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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 aikataulu  

TIISTAINA 1.9.  

AIKA  PAIKKA  OHJELMA  

8.30 – 9.00 Webinaari 
Rehtorin tervehdys tiedekunnan 
uusille opiskelijoille 

10.00–12.00 N113 & N114 (Natura) 
Historian oppiaineiden 
Tervetuloa -tilaisuus 

12.00–13.00  Aikaa lounaalle 

13.00–16.00 AU205 & AU112 (Aurora) 
Tuutoriryhmien tapaaminen ja 
tutustuminen yliopistoon 

KESKIVIIKKONA 2.9.  

AIKA  PAIKKA  OHJELMA  

8.15—10.00  M101 & M102 (Metria) Orientaatio - historian opinnot 

10.00—10.30  
11.00—11.30  
12.30—13.00  
13.30—14.00   

Infotilaisuudet etäsessiona: 
Zoom/ Teams 

UEF-tunnukset ja 

tietojärjestelmät opiskelijoille 

10.00—10.25 
13.00—13.25  

 ISYY – Itä-Suomen yliopiston 
ylioppilaskunta esittäytyy 

10.30—10.55   ESN Joensuu (Erasmus Student 
network)  

11.00—11.45  

 

 Opiskelijan työkalut: WebOodi ja 
Tuudo 

11.00—11.25  
13.30—13.55 

 Urapalvelut opiskelijoille 

11.15—11.30  
11.45—12.00 
12.15—12.30  

 Miksi kannattaa lähteä vaihtoon?  

14.00—16.30 F113 & F210 (Futura) Tuutoriryhmien tapaaminen 

TORSTAINA 3.9.  

AIKA  PAIKKA  OHJELMA  

8.30–11.45 N113 & N114 (Natura) 
Orientaatio - historian opinnot 
(läppäri mukaan!) 

11.45–14.00  Lounas & mahdollisuus 
tuutoritapaamiselle 

13.00 verkossa Yliopiston avajaiset 



   
 

 

PERJANTAINA 4.9.  

AIKA  PAIKKA  OHJELMA  

8.00 –9.00  Infotilaisuudet etäsessiona Opintopsykologit päivystävät 

9.15—10.00 
10.15—11.00 

 Opiskelijan hyvinvointipalvelut 

9.45–10.30   Opiskelijan työkalut: WebOodi 
ja Tuudo 

9.00–11.00  Kielikeskuksen non-stop työpaja 

9.00–10.30  

 

 Urheilijana Itä-Suomen 
yliopistossa 

9.00–9.45 
10.15—11.00  

 UEF-tunnukset ja 
tietojärjestelmät opiskelijoille 

12.15–14.00 N113 & N114 (Natura) Orientaatio - historian opinnot 

14.00–16.00 N113 & N114 (Natura) Tuutoriryhmien tapaaminen 

 

Toisen viikon aikataulu  

MAANANTAI 7.9 

AIKA  PAIKKA  OHJELMA  

9.00–11.45 N113 & N114 (Natura) Orientaatio - historian opinnot 

14.00–17.00 AU205 & F211 
Lounas & mahdollisuus 
tuutoritapaamiselle 

 

Toisella opiskeluviikolla käynnistyy suurin osa peruskurssien opetuksesta. 

Alkuorientaation aikana käymme läpi kursseille ja tentteihin ilmoittautumisen käytännöt ja 

tutustumme yliopiston sähköisiin järjestelmiin. Jokainen opiskelija on itse vastuussa oman 

lukujärjestyksensä laatimisesta ja opintojaksoille ilmoittautumisesta. 

Koronasta johtuen kursseja voidaan toteuttaa etäopetuksena. Ensimmäisen vuoden 

opintojen listaan on merkitty syyslukukaudella alkavien kurssien opetustapa. 

 

Kampusruokalat antavat opiskelija-alennusta 

Opiskelijahintaisen lounaan saa esittämällä voimassa olevan opiskelijakortin. Ravintola 

Careliassa on tarjolla lounas myös viikonloppuisin.  



   
 

 

Laitoksen tervehdys 

Hyvät historian fuksit - tervetuloa opiskelemaan HiMaan! 

 
Yliopisto-opintoihin siirtyminen on monella tavalla iso muutos elämässä. Takana ovat 

vuodet tuttujen opettajien ja kavereiden ympäröimänä; edessä akateeminen vapaus, uudet 

opiskelukaverit, vastuu omien opintojen etenemisestä ja iso määrä erilaisia, pitkälle 

tulevaisuuteen vaikuttavia valintoja. Etenkin opintojen alkuun sisältyy paljon uusien 

käytäntöjen ja asioiden opettelua ja tutustumista uusiin ihmisiin, ja näin opintojen 

aloittaminen saattaa helposti tuntua monimutkaiselta – jopa sekavaltakin. Luentoja ja 

muuta kontaktiopetusta on hetki silloin, toinen tällöin – vapaa-aikaa tuntuu alkuun olevan 

liiankin kanssa, vaikka ennen pitkään se täyttyykin yliopisto-opinnoille tyypillisestä 

itsenäisestä työskentelystä. Kun päälle lisätään vielä muutto uudelle paikkakunnalle tai 

ainakin uuteen kotiin, saattaa varsinainen opintojen aloittaminen tuntua häkellyttävältä. 
  
