Sinut on hyväksytty opiskelemaan sosiaalityötä Lapin yliopistossa! Täällä kirjoittelevat teidän tulevat
tuutorit Emma, Maria, Laura, Talan ja Jonna! Me tuutorit toivomme, että odotat innolla opiskelujen
aloittamista yliopistolla sekä viihdyt valitsemallasi alalla. Me olemme auttamassa sinua opintojen
alkutaipaleella ja pyrimme saamaan teidät heti alusta asti osaksi opiskelijayhteisöämme!
Orientaatioviikko alkaa tiistaina 21.8.2018 klo 9.15 yliopiston Fellman-Salissa, mutta me tuutorit
kutsumme sinut rennolle piknikille jo maanantaina 20.8.2018 klo 18. Odotamme sinua maanantaina
yliopiston pääovien (a-siipi) edessä, tunnistat meidät punaisista haalareista. Piknikin tarkoitus on jo hieman
tutustua muihin vuosikurssilaisiin, jotta orientaatioviikon startatessa yliopistolta löytyisi jo jotkin tutut
kasvot, joten tervetuloa mukaan!
Ensimmäiset viikot menevät tutustumisessa yliopistoomme, Rovaniemen kaupunkiin, opiskelijatoimintaan
sekä tietenkin omiin vuosikurssilaisiin.

Fuksin muistilista
Ilmoittaudu läsnäolevaksi:
Ilmoittaudu läsnä olevaksi opiskelijaksi samalla, kun otat opiskelupaikan vastaan Oma opintopolku -sivuilla.
Maksa lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä Lapin yliopiston ylioppilaskunnan jäsenmaksu 105 € /
lukuvuosi. Jäsenmaksu sisältää Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön maksun 54 €. Jos et voi ilmoittautua
sähköisesti, ota yhteyttä hakija- ja opiskelupalveluihin (opinto (at) ulapland.fi)
Hanki asunto: Domus Arctica Säätiö eli tutummin Das vuokraa kohtuuhintaisia opiskelija-asuntoja ympäri
Rovaniemeä. Kilpailu asunnoista on syksyn tullen kuitenkin kovaa, joten kannattaa laittaa hakemus
mahdollisimman nopeasti, mieluusti heti tämän kirjeen luettuasi. Asuntoja voi löytää myös yksityisiltä
vuokraajilta, esim. Tori.fi palvelusta.
Hae opintotukea: Opintotuki on helppo ja nopea hakea suoraan Kelan sivuilta sähköisesti.
Hanki opiskelijakortti: Suosittelemme lataamaan opiskelijakortin sähköisesti frank-palvelusta. Frankpalvelusta saat lisää tietoa, miten tämä onnistuu. Frank-sovelluksen avulla pääset heti hyödyntämään esim.
opiskelijahintaisen ruuan yliopiston ravintoloissa. Voit halutessasi myös tilata konkreettisen opiskelijakortin
samasta palvelusta. Lisätietoja opiskelijakorteista löydät Frank.fi että lyy.fi.
Ainejärjestömme Lyhty ry tarjoaa sinulle laajan tukiverkon opintojesi avuksi ja jo nyt kannattaa käydä
tutustumassa nettisivuihimme: www.lyhtyry.net. Sieltä löydät vinkkejä opiskelujen alkuun ja voit
halutessasi liittyä Lyhdyn jäseneksi (36e). 😊

Lisäksi Facebookissa on teitä varten perustettuna ryhmä, johon voitte jo ennen opintojen alkua liittyä.
Ryhmä löytyy nimellä LAY Sosiaalityön fuksit 18/19. Toivottavasti olette kaikki Facebookissa, sillä suurin
osa tiedottamisesta tapahtuu ryhmän kautta.
Voitte pyytää meitä rohkeasti Facebookissa kavereiksi ja kysellä neuvoa sitäkin kautta! Me tuutorit olemme
suunnitelleet kaikenlaista mukavaa ohjelmaa ensimmäisille viikoille ja saatte ohjelman heti sen
valmistuttua Facebookiin.

Me täällä jo odottelemme innolla teidän tapaamistanne, joten syksyllä nähdään! 😊

Jonna Kuisma, jokuisma@ulapland.fi,
Instagram: jonnakuisma
Talan Sharif, tsharif@ulapland.fi
Instagram: talansharif
Maria Kannisto, mkannist@ulapland.fi,
Instagram: mariasusannak
Emma Tervala, etervala@ulapland.fi
Instagram: emmamari.a
Ja
Laura Mahlamäki, lmahlama@ulapland.fi
Instagram: laurakaroliin

Ennen kuvanottoa Laura kerkesi karata jo kesäloman
viettoon, joten häntä ette kuvasta löydä!

