
TEOLOGIAN OSASTO

2020-2021



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


 

ORIENTAATIOVIIKON JA 

HYVINVOINTPÄIVÄN OHJELMA 

TIISTAI 1.9.2020  

AIKA PAIKKA OHJELMA 

8.30-9.00  
Myöhemmin ilmoitettava 

verkkoalusta 
Akateemisen rehtorin vuorovaikutteinen livetuokio verkossa 

9.00-

11.00  
Zoom Teologian osaston orientaatiota 

11.00 – 

12.00 
 Lounas 

12.00 – 

14.00 
Zoom Teologian osaston yhteinen lukuvuoden aloitus 

14.00 – 

15.00 
Zoom Teologian osaston orientaatiota 

15.00-

16.30 
Teams Tuutoriryhmä 

KESKIVIIKKO 2.9.2020 

AIKA PAIKKA OHJELMA 

9.00 – 

11.00 
Zoom 

Teologian osaston orientaatiota 

 

11.00 – 

14.00 

Myöhemmin ilmoitet-

tava verkkoalusta 

Yliopiston yhteisiä tietoiskuja - Tietoiskujen tarkemmat kuvaukset:  

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

  Lounas omaan tahtiin välillä klo 11.00-14.00 

14.00 – 

15.30 
Teams Tuutoriryhmät 

  TAUKO 

17.00 – 

19.00 
Zoom Teologian osaston virtuaalinen tutustumisilta 

TORSTAI 3.9.2020 

AIKA PAIKKA OHJELMA 

9.00 – 

11.00 
Zoom Teologian osaston orientaatiota 

 Lounas  

12.00 – 

13.00 

Myöhemmin ilmoitet-

tava verkkoalusta 
Yliopiston avajaisjumalanpalvelus 

13.00-15 
Myöhemmin ilmoitet-

tava verkkoalusta 
Yliopiston avajaiset 

n. 15.00-

16.30 
Zoom 

Teologian osaston orientaatiota  

Aiempia AMK- tai yliopisto-opintoja suorittaneet 

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


2 

 

PERJANTAINA 4.9.2020 

AIKA PAIKKA OHJELMA 

8.00-9.00 Puhelin Opintopsykologien puhelinpäivystys 

9.00-

11.00 

Myöhemmin ilmoitet-

tava verkkoalusta 

Yliopiston infotilaisuuksia verkossa –  

Infotilaisuuksien tarkemmat kuvaukset: https://kamu.uef.fi/uudelle-

opiskelijalle/  

12.30 – 

15.00 
Joensuun kampus 

Tuutoriryhmät: 

Kampus tutuksi -suunnistus! 

15.00 – 

17.00 
Zoom Amanuenssin päivystys 

MAANANTAI 7.9.2020  

AIKA PAIKKA OHJELMA 

8.00-

9.00 
Zoom 

Teologian osaston orientaatiota  

(vain opetusalan opiskelijat): 

2420801 Johdatus aineenopettajan opintoihin  

 

9.00-

10.00 
Zoom Teologian osaston orientaatiota 

10.00-

11.00 
Zoom 

Teologian osaston orientaatiota: 

Kreikan flippauksen esittely – opintojakso 2410910 Raamatun 

kreikan perusteet 1 alkaa 

11.00-

12.00 
Lounas  

12.00-

13.00 
Zoom Teologian osaston orientaatiota 

13.15-

17.00 
Zoom 

Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden opintojakso 

2410801N Johdatus teologiaan, 3 op alkaa 

TIISTAINA 6.10.2020 HYVINVOINTITYÖPAJAT (OSA ORIENTAATIOTA) 

AIKA PAIKKA OHJELMA 

12.15-

13.00 

& 

13.15-

14.00 

& 

14.15-

15.00 

Myöhemmin ilmoitetta-

valla verkkoalustalla 

Orientaatioon kuuluvien hyvinvointityöpajojen tarkat ajankohdat ja 

aiheet löydät Kamusta:  

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

 

 

Internet-linkit orientaation seuraamiseen päivitetään  
teologian osaston orientaation Moodle-sivulle

https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/
https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/
https://kamu.uef.fi/student-book/orientaation-aikataulu/
https://moodle.uef.fi/course/view.php?id=27726


 

TÄRKEITÄ YHTEYSTIETOJA 

Opintoihin liittyvät yhteydenotot ennen orientaatioviikkoa 

Opinto-ohjaus, aiempien opintojen hyväksiluku, opintojen suunnittelu 

Amanuenssi Jan Pohjonen, jan.pohjonen@uef.fi, 050 598 1229 
Lomalla 11.7.-9.8.2020. 

Lukukausi-ilmoittautumiseen, läsnäolotodistuksiin ja muihin todistuksiin  
liittyvät tiedustelut 
Opintohallinnon palvelutiski, opiskelu@uef.fi, 029 445 8900 

 
Ylioppilaskunnan jäsenyys ja jäsenyyteen liittyvät kysymykset 
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, www.isyy.fi 
Katso myös: 
https://www.isyy.fi/palvelut/uudelle-opiskelijalle.html  
https://www.isyy.fi/palvelut/jasenyys/jasenmaksu-ja-ilmoittautuminen.html  
 
Vertaistuutorit 
Facebook-ryhmä: Teologian fuksit 2020-2021 
Email: lantinenteologia.tuutorit@gmail.com 
Vertaistuutorit esittelevät itsensä Smart Startin sivuilla 6-7. 
 
