Hei uusi opiskelija!
Onnittelut opiskelupaikastasi ja tervetuloa Lapin yliopistoon opiskelemaan hallintotiedettä,
johtamista ja johtamisen psykologiaa!
Tänä vuonna tuutoreinasi toimivat toisen vuoden opiskelijat Lotta Lahtinen, Henna Nätynki, Jessi
Parkkinen sekä Sanni Sarimo. Olemme apunasi koko fuksivuoden ajan, totta kai tarvittaessa sen
jälkeenkin, ja meihin voit näin alustavasti ottaa yhteyttä Facebookissa, WhatsAppissa, sähköpostilla
tai puhelimitse. Lisäksi olemme luoneet teille 2018 vuoden fukseille oman Facebook-ryhmän,
jonka löydät nimellä “LY:n hallintotieteen, johtamisen ja johtamisen psykologian fuksit
2018”. Käy liittymässä ryhmään heti kun kerkeät, niin pääset alusta alkaen mukaan meidän
tuutoreiden sekä Lapin yliopiston järjestämiin tapahtumiin!
Opiskeluvuodet tulevat olemaan ikimuistoista aikaa elämässäsi, tämä ensimmäinen opiskeluvuosi
varsinkin, ja haluammekin siksi tuutoreinasi varmistaa, että saat siitä kaiken mahdollisen irti.
Olemme kehitelleet teille fukseille paljon ohjelmaa ensimmäisten orientaatioviikkojen ajaksi, koska
haluamme, että te kaikki pääsette mahdollisimman nopeasti ja helposti mukaan tähän ihanaan
yliopistopiiriimme. Haluamme parhaamme mukaan auttaa teitä pääsemään alkuun opinnoissanne,
rakentamaan arkea täällä Rovaniemellä sekä tutustumaan uusiin ihmisiin ja paikkoihin. Lisäksi me
tuutorit yritämme tehdä mahdollisimman paljon yhteistyötä niin opettajiemme, rakkaan
ainejärjestömme Remburssin eli “Rempan” ja sen hallituksen kuin muidenkin ainejärjestöjen
kanssa, mikä toivottavasti tulee poistamaan kaikenlaiset “kuilut” teidän uusien opiskelijoiden ja
näiden yhteisöjen väliltä.
Löydät halutessasi lisää tietoa ainejärjestöstämme Remburssi ry:n omilta nettisivuilta:
www.remburssi.weebly.com. Lisäksi samalla kun käyt Facebookissa liittymässä “LY:n
hallintotieteen, johtamisen ja johtamisen psykologian fuksit 2018” -ryhmään, voit käydä
tykkäämässä Remburssi ry:n Facebook-sivuista sekä liittyä myös Remburssin suljettuun ryhmään.
Opiskeluiden aloittamiseen liittyviä juttuja sekä muihin asioihin liittyviä neuvoja löydät Lapin
yliopiston nettisivuilta sekä muun muassa Lapin yliopiston ylioppilaskunnan, LYY:n, nettisivuilta.
Ja totta kai meiltä tuutoreilta voit kysyä apua koska tahansa!
Joten ei, kun vaan tutustumaan tulevaan yliopistoosi ja kotikaupunkiisi Rovaniemeen! Meihin
tuutoreihin pääset tutustumaan hieman jo tässä kirjeessä. Löydät esittelyistämme myös sähköpostit
ja puhelinnumerot, joiden kautta voit olla yhteydessä.
Tapaamme ensimmäisen kerran koko porukalla maanantaina 20.8. klo. 16:00!
Tapahtumapaikkana on Lapin yliopiston päärakennus (Yliopistonkatu 8). Ohjelmassa on hieman
tutustumisleikkejä sekä muuta mukavaa hengailua yhdessä.
Toivottavasti mahdollisimman moni teistä pääsee paikalle!
Odotamme innolla tapaamistasi elokuussa! Tervetuloa Lapin yliopistoon!
Terveisin, tuutorit Lotta, Henna, Jessi & Sanni.

Tuutoreiden esittelyt
Hola!
Minähän olen Lotta (Lode), 19-vuotias tyttö eteläisestä Raaseporista päin ja nyt toisen vuoden
opiskelija soveltavassa psykologiassa.
Olen tällainen hupsu ja kupliva persoona, joka tykkää puhua ja nauraa paljon.
Varmat paikat, joista minut yleensä löytää ovat yliopisto, urheiluopisto tai Halfmoonin tanssilattia.
Välillä käyn toki kotonakin ”vähän” nukkumassa (kevyitä 12 tunnin yöunia). Vapaa-ajallani
tykkään kirjoittaa, siivota, neuloa ja katsoa Greyn Anatomian vanhoja jaksoja. Lisäksi treenailen
paljon kun yritän olla jonkin sortin pikajuoksija. Saa tulla haastamaan! Voittoja mulla taitaa olla
tällä hetkellä 1 kpl kahdesta kaverien välisestä juoksukisasta, joten aika jännittäväksi menee jos
vedonlyöntiä haluaa laittaa pystyyn.
Sitten nämä ”vakavat” asiat tähän vielä… Olen siis myös mukana ainejärjestömme Remburssin
hallituksessa, toimin siellä varajäsenenä, joten minunkin kautta voi lähestyä hallitusta jos tulee
ehdotuksia tai mitä tahansa asiaa, joka halutaan viedä kuultavaksi :) Minulle saa tulla kyllä
muutenkin juttelemaan, en ole vielä koskaan ketään purrut sen seurauksena. Tai jos on huono päivä
niin saa tulla pyytämään, että näytän piristykseksi bravuurini (eli puhun ”Munamies” –äänellä), se
on auttanut ainakin joskus pahaan oloon. Eipä mulla muuta, tervetuloa Lapin yliopistoon! Kiva
nähdä teitä syksyllä! :)

