Moikka fuksi!
Tervetuloa ja onnittelut opiskelupaikasta
Lapin yliopistossa!
Täällä kirjoittelee tuutorinne toisen vuoden
opiskelijat Janina, Veera, Vilma ja Helmi.
Tunnistat meidät sekä muut ainejärjestömme,
Lastun opiskelijat oransseista haalareista.
Tässä kirjeessä kerromme teille yleistä tietoa
opiskeluiden aloittamisesta, joten luethan
huolella!

Tuutoreina tehtävämme on auttaa teidät
opintojen alkuun ja tutustumaan
yliopistoelämään sekä Rovaniemeen
kaupunkina.
Ei siis haittaa, mikäli et tiedä yliopistoopinnoista tai Rollosta vielä mitään, me
autamme!
Ensimmäisinä viikkoina tulette
tutustumaan toisiinne, muihin lastulaisiin
sekä yliopistoelämään, unohtamatta
tietenkään uutta opiskelukaupunkianne! Ota
rohkeasti meihin yhteyttä, mikäli jokin asia
pohdituttaa!

Tässä teille pieni muistilista
ennen opintojen alkua

1. Ota opiskelupaikka vastaan Opintopolussa
2. Ilmoittaudu läsnäolevaksi yliopistoon ja maksa ylioppilaskunnan
jäsenmaksu https://lyy.fi/opiskelijalle/lyyn-jasenyys/
3. Maksa YTHS:n terveydenhuoltomaksu Kelaan (30.9. mennessä)
https://www.yths.fi/yths/yths-2021/terveydenhoitomaksu/
4. Hae opintotukea sekä yleistä asumistukea Kelasta ja mahdollinen
opintolaina
5. Etsi asuntoa esimerkiksi Domus Artica-säätiö (DAS) tarjoaa edullisia
opiskelija-asuntoja, voit etsiä asuntoa myös muilta yrityksiltä tai
yksityisiltä vuokranantajilta. LYY:n nettisivuilla on myös vapaita
asuntoja; https://lyy.fi/vapaat-asunnot/
6. Lataa Tuudo sovelluskaupasta
7. Liity Facebookissa KTK:n fuksit-22, yleinen kasvatustiede - ryhmään
https://www.facebook.com/groups/955815901794339/
8. Ota Instagramissa seurantaan Lastun_fuksit22 - sivu
9. Liity Whatsapp- ryhmään, josta löydät meidät tuutorit sekä tulevat
opiskelukaverisi
https://chat.whatsapp.com/IjJBneqhE0m9fDcaXV3VCM

Viikko-ohjelma
Seuraavalla sivulla on teille ensimmäisen
viikon eli orientaatioviikon ohjelmaa.
Suosittelemme tapahtumiin osallistumista,
jotta pääset tutustumaan uusiin kavereihisi,
eikä todellakaan haittaa tulla mukaan kesken
viikkoa. 😊 Laita nämä päivämäärät ylös
kalenteriin ja katso myös Lapin yliopiston
järjestämä ohjelma.
Lisätietoa meidän järjestämistämme
tapahtumista saat Facebookista, Instagramista
sekä yhteisestä Whatsapp-ryhmästä

22.8. Maanantai

Klo 16:00 Rentoa tutustumista,
nähdään yliopiston pääovilla.
Ps. kannattaa ottaa istuinalusta sekä
säänmukainen varustus

23.8. Tiistai
Klo 14:15 Tuutorointia yliopistolla , tavataan
yliopiston pääaulassa
Klo 17:00 ulkopelejä Susivoudin kentällä

24.8. Keskiviikko
Klo 12:30 Peppi-koulutus,
tavataan yliopiston pääaulassa
Klo 18:00 Kaupunkiseikkailu,
nähdään Lordin aukiolla