Ongelmat sähköisten järjestelmien kanssa 
Yliopiston tietotekniikkapalvelut 
servicedesk@uef.fi 
https://www3.uef.fi/web/tipa/tipa  
 

Opintojen aloitukseen liittyvät yhteydenotot  
orientaatioviikon aikana ja jälkeen 
Oppiainetuutorit 
 
Läntinen teologia 
Teologin suuntautumisvaihtoehto 
Jouko Kiiski, jouko.kiiski@uef.fi, 050 372 1559 
Jan Pohjonen, jan.pohjonen@uef.fi, 050 598 1229 
Teuvo Laitila, teuvo.laitila@uef.fi, 050 414 0631 
 
Ortodoksinen teologia 
Teologin suuntautumisvaihtoehto 
Teuvo Laitila, teuvo.laitila@uef.fi,  
 
Opetusalan suuntautumisvaihtoehto (läntinen ja ortodoksinen teologia) 
Vesa Hirvonen, vesa.hirvonen@uef.fi, 050 442 2405 

mailto:jan.pohjonen@uef.fi
mailto:opiskelu@uef.fi
http://www.isyy.fi/
https://www.isyy.fi/palvelut/uudelle-opiskelijalle.html
https://www.isyy.fi/palvelut/jasenyys/jasenmaksu-ja-ilmoittautuminen.html
mailto:servicedesk@uef.fi
https://www3.uef.fi/web/tipa/tipa
mailto:jouko.kiiski@uef.fi
mailto:jan.pohjonen@uef.fi
mailto:teuvo.laitila@uef.fi
mailto:teuvo.laitila@uef.fi
mailto:vesa.hirvonen@uef.fi
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OLET TERVETULLUT!  
Opiskelupaikan puolesta tekemäsi työ on kantanut hedelmää. Itä-Suomen yli-

opiston teologian osasto toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi osaksi osas-

toa. Olemme noin 500 opiskelijan ja reilun 30 henkilökunnan jäsenen vahvuinen teolo-

gian opetuksen ja tutkimuksen yksikkö Joensuussa. Itä-Suomen yliopiston eli tuttavalli-

semmin UEF:in teologian osastolla opiskelee saman katon alla sekä läntisen että orto-

doksisen teologian opiskelijoita. Vastaavan kaltaista yksikköä ei ole missään toisessa 

Pohjoismaassa ja vain muutama Euroopassa. Vaikka olemme monitaustainen ja -kas-

voinen joukko, meitä yhdistää kiinnostus uskonnon ja erityisesti kristinuskon tutkimuk-

seen. Kannustan pakkaamaan Joensuuhun mukaan runsaasti kriittistä ajattelua ja ha-

lua katsoa tuttuja asioita uudesta näkökulmasta.  

On vaikea kuvitella mielenkiintoisempaa aikaa aloittaa yliopisto-opiskelu – ja 

nimenomaan teologian opiskelua – kuin maailmanlaajuisen epidemian vavisuttamana 

poikkeusaikana. Teologian osastolla on käynnissä tutkimusprojekteja, jotka tutkivat ko-

ronan vaikutuksia sekä ihmisten hengelliseen selviytymiseen kuin uskonnollisiin yhtei-

söihin. Tämä onkin yliopiston ydintehtävä; tuottaa luotettavaa tietoa ympäröimästä 

maailmasta ja ajankohtaisista ilmiöistä sekä luovuttaa tätä tietoa koulutuksen muo-

dossa eteenpäin opiskelijoille.  

Koronavirus ei voi olla vaikuttamatta myös alkavan syyslukukauden opintoihin. 

Teologian osaston syksyn opetus järjestetään orientaatioviikkoon kuuluvia yksittäisiä 

ryhmätapaamisia ja joitakin ortodoksisen teologian kirkkomusiikin opintojaksoja lu-

kuun ottamatta verkkovälitteisesti. Löydät sivuilta 1-2 orientaatioviikon ohjelman. Lä-

hiopetus kampuksella alkaa täysipainoisesti aikaisintaan tammikuussa 2021. Teologian 

osasto kannustaa poikkeusoloista huolimatta kaikkia opintonsa aloittavia opiskelijoita 

muuttamaan Joensuuhun, jotta opiskelu voi koronatilanteen helpotettua jatkua mah-

dollisimman vähin haitoin. Joensuuhun muuttaminen tarjoaa mm. mahdollisuuden tu-

tustua toisiin opiskelijoihin ja tuo opiskelijan tarvitsemat palvelut kuten yliopisto-opis-

kelijoiden terveydenhuollon ja kirjaston palvelut lähelle opiskelijaa.  

Tässä verkkolehtisessä saat tärkeää tietoa opintojen aloituksesta ja opiskelija-

elämästä. Koska Smart Start on PDF-muodossa, se toivottavasti kulkee älylaitteella mu-

kanasi, milloin tahansa sitä tarvitsetkin. Pyydän, että vastaat mahdollisimman pian tä-

män Smart Startin ja muun Uuden opiskelijan verkkomateriaalin läpiluettuasi uuden 

opiskelijan kyselyyn. Uuden opiskelijan kyselyllä kartoitetaan taustatietoja aloittavasti 

vuosikurssista orientaatioviikon järjestämistä varten. Mikäli kuulut koronaviruksen kan-

nalta riskiryhmään, tutustu jo nyt seuraaviin ohjeisiin. Sanomattakin on selvää, että mi-

käli kärsit hengitystieinfektiosta, sinun tulee pysyä kotona eikä tulla kampuksella.  

Moni teistä varmasti odottaa innolla syksyn opintojen alkamista. Opintojen 

aloittamisen kanssa ei tarvitse kuitenkaan odottaa syyskuun orientaatioviikolle saakka. 

Voit tutustua jo 3,8.2020 alkaen UEF // Digistartiin. joka toimii perehdytyksenä yliopis-

ton sähköisiin opiskelutaitoihin ja järjestelmiin. 

