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

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

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

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

Tavataan kampuksella!

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


 

Tervetuloa opiskelemaan 

sosiaalitieteitä  
 

Onneksi olkoon uusi sosiaalitieteiden opiskelija! Sosiaalitieteiden opettajat ja 

amanuenssi toivottavat sinut lämpimästi tervetulleeksi yliopistoyhteisöön. Opintojen 

alkuun liittyvä tieto on koottu tähän Smart Start –oppaaseen. Tutustuhan siihen huo-

lella. Oppaasta löydät ensimmäisen opiskeluviikon aikataulun, tutoreiden tervetulokir-

jeet sekä tietenkin tiedot sinua ohjaavista oppiaineen henkilöistä. Yhteiskuntatieteiden 

laitokseen, laitoksen henkilökuntaan sekä opiskeluun laitoksellamme pääset tutustu-

maan yhteiskuntatieteiden laitoksen kotisivuilla. (https://www3.uef.fi/fi/web/yhteiskun-

tatieteet/home. Samana aamuna olet jo tutustunut rehtoriin ja tavannut oman tuuto-

risi. Henkilökuntamme tapaat ensimmäisen kerran tiistaina 1.9. Koronatilanteen vuoksi 

tutustuminen henkilökuntaan ja yliopistoon tapahtuu tuutoreiden ohjaamissa pienryh-

missä. Lähetämme sinulle elokuussa tiedon tuutoriryhmästäsi. Myöhemmin syksyllä 

toivomme pystyvämme järjestämään perinteisen yhteiskuntatieteiden laitoksen henki-

lökunnan, ainejärjestösi Sociuksen ja uusien opiskelijoiden yhteisen illanvieton, tiedo-

tamme tästä syyslukukauden alkupuolella. 

 

Ensimmäisen viikon ja 6.10 aikataulu  

TIISTAINA 1.9. 

AIKA PAIKKA OHJELMA 

8.30–9.00  Verkossa  
Akateemisen rehtorin vuorovaikutteinen livetuokio verkossa -

tallennetaan myöhemmin katsottavaksi 

9.00–11.00 Ilmoitetaan elokuussa Tuutoriryhmien kokoontuminen  

11.00–12.00  
Tietoteknia-rakennus 

(salit 1035–1039) ja TTA) 

Tutustuminen opettajiin, laitokseen, oppiaineeseen ja opiskeli-

joihin 

13.00–15.00 
Tietoteknia-rakennus 

(salit 1035–1039 ja TTA) 

Tutustuminen opettajiin, laitokseen, oppiaineeseen ja opis-keli-

joihin, jatkuu 

15.00–18.00 Tuutorisi kertoo paikan  Tuutoriryhmät 

KESKIVIIKKONA 2.9. 

AIKA PAIKKA OHJELMA 

8.00–10.00 

Verkossa, linkki tapahtu-

maan ilmoitetaan myö-

hemmin  

Kieli-, kirjasto-, AHOT-info 

10.00–14.00 Verkossa 
Tietoiskuja, Valitse mieleisesi! Linkit etäsessioihin/verkkomateri-

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

14.00–15.00 
Verkossa, linkki ilmoite-

taan elokuussa   
AHOT-paja  

15.00–18.00 Tuutorisi kertoo paikan Tuutoriryhmät 

2.9–9.9 kts. www.isyy.fi Kampusrysäys 

*AHOT=Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (aikaisemmat korkeakouluopinnot, 

joilla voit mahdollisesti saada hyväksilukuja tutkinnosta).  

http://www.uef.fi/web/yhteiskuntatieteet/home


TORSTAINA 3.9. 

AIKA PAIKKA OHJELMA 
 8.00-11.00  verkossa   HOPS-työpaja* Ryhmä 1 

 11.00–12.00 

CA101, MD100, MS301, MS302 

jakautuminen saleihin tuutoriry-

hmittäin 

 Yliopisto-opiskeluinfo: akateemisesta vartista 

sivistyksen portaille  

 12.40–14.15    avajaisrukoushetki verkossa  

12.40–14.15  

 
 

Yliopiston avajaiset verkossa  

 

*HOPS-työpajassa laaditaan 1. vuoden HOPSeja. Työpajaan tulee ilmoittautua, ilmoittautuminen työpajoihin 

ohjatusti tuutoritapaamisessa 2.9. Osallistu vain yhteen syksyn HOPS-työpajaan. 

 

PERJANTAINA 4.9. 

AIKA PAIKKA OHJELMA 
 8.00-9.00  Puhelinnumero tulossa  Opintopsykologit päivystävät 

 09.00–11.00 Verkossa 

Tietoiskuja! 

mm. Opiskelijan työkalut: WebOodi ja Tuudo. 

UEF-tunnukset ja tietojärjestelmät opiskeli-

joille.   
 

MAANANTAI 7.9 

AIKA PAIKKA OHJELMA 
 11.00-14.00  verkossa   HOPS-työpajat ryhmä 2 

 14.00-18.00 tuutorisi kertoo paikan  Tuutoriryhmän tapaaminen   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TIETOISKUJEN TARKEMMAT KUVAUKSET KAMUSSA 

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

 

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


TIISTAINA 6.10. HYVINVOINTITYÖPAJAT  
 

OHJELMA   

Samansisältöiset työpajat järjestetään kolme kertaa peräkkäin klo: 12.15–13.00, 13.15-

14.00 ja 14.15-15.00.  

 

Valitse 3 pajaa ja osallistu oman kampuksesi tai molempien kampusten yhteisiin pajoi-

hin. Etäsessioihin mahtuu n. 300 osallistujaa kerrallaan. Jos paja, mihin olet ensisijassa  

menossa esim. klo 12.15, on jo täynnä, valitse toinen paja ja kokeile klo 13 tai 14, josko 

ensimmäiseen pajaan jo mahtuu.  
  

VALITSE 3 PAJAA JA OSALLISTU OMAN KAMPUKSESI TAI MOLEMPIEN 

KAMPUSTEN YHTEISIIN PAJOIHIN  
TARKEMMAT KUVAUKSET JA aikataulut: https://kamu.uef.fi/student-

book/orientaation-aikataulu/  

 

Yllä olevat aikataulut liittyvät pääsääntöisesti ORIENTAATIO YLIOPISTO-OPISKELUUN 

JA HENKILÖKOHTAINEN OPINTOJEN SUUNNITTELU, SOSIAALITIETEET –

OPINTOJAKSOON. Molemmat kuuluvat pakollisena yhteiskuntatieteiden kandidaatin 

tutkintoon, eikä niitä voi korvata aikaisemmalla suorituksella eikä muilla tehtävillä. Mo-

lempien opintojaksojen sisältöön voit tutusta tarkemmin Weboodissa. Huomaathan 

että Orientaatio yliopisto-opiskeluun -opintojakso  

Orientaatioviikkoon osallistuminen on jokaiselle äärimmäisen tärkeää ja sitä edellyte-

tään jokaiselta opiskelijalta. Vaikka olisit opiskellut aikaisemmin yliopistossa, ovat Itä-

Suomen yliopiston käytänteet erilaisia ja on tärkeää, että tulet niiden kanssa tutuiksi 

heti alusta, samoin kuin henkilökunnan ja opiskelutovereittesi kanssa. Orientaatiovii-

kon sisältöä et voi korvata millään muulla suorituksella eikä sillä tarjottavaa tietoa voida 

sinulle mitenkään yksilöllisesti tarjota. Orientaatioviikko on siis aivan yhtä tärkeä osa 

opintojasi kuin muutkin tutkintoosi kuuluvat opinnot.  

