
Hei uusi kotitalousopettajafuksi vuosimallia 2022! 

Onnittelut uudesta opiskelupaikasta, jonka eteen olet varmasti tehnyt paljon töitä! Kova työ
palkitaan, sillä olet napannut itsellesi huikean opiskelupaikan ja voit olla erittäin ylpeä
itsestäsi! Me köksän tutorit Johanna, Sanna ja Joni toivotamme sinut lämpimästi
tervetulleeksi. Olemme tukenasi opiskeluiden alussa ja autamme sinua tutustumaan
yliopiston tapoihin ja käytänteisiin. Meiltä voit aina pyytää apua matalalla kynnyksellä ja
tulemme auttamaan parhaamme mukaan.  

Opiskelijaelämäsi on pian alkamassa ja olemme tehneet tämän tutorkirjeen opiskelija-arkesi
helpottamiseksi. Jos olet Facebookissa, liitythän fuksiryhmänne Facebook-ryhmään HY KO
fuksit 2022 (https://www.facebook.com/groups/387632726655520/?ref=share). Ryhmään
tullaan päivittämään varsinkin alussa tärkeitä päivämääriä, linkkejä ja tarkempia aikatauluja.
Ryhmässä on myös linkki HY köksän fuksit 2022 WhatsApp-ryhmään. Voitte ottaa yhteyttä jo
Facebookissa tai sähköpostilla sanna.kareinen@helsinki.fi, mikäli sinulla ei ole Facebook tiliä.   

Ensimmäinen tapaaminen 

Tapaamme ensimmäisen kerran jo ennen orientaatioviikon alkua, jotta yliopistolle
saapuminen ei olisi niin jännittävää ja samalla pääset tutustumaan uusiin
opiskelukavereihin. Saavuthan siis Rautatientorille pääovien eteen klo 16.30 (citycenterin
puoli). Odottavan tutorin tunnistat keltaisista haalareista ja lähdemme yhdessä kohti
Tokoinrantaa. Paikalle Tokoinrantaan voi tulla myös suoraan klo 17, jossa tutorit tunnistat
keltaisista haalareista. Tokoinrannassa järjestämme ennakkopiknikin, jossa tarjolla on pientä
syötävää ja juotavaa. Halutessasi voit tietenkin tuoda myös omia eväitä ja juomia.
Mahdollisissa erityisruokavalioissa tai muissa kysymyksissä, olethan yhteydessä Sannaan
(sanna.kareinen@helsinki.fi) viimeistään 24.8. Kaikki tieto on luottamuksellista! 

Orientaatioviikko 

Orientaatioviikko on ensimmäinen viikko opintojesi alussa, jonka tarkoituksena on
tutustuttaa sinut yliopiston toimintatapoihin, kuten kursseille ilmoittautumiseen,
opintopolkuun ja opiskelijaravintoloihin. Lisäksi tutustumme yhdessä niihin kampuksiin,
joissa tulette viettämään eniten aikaa, eli Keskustakampukseen ja Kruunuhaassa
sijaitsevaan Siltavuorenpenkereeseen. Orientaatioviikolla ei ole vielä varsinaisia opintoja,
mutta on tärkeää, että osallistut orientaatioviikolla järjestettäviin infotilaisuuksiin.
Infotilaisuuksista saat hyödyllistä tietoa opiskelijapalveluista sekä tulevista opinnoistasi.
Lisäksi olemme järjestäneet orientaatioviikolle muuta yhteistä toimintaa.  

Orientaatioviikon aikatauluissa voi tapahtua muutoksia, joista tiedotetaan lähempänä
orientaatioviikkoa. 

Toivottavasti nähdään orientaatioviikolla! 

KO-tutorit  
Sanna, Johanna, Joni 



Orientaatioviikon alustava aikataulu (muutokset mahdollisia): 

Perjantai 26.8. 
Ennakkopiknik Tokoinrannassa klo. 17-19.  

Tarkoituksena tutustua tuleviin opiskelukavereihin rennolla meiningillä. Tarjolla pientä snackia ja yhteistä tekemistä. 
Paikalle voi saapua suoraan tai tulla yhteistä matkaa tutorien avustuksella rautatieasemalta klo. 16.30
Helsingin Rautatieaseman pääovilta (Makkaratalon/Citycenterin puolella).
Tuutorit tunnistaa keltaisista haalareista. 

Lauantai 27.8. 
SOOL in the beach alkaen klo. 15.  

Rento piknik meininki jatkuu. 
SOOL tarjoaa pientä purtavaa, juotavaa ja grillialustat, joten omat grillattavat ja lisäherkut mukaan, 
jos metsäpalovaroitukset eivät iske päälle. 
Tapahtuma on tarkoitettu kaikille opeopiskelijoille, niin uusille kuin vanhoille. Luvassa myös pientä pelailua!  

Maanantai 29.8. 
KO-opintosuunnan infotilaisuus klo. 10–12 (Athena, 302, myös striimi). 

Lounas Oliviassa klo. 12–13, jonka jälkeen kampuskierros klo. 13–15.  