Rauhallista kesää ja tullaan tutuiksi syyskuussa!   

Jan Pohjonen, amanuenssi  

https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Lp-HhwRz8ku68mPn-D88NJVyWZ2-uYJBthbJKNJCL6BUMDJZTEdDRUgyNlhXMDA5N0tTUVk5Q1BGQi4u
https://studentuef.sharepoint.com/:w:/s/UEF--Kamu/Ed8F0TVptT5NlLes8_WBQWUBDpBcsKp9xNZdgfqQFSuuAQ?e=OZwHre
https://kamu.uef.fi/student-book/digistartti-perehdytys-uudelle-opiskelijalle/
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ORIENTAATIO  

Orientaatio tarkoittaa suuntautumista tai perehtymistä uuteen asiaan. Opintojen 

alussa orientoidutaan yliopisto-opintoihin eli saadaan tarvittavia tietoja ja taitoja onnis-

tuneisiin opintoihin. Teologian osaston orientaatioviikko järjestetään 1.-4.9. ja 7.9.2020 

pääasiallisesti verkkovälitteisesti, joskin jotain yksittäisiä pienryhmätapaamisia pide-

tään Joensuun kampuksella ensimmäisellä ja toisella opiskeluviikolla syyskuussa. Nämä 

tuutoriryhmissä pidettävät ryhmätapaamiset kuten muukin orientaatioviikon ohjelma 

on yliopiston avajaisjumalanpalvelusta lukuun ottamatta pakollisia kaikille teologian 

kandidaatin tutkinnon suorittaville opiskelijoille. Opiskelijat, jotka eivät voi osallistua 

orientaatioon, koska kuuluvat koronariskiryhmään, suorittavat ryhmätapaamiset kor-

vaavalla suoritustavalla. Opiskelijat, jotka eivät voi ottaa osaa orientaatioon syksyllä 

2020, suorittavat orientaation myöhemmässä vaiheessa opintojaan. 

 

Yliopistossa opiskelu ei nykypäivänä onnistu ilman tietokonetta ja tämä koskee myös 

orientaatioviikkoa. Onkin hyvä, että laitat oman tietotekniikkasi kuntoon jo hyvissä ajoin 

ennen syksyn orientaatioviikkoa, jotta saat ohjelmasta kaiken irti. Tietokoneen hankki-

misen lisäksi webkameran ja mikrofoni-kuulokeyhdistelmän ostaminen on myös hyvä 

idea. Opiskelukirjojen ostaminen on sen sijaan nykypäivänä harvinaisempaa. Yliopiston 

kirjastosta löytyy pitkä rivi tenttikirjoja ja ne ovat yliopiston opiskelijoiden lainattavissa.  

 

Syksyn verkko-orientaatio toteutetaan pääasiallisesti kahden eri tietokoneohjelman 

avulla. Nämä ohjelmat ovat Zoom ja Microsoft Teams. Suosittelen tutustumaan ohjel-

miin jo ennen orientaatioviikkoa. Orientaatioviikon sähköisen Moodle-sivun löydät 

täältä. Sivulle ladataan elokuun aikana orientaation tarkempi ohjelma sekä linkit orien-

taatioviikon etäseuraamista varten. 

 

Apuna yliopiston sähköisiin järjestelmiin tutustumisessa UEF Digistart, josta kerron ly-

hyesti seuraavaksi.  
 

UEF // DIGISTART 

Digistartti-perehdytyksen tavoite on Itä-Suomen yliopiston digitaalisiin opiskeluympä-

ristöjen käytön helpottaminen jo ennen opintojen alkamista. Jotta voit aloittaa  

Digistart-perehdytyksen, tulee sinun aktivoida UEF-tunnuksesi. Nämä tunnukset kulke-

vat mukanasi opinnoissasi aina alusta loppuun asti. Tunnuksia käytetään myöhemmin 

esimerkiksi kurssi-ilmoittautumiseen sekä yliopiston sähköpostin käyttöön. UEF-

tunnusten aktivointi on mahdollista 1.8.2020 alkaen.  

Digistart neuvoo sinua sähköisen opiskelun perusasioissa Moodlen-opiskelualustan 

käytöstä sähköisten luentojen seuraamiseen. Tutustu siihen jo hyvissä ajoin! 

 
 

https://kamu.uef.fi/student-book/zoom/
https://kamu.uef.fi/student-book/office-365/
https://moodle.uef.fi/course/view.php?id=27726
https://kamu.uef.fi/student-book/digistartti-perehdytys-uudelle-opiskelijalle/
https://www3.uef.fi/fi/web/tipa/uef-tunnuksen-aktivointi
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TUUTOROINTI 

Jokaisella aloittavalla opiskelijalla on sekä oma vertaistuutori että oppiainetuutori. 

Vertaistuutorit ovat opiskelualasi ylemmän vuosikurssin opiskelijoita, jotka auttavat 

sinua opintojen alun käytännön asioissa. He perehdyttävät uusia opiskelijoita yliopis-

ton käytäntöihin, esittelevät opiskelijoille tarkoitettuja palveluita ja tutustuttavat yli-

opistoympäristöön sekä opiskelupaikkakuntaan. He voivat kertoa myös käytännön 

vinkkejä opiskelemisesta ja muusta opiskelijaelämästä. Jokaisella vertaistuutorilla on 

oma tuutoriryhmänsä, johon kuuluu noin 10 aloittavaa teologian opiskelijaa.  Tuutori-

ryhmässä tutustut toisiin opiskelijoihin ja opit tuntemaan yliopisto-opiskelun perus-

asiat. 

