MOI FUKSI!
ONNEKSI OLKOON!
Sinut on hyväksytty opiskelemaan sosiaalityötä Lapin yliopistoon!
Tätä kirjettä sinulle kirjoittaa opiskelijatuutorisi Ada, Aada M., Aada P., Elli,
Helmi, Laura, Veera, Eveliina ja Nanu, sekä opettajatuutorit Marjo, Mari, Eeva
ja Samuel. Me olemme auttamassa sinua opintojesi alkuun ja pääsemään
osaksi yliopistoyhteisöämme, etenkin ainejärjestöämme Lyhtyä.
Ennen varsinaisten opintojen alkua on orientaatioviikko, joka alkaa 23.8. Me
tuutorit järjestämme teille uusille opiskelijoille ensikohtaamisen tutustumisen
merkeissä maanantaina 22.8 klo 18. Tavataan tuolloin yliopiston pääovien
(a- siipi) edessä ja meidät opiskelijatuutorit tunnistat helposti punaisista
haalareista!

FUKSIEN MUISTILISTA
ILMOITTAUDU LÄSNÄOLEVAKSI
Ilmoittaudu läsnäolevaksi opiskelijaksi samalla,
kun otat opiskelupaikan vastaan Oma
opintopolku-sivuilla. Maksa lukuvuosiilmoittautumisen yhteydessä Lapin yliopiston
ylioppilaskunnan jäsenmaksu 81,50 €/lukuvuosi.
Jos et voi ilmoittautua sähköisesti, ota yhteyttä
hakija- ja opiskelupalveluihin (opinto@ulapland.fi)
Muista myös maksaa YTHS:n
terveydenhoitomaksu Kelalle suoraan!
(https://www kela.fi/korkeakouluopiskelijanterveydenhoitomaksu)

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.

AINEJÄRJESTÖ LYHTY RY
Kannattaa käydä tutustumassa ainejärjestömme
nettisivuihin:
www.lyhtyry.com.
Sivuilta
löydät
lomakkeen, minkä kautta voit liittyä ainejärjestömme
jäseneksi. Maksu on kertaluontoinen (36 €).
Ainejärjestö tarjoaa sinulle niin tapahtumia,
edunvalvonnallista tukea opintojesi aikana kuin myös
yhteisöllisen tukiverkon opiskelujesi ajalle.
lyhtyry.fi
@lyhtyry

OPINTOTUKI JA YLEINEN ASUMISTUKI

LIITY:

Muista hakea opintotukea ja yleistä
asumistukea Kelan sivuilta sähköisesti!

TUUDO
Lataa Tuudo - sovellus puhelimeesi
sovelluskaupasta. Sieltä löydät kätevästi
yliopiston kartan, ruokalistat, lukujärjestyksen ja
voit seurata opintojesi etenemistä.

LAY SOSIAALITYÖN FUKSIT 22/23
Käykää liittymässä Facebookissa LAY sosiaalityön fuksit
22/23 - ryhmään. Ryhmän kautta pääsemme tutustumaan
toisiimme hieman ennen opintojen alkamista ja suurin osa
tiedottamisesta tapahtuu tämän ryhmän kautta.

Tuudo-sovellukseen voit myös lisätä opiskelijakortin!

OPISKELIJAKORTTI
Suosittelemme lataamaan opiskelijakortin
sähköisesti Frank - palvelusta. Frank App sovelluksen avulla pääset heti
hyödyntämään esim. opiskelijahintaisen
ruuan yliopiston ravintoloissa. Voit
halutessasi myös tilata konkreettisen
opiskelija - kortin samasta palvelusta.
Lisätietoja opiskelija - korteista löydät
osoitteista frank.fii sekä lyy.fi.
Lisäksi opiskelijakortin saa lisättyä myös
Tuudo-sovel

WHATSAPP-RYHMÄ
Linkkaamme Facebookiin kutsulinkin WhatsApp ryhmään,
jossa voimme vaihtaa pikaisesti tietoja ja kuulumisia. Jos
sinulla ei ole Facebookia, ota yhteyttä johonkin meistä
opiskelijatuutoreista niin lähetämme sinulle linkin ja muuta
informaatiota jonkin eri palvelun kautta!