Historia- ja maantieteiden laitoksen nimilyhenne HiMa on monimerkityksellinen ja helposti 

puheeseen tarttuva lyhenne. Opiskeluelämän alun hämmennyksessä toivon, että HiMa 

muotoutuu, ellei nyt aivan kodiksi, vähintään kotipesäksi, jossa opintosi lähtevät hyvin 

käyntiin, ja josta saat sekä tiedolliset että taidolliset eväät aikanaan koittavaan työelämään. 

Toivon sinulta avoimuutta ja heittäytymistä opiskeluun. Yhteisistä vuosistamme kannattaa 

ottaa kaikki irti jo heti alusta lähtien, sillä mitä aktiivisempi olet, sitä enemmän hankit 

itsellesi sitä pääomaa, joka kantaa opintojen jälkeen työelämään ja sinua itseäsi kiinnostaviin 

työtehtäviin. 
  
Meitä himalaisia on tällä hetkellä noin 70 henkilöä, ja kohtaat meistä jo kandidaattiopintojen 

aikana varsin monta. Suurin osa meistä tekee aktiivisesti tutkimustyötä, ja tuon uusimman 

tiedon koetamme jalostaa opetuksessa myös sinun hyödyksesi. 
  
The 21st century has brought many challenges to the world, facing one crisis after the other, 

in the fields of migration, European integration, democratic decision making, banking, 

climate and, of course, last but not least corona. Having a long-term and wide geographical 

perspective can certainly help to understand these changes and different ways to deal with 

them. We aim to offer you such an open and critical view towards the world, by providing 

a broad education consisting of a combination of vocational training, scientific schooling 

and liberal education. Unfortunately at this stage it is impossible to predict the possible 

impact of the constantly changing corona situation on your studies, but we hope to offer 

you a university education as normal as possible. 
  
Tervetuloa! 
  
Pieter Dhondt 
laitoksen johtaja 



   
 

 

Henkilökohtainen opintosuunnitelma   

Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli hops on opintojen suunnittelun väline, joka auttaa 

hahmottamaan tavoitetutkintoihin suoritettavat opinnot eli tutkintorakenteet. OodiHops -

sovelluksessa laadittu suunnitelma mahdollistaa omien opintojen etenemisen seuraamisen, sillä 

Hopsiin rakennetaan opintojen suunnitelma ja suorittamisaikataulu. Tavoitteena on, että hops 

lisää opintojesi suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta sekä selkiyttää ajankäyttöäsi.  

 

Kandidaattiopinnoissa hops laaditaan amanuenssin ja vertaistuutoreiden avustuksella 

lokakuussa. Henkilökohtainen hops-keskustelu käydään tammikuussa. Maisterivaiheen Hops 

tehdään kolmannen lukuvuoden keväällä. 

 

Hops kannattaa päivittää lukuvuoden alkaessa. Ohjausta ja neuvontaa antaa amanuenssi Ville 

Hamunen, puh. +358503728646 

 

 

Sivuaineopiskelu 

Sivuaineopiskelu on merkittävässä osassa historian pääaineopiskelijoiden tutkinto-opiskelussa. 

Sivuaine tarkoittaa muiden kuin historian oppiaineen opintokokonaisuuksia. Itä-Suomen 

yliopistossa on laajat ja monipuoliset mahdollisuudet sivuaineopiskeluun ja ns. vapaa 

sivuaineoikeus. Tämä tarkoittaa, että opiskelija voi opiskella yliopistossa tarjolla olevia aineita 

lähes rajoituksetta. Kuitenkin joissain oppiaineissa (esim. englannin kieli, psykologia) 

sivuaineopiskelijoiden määrää on rajoitettu. 

 

Aineenopettajaksi suuntautuvat suorittavat sivuaineopintoina opettajan pedagogiset opinnot 

(HuK-tutkintoon 25 op ja FM-tutkintoon 35 op) ja yhteiskuntaoppi opetettavana aineena -

opintokokonaisuuden (HuK-tutkintoon) saadakseen historian ja yhteiskuntaopin 

aineenopettajan pätevyyden.  

 

Asiantuntijan vaihtoehdossa opiskelevat valitsevat sivuaineet suuntautumisensa mukaan. 

Sivuainevalinnat ovat usein tärkeitä työllistymisen kannalta, joten asiantuntijan vaihtoehdossa 

on järkevää koota työmarkkinoille sijoittumista edistäviä opintokokonaisuuksia. 