Opiskelijoiden ensiohjaus tehdään ryhmäohjauksena eikä henkilökohtaisina ohjauk-

sina. Jos koet että tarvitset esimerkiksi jonkin opiskeluun liittyvän haasteen vuoksi ha-

kea erityisjärjestelypäätöstä (esim. lukivaikeus tai jokin terveydellinen syy), niin otat-

han amanuenssiin yhteyttä jo elokuussa (satu.maarit.huuskonen(at)uef.fi). 

Jos sinulla on aikaisempia korkeakouluopintoja, ei se vaadi henkilökohtaista ohjausai-

kaa ennen orientaatioviikkoa, vaan siihen liittyvät asiat hoidetaan jokaisen kohdalla 

kootusti kuntoon orientaatioviikolla tai sitä seuraavalla viikolla olevissa HOPS-

työpajoissa (3. paja on 10.9. klo 12-15). Aikaisempien opintojen hyväksilukuun liittyvä 

ohjaus on siis jo valmiiksi huomioitu osaksi orientaatioviikon ohjausta. 

Huomioithan, että jos olet päättänyt opiskella toiselta paikkakunnalta ja/tai työn ohessa 

ja/tai jos sinulla on perhettä, ei sinulle niistä syistä voida järjestää mitään erilaisia oh-

jaus- tai opintojaksojen suoritustapoja. Näin voidaan tehdä vain esim. terveydellisistä 

syistä sen jälkeen, kun opiskelija on hakenut ja hänelle on myönnetty opintoihin erityis-

järjestelypäätös (lue lisää Kamusta). 

https://kamu.uef.fi/student-
https://kamu.uef.fi/student-
mailto:satu.maarit.huuskonen@uef.fi


Luethan huolella tämä oppaan sekä verkosta UEFn sivuilta löytyvät uuden opiskelijan 

materiaalit. Maltti on kuitenkin valttia, muistathan, että saat kysymyksiisi vastauksen 

orientaatioviikolla, sinne jokaisen tulisi jaksaa odottaa      . Jos sinulla on kysyttävää 

orientaatioviikon ohjelmasta, ole yhteydessä amanuenssi Satu Maarit Huuskonen 

(satu.maarit.huuskonen(at)uef.fi).  Voit laittaa Satu Maaritille sähköpostia 3.8. alkaen. 

 

 

 

 

 

 

Opintojen ohjaus 
 

Opintojen ohjaus on tärkeä osa opintojesi sujuvassa etenemisessä. Yhteiskuntatietei-

den laitoksella pidämme tärkeänä sitä, että opiskelijoillamme on mahdollisuus saada 

ohjausta läpi koko opintopolkunsa. Opintojen ohjauksen merkitys korostuu opintojen 

alkuvaiheessa, jolloin on tärkeää, että jokainen aloittava opiskelija pääsee opinnoissaan 

alkuun ja osaksi yliopistoyhteisöämme. Alkuohjauksessa orientaatioviikko on äärim-

mäisen tärkeässä roolissa ja sille osallistuminen on jokaiselle tärkeää. 

Ensimmäisen opiskeluvuotensa aikana yhteiskuntatieteiden opiskelijat tekevät yhdessä 

amanuenssi Satu Maarit Huuskosen sekä tuutoreiden kanssa henkilökohtaisen opinto-

suunnitelman (HOPS) kandidaatin tutkinnostaan ja siihen sisältyvistä opinnoista. HOPS 

on opiskelijan työväline, jonka avulla suunnittelet tutkintoosi tulevat opinnot, niiden 

suoritusajankohdan sekä seuraat opintojesi etenemistä. Opintojen alussa tehtävä hen-

kilökohtainen opintosuunnitelma ei ole sitova, vaan voit muokata ja muovata sitä opin-

tojesi edetessä. HOPS tehdään opintojaksolla 5524006 Henkilökohtainen opintojen 

suunnittelu, sosiaalitieteet. Löydät HOPS-opintojakson aikataulun weboodista, jossa 

opintojaksolle myös ilmoittaudutaan. Ilmoittauduthan sinulle parhaiten sopivaan 

HOPS-työpajaan (yhteen ryhmistä 1.–3.).  

Sosiaalitieteiden opinto-opas julkaistaan heinäkuun 2020 loppuun mennessä WebOo-

dissa (Opintotarjonta → Oppaittain → Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiede-

kunta → Yhteiskuntatieteiden laitos → Sosiaalitieteet, Kuopio, YTK, 2020–2021) Opinto-

oppaasta löydät opetuksen aikataulut ja voit ilmoittautua opetukseen, tutustua kandi-

daatin tutkintosi sisältöön jne. WebOodissa voit myös tutustua Itä-Suomen yliopistossa 

tarjolla olevien sivuaineiden opinto-oppaisiin. WebOodin käytössä sinua ohjaa tuutorit 

orientaatioviikolla sekä amanuenssi HOPS-työpajassa. 

JOS SINULLA ON AIEMMIN SUORITETTUJA 

YLIOPISTO-OPINTOJA TAI SOVELTUVA AMK-

TUTKINTO (SOSIONOMI, GERONOMI TAI 

YHTEISÖPEDAGOGI) NIIN OSALLISTU 

KESKIVIIKKONA 2.9. JÄRJESTETTÄVÄÄN AHOT-

INFOON 

 

mailto:satu.maarit.huuskonen@uef.fi
https://weboodi.uef.fi/weboodi/etusivu.html
https://weboodi.uef.fi/weboodi/etusivu.html


Opintojasi ohjaavat: 

AMANUENSSI SATU MAARIT HUUSKONEN (SOSIAALITIETEET JA SOSIAALITYÖ) 

Tervetuloa opiskelemaan yhteiskuntatieteitä Itä-Suomen yliopistoon! Olen Satu Maarit 

Huuskonen, tämän saman yliopiston kasvatteja sosiaalipedagogiikan pääaineesta. 

