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TERVETULOA OPISKELEMAAN VARHAISKASVATUKSEN MAISTERIKOULUTUKSEEN!  

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. Varhaiskasvatuksen maisterikoulutuksessa orientaatio toteutetaan etänä. 

Syyslukukauden alun opetukset toteutetaan pääasiassa etäopetuksena, mutta lukukau-

den edessä siirryttäneen suurempaan määrään lähiopetusta, joka normaalisti on kes-

keinen opiskelumuoto koulutuksessa. Yliopisto-opiskeluun kytkeytyy tärkeänä osana 

ylioppilaskunta ISYYn ja ainejärjestöjen järjestämä toiminta, joten siellä opiskelukave-

reihin pääsee tutustumaan, vaikkei omissa opinnoissa olisikaan lähiopetusta. 

 

Tutustuthan uusien opiskelijoiden verkkomateriaaliin yliopiston sivuilla 

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

 

Digistartti perehdyttää sinut Itä-Suomen yliopiston digitaalisiin opiskeluympäristöihin 

ja järjestelmiin jo ennen opintojesi alkamista. Suorita Digistartti jo elokuussa (avoinna 

3.8. alkaen), mutta viimeistään orientaatioviikon aikana! Ennen Digistartin suorittamista 

sinun tulee aktivoida UEF-tunnuksesi. Tästä linkistä pääset suoraan asian äärelle: Digi-

startti  

 

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

➢ Tietotorille pääset seuraavasta linkistä: https://www.uef.fi/live1/  

➢ Tilaisuuden aikana kysymyksiä ja kommentteja voi esittää Presemossa: 

https://presemo.uef.fi/uefopiskelijatietotori120820  

 

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


Orientaatioviikon aikataulu 

LINKIT ETÄTAPAAMISIIN LÄHETETÄÄN SÄHKÖPOSTITSE ELOKUUSSA 

TIISTAINA 1.9. 

AIKA PAIKKA OHJELMA 

8.30-9.00 

live-webinaari, voi 

katsoa myöhemmin 

tallenteena 

Tervetuloa Itä-Suomen yliopistoon! 

Akateeminen rehtori Tapio Määttä 

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

10.15-11 etätapaaminen 

Tervetuloa varhaiskasvatuksen maisterikoulutukseen! 

Professori Nina Sajaniemi, yliopistolehtori Johanna Heikka ja 

Amanuenssi Salla Martinsén 

11.15-13 etätapaaminen 

Tervetuloa opiskelijaksi varhaiskasvatuksen opettajakoulutuk-

seen! 

Varhaiskasvatuksen koulutuksen vastuuhenkilö, professori Nina Saja-

niemi 

Ainejärjestö Sulo ry:n tervehdys 

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 
Oppiainetuutorointi  

Yliopistolehtori Johanna Heikka 

10-13 verkossa 

Tietoiskut/työpajat, eri aiheita  

Aikataulut ja linkit webinaareihin: 

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

13-15.00 etätapaaminen 
Opintojen suunnittelu 

Amanuenssi Salla Martinsén 

15.15-18.00 etätapaaminen 2310236 Monialainen opettajuus, luento 

TORSTAINA 3.9. 

AIKA PAIKKA OHJELMA 

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

12.00- Kuopion kampus Avajaisrukoushetki ja lukuvuoden avajaiset 

 

  

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 

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

9.00-11 verkossa 

Tietoiskut/työpajat, eri aiheita  

Aikataulut ja linkit webinaareihin: 

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

11.15-12 etätapaaminen 
Aiempien opintojen hyväksiluku (AHOT) -info  

Amanuenssit 

12-12.30 etätapaaminen 
Yksilölliset opintojärjestelyt -info 

Opintokoordinaattori Henni Nevalainen 

 

 

 

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 ei järjestetä ope-

tusta. 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

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


 

 
Opiskelu varhaiskasvatuksen maisteri-

koulutuksessa 

Tämä Smart Start -opas on apusi opintojen alkuun. Oppaasta löydät muun muassa en-

simmäisen viikon aikataulun, kulkukaavion sekä tärkeitä yhteystietoja. Orientaatiosi 

aloittaa rehtorin tervetulotilaisuus tiistaina 1.9.2020 klo 8.30. Tilaisuus järjestetään 

etäyhteyden kautta. Maisterikoulutuksessa orientaatioviikolle osallistuminen on vapaa-

ehtoista, mutta erittäin suositeltavaa. Etenkin tervetulotilaisuus varhaiskasvatuksen 

maisterikoulutukseen ja oppiainetuutorointiin osallistuminen on suositeltavaa, sillä 

näissä käsitellään erityisesti varhaiskasvatuksen maisterikoulutuksen rakennetta ja si-

sältöä.  

