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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 KOTITALOUSPETTAJAKOULUTUKSEEN!  

 

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. Syyslukukauden alun opetukset toteutetaan pääasiassa etäopetuksena, 

mutta lukukauden edetessä siirryttäneen suurempaan määrään lähiopetusta, joka on 

keskeinen opiskelumuoto opettajakoulutuksessa. Kaikille uusille opiskelijoille yhteiset 

Orientaatio-ohjelman osuudet: rehtoreiden, kampuskaupunkien ja ylioppilaskunta 

ISYYn tervetulotoivotukset 1.9. sekä tuki- ym. palveluiden infot ja tietoiskut 2.9. ja 4.9. 

järjestetään etänä.  
 

Tästä kotitalousopettajakoulutuksen SmartStart –oppaasta löydät ensimmäisen, eli 

orientaatioviikon aikataulun, opintojesi kulkukaavion sekä tärkeitä yhteystietoja. Opin-

tosi alkavat opintojaksolla 1131000 Orientaatio yliopisto-opiskeluun, jonka keskeinen 

osa on orientaatioviikko. Orientaatioviikon ensimmäinen tilaisuus on akateeminen reh-

tori Tapio Määtän tervehdys tiistaina 1.9.2020 klo 8.30 verkon välityksellä. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katso uuden opis-

kelijan verkkoma-

teriaali:  

 

https://kamu.uef.fi

/uudelle-opiskeli-

jalle/ 



OPISKELUN ALOITTAMINEN KOTITALOUSOPETTAJAKOULUTUKSESSA  

Kokonaisuudessaan ensimmäisen päivän ja viikon ohjelman löydät Ensimmäisen viikon 

aikataulu –kohdasta. Toiselta viikolta eteenpäin aikataulut ovat nähtävissä WebOodi –

järjestelmästä. WebOodin käyttöön saat opastuksen orientaatiojaksolla. 

 

Miten tutkinto rakentuu –kohdasta näet, mitä opintojaksoja kasvatustieteen kandidaa-

tin ja maisterin tutkintoihin kotitalousopettajakoulutuksessa sisältyy sekä niiden ohjeel-

lisen ajoituksen (kulkukaavio). Opintojaksokohtaiset sisältökuvaukset ja aikataulut ovat 

luettavissa WebOodista elokuusta lähtien. Kätevimmin löydät opintojaksot valitsemalla 

WebOodin alasvetovalikosta Opintotarjonta – Oppaittain – Filosofinen tiedekunta – So-

veltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto – Kotitalousopettajakoulutus. 

Opintojen etenemisen suunnitteluun ja opintojesi konkreettiseen aikataulutukseen 

saat apua syyskuun alussa vertaistuutoreilta ja oppiainetutoreilta sekä amanuenssilta. 

Avoimessa yliopistossa tai muussa korkeakoulussa suoritettu opintokokonaisuus tai yk-

sittäinen opintojakso voivat korvata osan opinnoistasi tai voit sisällyttää niitä muutoin 

tutkintoosi. Voit halutessasi ottaa yhteyttä amanuenssiin jo elokuussa. Korvaavuusasi-

oita käsitellään tarkemmin opintojen orientaatioviikolla perjantaina 4.9.2019 klo 11.15-

12.00 AHOT -infossa verkon välityksellä. Pääsääntöisesti opintojen korvaavuudet hoi-

detaan amanuenssin kanssa, mutta yksittäisten opintojaksojen korvaavuudesta päät-

tää kyseisen opintojakson vastuuopettaja. Kieli- ja viestintäopintojen korvaavuuskysy-

myksissä ota yhteyttä suoraan yliopiston kielikeskukseen. 

 

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  
 

TUUTOROINTI KÄYNNISTYY JO KESÄLLÄ  

Yliopistomaailmaan sinut johdattelevat ylempien vuosikurssien vertaistuutorit, tutus-

tuthan huolellisesti tuutorien tervehdykseen (oppaassa jäljempänä), josta löytyvät lin-

kit hyödyllisiin Facebook- ja Whatsapp –ryhmiin.  

 

 
 

Antoisaa opiskeluaikaa! 

 
  

https://weboodi.uef.fi/
https://www.uef.fi/live1/
https://presemo.uef.fi/uefopiskelijatietotori120820


Ensimmäisen viikon ja 6.10. aikataulu 

LINKIT ETÄTAPAAMISIIN LÖYDÄT ELOKUUSSA WEBOODISTA 2310101 KOTSA henki-

lökohtainen opintojen suunnittelu tai suoraan tästä: KOTSA Henkilökohtainen opinto-

jen suunnittelu 

 

TIISTAINA 1.9.  

AIKA PAIKKA OHJELMA 

8.30-9.00  

live-webinaari, kat-

sottavissa myös tal-

lenteena 

Tervetuloa Itä-Suomen yliopistoon! 

Akateeminen rehtori Tapio Määttä 

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

10.15-11.00 etätapaaminen 

Osastonjohtajan tervehdys 

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston  

osastonjohtaja Tuula Keinonen 

11.15-13.00 
etätapaaminen ja  

livenä E100 

Tervetuloa opiskelijaksi kotitalousopettajakoulutukseen!   

Professori Anna-Liisa Elorinne.  

14.15-16.00 
Joensuun kampus 

ulkona tai saleissa 
Vertaistuutoriryhmien tapaamiset 

Kampusrysäys ja kaupunkisuunnistus ovat Itä-Suomen yliopiston opiskelijoiden tapahtumia, 

jotka käynnistävät lukuvuoden syksyisin. Kampusrysäys ja kaupunkisuunnistus yhdistetään 

tänä syksynä viikon mittaiseksi tapahtumaksi 2.-9.9.2020. 

KESKIVIIKKONA 2.9.  

AIKA PAIKKA OHJELMA 

8.15-10.00 etätapaaminen Oppiainetuutorointi yliopisto-opettaja Moona Heikkinen 

10.15-12.00 verkossa 

Tietoiskut/työpajat, eri aiheita  

Aikataulut ja linkit webinaareihin: 

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

12.00-14.00 etätapaaminen  
Opintojen suunnittelu 

Amanuenssi Anne Loikkanen 

14.15-16 
Joensuun kampus 

ulkona tai saleissa 
Vertaistuutoriryhmien tapaamiset 

TORSTAINA 3.9. 

