Moikka Kotitalouden fuksi 2017!

Mitä parhaimmat onnittelut suuresta saavutuksesta ja opiskelupaikan
saamisesta myös meidän tuutoreiden puolesta. Valintakoestressi on nyt
takanapäin ja edessä siintää varmasti yksi elämäsi mahtavimmista asioista:
opiskeluaika mitä parhaimmassa Helsingin yliopistossa.
Yliopistomaailmaan sinut johdattaa tuutorisi Annukka, Rosa-maria, petra
ja Antti. Olemme toisen vuosikurssin opiskelijoita ja omasta tuoreesta
muististamme voimme kertoa, että fuksivuodesta kannattaa ottaa kaikki
ilo irti! Tulet tapaamaan paljon uusia ihmisiä ja todennäköisesti saamaan
myös rutkasti uusia ystäviä.
Opiskelun aloitus herättää sinussa myös varmasti runsaasti kysymyksiä ja
me tuutorit olemme olemassa juuri sitä varten, eli reilusti vain kysymään
neuvoja ja vinkkejä! Tulemme viettämään ensimmäisen viikon tiiviisti
yhdessä, jotta itse opiskelun ja luentojen aloitus maanantaina 4.9.
tapahtuisi lempeämmin ja käytänteet tulisivat tutuiksi. Ensimmäisellä
Orientoivalla
opiskeluviikolla
(ma
28.8.pe
1.9.)
tutustut
opintosuuntamme henkilökuntaan ja saat tärkeää tietoa tiedekunnan
infotilaisuuksissa. Lisäksi me tuutorit olemme järjestäneet tälle ekalle
yhteiselle viikolle kaikille kivaa, yhteistä tekemistä.
Käy
liittymässä
facebookissa
kotitaloustieteen
fuksit
2017
(https://www.facebook.com/groups/475860559414787/) ryhmään. Siellä voit
kysyä
mieltäsi
askarruttavia
kysymyksiä
meiltä
jo
ennen
orientaatioviikkoa. sieltä löytyy infoa ensimmäisen viikon aikataulusta,
sekä muuta tarvittavaa tietoa. Jos et käytä facebookia laita sähköpostia
jollekin meille tuutoreista niin lähetämme kaiken tarvittavan infon
sinulle sähköpostilla.

Me tuutorit odotamme jo innolla kohtaamistamme ja järjestämme
ensimmäisen tapaamisen sunnuntaina 27.8.2017 kesäisen piknikin ja
tutustumisen merkeissä. Tapaamme Helsingin kauppatorilla klo 16, Mantan
(eli havis amandan) patsaan edessä. Sieltä löydät meidät tuutorit
keltaisissa haalareissa :). Jos et kyseiseen tapahtumaan pääse
osallistumaan,
seuraavan
kerran
tapaamme
maanantaina
28.8.
Aurora-rakennuksen (Siltavuorenpenger 10) ala-aulassa klo 9.00.
Ensimmäisenä päivänä tiedossa on tutustumista meihin tuutoreihin sekä
opiskelutovereihin, tiedekunnan info sekä yhteinen lounas Unicafessa.

Paljon uutta ja jännittävää siis tiedossa, mutta nyt on vielä aika nauttia
kesästä ja kerätä energiaa tulevan syksyn opiskeluihin!
Kopedan Haalareiden keltaista loppukesää sinulle toivottavat:
Annukka, Rosa-Maria, Petra ja Antti

