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Onnea uudesta opiskelupaikasta ja tervetuloa meille opiskelemaan hallintotieteitä,
johtamista ja johtamisen psykologiaa!
Fuksivuosi on ainutlaatuinen kokemus ja tulet muistelemaan sitä lämmöllä koko
elämäsi! Sinun ei tarvitse tietää yliopistoelämästä etukäteen mitään, sillä me tuutorit
olemme täällä teitä varten ja opastamme teidät vilkkaan fuksisyksyn läpi!
Tuutoreina tänä vuonna toimii Tapio Aaltonen, Ronja Hyttinen, Jesse Häyhä, Sara Toivo,
Maikki Toskala ja Emmi Åhman. Älä epäröi ottaa yhteyttä meihin matalallakin
kynnyksellä asiassa kuin asiassa. Meidät tavoittaa Facebookista, Whatsappista ja
sähköpostitse. Olemme myös luoneet meille yhteisen Facebook-ryhmän “LY:n
hallintotieteen, johtamisen ja johtamisen psykologian fuksit 2022”, johon
kannattaa liittyä mahdollisimman pian. Tiedotamme ryhmässä tapahtumista ja
ajankohtaisista asioista. Ryhmään julkaistaan fuksin käsikirja, josta löydät kaikki tärkeät
asiat liittyen opiskeluun sekä opiskelijaelämään. Myös Facebook-ryhmään tulee
elokuun alussa linkki yhteiseen Whatsapp-ryhmään, mutta jos et käytä
Facebookia laita viestiä Emmille (0445050049) niin hän lisää sinut ryhmään!
Löydät halutessasi tietoa ainejärjestöstämme Remburssista, eli “Rempasta”, Remburssi
ry:n nettisivuilta: www.remburssi.fi.Muista mennä seuraamaan Remburssia myös
Instagramissa: @remburssiry ja TikTokissa: @remburssiry. Meidät tuutorit ja kaikki muut
remppalaiset tunnistaa mustista haalareista.
Tapaamme ensimmäisen kerran juuri ennen orientaatioviikon alkua maanantaina
22.08.2022 klo 17 Lapin yliopistolla pääovien edessä (Yliopistonkatu 8). Meidät
tunnistat mustista haalareista. Ohjelmassa on tutustumista ja muuta mukavaa
hengailua yhdessä.
Odotamme innolla teidän tapaamistanne! Vielä kerran tervetuloa Lapin yliopistoon!

Vahvista opiskelupaikkasi opintopolussa ja ilmoittaudu
läsnäolevaksi lukuvuodelle 2022-2023
Tutustu Kelan antamiin opiskelijan etuuksiin osoitteessa
https://www.kela.fi/opiskelijat-pikaopas
Hanki opiskelijakortti lataamalla puhelimeen Pivo tai
Tuudo. Näihin kirjautumiseen tarvitset opiskelijanumerosi,
jonka näet hyväksymiskirjeestäsi

Keitä me olemme?

Morjesta!
Oon Tapio (Tapsa) ja 22-vuotias toisen vuoden opiskelija.
Meitsi on kotoisin Turusta ja Rovaniemelle kotiutuminen
on ollut erittäin vaivatonta ja tykännyt koko
paikkakunnasta. Täällä on ihmisen hyvä olla!
Meillä on Remburssissa varsin mahtava jengi kasassa ja
uudet fuksit otetaan todella innolla vastaan. Tyhmiä
kysymyksiä ei ole tunnetusti olemassa joten aina kun joku
askarruttaa niin kyselyä vaan.
Pidetään hauska fuksivuosi porukalla, kohta nähdään
Tapio Aaltonen (tapaalto@ulapland.fi)

Heippa!
Mie oon Ronja, 22-vuotias toisen vuoden opiskelija. Tulin
Rolloon Kouvolasta asti, mutta rakastuin tähän kaupunkiin
heti. Tiedän omasta kokemuksesta miten jännittävää ja
jopa pelottavaa opiskelujen alottaminen voi olla, joten
multa saa aivan vapaasti kysyä myös niitä ”tyhmiä”
kysymyksiä. Odotan innolla, että päästään tutustumaan!
Onnea opiskelupaikasta ja pian nähdään!
Ronja Hyttinen (rohyttin@ulapland.fi)

