Hei uusi vakamo-opiskelija, tervehdys tuutoreiltasi!
Onneksi olkoon opiskelupaikkasi johdosta ja tervetuloa varhaiskasvatuksen
maisteriopiskelijoiden iloiseen ja värikkääseen joukkoon! Me tuutorit olemme sinua
vakamofuksia, eli ensimmäisen vuoden maisteriopiskelijaa varten. Tarkoituksemme on
tukea ja auttaa teitä maisteriopintojenne alkutaipaleella. Autamme sinua ja muita uusia
vakamofukseja pääsemään sisään etenkin Helsingin 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 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 “Vakamo 2017”. Liittymällä ryhmään saat tietoa ja
tukea opintojen aloitukseen uusilta opiskelukavereiltasi ja tuutoreiltasi sekä
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 vaikka Facebookin kautta.

Muista seuraavat alkusyksyn tärkeät päivämäärät:
Lauantaina 26.8 Fuksipiknik uusille lto- ja vakamo-opiskelijoille Kaisaniemen puistossa
klo 16. Tunnistat tuutorit sinisistä haalareista ja iloisesta ilmeestä. Tarkemman infon löydät
piknikin Facebook–tapahtumasta LTO-fuksipiknik 2017. Voit myös ottaa yhteyttä
tuutoreihisi 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. on tiedekunnan orientoiva info klo 12-14 Porthaniassa. Tavataan infon
jälkeen Porthanian edessä ja lähdetään yhdessä tutustumaan toisiimme lounaan
merkeissä. Saatamme teidät tapaamisen lopuksi vakamo-opiskelijoiden aloitusinfoon, joka
alkaa klo 16 Siltavuorenpenkereellä. Jos et pääse tiedekunnan infoon, niin voit hyvin liittyä
seurueeseen sen jälkeenkin! Siinä tapauksessa ota yhteyttä tuutoreihisi, yhteystiedot
löytyvät kirjeen lopusta.
Tiistaina 29.8. järjestämme vakamo-opiskelijoille tutustumiskierroksen Helsingin yliopiston
keskustakampuksen tärkeimpiin rakennuksiin klo 13-16. Tavataan klo 13
Siltavuorenpenger 5A:n eli Minervan edessä. Tule ihmeessä paikalle, vaikka kampus
olisikin sinulle tuttu, sillä pääset kierroksella tutustumaan myös uusiin opiskelutovereihisi!
Tarkemmat aikataulut orientoivien viikkojen ohjelmasta selviävät viimeistään aloitusinfossa
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.
Aurinkoisin terveisin tuutorisi Saana ja Susanne!
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