MOIKKA, VUODEN 2022 FUKSI!
Hurjasti onnea opiskelupaikan johdosta, ja tervetuloa Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan
värikkääseen joukkoon! Mahtavaa, että tulet liittymään osaksi meidän kuvataidekasvatuksen
opiskelijoiden, eli tuttavallisemmin KUVOjen, porukkaa.
Rovaniemi on kotoisa opiskelijapaikkakunta, jossa kulttuuri ja luonto löytyvät läheltä. Kaupunkimme
houkuttelee kävijöitä ympäri maailmaa. Kesällä meitä valaisee Lapin yötön yö, ja talveksi ilmestyvät
paksut, hohtavat hanget sekä revontulet. Opiskelupaikkana Lapin yliopisto on lämminhenkinen ja
monipuolinen – sekä tieteet että taiteet yhdistyvät meillä saman katon alle. Opiskelijayhteisömme on
tiivis ja turvallinen, ja jokainen saa olla täällä oma itsensä. Meidän tuutoreiden lisäksi sinut ottaa
syksyllä avosylin vastaan Lapin yliopiston ylioppilaskunta LYY sekä Taiteiden tiedekunnan ainejärjestö
TAO.
Tuutoriporukka koostuu eri vuosikurssin opiskelijoista, mutta me ollaan kaikki oltu joskus fukseja
jännittämässä uuden vaiheen alkua. Meille saa esittää kysymyksiä mistä tahansa mieltä enemmän tai
vähemmän painavasta. Yhteystietomme löytyvät kirjeen loppupuolelta. Onnittelut vielä, ja kuullaan
sekä nähdään sitten viimeistään elokuussa orientaatioviikolla!

Fuksin To Do -lista
Ilmoittaudu läsnäolevaksi lukuvuodelle. Maksa ilmoittautumisen yhteydessä Lapin yliopiston
ylioppilaskunnan jäsenmaksu. Lisätietoja:
https://www.ulapland.fi/FI/Opiskelu/Opintojen-aikana/Lukuvuosi-ilmoittautuminen-ja-opetusperiodit
Hae opinto- ja asumistukea Kelalta
https://www.kela.fi/opintotuki
https://www.kela.fi/yleinen-asumistuki
Hae mahdollista opintolainaa. Lisätietoja:
https://www.kela.fi/opintotuki-opintolaina
Hae opiskelijakorttia
Asunnon hakeminen kannattaa aloittaa heti! Lapin yliopisto sijaitsee Rantavitikan alueella noin 2
kilometrin päässä keskustasta. Esimerkkejä mukavista yliopiston läheisyydessä sijaitsevista asuinalueista
ovat Rantavitikka, Viirinkangas ja keskusta. Rovaniemen opiskelija-asuntoihin voit hakea asumaan Domus
Arctica -säätiön (DAS) välityksellä. Varmuuden vuoksi suosittelemme hakemaan heidän kauttaan
soluasuntoa, vaikka lähtökohtaisesti toiveissa olisikin oma kämppä, sillä kesällä ja syksyllä kysyntä on
kovaa. Hyödyllisiä sivustoja avuksi asunnon hankkimiseen:
https://www.das.fi/fi
https://lyy.fi/vapaat-asunnot/
https://kas.fi/vuokra-asunnot/rovaniemi
Muita sivustoja: tori.fi, vuokraovi.com, oikotie.fi
Maksa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu Kelalle. HUOM! Kela ei lähetä tästä erillistä laskua,
joten huolehdithan itse maksun kuntoon määräajassa. Lisätietoja:
https://www.kela.fi/korkeakouluopiskelijan-terveydenhoitomaksu
Liity halutessasi TAO:n uusien fuksien Facebook-ryhmään:
https://www.facebook.com/groups/5265638530185358/
Ota yhteyttä johonkin meistä tuutoreista viestillä tai sähköpostilla, niin lisäämme sinut teille luotuun
WhatsApp-ryhmään! Linkkiä emme tähän jaa, jotta ryhmä ei täyty boteilla :)

ME, KUVOTUUTORIT
Ruu Kumpulainen
Moi, mä oon Ruu! Ikää mulla on 28 vuotta, ja ens
vuonna edessä 5. opiskeluvuoden aloitus.
Kandivaihe on siis jo jäänyt taakse ja
maisteriopinnot hyvässä vauhdissa. Omasta
fuksivuodesta on aikaa, mutta yliopistoelämä ja sen
käytänteet on ehtinyt tulla sitäkin tutummiksi.
Tykkään muun muassa teestä, nallekarhuista,
videopeleistä ja käsitöistä. Super hauska tutustua!
Yhteystiedot:
rukumpul@ulapland.fi
0409639883
(Laitathan WhatsApp-viestin tai tekstarin, en yleensä
vastaa tuntemattomien puheluihin :D)

Meri-Tuuli Kumpunen
Heipparallaa! Mun nimi on Meri-Tuuli ja oon
tuutorina nyt ensi kertaa. Iältäni oon 21-vuotias ja
opiskelen toista vuotta kuvataidekasvatusta, joten
fuksivuosi on hyvin vielä muistissa. Tykkään vapaaajalla käyttää aikaa sarjojen katsomiseen, kavereiden
kanssa olemiseen, pelailuun ja kirppisten kiertelyyn.
Nähdään syksyllä!
Yhteystiedot:
mkumpune@ulapland.fi
0451783803
(Toivon WhatsAppin kautta yhteydenpidon!)

ME, KUVOTUUTORIT
Silja Peltola
Moi kaikki! Mä oon Silja ja oon 24-vuotias. Aloitan
syksyllä kolmannen vuoden kuvo-opiskelijana eli
kandin teko on edessä. Kouluhommien lisäksi
taiteilen, luen kirjoja, vietän aikaa kavereiden
kanssa, sekä reippailen ympäri Rovaniemeä mun
koiran kanssa. Onnittelut loistavasta
opiskelupaikasta ja nähdään syksyllä!
Yhteystiedot:
silpelto@ulapland.fi
0440619172
(Laita WhatsApp-viestiä menemään, jos tulee
mitään kysyttävää 😊)

Mimma Meling
Heips! Mä oon Mimma. Oon 21-vuotias entinen
etelän asukki. Aloitan just toisen vuoden opinnot,
joten fuksivuosi on kirkkaasti muistissa vielä. Mä
tykkään kirjoista, maalaamisesta, klassisesta
musiikista ja tatuoinneista. Ihanaa tavata teidät!
Yhteystiedot:
mmeling@ulapland.fi
0403561080
(Viestillä saa parhaiten kiinni)