Kanditutkintoon valitaan kaksi sivuainetta, joista suoritetaan perusopinnot (25–30 op). 

Maisteritutkintoon tehdään yhdestä sivuaineesta aineopinnot (30–40 op). 

 

Suuntautumisvaihtoehtoja ja eri ammatteihin johtavia opintopolkuja käydään läpi ensimmäisen 

vuoden opinnoissa useilla opintojaksoilla. Lisäksi opiskelijat voivat henkilökohtaisesti 

keskustella valinnoistaan amanuenssin kanssa.   



   
 

 

Miten tutkinto rakentuu? 

Historian pääaineopiskelijat suorittavat tutkintonsa jo aineenopettajan tai asiantuntijan 

suuntautumisvaihtoehdossa. Aineenopettajan opintoihin on erillinen haku. 

 

HuK-tutkinto, aineenopettaja 

Opinnot Sisältö Laajuus (op) 

Aloitusopinnot 

  

Orientaatio yliopisto-opiskeluun, Hops, 
Historian tiedonhaku sekä Tieto- ja 
viestintätekniikka opiskelun tukena 

5 

 

Pääaineen opinnot 

 

Historian perusopinnot sekä Suomen historian 
tai yleisen historian aineopinnot 

 

75 

 

Kieli- ja viestintäopinnot  

 

Äidinkielen, toisen kotimaisen kielen ja 
vieraan kielen (Englanti) opinnot 

 

15 

 

Sivuaineopinnot 

 

Opettajan pedagogisia opintoja  

 

25 

 

Sivuaineopinnot 

 

 

Sivuaineen perus- ja aineopinnot                       
(esim. Yhteiskuntaoppi opetettavana aineena 
-opintokokonaisuus)  

 

60 

 

 

 

 

FM, aineenopettaja 

Opinnot Sisältö Laajuus (op) 

Pääaineen opinnot 

  

Suomen historian tai yleisen historian 
syventävät opinnot 

 

85 

 

Sivuaineopinnot 

 

Opettajan pedagogisia opintoja 

 

35 

 

 

 

 

 



   
 

 

HuK-tutkinto, asiantuntija 

Opinnot Sisältö Laajuus (op) 

Aloitusopinnot  

 

Orientaatio yliopisto-opiskeluun, Hops, 
Historian tiedonhaku sekä Tieto- ja 
viestintätekniikka opiskelun tukena 

5 

 

 Pääaineen opinnot 

 

Historian perusopinnot sekä Suomen historian 
tai yleisen historian aineopinnot 

 

75 

 

Kieli- ja viestintäopinnot  

 

Äidinkielen, toisen kotimaisen kielen ja 
vieraan kielen (Englanti) opinnot 

 

15 

 

Sivuaineopinnot 

 

Sivuaineen perusopinnot 

 

25–30  

 

Sivuaineopinnot 

 

Sivuaineen perusopinnot  

 

25–30  

 

Vapaavalintaiset opinnot 

 

 

Vapaavalinnaisia opintoja suoritetaan siten, 
että minimitutkinto (180 op) täyttyy. 
Vapaavalintaisiin opintoihin voi suorittaa 
esimerkiksi kolmannen (ylimääräisen) 
sivuaineen perusopinnot. Vapaavalintaiset 
opinnot eivät voi koostua yksinomaan 
historian opinnoista. 

25–35 

  

 

 

 

FM, asiantuntija 

Opinnot Sisältö Laajuus (op) 

Pääaineen opinnot 

  

Suomen historian tai yleisen historian 
syventävät opinnot 

 

85 

 

Sivuaineopinnot 

 

Sivuaineen aineopinnot 

 

30–40 

 

Vapaavalintaiset opinnot 

 

Vapaavalinnaisia opintoja suoritetaan siten, 
että minimitutkinto (120 op) täyttyy 

 

0–5 

  

 

 



   
 

 

Opintojen ohjeellinen ajoittuminen 

HuK-tutkinto, aineenopettaja 

Koodi ja nimi 1. lv. 2. lv. 3. lv. 

Aloitusopinnot 5 op    
1131000 Orientaatio yliopisto-opiskeluun  1 op   
5111109 Hops  1 op   
8020010 Historian tiedonhaku  1 op   
8034004 Tieto- ja viestintätekniikka opiskelun tukena  2 op   
Historian perusopinnot 25 op    
5111120a Orientaatio historiaan, luennot ja harjoitukset  4 op   
5111117 Historian uravalinnat  1 op   
5111121 Maailman historian kehityslinjat 1500-luvun lopulle saakka  5 op   
5111122 Major developments in world history from the Renaissance up to today 5 op   
5111123a Suomen historian kehityslinjat Ruotsin ajalla  3 op   