Oppiainetuutori on puolestaan teologian osaston henkilökuntaan kuuluva henkilö, 

joka keskustelee kanssasi teologian opinnoista, tarkastaa tekemäsi opintosuunnitel-

man (eli HOPS:in) ja antaa siitä palautetta. Jokaisen opintonsa aloittavan opiskelijan on 

käytävä ensimmäisen lukuvuoden aikana kaksi HOPS-keskustelua saadakseen suori-

tusmerkinnän opintosuunnitelman teosta. HOPS-keskusteluissa käydään läpi opin-

noissa mietityttäviä asioita ja pohditaan opintoihin kuuluvaa ajankäyttöä. 

Oman vertaistuutorisi ja oppiainetuutorisi saat tietää orientaatioviikolla. 

 
 

Teologian osaston maisterituutori esittäytyy 

Olen Sanna 28 w. Syksyllä 2015 olen aloittanut teologisessa, teologi-linjalla. Tähtäimessäni 

olisi kirkon virka esim. sairaalapappina tai muussa työssä missä saisin käyttää hyödykseni 

myös aikaisempaa koulutustani vanhustyön lähihoitajana.  

Pääaineenani on käytännöllinen teologia ja graduani teen tällä hetkellä pappien antamista 

merkityksistä liturgisille väreille.  

Läntisen teologian lisäksi olen opiskellut myös ortodoksista teologiaa ja näin saanut melko 

kattavan kuvan osastomme opintotarjonnasta. 

Opintojeni ohella aikani kuluu Bible journalingin, valokuvauksen, kirjojen, keikoilla 

käymisen, Changemaker toiminnan ja ylioppilasteatterin parissa.  

Teologisessa parhaimpia juttuja ovat 

koko osastolla vallitseva yhteishenki henkilökun-

nan ja opiskelijoiden kesken, tiistain keskipäivän 

päivähartaudet, humpan kahvila ja yhteistyö orto-

doksi opiskelijoiden kanssa, joka tarjoaa ruohon-

juuri tason ekumeniaa, jonka piirissä osastolla ele-

tään.  

Joensuu on mukava ja eläväinen opiskelijakau-

punki ympäri vuoden ja tarjoaa paljon kaikkea te-

kemistä ja puuhaa opintojen ohelle.  
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Vertaistuutorit esittäytyvät 

Onnittelut uusi teologian opiskelija! 

Olemme tulevat tuutorisi: Noora, Jouni, Heidi, Tanja, Emma ja Salla. Autamme sinua opinto-

jesi alussa ja niin pitkään kuin koet tarvitsevasi neuvoa, samalla autamme sinua sopeutu-

maan Itä-Suomen yliopistoon ja eteenkin Joensuuhun. Tulemme antamaan sinulle perusin-

foa teologian opinnoista.  

Opetuspuolen (B-linja) opiskelijoille on oma tuutori: Tanja, ja muut tuutorit toimivat teolo-

giapuolen (A-linja) tuutoreina. Opiskelujen alkaessa sinulle tulee ilmi, kenen tuutorin pien-

ryhmään kuulut, mutta voit aina kysyä apua keneltä tuutorilta tahansa. 

Tuutorit tunnistat tuutoripaidoista sekä violetin värisistä haalareista. 

Olemme luoneet Facebook-ryhmän uusille opiskelijoille ja sen löydät nimellä ”Teologian 

fuksit 2020-2021”. Ryhmässä voit esittää kysymyksiä sekä aloittaa keskusteluita muiden uu-

sien opiskelijoiden kanssa. Kysy rohkeasti, ja jos emme tiedä vastausta itse; tiedämme aika-

kin keneltä kysyä. Kysymyksiä voit lähettää sähköposti osoitteeseen    

lantinenteologia.tuutorit@gmail.com. Facebook-ryhmään tulee linkki WhatsApp-ryhmään, 

johon suosittelemme sinua liittymään. 

Perusinfoa: Opiskelusi alkavat tiistaina 1.9. klo 8:30. Ole ajoissa paikalla. Valmistaudu huo-

lella lukemalla infomateriaalit läpi, näin saat ensikosketuksen opintoihisi, ja siihen mitä teo-

logian opiskelu pitää sisällään.  

Olethan alkanut etsimään asuntoa? Jos olet vielä etsimässä asuntoa, suosittelemme hake-

muksen jättämistä Joensuun Ellille. Joensuun Elli on Joensuun alueen opiskelija-asuntosää-

tiö. Suosittelemme, että 

haet asuntoa mahdolli-

simman aikaisin, sillä 

asunoilla on suuri ky-

syntä.  

Suosittelemme sinua 

seuraamaan ainejärjes-

tön Fides Ostiensiksen 

Instagramia ja Face-

bookia, sillä syksyn ta-

pahtumien tarkemmat 

päivät ja aikataulut tu-

levat ilmi myöhemmin.  

Innolla saapumistasi 

odottaa,  tuutorit 

mailto:lantinenteologia.tuutorit@gmail.com
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OPINTOJEN KULKU  
Läntisen teologian, teologin suuntautumisvaihtoehdon opintojen kulku 