25.8. Torstai

Klo 17:00 kisailua yliopiston aj-tiloissa

26.8. Perjantai

Klo 17:00 Lastukkaan Kuppilakeisarit,
tavataan Lordin aukiolla

27.8. Lauantai
Vapaapäivä

28.8. Sunnuntai

Klo 12:00 Retki Ounasvaaralle,
tavataan Angry Birds puistossa

Tuutoreiden esittelyt
Moikka kaikki!
Mun nimi on Vilma ja mut löytää kuvasta Janinan
reppuskista. Oon 22-vuotias toisen vuoden opiskelija
ja muutin Rovaniemelle opintojen perässä Oulusta.
Vapaa-ajalla tykkään kokkeilla uusia lajeja ja olla
mielellään muualla kuin kotona. 😂 Rovaniemellä
alotin esimerkiksi tankotanssin. Ekassa vuodessa
ehottomasti parhainta ja haastavinta oli huomata
kuinka vappaata opiskelu yliopistossa ylipäätänsä on.
Uudet ystävät ja tapahtumat ovat olleet myös mukava
lisä elämään. 🤭

Päivää vaan!
Mää oon Janina ja mut löytää kuvasta tuolta alhaalta ja
vasemmalta. Oon palijasjalkanen jääliläinen (Oulussa
semmonen pienenpieni kylä) ja muutin tänne
Rovaniemelle opintojen perässä viime vuonna.
Ikää kertyny sen 26 vuotta ja mut saattaa löytää
sulkapallokentiltä tai pensseli kädessä maalaamasta.
Lempparijuttu mun mielestä fuksivuodessa oli
ehdottomasti kaupunkikierros, uudet kaverit ja
Rovaniemi kaupunkina!

Heippa kaikille!
Oon Veera, 21-vuotias Naantalist tänne kauas pohjosee
muuttanut. Mut löytää kuvasta Helmin repparista.
Mun vapaa-aika kuluu aika paljo Tiktokin parissa,
kavereiden seuras, salilla hikoillessa ja Hesen autokaistan
luukulla.
Ite tykkäsin enite fuksivuoten kaikista uusista kavereist ja
erilaista tapahtumist. Innolla ootan, et saan tutustuu
teihin kaikkiin fukseihin.

Moikka!
Oon Helmi 22-vuotias ja muutin viime syksynä
Rovaniemelle Lohjalta. Ja kuvasta mut löytää oikeelta
alhaalta. Kun en opiskele tykkään leipoa sekä liikkua
ulkona. Oon myös intohimoinen penkkiurheilija 🤣
Lemppariasia omassa fuksivuodessa oli uudet ihmiset
sekä fuksisitsit.

Puheenjohtajan tervehdys
Moikkamoi!
Täällä kirjoittelee Lastun puheenjohtaja Emma!
Ensinnäkin älyttömän suuret onnittelut opiskelupaikasta ja
tervetuloa Lapin yliopistoon! Meidän yliopistomme on pieni,
mutta oikein mukava ja lämminhenkinen. Näin
paljasjalkaisena rovaniemeläisenä, voin sanoa samaa myös
Rovaniemestä opiskelukaupunkina! (Paitsi, että Rovaniemi on
pinta-alaltaan Euroopan suurin kaupunki. Tästä nippelitiedosta
voi olla hyötyä fuksiviikolla 😉).
Olen itse toisen vuoden opiskelija, eli hallitustoimijana olen
aloittanut heti fuksivuonna. Me, Lastu <3, ollaan yliopistomme
pienimpiä ainejärjestöjä (ja ylpeitä siitä!). Kuten minunkin
etenemisestäni uudesta opiskelijasta hallituksen
puheenjohtajaksi voi huomata, me todella toimimme yhdessä
ja kaikki ovat aina tervetulleita mukaan, niin uudet kuin
vanhatkin opiskelijat.
Toivottavasti kaikkien lyhyemmät tai pidemmät
muuttomatkat sujuvat hyvin ja pääsemme pian tapaamaan
kunnon porukalla!
Terkuin, Emma Hietaniemi
ehietani@ulapland.fi

