Moikka!
Valtavasti onnea opiskelupaikasta ja tervetuloa opiskelemaan ympäristö- ja biotieteitä Joensuuhun kanssamme ensi
syksynä! Täällä kirjoittelevat teidän tuutorinne Henna, Jiri, Oskari ja Riikka. Meihin kaikkiin saa ottaa rohkeasti
yhteyttä jos joku asia askarruttaa niin sähköpostilla kuin Facebookin välitykselläkin. Yhteystiedot löytyvät kirjeen
lopusta.
Yliopiston alkuun mahtuu paljon uusia asioita ja informaation paljous saattaa olla vähän hämmentävää. Siispä tässä
mahdollisimman yksinkertainen ja kattava muistilista asioista, joita sinun tulee muistaa ennen ensimmäistä päivää
(1.9.):
OTA OPISKELUPAIKKA VASTAAN JA ILMOITTAUDU YLIOPISTOON
- Ennen yliopistoon ilmoittautumista sinun on otettava opiskelupaikka vastaan sähköisesti
osoitteessa opintopolku.fi Oma opintopolku-palvelussa. Yliopistoon ilmoittautuminen hoituu
samassa paikassa. Ilmoittautua voi heti paikan vastaanoton jälkeen tai viimeistään 31.8.2017. Jos
et ota paikkaa vastaan ja ilmoittaudu yliopistoon, menetät opinto-oikeutesi. Muista siis tehdä
nämä ajoissa!
HAE ASUNTOA
- Asuntohakemus kannattaa laittaa Joensuun Ellille (joensuunelli.fi) heti kun mahdollista.
Yksityisiltä vuokranantajilta voi löytyä myös edullisia asuntoja. Jos et ole löytänyt asuntoa ja
syyskuun ensimmäinen päivä alkaa olla jo pelottavan lähellä, ota yhteyttä osoitteeseen
housing@uef.fi tai laita viestiä meille tuutoreille niin yritämme parhaamme mukaan järjestää
hätämajoitusta.
HAE OPINTOTUKEA
- Tämäkin kannattaa tehdä heti kun olet saanut opiskelupaikan, sillä Kelan palvelut eivät tunnetusti
ole nopeimmasta päästä. Tarkemmat ohjeet osoitteesta www.kela.fi/opintotuki-nain-haet.
Huom! Jos muutat Joensuuhun jo ennen syyskuuta, voit hakea kesäkuukausilta yleistä
asumistukea Kelalta.
AKTIVOI YLIOPISTON KÄYTTÄJÄTUNNUS
- Tunnuksen voit aktivoida 1.8. alkaen osoitteessa http://www.uef.fi/fi/web/tipa/uef-tunnuksenaktivointi.
MAKSA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN JÄSENMAKSU
- Maksu on kaikille Itä-Suomen Yliopiston opiskelijoille pakollinen ja sisältää mm. oikeuden käyttää
yliopiston terveydenhuoltopalveluita, opiskelijakortin ynnä muuta hyödyllistä. ISYY tarjoaa myös
pienestä lisämaksusta erilaisia liikunta- ja vapaa-ajanpalveluita. Lisää tietoa ISYY:stä,
jäsenmaksusta ja palveluista osoitteessa: http://isyy.fi/palvelut/ilmoittautuminen-ja-jasenmaksu/
TILAA OPISKELIJAKORTTI
- Opiskelijakortti on hyvä olla tilattuna jo ennen yliopiston alkua, jotta esim. ruokailu sujuu helposti
yliopistolla jo ensimmäisellä viikolla. Kortin voi tilata osoitteessa
https://alennukset.frank.fi/fi/opiskelijakortti/
TILAA BIOLOGIAN OPPIKIRJA
- Ensimmäisen vuoden kurssit perustuvat pitkälti yhteen kirjaan (Biology: A Global Approach, Neil.
A Campbell, Jane B. Reece), joka olisi hyvä olla jokaisella opiskelijalla. Kirja on englanniksi, mutta
on todella kattava ja hyödyllinen, sekä antaa tietysti hyvän mahdollisuuden parantaa
englanninkielentaitoja!
TUTUSTU OPINTO- JA OPISKELIJANOPPAASEEN
- Opiskelijanoppaasta löytyy yleistä informaatiota kaikille Itä-Suomen Yliopistossa opiskelijoille ja
opinto-oppaista löytyy tarkempaa tietoa tiedekunnista. Molemmat löydät osoitteesta
http://www.uef.fi/opiskelu/opiskelijan-oppaat