Oma urapolkuni johti yliopisto-opintoihin vasta aikuisiällä, joten minulla ovat opiskelun 

ilot ja surut vielä tuoreessa muistissa. Maisterivaiheeseen kuuluneen harjoittelun jäl-

keen olen työskennellyt yliopiston opintohallinnon lähipalveluissa ensin terveystietei-

den tiedekunnassa ja nyt yhteiskuntatieteiden laitoksella.   

Amanuenssin ominaisuudessa tulen tapaamaan tavalla tai toisella jokaisen teistä. Aloi-

tamme henkilökohtaisten opintosuunnitelmien tekemisen etäyhteydellä järjestettä-

vissä HOPS-työpajoissa heti lukukauden alussa ja tapaamme myös pitkin syksyä. Mi-

nuun olet myös yhteydessä silloin, kun vastauksia opintoihin liittyviin kysymyksiin ei 

löydy Kamusta, WebOodista, Yammerista tai Yhteiskuntatieteiden laitoksen opintoyh-

teisöstä.  Ensimmäisen viikon ja oikeastaan koko vuoden aikana ohjausta järjestetään 

ryhmäohjauksina ja on erittäin toivottavaa, että osallistut aktiivisesti niihin ja otat sieltä 

mukaasi tietoa, jota tarvitset opintojesi sujuvaan etenemiseen ja yliopistossa opiske-

luun liittyviin käytännön asioihin.   

Minulle voi myös varata ajan henkilökohtaiseen ohjaukseen, jos sille tulee tarvetta. Var-

sinkin juuri silloin, jos tuntuu ettei vastauksia omaan tilanteeseen löydy, opiskelu ei su-

jukaan tai tulee muuta huolta ja murhetta, täytyy tulla juttelemaan. Missään tapauk-

sessa ei pidä jäädä yksin! Pohditaan sitten tilannetta yhdessä ja etsitään ratkaisuja. Par-

haiten minut tavoittaa sähköpostilla satu.maarit.huuskonen(at)uef.fi. Kiireisinä aikoina 

etenkin alkusyksystä ja loppukeväästä vastaamiseen saattaa mennä jopa viikkokin, jo-

ten hetken aikaa kannattaa odottaa vastausta. Tapaamisajoista voidaan sopia myös 

ryhmäohjausten yhteydessä.  

Onneksi olkoon opiskelupaikasta ja tapaamisiin!  

OPPIAINETUUTORI MIKKO SAASTAMOINEN, SOSIAALITIETEET 

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalitieteitä Itä-Suomen yliopistoon, Yhteiskuntatieteiden 

laitokselle. Olen Mikko Saastamoinen, sosiaalipsykologian yliopisto-opettaja ja teidän 

tuutoriopettaja. Olen opettanut sosiaalipsykologiaa ja myös muita sosiaalitieteitä täällä 

Kuopiossa vuodesta 1998 alkaen. Näinä vuosina olen ehtinyt nähdä monien opiskelija-

sukupolvien matkan näistä jännittävistä alkumetreistä aina maisterin tutkinnon saavut-

tamiseen ja työelämään siirtymiseen saakka. Näinä vuosina tapahtuu kosolti ja koke-

mukseni mukaan myös te tulette ihmisinä muuttumaan paljon. Teistä tulee näinä vuo-

sina asiantuntijoita, jotka ymmärtävät ihmistä ja yhteiskuntaa moniulotteisesti. Jokai-

nen meillä opiskellut on löytänyt oman paikkansa yhteiskunnassa ja opiskeluvuosia lai-

toksellamme muistellaan lämmöllä. Näin tapahtuu varmasti myös teille. 



Tulen opettamaan teille muun muassa ryhmiin, vuorovaikutukseen, minuuteen ja elä-

mänkulkuun liittyviä opintojaksoja. Vastuullani on myös kertoa teille opintojenne työ-

elämäulottuvuudesta, josta pidän teille opintojakson. Meiltä valmistuneet entiset opis-

kelijamme käyvät meillä säännöllisesti kertomassa polustaan työelämään ja siitä, miten 

opiskelussa tätä siirtymää kannattaa ennakoida. Sosiaalitieteitä opiskelemalla sinulla 

on avoinna laaja kirjo erilaisia asiantuntijatehtäviä yhteiskunnan eri toimintasektoreilla. 

Kaikista opiskeluun liittyvistä valinnoista voit kysyä minulta opintojesi mittaan. Antoisia 

opiskeluvuosia! 

OPPIAINETUUTORI SANNA AALTONEN, SOSIAALITIETEET  

Hei vain sinä uusi opiskelija! Vaikka joudutkin aloittamaan opintosi poikkeusoloissa, niin 

fuksivuoden elementit ovat samat kuin aina: uudet ihmiset, hämmennys, ilo ja innostus. 

Nauti niistä! Olen Sanna Aaltonen ja toimin sosiologian yliopistonlehtorina. Opetan en-

simmäisen vuosikurssin opiskelijoille hyvinvoinnin tutkimuksen perusteita, joiden pa-

rissa tapaamme kevätlukukaudella. Tutkimuksen puolesta olen erikoistunut nuoriso-

sosiologiaan, mutta viimeisimmässä hankkeessa on haastateltu ihan kaiken ikäisiä pa-

perityöläisiä. Näistä voin kertoa lisää, kun nähdään.    

 

 

Mitä kandidaatti osaa? 

 

OPISKELUN YLEISET TAVOITTEET 

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto on laajuudeltaan 180 opintopistettä ja Kuo-

pion kampuksella sosiaalitieteissä se rakentuu sosiaalipedagogiikan ja sosiologian tie-

teenalaopinnoista, jotka yhdessä muodostavat hyvinvointi yhteiskunnassa -suuntautu-

misvaihtoehdon, sekä sosiaalipsykologian tieteenalaopinnoista. Lisäksi tutkintoon si-

sältyy akateemisia valmiuksia vahvistavia yhteisiä opintoja ja sivuaineopintoja. Yhteis-

kuntatieteiden kandidaatin koulutus Kuopion kampuksella on sekä tieteellisesti kiinnos-

tavaa että työelämään sovellettavaa. Opetus sisältää yhteiskuntatieteiden perusvalmiu-

det: tärkeimmät teoriat ja tiedonhankinnan menetelmät. Koulutuksessa painotetaan 

erityisesti tietoa hyvinvoinnin yksilöllisistä, yhteisöllisistä ja yhteiskunnallisista osateki-

jöistä ja niiden suhteista.  Suuntautumisvaihtoehto valitaan kandidaatin tutkinnon ai-

kana. Maisterin tutkinto, joka on laajuudeltaan 120 opintopistettä, suoritetaan valitussa 

suuntautumisvaihtoehdossa. Se sisältää suuntautumisvaihtoehtojen syventäviä tie-

teenalaopintoja sekä oman hyvinvointiasiantuntemuksen kohdentamista mahdollista-

via moduuliopintoja tai sivuaineopintoja. 