5111123b Suomen historian kehityslinjat autonomian ja itsenäisyyden ajalla  2 op   

5111124 Historia ajankohtaisena tieteenä  5 op   

Historian aineopinnot 50 op    

5111226 Historian tutkimusprosessi   3 op  

5111203 Tiedonhankinnan kurssi   2 op  

5111206 Paleografia TAI 
5111227 Perehtyminen empiiristen aineistojen käyttöön  

 2 op  

5111228 Laadullisten aineistojen työmenetelmät historiatieteessä   5 op  

5111229 Kvantitatiivisten aineistojen työmenetelmät historiatieteessä  5 op  

5111236 Historiapolitiikka ja historiakulttuuri  5 op  

5111304/5111204 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma   10 op  

5111305/5111205 Kypsyysnäyte   0 op  

5111237 Työelämään orientoituminen I    3 op 

Valitse seuraavista kolme: 10 op 5 op  

5111231 Talous- ja sosiaalihistoria 5 op    

5111232 History of Ideas and Cultural History 5 op    

5111233 Poliittinen historia 5 op    

5111234 Sukupuolihistoria 5 op    

5111235 Ympäristöhistoria 5 op    

Kieli- ja viestintäopinnot 15 op    

8011751 Kirjoitusviestintää historian opiskelijoille TAI 
8010104 Kirjoitusviestinnän monimuotokurssi  

 3 op  

8011752 Puheviestintää historian opiskelijoille TAI 
8010150 Puheviestinnän monimuotokurssi TAI 
8010154 Puheviestintää kaikkien koulutusalojen opiskelijoille  

 2 op  

8012751 Ruotsia historian opiskelijoille TAI 
 8010202 Ruotsin monimuotokurssi  

 5 op  

8013751 English Academic Reading and Study Skills for History TAI 
8010304 EARS Distance Learning Course 

3 op   

8013751 English Academic and Professional Communication for History  TAI 
8010306 EAPC Distance Learning Course  

2 op   

Opettajan pedagogiset opinnot 25 op    

2310211 Oppimisen ja kehityksen perusteet     5 op 

2310212 Orientoituminen kasvatus- ja koulutusalalle    2 op 

2310213 Orientoiva harjoittelu (H1)   3 op 

2310216 Erityispedagoginen näkökulma oppimisen tukemiseen    5 op 

2310231 Vuorovaikutus oppimis- ja koulutusympäristöissä    5 op 

2310232 Kasvatus kestävään tulevaisuuteen TAI 
2310233 Kasvatus moninaisuuden kulttuureissa 

  5 op 

Sivuaineen opinnot 
esim. Yhteiskuntaoppi opetettavana aineena -opintokokonaisuus  

15 op 16 op 30 op 

 



   
 

 

 HuK-tutkinto, asiantuntija 

Koodi ja nimi 1. lv. 2. lv. 3. lv. 

Aloitusopinnot 5 op    

1131000 Orientaatio yliopisto-opiskeluun  1 op   

5111109 Hops  1 op   

8020010 Historian tiedonhaku  1 op   

8034004 Tieto- ja viestintätekniikka opiskelun tukena  2 op   

Historian perusopinnot 25 op    

5111120a Orientaatio historiaan, luennot ja harjoitukset  4 op   

5111117 Historian uravalinnat  1 op   

5111121 Maailman historian kehityslinjat 1500-luvun lopulle saakka  5 op   

5111122 Major developments in world history from the Renaissance up to today  5 op   

5111123a Suomen historian kehityslinjat Ruotsin ajalla  3 op   

5111123b Suomen historian kehityslinjat autonomian ja itsenäisyyden ajalla  2 op   

5111124 Historia ajankohtaisena tieteenä  5 op   

Historian aineopinnot 50 op    

5111226 Historian tutkimusprosessi    3 op 

5111203 Tiedonhankinnan kurssi    2 op 

5111206 Paleografia TAI 
5111227 Perehtyminen empiiristen aineistojen käyttöön  

  2 op 

5111228 Laadullisten aineistojen työmenetelmät historiatieteessä    5 op 

5111229 Kvantitatiivisten aineistojen työmenetelmät historiatieteessä    5 op 

5111236 Historiapolitiikka ja historiakulttuuri   5 op  

5111304 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma, yleinen historia TAI 
5111204 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma, Suomen historia  

  10 op 

5111305 Kypsyysnäyte, yleinen historia TAI 
5111205 Kypsyysnäyte, Suomen historia 

  0 op 

5111237 Työelämään orientoituminen I    3 op 

Valitse seuraavista kolme: 5–10 op 5–10 
op 

 