AIKA PAIKKA OHJELMA 

8.15-9.30 etätapaaminen 
Kieliopinnot-info 

Kielikeskuksen suunnittelija ja opettajia 

9.30-10.00 etätapaaminen  SOOL-info (Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto) 

10.15-12.00 etätapaaminen 

Opetusharjoitteluinfo  
Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulun opettajat  
 

12.00- Kuopion kampus 
Avajaisrukoushetki ja lukuvuoden avajaiset 

Eivät ole osa orientaatioviikon virallista ohjelmaa; voi osallistua halu-

tessaan. Muuta ohjelmaa/opetusta ei järjestetä samanaikaisesti.  

 

https://weboodi.uef.fi/weboodi/opasopettaptied.jsp?MD5avain=c5868f7f-7cf2-4978-b5b0-35a2942abab3&Kieli=1&k_OpasSurr=1&OpetTap=69170402&sortJarj=6
https://weboodi.uef.fi/weboodi/opasopettaptied.jsp?MD5avain=c5868f7f-7cf2-4978-b5b0-35a2942abab3&Kieli=1&k_OpasSurr=1&OpetTap=69170402&sortJarj=6
https://kamu.uef.fi/student-book/orientaation-aikataulu
https://kamu.uef.fi/student-book/orientaation-aikataulu


PERJANTAINA 4.9.  

AIKA PAIKKA OHJELMA 

8.00-9.00 puhelimitse 
Opintopsykologin päivystys 

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

9.00-11.00 verkossa 

Tietoiskut/työpajat, eri aiheita  

Aikataulut ja linkit webinaareihin: 

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

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

Amanuenssit 

12.00-12.30 etätapaaminen 
Yksilölliset opintojärjestelyt -info 

Opintokoordinaattori Henni Nevalainen 

 

MAANANTAINA 7.9. 

AIKA PAIKKA OHJELMA 

10.15-11.00 etätapaaminen Ainejärjestö Kotex esittäytyy 

15.00-18.00 etäopetuksena Oppimisen ja kehityksen perusteet, luento  

 

 

 

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

o Opiskelukunnon kohotusta: Eväitä sujuvaan opiskeluun 

o Opintopinnat kotiin – vinkit tenttiin valmistautumiseen ja muihin oppimisen tapoihin yliopis-

tossa 

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

o Perheellisten/aikuisopiskelijoiden paja 

o SYKETTÄ – hyvinvointi- ja liikuntapalvelut (Kuopio) 

 

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

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


Opintojen ohjaus ja henkilökohtainen 

opintosuunnitelma   

Oppiainetuutorit ja vertaistuutorit vastaavat uusien opiskelijoiden perehdyttämisestä 

yliopisto-opintoihin. Opintojen ohjaus kuuluu kuitenkin koko henkilökunnalle. Opetus-

henkilökunta vastaa omaan oppiaineeseen ja opetukseen liittyvästä neuvonnasta ja oh-

jauksesta. Amanuenssit ja opintosihteerit antavat yleistä opintoneuvontaa ja ohjausta. 

Opinnoista annetaan tietoa myös opinto-oppaassa, Kamussa ja Skopen opintoyhtei-

sössä. 

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 koko opintoajan.  

Opettajakoulutuksen opintojen suunnittelun pohjana on kunkin koulutuksen kulkukaa-

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

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

toja koskevia tietoja saa kielikeskuksen toimistosta ja verkkosivuilta www.uef.fi/kielikes-

kus.   

Ensimmäisenä opiskeluvuonna laaditaan HOPS kandidaatin tutkinnon (180 op) raken-

teen mukaan. HOPS sisältää suunnitelman koko tutkinnon suorittamisesta. Oppiai-

netuutori käy HOPS-keskustelun, ohjaa opiskelijoiden HOPSin tekemistä ja kommen-

toi/hyväksyy HOPSit.   

HOPS laaditaan WebOodissa OodiHops-työkalulla. Uusille opiskelijoille järjestetään 

HOPS-ohjausta amanuenssin johdolla. Aikataulut ilmoitetaan syksyllä WebOodissa 

(opintojakso 2310101 Henkilökohtainen opintojen suunnittelu). 

Tämä SmartStart –opas löytyy myös sähköisenä uuden opiskelijan verkkomateriaa-

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

 

 

  

LUE LISÄÄ AIHEESTA OPINTOYHTEISÖT 

OSOITTEESSA: 

 

https://kamu.uef.fi/student-book/opintoyhteisot/ 
 

https://kamu.uef.fi/
https://studentuef.sharepoint.com/sites/skopen_opintoyhteiso2
https://studentuef.sharepoint.com/sites/skopen_opintoyhteiso2
http://www.uef.fi/kielikeskus
http://www.uef.fi/kielikeskus
https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/


Opintoja ohjaavat: 

KOTITALOUSOPETTAJAKOULUTUS JA KÄSITYÖNOPETTAJAKOULUTUS 

Amanuenssi Anne Loikkanen anne.loikkanen(at)uef.fi, 0294 45 2798  

(huone 114c, Futura)  

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

(huone 114b, 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) 

 

VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAKOULUTUS  

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

(huone 103, Educa) 

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

(huone 104, Educa) 
 

SIVUAINEET  

Amanuenssi Anne Loikkanen anne.loikkanen(at)uef.fi, 0294 45 2798  

(huone 114c, Futura)  

 

KANSAINVÄLISET ASIAT 

Suunnittelija Juuso Loikkanen, juuso.loikkanen(at)uef.fi, 0294 45 2052  

(huone 104, Borealis) 

 

KIELIKESKUS  

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

(huone 2035, Aurora) 

 

TODISTUKSET 

Opintosihteeri Päivi Multanen, paivi.multanen(at)uef.fi, 0294 45 2206  

(huone 318, Futura) 

 

YKSILÖLLISET JÄRJESTELYT 

Opintokoordinaattori Henni Nevalainen, henni.nevalainen(at)uef.fi, 0294 452033 

(huone 216, Futura) 

 



Miten tutkinto rakentuu? 
 