LIITY FUKSIEN FACEBOOK-RYHMÄÄN
- Tämä ei tietenkään ole pakollista eikä tarvitse ruveta Facebook-tilejä luomaan jos sellaisia ei
löydy, mutta olemme perustaneet teille ja meille Facebook-ryhmän, jossa voi kysellä kysymyksiä
ja kuulumisia. Tiedotamme ajankohtaisia asioita tulevaisuudessa myös sinne. Ryhmä löytyy
nimellä Biologian fuksit Joensuu 2017.
Sitten vielä tärkeimpänä tehtävänänne on osallistua 1.9. alkavaan orientaatioon, eli Yliopisto-opinnot käyntiin –
opintojaksolle. Tässä vähän informaatiota ensimmäisten päivien ohjelmasta:
-

-

Yliopisto alkaa 1.9.2017 ja kokoonnumme klo 9.00 alkukiville, jotka sijaitsevat Carelia- ja Aurorarakennusten välissä. Tunnistat meidät keltaisista haalareista ja Mikrovillus-kyltistä. Jos saavut
myöhässä ja et löydä meitä, olemme mitä luultavammin Natura-rakennuksessa.
Olemme suunnitelleet vapaamuotoista ohjelmaa jo ensimmäiselle illalle (1.9.), joten olisi kiva jos
kaikki varaisivat tuon illan vapaaksi, niin päästäisi tutustumaan toisiimme ja myös vanhempiin
opiskelijoihin paremmin!
Suunnitelmissa on myös makkaranpaistoretki sunnuntaina 3.9. Jos olet suunnitellut muuttoa tai
kotipaikkakunnalla käyntiä viikonlopulle niin ei huolta, mistään tärkeästä informaatiosta et tule
jäämään paitsi. Ajateltiin vain järjestää jotain mukavaa ohjelmaa niille, jotka ovat viikonlopun
Joensuussa.
Tarkempaa tietoa yliopiston alusta ja aikataulusta tulee löytymään yliopiston nettisivuilta:
http://www.uef.fi/opiskelu/uudelle-opiskelijalle

Lopuksi vähän hyödyllisiä yhteystietoja ja linkkejä, sekä pienet esittelyt meistä tuutoreista:

Olen Henna Niemeläinen, Joensuulainen 22- vuotias
biologian opiskelija. Olen luonnollisessa
ympäristössäni katsoessani tv-sarjoja ja pleikkarin
ääressä. Toteemieläimeni olisi mäyrä
Sähköposti: hennie@student.uef.fi

Jiri Vihavainen: 20v Kotkalainen. Opiskelen biologiaa
tutkijalinjalla sivuaineina biokemia ja maantiede.
Tykkään pelailla ja chillailla vapaa-ajalla. Eläimenä
olisin kobra.
Sähköposti: jiriv@student.uef.fi

Oskari ”Ode” Ylikoski: Lähes Joensuulaistunut 22
vuotias Järvenpääläinen. Opiskelen biologian
aineopettaja linjalla, vapaa-ajalla nautin jalkapallosta.
Jos olisin eläin, olisin Valkohäntäpeura.
Sähköposti: oskariyl@student.uef.fi

Yliopiston nettisivu: uef.fi
Uuden opiskelijan sivut:
http://www.uef.fi/fi/opiskelu/uudelle-opiskelijalle
Biologian ainejärjestön (Mikrovillus Oy) kotisivut, josta
löytyy myös fuksinurkkaus:
https://mikrovillus.wordpress.com
Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunnan sivut: isyy.fi

Syksyä (ja teidän saapumista!) innolla odottaen,
Tuutorit Henna, Jiri, Ode ja Riikka

Minä oon Riikka Lipponen ja sydämmeltäni oon
savolainen; viimeisimmäks kotipaikkakunnaksi vois
varmaan sanoa Juankosken. Tulevaisuudessa ois
tarkotus olla biologian opettaja, mutta tällä hetkellä
aika kuluu suurimmalta osin partion merkeissä. Jos
olisin eläin olisin varmaankin kettu.
Sähköposti: riikli@student.uef.fi

