Fuksilehti 2022

Puheenjohtajan tervehdys
Heipähei rakas fuksi ja onnea erinomaisesta
opiskelupaikan valinnasta!
Muistan kuin eilisen, kun kaksi vuotta sitten
heinäkuisena iltapäivänä päivitin opintopolkua
kuumeisesti kesätyöpaikkani takahuoneessa ja
odotin valintakokeen tuloksia. Yhtäkkiä sivun
päivittämisen jälkeen hakupaikan tulos muuttuikin
tumman siniseksi ja TADAA, minusta tulisi syksyllä
Lapin yliopiston yliopisto-opiskelija. Vaikka samaan
aikaan mietin, että miten uskallan muuttaa yli 800
kilometrin päähän kaupunkiin, jossa en ole ikinä
käynyt, päällimmäisenä tunteena oli kuitenkin ilo
ja onnellisuus. Rovaniemelle saavuttuani ja
orientaatioviikkojen käynnistyessä vastassa oli
mitä hienoimpia ihmisiä - ainejärjestö ja sen
opiskelijat, jotka ottivat minut heti lämmöllä
vastaan. Rollo kaupunkina yllätti minut
positiivisesti, enkä varmasti sinä heinäkuisena
iltapäivänä olisi uskonut, että kotiutuisin tänne
näin hyvin.
Tuleva ainejärjestösi Kosmos Buran (tutummin KB) tulee näkymään opiskelija-arjessasi jo
ensimmäisestä orientaatiopäivästä lähtien. KB on siis Lapin yliopiston politiikkatieteiden ja
sosiologian opiskelijoiden ainejärjestö, jonka tärkeimpiä tehtäviä ovat mm. järjestää meidän
opiskelijoille hauskaa erilaista yhteistä tekemistä sekä valvoa opiskelijoidemme etua. Meidän
tehtävänä on pitää huolta, että sinun fuksivuotesi ja opiskeluaikasi on mielekästä. Hallitukseen
voit olla matalalla kynnyksellä yhteydessä mieltä askarruttavissa asioissa. Tuutorisi tulevat
olemaan etenkin ensimmäisinä viikkoina tiiviisti tutustuttamassa sinua uuteen yhteisöösi ja
kotikaupunkiisi.
KBlaiset tunnistat tumman vihreistä haalareista, joissa on keltaiset painatukset. Jos minulta
kysytään, niin KB:ssa parasta on sen yhteisöllisyys. Olemme pieni ja nuori, vasta 9-vuotias
ainejärjestö, joka on myös meidän vahvuus. Meidän on helppo tuntea toinen toisemme, koska
opiskelijoiden määrä ei päätä huimaa. Lapin yliopisto itsessäänkin on hyvin yhteisöllinen, koska
suurin osa opiskelijoista tulevat muualta Suomesta. Teemmekin paljon juttuja muiden
ainejärjestöjen kanssa, eli tulet varmasti tutustumaan myös poikkitieteellisesti muiden
ainejärjestöjen opiskelijoihin!
Me hallituksessa odotamme kuin kuuta nousevaa Fuksit tutuksi -iltaa alkusyksyllä, jolloin
päästään vihdoin tapaamaan! Mun vinkki fuksivuoteen: tule omana itsenäsi, ota kaikki ilo irti ja
nauti! Vaikka tuletkin yliopistoon opiskelemaan, muista, että fuksivuosi on ainutlaatuista aikaa
elämässäsi, joten ota siitä kaikki irti. Opiskelua ei kannata liikaa stressata, opintopisteitä kertyy
kyllä. Kuten lempi haalarimerkkinikin sanoo: tentit voi uusia, hyvää tapahtumaa ei.
Nähdään syksyllä <3
Terveisin,
Mila Rontu

