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KESÄKIRJE: TEAKIN JA TUTKEN LUKUVUOSI 2017–2018
Henkilöstömuutoksia Tutkessa
o TaT Laura Gröndahl on valittu osa-aikaisen (50%) taiteellisen tutkimuksen
yliopistonlehtorin tehtävään ajalle 1.8.2017–31.7.2021.
o TeT Pilvi Porkola on kutsumenettelyllä nimetty taiteellisen tutkimuksen professorin
osa-aikaiseen (80%) tehtävään ajalle 1.8.2017–31.7.2018.
o Tohtoriopiskelijoiden päivitetty vastuuprofessorilistaus on lisätty Artsiin.
o Uuden akateemisen henkilöstön orientoitumisen tueksi pyydämme kaikkia
tohtoriopiskelijoita lähettämään enintään yhden sivun mittaisen tiivistelmän
nykyisestä tutkimussuunnitelmastaan 15.8.2017 mennessä s-postilla Lauralle ja
Pilville sekä tiedoksi Annikalle.

Lukuvuosi-ilmoittautuminen yliopistoon
o Kaikkien tutkinto-opiskelijoiden on ilmoittauduttava yliopistoon jokaisena
lukuvuonna joko läsnä- tai poissaolevaksi.
o Lukuvuodelle 2017–2018 ilmoittautuminen tulee tehdä 15.8.2017 mennessä.
o Lukuvuosi-ilmoittautuminen tehdään ensisijaisesti WebOodissa.
o Lisätietoa lukuvuosi-ilmoittautumisesta Artsin Opiskelijalle –sivuilla.

Ylioppilaskunnan jäsenmaksu tohtoriopiskelijoille
o Ylioppilaskunnan jäsenyys on tohtoriopiskelijoille vapaaehtoinen.
o Tohtoriopiskelijat eivät voi käyttää YTHS:n palveluita ja heidän opiskelijakortilla
saamansa alennukset ovat hieman suppeammat, minkä vuoksi myös
tohtoriopiskelijoiden jäsenmaksu on selvästi perusopiskelijoiden jäsenmaksua
pienempi.
o Tohtoriopiskelijan jäsenmaksu oikeuttaa kaikkien Taideyliopiston ylioppilaskunnan,
TaiYo:n omien palvelujen (mm. avustukset, Taiteilijapankki, oikeusapu, kalenteri)
käyttöön, ja tohtoriopiskelijan opiskelijakortilla saa alennusta opiskelijaravintoloissa
sekä mm. lukuisissa kulttuurilaitoksissa.
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o Myös kaikki opiskelijaetupalvelu Frankin edut ja alennukset ovat ylioppilaskunnan
jäseneksi liittyneen tohtoriopiskelijan käytettävissä, ja yksin niiden avulla voi säästää
todella pitkän pennin. Ylioppilaskunta myös huomioi tohtoriopiskelijat
edunvalvonnassaan.
o Lukuvuonna 2017–2018 TaiYo:n jäsenmaksun suuruudet ovat:
o Tohtoriopiskelijalle: 41 € (20,50 €/lukukausi; tohtoriopiskelijat eivät voi käyttää
YTHS:n palveluita).
o Lisätietoa ylioppilaskunnan sivuilla.

Lukuvuoden aloitus
o Tutken opetusviikot starttaavat viikolla 37, 11.-15.9.2017.
o Uusille tohtoriopiskelijoille järjestetään Taiteellisen tutkijan ABCD 6.-8.9.2017.
Toivotamme heidät tervetulleiksi kohottamalla yhteinen malja 6.9.2017 klo 16.15
alkaen tutkijahuoneiden aulassa, kirjaston ylisillä. Tervetuloa mukaan!
o Akateeminen lukuvuosi alkaa kuitenkin virallisesti jo 1.8.2017 ja päättyy 31.7.2018.
o Taideyliopiston lukuvuoden avajaiset järjestetään perjantaina 1.9.2017 klo 15.00
Musiikkitalon konserttisalissa, jonka jälkeen skumppaa lämpiössä ja ohjelmaa
alasaleissa.