OPISKELIJATUUTORIT:
Elli Hämäläinen
Heippa fuksit ja isot onnittelut opiskelupaikasta! Oon Elli
Hämäläinen ja starttailen nyt toista vuotta sosiaalityön
opintojen parissa. Oon alun perin lähtöisin Joensuusta,
Rovaniemelle muutin kutakuinkin vuosi sitten
opiskelupaikan perässä. Muutto oli varmastikin yks
tähänastisen elämäni jännittävimmistä kokemuksista,
mutta hetkeäkään en ole sitä katunut! Toivotaan, että
syksy tulis pian, niin päästäisiin tutustumaan!
ellihama@ulapland.fi

Aada Mannersuo
Hei uudet fuksit ja onnittelut opiskelupaikasta! Mie olen
Aada Mannersuo ja alotan nyt syksyllä toisen vuoden
sosiaalityön opinnot. Olen kotoisin Ylläkseltä ja sieltä
Rovaniemelle muutin viime syksynä. Muutto ja koulun
aloittaminen olivat elämäni jännittävimpiä tapahtumia, sillä
kaikki kävi niin yllättäen ja nopeasti, heti lukion jälkeen.
Päätöstä en ole kuitenkaan katunut hetkeäkään, sillä
opiskelijaelämä ja opinnot ovat ylittäneet kaikki
odotukseni. En malta oottaa syksyä ja sitä kun päästään
tutustumaan!
aamanner@ulapland.
fi

Ada Räisänen
Hellurei uudet fuksit! Mää oon Ada ja vielä kerran
onnittelut opiskelupaikasta, odotan innolla pääseväni
tutustumana teihin kaikkiin! Muutin viime syksynä
kotikaupungistani Oulusta opiskelemaan ja syksyllä
aloitan toisen vuoden opiskelut. Tsemppiä muuttoon ja
uusien ihmisten tutustumiseen, syksy oli jännittävää
aikaa, mutta myös kokemusrikkainta! Alussa tuli paljon
uutta tietoa, mutta niihin ehtii tutustumaan rauhassa, siitä
ei tarvitse ottaa stressiä.
adraisan@ulapland.fi

Laura Korpinen
Moikka fuksit! Mun nimi on Laura ja muutin viime vuoden
syksyllä Rovaniemelle Mäntsälästä opiskeluiden perässä.
Vaikka muutto toiselle puolelle Suomea jännitti aluksi, oon
saanut tältä ensimmäiseltä opiskeluvuodelta niin paljon
uusia kokemuksia että en muuttaisi mitään. Rovaniemellä
mut löytää usein yliopistolta ja vielä useammin
opiskelijatapahtumista. Nähdään syksyllä, odotan jo
innolla teidän tapaamista!

lkorpine@ulapland.fi

Veera Pakarinen
Moikka fuksit ja onnea opiskelupaikasta! Mä oon Veera
19 vuotta ja aloitan syksyllä toisen vuoden sosiaalityön
opinnot. Muutin viime syksynä Salosta Rovaniemelle ja
en oo katunut opintojen aloitusta tai muuttoa päivääkään!
Syksy on jännittävää aikaa ja tietoa tulee paljon, mutta ei
kannata hätääntyä, asiat kyllä selkenee ajan myötä. En
malta odottaa, että päästään näkemään ja tutustumaan!
Hurjasti tsemppiä kaikille uuteen elämänvaiheeseen sekä
mahdolliseen muuttoon, nähdään pian!

vpakarin@ulapland.fi

Aada Pumpanen
Moiksu uudet fuksit ja super paljon onnea
opiskelupaikasta!
Mä oon Aada, 23-vuotias ja alottelen toista opiskeluvuotta
sosiaalityön parissa. Oon muuttanut Rovaniemelle about
700 kilometrin päästä ja viime syksy oli jännää aikaa.
Voin kuitenkin omasta kokemuksesta sanoo, et rohkeus
kannatti, koska ensimmäinen opiskeluvuosi on
kasvattanut ja opettanut äärettömän paljon. Opiskelun
lisäks erilaiset opiskelijatapahtumat ja omat harrastukset
on täyttäny arkee, nii ja tietty uudet ihanat ystävät! On
aivan huippua päästä tutustumaan jokaiseen teistä, ja
samalla näyttämään kuinka ihana opiskelukaupunki
Rovaniemi voikaan olla. Isot tsempit kaikille tulevaan
syksyyn, muistakaa nauttia kesästä ja nähdään pian!
apumpane@ulapland

