Hei fuksi, tervehdys tuutoreiltasi!
Onneksi olkoon opiskelupaikkasi johdosta ja tervetuloa lastentarhanopettajien iloiseen ja
värikkääseen joukkoon! Me tuutorit olemme sinua, fuksia eli ensimmäisen vuoden opiskelijaa varten
ja tarkoituksemme on tukea ja auttaa teitä opintojenne alkutaipaleella. Autamme sinua ja muita
uusia fukseja pääsemään sisään yliopistomaailmaan ja kasvatustieteellisen tiedekuntaan sekä oman
ainejärjestömme Ebe ry:n toimintaan. Autamme teitä myös tutustumaan toisiinne eli uusiin
opiskelutovereihinne.
Tässä kirjeessä kerromme, mitä asioita sinun kannattaa hoitaa ennen opintojen alkua ja mistä sinun
olisi hyvä olla tietoinen. Kirjeen lopusta löydät lyhyet esittäytymisemme sekä yhteystietomme.
Ennen opintojen alkua sinun on tärkeä hoitaa seuraavat asiat:


Opintotuki sekä yleinen asumistuki.



Lukuvuosi-ilmoittautuminen ja HYY:n lukukausimaksu.



Yliopiston ATK-käyttöluvat (https://helpdesk.it.helsinki.fi/ohjeet/kirjautuminen-jayhteydet/kayttajatunnus/kayttajatunnuksen-hakeminen). Tarvitset käyttöluvat käyttääksesi
yliopiston palveluja.



Opiskelijakortin tilaus (https://www.frank.fi/). Kortti kannattaa tilata hyvissä ajoin, sillä
syksyllä korttien saamisessa on ruuhkaa.

Muuta oleellista tiedettävää:


HYY:n kalenterin, lukuvuositarran ja opiskelijakortin voit hakea jo ennen orientoivaa viikkoa
HYY:n palvelutoimistosta (Mannerheimintie 5 C, Hansakäytävä).



Lastentarhanopettajien omasta ainejärjestöstä Ebe ry:stä löydät tietoja nettisivuilta
https://ebe.fi, Facebookista ja Instagramista tunnuksella ebe_ry. Muista liittyä jäseneksi!



Kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden yhteistyöjärjestöstä Condus ry:stä löydät
tietoja osoitteesta www.condus.fi sekä Facebookista ja Instagramista tunnuksella condusry.



Conduksen fuksin checklististä voit vielä tarkistaa, että kaikki tärkeimmät opintojen alkuun
liittyvät asiat ovat hoidettuna https://condus.fi/fukseille/checklist/.



Facebookista löydät ryhmän LTO-fuksit 2017. Liittymällä ryhmään saat niin tietoa kuin
tukeakin opintojen aloitukseen niin uusilta opiskelukavereiltasi kuin tuutoreilta ja
ainejärjestömme Eben edustajilta.

Jos sinulla nousee mitään kysymyksiä liittyen edellä mainittuihin asioihin tai pohdit muuten
opintojen aloittamiseen liittyviä asioita, voit ottaa meihin tuutoreihin yhteyttä kesän aikana
sähköpostitse tai Facebookin kautta. Muista myös liittyä Facebook-ryhmään LTO-fuksit 2017.
Muista seuraavat alkusyksyn tärkeät päivämäärät:
Lauantaina 26.8 Fuksipiknik Kaisaniemen puistossa klo 16. Tunnistat tuutorit sinisistä haalareista ja
iloisesta ilmeestä. Tarkemman infon löydät piknikin Facebook–tapahtumasta LTO-fuksipiknik 2017.
Voit myös ottaa yhteyttä johonkuhun tuutoriin sähköpostitse tai puhelimitse. Fuksipiknikillä pääset
ensimmäisen kerran tutustumaan tuleviin opiskelijakavereihisi ja tuutoreihisi. Samalla voit rennossa
ilmapiirissä kysellä tulevista opinnoistasi ja yliopisto-opiskelusta ylipäätään. Jos vain pääset, tule
ihmeessä paikalle!
Maanantaina 28.8. yhteislähtö lastentarhanopettajien tervetulotilaisuuteen klo 08.30
Rautatieaseman pääovien edestä kivimiesten juurelta. Voit saapua klo 9.00 alkavaan tilaisuuteen
itsenäisestikin. Lisäksi maanantaina klo 12-15 on tiedekunnan orientoiva info, johon sisältyy
ensimmäinen tapaaminen tuutoriryhmissä klo 14-15.
Tarkemmat aikataulut orientoivien viikkojen ohjelmasta selviävät viimeistään maanantaina 28.8. Jos
et pääse tuolloin paikalle, ota rohkeasti yhteyttä meihin sähköpostitse tai Facebookissa.
Kiireellisimmissä asioissa voit myös soittaa meille. Muistakaa, ettei tyhmiä kysymyksiä ole.
Elokuussa nähdään! Älkää jännittäkö liikaa!
Aurinkoisin terveisin LTO-tuutorisi

Elisa Pesonen ja Riina Lappalainen
Elisa: 0400729205 elisa.pesonen@helsinki.fi
Riina: 0404170695 riina.lappalainen@helsinki.fi
Heippa! Olen Elisa ja syksyllä alkaa toinen opiskeluvuosi ja odotan sitä innolla, mutta vielä enemmän
odotan teihin uusiin opiskelijoihin tutustumista ja teidän tuutoroimista.
Moikka! Mä oon Riina ja aloittelen syksyllä kolmatta vuottani yliopistolla. Tuutoroin tänä vuonna
LTO-opiskelijoita toista kertaa ja olen ihan superinnoissani tulevasta syksystä ja teistä uusista
fukseista!