Tuutorvastaavan terveiset
Heippa!
Toivotan teidät oikein lämpimästi tervetulleeksi meidän
yliopistoomme sekä ainejärjestöömme; olet tehnyt huippu
valinnan! Lastu on tiivis ja yhteisöllinen ainejärjestö, jossa kaikki
ovat kavereita keskenään.
Olen Riikka Niskala ja toimin Lastun hallituksessa toisena
edunvalvojana yhdessä Ella Laineen kanssa. Toimin myös
tuutorvastaavana sekä ainejärjestömme häirintäyhdyshenkilönä.
Minuun voi olla yhteydessä edunvalvonta tehtävissä, mikäli koet
hankaluuksia tai ongelmia opinnoissa tai väärinkohtelua
esimerkiksi opettajan suunnasta. Häirintäyhdyshenkilön toimiin
kuuluu erilaisten häirintätapausten selvittäminen yhteydenottajan
haluamalla tavalla. Jos koet häirintää esimerkiksi tapahtumissa, ole
rohkeasti yhteydessä! Tuutorvastaavana toimin välikätenä
tuutoreiden, hallituksemme sekä LYY:n välillä.

Aloitin itse opinnot syksyllä 2020 ja edessä onkin kandivuosi.
Olen oman opiskeluajan joutunut kärsimään koronan
aiheuttamista rajoituksista, mutta niistä huolimatta olen
pärjännyt opinnoissa ja saanut uusia ystäviä! Tiedän, että teistä
osa tulee muualta Suomesta täysin uuteen ympäristöön
tuntematta täältä ketään; niin tein minäkin. Mutta ei huolta,
tulette löytämään täältä oman porukan ja lämminhenkisen
yhteisön!
Jos on mitään kysyttävää, olkaa yhteydessä
riniskal@ulapland.fi .
Nähdään yliopistolla ja tapahtumissa!
-Riikka Niskala 💛

Pssst. tässä teille fuksin käsikirja
Ainejärjestö, aj = saman alan opiskelijoiden yhdistys tietyssä korkeakoulussa
Fuksi = ensimmäisen vuoden korkeakouluopiskelija
Tuutori = vanhemman vuosikurssin opiskelija, joka auttaa opinnoissa sekä vapaa-ajalla
Tuudo = hyödyllinen sovellus, josta löydät kaiken tarpeellisen opiskeluihin, ladattavissa
ilmaiseksi sovelluskaupasta
OPM = oma pullo mukaan
OMM = oma muki mukaan
Kide.app = tapahtumat ja niiden myynti löytyy täältä
Hyvinvointipassi = vapaa-ajan mahdollisuuksia tarjoava passi, lisätietoa myöhemmin
LYY = Lapin yliopiston ylioppilaskunta
Akateeminen vartti = joskus esimerkiksi luento voi alkaa vartin yli, vaikka se olisi merkitty
alkavaksi tasatunnilla (vaihtelee kuitenkin kursseittain!)
YTHS = korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltopalvelu, joka on ilmaista
terveydenhuoltomaksun maksettuasi lukukausittain (maksu on pakollinen, vaikka et palvelua
tarvitsisikaan)
Lastu = rakas ainejärjestömme oransseine haalareineen
Lapikas = luokanopettajaopiskelijoiden ainejärjestö, tunnistetaan sinisistä haalareista
Jalot Villit = matkailututkimuksen opiskelijat, tumman siniset haalarit
Remburssi = tuttavallisemmin remppa, he opiskelevat hallintotieteitä ja johtamista, tunnistetaan
mustista haalareista
ESN = vaihto-opiskelijat, heiltäkin löytyy siniset haalarit
Artikla = oikeustieteen opiskelijat, heidät tunnistaa bolognanpunaisista haalareista
Lyhty = sosiaalityön opiskelijat tunnistat punaisista haalareista
Kosmos buran = tuttavallisemmin KB ja he opiskelevat politiikkatieteitä ja sosiologiaa ja tunnistat
heidät tumman vihreistä haalareista
TAO = taiteiden opiskelijat ja he käyttävät pinkkejä haalareita

Suunnitelmat teidän fuksivuodelle ovat kovassa käynnissä ja
odotamme innolla tulevaa syksyä. Fuksivuodestanne on tulossa
mahtava!
Aurinkoista kesän jatkoa ja tapaamisiin orientaatioviikolla
Tuutorinne Janina, Vilma, Veera ja Helmi