Eveliina Laaninen
Hei!
Olen Eveliina, toisen vuoden sosiaalityön opiskelija ja
toimin tuutorina Oulussa uusille fuksille. Odotan hieman
jännityksellä ja tietenkin innolla tulevaa syksyä, sillä Oulu
on täysin uusi kaupunki minulle!
Uskon, että meillä on edessä ihana lukukausi, lupaan
tehdä parhaani mahdollistaakseni sen tuleville fukseille
yhdessä muiden tuutoreiden kanssa! J
Aurinkoista loppukesää kaikille – syksyllä nähdään!!
elaanine@ulapland.fi

Nanu Knuutinen
Heips! Olen Nanu 24-vuotias sosiaalityön toisen
vuosikurssin opiskelija lukuvuonna 2022-2023. Olen
muuttanut Helsingistä Rovaniemelle viime syksynä ja nyt
syksyllä Ouluun! Odotan muuttoa innolla ja ensi
lukukautta ja en malta odottaa mitä kaikkea kivaa me
teille fukseille tuutoreiden kanssa keksitään.
Hyvää kesää kaikille ja syksyllä nähdään❤
nknuutin@ulapland.fi

Helmi Lyly
Moikka fuksit ja hurjasti onnea opiskelupaikasta!!!<3
Mä oon Helmi, 20-vuotias Raumalta kotoisin oleva toisen
vuoden sosiaalityön opiskelija ja yks teidän tuutoreista.
Itse en ollut ennen viime syksyn muuttoa käynyt koskaan
Rollossa enkä tuntenut täältä ketään, joten jännitti, eikä
mitenkään vähän. Vuoden jälkeen voin kuitenkin todeta,
että kannatti lähteä!
Vapaa-ajalla yleensä hengailen ystävien kanssa,
opiskelen kirjastossa tai liikun salilla. Myös
opiskelijatapahtumiin osallistumisen voisi varmaan myös
lukea yhdeksi, hyvin rakkaaksi harrastukseksi. Edellä
mainittujen aktiviteettien lisäksi toimin myös Lyhdyssä
vapaa-aika- ja tapahtumavastaavana.
Odotan innolla, että pääsen tutustumaan teihin kaikkiin!
Hyvää kesää, pian nähdään!
hlyly@ulapland.fi

OPISKELIJATUUTORIT
Marjo Outila
Hei uudet sosiaalityön opiskelijat! Tervetuloa Lapin yliopistoon ja sosiaalityön
opintojen pariin! Olen Marjo Outila, Lapin yliopistosta valmistunut
yhteiskuntatieteiden maisteri. Olen valmistunut yliopistosta aikana, jolloin
sosiaalityö ei ollut vielä pääaine; pääaineeni oli sosiologia ja sivuaineina olen
lukenut sosiaalipolitiikkaa, sosiaalipsykologiaa ja kasvatustieteitä. Kirjoitan tällä
hetkellä artikkeliväitöskirjani yhteenvetolukua. Aiheenani on ikääntyneiden
asema yhteiskunnassamme ja palveluiden kontekstissa. Olen 18-vuotiaan
pojan äiti ja harrastan latinalaistansseja. Olen siis yksi teidän tuutor-opettajista.
Meidän puoleemme voi kääntyä kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa ja
muutenkin. Syksyn aikana tapaamme teidät kaikki henkilökohtaisesti
opiskelujen suunnittelun ja tutustumisen merkeissä. Onneksi olkoon minunkin
puolesta opiskelupaikasta ja tervetuloa!

marjo.outila@ulapland.fi

Kivistö Mari
Onneksi olkoon opiskelupaikan johdosta, ja lämpimästi tervetuloa Lapin
yliopistoon! Olen Mari Kivistö, yliopistonlehtori ja yksi tutoropettajista. Asun
Oulussa. Minulla on pitkä kokemus käytännön sosiaalityöstä. Pääosin
työskentelin vammaissosiaalityössä, mutta myös ikäihmisten ja
mielenterveyskuntoutujien kanssa. Lapin yliopistossa olen työskennellyt
syksystä 2015 saakka. Valmistuin yhteiskuntatieteiden maisteriksi pääaineena
sosiaalityö vuonna 2000. Olen suorittanut ammatillisen lisensiaatin tutkinnon
(erikoissosiaalityöntekijä) vuonna 2011. Tohtoriksi väittelin 2014. Hopsauksen
lisäksi opetan tällä hetkellä maisterivaiheen opiskelijoita Käytäntö IIIopintojaksolla sekä ohjaan pro gradu -tutkielmia. Tutkimusta olen tehnyt
vammaisuuteen ja vammaissosiaalityöhön, toipumiseen ja
mielenterveyspalveluihin sekä digitalisaation kysymyksiin liittyen. Tapaamisiin
syksyllä sosiaalityön opintojen parissa!