 



HYVINVOINTI YHTEISKUNNASSA 

Suuntautumisvaihtoehto pohjautuu sosiaalipedagogiikan ja sosiologian tieteenaloihin. 

Siinä syvennytään hyvinvoinnin kysymyksiin yhteiskunnallisen tasa-arvon, eriarvoi-

suutta tuottavien rakenteiden, sosiaalisten suhteiden ja kasvun näkökulmista sekä pe-

rehdytään hyvinvoinnin vahvistamisen keinoihin. 

SOSIAALIPSYKOLOGIA 

Suuntautumisvaihtoehto rakentaa erityisesti yksilöiden hyvinvointiin sekä ryhmiin ja or-

ganisaatioihin liittyvää sosiaalipsykologista asiantuntemusta. Siinä tutkitaan ihmisen 

minuuden yhteiskunnallista ja kulttuurista muodostumista, ihmisten välistä vuorovai-

kutusta sekä ryhmien, organisaatioiden ja yhteisöjen toimintaa. 

 

SIVUAINEOPINTOJEN ALOITTAMINEN 

Sivuaineet tarkoittavat tutkintoon opiskeltavia muiden opintoalojen opintokokonai-

suuksia. Sivuainevalinnoilla voit tukea ja suunnata sosiaalitieteiden opintojasi sellaiselle 

asiantuntija-alueelle, jossa voisit ajatella työskenteleväsi tulevaisuudessa. Valinnoilla, 

jokaiselle muodostuu yksilöllinen tutkintokokonaisuus. On suotavaa, että alat opiskella 

jotakin sivuainetta heti ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä. Jos käyt opintojesi mit-

taan ulkomailla vaihdossa, siellä suoritettavat opinnot sijoittuvat tutkinnossasi yleensä 

sivuaineopintoihin. 

Ajattele sivuaineopintojasi niin, että on järkevää opiskella jotakin mikä tukee kiinnos-

tuksia sosiaalitieteissä. Esimerkiksi Yhteiskuntapolitiikan opintokokonaisuus on yleissi-

vistävää tietoa yhteiskunnasta ja siksi sen opiskeleminen soveltuu jokaiselle teistä. Psy-

kologian perusopinnot ovat toinen suositeltava sivuaine ensimmäiselle opiskeluvuo-

delle. Sen opiskelu tukee esimerkiksi sosiaalipsykologian opiskelua meillä. Sosiaalityön 

sivuaineopinnot ovat suositeltavia, jos sinua kiinnostaa tehtävät, joissa tuetaan ja aute-

taan ihmisiä. Lasten ja nuorten hyvinvointi opintokokonaisuus on myös suositeltava. 

Toiseksi sivuaineopintoja kannattaa pohtia niin, että ne tarjoavat moneen työelämän 

toimintaympäristöön siirrettäviä tietoja ja taitoja. Suosittelemme esimerkiksi opiskele-

maan jonkin Kauppatieteiden sivuaineopintokokonaisuuden, koska niitä sisältöjä sovel-

letaan nykyisessä työelämässä. Oikeustieteet ovat myös tässä suhteessa suositeltava 

opintokokonaisuus, koska juridista osaamista tarvitsee monissa eri yhteyksissä. Työ- ja 

organisaatiopsykologia on myös suositeltava sivuainekokonaisuus. On suositeltavaa 

myös opiskella erilaisia kieliä, koska kielitaitoa tarvitaan aina. 

Kolmanneksi, opiskele sellaisia sivuaineita, jotka sinua aidosti kiinnostavat ja jotka ker-

tovat sinusta asiantuntijana. Esimerkiksi seuraavia sivuaineita ovat opiskelijamme opis-

kelleet: Sosiaali- ja terveysjohtaminen, ravitsemustieteet, filosofia, historia, teologia, tie-

tojenkäsittely, kasvatustieteet jne. 



Itä-Suomen yliopistossa on ns. vapaa sivuaineoikeus. Tämä tarkoittaa, että opiskelija 

voi opiskella yliopistossa tarjolla olevia aineita lähes rajoituksetta. Kuitenkin joissain op-

piaineissa (esim. englannin kieli, psykologia, sosiaalityö, hoitotiede, lääketiede) sivuai-

neopiskelijoiden määrää on rajoitettu. Kaikkea opetusta ei Itä-Suomen yliopistossa 

voida kuitenkaan tarjota sekä Joensuun että Kuopion kampuksilla. Sivuaineopintojasi 

suunnittelet osana HOPS-työskentelyä ja niistä voit kysyä aina amanuenssilta ja oppiai-

netutorilta.  

Sivuainevalintojesi tueksi järjestämme yhdessä ainejärjestö Sociuksen kanssa oman si-

vuaineinfon /-torin sosiaalitieteiden ja sosiaalityön opiskelijoille. Siinä opiskelijamme 

kertovat omista sivuainevalinnoistaan ja esittelevät suorittamiansa sivuainekokonai-

suuksia. Aika ja paikka / koronatilanteesta johtuva toteutuksen tapa ilmoitetaan myö-

hemmin. 

  

ON SUOTAVAA, ETTÄ ALAT OPISKELLA 

JOTAKIN SIVUAINETTA HETI 

ENSIMMÄISEN OPISKELUVUODEN 

SYKSYLLÄ. 



Sosiaalitieteet kandidaatintutkinto – 

opiskelijan opintopolku  
 

1. VUOSI  

SYKSY  KEVÄT  

I periodi 

 1.9.-23.10.2020  
II periodi  

26.10.-15.12.2020  
III periodi  

7.1-19.3.2021  
IV periodi  

22.3.-21.5.2021  

1131000 Orientaatio 

yliopisto-opiskeluun 1 

op  

5524006 Henkilökoh-

tainen opintojen 

suunnittelu (HOPS) 1 

op  

5512101 Sosiaalipsy-

kologian perusteet 5 

op  

5511101 Sosiaalipe-

dagogiikan perusteet 

5 op  

5524101 Sosiolo-

gian perusteet 5 op  

55241046 Suoma-

laisen yhteiskunnan 

ilmiöitä 5 op  

5524107 Hyvinvoin-

nin tutkimuksen pe-

rusteet 3 op  

5111414 Modernin 

Suomen rakenne-

muutokset 5 op  

  
  
  
  

5514231 Yhteiskun-

nan etniset ja kult-

tuuriset suhteet 5 op 

(tai 2. vuosi)  

5524206 Hyvinvoin-

tia mahdollistavat ja 

estävät rakenteet 5 

op (tai 2. vuosi)  

8013951 English Aca-

demic Reading Skills 

for Social Sciences 2 

op  

  5524105 Näkökulmia ihmiseen 2 op  

  8012951 Ruotsia sosiaalitieteiden opiskeli-

joille 3op  

Filosofian opintoja 4 op 

TAVOITTEELLINEN OPINTOPISTEMÄÄRÄ ENSIMMÄISELLE VUODELLE  

NOIN 60 OP. 