Tietoa opetuksesta
o Tarkempaa tietoa Tutken lukuvuoden 2017–2018 opetuksesta löytyy Uniartsin Tutkesivuilta.
o Opintojen suunnittelun sanastoa:
o Tutkintovaatimukset =
Tohtoriopiskelija hahmottaa koko tutkintonsa ja ymmärtää siihen kuuluvat
opintokokonaisuudet ja osaamistavoitteet:
[Valitse mustasta yläpalkista otsikko Opinnot ja sen alta lila/sininen ”haitari”
Tutkintovaatimukset.]
o Opetusohjelma ja viikoittainen opetus =
Tohtoriopiskelija hahmottaa lukuvuoden opetuksen ja saa ajantasaisen tiedon
opetustapahtumien ajoista ja tiloista:
[Valitse mustasta yläpalkista otsikko Opinnot ja sen alta alin lila/sininen
”haitari” Lukuvuosittainen opetus ja ilmoittautuminen.]
o Nopein reitti Tutken opetukseen on WebOodin suora linkki Tutken lukuvuoden
2017-2018 opinto-oppaaseen
o Lisätietoa Taideyliopiston yhteisistä tohtoriopinnoista ja kurssikohtaisista
ilmoittautumisajoista löytyy WebOodista.
Perusopintojen sekä Taideyliopiston yhteisten opintojen (myös ns.
liikkuvuusopinnot) osalta löydät vastaavat tiedot Uniarts-sivuilta.
o TeaKin elokuun yhteisen opetuksen (Kandi- ja Maisteri-kursseja)) ilmoittautuminen on
jo päättynyt. Tiedustele peruutuspaikkoja: minttu.aalto@uniarts.fi
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Opiskelijalukkari ja oman lukujärjestyksen laatiminen
o Asion Opiskelijalukkari-ohjelma on työkalu, jonka avulla voit laatia oman
lukujärjestyksesi. Voit siirtää esim. Tutken valmiin kalenterin omaan sähköiseen
kalenteriisi tai tulostaa ja täydentää sitä omilla henkilökohtaisilla menoillasi.
Lukukausien aikana mahdollisesti muuttuvat opetusajat päivittyvät lukkariin.
Suosittelemme opiskelijalukkarin käyttöohjeeseen tutustumista.
o Asioon pääset kirjautumaan Artsista sivun ylälaidan Työkalut –painikkeella ja
valitsemalla alasvetovalikosta Asio.

Opetukseen ilmoittautuminen
o Opetukseen ilmoittautuminen on tärkeää. Muistathan hoitaa ilmoittautumiset
kaikille suunnittelemillesi TeaKin kursseille itse WebOodissa!
o Joillekin kursseille osallistuu myös TeaKin koulutusohjelmien ulkopuolisia opiskelijoita,
joten oma paikka kannattaa varata ajoissa. Jos kaikkia halukkaita ei voida ottaa
kurssille, tehdään karsinta usein esim. ilmoittautumisjärjestyksen mukaan.
Ilmoittautuminen helpottaa myös opettajan valmistautumista opetukseen, kun
osanottajat ovat tiedossa hyvissä ajoin.
o Ilmoittautuminen syyslukukauden opetukseen tapahtuu 17.5.–25.8.2017.
o Pienryhmiin ilmoittautuminen päättyy 30.6.2017.
o Kevätlukukauden ilmoittautumisaika on 1.-30.11.2017. Tiedot kevään opetuksesta
päivitetään ilmoittautumisajan alkamiseen mennessä.