mari.kivisto@ulapland.fi

Katriina Sirkka
Onnea uudet sosiaalityön opiskelijat! Olette päässeet opiskelemaan
lämpöiseen yliopistoon mieleniintoista alaa. Olen opettajatuutorina teille
ensimmäistä syksyä. Palasin viime vuoden talvella yliopistoon yliopistoopettajaksi ja jatkamaan jatko-opintojani. Olen työskennellyt
sosiaalityöntekijänä lähes 15 vuoden ajan, lähinnä päihdehuollossa.
Opiskeluaikanani olin aktiivinen sosiaalityön ainejärjestö Lyhdyn
kulttuurivastaava vuosina 2004-2007. Ainejärjestöstä sain elinikäisiä ystäviä,
jotka nyt työskentelevät ympäri Suomea sosiaalialan tehtävissä ja
luottamustehtävissä. Ainejärjestöaika oli ikimuistoista ja nykyään he ovat
tärkeitä kontakteja sosiaalityön käytännöissä. Verkostoituminen kannattaa siis
aina! Tsemppiä teille opintojen alkuun ja nähdään!

katriina.sirkka@ulapland.fi
katriina.sirkka@ulapland.fi

Samuel Salovaara
Hei ja tervetuloa Lapin yliopistoon! Olen Samuel Salovaara ja valmistuin
vuonna 2018 e-sosiaalityön maisteriohjelmasta sosiaalityöntekijäksi Lapin
yliopistosta. Olen koulutukseltani myös sosionomi (AMK) ja minulla on
kokemusta erilaisista sosiaalialan työtehtävistä, etenkin lastensuojelusta ja
sosiaalipäivystyksestä. Olen tehnyt tutkimusta sosiaalityössä käytettävistä
tietojärjestelmistä ja minua kiinnostavat myös muut tiedonmuodostukseen
liittyvät aiheet. Sosiaalityötä pidän syvästi merkityksellisenä työnä, joka tarjoaa
näköalapaikan yhteiskunnallisten päätösten vaikutuksille ihmisten arjessa. Työ
on monipuolista, palkitsevaa ja haastavaa – tärkeää on oman ammattitaidon
kehittäminen sekä itsetuntemus, jonka avulla löytää keinot huolehtia omasta
hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Minulle hyvinvointia tuo luonnossa liikkuminen
ja meditointi.

samuel.salovaara@ulapland.fi

Eeva Rossi
Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Lapin yliopistoon! Olen Eeva Rossi ja
yksi teidän opettajatuutoreistanne. Olen valmistunut Lapin yliopistosta vuonna
1994 yhteiskuntatieteiden maisteriksi ja sosiaalityöntekijäksi, 2014
yhteiskuntatieteiden lisensiaatiksi (ammatillinen erikoistumiskoulutus) ja
elokuussa 2021 yhteiskuntatieteiden tohtoriksi. Maisterin ja tohtorin
tutkintojen väliin mahtuvina vuosikymmeninä olen työskennellyt pääasiallisesti
sosiaalityöntekijänä, ensin lastensuojelussa ja aikuissosiaalityössä ja niiden
jälkeen lähes 20 vuotta iäkkäiden ihmisten kanssa. Olen kotoisin Jyväskylästä,
mutta olen jo pitkään asunut Rovaniemellä. Perheeseeni kuuluvat avopuoliso
sekä ensi lukuvuonna maisteriksi valmistuva tytär ja opintonsa aloittava poika.
Harrastuksiini kuuluu monenlainen kuntoliikunt, käsityöt sekä lukeminen.
Vielä kerran tervetuloa mielenkiintoisten opintojen pariin ja tapaamisiin!

eeva.rossi@ulapland.fi