Miten tutkinto rakentuu -kohdasta selviää, mitä opintojaksoja varhaiskasvatuksen 

maisterikoulutuksen tutkintoon sisältyy sekä niiden ohjeellinen ajoitus (kulkukaavio). 

Opintojaksokohtaiset sisältökuvaukset ja aikataulut ovat luettavissa WebOodista elo-

kuusta lähtien. Kätevimmin löydät opintojaksot valitsemalla WebOodin alasvetovali-

kosta Opintotarjonta – Oppaittain – Filosofinen tiedekunta – Soveltavan kasvatustieteen 

ja opettajankoulutuksen osasto (J) – Varhaiskasvatuksen maisterikoulutus. Opintojen 

etenemisen suunnitteluun ja opintojesi konkreettiseen aikataulutukseen saat apua 

syyskuun alussa oppiainetuutorilta sekä amanuenssilta. Huomio, että kaikkia varhais-

kasvatuksen maisterikoulutuksen toisen vuoden opintojaksoja ei voi suorittaa vielä lu-

kuvuonna 2020–2021. 

Avoimessa yliopistossa tai muussa korkeakoulussa suoritettu opintokokonaisuus tai yk-

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

kintoosi. Voit halutessasi ottaa yhteyttä amanuenssiin jo elokuussa. Korvaavuusasioita 

käsitellään tarkemmin opintojen orientaatioviikolla perjantaina 4.9. klo 11.15 AHOT- ja 

erityisjärjestelyinfossa. Pääsääntöisesti opintojen korvaavuudet hoidetaan amanuens-

sin kanssa, mutta yksittäisten opintojaksojen korvaavuudesta sovitaan kyseisen opin-

tojakson vastuuopettajan kanssa.  

Opintojaksoille ilmoittaudutaan WebOodissa, johon tutustut jo ennen opintojen alkua 

Digistartissa. Varsinainen opiskelu alkaa osittain jo orientaatioviikolla, mutta pääsään-

töisesti se alkaa vasta orientaatioviikon jälkeisellä viikolla. Salitiedot ja muut tarkemmat 

opetustiedot löydät siis WebOodista.  

Intoa ja iloa opintoihin! 

terveisin, Amanuenssi Salla Martinsén  



 

Opintojen ohjaus ja henkilökohtainen 

opintosuunnitelma   

 

 
Oppiainetuutori vastaa uusien maisteriopiskelijoiden perehdyttämisestä yliopisto-opin-

toihin. Opintojen ohjaus kuuluu kuitenkin koko henkilökunnalle. Opetushenkilökunta 

vastaa omaan oppiaineeseen ja opetukseen liittyvästä neuvonnasta ja ohjauksesta. 

Amanuenssit ja opintosihteerit antavat yleistä opintoneuvontaa ja ohjausta. Opinnoista 

annetaan yleistä tietoa myös Kamussa ja Skopen opintoyhteisössä. 

Opintojen ohjauksen tavoitteena on auttaa opiskelijaa etenemään opinnoissaan tarkoi-

tuksenmukaisessa järjestyksessä ja valmistumaan tavoiteajassa. Lisäksi tavoitteena on, 

että opiskelija sitoutuu yliopistoyhteisöön ja opiskeluun. Opiskelija on kuitenkin itse 

vastuussa opintojensa suunnittelusta ja opintojen etenemisestä. Opintojen suunnittelu 

kestää koko opintoajan.  

Koulutuksen opintojen suunnittelun pohjana on kunkin koulutuksen kulkukaavio, josta 

ilmenee tutkinnon rakenne ja suositeltu suoritusaikataulu. Opiskeltavia aineita ja kou-

lutuksia koskevat tiedot löytyvät WebOodin oppaista.  

Opiskelijan on suositeltavaa laatia HOPS maisterin tutkinnon (120 op) rakenteen mu-

kaan. HOPS sisältää suunnitelman koko tutkinnon suorittamisesta. Oppiainetuutori käy 

HOPS-keskustelun, ohjaa opiskelijoiden HOPSin tekemistä ja kommentoi/hyväksyy 

HOPSit.  Syksyllä 2020 opintonsa aloittavien varhaiskasvatuksen maisterikoulutuksen 

oppiainetuutori on Johanna Heikka. 

HOPS laaditaan WebOodissa OodiHops-työkalulla. Uusille opiskelijoille järjestetään 

HOPS-ohjausta amanuenssin johdolla. Tarkempia tietoja HOPSista löytyy Skopen opin-

toyhteisöstä. 