Koulutus 

-pääaine 

Orientaa-

tio-, kieli- 

ja vies-

tintä-

opinnot 

Pääaineen 

perus- ja  

aineopin-

not 

Pääaineen 

syventävät 

opinnot 

Sivuaine-opin-

not (+ vapaasti 

valittavia opin-

toja) 

Opettajankoulutus 

(tutkintoasetus  

19 §) 

Kotitalous- 

opettaja- 

koulutus 

 

15 op 80 op 85 op I) 60 op 

opettajan peda-

gogiset opinnot 

II) joko 60 op tai 2 

x 25 op (+ va-

paasti valittavia 

opintoja) 

-opettajan pedagogiset 

opinnot  

60 op 

 

Rakenne ja ohjeellinen ajoitus 

x = suositeltu suoritusajankohta 

v = vaihtoehtoinen suoritusajankohta 

kandidaatti maisteri 

koodi nimi 1  2  3  4  5  

s k s k s k s k s k 

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op 

2330500 Kotitaloustiede, perusopinnot 25 op 

2330511 Johdatus kotitaloustieteeseen 5op  x          

2330512 Ruokaosaaminen ja elintarvikehygienia 

5 op 

x          

2330514 Puhtauden tuottaminen 5op  x         

2330516 Lasten ja nuorten kuluttajaosaaminen 

5 op 

 x         

2310121 Johdatus kasvatustieteeseen 5op x          

2330650 Kotitaloustiede, aineopinnot 55 op 

2330617 Ruokaosaaminen ja ravitsemus 5op  x         



2330618 Kotitalous taloudellisena ja sosiaali-

sena yksikkönä 5op 

 x         

2330619 Taitava asuminen 5op     x      

2330616 Kotitalouspedagogiikka 5op   x        

2330620 Kulttuurinen ruokaosaaminen ja kodin 

juhlat 5op 

  x        

2330621 Ravitsemusterveyden edistäminen 5op    x       

2310221 Opetus, oppiminen ja teknologia 5 op    x       

2230202 Kvalitatiivinen tutkimus 1 5 op    x       

2320204 Kvantitatiivinen tutkimus 1 5 op   x        

8020110 Kasvatustieteiden tiedonhaku 1 op     x      

2330605 Kandidaatin tutkielmaseminaari 3 op     x x     

2330606 Kandidaatintutkielma 6 op      x     

2230204 Kypsyysnäyte 0 op      x     

2310250 Pakollinen sivuaine: Pedagogiset opinnot 25 op 

2310211 P: Oppimisen ja kehityksen perusteet  

5 op 

x          

 2310212 

 

2310213 

P: Orientoituminen kasvatus- ja koulu-

tusalalle 2 op 

P: Orientoiva harjoittelu (H1) 3 op 

 x         

2310216 P: Erityispedagoginen näkökulma oppi-

misen tukemiseen 5 op 

  x v       

2310214 

 

 

2310215 

P: Opetus- ja oppimisprosessin suun-

nittelu, toteutus ja arviointi 3 op 

 

P: Perusharjoittelu (H2) 7 op 

    x      

Valinnainen sivuaine 60 op 25 op 35 op  

2320000 Kieli- ja viestintäopinnot & henkilökohtainen opintojen suunnittelu 15 op 

1131000 Orientaatio yliopisto-opiskeluun 1 op x          



2310101 Henkilökohtainen opintojen suunnit-

telu 1 op 

x x x x       

8012054 Ruotsia kasvatustieteiden opiskelijoille 

4 op 

x          

8013053 Academic English for Educational Sci-

ences 3 op 

 x         

8011101 Puheviestintää kasvatustieteiden 

opiskelijoille 3 op 

x          

8011125 Kirjoitusviestintää kasvatustieteiden 

opiskelijoille 3 op 

  x        

Kasvatustieteen maisterin tutkinto 120 op 

2330700 Kotitaloustiede, syventävät opinnot 85 op 

2330613 Asuminen ja ympäristö 5 op        x  v 

2330715 Asuminen ja tila 5 op       x    

2330714 Kuluttajaosaaminen 5op       x v v v 

2330717 Ruoka- ja tapakulttuuri 5op       x    

2330718 Ruokakasvatuksen pedagogiikka 5 op        x   

2330719 Biotalous ja kestävä ruoka-ja ravitse-

musjärjestelmä 5op 

         x 

2330713 Terveyden edistäminen 5op         x  

2330720  Kotitaloustieteen syventävä kirjallisuus 

5 op 

      v v x x 

2330716 Kotitaloustieteen erityistutkimusmene-

telmät 4 op 

      x    

2220311 Kvalitatiivinen tutkimus 2 3 op        x   

2320304 Kvantitatiivinen tutkimus 2 3 op       x  v  

2330721 Pro Gradu –tutkielmaseminaari, kotita-

loustiede 5 op 

        x x 

2330709 Pro gradu -tutkielma 30 op         x x 

2230329 Kypsyysnäyte 0 op          x 



2310260 Pakollinen sivuaine: Pedagogiset opinnot 35 op 

2310231 P: Vuorovaikutus oppimis- ja koulutus-

ympäristöissä 5 op 

      x    

2310236 P: Monialainen opettajuus 5 op         x  

2310234 

 

 

2310235 

P: Opetuksen eheyttäminen ja tutkiva 

opettajuus 3 op 

 

P:Syventävä harjoittelu (H3) 7 op 

       x   

2310237 P: Soveltava harjoittelu (H4) 5 op       v v x x 

 Opiskelija valitsee kaksi opintojaksoa seuraavista:  

2310232 P: Kasvatus kestävään tulevaisuuteen 5 

op 

      x   v 

2310233 P: Kasvatus moninaisuuden kulttuu-

reissa 5 op 

       x  v 

2310238 P: Kehittävä ja jaettu asiantuntijuus 5 

op 

       x  v 

 

Mihin kandidaatti kykenee ja mitä 

maisteri osaa?  

