TUUTORKIRJE
Hellurei, sinä soveltavan taiteen fuksi!
Tervetuloa opiskelemaan soveltavan taiteen koulutusohjelmaan tänne Lapin
yliopistoon! Suuret onnittelut opiskelupaikasta lienee paikallaan. Te, mukaan
lukien sinä, muodostatte kaikkien aikojen toisen (2.) fuksiryhmän soveltavan
taiteen kandiohjelmassa. Me, tuutorinne Anna (she/her) ja Liina (they/them),
olemme se ensimmäinen aalto, tiedämme siis kaiken soveltavasta taiteesta ja
sen opiskelusta. (Not.)
Pyrimme parhaamme mukaan jakamaan tietämyksemme kanssanne, olipa se
sitten itse soven opiskeluun, Lapin yliopistoon, Rovaniemeen tai ihan yleiseen
olemiseen liittyvää. Kaikkea mieltä askarruttavaa saa siis kysyä, ja mikäli meiltä
ei tyydyttävää vastausta tipu, selvitetään yhdessä hommat kuosiin!

Tähän upeaan kirjeeseen olemme koostaneet listan asioista, jotka
helpottavat opintojen aloitusta huomattavasti. Extrahuomiota
suosittelemme kiinnittämään kohtaan kaksi (2): mikäli sinulla on whatsapp,
on se kokemuksemme mukaan helpoin, nopein ja vaivattomin tapa
kommunikoida sove-tovereiden kesken. Tulette olemaan toisillenne se
ensisijainen tiedon lähde sekä tuki ja turva.

Anna Pyhtilä
apyhtila@ulapland.fi
0456967889

Liina Martikainen
lmartika@ulapland.fi
0404131143

Sove-fuksin checklist:
- Ilmoittaudu läsnä olevaksi lukuvuodelle ja maksa Lapin yliopiston ylioppilaskunnan
jäsenmaksu. LYYn toimintaan voi tutustua tarkemmin osoitteessa lyy.fi Maksa myös
pakollinen YTHS-maksu Kelan verkkoasioinnissa.
- Liity soveltavan taiteen 2. vuosikurssin WhatsApp-ryhmään tästä linkistä
https://chat.whatsapp.com/BRMxF0RzT9WJ48wFLi9Pgs ! Suosimme ryhmää soven
epävirallisena tiedotuskanavana. Ryhmässä saa ja voi panikoida, fiilistellä, kysyä kysymyksiä ja
vaihtaa kuulumisia erityisen matalalla kynnyksellä. <3
Mikäli sinulla ei ole WhatsApp-sovellusta tai et halua käyttää sellaista, voit olla meihin
yhteydessä sähköpostilla.
- Muista hakea opintotukea ajoissa! Hakeminen tapahtuu Kelan verkkoasioinnin kautta.
Opintotukea myönnetään korkeintaan hakemuskuukaudesta eteenpäin.
- Mikäli opiskelet jonkin muun tuen avulla (esimerkiksi kuntoutustuki, aikuiskoulutustuki,
työttömyystuki, jne.) ja tarvitset vaikkapa kuraattoripalveluja lausuntoja varten, löydät
tarvittavat
yhteystiedot
osoitteesta
www.ulapland.fi/FI/Yhteystiedot.
Autamme
mielellämme, jos on epäselvyyksiä tämän suhteen!
- Jos asut jossakin muualla kuin Lapin yliopiston kirjastossa (älä oikeasti mene sinne
asumaan), hae asumistukea. Mikäli sinulta puuttuu itse asunto tai soluhuone, johon hakea
tukea, kurkkaa Domus Arctica-säätiön eli DASin sivusto (das.fi). Vuokrattavia asumuksia
löydät myös osoitteista lyy.fi/vapaat-asunnot ja tori.fi. Mikäli sinulla on Facebook-profiili,
tsekkaa myös ryhmä Vuokra-asunnot Rovaniemi.
- Ota käyttöön Tuudo, löydät sen sovelluskaupasta tai appstoresta. Tuudosta löydät ilmaisen
opiskelijakortin (löytyy myös Pivosta), lukujärjestyksen, uuden opiskelijan infon,
ravintoloiden ruokalistat ja aukioloajat, yliopistorakennuksen kartan sekä opiskelijan etuja.
Tuudossa voit myös ilmoittautua kursseille sekä seurata omaa edistymistä opintopisteiden
osalta.
Mikäli haluat tai tarvitsen fyysisen opiskelijakortin, saat sellaisen maksua vastaan esimerkiksi
Matkahuollosta.
- Halutessasi voit liittyä TAOn Fuksit 2022-facebookryhmään!
TAO on yhteinen ainejärjestö kaikille Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan pääaineille.
TAO järjestää tapatumia ja huolehtii taideaineiden opiskelijoiden edunvalvonnasta
yliopiston
päätöksenteossa.
Facebook-ryhmästä
saat
tietoa
esimerkiksi
opiskelijatapahtumista sekä myöhemmin syksyllä ainejärjestömme upeista fuksianpunaisista
haalareista. TAOn toimintaan voit tutustua tarkemmin osoitteessa taory.fi.
- Mikäli sinulla on Instagram-tili, otappa seurantaan seuraava nivaska hyödyllisiä tilejä! :-)
TAO ry @taoulapland
Lapin yliopiston ylioppilaskunta @lyygram
Lapin yliopisto @universityoflapland
- SOVEn oma @appliedvisualarts_ulapland
Jos tämän kirjeen luettuasi olet pelkkänä kysymysmerkkinä eikä mistään tule mitään, älä
epäröi ottaa yhteyttä meistä kumpaan vain! Olemme täälä teitä varten.
Olkoon opiskelun aloitus teille silkinpehmeä ja kirkas. Ja jos ei oo ni sitte tehhään siitä
sellanen.
Nähdään syksyllä 2022! <3
Terveisin, Anna ja Liina