Suorita sosiaalitieteiden perusopintojen lisäksi yksi sivuainekokonaisuus (25 op) sekä 

tarvittava määrä yleisopintoja (kieliopintoja, filosofiaa) Mikäli et suorita sivuainekoko-

naisuutta, niin huolehdi siitä, että opintopisteitä tulee riittävästi. Suorita sosiaalitietei-

den perusopintojen lisäksi yleisopintoja, sosiaalitieteiden aineopintoja 2. vuoden tar-

jonnasta sekä yksittäisiä opintoja eri sivuainekokonaisuuksista ja samalla tutustut eri 

sivuainevaihtoehtoihin ja sitä kautta voi löytyä itselle mieleinen kokonaisuus.  



2. VUOSI   

SYKSY  KEVÄT  

I periodi  

1.9.-23.10.2020  

II periodi  

26.10.-15.12.2020  

III periodi  

7.1-19.3.2021  
IV periodi 

22.3.-21.5.2021  

8011975 Puheviestin-

tää sosiaalitieteiden 

opiskelijoille 2 op  

5010101K Johdatus 

empiirisen tutkimuk-

sen menetelmiin 3 

op  

5010102K Tilastollis-
ten menetelmien perus-
teet yhteiskunta- ja 
kauppatieteilijöille 3 
op  
  

5524101 Sosiaalitie-

teellisen tutkimuksen 

analysoiminen 2 op  

5524202 Osallisuus 

ja kansalaisuus 5 op   

  

5010103K Laadulliset 

menetelmät yhteis-

kunta- ja kauppatie-

teilijöille  

3 op  

5524002 Sosiaalitie-

teiden tilastollisten 

menetelmien harjoi-

tuskurssi  

2 op  

5524204 Työelämä, 

organisaatiot ja hy-

vinvointi (tai 3. 

vuosi)  

5524203 Kasvu ja 

kasvatus yhteiskun-

nassa   

5524206 Hyvinvoin-

tia mahdollistavat ja 

estävät rakenteet 5 

op  

5524003 Sosiaalitie-

teiden laadullisten 

menetelmien harjoi-

tuskurssi 2 op  

5524005 Johdatus sosiaalitieteelliseen kir-

joittamiseen 5 op (tai kevät)  

8013952 English Academic and Profes-

sional Communication for Social Sciences 

2 op  

5524201 Ryhmät ja vuorovaikutus 5 op  

5512305 Minuus ja elämänkulku 5 op (tai 

3. vuosi)  

5524214 Sosiaalitieteiden klassikot 5 op  

5524005 Johdatus sosiaalitieteelliseen kir-

joittamiseen 5 op (tai syksy)  

8020060 Yhteiskuntatieteiden tiedonhaku 1 op sekä  5514245 Valta ja Hallinta 5 op 

(tai 3. vuosi) 

TAVOITTEELLINEN OPINTOPISTEMÄÄRÄ TOISELLE VUODELLE NOIN 60OP 

 

 



3. VUOSI  

SYKSY  KEVÄT  

I periodi  

1.9.-23.10.2020  
II periodi  

26.10.-15.12.2020  
III periodi  

7.1-19.3.2021  
IV periodi  

22.3.-21.5.2021  

Pääaineen teoriat –opintojakso 5 op  

5524205 Sosiaalitieteellinen terveystutki-

mus  

  

5524204 Työelämä, 

organisaatiot ja hy-

vinvointi (tai 2. 

vuosi)  

  

  5512305 Minuus ja elämänkulku (tai 2. 

vuosi)  

5524007 Työelämäopinnot sosiaalitieteilijöille 2 op  

8011951 Kirjoitusviestintää sosiaalitieteiden opiskelijoille 2op  

5514245 Valta ja hallinta 5 op (tai 2. vuosi)  

Suuntautumisvaihtoehdon kandidaattiseminaari 10 op  

Aineopinnoissa olevista opinnoista osan voi suorittaa 1.–3. vuosina. Myös sivuai-

neopintoja suoritetaan joustavasti 1.–3. opiskeluvuosien aikana. Tavoitteena on, että 

opiskelija suorittaa 60 op / lukuvuosi.  

  
  
HUOM: menetelmäopinnot tulee suorittaa seuraavalla tavalla (tämä oheistetaan 

HOPS-työapajassa):  

  
1. Suorita ensimmäiseksi: 5010101K Johdatus empiirisen tutkimuksen menetel-

miin 3 op  
2. Jonka jälkeen: 5524001 Sosiaalitieteellisen tutkimuksen lukeminen 2 op   

Sekä:  

5010102K Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteili-

jöille 3 op + 5524002 Sosiaalitieteiden tilastollisten menetelmien harjoitus-

kurssi 2 op  

Ja:  

5010103K Laadulliset menetelmät yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op + 

5524003 Sosiaalitieteiden laadullisten menetelmien harjoituskurssi 2 op  

Sekä tilastollisten menetelmien että laadullisten menetelmien opintojaksot koostuvat 

kahdesta opintojaksosta, luentokurssista (3 op) ja harjoituskurssista ( 2 op), ja ne tulee 

tehdä aina pakettina samana lukuvuonna. Voit itse päättää, teetkö sekä tilastolliset me-

netelmät (3+ 2 op) ja laadulliset menetelmät (3+ 2 op) samana lukuvuonna vai jaatko ne 

esim. niin, että käyt toisen paketin 2. vuonna ja toisen 3. vuonna. 



Hyvät uudet sosiaalityön ja 

yhteiskuntatieteiden opiskelijat, 

sydämellisesti tervetuloa Itä-Suomen 

yliopistoon!  
 

Ajassamme on paljon epävarmuutta ja muuttuvia osia. Elämme globaalien kriisien kes-

kellä. Tarvitaan luovuutta ja taitoa, tarvitaan koulutusta ja tietoa. Työn tekemisen muo-

dot muuttuvat, mutta työ ei varmasti lopu. Vastaavasti muuttuu koulutuksen idea: ny-

kyään ajatellaan koulutuksen ja opiskelun olevan jatkuvaa. On vain enemmän ja vähem-

män intensiivisiä opiskelun aikoja.  

Teillä on alkamassa sellainen intensiivinen, ehkä kaikkein tihein aika. Silloin askarrutta-

vat ehkä sen kaltaiset kysymykset kuin: onko tämä se, mitä haluan, onko tämä sellaista, 

jolla saa töitä – mitä tämä itse asiassa oikeastaan on? Yhteiskuntatieteiden ja sosiaali-

työn opiskelijoita voi onnitella: nämä ovat aloja, joiden osaajia tarvitaan ihan varmasti. 