LÄNTINEN TEOLOGIA, TEOLOGIN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO TEOLOGIAN KANDIDAATTI 180 OP 

1. vk 2. vk 3. vk 

KOODI NIMI s k s k s k 

2410800N YLEISOPINNOT 13 OP       

1131000 Orientaatio yliopisto-opiskeluun 1 op X      

2410803 Henkilökohtainen opintosuunnitelma (teologian osasto) 1 op X      

2410801N Johdatus teologiaan 3 op X X     

5313110 Filosofian perusteet 6 op X X     

2410802 Tieteenfilosofiaa teologeille 2 op X      

2410800K KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT 12 OP       

8011151 Kirjoitusviestintää teologian opiskelijoille 2 op     X X 

8011153 Puheviestintää teologian opiskelijoille 2 op     X X 

8012151 Ruotsia teologian opiskelijoille 4 op   X X   

8013151 
English Academic Reading and Study Skills for Stud. of Theology 2 
op 

X X O O   

8013152 
English Academic and Professional Communications for  
Students of Theology 2 op 

  X X   

2420900 KLASSISET KIELET 30 OP       

2410910 Raamatun kreikan perusteet 1 5 op  X      

2410911 Raamatun kreikan perusteet 2 5 op  X     

2410912 Raamatun kreikan jatkokurssi 5 op   X     

2410913 Raamatun heprean perusteet 1 7 op    X    

2410914 Raamatun heprean perusteet 2 3 op    X   

2410915 Latinan perusteet 5 op     X   

2421000 LÄNTISEN TEOLOGIAN PERUSOPINNOT 60 OP       

2411101 EKS perusopintoja: Uuden testamentin tutkimus 5op X      

2411102N EKS perusopintoja: Vanhan testamentin tutkimus 4op   X    

2411103N EKS perusopintoja: Raamatuntuntemus 1 op  X     

2411104 
EKS perusopintoja: Raamatun tutkimuksen metodit ja teksti-
analyysi 2 op 

  X    

2421201 
KH perusopintoja: Johdatus kirkkohistorian tutkimukseen sekä 
varhaiskirkon ja keskiajan kirkkohistoriaan 5 op 

 X     

2421202 
KH perusopintoja: Suomen kirkkohistoria 3 op  
(tai 2413202 KH perusopintoja: Ortodoksisuus Karjalassa ja Suo-
messa 3 op) 

   X   

2421203 
KH perusopintoja: Kristinuskon historia keskiajalta nykypäivään 4 
op 

   X   

2421301 ST perusopintoja: Johdatus systemaattiseen teologiaan 2 op  X     

2421302 ST perusopintoja: Johdatus opin historiaan 3 op  X     

2421303 
ST perusopintoja: Johdatus reformaation ja modernin ajan teolo-
giaan 3 op 

   X   

2421304 ST perusopintoja: Teologinen etiikka 2 op    X   

2421305 ST perusopintoja: Ekumeniikka 2 op    X   

2421401 KT perusopintoja: Johdatus käytännöllisen teologiaan 2 op X      

2421402 KT perusopintoja: Sielunhoito ja pastoraalipsykologia 3 op X      

2421403 KT perusopintoja: Uskontokasvatuksen perusteet 3 op   X    

2421404 KT perusopintoja: Diakonia ja jumalanpalveluselämä 4 op X      

2411601 UTI perusopintoja: Uskonto käsitteenä ja tutkimuskohteena 2 op    X   

2411602 UTI perusopintoja: Moderni uskonnollisuus 3 op X      

2411603 UTI perusopintoja: Euroopan uskonnollinen kenttä 3 op X      

2411604 UTI perusopintoja: Maailman uskonnot 4 op    X   
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  LÄNTISEN TEOLOGIAN AINEOPINNOT 40 OP       

2412001 Metodiopin peruskurssi 1 op    O X  

8020130 Teologian tiedonhaku 1 op     X  

2412002 Kandidaattiseminaari ja metodiopetus 4 op      X X 

2412005 Aineopintoja: Idän ja lännen kohtaaminen 4 op      X  

2412006 Aineopintoja: Kirkot, uskonnot ja globaalit haasteet 4 op     X  

 Valinnaiset temaattiset aineopinnot 5 x 4 op     X X 

 2412003 Kandidaatintutkielma (teologia) 6 op       X 

2412004 Kandidaatin kypsyysnäyte (teologia) 0 op      X 

2416100 
MUITA OPINTOJA TEOLOGIAN KANDIDAATIN TUTKINTOON 25 
OP 

      

 Suorita mitä tahansa yliopistotasoisia opintoja valintasi mukaan.      X X X 

 

 

 
LÄNTINEN TEOLOGIA, TEOLOGIN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO TEOLOGIAN MAISTERI 

120 OP 
4. vk 5.vk 

KOODI NIMI s k s k 
  PÄÄAINEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT 80 OP     

  

Menetelmä- ja tukiopinnot 4 op  X    

Metodiopetus ja tutkielmaseminaari 10 op X X   

Pääaineen syventävät kurssit 4 x 4 op X X   

Pääaineen erityiskysymykset 5 x 4 op   X X 
Pro gradu -tutkielma 30 op ja maisterin kypsyysnäyte 0 op X X   

  SOVELTAVAT OPINNOT 20 OP     

2424100 Suomen ev.lut. kirkon virkaan vaadittavat soveltavat opinnot tai   X X 
2424200 Moniammatilliset soveltavat opinnot tai    X X 
2424300 Sielunhoidon soveltavat opinnot   X X 

2416200 MUITA OPINTOJA TEOLOGIAN MAISTERIN TUTKINTOON 20 OP     

  Suorita mitä tahansa yliopistotasoisia opintoja valintasi mukaan.     X X 

 

vk = vuosikurssi 

X = suositeltu suoritusajankohta 

O = mahdollinen suoritusajankohta  
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Läntisen teologian opetusalan suuntautumisvaihtoehdon kulku 
LÄNTINEN TEOLOGIA, OPETUSALAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO TEOLOGIAN KANDIDAATTI 180 OP 