5111231 Talous- ja sosiaalihistoria 5 op    

5111232 History of Ideas and Cultural History 5 op    

5111233 Poliittinen historia 5 op    

5111234 Sukupuolihistoria 5 op    

5111235 Ympäristöhistoria 5 op    

Kieli- ja viestintäopinnot 15 op    

8011751 Kirjoitusviestintää historian opiskelijoille TAI 
8010104 Kirjoitusviestinnän monimuotokurssi  

  3 op 

8011752 Puheviestintää historian opiskelijoille TAI 
8010150 Puheviestinnän monimuotokurssi TAI 
8010154 Puheviestintää kaikkien koulutusalojen opiskelijoille 

  2 op 

8012751A Ruotsia historian opiskelijoille TAI 
 8010202 Ruotsin monimuotokurssi  

 5 op  

8013751 English Academic Reading and Study Skills for History TAI 
8010304 EARS Distance Learning Course 

3 op   

8013751 English Academic and Professional Communication for History TAI 
8010306 EAPC Distance Learning Course 

2 op   

Sivuaineopinnot 
Kahden sivuaineen perusopinnot 

15–20 
op 

25 op 10–20 
op 

Vapaavalintaiset opinnot 
Esim. kolmannen sivuaineen perusopinnot 

 20 op 5–15  
op 

 



   
 

 

FM-tutkinto, aineenopettaja 

Koodi ja nimi 4. lv. 5. lv. 

Historian syventävät opinnot 85 op   

5111808 Historiantutkimuksen klassikoita  5 op  

5111809 Historiantutkimuksen historia ja historian teoria   5 op 

5111509 Globaali historia  5 op  

5111503 Maisteriseminaari, yleinen historia TAI 
5111403 Maisteriseminaari, Suomen historia TAI 
5111814 Pedagogisesti suuntautunut maisteriseminaari  

 5 op 

5111700 Pro gradu -tutkielma, yleinen historia TAI 
5111600 Pro gradu tutkielma, Suomen historia  

 40 op 

5111819 Kypsyysnäyte suomeksi, maisteritutkinto  0 op 

Erikoistumisopinnot: valitse yhteensä 15 op 15 op  

5111411 Suomalaisen yhteiskunnan rakenteet ja murroskohdat keskiajalta 2000-
luvulle 5 op 

  

5111414 Modernin Suomen rakennemuutokset 5 op   

5111588 Antiikin historia 5 op   

5111467 Keskiajan historia 5 op   

5111590 Bysantin historia 5 op   

5111468 Islamin historia 5 op   

5111439 Aluehistoria 5 op   

5111144 Etnisyyden historia 5 op    

5111449 Sodat ja yhteiskuntien muutokset 5 op    

5111454 Modernin ympäristötietoisuuden ja ympäristöliikkeen historia 5 op   

5111463 Liikuntakulttuurin historia 5 op   

5111464 Koulutuksen ja kasvatuksen yhteiskuntahistoria 5 op   

5111465 Suomen historian Ruotsin ajan erityiskysymyksiä 5 op   

5111466 Karjalan historia 5 op   

5111469 Venäjän historia 5 op   

5111598 History of Medicine 5 op   

5111603 History of colonisation and decolonisation in (Central) Africa 5 op   

5116380 Sähköisten ylioppilaskokeiden simulointi ja järjestelmätyökalujen käyttö 3 op   

5111453 Muut suomenkieliset erikoiskurssit 1–5 op   

5112454 Muut englanninkieliset erikoiskurssit 1–5 op    

5111806 Historia- ja maantieteiden laitoksen erityisopintojakso 1–5 op   

Työelämään orientoivat opinnot II: valitse yhteensä 10 op 5 op 5 op 

5116361 Oppimista, opetusta ja didaktiikkaa 5 op   

5111815 Historian ja yhteiskuntaopin opettamisen erityiskysymyksiä 5 op    

5111816 Historiantutkimuksen erityistaidot 5 op   

5111817 Projekti- ja taloushallinta 5 op   

5111818 Työelämän viestintä 5 op   

Opettajan pedagogiset opinnot 35 op   

2310214 Opetus- ja oppimisprosessin suunnittelu, toteutus ja arviointi  3 op  

2310215 Perusharjoittelu (H2)  7 op  

2310236 Monialainen opettajuus  5 op  

2310234 Opetuksen eheyttäminen ja tutkiva opettajuus  3 op  

2310235 Syventävä harjoittelu (H3)  7 op  

2310237 Soveltava harjoittelu (H4)  5 op  

2301232 Kasvatus kestävään tulevaisuuteen TAI 
2310233 Kasvatus moninaisuuden kulttuureissa TAI 
2310238 Kehittävä ja jaettu asiantuntijuus  

5 op  

 

 

 

 



   
 

 

FM-tutkinto, asiantuntija 

Koodi ja nimi 4. lv. 5. lv. 

