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Hei tuleva opinto-ohjaajaopiskelija!

Onneksi olkoon opiskelupaikkasi johdosta opinto-ohjaajan koulutuksessa. Pääset opiskelemaan
mielenkiintoista alaa mahtavien tyyppien kanssa!
Loimme teille Facebook-ryhmän, joka löytyy nimellä Opofuksit 2019. Ryhmään kannattaa liittyä jo
ennen opintojen alkua, sillä sinne alkaa jo kesän puolella tulla julkaisuja. Ryhmässä voimme tutustua
toisiimme, me tuutorit vastaamme kysymyksiinne ja hoidamme tärkeistä asioista tiedotuksen. Olemme
luoneet meille myös yhteisen WhatsApp-ryhmän, jonka linkki on
https://chat.whatsapp.com/Hj1pQgIrUkl0HJSyvZXuMl (heitämme linkin myös fb-ryhmään).
Molemmissa ryhmissä saat suunnilleen samat tiedot, joten ei hätää, vaikka et toiseen liittyisikään.
Ryhmiin ovat tervetulleita niin pitkän koulutuksen kuin pelkän maisterivaiheenkin aloittavat opiskelijat.
Meihin tuutoreihin ja maisterimentoreihin voi ottaa yhteyttä niin WhatsAppissa, Facebookissa kuin
meidän opiskelijasähköposteihinkin, ja vastaamme mielellämme kysymyksiin kaikkia kanavia pitkin!
Ainejärjestömme Opossumi ry:n jäsenenä saat hienoja etuja koko opiskelujen ajan. Opossumin
nettisivuilta löytyy paljon tietoa ainejärjestön toiminnasta, ja heidät löytää myös Facebookista ja
Instagramista. Uuden opiskelijan ABC (https://opossumiry.webnode.fi/uuden-opiskelijan-abc/) kokoaa
olennaisimmat muistettavat asiat yhdelle sivulle, se kannattaa siis käydä katsomassa.
Me tuutorit ja maisterimentorit, ohjauksen koulutuksen henkilökunta ja tietenkin muiden vuosikurssien
opiskelijat odotamme jo innolla pääsevämme tapaamaan teidät kaikki! Toivottavasti saatte nauttia
loppukesästä, olette sen ansainneet.
Nähdään syksyllä orientaatioviikon merkeissä, tervetuloa opopoppooseen!

Tuutoriesittelyt:

Sanni Saunamäki
2. vuoden opo-opiskelija
Suunnitellut sivuaineet: englannin kieli tai elämänkatsomustieto opetettavina aineina
sansau@student.uef.fi

Moikka! Oon Sanni, 21-vuotias opo-opiskelija. Opintojen ohella tykkään pelata
lautapelejä, nauttia hyvästä ruuasta ja viettää aikaa kavereiden kanssa. Oon kotoisin
Seinäjoelta, eli muutto Joensuuhun opintojen takia oli täysi hyppy tuntemattomaan.
Soveltuvuuskokeisiin tullessa kävelin Google Mapsin avulla ympäri kaupunkia ja mietin,
että mitä ihmettä teen täällä, tännekö mä ehkä pääsen opiskelemaan. Näin vuosi sen
päätöksen jälkeen koen, että muutto tänne on ollut parasta mitä mulle on tapahtunut
tähänastisessa elämässäni. Joensuu muuttui jo syksyn aikana kodiksi, ja ystäviä löytyi
sekä yliopistolta että sen ulkopuolelta. Opopoppoo vei mukanaan ekasta päivästä lähtien,
ja oon niin iloinen, että saadaan tuutoreina tuoda teidät uudet fuksit meidän käsittämättömän
mahtavaan porukkaan mukaan. Nautitaan kesästä ja nähdään syksyllä, odotan sitä jo innolla!

Sanna Rantala
2. vuoden opo-opiskelija
Suunnitellut sivuaineet: työ- ja organisaatiopsykologia, opetushallinto
sankr@student.uef.fi

Morjesta kaikki uudet fuksit ja ensinnäkin onnea opiskelupaikasta! Oon
Sanna, 22-vuotias toisen vuoden opo-opiskelija ja alun perin oon lähtöisin
Sastamalasta, Tampereen läheltä. Tosiaan Joensuu oli mulle ennestään
tuntematon paikka, mutta voin sanoa, että nykyään Joensuu tuntuu jo ihan
kodilta! Ensimmäinen opiskeluvuosi oli ihan huippu ja se menikin ihan
hujauksessa ohi kun menoa ja meininkiä riitti. Vapaa-ajalla tykkään
ruoanlaitosta, kavereiden kanssa hengailusta ja luonnossa liikkumisesta.
Tää kesä on mulla aika työntäyteinen, mutta innolla odotan syksyä ja teidän
uusien fuksien tapaamista! Nauttikaa kesästä ja nähdään syksyllä!