1.vk 2.vk 3.vk 

KOODI NIMI s k s k s k 

2410800B YLEISOPINNOT (OPETUSALA) 8 OP       

1131000 Orientaatio yliopisto-opiskeluun 1 op X      

2410803 Henkilökohtainen opintosuunnitelma (teologian osasto) 1 op X      

2410801N Johdatus teologiaan 3 op X X     

2420801 Johdatus aineenopettajan opintoihin 1 op X      

2410802 Tieteenfilosofiaa teologeille 2 op X      

2410800K KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT 12 OP       

8011151 Kirjoitusviestintää teologian opiskelijoille 2 op     X X 

8011153 Puheviestintää teologian opiskelijoille 2 op     X X 

8012151 Ruotsia teologian opiskelijoille 4 op   X X   

8013151 English Academic Reading and Study Skills for Stud. of Theology 2 op X X O O   

8013152 
English Academic and Professional Communications for Stud. of Theol-
ogy 2 op 

  X X   

2420900 KLASSISET KIELET (OPETUSALA) 10 OP        

2410910 Raamatun kreikan perusteet 1 5 op ja X      

2410911 Raamatun kreikan perusteet 2 5 op tai  X     

2410915 Latinan peruskurssi 5 op   X     

2421000 LÄNTISEN TEOLOGIAN PERUSOPINNOT 60 OP        

2411101 EKS perusopintoja: Uuden testamentin tutkimus 5op X      

2411102N EKS perusopintoja: Vanhan testamentin tutkimus 4op   X    

2411103N EKS perusopintoja: Raamatuntuntemus 1 op  X     

2411104 
EKS perusopintoja: Raamatun tutkimuksen metodit ja teksti-
analyysi 2 op 

  X    

2421201 
KH perusopintoja: Johdatus kirkkohistorian tutkimukseen sekä 
varhaiskirkon ja keskiajan kirkkohistoriaan 5 op 

 X     

2421202 
KH perusopintoja: Suomen kirkkohistoria 3 op (tai 2413202 KH pe-
rusopintoja: Ortodoksisuus Karjalassa ja Suomessa 3 op) 

   X   

2421203 
KH perusopintoja: Kristinuskon historia keskiajalta nykypäivään 4 
op 

   X   

2421301 ST perusopintoja: Johdatus systemaattiseen teologiaan 2 op  X     

2421302 ST perusopintoja: Johdatus opin historiaan 3 op  X     

2421303 
ST perusopintoja: Johdatus reformaation ja modernin ajan teolo-
giaan 3 op 

   X   

2421304 ST perusopintoja: Teologinen etiikka 2 op    X   

2421305 ST perusopintoja: Ekumeniikka 2 op    X   

2421401 KT perusopintoja: Johdatus käytännöllisen teologiaan 2 op X      

2421402 KT perusopintoja: Sielunhoito ja pastoraalipsykologia 3 op X      

2421403 KT perusopintoja: Uskontokasvatuksen perusteet 3 op   X    

2421404 KT perusopintoja: Diakonia ja jumalanpalveluselämä 4 op X      

2411601 UTI perusopintoja: Uskonto käsitteenä ja tutkimuskohteena 2 op    X   

2411602 UTI perusopintoja: Moderni uskonnollisuus 3 op X      

2411603 UTI perusopintoja: Euroopan uskonnollinen kenttä 3 op X      

2411604 UTI perusopintoja: Maailman uskonnot 4 op    X   
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  LÄNTISEN TEOLOGIAN AINEOPINNOT (OPETUSALA) 20 op       

2412001 Metodiopin peruskurssi 1 op    O X  

8020130 Teologian tiedonhaku 1 op     X  

2412002 Kandidaattiseminaari ja metodiopetus 4 op      X X 

2412005 Aineopintoja: Idän ja lännen kohtaaminen 4 op tai     X  

2412006 Aineopintoja: Kirkot, uskonnot ja globaalit haasteet 4 op     X  

 Valinnainen temaattinen aineopintojakso 1 x 4 op      x 

2412003 Kandidaatintutkielma (teologia)  6 op       X 

2412004 Kandidaatin kypsyysnäyte (teologia) 0 op      X 

  
VAIHTOEHTO A: OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 25 TAI 35 
OP JA TOISEN OPETETTAVAN AINEEN PERUSOPINNOT 
VÄHINTÄÄN 25 OP 

      

  Opettajan pedagogiset opinnot 25 tai 35 op   X X X X 

 Toisen opetettavan aineen perusopinnot vähintään 25 op     X X 

 
VAIHTOEHTO B: TOISEN OPETETTAVAN AINEEN PERUSOPINNOT 
VÄHINTÄÄN 25 OP JA TOISEN OPETETTAVAN AINEEN 
AINEOPINNOT VÄHINTÄÄN 35 OP 

      

 Toisen opetettavan aineen perusopinnot vähintään 25 op   X X   

 Toisen opetettavan aineen aineopinnot vähintään 35 op     X X 

 
VAIHTOEHTO C: VOIT MYÖS KIINNITTÄÄ KANDIDAATIN 
TUTKINTOON OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 OP 

      

2416100 MUITA OPINTOJA TEOLOGIAN KANDIDAATIN TUTKINTOON        

  
Täydennä tutkintosi 180 opintopisteeseen suorittamalla mitä ta-
hansa yliopistotasoisia opintoja valintasi mukaan. 

X X     

 

LÄNTINEN TEOLOGIA, OPETUSALAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO TEOLOGIAN MAISTERI 
120 OP 

4. vk 5. vk 

KOODI NIMI s k s k 

  PÄÄAINEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT 60 OP     

  

Menetelmä- ja tukiopinnot 4 op  X  O  

Metodiopetus ja tutkielmaseminaari 10 op X X O O 

Pääaineen syventävät kurssit 2 x 4 op X X O O 

Pääaineen erityiskysymykset 2 x 4 op X X O O 

Pro gradu -tutkielma 30 op ja maisterin kypsyysnäyte 0 op  X  O 

  
VAIHTOEHTO A: OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 25 OP TAI 35 OP JA 
TOISEN OPETETTAVAN AINEEN AINEOPINNOT VÄHINTÄÄN 35 OP 

    

  
Loppuosa opettajan pedagogisista opinnoista 25 op tai 35 op ja toisen opetet-
tavan aineen aineopinnot 35 op 

X X X X 

 VAIHTOEHTO B: OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 OP     

  
Jos sisällytit kandidaatin tutkintoon toisen opetettavan aineen perus- ja aine-
opinnot, suorita maisterin tutkintoon kaikki opettajan pedagogiset opinnot 60 
op. 

