HEI UUSI FUKSI 2017!
Paljon onnea opiskelupaikasta ja tervetuloa Tekstiilareiden joukkoon!
Me tutorit olemme sinua varten ja opastamme kaikissa asioissa sekä kysymyksissä, joita
sinulla fuksivuoden aikana tulee mieleen. Autamme teitä uusia opiskelijoita, fukseja,
pääsemään sisään yliopiston, oman tiedekunnan ja ainejärjestön (Tekstiilarit) toimintaan ja
tutustumaan uusiin opiskelukavereihin.
Hyväksymiskirjeen mukana olet saanut paljon erilaisia esitteitä ja ohjeita. Tässä tärkeimpiä
hoidettavia asioita varsinkin niille, jotka muuttavat uuteen kaupunkiin juuri ennen
opiskeluiden aloittamista.
-

Muuttoilmoitus (Maistraatti ja Posti)

-

Asumis- ja opintotukiasiat (KELA)

-

Opiskelijakortti. Syksyllä opiskelijakorttien suhteen on ruuhkaa, joten tilaa omasi
mahdollisimman pian.

-

Pääkaupunkiseudun matkakortti. Matkustat opiskelijahintaan kun:
o Olet kirjoilla pääkaupunkiseudulla
o Olet maksanut lukukausimaksun
(Sinun tulee täyttää matkakorttihakemus ja hakea siihen leima, koska
opiskelijakortissa kestää)

Muita tärkeitä asioita, joihin on hyvä tutustua:
- Ainejärjestö Tekstiilarit Oy (sekä Facebook ja Instagram)
- Kirjastokortit (opiskelijakirjastojen Helka-kortti ja Kaupunginkirjastojen Helmet-kortti)
- Hyvä keino saada tietoa tulevista tapahtumista ja lisäinformaatiota on liittyä Facebookryhmään Kässäfuksit 2017-2018.
- Yliopiston kalenterin saat Yliopiston kirjastolta, Kaisaniemestä
Jos et ole liittynyt Facebookkiin, voit laittaa sähköpostia tutoreille
johanna.soppela@helsinki.fi
annmari.holopainen@helsinki.fi
tinja.lohenoja@helsinki.fi
virtanen.vilma@helsinki.fi

Toivomme myös, että kävisit vastaamassa e-lomakkeeseen, jolla kartoitamme
yhteystietoja sekä toiveita ja odotuksia opiskelun alkamiseen liittyen. E-lomake on avoinna
1.7.-29.8., toivomme kuitenkin, että vastaisit ennen orientoivan viikon alkua.
Linkki e-lomakkeeseen: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/80759/lomake.html

Tässä ensimmäisen viikon alustava aikataulu: (Fukseille)
Maanantai 28.8.
Ensimmäinen käsityötieteen orientaatio klo 12:15-14:00 Porthaniassa, salissa 1.
Tämän jälkeen etsikää tuutorinne Porthanian edestä ulkoa (punaiset haalarit ja tekstiilarit-teksti
takana!) josta siirrymme piknikille Kaisaniemen puistoon.
Piknikiltä saa lähteä milloin vaan, mutta ainakin me tuutorit olemme paikalla niin kauan kuin te
fuksit haluatte!
Tiistai 29.8.
Käsityötieteen info klo 11-14:00 Minervatorilla (Siltavuorenpenger 5a). Koulutussuunnittelija ja
käsityötieteen opettajat esittäytyvät ja kertovat yleisesti käsityötieteen opinnoista.
Infon jälkeen menemme yhdessä Oliviaan (Unicafen opiskelijaravintola) syömään.
Klo 14-16 meille on varattu ATK-luokka Minervasta. Pidämme “ATK-infon”, jossa opastamme
hyödyllisiä yliopiston sivuja, muun muassa WebOodi, Guide, Opintoni yms. Sivustojen tunteminen
helpottaa opintoja huomattavasti. Opastamme, miten te pääsette ilmoittautumaan kursseille
Weboodin kautta. Jos ilmoittautuminen on avautunut, ilmoittaudumme kursseille yhdessä.
Keskiviikko 30.8.
Kampuskierros, yhteislähtö klo: 9:30 Rautatieasemalta. Tavataan Rautatieaseman kivimiesten
edessä, tutustutaan kampuksiin ja oleellisiin paikkoihin yliopistolla. Käydään yhdessä myös
lounaalla.
Klo 16:30 Rehtorin kättely kasvatustieteellisen tiedekunnan uusille opiskelijoille yliopiston
päärakennuksen juhlasalissa. (Lisätietoa tästä elokuun alussa)
Illalla vuoden ekat bileet!
Torstaina 31.8.
Kaupunkikierros yhteislähdöllä, paikka selviää myöhemmin. Esittelemme olennaisia liikkeitä
käsityönopettajaksi opiskeluun liittyen, muun muassa Eurokangas, Erkin Sauma ja Tikki, Nappitalo
ja Hobby Point. Nämä liikkeet ovat hyödyllisiä käsityötieteen opinnoissa! Haetaan samalla
yliopiston ompelukoneisiin sopivat puolat Erkin Saumasta ja Tikistä. Tätä varten kannattaa ottaa
käteistä mukaan (4€).
Jos ette pääse paikalle, tai vain muistin virkistykseksi alla olevasta linkistä löytyy kartta.
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1tuk_Tjc87bmdJbponjfh6Kss5iU&ll=60.196523
7735115%2C24.94050555000001&z=12
Perjantai 1.9.
Toinen käsityötieteen orientaatio klo 9-11:30 Porthaniassa, salissa 1.
Lounas Porthaniassa tai Päärakennuksen Unicafessa.
Yhteistä hengailua ja tutustumista, mahdollisesti yhteistyössä muiden Kasvatustieteellisen
tiedekunnan opintosuuntien fuksien ja tutorien kanssa.

