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HELSINGIN YLIOPISTO
TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN LAITOS

1. Heti opintojen aluksi:
Tervetuloa! Olet nyt hyvässä seurassa – 
me haluamme, että sinä onnistut. Yliopisto-
opiskelu on joskus haastavaa. Olemme siksi 
myös valmiita auttamaan.

Hyvä suunnitelma auttaa opinnoissa. 
Aloita opintosi mallilukujärjestyksen 
mukaan!

a) Ensimmäisen syksyn malliluku-
järjestyksen löydät verkosta.

b) Jos sinulla on aiempia opintoja tai tut-
kinto AMK:sta tai muusta yliopistosta, hoida 
ensin opintojesi hyväksiluku. 

c) Ilmoittaudu opintojaksolle “Henkilö-
kohtainen opintosuunnitelma ja osallistu-
minen opettajatuutorointiin”. Ensim-
mäisessä kokoontumisessa saat tehtyä 
itsellesi koko LuK-tutkinnon kattavan 
opintosuunnitelman (eHOPS), jonka avulla 
opintojen edistämiseen on helppo saada 
neuvoja.

       Opinnot 
    ihmetyttävät? 
 Tässä ohje

Fuksiwiki
Opiskelijoiden ainejärjestö TKO-äly ylläpitää 
Fuksiwikiä, johon on kerätty ajankohtaista ja 
osuvaa tietoa siitä, mitä uuden opiskelijan on 
hyödyllistä tietää. 

Vaikka tietojenkäsittelytieteen laitos ei vastaa 
sivuston sisällöstä, ajantasaisuudesta tai 
oikeellisuudesta, sivustoon perehtyminen on 

erittäin suositeltavaa
erityisesti uusille opiskelijoille.

http://fuksiwiki.tko-aly.fi

 Minulla on jo opintoja 
muualta, mitä teen?
 Ota heti yhteys: Reijo Sivèn, Jaakko   
 Kurhila. Kopio todistuksista mukaan,   
 huone D236 tai D240a. 
 hyvaksiluvut@cs.helsinki.fi

” ”

kaikkeen

?Käännä

 www.cs.helsinki.fi/opiskelu on tiedonlähde   
        kaikkeen viralliseen ohjeistukseen. 
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www.cs.helsinki.fi/opiskelu

        Joskus voisin kysyä jotain 
neuvoa johonkin.
 HOPS-ohjaajat Teija Kujala, Heikki  
 Lokki, Sini Ruohomaa: 
 luk-hops@cs.helsinki.fi

Hyödynnä kaikkea tarjolla olevaa 
apua! 

Henkilökunta, opiskelijatuutorit ja kans-
saopiskelijat kaikki auttavat opintojen 
suunnitteluun liittyvissä asioissa – jos 
ongelmasi liittyy tietyn kurssin suorit-
tamiseen, kysy rohkeasti neuvoa suoraan 
kurssin luennoijalta.

2. Jos kuitenkin käy 
niin, että kaikki ei suju 
mallilukujärjestyksen 
mukaan:

  Joskus voisin jutella vähän en-
emmänkin omista 
opinnoistani.
 Opintoneuvontahuoneessa A232,  
 Otto Nurmi, Arto Wikla: 
 opintoneuvonta@cs.helsinki.fi, 
 päivystysajat http://www.cs.helsinki.fi/
 opiskelu/opintoneuvonta

  Mutta milloin kaikki kurssit 
järjestetään parin vuoden 
päästä?
 Jaakko Kurhila ja Reijo Sivèn: 
 opetus@cs.helsinki.fi sekä toistumis-  
 suunnitelma verkossa.

 Haluan neuvoja heti, mutta en 
halua tavata ketään!
 TKO-älyn opintovastaavat  päivystävät   
 IRC-kanavalla #tkt-apu. IRC-nikit: 
 Ella - snorri, Tatu - stade, 
 John - Haeroe, Anssi - malloc, 
 Sami - samitheberber

  Aijai, oma ajanhallintani taitaa 
olla solmussa!!
 Anu Keski-Koukkari: 
 opintopsykologi@helsinki.fi

  Riittävätkö opintoni LuK-
tutkintoon, kun minulla on 
erikoisia kursseja?
 Jaakko Kurhila: 
 opintoesimies@cs.helsinki.fi”
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Liity opiskelijoiden sähköpostilistalle, jolle 

päästetään vain opintojen kannalta tärkeät 

viestit: Lähetä tyhjä viesti osoitteeseen 

      tktl-opiskelijat-list-subscribe@cs.helsinki.fi

=
Ja kaikki kysymykset joihin muut eivät vastaa:
  opintoesimies@cs.helsinki.fi
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Tilaa Opiskelun kalenteri 

sähköiseen kalententeriisi ja 

seuraa Opiskelun uutisia 

haluamallasi tavalla.

www.cs.helsinki.fi/uutiset tai 

www.cs.helsinki.fi/opiskelu

Fuksien IRC-kanavalla, 
#tkt-fuksit2012, kannattaa kysellä 
@-alkuisilta nimimerkeiltä 

tkt-fuksit2013