Historian syventävät opinnot 85 op   

5111808 Historiantutkimuksen klassikoita 5 op  

5111809 Historiantutkimuksen historia ja historian teoria  5 op  

5111503 Maisteriseminaari, yleinen historia  TAI  
5111403 Maisteriseminaari, Suomen historia TAI  

 5 op 

5111700 Pro gradu -tutkielma, yleinen historia TAI 
5111600 Pro gradu -tutkielma, Suomen historia 

 40 op 

5111819 Kypsyysnäyte suomeksi, maisteritutkinto  0 op 

Erikoistumisopinnot: valitse yhteensä 20 op 20  

5111411 Suomalaisen yhteiskunnan rakenteet ja murroskohdat keskiajalta 2000-
luvulle 5 op 

  

5111414 Modernin Suomen rakennemuutokset 5op   

5111588 Antiikin historia 5 op    

5111467 Keskiajan historia 5 op   

5111590 Bysantin historia 5 op   

5111468 Islamin historia 5 op   

5111439 Aluehistoria 5 op   

5111144 Etnisyyden historia 5 op   

5111449 Sodat ja yhteiskuntien muutokset 5 op   

5111454 Modernin ympäristötietoisuuden ja ympäristöliikkeen historia 5 op   

5111463 Liikuntakulttuurin historia 5 op   

5111464 Koulutuksen ja kasvatuksen yhteiskuntahistoria 5 op   

5111465 Suomen historian Ruotsin ajan erityiskysymyksiä 5 op   

5111466 Karjalan historia 5 op   

5111469 Venäjän historia 5 op   

5111598 History of Medicine 5 op   

5111603 History of colonisation and decolonisation in (Central) Africa 5 op   

5111453 Muut suomenkieliset erikoiskurssit 1–5 op    

5112454 Muut englanninkieliset erikoiskurssit 1–5 op   

5116306 Korkeakouluharjoittelu 8 op   

5111804 Mentoroinnilla asiantuntijuuteen 2 op   

5111806 Historia- ja maantieteiden laitoksen erityisopintojakso 1–5 op   

5111596 Globaali historia 5 op   

Työelämään orientoivat opinnot II: valitse yhteensä 10 op 5 op 5 op 

5111816 Historiantutkimuksen erityistaidot 5 op   

5111817 Projekti- ja taloushallinta 5 op   

5111818 Työelämän viestintä 5 op   

Sivuaineopinnot 30–40 op 
Sivuaineen aineopinnot 

20–25 op 10–15 op 

Vapaavalintaiset opinnot 0–5 op 
Vapaavalintaisia siten, että minimitutkinto (120 op) täyttyy 

0–5 op  

 
 
 

  



   
 

 

Opintoihin liittyviä ohjeita HiMalla 

Viestintä 

• Amanuenssi tiedottaa ajankohtaisista opiskeluun liittyvistä asioista Historian 

opiskelijat Yammer-ryhmässä 

• Historia- ja maantieteiden laitoksen opintoyhteisö sisältää kootusti opintojen ohjaukseen 

liittyvää tietoa ja opiskeluun liittyviä laitoksen ohjeita 

• Opintojakson opettajat voivat lähettää luennoille, harjoituskursseille ja 

seminaareihin ilmoittautuneille kurssiin liittyviä tiedotteita ja ohjeita WebOodin 

kautta sähköpostitse. Sen vuoksi on tärkeää, että opetustapahtumiin 

ilmoittaudutaan ennakkoon WebOodi-järjestelmässä 

• Kursseilla voi olla käytössä sähköisiä oppimisympäristöjä (esim. Moodle, OneNote, 

Sharepoint), joiden kautta voidaan lähettää viestejä kurssilaisille.  

 

Opetusjärjestelyt 

• Opintojaksokuvaukset ja voimassaolevat opetusaikataulut näkyvät WebOodissa 

• Mahdollisten aikataulu- ja opetustilamuutosten vuoksi WebOodia on seurattava 

säännöllisesti 

• Opetusaikataulut ovat nähtävissä myös Tuudo-järjestelmässä 

• Opetustapahtumista kerätään palautetta WebOodissa. 

 

Tenttijärjestelyt 

• Luentokursseista järjestetään kaksi luentokuulustelua: tentti ja uusintatentti 

• Lukuvuosittain järjestetään kaksi rästitenttiä: tammikuussa voi tenttiä 

syyslukukauden ja toukokuussa kevätlukukauden luento-opetusta. Tenttiin tulee 

ilmoittautua viimeistään 10 päivää ennen tentin ajankohtaa. 

• Kirjatentit tehdään sähköisessä Exam-tenttijärjestelmässä, joka toimii Joensuun ja 

Kuopion kampuksilla 

• Kirjatentteihin ilmoittaudutaan Exam-tenttijärjestelmässä 

• Historia- ja maantieteiden laitoksen tenttejä ei ole mahdollista tehdä etätentteinä.  

 



   
 

 

Tuutoreiden tervehdys  

Heti alkuun haluaisimme onnitella sinua opiskelupaikastasi Itä-Suomen yliopistossa! 