Moikka, olen Petra, 24- vuotias ja kotoisin
pääkaupunkiseudulta, asustan tällä hetkellä
Espoon Saunalahdessa. Taustaltani olen kokki.
Opiskelen kohta toista vuotta ja tykkään
köksä
opinnoista
tosi
paljon:
vaikka
akateeminen opiskelu on välillä haasteellista
se
on
ihan
mielettömän
kivaa
ja
mielenkiintoista!
Välillä
aikataulutus
opintojen suhteen toi varsinkin
alussa
haasteita, sillä käyn aktiivisesti myös töissä
opintojen
ohella.
Vapaa-aikani
meni
ensimmäisenä vuonna kunnolliseen opiskeluun
ja
urheiluun,
sekä
fuksiaktiviteetteihin.
Kaikkiin hömpötyksiin ei tarvitse osallistua
tai jokaiseen baari iltaan mennä, minusta olikin välillä mahtavaa vaan
perjantai iltana nörtteillä kaisa kirjastolla. Olen unisportin aktiivinen
jäsen ja toivottavasti saan teistä jumppakavereita. Kannustan kaikkia
hankkimaan glitterkyniä ja söpöjä vihkoja varastoon tai vain nauttimaan
vielä kesäpäivistä, kunnes päästään aloittamaan yhdessä teidän ihana
fuksivuosi :) petra.littunen@helsinki.fi/ puh.0400692057
Hei, Olen Rosa-Maria, Tuttavallisemmin
Rosa. Kohta 24-vuotias toisen vuoden
aloittava opiskelija. olen Järvenpäästä
kotoisin, ja nykyisin asustelen Kampissa.
Lukion
jälkeen
suoritin
leipuri-kondiittorin
tutkinnon,
ja
opiskelun
ohella
työskentelenkin
leipomossa.
Olen
aktiivinen
ainejärjestöläinen ja tykkään lähteä
kaikenlaisiin
rientoihin.
Itse
suosittelenkin osallistumaan kaikkeen
mikä
kiinnostaa,
sillä
vapaa-ajan

riennoista ja järjestötoiminnasta jää mahtavia muistoja. Mua aina saa kysyä
seuraksi kaikkiin vapaa-ajan rientoihin. Odotan jo innolla teidän kaikkien
tapaamista :D rosa-maria.laitinen@helsinki.fi / 040 7695502

Moi! Oon Antti, 23-vuotias viime vuoden
fuksi. Käytännössä koko ikäni oon asunut
Ullanlinnassa Etelä-Helsingissä ja tämä
jatkuu edelleen. Lukion jälkeen mut on
voinu bongata lähijunista konnarikamat
päällä,
mutta
lukuvuoden
alkaessa
keskityn
taas
yliopistoelämään
(eli
hommien välttelyyn pianon ja tv-sarjojen
avulla). Fuksivuoteni taktiikkana oli
sanoa mahdollisimman moneen kyllä ja
tämän ansiosta päädyinkin mukaan mm.
ainejärjestötoimintaan.
Kannustankin
teitä
kaikkia
heittäytymään
omien
voimavarojen
puitteissa
kaikkeen
mahdolliseen fuksivuoden aikana. Multa
voit kysyä mitä vaan ajasta riippumatta
numerosta 0400 426845 ja sähköpostista
antti.salakari@helsinki.fi. Tervetuloa!

Heipä hei! Minä oon Annukka, viime syksynä oulusta
helsinkiin muuttanut 19-vuotias tokan vuoden
köksänopiskelija.
Tulin
yliopistomaailmaan
suoraan lukion penkeiltä ja vaikka oma
fuksivuoteni oli mitä parhain, tiedän kokemuksesta
että
omilleen
muutto
ja
itsenäistyminen
yhdistettynä yliopisto-opintoihin sekä outoon
kaupunkiin ei aina ole helppoa. Ensimmäisenä
vuotenani
helsingissä
tutustuin
opiskelijäjärjestötoimissa erityisesti osakuntiin
ja niiden monenkirjavaan toimintaan. Jos siis
Helsingin opiskelijoille tarjoamat ihmeellisyydet
tai ihka oman ensimmäisen vessaharjan ostaminen
mietityttävät, olen aina valmis tarjoamaan
enemmän tai vähemmän kantapään kautta opittuja
neuvoja! Erilaisia opiskeluun liittyviä kysymyksiä mulle voi laitella
sähköpostilla osotteeseen annukka.rytky@outlook.com. mukavaa loppukesää, pian
nähdään!

