HEI TULEVA FUKSI
Onneksi olkoon pääsystäsi Itä-Suomen yliopistoon Joensuun kampuksen luonnontieteiden ja
metsätieteiden tiedekuntaan ja tervetuloa joukkoomme! Toivomme että fuksivuodestasi tulee
ikimuistoinen ja hauska. Me tuutorit olemme vanhemman vuoden opiskelijoita, ja autamme sinua kaikessa
mieltä askarruttavassa, sekä opiskeluun että vapaa-aikaan liittyvissä asioissa.
Ensimmäisinä päivinä yliopistolla tulee paljon uutta informaatiota, mutta tässä kirjeessä on listattu
muutama tärkeä asia, mitkä kannattaa hoitaa jo ennen koulun alkua. Meihin saa parhaiten yhteyden
esimerkiksi Whatsappin välityksellä ja kirjeen lopusta löydät yhteystietomme.
WHATSAPP- JA FACEBOOK-RYHMÄT
Olemme luoneet Whatsapp- ( https://chat.whatsapp.com/FTaTM1f96PADAxPLdkfkX7 )ja Facebook-ryhmät
( https://www.facebook.com/groups/1624150211093313/?ref=share ) teille fukseille ja meille tuutoreille.
Niihin liittyminen ei ole pakollista, mutta helpottaa yhteydenpitoa välillämme. Jos et liity kumpaankaan
ryhmään toivomme, että ottaisit yhteyttä yhteen tuutoreistamme (Joonas Asikainen 050 3377036), jotta
meillä olisi tieto teistä kaikista. Vallitsevan tilanteen takia olisi tärkeää, että saisimme tarvittaessa yhteyden
kaikkiin fukseihin.
EPSILON RY – tuleva ainejärjestösi
Epsillä on omat kotisivut (https://epsilon.sool.fi/), jotka kannattaa käydä kurkkaamassa. Epsilonin löytää
myös Facebookista ja Instagramista.
HAE ASUNTOA
Muista hakea asuntoa ajoissa, jotta varmasti ennen koulun alkua sinulla on jo koti täällä. Joensuun Elli
tarjoaa edullisia opiskelija-asuntoja Joensuun alueelta.
ENNAKKOMATERAALI KAMUSSA
Uudelle opiskelijalle tärkeää infoa löytyy kamusta https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/.
Tutustu etenkin digistarttiin.
AKTIVOI YLIOPISTON KÄYTTÄJÄTUNNUS
Tunnuksen voi aktivoida 1.8. alkaen osoitteessa https://www3.uef.fi/fi/web/tipa/uef-tunnuksen-aktivointi
TILAA OPISKELIJAKORTTI
Opiskelijakortin saa hankittua kätevästi digitaalisena joko Pivon tai Frank appin kautta. Frank tarjoaa myös
fyysistä opiskelijakorttia.
TUTUSTUMISILTA?
Toivomme että voisimme aiempien vuosien tapaan järjestää jonkinlaisen epävirallisen tutustumisillan jo
31.8 (tarvittaessa vaikka etänä). Tiedotamme tämän toteutumisesta tarkemmin sosiaalisessa mediassa tai
suoraan opiskelijoille, jotka ovat muuta kautta ottaneet meihin yhteyttä. Tutustumisilta ei ole pakollinen
mutta toivomme tietysti, että mahdollisimman moni osallistuisi.
ENSIMMÄINEN KOULUPÄIVÄ
Yliopisto starttaa 1.9.2020 tiistaina kello 8.30 rehtorin tervehdyksellä. Me tuutorit odotamme sinua Careliarakennuksen edessä violetit haalarit jalassa kello 10.30. Tämä on tämänhetkinen tieto, mikä meillä on.
Toivomme, tämän pitävän paikkansa, mutta emme voi tätä luvata. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että
liitytte ryhmiin tai otatte meihin yhteyttä jotakin muuta kautta
Toivotamme sinut erittäin lämpimästi opiskelemaan meidän kanssamme Itä-Suomen yliopistoon. Mikäli
nousee joitakin asioita mieleen, voit kääntyä meidän tuutorien puoleen. Nähdään syksyllä!