  



 

Opintoja ohjaavat:  

VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS   

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)  

 

SIVUAINEET   

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

 

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)  

 

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)  

   

YKSILÖLLISET OPINTOJÄRJESTELYT 

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

(huone 216, Futura)  

 

KANSAINVÄLISET ASIAT  

Suunnittelija Juuso Loikkanen, juuso.loikkanen(at)uef.fi, 0294 45 2052 (h. 104, Borea-

lis)  

 

OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖ  

Opetus- ja tutkimushenkilöstön yhteystiedot löytyvät yliopiston verkkosivuilta osoit-

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

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


 

Miten tutkinto rakentuu? 
 

Tutkinnon rakenne ja ohjeellinen ajoitus 

x = suositeltu suoritusajankohta 

v = vaihtoehtoinen suoritusajankohta 

P = opettajan pedagogisia opintoja 

maisteri 

koodi nimi 
4  5  

s k s k 

Kasvatustieteen maisterin tutkinto 120 op 
 

 

    

2310430 Kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus, syventävät opinnot 85 op 

2310352 Vuorovaikutteiden pedagogiikka ja oppiminen 5 op  x   

2230220b P: Koulutuksen suunnittelu, kasvatustiede, 5 op    x 

2310231 P: Vuorovaikutus oppimis- ja koulutusympäristöissä 5 op x    

2310236 P: Monialainen opettajuus 5 op x    

2310233 P: Kasvatus moninaisuuden kulttuureissa 5 op  x   

2310234 P: Opetuksen eheyttäminen ja tutkiva opettajuus 3 op  x   

2310235 P: Syventävä harjoittelu (H3) 7 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 (valitse yksi seuraavista) 

  
    

  

2230318 • Kvalitatiivinen tutkimus 3 4 op  v  x 

2320305 • Kvantitatiivinen tutkimus 3 4 op  v  x 

2320309 
• Syventävät erityistutkimusmenetelmät: Mixed methods 

-lähestymistapa 4 op 
  

x v 

 Tutkielmaopinnot 35 op:     

2310431 Pro gradu -tutkielmaseminaari 5 op    x x 

2310432 Pro gradu -tutkielma 30 op    x x 

2230329 Kypsyysnäyte (KM) 0 op    x x 

2310440 Pakollinen sivuaine: Varhaiskasvatuksen johtamisen perusopinnot 25 op 

2310441 Varhaiskasvatuksen hallinto ja lainsäädäntö 5 op   x  

2310442 Varhaiskasvatuksen pedagogiikan ja laadun johtaminen 5 op x    

2310443 Moninaisuuden johtaminen ja monialainen yhteistyö 5 op   x   

2310444 Varhaiskasvatustyön johtamisen praktikum 5 op     x 

2310445 Varhaiskasvatuksen johtamisen kirjallisuus 5 op x    

Muita opintoja 10 op siten, että KM-tutkinnon minimilaajuus 120 op täyttyy, 

esim. Kohti moniammatillista yhteistyötä 5 op, Maisterivaiheen opintojen suun-

nittelu 1 op, Early Language Education for Intercultural Communication -maiste-

riohjelman opintojaksoja 

v x v x 



 

Mitä maisteri osaa?  

KASVATUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINNON (120 OP) YLEISET TAVOITTEET 

 

Varhaiskasvatuksen maisteriohjelma syventää opiskelijan valmiuksia toimia varhaiskas-

vatuksen asiantuntijuutta edellyttävissä suunnittelu- ja kehittämistehtävissä, johtamis-

ja hallintotehtävissä sekä koulutustehtävissä. 

 

Maisteriohjelma vahvistaa opiskelijan eettistä ja vastuullista suhdetta yhteiskuntaan 

sekä ohjaa häntä toimimaan vaikuttajana varhaiskasvatuksen kysymyksissä. Painopis-

teenä on johtaminen moninaisissa toimintaympäristöissä. Maisteriohjelma tuottaa 

päiväkodin johtajan kelpoisuuden ja kelpoisuuden toimia opettajana ammatillisissa 

oppilaitoksissa. Maisterin tutkinnon suorittaneella on valmiudet jatkuvaan oppimiseen 

sekä tieteelliseen jatkokoulutukseen kasvatustieteessä. 

 

Suoritettuaan kasvatustieteen maisterin tutkinnon varhaiskasvatuksen maisterikoulu-

tuksessa: 

 

1) Opiskelijalla on syvällinen varhaiskasvatusalan akateeminen asiantuntijuus sekä kyky 

itsenäiseen tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen sekä tieteelliseen viestintään. 