Haloo!
Mun nimi on Jesse Häyhä, olen 23-vuotias toisen vuoden
opiskelija. Oon kotoisin Etelä-Pohjanmaalta Lapualta, mutta
pari edellistä vuotta asuinTampereella opiskellen musiikkia.
Vuosi sitten elokuussa muutin Rolloon ja täytyy sanoa, että
se oli aikamoinen suunnanmuutos elämälle. Koskaan
aiemmin en ollut käynytkään Oulua pohjoisempana, joten
kieltämättä hiukan hirvitti hypätä suoraan pohjoiseen ilman
mitään kosketuspintaa. Mutta se hyppy kannatti tehdä.
Lappi on tehnyt todella suuren vaikutuksen luontonsa ja
ihmistensä ansiosta. Eli ei siis hätää jos nyt vielä hirvittää,
peljättää tai mietityttää maisemanvaihdos. Me tuutorit
olemme teitä täällä vastassa ja pyrimme tekemään
voitavamme, jotta saisitte elämänne parhaan fuksivuoden ja
mahdollisimman pehmeän laskun opiskelijaeloon. Onnea
vielä kerran opiskelupaikasta!
Syksyä ja teihin tutustumista odotellessa, nähdään pian!😀
Jesse Häyhä (jeshayha@ulapland.fi)

Moikka!
Mie oon Sara, 28-vuotias toisen vuoden opiskelija. Oon
kotoisin Jyväskylästä, mutta Rolloon muutin Vaasasta
muutamien työvuosien jälkeen. Oon ollu superiloinen
muutettuani tänne opiskelemaan; Rollo on aivan ihana ja
symppis kaupunki ja Lapin yliopisto on tosi yhteisöllinen !
Vaikka itelläkin uus elämäntilanne jännitti, niin tänne on ollu
helppo sopeutua ja täällä myös viihtyy
Tosi kiva päästä tutustumaan teihin, onnittelut vielä
opiskelupaikasta ja syksyllä nähdään !
Sara Toivo (stoivo@ulapland.fi)

Moikka!
Oon Maija-Kerttu, tutummin Maikki, 23-vuotias toisen
vuoden opiskelija. Rovaniemelle muutin Espoosta
muutaman töissä vietetyn välivuoden jälkeen eli
muuttomatka oli pitkä ja elämänmuutos iso, mutta
päivääkään en ole katunut Rolloon ja yliopistoelämään
sopeutumisessa oli omana fuksivuonna tuutoreilla valtava
merkitys, ja haluankin olla auttamassa myös teitä
viihtymään ja pääsemään kiinni opiskelijaelämään uudessa
elämäntilanteessa. Mahtavaa päästä tutustumaan teihin
kaikkiin ja näyttämään meidän yhteisöllisen yliopiston sekä
ainejärjestö Remburssin meininkiä!
Onnea siis vielä opiskelupaikasta ja nähdään syksyllä! :)
Maikki Toskala (mtoskala@ulapland.fi)

Heippa!
Mä oon Emmi 22-vuotias kandidaatintutkielman kirjoitusta
aloitteleva toisen vuoden johtamisen psykologian
opiskelija. Oon niin innoissaan, että päästään näyttämään
teille uusille fukseille millaista on opiskella ja elää Rollossa!
Olen alunperin Joensuusta, mutta oon asunut ennen näitä
opintoja Savonlinnan ja Jyväskylän suunnilla. Rovaniemelle
muuttaminen oli jännittävää, mutta todellakin ylitti kaikki
mun odotukset. Tuleva fuksivuosi ja ehkä jopa uudelle
paikkakunnalle muutto varmasti herättää kaikenlaisia
tunteita, mutta just sen takia me tuutorit ollaan täällä teitä
varten jeesimässä uuden elämänvaiheen
käynnistämisessä!
Parasta, että päästään tekee kaikki yhdessä ikimuistoinen
fuksivuosi, nähdään pian
Ps. olen itse tullut väyläopintojen kautta Lapin yliopistoon,
joten jos sulla on mitään kysyttävää siihen liittyen niin laita
sähköpostia!
Emmi Åhman (eahman@ulapland.fi)

:llä Rempan tuutorit Tapsa, Ronja,
Jesse, Sara, Maikki ja Emmi

