AVM-TUTORKIRJE

Hei sinä!
Se, että luet tätä kirjettä tällä hetkellä, voi tarkoittaa vain kolmea asiaa. Joko sinä olet valittu
opiskelemaan audiovisuaalista mediakulttuuria tänne Lapin yliopistoon, olet erittäin utelias ja
halusit kurkata mitä täällä lukee tai vaan klikkasit linkkiä ihan vahingossa.
Joka tapauksessa: Tervetuloa!
Tämän kirjeen takana piileskelevät sinua tulevaisuudessa odottelevat opiskelijatuutorit. Meitä
on tänä vuonna kaksi ja tulemme toimimaan sinun tukenasi vanhoina viisaina konkareina. Me
yritämme vastata kaikkiin kysymyksiin, ja jos me ei osata vastata, niin sitten etsitään sellainen
tyyppi, joka osaa! Tästä kirjeestä löydät joitakin tarpeellisia tietoja ennen opiskelun alkua sekä
meidän esittelyt.
Mikäli olet liittymässä audiovisuaalisen mediakulttuurin opiskelijoiden joukkioon,
ensimmäinen askeleesi on aktivoida yliopiston käyttäjätunnukset verkkopankkitunnuksilla,
sekä ilmoittautua läsnäolevaksi lukukaudelle ja maksaa lukuvuosittaiset maksut. Kun olet
aktivoinut tunnuksesi, voit käyttää yliopiston sisäisten palveluiden lisäksi Tuudo-appia, joka
on kuin taskussa kulkeva lukujärjestys höystettynä runsaalla määrällä ekstroja. Muista myös
maksu YTHS:ään, jotta ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön palvelut ovat käytettävissäsi.
Kannattaa ehdottomasti myös miettiä, että hankkisit Hyvintointipassin, jolla voit saada
alennuksia erinäisistä liikuntapalveluista sekä kaikenlaisesta muusta kivasta. Myös
opiskelijakortti on tärkeä korkeakouluopiskelijalle ja siitä tuleekin informaatiota opintojen
alkaessa.
Jos et kuitenkaan ole tehnyt näitä asioita ennen tapaamistamme ja tarvitset apua, ei huolta!
Nämä tulevat ilmi tapaamisissamme joka tapauksessa, ja voit hoitaa nämä asiat myös silloin.
Sinun täytyy tietysti myös hankkia asunto, jos mielit asua Rovaniemellä opiskelusi ajan.
Vuokra-asuntoja löytyy netin kautta runsaasti, mutta nimenomaan opiskelija-asuntoja
Rovaniemellä vuokraa Domus Arctica -säätiö eli DAS.
Sinun tulee myös olla tietoinen KELA:n asumistuesta, opintotuesta sekä opintolainasta.
Sinulla todennäköisesti tulee olemaan oikeus näihin, jos opiskelet ensimmäistä kertaa
korkeakoulussa. Myös näistä voit kysyä meiltä tuutoreilta!

Rovaniemi on opiskelukaupunkina hyvin omanlaisensa, pieni mutta samalla suuri. Meitä on
täällä aika vähän ja meän yliopisto, ja varsinki meän koulutusohjelma, on pieni. Opettajat tulee
tuntemaan sinut nimeltä ja muistaamaan sinut henkilökohtaisesti, joten heidän kanssaan
kommunikointi on hyvin helppoa. Tulet myös tekemään projekteja vanhempien ja kaikkien
muiden AVM-tyyppien kanssa. Sitten tulee grasuja ja temuja ja… Oikeastaan kaikki muut
taiteiden tiedekunnan alat. Pääset siis tekemään projekteja monipuolista osaamista omaavien
ihmisten kanssa! Olet siis liittymässä suureen uuteen yhteisöön!
Kun lähdet matkalle kohti ensimmäistä luentoa, ei ole ollenkaan tavatonta, etteikö matkalla
vastaan kävelisi vähintäänkin yksi poro (kanttura) tukkimassa tien. Talvella on oikeasti lunta
ja pakkasta, eikä vain viileää ja sateista. Toki tämä voi olla tuttuakin, jos olet sellaisesta osasta
maata. Mikäli sinua kiinnostaa tutustua Rovaniemen alueeseen etukäteen ja liikkua
paikallisliikenteen voimin, löydät bussien aikataulut ja reittikartat osoitteesta linkkari.fi.
Tuutorien osassa näin aluksi neuvomme teitä liittymään AVM-fuksien Whatsapp-ryhmään
seuraavasta linkistä: https://chat.whatsapp.com/ETQOmLfqTQeEznptduFMCq
Jos linkki ei toimi, älä ole huolissasi. Ryhmään liittyminen onnistuu myös ensimmäisten
tapaamisten myötä. Voit myös ottaa yhteyttä meihin, jolloin voimme lisätä sinut ryhmään.
Jos käytät Facebookia, niin siellä on ryhmä taiteiden tiedekunnan fukseille seuraavassa
osoitteessa: https://www.facebook.com/groups/5265638530185358/
Facebook-ryhmässä jaetaan tärkeää infoa koskien mm. fuksitapahtumia ja haalareiden
hankintaa! Myös tähän liittymisessä voimme auttaa myöhemmin, jos löytäminen / liittyminen
tuottaa ongelmia. Jos sinulla on jotain kysyttävää, voit ottaa yhteyttä meihin tuutoreihin.
Alta löydät meidän esittelyt, yhteystiedot ja somet, joiden kautta voit tutustua meihin sekä
ottaa meihin yhteyttä:

