Fuksikirje 2017
Moikka uusi hallintotieteen, soveltavan psykologian tai johtamisen opiskelija ja suuret
onnittelut opiskelupaikan johdosta! Me tuutorit haluamme oppia tuntemaan teidät kaikki ja on
tärkeää saada teidät heti alusta asti osaksi tiivistä opiskelijayhteisöämme! Olemme perustaneet
Facebookiin ryhmän ’’LY:n hallintotieteen, soveltavan psykologian ja johtamisen fuksit
2017’’, joten käythän lisäämässä itsesi ryhmään. Toivottavasti olette kaikki Facebookissa, sillä
suurin osa tiedottamisesta tapahtuu ryhmän kautta.

Koulutusohjelmasta ja valinnoista kuulet syksyn alussa ja löydät tietoa myös opinto-oppaasta
ja yliopiston nettisivuilta. Ensimmäisen vuoden jälkeen oletkin saanut kattavan kuvan kaikista
pääaineista, mutta ohessa ehdit opiskella myös sivuaineita! Ainejärjestömme Remburssi ry
tarjoaa sinulle laajan tukiverkon opintojesi avuksi ja jo nyt kannattaa käydä tutustumassa
nettisivuihimme www.remburssi.fi. Sivujen kautta voit lukea esimerkiksi aikaisempien
vuosien fuksien kokemuksista, olennaisia tietoja opiskelusta tai tutustua paremmin Remburssin
toimintaan. ”Remppa” hoitaa niin edunvalvontaa, työelämäyhteyksiä kuin erilaisia
tapahtumiakin. Muistathan hommata opiskelijakortin hyvissä ajoin saatuasi tiedon
opiskelupaikasta samoin kuin hakea KELA:lta opintotukea ja yleistä asumistukea, sillä
molemmat

palvelut

ruuhkautuvat

syksyisin.

www.myfrank.fi

tarjoaa

lisätietoa

opiskelijakortista ja sen tilaamisesta.

Me tuutorit olemme suunnitelleet teille kaikenlaista kivaa ohjelmaa aloitusviikolle ja saattekin
ohjelman jo etukäteen Facebookiin heti sen valmistuttua. Laita kuitenkin kalenteriisi jo
maanantai 21.8, sillä silloin tapaamme ensimmäistä kertaa koko fuksiporukalla. Tarkoituksena
on viettää mukava ilta yhdessä rennolla meiningillä ja tutustua toisiimme! Tavataan
Kansanpubissa (Kansankatu 15) klo 16:30 Osa tuutoreista lähtee yliopiston pääovien edestä
kävellen klo 16:00 kohti Kansanpubia, eli mikäli paikka ei ole tuttu, liity ihmeessä mukaan
kävelemään, meidät tunnistaa mustista haalareista! Mikäli et pääse osallistumaan tähän, no
worries - ehdit kyllä myöhemminkin mukaan opiskelijarientoihin!

Loppuun vielä, koska opiskelijakorttien saapumisessa voi mennä aikaa ja jos aiot syödä
yliopistolla heti ensimmäisinä päivinä opiskelijahintaan, varaa mukaasi postissa sinulle tullut
opiskelijatodistus. Sitä näyttämällä saat opiskelijahintaisen ruuan yliopiston ravintoloissa.

Lopusta löydät meidän yhteystiedot. Jos mieleesi tulee kysyttävää mistä tahansa, feel free to
ask!  Innolla tapaamistannee odotellen, tuutorinne Margarita, Erika, Jere ja Iiris.

Margarita ” Magge” Anthopoulou
050 5610478
margarita.anthopoulou@gmail.com
Snapchat: itsmaggie

Erika ” Ertsu” Partanen
0458047122
eerika.partanen@gmail.com
Instagram: erikapartanen

Jere ” Jörö, Jertsu” Kokko
0509107922
jekke23@gmail.com
Instagram: kokko_jere

Iiris ”Iikku” Korhonen
0440506069
iiris.korhonen96@gmail.com
Instagram: pikkuiikku