OPISKELUN YLEISET TAVOITTEET Kotitalousopettajakoulutuksen pääaine on kotita-

loustiede. Kotitaloustieteen tehtävänä on kuvata ja analysoida inhimillisten ja aineel-

listen voimavarojen käyttöä, kehittämistä ja ohjaamista yksilön, perheen ja yhteiskun-

nan hyväksi. Kotitaloustiede tutkii kotitaloutta, sen toimintaan liittyvien ilmiöiden teo-

reettisia perusteita ja kotitalouden dynaamista vuorovaikutusta ympäristönsä kanssa. 

Pääaineopinnoissa opiskelija perehtyy kotitalouden eri osa-alueiden taitoihin, teoreet-

tiseen asianhallintaan, kotitalouspedagogiikkaan ja tutkimuksen tekemiseen. Opin-

noissa painottuu kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin näkökulma. Kotitalousopettaja-

koulutukseen kuuluu pakollisena sivuaineena opettajan pedagogiset opinnot (60 op), 

joista 25 opintopistettä suoritetaan kandidaatin tutkintoon ja 35 opintopistettä mais-

terin tutkintoon. 

 

 



KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINNON (180 OP) YLEISET TAVOITTEET Kas-

vatustieteen kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija taitaa kotitalouksien arjen 

toimintakäytänteet ja mieltää kotitalouden toiminnan päämääräksi hyvinvoinnin ylläpi-

tämisen. Koulutusohjelman keskeisiä sisältöjä ovat ruokaosaaminen, asuminen, kulut-

tajana toimiminen ja kotitalouspedagogiikka, joita opiskelijan omavalintainen sivuaine 

tukee. Opiskelija osaa ohjata perheiden ja kotitalouksien toimintaa ja arvioida inhimil-

listen ja aineellisten voimavarojen käyttöä, kehittämistä ja ohjaamista niin yksilön, per-

heen kuin yhteiskunnan hyväksi. Opiskelija hallitsee opetuksen suunnittelun ja toteu-

tuksen perusteet sekä kehittää opettajuuttaan kouluyhteisön jäsenenä. Opiskelijalla on 

tarvittava tietotaito syventää ja laajentaa alan osaamistaan maisteritasoisissa opin-

noissa. Opiskelijalla on tutkintoasetuksen vaatima riittävä viestintä- ja kielitaito. 

KASVATUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO 120 OP Ylempi korkeakoulututkinto eli kasva-

tustieteen maisterin tutkinto on 120 opintopistettä, mikä vastaa kahden vuoden opis-

kelua alemman korkeakoulututkinnon jälkeen. Kasvatustieteen maisterin tutkinnon 

suoritettuaan opiskelija on opetusalan asiantuntija, jonka alakohtainen osaaminen liit-

tyy perheiden ja kotitalouksien toimintaan, arjen hallintaan ja kotitalouksien vuorovai-

kutukseen ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Koulutusohjelman keskeisiä sisältöjä ovat 

terveyden edistäminen, ruokajärjestelmien kestävyys ja ruuan kulttuuriset ulottuvuu-

det, asumisen erilaiset ympäristöt, kuluttajakasvatus ja alaan liittyvä tutkimus. Opiske-

lijalla on tarvittava tietotaito tieteelliseen ja taiteelliseen jatkokoulutukseen. Opiskeli-

jalla on tutkintoasetuksen vaatima riittävä viestintä- ja kielitaito. 

ALAN ASIANTUNTIJOIDEN TYÖMARKKINAT  

Kotitalousopettaja on tieteenalansa ja kasvatuksen asiantuntija, jolla on mahdollisuus 

toimia opettajana eri koulutusasteilla. Tutkinnon sivuainevalinnasta riippuen kotita-

lousopettajan on mahdollista toimia myös luokanopettajana ja/tai toisen opetettavan 

oppiaineen opettajana. Kotitalousopettajat voivat työllistyä lisäksi erilaisiin asiantunti-

jatehtäviin hallinnossa, järjestöissä ja yrityksissä. Kotitaloustieteen jatko-opinnot tarjoa-

vat sinulle myös mahdollisuuden työskennellä yliopistossa opettajana tai tutkijana. 

SIVUAINEOPINNOT  

Kotitalousopettajaopiskelijoilla kandidaatin tutkintoon kuuluvat valinnaiset sivuai-

neopinnot (60 op tai 25 op + 25 op + 10 muita opintoja) sijoittuvat kulkukaavion mukaan 

opintojen toiselle ja kolmannelle vuodelle. Itä-Suomen yliopistossa on niin sanottu va-

paa sivuaineoikeus lukuun ottamatta aloja, joissa opiskelijavalinnassa käytetään sovel-

tuvuus- tai tasokoetta, tai joissa on muu perusteltu syy rajoittaa sivuaineopinto-oi-

keutta. Sivuaineiden opinto-oikeuden mahdolliset rajoitukset määritellään sivuaineva-

linnanperusteissa ja opetussuunnitelmassa. Kattava kuvaus tarjolla olevista opinnoista 

ja opintokokonaisuuksista löytyy Kamusta, ”sivuaineet ja muut opinnot” -sivustolta. Si-

vuaineet ovat tärkeä osa opintoja ja niiden valintaan on useita näkökulmia. Valinnan voi 

tehdä oman kiinnostuksen, tulevan ammatin, toisen opetettavan aineen tai opettaja-

kelpoisuuden hankkimiseksi; taikka niin, että se luontevasti tukee pääainetta tai tutkiel-

man laatimista. Oleellista on, että tutkinnosta muodostuu mielekäs ja mielenkiintoinen 

kokonaisuus, joka tukee työelämään sijoittumista. Oman osaston ja opettajankoulutuk-

sen tarjoamiin sivuaineisiin haetaan pääsääntöisesti sivuainehaussa maaliskuussa. Si-



vuaineiden valinnanperusteet julkaistaan vuosittain filosofisen tiedekunnan sivuai-

neopintojen hakuoppaassa. Sivuaineen voi valita myös muista osastoista, tiedekunnista 

tai avoimesta yliopistosta. Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan ja yhteis-

kuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan oppiaineita voi opiskella sivuaineina 

melko vapaasti. Vapaisiin sivuaineisiin ei tarvitse erikseen hakea. Lisätietoja tiedekun-

nan oppiaineista saa laitosten/osastojen amanuensseilta. 