Opetukseen ilmoittautumisen peruuttaminen
o Kurssien suorittaminen vaatii läsnäoloasi. Useimmat TeaKin kursseista ovat
pienryhmäopetusta, ja poissaolot vaikeuttavat koko ryhmän toimintaa.
o Muista perua opetukseen ilmoittautumisesi välittömästi, jos et esimerkiksi
sairastumisen tai muun ylipääsemättömän esteen vuoksi pääsekään kurssille.
o Ilmoittautumisaikoina voit perua ilmoittautumisesi myös WebOodissa. Näin annat
mahdollisella varasijalla odottavalle paikan. Muistathan, että jokainen käyttämättä
jäävä kurssipaikka on pois jonkun toisen opinnoista ja opetuksen resursseista.
Ilmoittautumisajan jälkeen perut osallistumisesi ilmoittamalla siitä s-postitse Elinalle
tai Annikalle.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS
o Jokaisen tohtoriopiskelijan tulee laatia itselleen henkilökohtainen opintosuunnitelma
(HOPS). Tämä tapahtuu WebOodissa, missä tutkintorakennetta ja lukuvuosittaista
opetustarjontataulukkoa apuna käyttäen laaditaan sähköinen opintosuunnitelma
(eHOPS). WebOodin käyttöliittymä on muuttanut muotoaan, mutta kaikki toiminnot
ovat pysyneet samanlaisina.
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o HOPSin lähtökohtana on tutkintoon kuuluvien opintojen suoritusaikataulu
tutkintorakenteen puitteissa. eHOPSin tekeminen onnistuu WebOodissa Hops-valikon
kautta. TeaKin eHOPS-ohjeet tohtoriopiskelijoille löytyvät WebOodin etusivun
alareunassa, ennen kirjautumista.
o eHOPSin laatimisen jälkeen tohtoriopiskelija varaa itse ajan Tutken
vastuuprofessorille HOPS-keskustelua varten.
o HOPS-keskustelussa keskustellaan myös tohtoriopiskelijan päivitetystä
tutkimussuunnitelmasta, joten kannattaa jo nyt varautua päivittämään sitä
alkusyksyllä käytäviä keskusteluja varten.
o Miksi henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) pitää tehdä?
o eHOPS tarjoaa tohtoriopiskelijalle välineen perehtyä omaan tutkintoonsa,
suunnitella tutkintoon kiinnitettäviä opintoja ja aikatauluttaa ne.
o eHOPSissa tohtoriopiskelija näkee suunnitellut opintojaksot ja suoritetut
opintojaksot, joka helpottaa HOPSin toteutumisen seuraamista.
o eHOPSin perusteella tohtoriopiskelija ilmoittautuu kuluvan lukuvuoden
opintojaksoille WebOodissa erikseen syksyksi ja kevääksi.
o Tohtoriopiskelija, jolla ei ole hyväksyttyä henkilökohtaista opintosuunnitelmaa, ei
voi anoa matka-apurahaa ja tuotantotukea.

Opintosuoritukset
o Tarkista omat opintosuoritustietosi WebOodissa säännöllisesti. On tärkeää, että
suoritustietosi ovat ajan tasalla ja että esim. mahdolliset muualla suoritetut opintosi
ovat hyväksiluettu TeaKin opiskelijarekisteriin.
o Jos opintosuoritustiedoissasi on puutteita, ota meihin yhteyttä syyslukukauden
alussa. WebOodissa voit myös itse päivittää yhteystietosi.

Neuvonta kesäaikana
o Tutken henkilöstö ja opintopalvelujen henkilöstö, eli opintokoordinaattori ja
tutkimuskoordinaattori ovat kesälomalla heinäkuusta elokuun puoleenväliin.
o TeaK on kokonaan suljettu 8.7.–24.7.2017.

Lämpimästi tervetuloa aloittamaan uusi lukuvuosi 2017–2018!
Mutta sitä ennen toivotamme kaikille oikein nautinnollista ja rentouttavaa kesää!
Tutken ja opintopalveluiden henkilöstö
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