Hei Fuksi 2017!
''Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin''

-Mauno Koivisto
Onneksi olkoon saavutuksestasi! Ahkeruutesi on palkittu ja olet napannut yhden Helsingin
yliopiston halutuimmista opiskelupaikoista – ei mikään ihan pieni saavutus! Uuteen
elämänvaiheeseen liittyy paljon aihetta iloon: tärkeään ammattiin opiskeleminen, uusien
ihmisten tapaaminen ja kasvaminen yliopisto-opiskelijaksi. Me tuutorit toivomme, että
käytät tämän ainutlaatuisen mahdollisuuden hyväksesi ja osallistut rohkeasti kaikkeen, mitä
yliopistoelämällä on tarjota – inspiroivia opintoja, mahtavia ihmisiä sekä upeita tapahtumia
laidasta laitaan.
Uuden opiskelupaikan saamista seuranneen informaatiotulvan jälkeen olet varmasti vielä
aika pyörällä päästäsi, mutta ei hätää! Jotta opiskelijaelämän aloittelu sujuisi
mahdollisimman mukavasti ja helposti, on tähän listattu tärkeimpiä asioita, joita sinun
kannattaa hoitaa jo ennen opintojen alkua.
Aivan ensimmäiseksi vastaanota opiskelupaikkasi ja maksa Helsingin yliopiston
ylioppilaskunnan eli HYY:n jäsenmaksu.
Kaikki yliopiston opiskelijat kuuluvat HYY:n, ja jäsenmaksun maksettuasi olet oikeutettu
mm. hakemaan opiskelijakorttia sekä käyttämään Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön eli
YTHS:n palveluita.
Tilaa opiskelijakortti. Opiskelijakortilla saat opiskelija-alennuksen muun muassa yliopiston
ruokaloissa sekä VR:ltä ja Matkahuollosta. Kortti kannattaa tilata hyvissä ajoin, sillä syksyllä
palvelussa on eniten ruuhkaa. Kortin voi tilata täältä. Huomaa, että korttia tilatessasi
tarvitset kuvan itsestäsi ja HYY:n jäsemaksu tulee olla maksettuna. Opiskelijakortin voi myös
hankkia Frank-sovelluksen kautta puhelimeen.
Hae opintotukea, asumislisää ja tarvittaessa opintolainaa. Voit hakea tukea kätevästi
Kelan verkkosivuilta. Tunnistautumiseen tarvitset verkkopankkitunnukset. Lisätietoa
opintotuesta löytyy täältä.
Hae tarvittaessa asuntoa. HOAS eli Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö tarjoaa
opiskelijoille edullisia asuntoja pääkaupunkiseudulta, mutta asuntoa kannattaa varautua
jonottamaan. Erityisesti yksiöihin on pitkät jonot. HOAS:n nettisivuilla voit myös etsiä
kaveria, jonka kanssa hakea yhdessä HOAS:n kaveriasuntoa. Laita siis asuntohakemus
vetämään mahdollisimman pian! Myös Helsingin kaupungilta voi hakea vapaita markkinoita
edullisempaa asuntoa. Jotkin osakunnat myös tarjoavat jäsenilleen asuntoja.
Hanki HSL:n matkakortti tai päivitä vanhaan matkakorttiisi opiskelijastatus. Voidaksesi
käyttää pääkaupunkiseudun julkista liikennettä opiskelijahinnoin, sinun on hankittava
matkakortti ja päivitettävä siihen opiskelijastatus. Tämä onnistuu käymällä HSL:n
palvelupisteessä (esimerkiksi keskustan Rautatieasemalla). Muista ottaa mukaasi
henkilöllisyystodistus ja opiskelijakortti (myös todistus opiskelupaikan saamisesta kelpaa).