Maisterimentorit
Meidän viimevuotisten maisterifuksien tarpeesta kehitettiin ihka uusi konsepti: maisterimentorit. Meitä
on kolme maisterimentoria, jotka toimimme tuutoreiden lisäksi teidän kaikkien uusien opiskelijoiden
tukena ikään kuin ”varjotuutoreina”. Me pystytään auttamaan erityisesti maisterispesifeissä asioissa
uusia maisteriopiskelijoita, mutta toki kaikkia muitakin. Meitä voi lähestyä missä tahansa isossa tai
pienessä asiassa. Pian nähdään!

Seikku Högel
2. vuoden maisteriopiskelija
senho@student.uef.fi
Kanditutkinto yleisestä- ja aikuiskasvatustieteestä,
sivuaineena psykologia

Heips!
Mä oon Seikku, toisen (ja viimeisen, SOS!) vuoden maisteriopiskelija ja
yksi maisterimentoreista. Opiskelin kandivaiheeni Helsingin
yliopistossa yleistä- ja aikuiskasvatustiedettä ennen kuin bongasin
opo-opinnot. Vaikka mua vähän kirpaisi lähteä poikaystäväni ja
ystävieni luota Helsingistä Itä-Suomeen, tuntui musta heti, että tää on ihan mun juttu enkä voi jättää
tähän mahdollisuuteen tarttumatta. Enkä oo kyllä katunut sitä päätöstä hetkeäkään. Opinnot on
ylittänyt odotuksensa täysin ja tuntuu ihanalta opiskella omaa unelma-alaa. Lämmin opoyhteisö on
myös temmannut mukaansa ja olo on ollut alusta asti tervetullut tänne näin maisteriopiskelijanakin.
Seilaan jatkuvasti Helsinki-Joensuu väliä asuen kummassakin puoliksi. Välillä vähän harmittaakin, kun ei
voi olla molemmissa paikoissa samaa aikaa, sillä nautin aina ajasta Joensuussa ja haluankin ottaa siitä
silloin kaiken irti. Mä nautin vapaa-ajalla muun muassa diipeistä keskusteluista, luonnosta,
hassuttelusta, lautapeleistä ja tanssimisesta. Odotan innolla, että pääsen syksyllä tekemään
vaikkapa niitä teidän kanssa.

Maria Turunen
2. vuoden maisteriopiskelija
mariaad@student.uef.fi
Kanditutkinto luokanopettajakoulutuksesta, sivuaineena terveystieto

Heissain kaikille!
Minä olen Maria, maisterikoulutuksen toista ja toivottavasti viimeistä
vuotta aloitteleva opiskelija, ja yksi kolmesta maisterimentorista. Alun
perin olen kotoisin Jyväskylästä, mutta viimeiset kuusi vuotta on menneet
enemmän tai vähemmän Joensuussa asustellen. Alun perin tulin
Joensuuhun 2014 luokanopettajaopintojen perässä, jotka suoritin kandiin asti. Kandin jälkeen muutin
hetkeksi takaisin Jyväskylään, mutta opoilun kutsu oli niin vahva, että välivuoden jälkeen palasin takaisin
Joensuuhun opiskelemaan. Eikä muuten harmita yhtään! Ohjauksen maisterikoulutus on ollut vielä
kiinnostavampi ja parempi kuin uskalsin edes toivoa, ja opinnot etenevät vauhdilla. Itselläni menee kesä
gradun kimpussa, ja se on toivottavasti jo valmis siinä vaiheessa kun syksyllä tavataan. Onnea teille
loistavasta alavalinnasta ja opiskelupaikan nappaamisesta, kohta nähdään! 😊

Lotta Höyhtyä
2. vuoden maisteriopiskelija
lottaho@student.uef.fi
Kanditutkinto luokanopettajakoulutuksesta, sivuaineena kuvis

Hei vaan! Mä oon Lotta, 27-vuotias toisen vuoden maisteriopiskelija. Oon
kotoisin Keski-Suomesta, josta ensin lähdin Helsinkiin kokeilemaan
toimintaterapiaopintoja ja sieltä Ouluun opiskelemaan luokanopeksi.
Kandiopintojen jälkeen tajusin, että haluankin jotain muuta. Lopulta
pienen pähkäilyn jälkeen päädyin Joensuuhun opo-opintoihin, enkä oo
katunut hetkeäkään! Koti ja poikaystävä mulla on Helsingissä, joten opiskelen
aika paljon etänä. Välillä reissaaminen ja VR myöhästyvine junineen on tuntunu vähän raskaalta, mutta
pääasiassa ekan vuoden jälkeiset fiilikset on tosi positiiviset. Oon tykänny valtavasti näistä opinnoista ja
lisäksi oon tutustunu aivan ihaniin ihmisiin!
Ihanaa loppukesää, kohta nähdään! :)