Eeva Hastell & Iisa Järvinen

Eeva: 0509119227, eeva.hastell@helsinki.fi
Iisa: 0404192230, iisa.jarvinen@helsinki.fi
Moikka! Me ollaan Eeva ja Iisa ja syksyllä toisen vuoden opiskelijoita Ollaan kuljettu fuksivuosi
yhdessä ja tää on ollu meijän parasta aikaa, minkä takia halutaan olla varmistamassa että saatte yhtä
mahtavan fuksivuoden kun mikä meillä on ollu! Aivan mahtavaa päästä tutustumaan teihin kaikkiin,
innolla sitä odottaen 

Elisa Alopaeus ja Ann-Mikaela (Minttu) Danellakis
Elisa: 0400176226, elisa.alopaeus@helsinki.fi
Minttu: 0400902419, ann-mikaela.danellakis@helsinki.fi
Moikka! Mä olen Minttu ja ensi vuonna toisen vuoden opiskelija. Mulla on siis yksi huippu vuosi
yliopistolla takana ja oma fuksisyksi vielä suhteellisen tuoreessa muistissa. Tavoitteena on järjestää
teille vähintäänkin yhtä hyvä startti yliopisto-opiskelulle kuin mitä itse sain, mieluiten kuitenkin siitä
vielä paljon parempi! Olen myös kahden ihanan varhaiskasvatusikäisen lapsen äiti, joten perheen ja
opintojen yhteensovittamisen haasteet ja riemut ovat tuttuja. Olkaa rohkeasti yhteydessä jo
etukäteen jos teillä nousee kysymyksiä tai pohdintoja opiskeluun liittyen! En malta odottaa, että
pääsen tutustumaan teihin ja päästään yhdessä rakentamaan eeppisin fuksivuosi ikinä!
Hyvvee päevee! Minä oon se toinen Elisa ja oon Mintun tuutorpari ja ollaan kyllä muutenkin kuin
paita ja peppu. Syksyllä mulla alkaa toinen vuosi lto-opiskelijana ja eniten odotan tuutorointisyksyä!
Muiden savolaesten tavoin oon lupsakka (suom. Rento ja hauska). Nähhään elokuussa! :)

Lotta Lahti ja Ilmari Lappalainen
Lotta: 0400702546, lotta-henriina.lahti@helsinki.fi
Ilmari: 0504911304, ilmari.lappalainen@helsinki.fi
Moikka mä oon Ilmari ja mulla starttaa syksyllä kolmas vuosi yliopistolla. Tää on mun eka kerta
tuutorina nii oottelen tosi innolla teidän kaikkien tapaamista ja sitä että saadaan tehtyä tästä
syksystä teidän ikimuistoisin! 
Moikkamoi! Mä olen Lotta ja mullakin alkaa nyt syksyllä kolmas vuosi yliopistolla ja kandin kirjoittelu.
Oon myös ensimmäistä kertaa tuutorina ja odotan innolla teiän fuksien näkemistä! Tästä syksystä
tulee varmasti mahtava ja tosi hienoa päästä tutustumaan teihin fukseihin.

Ina Vuolasto ja Sausan Zidan
Ina: 0440666041, ina.vuolasto@helsinki.fi
Sausan: 0405414144, sausan.zidan@helsinki.fi
Moikkamoi! Me ollaan Ina & Sausan. Ollaan molemmat toisen vuoden opiskelijoita. Me ollaan
kuljettu yhdessä soveltuvuuskokeista fuksivuoden läpi ja nyt odotetaan innoissamme tulevaa syksyä
tuutorparina. Toivottavasti pystytään tehdä teidän ihanien fuksien vuodesta huippu. Olkaa rohkeasti
yhteydessä, jos herää kysymyksiä, huolia tai murheita. Nähdään syksyllä Siltavuorenpenkereellä ! :)

Jenna Suorsa ja Susanna Pitkänen
Jenna: 0407448673, jenna.suorsa@helsinki.fi
Susanna: 0503033209, susanna.m.pitkanen@helsinki.fi
Moi! Me ollaan Jenna ja Suski, toisen vuoden opiskelijoita. Tavoitteemme on, että jokainen saa
parhaan mahdollisen fuksisyksyn ikinä, jota voitte sitten muistella vielä vanhainkodissakin. Laita
viestiä, jos joku mietityttää. Ootetaan teidän tapaamista superinnoissaan! Vietä rentouttava kesä ja
nähdään syksyllä. :)

Juan Varis ja Annika Virtanen
Juan: 0458706730, juan.varis@helsinki.fi
Annika: 0503381085, annika.virtanen@helsinki.fi
Heips oon Annika ja aloitan syksyllä toisen vuoden LTO-opiskelijana ja oon kanssa ekaa kertaa
tuutorina. Oma fuksivuosi oli niin super, etten malta odottaa kun päästään aloittamaan tekemään
uus mahtava vuosi teillekin.
Moi, mä oon Juan ja meillä tuutoreilla on teille yhteinen lupaus: aiotaan tarjota teille paras
fuksivuosi ikinä! Ite alotan toista vuottani lto-puolella enkä kadu hetkeäkään. Aina voi laittaa viestiä,
vaikka heti kun näette tän viestin! No filter - tiedän että mielessä on paljon asioita, joten mistä
tahansa voi tulla kysymään. Ollaan ihan super innoissamme teidän tapaamisesta, tulkaa
fuksipiknikille! <3

