Hei, fuksi!
Onnittelut opiskelupaikastasi. Olet tehnyt loistavan valinnan, sillä kuulut nyt Lapin yliopiston ja
luokanopettajien tiiviiseen, rentoon ja kotoisaan yhteisöön, jossa on lämmin yhteishenki. Me
tuutorit olemme täällä juuri sinua varten. Autamme sinua aloittamaan opiskelusi ja
opiskelijaelämäsi Rovaniemellä.
Olet fuksi eli yliopiston ensimmäisen vuosikurssin opiskelija ja mielesi on varmasti täynnä
kysymyksiä. Sinun ei tarvitse murehtia löydätkö oikean luentosalin tai miten ilmoittaudut
kursseille. Me autamme ja olemme tukenasi etenkin ensimmäisinä viikkoina. Voit kysyä meiltä
mitä tahansa, mikä mieltäsi askarruttaa ja muista, että tyhmiä kysymyksiä ei ole olemassakaan.
Me olemme suunnitelleet teille fukseille paljon yhteistä vapaaehtoista ohjelmaa ensimmäisille
viikoille. Järjestämme monenlaisia tapahtumia, jossa pääset tutustumaan toisiin opiskelijoihin ja
Rovaniemen kaupunkiin. Virallisesti ensimmäinen opiskelupäiväsi on 22.8. Suosittelemme ja
toivomme erittäin lämpimästi sinua ottamaan varaslähdön opiskelijaelämään ja saapumaan jo
maanantaina 21.8. klo 18:00 yliopiston pääovien eteen, jolloin saat tutustua meihin tuutoreihin ja
fuksitovereihisi. Odotamme siellä sinua. Meidät tunnistat sinisistä haalareista.

Mitä ohjelmaa on ensimmäisellä viikolla?
Ma 21.8 klo 18.00 - Ensitapaaminen yliopiston pääovilla
Ti 22.8 - Tutustumista Susivoutin kentällä
Ke 23.8 -Amazing Race Rollo ja piknik Valdemarin rannassa
To 24.8 – Fuksien lautapeli-ilta
Pe 25.8 - Pubikierros

Mistä saan tietoa?
Facebook: Lapikkaan fuksit 2017 -ryhmä – Liity ryhmään! Täältä saat ajankohtaisinta
tietoa tapahtumista ja kaikenlaisesta muusta. Ryhmässä voit kysyä ja keskustella myös aivan
kaikesta, kuten asunnoista ja kimppakyydeistä.
Lapin yliopiston verkkosivut http://www.ulapland.fi/FI/Opiskelu/Uudelle-opiskelijalle
Täältä löydät kaiken tarvittavan uudelle opiskelijalle.
Lapikas – Lapikas on Lapin yliopiston luokanopettajien ainejärjestö, joka huolehtii opiskelijoidensa
hyvinvoinnista, viihtyvyydestä ja edunvalvonnasta. Sivuilta https://lapikasblog.wordpress.com/
löydät kaikenlaista hyödyllistä tietoa sekä liittymisohjeet. Lapikkaaseen kannattaa liittyä!

Jäsenmaksu on 35€, jolla olet oikeutettu mahtaviin sinisiin opiskelijahaalareihimme sekä muihin
etuihin. Tsekkaa myös Lapikkaan blogi Lerpake https://lapikasblog.wordpress.com/lerpake/.

Mitä minun tulee tehdä ennen opiskelun alkua?
Ilmoittaudu läsnä olevaksi ja maksa ylioppilaskunnan jäsenmaksu – Maksu on kaikille läsnä
oleville opiskelijoille pakollinen! http://lyy.fi/opiskelijalle/jasenmaksut/
Kannattaa kurkata myös http://lyy.fi/opiskelijalle/uusi-opiskelija/
Tilaa opiskelijakortti hyvissä ajoin – Opiskelijakortilla saat opiskelijahintaiset ruuan sekä muita
lukuisia etuja ja alennuksia. Jos kortti ei kuitenkaan ole saapunut sinulle ennen opintojen alkua,
voit tulostetulla ylioppilaskunnan jäsenmaksukuitilla saada edullisen ruuan. Lataamalla Franksovelluksen saat opiskelijakorttisi heti puhelimeen! https://www.frank.fi/

Sinua odottavat ainutlaatuinen syksy ja antoisat opiskeluvuodet. Iloista ja
aurinkoista kesää sinulle. Nähdään elokuussa ja tervetuloa Lapin yliopistoon!
Kauniita kesäkelejä toivottaen ja elokuuta jo odottaen Vili, Tuomas, Antti, Johanna,
Emilia, Noora, Waltteri, Oona, Perttu ja Joonas.