 

2) Opiskelija osaa analysoida ja arvioida varhaiskasvatusta koskevia ilmiöitä sekä osaa 

kehittää ja arvioida omaa työtään tutkimusperustaisesti. 

 

3) Opiskelija osaa toimia vastuullisena johtajana ja vahvistaa pedagogisen toiminnan 

laatua varhaiskasvatuksessa.  

 

4) Opiskelija osaa toimia yhteiskunnassa varhaiskasvatuksen vaikuttajana osallistu-

malla kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.  

 

Opintoihin sisältyy 25 op laajuiset varhaiskasvatuksen johtamisen perusopinnot. 

ALAN ASIANTUNTIJOIDEN TYÖMARKKINAT 

Varhaiskasvatuksen maisteriohjelma antaa laaja-alaiset valmiudet varhaiskasvatuksen 

asiantuntijuutta ja pedagogista johtajuutta edellyttäviin yhteiskunnallisiin tehtäviin. 

Varhaiskasvatuksen maisterin tutkintoon sisältyy 35 opintopistettä 60 opintopisteen 

laajuisista opettajan pedagogisista opinnoista (henkilöstön kelpoisuuksista annettu 

asetus (986/98) sekä tämän asetuksen muuttamisesta annettu asetus (965/2005). 
  



 

Ainejärjestön tervehdys 

Lämpimästi tervetuloa Joensuuhun ja varhaiskasvatuksen koulutukseen myös Sulo Ry:n 

puolesta! Sulo on Itä-Suomen yliopiston varhaiskasvatuksen opettajaksi opiskelevien 

ainejärjestö. Sulon tärkeimpinä tehtävinä on:  

- Valvoa jäseniensä etuja ja oikeuksia. 

- Edustaa jäsenistöään erilaisissa tapahtumissa ja yliopiston henkilökun-

nan ja hallinnon tapaamisissa. 

- Edustaa ja toimia paikallisessa ja valtakunnallisessa yhteistyössä yliopis-

tojen, ainejärjestöjen, yritysten ja tapahtumien kanssa. 

- Järjestää jäsenistölleen koulutuksia, bileitä ja muita tapahtumia. 

- Olla SOOLin jäsenyhdistys. 

 

Sulon jäsenenä voit lliittyä Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOLin jäseneksi. 

Tämän jälkeen käytettävissäsi on SOOLin ja Opettajien ammattijärjestö OAJ:n jäsen-

edut, kuten vakuutusedut sekä SOOLin edunvalvonta.  

 

Sulon jäseneksi pääset liittymään osoitteessa https://sulory.webnode.fi/liity. 

 

Sulon löydät myös Facebookista (Sulo Ry) ja Instagramista (@sulo.ry) 

 

Tervetuloa mukaan Kuuttijengiin, nähdään syksyllä! 

 

   

  



 

Opintojasi koskevista asioista tiedote-

taan 

 
• Opintoyhteisössä ”Skopen opintoyhteisö” 

 

Opintoyhteisöt sijaitsevat Office 365 -ympäristössä kirjau-

tumisen takana, mutta ovat avoimia kaikille kirjautuneille. 

Seuraa aktiivisesti sekä skopen että sivuaineidesi opinto-

yhteisöjä.  

 

Lista opintoyhteisöistä ja kirjautumisohjeet löytyvät Ka-

musta etsimällä hakusanalla opintoyhteisöt.  

 

• Yammer-ryhmässä Skopen opiskelijat 

Ajankohtaisista asioista tiedotetaan Yammerissa Skopen opiskeli-

jat -ryhmässä.  

Liity myös koko yliopiston opiskelijoille tarkoitettuun ryhmään UEF opiskelijat / / UEF 

students. 

 

Voit hankkia Yammer-sovelluksen tai seurata ryhmiä selaimen kautta. Halutessasi voit 

tilata Yammerin tiedotteita myös sähköpostiisi.  

 

• Moodlen kautta 

Yksittäiseen opintojaksoon liittyvät materiaalit ja tarkemmat suoritusohjeet jaetaan 

useimmiten opintojakson omassa Moodlessa. 

 

• WebOodin kautta 

Kun asia koskee yksittäistä opintojaksoa, jolle olet ilmoittautunut, tiedottaminen ta-

pahtuu WebOodin kautta (esim. muutos opetusaikoihin). 

 

• TUUDOn kautta 

TUUDO kokoaa kaikki UEFin tärkeimmät opintopalvelut yhteen, mukanasi kulkevaan 

käyttöliittymään. Ei välttämätön juttu, mutta kannattaa tutustua! Lisätietoja: 

https://www.tuudo.fi/ 

LIITY: 
 

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


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/