Lisätietoa matkakortista täällä. Tutustu myös mainioon Reittioppaaseen, jonka avulla
suunnistat ympäri pääkaupunkiseutua kätevästi (saatavilla myös puhelinsovelluksena).
Huomaa, että sinun on oltava kirjoilla pääkaupunkiseudulla saadaksesi matkakorttiisi
opiskelijastatuksen.
Aktivoi yliopiston ATK-käyttölupasi. Käyttöluvalla pääset kirjautumaan yliopiston
verkkoympäristöihin, kuten sähköpostiin, WebOodiin, Guideen ja Opinderiin. Pääset
aktivoimaan käyttöluvan täällä.
Liity Erkan fuksien Fb-ryhmään osoitteessa
https://www.facebook.com/groups/929609877181945/ (Erkan fuksit 2017)
Ryhmässä voit jo aloittaa uusiin opiskelukavereihin tutustumisen, ja kysellä mieltä
askarruttavia kysymyksiä. Jos sinulla ei ole Facebookia, ei hätää: tieto kulkee myös
sähköpostin välityksellä!
Käy tutustumassa Erikeepperin eli erityispedagogiikan opiskelijoiden ainejärjestön
nettisivuilta löytyvään Fuksin selviytymisoppaaseen
(http://erikeepperiry.blogspot.fi/p/fuksin-selviytymisopas_2.html) Oppaaseen on koottu
fukseille tietoa opintojen aloittamiseen liittyen. Sivuilta löydät myös tietoa järjestöstämme
sekä mm. ohjeet jäseneksi liittymiseen.
Vielä yksi hyödyllinen linkki: HYY:n uusien opiskelijoiden sivu
Nyt: rentoudu, ja jää odottelemaan opintojen alkua. Me ainakin odotamme jo innolla
teidän kaikkien tapaamista!

Tuutorit esittäytyvät:

Moikka, olen Nina, 25-vuotias toisen vuoden erkan opiskelija Kalliosta. Oon opintojen
suhteen ''toisella kierroksella'', valmistuin 2014 tradenomiksi Haaga-Heliasta, mutta ala ei
tuntunut omalta. Nyt tuntuu, että olen vihdoin löytänyt sen oman alan ja onnittelenkin
teitä kaikkia jotka valitsitte juuri erityispedagogiikan – me tehdään tärkeää työtä! (sitten
joskus, kun valmistutaan..) Vapaa-ajalla olen intohimoinen tanssija ja etsin aina uusia
tanssiprojekteja. Fuksivuonna olin mukana meidän tiedekunnan Speksissä tanssimassa, ja
se oli mieletön kokemus. Jos et tiedä vielä mikä Speksi on – ei hätää, siitä tulet kyllä
kuulemaan! Muuten vapaa-ajalla nautin hyvästä ruoasta, viinistä ja ystävien seurasta. Mulle
saa laittaa viestiä, jos jokin mietityttää, tai myös ihan muuten vaan:
nina.lehtonen@helsinki.fi :)

Heippa! Olen Ella, 21-vuotias ja aloittelen syksyllä toista vuotta erityispedagogiikan
opiskelijana. Tuutoroinnin ohella hääräilen ainejärjestössämme Erikeepperissä
edunvalvojana ja työelämävastaavana. Opiskelun vastapainona tykkään katsella Netflixiä,
joogata ja höpötellä ystävien kanssa viinilasillisen ääressä. Odotan tosi innolla syksyä ja
uusien opiskelijoiden tapaamista, pian nähdään! Jos tulee mieleen mitä tahansa kysyttävää,
aina saa laittaa viestiä: ella.ronkko@helsinki.fi

Moikka! Olen Venla, 23-vuotias erkan opiskelija Vantaan Kivistöstä ja aloitan tänä syksynä
toisen vuoden erityispedagogiikan opintojen parissa. Opiskelujen lisäksi aika kuluu
tehokkaasti urheilun parissa jääkiekon sm-liigatasolla asti, ja myös sivuainetta liikunnan
puolelta pääsen aloittelemaan syksyllä. Vähäistä ylijäänyttä vapaa-aikaa kulutan mielelläni
ystävien parissa ja aina aikataulujen antaessa myöten otan innolla osaa
opiskelijamenoihinkin! Tervetuloa opiskelemaan erkkaa, odotan innolla teihin uusiin
opiskelijoihin tutustumista, viestiä saa aina laittaa (ja ihan livenäkin jutella:D) mikäli löytyy
mitä vain kysyttävää ja toki siinäkin tapauksessa vaikkei löytyisikään!
venla.mattila@helsinki.fi