Terveisin tuutorit 2020

Arttu Aavaharju
p. 045 359 9730
arttuaav@student.uef.fi
Fysiikan tutkija (1v takana)
Sivuaineena matikka
Olen -99 syntynyt nuori mies Ruokolahdelta. Opiskelen ensimmäistä vuotta
fysiikkaa tutkijalinjalla ja olen viihtynyt Joensuussa hyvin. Vapaa aika kuluu
tietokoneen ääressä ja legoja rakentaessa. Muutenkin tykkään kaikenlaisesta
”nörtteilystä” kuten Star Warsista.

Joonas Asikainen
p. 050 337 7036
asikajoo@student.uef.fi
Matematiikan aineenopettaja ja luokanopettaja (1 vuosi takana)
Sivuaineina fysiikka ja kemia
Moi! Mie oon 21-vuotias opiskelija lähtösin Etelä-Karjalan keskiöstä, eli
Lappeenrannasta. Vapaa-aikana tykkään viettää aikaa tietokoneen parissa,
käydä pitkillä lenkeillä (jos 14km lasketaan pitkäks matkaksi) ja leipoa
satunnaisesti. Mie oon pätemättä symppis, aina menossa mukana ja
ehottomasti illanvirkku! Oon tehny satunnaisia sijaisuuksia peruskouluissa ja
lukiossa jo ekan vuoden aikana, joten miulta saa tulla kysymään vaikka niistä
hommista. Tai ihan mistä vaan muusta mieltä askarruttavasta asiasta,
rohkeasti vaan viestiä laittamaan jos siltä tuntuu! Jos et halua liittyä someryhmiimme niin laitathan miulle viestiä puhelimitse tai sähköpostin muodossa
nii saadaan tieto kulkemaan sujuvasti kaikille. Isot onnittelut
opiskelupaikastasi miunki puolesta ja tervetuloa mukaan matemaatikoiden ja
fyysikoiden letkeään joukkoon!

Iida Haaranen
p. 050 441 7545
iidahaa@student.uef.fi
Matikan aineenopettaja ja luokanopettaja (1v takana)
Sivuaine erityispedagogiikka
Moikka! Mie oon Iida Haaranen ja oon kotoisin EU:n itäisimmältä
paikkakunnalta Ilomantsista. Mie oon 20 vuotta ja aloitan syksyllä toisen
vuoden opinnot matikan aineenopettajana ja luokanopettajana. Sivuaineena
miulla on erityispedagogiikka.
Mie harrastan monipuolisesti liikuntaa, kesäisin mie suunnistan ja talvella
hiihdän. Lisäksi käyn lenkillä ja joskus pelaamassa lentopalloa ja pesäpalloa.
Aika usein miut näkee myös Epsilonin sählyvuorolla! Sit mie tykkään myös
lukea kirjoja, neuloa ja katsella sarjoja. Saa suositella jotain hyviä kirjoja,
leffoja ja sarjoja! :D
Tervetuloa Joensuuhun ja yliopistoon! Kysy vaan rohkeasti apua tai vaikka
seuraksi ulkoilemaan!

Riikka Haverinen
p. 044 291 2412
riihaver@student.uef.fi
Matematiikan aineenopettaja ja luokanopettaja (1. vuosi takana)
Sivuaineena erityispedagogiikka
Moi! Mun nimi on Riikka, oon syntynyt -98 eli olen nyt 22-vuotias ja oon
kotoisin Kajaanista. Harrastan suunnistusta, mutta lisäksi tykkään myös
lenkkeillä niin kävellen kuin juostenkin sekä käydä salilla. Lisäksi tykkään
valokuvata, olla kavereiden kanssa ja katsella sarjoja. Mulle oli opintojen ekan
vuoden aikana (ja osin edelleen) hankala päättää sivuainetta, joten syksyllä
olisi nyt tarkoitus lähteä kokeilemaan fysiikan opiskelua, niin siellä sitten
mahdollisesti nähdään! Ootan innolla, et saadaan teidät mukaan meidän
porukkaan ja toivottavasti teillä tulee olemaan kiva fuksivuosi :)

Katariina Laitinen
p. 040 702 8260
katalait@student.uef.fi
Matematiikan aineenopettaja ja luokanopettaja (1v takana)
Sivuaineena kemia
Minulla on yksi vuosi opintoja Joensuussa takana. Pääaineena minulla on
matikan aineenopettaja opinnot ja sivuaineena kemian aineenopettaja, sekä
luokanopettaja opinnot.
Olen 20-vuotias maalaistyttö Keski-Suomesta. Lähtöisin olen siis pieneltä
paikkakunnalta nimeltä Joutsa. Omiin harrastuksiini on kuulunut aina jotakin
urheilullista, kuten hiihtoa ja yleisurheilua, mutta viime vuosina salibandy on
noussut suosikkilajikseni. Joten minuun voi törmäillä sykettä tunneilla ja
esimerkiksi Epsilon sählyvuoroilla, kun päästään joskus taas palaamaan
takaisin normaalioloihin.