X X X X 

 
VAIHTOEHTO C: TOISEN OPETETTAVAN AINEEN PERUS- JA AINEOPINNOT 
VÄHINTÄÄN 60 OP 

    

 
Jos sisällytit kandidaatin tutkintoon kaikki opettajan pedagogiset opinnot 60 
op, suorita maisterin tutkintoon toisen opetettavan aineen perus- ja aineopin-
not. 

X X X X 

2416200 MUITA OPINTOJA TEOLOGIAN MAISTERIN TUTKINTOON (TARVITTAESSA) X X X X 

 

vk = vuosikurssi, X= suositeltu suoritusajankohta, O = mahdollinen suoritusajankohta 
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Ortodoksisen teologian teologin suuntautumisvaihtoehdon kulku 

 
ORTODOKSINEN TEOLOGIA, TEOLOGIN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO TEOLOGIAN KANDIDAATTI 180 OP 

1. vk 2. vk 3. vk 

KOODI OPINTOJAKSO s k s k s k 

2410800N YLEISOPINNOT 13 OP       

1131000 Orientaatio yliopisto-opiskeluun 1 op X      

2410803 Henkilökohtainen opintosuunnitelma (teologian osasto) 1 op X      

2410801N Johdatus teologiaan 3 op X X     

5313110 Filosofian perusteet 6 op X      

2410802 Tieteenfilosofiaa teologeille 2 op X      

2410800K KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT 12 OP       

8011151 Kirjoitusviestintää teologian opiskelijoille 2 op     X X 

8011153 Puheviestintää teologian opiskelijoille 2 op     X X 

8012151 Ruotsia teologian opiskelijoille 4 op   X X   

8013151 English Academic Reading and Study Skills for Stud. of Theology 2 op X X     

8013152 English Academic and Professional Communications for Stud. of Theology 2 op   X X   

2430900 KLASSISET JA LITURGISET KIELET 30 OP       

2410910 Raamatun kreikan perusteet 1 5 op X X     

2410911 Raamatun kreikan perusteet 2 5 op   X     

2410912 Raamatun kreikan jatkokurssi 5 op  X     

2410913 Raamatun heprean perusteet 1 7 op   X    

2430907 Kirkkoslaavin perusteet 4 op   X X   

2430908 Liturginen kreikka 1: Jumalallinen liturgia 2 op     X X 

2430909 Liturginen kreikka 2: Ehtoo- ja aamupalvelus 2 op     X X 

2431000 ORTODOKSISEN TEOLOGIAN PERUSOPINNOT 60 OP       

2411101 EKS perusopintoja: Uuden testamentin tutkimus 5op X      

2411102N EKS perusopintoja: Vanhan testamentin tutkimus 4op   X    

2411103N EKS perusopintoja: Raamatuntuntemus 1 op  X     

2411104 
EKS perusopintoja: Raamatun tutkimuksen metodit ja teksti-
analyysi 2 op 

  X    

2431201 
KH perusopintoja: Johdatus kirkkohistorian tutkimukseen sekä 
varhaiskirkon ja keskiajan kirkkohistoriaan 5 op 

 X     

2431202 
KH perusopintoja: Ortodoksisuus Karjalassa ja Suomessa 3 op   
(tai 241202 KH perusopintoja: Suomen kirkkohistoria 3 op) 

   X   

2431203 
KH perusopintoja: Johdatus ortodoksisuuteen ja Venäjän kirkko-
historiaan 4 op 

   X   

2431301N  ST perusopintoja: Dogmatiikka ja dogmihistoria 5 op   X    

2431302N ST perusopintoja: Patristiikka 3 op  X     

2431306  ST perusopintoja: Ikoniteologia 2 op     X   

2431305 ST perusopintoja: Etiikka ja asketiikka 2 op    X   

2431401N  KT perusopintoja: Johdatus liturgiseen teologiaan 5 op X      

2431403N KT perusopintoja: Pastoraaliteologia 2 op   X    

2431406 KT perusopintoja: Uskonnonpedagogiikka ja homiletiikka 5 op  X     

2431701 KM perusopintoja: Varhaiskristillinen kausi ja Bysantti 3 op    X   

2431702 KM perusopintoja: Slaavilainen perinne 2 op    X   

2411604 UTI perusopintoja: Maailman uskonnot 4 op    X   

2411602 UTI perusopintoja: Moderni uskonnollisuus 3 op X      
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  ORTODOKSISEN TEOLOGIAN AINEOPINNOT 36 OP       

2412001 Metodiopin peruskurssi 1 op    O X  

8020130 Teologian tiedonhaku 1 op     X  

2412002 Kandidaattiseminaari ja metodiopetus 4 op     X X 

2412005 Aineopintoja: Idän ja lännen kohtaaminen 4 op      X  

2412006 Aineopintoja: Kirkot, uskonnot ja globaalit haasteet 4 op     X  

 Valinnaiset temaattiset aineopinnot 4 x 4 op     X X 

2412003 Kandidaatintutkielma (teologia) 6 op       X 

2412004 Kandidaatin kypsyysnäyte (teologia) 0 op      X 

2434100 SOVELTAVAT OPINNOT TEOLOGIAN KANDIDAATIN TUTKINTOON 
4 OP 

      

