Tervehdys tuutoreiltasi, uusi yleisen ja aikuiskasvatustieteen fuksi 2017!
Ihan ensimmäiseksi: onneksi olkoon! Olet nyt virallisesti selviytynyt kunnialla kevään
pääsykoeurakasta ja siis aivan ehdottomasti ansainnut uuden upean paikkasi Helsingin yliopiston
kasvatustieteellisen tiedekunnan yleisen ja aikuiskasvatustieteen fuksina. Me tuutorit tahdomme
toivottaa juuri SINUT erittäin tervetulleeksi osaksi ihanaa kasvis-perhettämme! Orientoivilla viikoilla eli
kahdella ensimmäisellä viikollasi yliopistolla saattaa tuntua siltä että saapuva info on loputon, mutta
älä huoli - me tuutorit olemme tukenasi ja opit varmasti yliopiston tavoille nopeasti.
Jottei ensimmäinen päivä uudessa opiskeluympäristössä olisi ihan niin jännittävä, järjestämme
lauantaina 26.8. ennakkopiknikin kaikille uusille yleisen ja aikuiskasvatustieteen fukseille. Piknik
on loistava tilaisuus tavata uudet opiskelukaverisi ja meidät tuutorit, ja toivomme todella kaikkien
saapuvan rohkeasti paikalle. Laitathan päivän jo ylös kalenteriisi!
Lisäksi suosittelemme kaikkia liittymään facebookissa ryhmään KT-FUKSIT 2017, jolloin
pysytte varmasti perillä kaikista tulevista tapahtumista ja aikatauluista, sekä voitte helposti olla
yhteydessä meihin tuutoreihin tai muihin opiskelijoihin.
Haluamme olla apunasi jo nyt ja siksi alla onkin pieni muistilista auttamassa sinua muistamaan
käytännön asioita, jotka kannattaa hoitaa ennen opintojen alkamista. Olemme varmoja, että
tulevasta fuksisyksystäsi tulee todella ikimuistoinen, ja haluammekin vielä kerran onnitella sinua
opiskelupaikkasi johdosta ja toivottaa oikein mukavaa loppukesää.
Nähdään ennakkopiknikillä lauantaina 26.8, tunnistat meidät turkooseista haalareista!
Terveisin tuutorisi
Rosa, Ville, Vilma L, Elsa, Joonas, Vilma P, Nana ja Jenna
Ps. Jos et ole facebookissa, ja haluat saada tiedon kaikista tulevista tapahtumista, tai jos sinulla
herää mitä tahansa muuta kysyttävää, voit olla meihin yhteydessä sähköpostilla tai puhelimitse
joonas.rotkonen@helsinki.fi (0505054401) tai rosa-maria.malinen@helsinki.fi
FUKSIN MUISTILISTA
Tuutorit suosittelevat hoitamaan nämä ennen opintojen alkua:
- VASTAANOTA OPISKELUPAIKKASI
- ILMOITTAUDU LÄSNÄOLEVAKSI
- MAKSA HYY:N JÄSENMAKSU
(Helpoiten teet sen WebOodissa läsnäoloilmoittautumisen yhteydessä)
- TILAA FRANK-OPISKELIJAKORTTI
- HAE OPINTO- JA ASUMISTUKEA KELALTA
- AKTIVOI HELSINGIN YLIOPISTON ATK-TUNNUKSESI
- TILAA YLIOPISTON KIRJASTOKORTTI
- LIITY KASVATUSTIETEEN FUKSIEN FACEBOOK-RYHMÄÄN KT-FUKSIT 2017
https://www.facebook.com/groups/160999547771894/
- Täytä ennakkotietolomake, jotta voimme tehdä fuksisyksystä juuri sinun näköisesi! Linkki:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/80693/lomake.html
Orientoivien viikkojen tapahtumia, kirjaa päivät kalenteriisi jo nyt!

-

la 26.8. Ennakkopiknik Sinebrychoffin puistossa klo 18.
Tutustumispiknik uusille opiskelijoille ja tuutoreille! Koffin puisto sijaitsee Punavuoressa ja
perille pääset parhaiten 6T-raitiovaunulla jäämällä pois Aleksanterin teatterin pysäkillä.
Yhteislähtö kaikille halukkaille on klo 17.30 Narinkkatorilla Kampissa, mutta voit suunnata
Koffin puistoon myös omin päin! Muista ottaa mahdolliset piknikeväät ja omat juomat
mukaan!

-

ma 28.8. Lounas Unicafe Oliviassa ja yhteislähtö infoon klo 11–12
Orientoiva info I: klo 12.15–14
Tuutorointitapaaminen sovitussa paikassa klo 14–15

-

ti 29.8. Pre-fuksiaiset, kellonaika tarkentuu lähempänä – stay tuned!

-

ke 30.8. Vuoden ekat bileet klo 21, etkot klo 18 Ruttopuistossa – luvassa lämminhenkistä
puistohengailua!

-

to 31.8. Tervetulotilaisuus ja yleisiä asioita opintosuunnasta klo 10.00–12.00 & työpajat
tärkeistä asioista klo 13.00–16.00

-

pe 1.9. Tiedekunnan orientaatio II klo 9–11.30
pe 1.9. Perjantain bileet - tapahtuma tarkentuu!

-

ma 4.9. Yliopiston avajaiskarnevaali klo 12.15-15.45

-

ke 6.9. Suokkipiknik & Peduca-kaste Suomenlinnassa, aikataulu
tarkentuu myöhemmin!

-

pe 8.9. Orientoivien viikkojen päätösbileet aka Megabileet Gustavus Rexissä (Domus
Gaudium, Leppäsuonkatu 11) klo 18 alkaen

Huom. Tarkemmat tiedot infotilaisuuksien ja muiden tapahtumien sijainnista selviävät viimeistään
26.8. ensimmäisellä tapaamisella.
Syksyn muita tapahtumia, stay tuned ja varaa nämä päivät hauskanpitoon!
-

14.9. Conduksen fuksiaiset
21.9. Pesismatsi vanhat vs. uudet sekä jatkot paikassa, joka tarkentuu
lähempänä tapahtumaa!
29.9. HYY:n Fuksiseikkailu
12.10. Fuksisitsit Smökissä, aika tarkentuu myöhemmin!
Lisäksi marraskuussa lähdemme myös Itämeren aalloille unohtumattoman fuksiristeilyn
merkeissä!