Vaikka työt automatisoituisivat kuinka nopeasti, aina tarvitaan asiantuntijoita, jotka ym-

märtävät, kuinka ihmiset toimivat, keskenään ja koneidensa kanssa. Kuinka ihmisiä, yh-

teiskuntaa, yhteisöjä ja ekososiaalista kokonaisuutta voi ymmärtää, hallita ja tukea 

muuttuvissa, jopa kriisioloissa. Ennen kaikkea opitte, kuinka tietoa haetaan, kuinka sitä 

analysoidaan ja jaetaan. Opitte oppimaan. Se on korkeassa kurssissa oleva työelämä-

taito.  

Opintojen aloittaminen on myös sosiaalisen elämän kannalta jännittävää aikaa. Ystävä- 

ja tuttavapiiri vaihtuu ainakin osittain, monesti on muutettu uudelle paikkakunnalle ja 

opiskelun käytännöt eroavat selvästi koulumaisista. Olo voi tuntua orvolta, erityisesti 

poikkeusoloissa, mutta siihen on hyvä lääke: mene mukaan ja katso, ettei kukaan jää 

yksin! Ainejärjestöt ja muut yhteisöt järjestävät myös tänä syksynä mahdollisuuksia ys-

tävystyä ja tutustua. Orientoivat opinnot kannattaa käyttää hyödykseen maksimaali-

sesti: siellä voi keskustella ja kysellä kaikesta mahdollisesta opiskeluun liittyvästä laitok-

sen henkilökunnan jäsenten kanssa. Keskusteleva ilmapiiri on aina antoisinta myös var-

sinaisessa opiskelussa. Ja jos oma kampus käy ajan mittaan liiankin tutuksi, voi hakeu-

tua kansainväliseen vaihtoon, kunhan koronatilanne rauhoittuu. Olette tulleet opiske-

lemaan melko suurelle laitokselle, vaikka se ei ehkä näy koska olemme jakaantuneet 

kahdelle kampukselle Joensuuhun ja Kuopioon. Meillä on yhteensä töissä noin sata 

opettajaa, tutkijaa ja tukihenkilöstöön kuuluvaa.  

Opettajat myös tutkivat ja tutkijat opettavat, yleensä asioita, joiden asiantuntijoita he 

ovat ja joista ovat innostuneita. Siinäkin on oiva tilaisuus imeä innostusta ja uusinta, 

ihan parasta tietoa maailmasta ja sen menosta.  

Nähdään käytävillä, saleissa, virtuaalisesti ja livenä!  

 

Eeva Jokinen, laitoksen johtaja 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  
ILMOITTAUDU OPETUKSEEN WEBOODISSA! 

 

YHTEISKUNTATIETEIDEN LAITOKSEN INFOA 

Yhteiskuntatieteiden laitoksen opintoyhteisö (julkaistaan elokuun loppuun 

mennessä) 

Yammer: Sosiaalitieteet, Kuopio (opiskelijat) 

WebOodin opinto-oppaat Kamussa 

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas Kamussa  

 

YHTEISKUNTATIETEIDEN LAITOS SOMESSA  

Facebook: Itä-Suomen yliopisto: Yhteiskuntatieteiden laitos 

 

Instagram: @uefsocsc 

 
Twitter: @UEFSocSc 

 
 
 

Tervetuloa opiskelemaan Itä-

Suomen yliopiston 

yhteiskuntatieteiden laitokselle! 
 

https://www.yammer.com/uef.fi/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=6291654
https://kamu.uef.fi/
https://kamu.uef.fi/
https://www.facebook.com/ItaSuomenYliopistoYhteiskuntatieteidenLaitos
https://www.instagram.com/uefsocsc/
https://twitter.com/UEFSocSc


Tuutorien tervehdykset uusille 

opiskelijoille!  
 

MOIKKA!  

Erittäin suuret onnittelut opiskelupaikasta ja tervetuloa 

mukaan keltaviolettiin haalarikansaamme! Olen Pauliina 

Kärkkäinen, kolmannen vuoden sosiaalityön opiskelija ja 

toimin tänä vuonna ainejärjestömme Socius Ry:n fuksi- ja 

tuutorvastaavana. Toimin siis vähän niin kuin tuutorien 

tuutorina ja linkkinä ainejärjestömme ja tuutorien välillä.   

Kuopioon olen muuttanut vähän pohjoisemmasta Savosta, 

Kiuruvedeltä. Savolaisuus kulkee siis mukanani ja olenpa 

kuullut olevani myös savolaiseen tyyliin lupsakkakin ta-

paus, joten hihasta siis uskaltaa ehottomasti kiskasta, jos 

mittään kysyttävvää ilmennee! Jos vinkkejä fuksivuoteen pi-

täisi listata, sanoisin ehdottomasti, että tule mukaan avoi-

min mielin ja omana itsenäsi. Aluksi varmasti jännittää, mutta voin lohduttavasti muis-

tuttaa, että niin jännittää kaikkia muitakin. Tutustele rauhassa Kuopioon, yliopistoon ja 

opiskelijatovereihin, älä stressaa turhasta, vaan nauti fuksisyksystä ja opiskelijaelä-

mästä! Kaikki kyllä lutviutuu, ja me ollaan täällä tuutoreitten kanssa valmiina vastassa! 

Mutta mikäli kysyttävää ilmenee jo ennen opintojen alkua, minuun voi olla yhteydessä 

sähköpostilla pauliiak(at)student.uef.fi        

-Pauliina Kärkkäinen  

 

MOIKKA UUSI FUKSI JA ISOT ONNITTELUT 

OPISKELUPAIKAN SAAMISESTA! 

Nyt jos joskus on aika olla ylpeä itsestään, onhan tämä vuosi 

ollut haasteellinen ja valintakokeet sekä kriteerit ovat muut-

tuneet sen myötä. Olen Henna ja 27-vuotias toisen vuoden 

yhteiskuntatieteiden opiskelija. Koen itseni jo hieman opiske-

lijakonkariksi, koska olen valmistunut ennen tätä resto-

nomiksi, mutta se ei ollut ollenkaan minun juttuni. Olen ihan 

paljasjalkainen kuopiolainen ja minulta jos joltain kannattaa 

kysyä esimerkiksi vinkkejä aktiviteetteihin tai missä mikäkin 

sijaitsee, jos Kuopio ei ole entuudestaan tuttu. Minut tunnis-

taa helposti puheestani, kun viännän savvoo.   