2434101  Liturgiset harjoitukset teologian kandidaatin tutkintoon 4 op   X X   

2416100 MUITA OPINTOJA TEOLOGIAN KANDIDAATIN TUTKINTOON 25 
OP 

      

  Suorita mitä tahansa yliopistotasoisia opintoja valintasi mukaan.    X X X X 

 
 

ORTODOKSINEN TEOLOGIA, TEOLOGIN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO TEOLOGIAN MAISTERI 
120 OP  

4. vk 5. vk 

KOODI OPINTOJAKSO s k s k 

  PÄÄAINEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT 80 OP        

  Menetelmä- ja tukiopinnot 4 op  X      

Metodiopetus ja tutkielmaseminaari 10 op X X    

Pääaineen syventävät kurssit 4 x 4 op X X    

Pääaineen erityiskysymykset 5 x 4 op 
  

 X X 

Pro gradu -tutkielma 30 op ja maisterin kypsyysnäyte 0 op  X X 
 

 

2434400 SOVELTAVAT OPINNOT TEOLOGIAN MAISTERIN TUTKINTOON 16 OP        

2434401 Liturgiset harjoitukset teologian maisterin tutkintoon 4 op X X    

2434404  
2434405                                                        

Kirkolliset soveltavat harjoitukset 12 op TAI   
Moniammatilliset soveltavat harjoitukset 12 op 

O O  X X 

2416200 MUITA OPINTOJA TEOLOGIAN MAISTERIN TUTKINTOON 24 OP        

  Täydennä tutkintosi 120 opintopisteeseen suorittamalla mitä tahansa yliopisto-
tasoisia opintoja valintasi mukaan.   

  
X X 

vk = vuosikurssi 

X= suositeltu suoritusajankohta 

O = mahdollinen suoritusajankohta 
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TEOLOGIAN OSASTON AINEJÄRJESTÖJEN TERVEHDYKSET 

 

Pistis Ry:n tervehdys 
Ortodoksisen teologian ainejärjestö Pistis toivottaa uudet ortodoksisen teologian opis-

kelijat lämpimästi tervetulleiksi osaksi ortodoksisen teologian opiskelijayhteisöä.  

Onnea ja menestystä opintoihinne! 

Pistis on Joensuussa, vuonna 1988 perustettu ortodoksisen teologian opiskeli-

joiden ainejärjestö. Sen ensisijainen tehtävä on toimia jäsentensä edunvalvojana. Jär-

jestämme myös jäsenillemme monenmoista, pientä, opiskeluintoa tukevaa ja rentoon 

ilonpitoon tähtäävää toimintaa. 

Koronatilanteen salliessa Pistis järjestää jälleen alkavana syksynä runsaasti yh-

teisiä tapahtumia, joissa toivomme tapaavamme mahdollisimman monia uusia kuin jo 

pidempäänkin opiskelleita. Tietoa kaikista Pistiksen tapahtumista löydät Pistiksen Face-

book-ryhmästä, sekä Pistiksen ilmoitustauluilta Ortodoksisella seminaarilla ja yliopis-

tolla. Jos haluatte ottaa yhteyttä, sähköpostimme on pistis.ry@gmail.com. 

 

 

Fides Ostiensis Ry:n tervehdys 

Onnea opiskelupaikasta! Tässä muutamia tärkeitä infoja 

ainejärjestömme toiminnasta ja jäseneksi liittymisestä. 

Fides Ostiensis on vuonna 1997 perustettu Itä-Suomen 

yliopiston läntisen teologian opiskelijoiden ainejärjestö, 

jonka keskeisenä tehtävänä on opiskelijoiden etujen ja 

hyvinvoinnin vaaliminen. 

Fideksen jäsenenä hyödynnät jäsenhinnat tapahtumissamme ja pääset vaikuttamaan 

toimintaan. Toimintamme sisältää ainejärjestöille tyypillisiä tapahtumia, kuten ensim-

mäisen vuoden fuksiaiset sekä haalarikasteen sekä sitsejä ja erilaisia liikuntatapahtu-

mia pitkin vuotta. Huomioimme opiskelijoidemme hengelliset tarpeet viikoittain järjes-

tettävän hartaushetken muodossa omassa Genesis-kappelissamme yhteistyössä Joen-

suun seurakuntayhtymän kanssa. Kirjoittamisesta kiinnostuneet voivat hyödyntää 

osaamistaan muun muassa Fideksen blogin ja vuosijulkaisun teksteissä. Huhtikuussa 

perinteisesti juhlimme ainejärjestöämme vuosijuhlien merkeissä vaihtuvalla teemalla. 

Poikkeusoloista johtuen syksyn 2020 tilanne on myös oman toimintamme osalta vielä 

muotoutumassa. Seuraamme tilannetta ja elämme sen mukaan. Keväällä pidimme yh-

teyttä muun muassa Discord-sovelluksen kautta, jonne jäsenet pääsevät liittymään Fa-

cebook-ryhmässä olevan linkin kautta. Tervetuloa osaksi violettia haalariperhettämme! 

Jäseneksi pääset liittymään nettisivuilta ja infot kulkevat sähköpostilistan, Facebook-

ryhmän ja Instagramin kautta. Jäsenyys maksaa 20 euroa ja kattaa koko opiskeluajan.  

www.fidesostiensis.fi/liity-jaseneksi/  

Facebook-ryhmä: Fides Ostiensis ry 

Instagram: fidesostiensis 

 

mailto:pistis.ry@gmail.com
http://www.fidesostiensis.fi/liity-jaseneksi/


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/