  

Tuutoreiden ja ainejärjestön 

tervehdys 

Hei sinä uusi käsityötieteen tai kotitaloustieteen fuksi vuosimallia 2020!  

Onneksi olkoon saamastasi opiskelupaikasta! Me, tuutorisi, toivotamme sinut tervetul-

leeksi oranssiin joukkoomme Joensuuhun! Luethan tämän kirjeen huolellisesti alusta 

loppuun, sillä koko paketti sisältää tärkeää tietoa juuri sinulle. 

 

Kotexin tuutorit vasemmalta oikealle: Ida, Saara, Hanna, Konsta, Anu 



Tervetuloa joukkoomme sinä käsityön lupaus! 

Onnittelut opiskelupaikan johdosta meidän käsityötieteen tuutoreiden, Hannan ja 

Anun puolesta! On hienoa päästä tutustumaan teihin syksyllä. Olemme käsityötieteen 

toisen ja neljännen vuoden opiskelijoita ja toimimme teidän aloittavien opiskelijoiden 

tukena ensi lukuvuonna. Me olemme yliopistolla teitä varten ja yritämme parhaamme 

mukaan auttaa teitä mieltänne askarruttavien kysymysten kanssa. 

 

Olen Hanna Suvinen Mikkelistä! Joensuuhun 

eksyin suoraan lukiosta monien mutkien 

kautta ja tykkään kaupungista paljon, mitä 

opiskellessa olen ehtinyt tutustua. Odotan in-

nolla syksyä ja teitä uusia fukseja! Koulun 

ohella tykkään harrastaa Netflixin suurkulu-

tusta erilaisten fantasia- tai animejuttujen pe-

rässä, luonnosta kulkemista ja pelailua, lauta-

pelejä sekä ruutupelejä. Musiikki on elämän-

tapa, soittelen paljon ja miut saa mukaan aina 

Kerubiin keikoille! Syksyllä aloitan musiikin si-

vuaineena myöskin. Rakastan myös pieneläi-

miä, hamsterit ovat vallanneet mun sydämen 

totaalisesti. Tykkään olla menossa ja mukana 

aina kun vaan sellainen tilaisuus tulee. Säpöä 

saa laittaa mulle mistä vaan! hannasuv@stu-

dent.uef.fi  

 

Olen Anu Nurmenniemi ja kotoisin pohjois-

Pohjanmaalta. Minä pääsin yliopistoon suo-

raan lukiosta, joten muutos lukio-opiske-

luun verrattuna oli suuri. Olinkin ensimmäi-

set kaksi-kolme kuukautta tuutoreideni 

avun varassa, mikä on ihan ok! Nyt itse tuu-

torina haluan auttaa fukseja parhaani mu-

kaan niin kauan kuin tarvitsee. Olen avoin ja 

sosiaalinen persoona, vaikka perusilmeeni 

saattaa joskus näyttää happamalta. Eli äl-

kää pelätkö laittaa viestiä, tulla kysymään 

tai muuten vaan juttelemaan. Harrastuk-

sista kysyttäessä vastaan käsityöt, teatteri, 

kasvien kasvatus sekä sosiaalisen elämän 

huoltaminen sekä keikoilla käyminen. Ra-

kastan eläimiä ja luontoa, minun kanssani 

voi lähteä esimerkiksi metsään tai uimaan. 

Kysy, ihmettele, tervehdi: anuen@stu-

dent.uef.fi 

mailto:hannasuv@student.uef.fi
mailto:hannasuv@student.uef.fi
mailto:anuen@student.uef.fi
mailto:anuen@student.uef.fi


 

Hei sinä tuleva kotitalousopettajaopiskelija! 

Onnittelut kovalla työllä ansaitun opiskelupaikan johdosta! Me kotitaloustieteen tuuto-

rit Saara, Ida ja Konsta haluamme toivottaa sinut tervetulleeksi pullantuoksuiseen jouk-

koomme Joensuuhun. Odotamme jo kovasti syksyä ja sinun tapaamistasi. Toimimme 

siis sinun ja muiden kotitalousopettajan koulutuksen aloittavien opiskelijoiden tukena 

ensi lukuvuonna. Vaikka elämmekin outoja aikoja, on meillä suunnitelma, jolla opin-

tonne saadaan sujuvasti alkuun. Meidän puoleemme voi kääntyä mieltä askarruttavissa 

asioissa niin uuteen kotikaupunkiin, kuin opiskeluun liittyvissä haasteissa. Näitä asioita 

tarvitset ensimmäiseen yliopistopäivääsi: reippaan mielen, avoimen asenteen sekä tie-

don, ettei tyhmiä kysymyksiä ole! Vielä kerran onneksi olkoon opintopaikasta! Me nä-

emme syksyllä joko etänä tai kasvotusten. Oli tilanne mikä tahansa me autamme sinut 

opintojen alkuun. Muistakaa, ei ole väliä onko sinulla kokemusta opetusalalta vai oletko 

jauhopeukalo, olette kaikki samalla lähtöviivalla!  

 

 

 

 

Seuraavaksi hieman pintaraapaisua meistä tuutoreista: 

 

Moikka! Olen Saara Hakkarainen ja alun perin 

kotoisin Kontiolahdelta, Joensuun läheltä. 