lotta.lahtinen@outlook.com
0451362052

Morjesta pyttyyn!
Mie olen Henna, 20-vuotias naisenalku straight from Pello eli Tornionjokilaaksosta. Opiskelen
toista vuotta johtamisen psykologiaa parhaassa yliopistossa ja toimin myös parhaimman
ainejärjestön, Remburssin, hallituksessa edunvalvontavastaavana. Saan energiaa ihmisistä ja
tykkään rampata kaikenlaisissa kissanristiäisissä. Nauruni raikaa usein yliopiston ruokalasta, missä
vietän huolestuttavan monta tuntia päivästä. Olen yleensä aina vapaata ruokaseuraa! Päivittäisen
opiskelurutistuksen jälkeen tykkään käydä lenkkeilemässä ja kuntosalilla. Minut saa helposti
mukaan niin kahville kuin teatteriin tai ulos pelailemaan (yksille menemisestä puhumattakaan).
Opiskelijaelämä on parasta, ja siksi haluan taata, että just sulla on mitä loistavin fuksivuosi meillä
Lapin yliopistossa. Minuun voi olla yhteydessä aina, jos mielen päällä on jotain. Täällä Rollossa
teitä odottaa innokas joukko remppalaisia, jotka eivät malta odottaa uusiin opiskelijoihin
tutustumista. Kerätään kesä iloista mieltä ja nähdään ensi syksynä orientaatioviikkojen merkeissä!

henna.natynki97@gmail.com
044-3523624

Moikka uudet fuksit!
Mun nimi on Sanni, oon 22-vuotias ja toisen vuoden opiskelija johtamisen psykologiassa. Oon
kotoisin eteläisestä Suomesta, alunperin Kirkkonummelta. Tämä etelän tyttö päätti viime vuonna
lähteä Rovaniemelle opiskelemaan ja on tuntunut hyvältä viettää aikaa vaihteeksi toisella puolella
Suomea ihanissa Rollon maisemissa ja tunnelmissa. Yllätyin positiivisesti, miten tiivis yhteisö
Lapin yliopisto on ja uskon, että tekin tulette viihtymään! Ihmisenä olen hyväntuulinen ja välillä
suusta pääsee mitä sattuu höpsöjä lausahduksia, joissa ei ole mitään järkeä. Tähän on hyvä varautua,
sillä muuten musta kuulemma saa aika kunnollisen kuvan!
Opiskelun ohella vaalin vapaa-aikaa. Pidän juoksemisesta ja muusta urheilun harrastamisesta,
pitkistä kävelylenkeistä luonnossa, ruuanlaitosta, rilluttelusta tanssilattialla ja muuten vaan elämän
nauttimisesta ystävien ja perheen kanssa. Opiskelijana olen tunnollinen ja ahkera, mutta vain pakon
vaatiessa vietän koko päivän yliopiston kirjastossa istuen. Tykkään pitää huolta hyvinvoinnistani ja
jaksamisestani. Jos siis kaipaat vinkkejä opiskelussa jaksamiseen niin multa niitä saa!
Ihanaa kesää teille kaikille ja nähdään elokuussa!

sanni.sarimo@icloud.com
044-5257040
Fb: Sanni Sarimo

Hellou!
Mä oon Jessi, 21-vuotias nuori naisihminen Suomen oikeesta pääkaupungista eli Turust! Olen
toisen vuoden johtamisen psykologian opiskelija ja toimin meidän ainejärjestön Remburssin yhtenä
vapaa-aika- ja kulttuurivastaana.
Yliopistolla hengailun ja toki myös siellä aivot tulessa opiskelun ohella tykkään menevänä tyyppinä
ryntäillä paikasta toiseen minkä kerkiän. Mä en olis mä ilman liian nopeaa puhetahtia, laaduttomia
vitsejä, glitteriä, punaviiniä, kahvia ja loputtomia sarjamaratoneja. Kaiken tän hupitoiminnan lisäksi
tykkään liikkua ja kokkailla hämmentäviä keitoksia.
Viime syksy oli mulle yks parhaista asioista ikinä, enkä oo katunu päivääkään muuttoa Lapin
maisemiin. Odotan innolla, että tavataan toisemme ja tehdään yhdessä teidän fuksivuodesta paras
ikinä! Lokoisaa kesää toverit (oispa jo syksy)!

jessica.parkkinen@gmail.com
0444210297

