Tervehdys audiovisuaalisen mediakulttuurin opiskelijatuutoreilta
Onneksi olkoon opiskelupaikkanne johdosta! Pääsette aloittamaan akateemista uraanne Lapin yliopistossa –
olette siis päässeet korkeakouluopiskelijaksi, korkeakouluopiskelijan paikalle.
Tuleva vuosi tulee olemaan sukellus teoriaan ja käytäntöön, tällä monimuotoisella, mielenkiintoisella ja välillä
hieman mystiselläkin alalla. Audiovisuaalinen mediakulttuuri tarjoaa suuntautumista taiteeseen, tieteeseen ja
tuotantoon. Tulemme olemaan tukena teidän opiskelujenne ohessa, niin että saatte opiskeluistanne
mahdollisimman paljon irti. Meiltä voitte kysyä kaikessa opiskeluun liittyvässä (ja läheltä liippaavassa)
asiassa, mikä vähänkin mietityttää. Ei ole olemassa tyhmiä kysymyksiä.
Samalla tulette sulautumaan osaksi yliopistomme opiskelijayhteisöä. Yliopistomme tarjoaa myös paljon
sisäisen vaikuttamisen mahdollisuuksia. Kaikilla on mahdollisuus osallistua ainejärjestötoimintaan,
ylioppilaskunnan hallitukseen sekä monenlaiseen järjestötoimintaan yliopiston sisällä ja ulkopuolella.
Järjestötoiminta voi olla mukavaa harrastuksen ympärille kehittyvää toimintaa, kuten se on esimerkiksi Lapin
ylioppilasteatterissa ja Lucida Intervalla – Lapin ylioppilaskuorossa. Järjestötoiminta on yliopistopiireissä
yleistä, ja hyvä tapa myös tutustua uusiin ihmisiin. Samalla saa myös arvokasta järjestötoimintakokemusta.
Harrastusmahdollisuuksiakin löytyy Rovaniemeltä runsaasti. Ylioppilaskuoro ja ylioppilasteatteri
mainittiinkin. Ylioppilasteatterilla on mahdollista näytellä ja päästä mukaan tekemään opintojammekin
sivuavaa teatteritekniikkaa (valot, äänet, lavastus yms.) tai jopa tuottamista, ohjaamista ja käsikirjoittamista.
Lisäksi suosittelemme teitä hankkimaan sporttipassin, minkä avulla pääsette harrastamaan edullisesti
pallopelejä, monipuolista ryhmäliikuntaa, kuntosalia ja saada alennusta monista liikuntamahdollisuuksista,
kuten uinnista ja kiipeilystä. Jos haluatte aloittaa opiskeluvuotenne Rovaniemellä vähän erikoisemmalla lajilla,
(kuten teidän Juho-tuutori teki fuksina) suosittelen teitä hakemaan yliopiston kirkkovenesoutujoukkueeseen.
Pääsette tällöin kisaamaan muutaman harjoituskerran jälkeen ammattikorkeakoululaisia vastaan vuotuisesti
järjestettävässä suotukilpailussa. Aiempaa soutukokemusta ei tarvita – vain jaksavia ja halukkaita soutajia niin
pääsemme näyttämään ammattikorkealle tässä hyvän mielen kilpailussa.
Rovaniemen maantieteestä sen verran, että matkat ovat kävellen pitkähköjä ja aikaa vieviä esimerkiksi joen
toiselta puolelta yliopistolle. Suosittelemmekin pyörän hankkimista, tai vaikka omalla autolla kulkemista, jos
haluaa säästää aikaa matkoilla. Myös paikallisbusseilla voi kulkea, mutta hinnat ovat melko kalliit ja byrokratia
opiskelijan sarjakortissa on ainakin ennen ollut hankalahkoa. Rovaniemellä on hyvät puitteet myös
talvipyöräilylle. Tällöin on kuitenkin panostettava lämpimään pukeutumiseen – erityisesti korvat, kämmenet
ja kasvot on hyvä suojata. Talvipyöräilijän kannattaa myös hankkia turvallisuutta lisäävät nastarenkaat, ainakin
toiseen renkaaseen.
Ainejärjestöt järjestävät lisäksi paljon opiskelijatapahtumia. On erilaisia illan viettoja, pizzaperjantaita, bileitä,
baarikierroksia ja rastikisoja. Kannattaakin liittyä ainejärjestömme TAO ry:n Facebook-sivulle, sekä
audiovisuaalisen mediakulttuurin opiskelijoiden FB-sivulle sekä fuksiryhmämme FB-sivuille, niin saatte tietoa
erilaisista tapahtumista. Pistäkää myös viestiä, jos ette ole liittyneet Facebookiin, niin saamme tietoa välitettyä
muuten teille.
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