 Ei turhaan sanota, että yliopistoaika on elämän parasta aikaa. Ota siitä kaikki irti! Pii-

pahda opiskelijabileissä, tutustu muihin opiskelijatovereihin ja pidä hauskaa. Mielestäni 

on tärkeää muistaa, ettei se opiskelu vie kaikkea aikaa, vaan tasapainottaa opiskelun ja 

vapaa-ajan. Aluksi varmasti tulee informaatiotulva, mutta älä panikoi. Kaikki järjestyy ja 

varmasti tulee kaikki käytännöt tutuksi, ja otat ihan rauhassa vaan. Kysy mieluummin 

kuin oleta. Me tuutorit ollaan juuri sitä varten täällä, että meiltä saa tulla aina kysymään 

mailto:pauliiak@student.uef.fi


apua.  Syksystä tulee varmasti erilainen kuin ennen, mutta koitetaan saada siitä kaikki 

irti ja pidetään hauskaa! Nähdään pian!    

-Henna Poutiainen  

MOI JA ONNEA SULLE UUDESTA KOULUPAIKASTA!  

Nyt pahin (eli pääsykokeet) on ohi. Mun nimi on 

Markus Makkonen ja oon 23-vuotias. Oon kotosin 

Oulusta ja aloitan nyt toista vuotta opiskelemaan 

yhteiskuntatieteitä täällä Kuopiossa. Sitä ennen 

pidin pari välivuotta, jotka kulu armeijassa, töissä 

ja vähän reissussa. Mun harrastuksiin kuuluu 

musiikin teko, kaikennäköinen liikunta ja yleinen 

nautiskelu. Ainakin näitä harrastuksia on ollu hyvä 

toteuttaa täällä Kuopiossa.  

Koitan tuutorina auttaa teitä tässä aluksi ehkä se-

kavalta ja jännittävältä tuntuvassa yliopistomaail-

massa. Tuutte huomaamaan alun jälkeen, ettei se 

oo niin sekavaa, vaikka asiaa tulee paljon. Mun en-

simmäinen vuosi meni nopeasti ja se kertookin 

varmaan siitä, että kivaa on ollu ja tekemistä on 

riittänyt. Opinnot on ollu mulle pääosin tosi mielenkiintoisia, ja vapaus sivuaineiden 

valitsemisessa on myös tuntunut hyvältä tässä yliopistossa. Kuten monella muullakin, 

psykologian opiskelut kiinnosti mua tänne hakiessa, ja oonkin saanut opiskella sitä 

sivuaineena. Tuleva pääainevalinta taitaakin olla sitten luonnollisesti sosiaalipsykolo-

gia.  

Ootan innolla tulevaa syksyä ja tuutorointia. Jos joku asia askarruttaa, ja vaikkei askar-

ruttaskaan, niin saa tulla jutulle. Pidetään loistava opiskeluvuosi pienistä koronan ai-

heuttamista erikoisjärjestelyistä huolimatta!  

-Markus Makkonen  

MOI UUS OPISKELIJA! 

Mä oon Meri, 23-vuotias yhteiskuntatieteide opiskelija. 

Oon eksyny tänne Järvi-Suome laitamil Suome entisest 

pääkaupunkist eli tietenki iki-ihanast Turust! Jos siis mat-

kasit tänne opiskelemaa Pohjois-Savo ulkopuolelt ni ei 

huolt, kyl tänne sopeutuu ketä vaa, jopa turkkulaine. Me 

tuutorit ollaa tääl just teit varte ja tullaa näyttämää teil 

opiskeluelämä salat, ni teki pääsette mukaa tähä mahta-

vaa yhteisöö.   

Muutin Kuopioo vuan 2018 ja tein avoime yliopisto opin-

toi. Vuan 2019 pääsin lukemaa yhteiskuntatieteit eli opis-



kelen ny toist vuot. Vinkkinä annan, et olkkaa omii ittejänne, tutustukaa ahkerast muihi 

opiskelijoihi eli käykää tapahtumis ja muistakaa, et fuksivuos o vaa kerra elämäs (ainaki 

yleens). Tämmössil vinkeil te saatte toivottavast vaik kui pal irti teijä ekast vuorest! Me 

tuutorit avitetaa teit täs onneks, ni siit ei hualt. Noni, nii pal kauhiast onnee opiskelu-

paikast si viel ja ootte iha huippui. Nährää syksyl!  

-Meri Leppänen  

MOIKKA MOI UUSI OPISKELIJA!  

Aivan alkuun haluan sanoa suuret onnittelut opiskelupai-

kasta. Vaikka kevät ei kovin tavallinen tai helppo ollut-

kaan, onnistuit kuitenkin saamaan opiskelupaikan aivan 

mahtavasta yliopistosta! Tässä sinulle kirjoittelee Pilvi, 

toisen vuoden yhteiskuntatieteiden opiskelija. Alun perin 

olen kotoisin Lahdesta, mutta lukioni kävin Turussa ja 

kolmessa vuodessa kasvoin ylpeäksi turkulaiseksi. Tält 

pualt jokkee ja simmottis. Itse päädyin yliopistoon sattu-

man kautta: viimeisenä iltana ennen opintopolun haku-

listan sulkeutumista löysin yhteiskuntatieteet ja sehän 

nyt oli rakkautta ensi silmäyksellä. Onnekseni rakkaus 

alaan ei ole opintojen edetessä hiipunut, päinvastoin, 

kurssi kurssilta se vain syvenee. Toivon todella, että ko-

kemuksesi alasta tulee olemaan samanlainen ja että löydät paikkasi yhteiskuntatietei-

den laajasta ja avoimesta maailmasta. 

Aluksi yliopisto ja uudet käytänteet voivat tuntua sekavilta, infoa kun tulee, vaikka muille 

jakaa. Me tuutorit olemme kuitenkin täällä vain ja ainoastaan teitä varten, joten meiltä-

kin rohkeasti vaan kysymään ja muutenkin juttelemaan. Kannatan vahvasti rohkeaa ja 

avointa mieltä, sillä kaikkeen kyllä tottuu ja oppii. Painotan myös erilaisissa tapahtu-

missa käymistä ja aktiivista osallistumista ainejärjestömme toimintaan sillä, vaikka uusi 

opinahjo onkin mielenkiintoinen ja opiskeltavaa riittää, on hyvä muistaa myös ottaa 

rennommin ja tutustua esimerkiksi muihin opiskelijoihin. Ja vaikka hieno juoma ei mais-

tuisikaan, kannattaa häppeninkeihin mennä edes verkostoitumismielessä, saattaapa 

siellä olla ihan kivaakin!  

Opintoja ehtii stressata myöhemminkin, joten kannattaa ennen syksyä vielä ottaa kaikki 

ilo irti kesästä. Syyskuussa nähdään, toivottavasti ihan kasvotustenkin!   

-Pilvi Puhakka  

 

 

 

 

 

HEI UUSI FUKSI! 

