Tuleville Lapin yliopiston oikeustieteen opiskelijoille,
Onnittelut teille kaikille uusille Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan
fukseille! Viimekeväinen aherrus on palkittu sisäänpääsyllä ja saatte vihdoin
kääntää katseenne kohti tulevaa syksyä. Olemme varmoja, että tulette
nauttimaan siitä täysin rinnoin!
Me allekirjoittajat olemme teidän opiskelijatuutoreitanne ensi syksylle.
Jokaisella teistä tulee olemaan ensi syksynä oma opiskelijatuutori sekä oma
fuksiryhmä, jonka kanssa tulette tutustumaan syksyn aikana yliopistoopiskeluun sekä vapaa-ajan mahdollisuuksiin täällä Lapin pääkaupungissa,
Rovaniemellä.
Tulevaan syksyyn ja yliopisto-opintoihin kannattaa valmistautua jo nyt.
Muistakaa ottaa opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautua läsnäolevaksi ensi
lukuvuodelle opintopolku.fi:n kautta ajoissa. Suosittelemme myös
opintotukihakemuksen ja opiskelijakorttihakemuksen tekemistä jo kesän aikana,
jotta pääsette nauttimaan opiskelijaeduistanne täysimääräisesti heti lukuvuoden
alussa. Älkää myöskään unohtako hankkia itsellenne asuntoa täältä
Rovaniemeltä.
Opiskelu yliopistossa tulee olemaan erilaisempaa ja itsenäisempää kuin se on
tähän mennessä ollut. Tästä ei kannata kuitenkaan murehtia vielä – tulemme
kertomaan teille kaiken tarvitsemanne informaation syksyn orientoivilla
viikoilla. Lisäksi suosittelemme perehtymistä Lapin yliopiston kotisivujen
uudelle opiskelijalle -osioon, josta löydätte paljon hyödyllistä informaatiota
ennen koulun alkua. (http://www.ulapland.fi/FI/Opiskelu/Uudelle-opiskelijalle)
Tuleva syksy ja opiskeluvuotenne tulevat olemaan myös muuta kuin luennoilla
ja kirjastossa istumista sekä tenttikirjan pänttäämistä. Vapaa-ajan viettoon
mahdollisuuksia Rovaniemellä löytyy paljon ja vapaa-aika onkin tärkeää oman
jaksamisen kannalta. Ensimmäiset viikot tulevat olemaan opintojen puolesta
rentoja, joten alkusyksystä kannattaakin ottaa irti kaikki tulevasta
Fuksihärdellistä! Jokaisella tuutoriryhmällä tulee olemaan omia tapaamisia
unohtamatta mm. Artiklan, ELSA:n ja LYY:n järjestämiä tapahtumia.
Tekeminen ei tule todellakaan loppumaan kesken! Kannustammekin siis
tutustumaan omiin fuksikavereihin sekä vanhempiin tieteenharjoittajiin syksyn
aikana.
Olemme perustaneet Facebookiin Lapin oikeustieteellisen fuksit 2017 -ryhmän,
johon suosittelemme liittymään. Ryhmä on tarkoitettu kaikille teille fukseille,
meille tuutoreille, fuksikapteeneille ja muille Artiklan toimijoille. Sieltä tulette
saamaan informaatiota syksyä varten ja voitte kysyä mieltänne askarruttavia

kysymyksiä jo kesän aikana. Älkää myöskään säikähtäkö, jos saatte meiltä
tuutoreilta kaveripyynnön Facebookissa!
Voitte olla meihin kaikkiin yhteydessä kysymyksessä kuin kysymyksessä. Me
tuutorit olemme teitä fukseja varten. Syksyllä tunnistat meidät
bolognanpunaisista haalareistamme, joten tule nykäisemään meitä hihasta, jos
jokin painaa mieltäsi.

Nähdään syksyllä, me odotamme sitä jo innolla!
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