimatta tehdään yhdessä fuksivuodes-

tanne ikimuistoinen! Toivotamme teille aurinkoista ja lämmintä kesän jatkoa poikkeusolosuh-

teista huolimatta! 😊 

Popsi ry:n hallituksesta 

Riina, Julia, Jenna, Juuli, Anni T., Heikki, Emmi, Emilia, Aappo, Minttu, Minka ja Anni V. 

http://www.facebook.com/popsijns
https://youtu.be/EULfnfjnFrk
https://popsiry.fi/


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/



