Hei!

Onneksi olkoon opiskelupaikan saamisesta uniikkiin ja ainutlaatuiseen matkailututkimuksen
koulutusohjelmaan Lapin yliopistossa! Me olemme teidän opiskelijatuutorinne Ines,
Katariina ja Kirsi. Tehtävämme on auttaa teitä kaikissa opiskeluun ja opiskeluelämään
liittyvissä asioissa aloittaessanne opintonne täällä Suomen pohjoisimmassa yliopistossa.

Rovaniemi on sympaattinen ja opiskelijaystävällinen kaupunki. Pyrimmekin parhaamme
mukaan saamaan teidät sopeutumaan uuteen kotikaupunkiinne mahdollisimman hyvin.
Tapaamme teidät ensimmäisen kerran tiistaina 21.8. yliopiston päärakennuksessa, josta
siirrymme Fellman-saliin. Olemme teitä aulassa vastassa. Tunnistatte meidät päällämme
olevista tummansinisistä haalareista.

Ensimmäisellä viikolla pääsette tutustumaan yliopistoon ja sen käytäntöihin, Rovaniemeen
kaupunkina, meihin sekä tietysti uusiin opiskelijatovereihinne. Ensimmäisten viikkojen
ohjelmaan kuuluu myös erilaisia rentouttavia aktiviteetteja ja illanviettoja auttamaan
opiskelijayhteisöön tutustumista.

Jokaisella pääaineella on oma ainejärjestönsä, jonka tarkoituksena on jäsentensä etujen
valvominen ja tukeminen sekä mukaansatempaavien tapahtumien järjestäminen.
Matkailututkimuksen ainejärjestö on nimeltään Jalot Villit ry, johon voitte tutustua
osoitteessa www.jalotvillit.net. Jäsenmaksu on 50€, ja se mahdollistaa osallistumisen
toimintaan ja tapahtumiin koko opiskelujen ajan. Muistakaa liittyä myös Lapin yliopiston
ylioppilaskunnan eli LYY:n jäseneksi (www.lyy.fi). Näin olette oikeutettuja
opiskelijakorttiin, jolla pääsette nauttimaan runsaista opiskelija-alennuksista ja -eduista.
Ennen opiskelijakortin saamista saatte kaikki alennukset jäsenmaksukuittia vastaan. Ottakaa
kuitti mukaan jo ensimmäisenä päivänä, niin saatte yliopistolla lounaan opiskelijahintaan.
Kannattaa myös käydä tutustumassa Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n kotisivuihin
osoitteessa www.yhteiskunta-ala.fi ja liittyä halutessasi ammattiliiton jäseneksi.

Opiskelija-asuntoja Rovaniemellä vuokraa esimerkiksi Domus Arctica –säätiö.
Asuntohakemuksen voi jättää osoitteessa https://www.das.fi/fi.

Kannattaa ladata puhelimeen Tuudo -sovellus, jota käytetään yliopiston Haka-tunnuksilla.
Tuudo synkronoituu Weboodin kanssa ja auttaa teitä seuraamaan kurssi-ilmoittautumisianne,
suorituksianne ja löytää jopa puolestanne oikean luentosalin.

Facebookista löydätte luomamme Matkailututkimus 2018 -ryhmän, johon voitte liittyä.
Ryhmässä voitte tutustua toisiinne jo etukäteen ja kysyä asioista liittyen opiskeluun tai

yleensäkin elämään Rovaniemellä. Ryhmän kautta tulee myös infoa liittyen muun muassa
erilaisiin tapahtumiin ja vaikutusmahdollisuuksiin yliopistossa.

Jos ryhmään liittymisessä tai ihan mihin tahansa muuhun liittyen on kysyttävää, ota rohkeasti
yhteyttä meihin!

Aurinkoisin terveisin,

Ines Palmroth 045 652 5206 ipalmrot@ulapland.fi
Katariina Lehtonen 050 326 3656 katariina-lehtonen@hotmail.com
Kirsi Kuusisto 044 978 9837 kikuusis@ulapland.fi