Valmistuin lukiosta vuonna 2009, jonka jäl-

keen karkasin kymmeneksi vuodeksi Tur-

kuun opintojen ja töiden pariin. Viime syk-

synä muutin takaisin kotikonnuille saades-

sani opiskelupaikan Itä-Suomen yliopistosta 

pääaineenani kotitaloustiede, wuhuu! Olen 

melko kilpailuhenkinen luonne ja minusta 

saa pelikaverin esimerkiksi sulkapalloken-

tälle, kysy rohkeasti mukaan! Nyt odotan in-

nolla syksyä, jotta pääsen tutustumaan teihin 

uusiin fukseihin ja tutustuttamaan teitä toi-

siinne, jotta opintonne saa parhaan mahdol-

lisen alun täällä Joensuussa. Jos mieltäsi as-

karruttaa jokin asia, ota rohkeasti yhteyttä: 

saarahak@student.uef.fi 

 

mailto:saarahak@student.uef.fi
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Hei! Olen Konsta Järvenranta ja kotoisin Hel-

singistä. Villien välivuosien jälkeen minulla 

nappasi ja pääsin opiskelemaan viime syksynä 

Itä-Suomen yliopistoon kotitalousopeksi. Toi-

von hartaasti normiolojen paluuta, jotta pää-

sen tutustumaan teihin kaikkiin fukseihin ihan 

livenä! Harrastan paljon salilla käymistä ja sitä 

tasapainottaakseni istun myös paljon ruudun 

ääressä pelaamassa erilaisia pelejä. Rakastan 

fantasiakirjallisuutta, mikä joskus ohittaa tent-

tikirjat... Lähden mielelläni liikkumaan luon-

toon tai salille jos tarvitset kaveria. Mikäli mie-

leesi juolahtaa kysymyksiä ennen opintojen al-

kua, olehan yhteydessä😊 konjarve@stu-

dent.uef.fi  

 

Moro! Olen Ida Kyrönviita ja kotoisin Tampe-

reelta. Lukion päätyttyä pääsin opiskelemaan 

Itä-Suomen Yliopistoon köksänopeksi! Va-

paa-ajallani tykkään joogailla, jumppailla ja 

liikkua luonnossa. Myös musiikki on suuri osa 

mun elämää. Olen nauravainen ja helposti lä-

hestyttävä ja malttamattomana odotan tei-

dän fuksien tapaamista! Jos tarvitset jeesiä tai 

on jotain kysyttävää, sähköpostia saa laittaa 

tulemaan: ida.kyronviita@gmail.com. Tyhmiä 

kysymyksiä ei ole!  

 

 

 

 

 

Me tuutorit olemme luoneet teitä varten omat Facebook-ryhmät, joihin sinun kannattaa 

liittyä, jos käytät kyseistä palvelua. Ryhmässä voit helposti tutustua ennakkoon opiske-

lutovereihisi ja meihin tuutoreihin. Meihin saat yhteyden tarvittaessa myös sähköpos-

teillamme, jotka olet varmaan huomannut esittelyidemme lopusta. 

Tästä ryhmästä (Itä-Suomen yliopisto) löytyvät kaikki Itä-Suomen yliopiston opiskelijat: 

https://www.facebook.com/groups/119920485698/  

Tästä ryhmästä (Kotex-fuksit 2020) löytyvät kaikki kotitaloustieteen ja käsityötieteen 

fuksit, tuutorit sekä Kotexin hallituksen jäseniä:  

https://www.facebook.com/groups/707772263098293/ 

mailto:konjarve@student.uef.fi
mailto:konjarve@student.uef.fi
mailto:ida.kyronviita@gmail.com
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Loimme myös omat Whatsapp-ryhmät erikseen kotitalous- ja käsityötieteelle. What-

sapp-ryhmä helpottaa nopeaa tiedottamista ja siellä kommunikoidaan eniten päivittäi-

sellä tasolla. Whatsapp-ryhmään liittyminen olisi toivottavaa, sillä siitä on suuri apu niin 

meille tuutoreille, kuin teille fukseille, kaikessa syksyn tiedottamisessa. Mikäli et halua 

liittyä Whatsapp-ryhmään, olisi toivottavaa ilmoittaa siitä meille tuutoreille, jotta voi-

daan sopia yhteinen kommunikointitapa.  

Tässä käsityötieteen Whatsapp-ryhmä: 

https://chat.whatsapp.com/DUWgBU9fVl4DXU4GcVhWTp  

Tässä kotitaloustieteen Whatsapp-ryhmä: 

https://chat.whatsapp.com/DTIDFUeTXbuEWOjRux1d6G 

 

Ainejärjestön tervehdys! 

Käsityötieteen ja kotitaloustieteen opiskelijoilla on yhteinen ainejärjestö, Kotex ry. Ai-

nejärjestö valvoo meidän etujamme ja järjestää erilaisia tapahtumia sekä pelkästään 

Kotexlaisille että poikkitieteellisesti yhdessä muiden ainejärjestöjen kanssa ja myös 

koko yliopistolle. 

SOOL eli Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto on kaikkien opettajaksi opiskelevien 

edunvalvonta ja yhteistyöjärjestö. Muista, että liittyäksesi SOOL:iin sinun täytyy olla 

oman ainejärjestösi eli Kotexin jäsen. Järjestöihin liittymisen ehdit kuitenkin hoitaa 

myös myöhemmin syksyn aikana ja näistä asioista tulee lisätietoa tarkemmin syksyllä. 

  

Mitä sinun kannattaa tehdä jo hyvissä ajoin ennen opiskelujen alkua:  

  OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN (ajoissa, ettei paikka mene sivu suun!) 

  läsnäolevaksi ilmoittautuminen!  

  ISYY:n, eli Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunnan jäsenmaksu 

 Opiskelijakortin tilaaminen (tai Frank-sovelluksen asentaminen, sähköinen 

opiskelijakortti) 

  SOOL:iin liittyminen  

  Kotex:iin liittyminen  

Uuden opiskelijan muistilistan ja muuta infoa löydät myös Itä-Suomen yliopiston net-

tisivuilta: https://kamu.uef.fi/opkirja-kategoriat/uudelle-opiskelijalle/  

 

https://chat.whatsapp.com/DUWgBU9fVl4DXU4GcVhWTp
https://chat.whatsapp.com/DTIDFUeTXbuEWOjRux1d6G
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Ensimmäisen syksyn ja lukuvuoden 

aikatauluja ja tapahtumia 

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

heinäkuuta.  Filosofisessa tiedekunnassa 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.—7.4.2020. Vappuaattona ei jär-

jestetä opetusta.  

