Heippa fuksi!
Onneksi olkoon opiskelupaikan saamisesta, ja
tervetuloa aloittamaan opinnot Muoti, Tekstiilitaide
ja Materiaalitutkimus- koulutuslinjalla!
Me ollaan teidän tuutorit Roosa, Viivi ja Tilda! Me
ollaan ottamassa teidät vastaan Lapin Yliopistoon
ja autetaan teidät opintojen alkuun ja kotiutumaan
Rovaniemelle! Meihin voit aina olla yhteydessä
opintoihin liittyvistä asioista.
Heti alkuun kannattaa
liittyä
Whatsappryhmään, mistä löydät
muut sun kanssa aloittavat
muodin, tekstiilitaiteen
ja materiaalitutkimuksen
opiskelijat!
Linkki löytyy tosta:

s
Tä

on
mu
uten me!

https://chat.
w h a t s a p p. c o m /

Tässä heti alkuun pari hommaa mitkä kannattaa
hoitaa valmiiksi ennen kun opinnot alkaa:
1.

Ota

opiskelupaikka

vastaan

2.

Maksa ylioppilaskunnan (LYY) maksu ja aktivoi
yliopiston käyttäjätunnukset.

3.

Ilmottaudu
nettisivuilta.

4.

Hanki opiskelijakortti, joko fyysinen tai sähköinen
osoitteesta Frank.fi.

5.

Hae asuntoa. Domus Arctica – säätiö eli DAS tarjoaa
Rovaniemellä edullisia ja viihtyisiä opiskelijaasuntoja, joihin kannattaa halutessaan hakea
mahdollisimman nopeasti. Vuokra-asuntoja voi etsiä
myös Tori.fi, Vuokraovi.fi, Facebookin Vuokraasunnot
Rovaniemi-ryhmästä
sekä
lyy.fi/
vapaat-asunnot.

6.

Hae Kelalta opintotukea ja asumistukea sekä
tarvittaessa opintolainaa.

7.

Liity Facebookissa TAOn Fuksit 2022 -ryhmään.
TAO on yhteinen Taideaineiden ainejärjestö, josta
tulet kuulemaan syksyllä lisää.
Löydät siihen linkin tästä!

läsnäolevaksi

opintopolussa.

Lapin

Yliopiston

https://www.facebook.com/groups/5265638530185358/

Pari juttua meistä!
Moikka! Mä oon Viivi ja opiskelen Mutea toista
vuotta. Mulle Rovaniemi oli jo tuttu kaupunki
ennen opiskeluja, mutta opiskelujen alkamisen
jälkeen on ollu parasta tutustua ihan uusiin
ihmisiin ja löytää uusia harrastuksia! Oon
etenki ollu mukana ainejärjestötoiminnassa ja
teatterihommissa! Ootan innolla että pääsee
tutustumaan teihin syksyllä!
Puh: 044 275 2663
vkorkeas@ulapland.fi

Helou! Mää oon Tilda, kavereiden kesken
Tilli, ja opiskelen täällä toista vuotta muotia,
tekstiilitaidetta ja materiaalitutkimusta. Eniten
mua tällä alalla kiinnostaa materiaalitutkimus
sekä muoti. Oon alun perin Kuopiosta
kotoisin, mutta asunut enne Rolloon muuttoa
muutaman vuoden Levillä. Parasta Rollossa on
ystävät, harrastus mahollisuudet sekä opiskelu
tapahtumat! Tervetuloa Lapin Yliopistoon!
Puh. 0408654372
tilkinnu@ulapland.fi

Moikku ja onnea opiskelupaikasta! Mä
oon Roosa, 21-vuotias toisen vuoden mute
-opiskelija. Oon alkujani Etelä-Pohjanmaalta, ja
muutamien kiertoteiden kautta päädyin tänne
Rovaniemelle! Superkiva päästä tutustumaan
teihin fukseihin, pian nähdään<3
Puh. 0440240216
rpassi@ulapland.fi