Joensuu ja historia; et ole tehnyt lainkaan hullumpaa päätöstä. Joensuu on kaupunkina 

viihtyisä, historia oppiaineena mielenkiintoinen ja meidän historian opiskelijoiden 

ainejärjestö Varnitsa ry on tunnettu hyvästä meiningistä. Integroitumisessa 

yliopistomaailmaan sinua auttaa historian puolella kuusi apua ja tukea tarjoavaa tuutoria. 

Ensimmäiset päivät ja viikot ovat varmasti hyvin sekavia ja tiedontäyteisiä. Meidän 

tuutorien tehtävänä onkin auttaa sinua tutustumaan yliopistomaailman kiemuroihin, niin 

opinnoissa kuin vapaa-ajalla. 

Koronatilanteen niin salliessa meidät tuutorit pääset tapaamaan heti ensimmäisenä 

opiskelupäivänä 1.9. Virallinen osio pidetään etäyhteydellä klo 8:30-9:00, jonka jälkeen teillä 

on hyvin aikaa siirtyä kampukselle klo 9:45 mennessä. Odotamme kampuksen 

päärakennuksen Carelian edustalla viininpunaisiin haalareihin pukeutuneena 

ainejärjestömme Varnitsan lipun kanssa (ainejärjestömme lipun logo alhaalla). Ohjaamme 

sinut ja muut uudet opiskelijat oikeaan paikkaan. Mikäli korona edelleen rajoittaa 

kasvokkaisia tapaamisia olemme teihin yhteydessä verkon kautta. Yksin ei ekana päivänä 

tarvitse joka tapauksessa jäädä! Meihin voi ottaa myös yhteyttä kesällä sähköpostilla, 

(juhohar@uef.fi tuutori Juhon sähköposti), jos tulee mieleen ihan mitä vain kysyttävää 

opiskeluun ja uudelle paikkakunnalle muuttoon liittyen. Muista, ei ole olemassa hölmöjä 

kysymyksiä! Facebookista löydät myös ryhmän Itä-Suomen yliopiston historian fuksit 2020 

(https://www.facebook.com/groups/610133516526204/) jonne voit liittyä ja tutustua jo 

hieman ennalta meihin tuutoreihin tai uusiin opiskelukavereihisi. Ennen opiskelujen alkua 

sinulla on kuitenkin muutama asia, jotka kannattaa hoitaa pois alta:  

1. Etsi asunto mahdollisimman nopeasti, joka vuosi Joensuussakin jää opiskelijoita ilman 

asuntoa. Opiskelija-asuntoja tarjoaa Joensuu Elli, jonne kannattaa tehdä asuntohakemus 

hetimiten. Asuntoja kannattaa kysellä myös yksityisiltä esim. OVV:n, Tori.fi:n sekä 

Vuokraovi.fi:n kautta. Myös lehti-ilmoitus Karjalaiseen saattaa poikia sinulle kämpän. ISYY 

(Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta) järjestää myös hätämajoitusta sitä tarvitseville. 

Huomioi kuitenkin, että hätämajoitus on verrattain kallis vaihtoehto ja asuinolosuhteet 

voivat olla ahtaat. 

2. Hae opintotukea saman tien hyväksyttyäsi opiskelupaikkasi, JA yleistä asumistukea heti 

kun tiedät missä syksyllä asut. Hakemalla tukia ajoissa varmistat, että tuet tulevat tilille 

varmasti syyskuun alussa. Myös opiskelijakortti kannattaa tilata mahdollisimman pian 

osoitteesta (https://www.frank.fi/).  

3. Lisätietoa oppiaineestasi saat opinto-oppaasta (www.uef.fi/opiskelu/opinto-oppaat → 

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas), ainejärjestömme 

Varnitsa ry:n nettisivuilta sekä UEF:n nettisivuilta. UEF:n nettisivuilla voit myös tutustua 

https://www.frank.fi/
http://www.uef.fi/opiskelu/opinto-oppaat


   
 

 

yliopistoomme ja kannattaa myös käydä katsomassa ISYY:n nettisivut. Kaikkea ei 

kuitenkaan tarvitse tietää etukäteen, sitä varten olemme me tuutorit. Jos jokin asia 

askarruttaa ennen opiskelujen alkua, niin rohkeasti vain viestiä meille! 

4. Kannattaa varata kalenteriin jo nyt ensimmäisen opintoviikon jälkeinen viikonloppu 

(4.9.–6.9.). Olemme suunnitelleet tuutorien kanssa mukavaa yhdessä hengailua ja toisiimme 

tutustumista tuolle päivälle! Ensimmäisillä viikoilla on luvassa paljon orientoivia luentoja, 

niin yliopiston kuin laitoksen puolesta, mutta luvassa on myös monia Varnitsa ry:n 

järjestämiä tapahtumia, joihin kannattaa ehdottomasti osallistua. Niistä infotaan lisää 

syksyllä, mutta jo nyt voimme luvata, että mieleenpainuva syksy on taatusti luvassa! 