 

Yliopiston liikuntailtapäivät pidetään keskiviikkona 7.10.2020 ja tiistaina 16.2.2021 klo 

12.15 alkaen, jolloin opetusta ei järjestetä klo 12 jälkeen.   Ilmastopäivä pidetään tiis-

taina 13.4.2021 klo 12-15, jonka aikana ei järjestetä opetusta.  

 

 

Kotitalousopettajaopiskelijoiden tutkintorakenteen mukainen ensimmäisen vuoden 

harjoittelu: 

 Orientoiva harjoittelu (H1) 25.1-19.2.2021 

 

 

Opintojasi koskevista asioista 

tiedotetaan  

 Opintoyhteisössä ”Skopen opintoyhteisö”  

Opintoyhteisöt sijaitsevat Office 365 -ympäristössä kirjautumisen takana, mutta 

ovat avoimia kaikille kirjautuneille. Seuraa aktiivisesti sekä Skopen että sivuaineidesi 

opintoyhteisöjä.  

 

Lista opintoyhteisöistä ja kirjautumisohjeet löytyvät Kamusta etsimällä hakusanalla 

opintoyhteisöt.  

 

 Yammer-ryhmät Skopen opiskelijat ja Kotsan opiskelijat 

Ajankohtaisista asioista tiedotetaan näissä Yammer -ryhmissä. 

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

students. 

 



Voit hankkia Yammer-sovelluksen puhelimeesi 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, lataathan sovelluk-

sen puhelimeesi. Lisätietoja: https://www.tuudo.fi/ 

 

 

 

 

 

 

LIITY! 

 

Yammer-ryhmät:  
Skopen opiskelijat 
Kotsan opiskelijat 

 
Skopen opintoyhteisö  

 

https://www.tuudo.fi/


Hei ja tervetuloa yliopistoon 
ja ylioppilaskuntaan!

Alkusyksystä kaikki voi tuntua uudelta ja hämmentävältä, mutta onneksesi olet 
yliopiston ovista sisään kävellessäsi liittynyt myös osaksi opiskelijayhteisöä, 
josta löydät taatusti kaikkia kaipaamiasi tuen muotoja. Opiskelijat ovat 
mahtavaa porukkaa ja me Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnassa 
järjestämme sinulle vapaa-ajan toimintaa, liikuntapalveluita ja 
vaikutusmahdollisuuksia. Valvomme myös etujasi, jotta sinä voit keskittyä 
opiskelemaan. Ainejärjestösi kautta olet yhteydessä oman alasi opiskelijoihin - 
ylioppilaskunnan kautta tavoitat puolestaan kaikki opiskelijaelämän ilot ja edut. 

Ylioppilaskunta, eli kaikissa vähänkin vähemmän virallisissa yhteyksissä ISYY, 
voi olla sinulle nimenä jo tuttu, sillä yliopistoon läsnäolevaksi ilmoittautuessasi 
olet maksanut jäsenmaksumme, joka sisältää myös Ylioppilaiden 
terveydenhoitosäätiölle (YTHS) menevän maksun syksyn osalta. Olemme 
opiskelijoiden, eli juuri sinun, etu- ja palvelujärjestö. Siksi toimintamme on 
toimintaa opiskelijalta opiskelijalle, suurella sydämellä.

TÄSSÄ TIIVIISTI JÄSENPALVELUITAMME:

   edunvalvonta
   vaikutusmahdollisuudet ylioppilaskunnassa ja yliopistossa
   tuki ja palvelut (esim. avustukset ja koulutukset) ainejärjestöille
   vapaa-ajan toiminta ja -tapahtumat
   SYKETTÄ-liikuntapalvelut
   vuokravälineet ja -tilat 
   kerhot 
   kansainväliset palvelut
   viestintäpalvelut, esimerkiksi uutiskirjeet
   lukuvuositarra opiskelijakorttiin 
   toimistopalvelut
   häirintäyhdyshenkilöt 

Tutustu ylioppilaskuntaan, sen toimintaan ja palveluihin myös 
verkkosivuillamme, niin tiedät, mitä kaikkea hauskaa ja hyödyllistä ISYYs tuo 
sinulle mukanaan. Myös asiantunteva henkilökuntamme on aina apunasi! Ja 
jos innostut toiminnastamme oikein kunnolla, lähde ehdolle tulevana syksynä 
järjestettäviin ISYYn edustajistovaaleihin tai ainakin äänestä niissä omasta 
mielestäsi parasta ehdokasta päättämään ylioppilaskunnan asioista.

Tsemppiä syksyn opintoihin ja iloa elämääsi opiskelijana!

fbISYY @ISYYH @isyyuef Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta ISYY.FI

https://www.facebook.com/fbISYY/
https://twitter.com/ISYYH
https://www.instagram.com/isyyuef/
https://www.youtube.com/channel/UCreEvsbAmhmSOPpPFBr7Lqw
https://www.isyy.fi/etusivu.html


Sinulle luodaan SÄHKÖPOSTILAATIKKO 
automaattisesti ja osoitteesi on

 tunnus@student.uef.fi. Kirjaudu 
sähköpostiin ja muihin O365-palveluihin 

antamalla tunnus muodossa tunnus@uef.fi. 
Linkin sähköpostiisi löydät yliopiston etusivulta.

uef.fi

KAMU Käsikirja on jatkuvasti kehittyvä
opiskelijan tietopankki, josta löydät

kaikille opiskelijoille yhteiset ohjeet ja
linkit eri palveluihin.

kamu.uef.fi

TUUDO on maksuton mobiilisovellus (iOS ja Android), jossa voit tehdä 
kurssi- ja tentti-ilmoittautumiset sekä löydät opintosuorituksesi, ruokalistat, 
automaattisen lukujärjestyksen, kampuskartat sekä bussiaikataulut.

tuudo.fi

YAMMER on opiskelijoiden ja henkilöstön sisäisen viestinnän pääkanava, 
jossa kaikilla on mahdollisuus keskustella sekä seurata ja perustaa ryhmiä. 
UEF Opiskelijat -ryhmässä jaetaan kaikkia opiskelijoita koskevaa tietoa ja 
opintoyhteisösi Yammerista saat opiskelualaasi liittyvän tuoreimman tiedon. 
Kannattaa liittyä ja seurata molempia Yammer-ryhmiä. Yammer-linkin löydät 
yliopiston etusivulta ja sinne kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksilla.

