Tuutoriterveiset
Heti alkuun haluaisimme onnitella sinua opiskelupaikastasi Itä-Suomen yliopistossa! Joensuu ja
historia; et ole tehnyt lainkaan hullumpaa päätöstä. Joensuu on kaupunkina viihtyisä, historia
oppiaineena mielenkiintoinen ja meidän historian opiskelijoiden ainejärjestö Varnitsa ry on tunnettu
hyvästä meiningistä. Integroitumisessa yliopistomaailmaan sinua auttaa historian puolella kuusi apua
ja tukea tarjoavaa tuutoria. Ensimmäiset päivät ja viikot ovat varmasti hyvin sekavia ja
tiedontäyteisiä. Meidän tuutorien tehtävänä onkin auttaa sinua tutustumaan yliopistomaailman
kiemuroihin, niin opinnoissa kuin vapaa-ajalla.
Koronatilanteen niin salliessa meidät tuutorit pääset tapaamaan heti ensimmäisenä opiskelupäivänä
1.9. Odotamme kampuksen päärakennuksen Carelian edustalla viininpunaisiin haalareihin
pukeutuneena ainejärjestömme Varnitsan lipun kanssa (ainejärjestömme lipun logo alhaalla).
Virallinen osio alkaa klo 8, joten saavuthan paikalle hyvissä ajoin jo klo 7:30, niin ohjaamme sinut ja
muut uudet opiskelijat oikeaan paikkaan. Mikäli korona edelleen rajoittaa kasvokkaisia tapaamisia
olemme teihin yhteydessä verkon kautta. Yksin ei ekana päivänä tarvitse joka tapauksessa jäädä!
Meihin voi ottaa myös yhteyttä kesällä sähköpostilla, (juhohar@uef.fi tuutori Juhon sähköposti), jos
tulee mieleen ihan mitä vain kysyttävää opiskeluun ja uudelle paikkakunnalle muuttoon liittyen.
Muista, ei ole olemassa hölmöjä kysymyksiä! Facebookista löydät myös ryhmän Itä-Suomen
yliopiston historian fuksit 2020 (https://www.facebook.com/groups/610133516526204/) jonne voit
liittyä ja tutustua jo hieman ennalta meihin tuutoreihin tai uusiin opiskelukavereihisi. Ennen
opiskelujen alkua sinulla on kuitenkin muutama asia, jotka kannattaa hoitaa pois alta:
1. Etsi asunto mahdollisimman nopeasti, joka vuosi Joensuussakin jää opiskelijoita ilman asuntoa.
Opiskelija-asuntoja tarjoaa Joensuu Elli, jonne kannattaa tehdä asuntohakemus hetimiten. Asuntoja
kannattaa kysellä myös yksityisiltä esim. OVV:n, Tori.fi:n sekä Vuokraovi.fi:n kautta. Myös lehtiilmoitus Karjalaiseen saattaa poikia sinulle kämpän. ISYY (Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta)
järjestää myös hätämajoitusta sitä tarvitseville. Huomioi kuitenkin, että hätämajoitus on verrattain
kallis vaihtoehto ja asuinolosuhteet voivat olla ahtaat.
2. Hae opintotukea saman tien hyväksyttyäsi opiskelupaikkasi, JA yleistä asumistukea heti kun tiedät
missä syksyllä asut. Hakemalla tukia ajoissa varmistat, että tuet tulevat tilille varmasti syyskuun
alussa.
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(https://www.frank.fi/).
3. Lisätietoa oppiaineestasi saat opinto-oppaasta (www.uef.fi/opiskelu/opinto-oppaat →
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas), ainejärjestömme Varnitsa ry:n
nettisivuilta sekä UEF:n nettisivuilta. UEF:n nettisivuilla voit myös tutustua yliopistoomme ja
kannattaa myös käydä katsomassa ISYY:n nettisivut. Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse tietää etukäteen,
sitä varten olemme me tuutorit. Jos jokin asia askarruttaa ennen opiskelujen alkua, niin rohkeasti vain
viestiä meille!
4. Kannattaa varata kalenteriin jo nyt ensimmäisen opintoviikon jälkeinen
viikonloppu (4.9.–6.9.). Olemme suunnitelleet tuutorien kanssa mukavaa
yhdessä hengailua ja toisiimme tutustumista tuolle päivälle!
Ensimmäisillä viikoilla on luvassa paljon orientoivia luentoja, niin
yliopiston kuin laitoksen puolesta, mutta luvassa on myös monia Varnitsa
ry:n järjestämiä tapahtumia, joihin kannattaa ehdottomasti osallistua.
Niistä infotaan lisää syksyllä, mutta jo nyt voimme luvata, että
mieleenpainuva syksy on taatusti luvassa!
Ennen kaikkea: älä stressaa liikaa, nauti kesästä ja kerää energiaa syksyn
koitoksia varten. Tervetuloa vielä kerran viettämään elämäsi parasta aikaa,
nähdään syksyllä!
Terveisin Varnitsan tuutorit: Juho, Markus, Merja, Pipsa, Simo ja Riikka

