
Orientaatioviikon ohjelma 

 

Lauantai 24.8.2019 14- Kohtaa tulevat opiskelukaverit ja tuutorit jo 

ennen orientaatiota varaslähtöpiknikin 

merkeissä! Kokoontuminen klo 14 Kolmen 

sepän patsaalla, josta siirrymme porukassa 

kohti Esplanadin puistoa. Tunnistat tuutorit 

mustavihreistä haalareista. *

Maanantai 26.8.2019 10-12 Orientaatioviikon virallinen ensitapaaminen 

Porthaniassa (Yliopistonkatu 3) salissa PIII. 

Aulassa on myös tuutoreita vastassa noin 9:45 

alkaen.

12-13 Lounas tuutoriryhmissä Unicafessa. *

13-15 HOPS-tapaaminen (paikka ilmoitetaan 

erikseen). HOPS-ohjaajaltasi saat neuvontaa 

opintojen suunnittelusta. Huom.! Jos tiedät jo 

tulevan opintosuuntasi/olet kiinnostunut 

erityisesti jostain opintosuunnasta, muista 

ilmoittaa tämä tuutoreille etukäteen 23.8. 

mennessä.

15- Piknik ja tutustumista Esplanadin puistossa. *

Tiistai 27.8.2019 9-11 Tiedekunnan tervetulotilaisuus yliopiston 

päärakennuksen (Fabianinkatu 33) salissa 1. 

Kokoonnutaan päärakennuksen aulaan klo 

8:45.

11-12 Lounas tuutoriryhmissä Unicafessa. *

12-14 Tutustumista Kaisa-taloon ja Aleksandriaan 

tuutoriryhmissä.

14:30- Rehtorin kättely. Näe rehtori lähietäisyydeltä! 

Rehtori pitää perinteisen tervetulopuheensa 

uusille opiskelijoille. Porthania, PI.



17- Tutustumista ja hengailua Uudella 

ylioppilastalolla (Mannerheimintie 5, 5. 

kerros). *

Keskiviikko 28.8.2019 10-12 Kandiohjelman tervetulotilaisuus Metsätalolla 

(Unioninkatu 40) salissa 1. Kokoontuminen 

Metsätalon aulassa klo 9:45.

12-13 Lounas tuutoriryhmissä.

13-14:30 Tutkintorakenneinfo yliopiston 

päärakennuksen (Fabianinkatu 33) salissa 10.

14:30-16 Onko Helsinki paikkakuntana uusi ja 

keskustan tärkeimmät paikat vieraita? Ei 

hätää! Tuutorit järjestävät kaupunkikierroksen 

ennen illan ohjelmaa. Kierroksen aikana on 

tarkoitus kiertää keskusta-alueen tärkeimpiä 

paikkoja. *

17-19 Poikkitieteelliset olympialaiset Kaisaniemen 

puistossa. Kotimaisten kielten ja 

kirjallisuuksien opiskelijat yhdistävät 

voimansa pohjoismaisten kielten 

opiskelijoiden kanssa tässä leikkimielisessä 

kisailussa.    *

20- Olympialaisten viralliset jatkot Swengissä (Iso 

Roobertinkatu 10). Varaathan jatkoille mukaan 

3 euroa narikkaa varten sekä tarvitsemasi 

rahasumman illan juomapuoleen. Näillä 

jatkoilla pääset myös kohtaamaan vanhempia 

opiskelijoita! *

Torstai 29.8.2019 11-12 Lounas tuutoriryhmissä. *

12-15 Tutustumista keskustakampuksen eri 

toimijoihin tuutoriryhmissä.



15:30-17 Kurssivalintojen tekeminen tuutorien 

avustuksella Metsätalolla (tarkempi paikka 

ilmoitetaan erikseen).

18- Lautapelejä ja hengailua Cafe Mascotissa 

(Neljäs linja 2). *

Perjantai 30.8.2019 10-12 Sisu-työpajat Aleksandriassa (tarkempi paikka 

ilmoitetaan erikseen).

12-13 Lounas tuutoriryhmissä. *

13-14 Opintosuuntien esittäytyminen Metsätalolla 

(sali 1). 20 minuutin esittelyt suomen kielen, 

kotimaisen kirjallisuuden ja 

suomalaisugrilaisten kielten opintosuunnista.

14-15 Kandiohjelman kahvitustilaisuus Metsätalon 

salin 1 ulkopuolella. *

16-19 Retki Suomenlinnaan! Orientaatioviikko 

huipentuu päättäjäisiin Suomenlinnassa. 

Yhteislähtö Kauppatorilta klo 16.

20-

1). Muista varata mukaan narikkamaksua 

varten 5 euroa.

Orientaatioviikon jälkeistä ohjelmaa 

 

Maanantai 2.9.2019 14-18 Helsingin yliopiston avajaiskarnevaalit. Tule 

tutustumaan järjestöjen toimintaan, 

ylioppilaskuntaasi ja yliopiston toimijoihin, 

kartuta haalarimerkkikokoelmaasi ja fiilistele 

musiikkia, hyvää meininkiä ja monipuolista 

oheisohjelmaa Päärakennuksella, Porthaniassa, 

Tiedekulmassa sekä rakennusten edustalla 

Fabianin- ja Yliopistonkaduilla. *



Torstai 5.9.2019 Siula, Putkinotko ja Aksentti järjestävät fuksiaiset 

Mustikkamaalla. Aikataulu ja tarkemmat 

yksityiskohdat ilmoitetaan myöhemmin. *

Keskiviikko 18.9.2019 12-14 Toinen tapaaminen oman hops-ohjaajan kanssa. 

Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

16-18 Akateemisten teksti- ja viestintätaitojen 

johdantoluento Porthaniassa (PI).

Perjantai 27.9.2019 14- Suomen suurin opiskelijoiden kaupunkiseikkailu, 

Fuksiseikkailu! Kasaa uusien opiskelukavereittesi 

kanssa kokoon oma joukkue, ja lähde kiertämään 

Helsingin yliopiston kampuksia. Luvassa 

rastitehtäviä, jatkot Circuksessa ja aivan varmasti 

unohtumaton päivä! *

Perjantai 4.10.2019 Siulan ja Putkinotkon fuksisitsit Malmin 

työväentalolla. Tapahtuman aikataulusta ja 

muista yksityiskohdista tiedotetaan lähempänä 

tapahtumaa. *

Maanantai 21.10.2019 10-12 Mini-infoja yliopiston palveluista (esim. 

urapalvelut, liikkuvuuspalvelut, opintopsykologit, 

Unisport jne.), Porthania, PI. *

Keskiviikko 20.11.2019 12-14 Orientaation päätöstilaisuus, Porthania 

(Yliopistonkatu 3), Suomen laki-sali.

 

Näiden lisäksi syksyllä on luvassa mm. ainejärjestöjen esittäytymisillat sekä kaikenlaista muuta 

tapahtumaa. Näistä tapahtumista tiedotetaan enemmän niiden varmistuttua. Lämpimästi tervetuloa, 

syksyllä nähdään! 