Itä-Suomen yliopistossa on käytössä erilaisia sähköisiä työvälineitä, jotka auttavat 
opiskelussa, työskentelyssä ja viestinnässä. Näiden välineiden avulla saat ajantasaisimman 
tiedon opiskeluasi ja yliopistoa koskevista asioista.

OPINTOYHTEISÖ on tietyn laitoksen, yksikön, 
pääaineen tai koulutuksen opiskelijoille 
muodostettu yhteisö, josta löytyy heille 

kohdennettua tietoa ja esim. tarkennuksia 
Kamun ohjeisiin sekä opiskeluun liittyvät 

yleiset tiedotteet. Opintoyhteisöt ovat Office 
365 -ympäristössä, jonne kirjaudutaan UEF-

tunnuksilla. Listauksen opintoyhteisöistä 
löydät Kamusta.

WEBOODI on tärkein työkalusi opintojesi 
alusta lähtien. WebOodissa teet lukuvuosi-
ilmoittautumisen, ilmoittaudut tentteihin 

ja opetukseen sekä teet HOPSin.

weboodi.uef.fi

UEF// Opiskelijan 
digitaaliset työvälineet

https://kamu.uef.fi/
https://www.uef.fi/en
https://weboodi.uef.fi/weboodi/etusivu.html?Kieli=1
https://www.tuudo.fi/etusivu.html


Olen kipeänä. 
Mihin menen lääkäriin?

Etsi Kamusta
hakusanalla 

Terveydenhuolto

Miten saan 
opiskelijakortin?

Etsi Kamusta
hakusanalla

Opiskelijakortti

Miten täällä 
opiskellaan?
Etsi Kamusta
hakusanalla

Opiskelutaidot

Olen suorittanut 
AMK:ssa ruotsin 

kurssin. Voinko saada 
korvaavuuden? Etsi 
hakusanalla AHOT.

Mitä kaikkia sivuaineita 
täällä voi opiskella?

Etsi Kamusta 
hakusanalla 

Sivuaineopiskelu

Miten haen ulkomaille 
opiskelijavaihtoon? Etsi 
Kamusta hakusanalla

 Vaihto-opiskelu

Mistä löydän 
tenttkirjat? 

Etsi Kamusta 
hakusanalla 
Kurssikirjat

Pääseekö pyörätuolilla 
liikkumaan 

luentosaleissa?
Etsi Kamusta
hakusanalla

Esteettömyys

Mikä on gradu? 
Etsi Kamusta
hakusanalla 

Yliopistosanasto

Kamu auttaa monissa asioissa

Kamu Käsikirja on jatkuvasti kehittyvä opiskelijan tietopankki, josta löydät 
kaikille opiskelijoille yhteiset ohjeet, palvelut ja tiedotteet. Käsikirjasta löytyy tietoa 

sekä uudelle opiskelijalle, opintojaan tekevälle että valmistuvalle opiskelijalle: 
opintohallinnolliset ohjeistukset, tietoa erilaisista opintomahdollisuuksista, vaihto-
opiskelusta, vinkkejä opiskelutaidon kehittämiseen, opinto-oppaat, linkit erilaisiin 

työkaluihin ja palveluihin, opiskeluun liittyvät lomakkeet ja lisäksi hyvinvointiin 
liittyviä vinkkejä.

kamu.uef.fi

https://kamu.uef.fi/


Jotta opintosi käynnistyvät sujuvasti, huolehdi muistilistan asiat kuntoon ennen
 kampukselle saapumista. Laajemman muistilistan linkkeineen löydät osoitteesta 

kamu.uef.fi/uuden-opiskelijan-muistilista

Vastaanota opiskelupaikka ja 
ilmoittaudu yliopistoon 
opintopolku.fi

Hae/etsi asunto, muista 
muuttoilmoitus 
kamu.uef.fi/asuminen

Muista hakea opintotukea ja 
tarvittaessa yleistä asumistukea 
kela.fi

Aktivoi yliopiston käyttäjätunnus 
(mahdollista 1.8. alkaen)
kamu.uef.fi/uef-kayttajatunnus

Hanki opiskelijakortti
pivo.fi, frank.fi

Kirjaudu Ylioppilaiden 
terveydenhuoltopalveluiden 
Self-verkkopalveluun 
yths.fi/self

Perehdy opinto-oppaaseesi 
kamu.uef.fi/opinto-oppaat 
Sisältyykö syyslukukauteesi 
kielikeskuksen kieli- tai 
viestintäopintoja > ilmoittaudu 
Weboodissa viimeistään 5.9.2020!

Tutustu oppiaineesi materiaaliin 
kamu.uef.fi > oppiaineen 
materiaalit

Tutustu tuutorointikäytäntöihin 
kamu.uef.fi/vertaistuutorointi

Rekisteröidy kirjaston asiakkaaksi 
uef.fi/kirjasto

Uuden opiskelijan muistilista

Perehdy uuden opiskelijan 
materiaaliin ja KAMUun 
kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle

Lataa mobiilisovellus ja käy läpi 
Tuudon orientaatiopolku 
kamu.uef.fi/tuudo

Voit rekisteröityä SYKETTÄ 
liikuntapalveluiden käyttäjäksi 
sykettä.fi

Seuraa yliopiston ja ylioppilas-
kunnan opiskelijaviestintää
kamu.uef.fi > opiskelijaviestintä

Muita tärkeitä toimijoita ja 
osoitteita

Itä-Suomen yliopiston 
ylioppilaskunta (ISYY) 
isyy.fi

Kielikeskuksen opintoyhteisö 
(pääset sivustolle aktivoituasi 
käyttäjätunnuksen) 
uef.fi/kielikeskus/opintoyhteiso

Opintopalvelut (OPI) 
uef.fi/opintopalvelut

Opintopsykologi 
kamu.uef.fi > opintopsykologi

Ravintolat 
uef.fi/kampusravintolat

Tietotekniikkapalvelut
uef.fi/tipa
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https://www.linkedin.com/school/university-of-eastern-finland/