Moro! Oon Patrik, toisen vuoden aloittava AVM-opiskelija ja toimin teijän tuutorina nyt
alkavana lukuvuonna! Monivuotisena esittävän taiteen tekijänä ja aktiivisena liikkujana olen
innoissani tutustuttamassa teitä yliopiston lisäksi myös huikeisiin harrastusmahdollisuuksiin
Rovaniemellä! Extroverttina ja oman elämäni filosofina autan enemmän kuin mielelläni niin
yliopistoarjen kysymyksissä kuin elämän merkityksen etsimisessä! Rovaniemestä on
muodostunut minulle nopeasti rakas kotikaupunki ja kerron innoissani sen annista! En malta
odottaa teidän näkemistä!!!
Yhteystietoni:
Yliopiston sposti: patorhon@ulapland.fi
Henk.koht. sposti: p.torhonen@gmail.com
Henk.koht puh: 0452605593
Facebook: Patrik Törhönen
Instagram: @kehokielellinen

Heipsun!
Mun nimi on Karolina ja oon Patrikin tapaan toisen vuoden opiskelija, fuksi vuosimallia 2021 mulla on ilo ja kunnia olla teidän tutor tänä syksynä! Edustetaan Patrikin kanssa aika eri
lähtökohtia ja kiinnostuksen kohteita, joten uskon, että me ollaan teille aika hyvä paketti! Olen
suurimman osan elämästäni ollut urheilija, ja vieläkin opiskeluihin pyrin yhdistämään
aktiivisen elämäntavan liikkuen niin salilla kuin lenkillä ja pyörällä. Valmistuin valokuvaajaksi
ennen AVM opintoja, ja mun mielenkiinnon kohteet liikkuu paljolti niin valo- kuin
elokuvauksen maailmoissa. En tiedä niin paljon esittävästä alasta kuin Patrik, mutta
minullakin on omat vahvuuteni ja osaamiseni sekä pyrin näiden kautta auttamaan ja
innoittamaan teitä jokaista parhaimpani mukaan! Olen myös mukana vuoden 2022 TAOn
hallituksessa viestintävastaavana. Nähdään syksyllä iloisissa merkeissä - muistattehan olla
jo aiemmin yhteydessä mikäli kysymyksiä herää. Olen itse muuttanut Rovaniemelle 800 km
päästä Forssasta, joten tiedän miten jännittävää uusi vaihe elämässä voi olla.

Yhteystiedot
Sähköposti: karolinaarvo@icloud.com
Facebook: Karolina Arvo
Instagram: @karolinaarvo

TTK-sanastoa hieman näin alkuun muutamin termein

TTK-alat:
Avm = Audiovisuaalinen mediakulttuuri
Grasu = Graafinen suunnittelu
Komu = Kokemuksen muotoilu
Kuvo= Kuvataiteen opettaja
Mute = Muoti, tekstiilitaide ja materiaalitutkimus
Sove = Soveltava taide
Temu = Teollinen muotoilu

Petro = Petronella, ravintola taiteiden tiedekunnan siivessä
YTHS = Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö
LYY = Lapin yliopiston ylioppilaskunta
TAO = Lapin yliopiston taide- ja muotoilualojen ainejärjestö