 MUISTATHAN LIITTYÄ FACEBOOKISSA 

”YHTEISKUNTATIETEIDEN FUKSIT 2020 

RYHMÄÄN 



SOCIUS RY 

KUOPION KAMPUKSEN 

SOSIAALITYÖN, 

SOSIOLOGIAN, 

SOSIAALIPSYKOLOGIAN 

JA 

SOSIAALIPEDAGOGIIKAN 

OPISKELIJOIDEN 

AINEJÄRJESTÖ  

 

Sociuksen puheenjohtajan tervehdys   

HEI UUSI FUKSI JA TERVETULOA OPISKELEMAAN YHTEISKUNTATIETEITÄ SEKÄ 

KOIKKELEHTIMAAN KELTAVIOLETIN HAALARIKANSAN JOUKKOON!   

Minä olen Taija Väänänen, tulevan ainejärjestönne Socius ry:n 

puheenjohtaja, ja haluan onnitella sinua opiskelupaikan ja -

alan johdosta! Yhteiskuntatieteet kattavat sisäänsä lukematto-

man määrän vaihtoehtoja sekä erilaisia suuntauksia, ja se on 

tärkeässä roolissa meidän tulevaisuudessamme ja kohtaamis-

samme ilmiöissä. Mutta mikä on Socius ry? Socius on yhteis-

kuntatieteiden opiskelijoiden ainejärjestö Kuopiossa, jonka 

jäsenet opiskelevat sekä yhteiskuntatieteitä että sosiaali-

työtä. Ainejärjestö vastaa jäsenistönsä edunv766alvon-

nasta sekä järjestää erilaisia tapahtumia kuunnellen jäse-

nistön toiveita. Ainejärjestö toimintaan kuuluu myös erilai-

sia akateemisia perinteitä vuosijuhlista vapunviettoon, 

joista ei kannata jäädä paitsi! Socius sanana on latinaa 

ja tarkoittaa toveria, joka mielestäni kiteyttää ainejär-

jestömme hengen: Olemme yhteisö, jossa tuemme to-

veria tilanteessa kuin tilanteessa.   

Olet nyt kuitenkin ottamassa elämässäsi askeleen kohti 

yliopistovuosia, ja toivonkin, että nämä vuodet tulevat 

olemaan sinulle täynnä tietoa ja taitoa sekä riemuk-

kaita ja unohtumattomia hetkiä. Unohtamatta tietenkin 

sitä, että olet taas askeleen lähempänä kenties unel-

miesi ammattia ja asiantuntijuutta. Mielessäsi on var-

masti miljoona kysymystä siitä, mitä pitää ja tulee 

tehdä ennen opintoja, mutta ei syytä paniikkiin! Meillä on upeat tuutorit sinun tu-

kenasi ja apunasi, äläkä epäröi kysyä apua myös meiltä ainejärjestötoimijoilta apua. 

Otathan siis kesän vielä rennosti lataillen akkuja ja nähdään syksyllä!  

Onnea vielä kerran ja tervetuloa joukkoomme!   

 

Toverillisin terveisin   

Taija Väänänen, Socius ry, puheenjohtaja  

taijv(at)student.uef.fi  

 

 

 

 

 

SOCIUS RY SOMESSA  

Facebook: Socius Ry 

Instagram: sociusry 

www.sociusry.fi  

 
 

mailto:taijv@student.uef.fi
http://www.sociusry.fi/


SYY-KUOPIO 

 

SUOMEN YHTEISKUNTA-

ALAN YLIOPPILAIDEN 

PAIKALLISJAOSTO. 

JOKAISEN VALTIO-, 

YHTEISKUNTA-, TAI 

HALLINTOTIETEILIJÄN  

OMA ETUJÄRJESTÖ  

 

SYY-Kuopion puheenjohtajan 

tervehdys  
 

Terve kaikille ja onnittelut hienosta saavutukses-

tanne, eli opiskelupaikasta Itä-Suomen yliopiston yh-

teiskuntatieteissä! Poikkeuksellisen kevään jälkeen 

teillä on edessänne fuksivuosi yliopistossa, joka on 

hyvin ainutlaatuista aikaa monin tavoin. Paljon uutta 

tietoa, uusia ihmisiä, uusi koulutusinstituutio, ehkä 

kokonaan uusi ympäristökin. Antakaa itsellenne aikaa 

sopeutua uuteen tilanteeseen, tutustukaa uusiin ihmi-

siin, osallistukaa resurssienne ja mahdollisuuksienne mu-

kaan yliopistossa tapahtuvaan toimintaan ja ennen kaikkea, 

nauttikaa mahtavasta opiskelijaelämästä. Fuksivuonna voi ottaa hieman rennommin ja 

fiilistellä kaikkea uutta, mitä ala ja tiedeyhteisö eteen tuo.  

SYY-Kuopio on Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat järjestön paikallisjaosto Kuopiossa. 

Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY on jokaisen valtio-, yhteiskunta- tai hallinto-

tieteitä opiskelevan oma etujärjestö. Kattojärjestömme on akavalainen Yhteiskunta-

alan korkeakoulutetut ry. SYY-Kuopio järjestää opiskelijoillemme paljon erilaisia mata-

lankynnyksen tapahtumia ja toimintaa, kuten työelämävierailuja, työelämätapahtumia, 

mahdollisuuksia osallistua järjestötoimintaan ja tietysti yleistä hauskanpitoa. SYY-

Kuopio antaa ja välittää myös tietoa ammattiliitostamme YKA:sta. Suosittelenkin liitty-

mistä jo opiskeluvaiheessa niin ammattiliittoon (YKA), kuin myös SYY-Kuopioon, jotta 

pääsette nauttimaan jäsenyyden tuomista eduista ja osallistumaan järjestämiimme ta-

pahtumiin.  

SYY-Kuopio järjestää tapahtumia yhdessä ja erikseen ainejärjestömme Socius Ry:n 

kanssa, joka tulee teille myös varmasti tutuksi ensimmäisen opiskeluvuotenne aikana. 

Kannustankin teitä lähtemään rohkeasti mukaan järjestämäämme toimintaan ja tapah-

tumiin, se kannattaa! Käykää myös tutustumassa meihin tarkemmin somessa:   

 

Nähdään syksyllä!  

Terveisin,  

Petri Rissanen  

SYY-Kuopio, puheenjohtaja  

Sosiaalipsykologia, 5.vuos 

SYY-KUOPIO SOMESSA  

Facebook: SYY-Kuopio 

Instagram: syykuopio 

www.yhteiskunta-ala.fi 

www.yhteiskunta-ala.fi/syy/  

 
 

http://www.yhteiskunta-ala.fi/
https://www.yhteiskunta-ala.fi/syy/


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/