Kampuskierroksella on tarkoitus tutustua tulevien vuosien opiskelu kulmiin, kuten opiskelijaravintoloihin ja kirjastoon. 

Vuoden ekat, eli ns. ekat opiskelijajuhlat kesäloman jälkeen Maxinessa. Tarkempi aikataulu selviää myöhemmin.

Tiistai 30.8. 
I orientaatio eli tervetulotilaisuus, klo. 9–11 (Porthania 1, myös striimi). 

Yhteinen lounas musiikkitalolla klo. 11.30–12.30. 

Yhteinen Sisu-info (Aurora auditorio 230) klo. 13–14.30. 

Prefuksiaiset klo. 17 alkaen.

Keskiviikko 31.8. 
Opintosuunnan tervetulotilaisuus, klo. 9–10 (Athena, 302). 

Yhteinen lounas unicafe Porthaniassa klo. 10.30–11.30. 

Opintosuunnan oma HOPS-klinikka, klo. 12–13.30 (Athena, 302). 

Kopeda Olympics Vanhassa kirkkopuistossa (tarkka aikataulu selviää myöhemmin). 

Tapahtumassa kilpaillaan leikkimielisesti uusien ja vanhojen Kopedalaisten voimin.
Vanhat ja aloittelevat kotitalouspedagogiikan opiskelijat pääsevät näkemään toinen toisensa. 

Torstai 1.9. 
Yhteinen orientaatio II, hyvinvointi ja ohjausteema klo. 9–12 (zoomissa). 

Lautapeli ja Q&A-ilta Gustavus rexillä.  

Tarkoituksena viettää aikaa yhdessä lautapelejä pelaillen tai hengaillen. 
Tarjolla pientä purtavaa ja juotavaa. Suurempaan nälkään tai janoon omia eväitä mukaan.
Täällä viimeistään voit esittää askarruttamaan jääneitä kysymyksiä ja muita mietteitä niin meille tutoroille kuin
opiskelutovereillekin. 

Perjantai 2.9. 
Kokkisota Aurorassa (3krs). 

Kokkisota päättää orientaatioviikon ohjelman. 
Tutustutaan tulevien keittiötuntien maisemiin ja kisaillaan leikkimielisesti yhdessä! 



Johanna
 

Random fakta: Valitsen mun
muumimukin aamukahvilla

aina kulloisenkin fiiliksen
mukaan!

 
Lemppari tapahtuma

opintojen aikana: Talvipäivät
 

Keittiöbravuuri: Lakritsi
granola yammyy!

 

Liity HY KO fuksit 2022 Facebook-ryhmään

https://www.facebook.com/groups/387632726655520/?ref=share

Vastaanota opiskelupaikkasi Opintopolussa 

Ilmottaudu läsnäolevaksi opiskelijaksi Oilissa, osoitteessa https://oili.csc.fi/ 

Maksa HYY:n (Helsingin yliopiston ylioppilaskunta) jäsenmaksu 

Maksa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu (KELA) 

Tilaa opiskelijakortti (Frank -sovellus tai muovinen kortti) 

Hae Kelasta opinto- ja asumistukea 

Aktivoi Helsingin Yliopiston käyttäjätunnuksesi 

Tilaa yliopiston kirjastokortti 

Lataa Kide.app -sovellus, josta voi ostaa lippuja esimerkiksi tapahtumiin 

Päivitä HSL-sovellukseen opiskelijastatus 

Mikäli muutat opintojesi alkamisen takia, muista tehdä muuttoilmoitus

maistraattiin ja postiin 

Tutustu opiskelijoiden ohjeisiin osoitteessa https://studies.helsinki.fi/ohjeet 

Halutessasi liity Kopedan jäseneksi Kide.appin kautta

https://kide.app/memberships/ab48b782-a0bd-490d-80cf-c337909a6992 

 (25e). Kerromme Kopedasta lisää orientaatioviikolla.  

 

Muistilista
 

Joni
 

Random fakta: Omistan ison
laatikollisen villasukkia ja

päivittäinen pari vaihtuu aina
fiiliksen mukaan.

 
Lemppari tapahtuma opintojen

aikana: Rapusitsit
 

Keittiöbravuuri: Risotto
 

Sanna
 

Random facta: Omaan
surkean suuntavaiston.

 
Lemppari tapahtuma

opintojen aikana:
Kopedan vujut eli

vuosijuhlat!
 

Keittiöbravuuri:
Saaristolaisleipä

Tuutorit esittäytyvät
Me tuutorit ollaan teidän apuna opintojen ensimmäisten viikkojen ajan, jotta teidän yliopisto-

opinnot alkaisivat mahdollisimman mukavasti. (Tästä saatte jo lyhyen esittelyn meistä, kun
tuutorit kertovat itsestään yhden kovin tärkeän faktan, oman lempitapahtumansa opintojen

aikana sekä paljastavat oman keittiöbravuurinsa.)
 

Tutustutaan lisää orientaatioviikolla!