Ennen kaikkea: älä stressaa liikaa, nauti kesästä ja kerää energiaa syksyn koitoksia varten. 

Tervetuloa vielä kerran viettämään elämäsi parasta aikaa, nähdään syksyllä!  

 

Terveisin Varnitsan tuutorit:  

Juho, Markus, Merja, Pipsa, Simo ja Riikka  

  



   
 

 

Historian opettajakunnan tervehdys 

Tervetuloa historian opiskelun ja tutkimuksen pariin. Sanon tutkimuksen, koska sitä 

historian opiskelu paljolti on: oppimista tekemällä itse tutkimusta. Vaikka olet lukion 

historian kursseilla voinut tehdä projekteja ja itsenäisiä harjoitustöitä, historian opiskelu 

yliopistossa tulee eroamaan paljon siitä mihin olet tottunut. Kun perustiedot ja -taidot 

kahden ensimmäisen vuoden kursseilla on omaksuttu, jatkossa opiskelu onkin suurelta 

osalta itsenäistä työskentelyä omien tutkimusaiheiden parissa. Älähän hätäänny, toki 

työskentelyäsi ohjataan ja saat opettajilta apua pulmapaikoissa. Itsenäinen työskentely ja 

vastuun otto opinnoistasi on kuitenkin kaiken A & O. Ja varmasti huomaat, kuinka 

kiinnostavaa ja mukavaakin historian tutkiminen on. Ethän muuten olisi historiaa 

opiskelemaan pyrkinytkään. Hauska saada sinut joukkoomme ja vielä kerran, tervetuloa! 

 

Kimmo Katajala 

Suomen historian professori 

 

 

Historian opetushenkilökunta 

Yliopistonlehtori, laitoksen johtaja Pieter Dhondt 

Professori Kimmo Katajala 

Professori Jukka Korpela 

Professori Tuomas Räsänen 

Yliopistonlehtori Arto Nevala 

Yliopistonlehtori Pasi Tuunainen  

Tutkija Jani Karhu 

Nuorempi tutkija Jenni Merovuo 

Akatemiatutkija Kati Parppei 

Yliopisto-opettaja Lauri Partanen 

Yliopisto-opettaja Sari Tillonen 

Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@uef.fi 

 

AMANUENSSI ON APUSI 

 
Opintoihin liittyvissä 

kysymyksissä sinua auttaa 

amanuenssi Ville Hamunen 

 

 

mailto:etunimi.sukunimi@uef.fi


   
 

 

Ensimmäinen syksy ja lukuvuosi  

  

1.9.2020  Uudet opiskelijat saapuvat kampusalueelle  

1.-4.9.   Orientaatioviikko  

7.9.  Opetus käynnistyy viikolla 37  

7.10. Liikuntailtapäivä, ei opetusta iltapäivällä  

11.12.  Joululoma alkaa  

7.1.  Kevätlukukausi käynnistyy  

16.2.  Liikuntailtapäivä, ei opetusta iltapäivällä  

1.–7.4. Pääsiäisloma  

 

Ainejärjestö Varnitsa ja tuutorit organisoivat monipuolista toimintaa ympäri lukuvuoden; 

toimintaan ja tilaisuuksiin kannattaa ehdottomasti mennä mukaan!    

Itä-Suomen yliopiston opintopalvelut järjestävät koulutusta tukemaan opintojen 

edistymistä. Tarjonnassa on monipuolista koulutusta opintojen eri vaiheisiin, esimerkiksi:  

 

• Akateemisen opiskelun taidot 

• Varmuutta esiintymiseen 

• Tiedonhakutaidot 

• Urasuunnittelu- ja työnhakukoulutukset 

• Tukea kirjoittamisen 

• Gradutalli 

 

 

Akateemisen opiskelun ja opettamisen mielekkyys ja sujuvuus edellyttävät, että sekä 

opettajat että opiskelijat yrittävät parhaansa. Kuuntelemme toisiamme ja henkilökuntaa on 

helppo lähestyä. Opettajilla on vaitiolovelvollisuus opiskelijoiden henkilökohtaisista 

asioista.  

 

On hyvä muistaa, että yliopiston henkilökunnalla on työssään myös paljon muita 

velvoitteita kuin niitä, jotka kohdistuvat opiskelijoihin. Nämä vaikuttavat opetuksen ja näin 

myös opiskelijan aikatauluihin. Kurssiaikataulujen noudattaminen ja aktiivinen 

osallistuminen on opettajan ja opiskelutovereiden työn arvostamista. Akateeminen vapaus 

tuo vastuun mukanaan. 

Tervetuloa opiskelemaan yliopistoon! 



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/
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