Nina Leinonen
p. 044 284 6097
ninalei@student.uef.fi
Fysiikan tutkijalinja (1v takana)
Sivuaine matematiikka
Moi! Mä oon Nina, yksi Epsilonin tän vuoden tuutoreista. Oon 20-vuotias ja
tuun alun perin Iisalmesta. Joensuuhun muutin pari vuotta sitten ja viihdyin
täällä niin hyvin, että päätin hakea tänne opiskelemaan. Nyt aloitankin
lukemaan jo toista vuotta fysiikkaa tutkijalinjalla. Sivuaineena mulla on
matikka. Vapaa-ajalla tykkään nähdä kavereita ja lukea. Käyn myös aika paljon
Sykkeen sulkapallovuoroilla ja tanssi/jumppatunneilla.

Valtteri Ojala
044 216 1321
ojalaval@student.uef.fi
Matematiikan tutkijalinja (1. Vuosi takana)
Sivuaineena fysiikka ja kemia
Olen Seinäjoelta kotoisin oleva 00-syntynyt poika. Harrastuksina urheilun
puolesta minulla on satunnaista jalkapalloa ja salibandyä sekä pyöräilyä.
Muuten harrastuksiini kuuluu MTG-korttipelin pelaaminen. Pidän
väittelemisestä ja ajaudun aina mitä omituisimpiin keskusteluihin.

Anni Puonti
p. 040 358 9252
annipuo@student.uef.fi
Matematiikan aineenopettaja ja luokanopettaja (1 vuosi takana)
Sivuaineena erityispedagogiikka
Heips! Oon Anni 21v Ikaalisista kotosin oleva opeopiskelija. Vapaa-ajalla
tykkään katsella leffoja ja sarjoja, juoruta kavereiden kanssa sekä puuhastella
ulkona kaikenlaista. Viime aikoina erityisen mukavaa on ollut kesämökin
kuntoon laittaminen. Syksyä odotan innolla, vaikkakin hieman pelonsekaisin
tuntein, mutta yhdessä siitäkin selvitään!

Terhi Suikki
p. 044 272 5255
terhisui@student.uef.fi
Fysiikan aineenopettaja ja luokanopettaja (1v takana)
Sivuaineena matikka
Moikka! Mie oon Terhi ja oon 20-vuotias. Kotoisin oon Juvalta ja Joensuuhun
muutin opiskelujen alkaessa syksyllä 2019. Pääaineena luen fysiikkaa ja siinä
sivussa matikkaa ja opeopinnot. Jossain vaiheessa lisään varmaan vielä kemian
tähän yhtälöön. Oon aika energinen ja siksi liikunkin paljon, lähinnä
lenkkeillen, mutta löytää mut joskus Epsin sählyvuoroltakin. Tykkään myös
lueskella kirjoja ja viettää aikaa erilaisten ihmisten kanssa. Odotan innolla
syksyä ja teihin tutustumista! Miun kanssa saa tulla keskustelemaan oli aihe
sitten matikan laskuharjoitukset tai maailmanvalloituksen suunnittelu ja oon
ihan yhtä innolla mukana molemmissa keskusteluissa!

Iida Viikki
p. 040 7031527
iidavii@student.uef.fi
Matematiikan aineopettaja ja luokanopettaja (ensimmäinen vuosi takana)
Sivuaineena erityispedagogiikka
Moikka! Mun nimi on Iida ja olen kotoisin Järvenpäästä. Olen syntynyt 1999,
eli tällä hetkellä 21-vuotias. Harrastuksiin kuuluu lukeminen, pelaaminen,
geokätköily ja satunnainen valokuvaaminen. Jos kesän tai syksyn aikana tulee
jotain kysyttävää mieleen, niin rohkeasti vaan ottamaan yhteyttä. Syksyä
odottaen!