Tuutorien tervehdys

Hei sinä uusi Kosmos Buranin opiskelija!
Suuret onnittelut opiskelupaikasta Lapin yliopistossa! Me tuutorit haluamme lämpimästi toivottaa teidät
tervetulleeksi Rovaniemelle ja opiskelijayhteisöömme. Millainen Kosmos Buran on ainejärjestönä? KB on
aktiivinen, yhteisöllinen ja lämminhenkinen politiikkatieteiden ja sosiologian ainejärjestö. Vaikka olemme pieni
ainejärjestö, olemme silti monessa mukana ja mieluisaa tekemistä löytyy aivan varmasti jokaiseen makuun. Myös
yliopistona Lapin yliopisto tarjoaa monipuolisesti mahdollisuuksia kuten: kansainvälisyyttä, erilaisia tapahtumia
ja projekteja, laadukasta opetusta ja mahtavia opiskelukavereita. Parhaiten näistä kaikista saat ilon irti
osallistumalla rohkeasti tapahtumiin ja toimintaan mukaan. Me tuutorit ollaan täällä varmistamassa, että
viihdytte Rovaniemellä ja Lapin yliopistossa ja että teidän fuksivuodestanne tulee ikimuistoinen!
Nautiskellessa kesästä ja odotellessasi syksyllä alkavia opiskeluja, voit liittyä Facebook-ryhmäämme, jonka
löydät nimellä Politiikkatieteiden ja sosiologian fuksit 2022. Kyseisestä ryhmästä saa tietoa opintojen
aloittamisesta, ajankohtaisista asioista, sekä pääset tutustumaan meihin tuutoreihin ja uusiin
opiskelukavereihin jo ennen syksyä. Meidät löytää myös Instagramista nimellä @kb_tuutorit2022, jonne
päivitämme infoa ja muuta hyödyllistä sisältöä. KB on siis lyhenne rakkaasta ainejärjestöstämme Kosmos
Buranista. KB:n oma tili löytyy nimellä @kosmosburan. Jos et löydä Facebook-ryhmäämme, Instagram-tiliämme tai
et ole ollenkaan somessa, voit olla suoraan yhteydessä meihin. Jos tulee mistään kysyttävää, olethan rohkeasti
meihin yhteydessä kaikissa askarruttavissa asioissa.
Yliopiston orientaatioviikko alkaa 23.8 kello 9.30-11.00. Laitathan kalenteriisi ylös myös maanantain 22.8.
Järjestämme silloin ensimmäisen epävirallisen tapaamisen uusien fuksien ja tuutoreiden kesken. Luvassa on
rentoa tutustumista ja mukavaa yhdessäoloa matalalla kynnyksellä. Nähdään siis maanantaina 22.8 klo 18.00
yliopiston pääovien edessä, josta suuntaamme Pub Punapippuriin viettämään iltaa. Tunnistat meidät tuutorit
tummanvihreistä haalareista!
Nähdään syksyllä!
Rasmus, Saku, Enna, Eveliina ja Mona

Opiskelijatuutorit

Eveliina
Helou! Mä oon Eveliina, syksyllä tokan vuoden
opiskelija Keravalta (eli iha etelän vetelä), ja oon yks
teijän tulevista tuutoreista. Kauheesti onnitteluja
teille kaikille jotka pääsitte tänne opiskelemaa
politiikkatieteitä ja sosiologiaa! Rovaniemi on maailman
sulosin pikku kaupunki ja Kosmos Buran on ihan sika
lämminhenkinen ainejärjestö. Voin luvata että tuutte
viihtymää täällä, ainaki itte oon viihtyny. Olin itte
ekoina viikkoina niiku peura ajovaloissa, jonka takii
haluun olla tuutorina teitä varten se helposti
lähestyttävä tyyppi jolta voi tulla kysymää kaikesta mikä
hämmentää tai mietityttää, niinku omat tuutorit oli. Nyt
mul on takana vuosi aika kivaa balanssia iha oikeesti
kiinnostavien opintojen, Rollon nätissä luonnossa
haahuilun ja menevien opiskelijatapahtumien välillä.
Syksyllä nähää, tervetuloa! <3

Saku
Tervehdys uudet fuksit!
Olen Saku ja aloittelen syksyllä toista vuotta politiikkatieteiden ja sosiologian
opintoja ja lisäksi toimin teidän tulevana tuutorina.
Olen kotoisin pääkaupunkiseudulta, ja kun sain tietää pääseväni opiskelemaan
Lapin yliopistoon, olo oli hieman hämmentynyt. Kauas kotoa vieraaseen
kaupunkiin muuttaminen ja uudet ihmiset jännitti kyllä itseänikin, mutta
jännittäminen osoittautui nopeasti aiheettomaksi. Rovaniemeen tutustuminen
sujui ripeästi ja uusia kavereita löytyi helposti.
Vastapainona opiskeluille tykkään seikkailla Rollon elämyksellisessä luonnossa
tai istuskella iltaa kavereiden kanssa keskustan kuppiloissa. Muistakaa tekin
löytää hyvä tasapaino opiskelun, viihteen ja hyvinvoinnin välillä.
Omasta vauhdikkaasta fuksivuodesta parhaiten mieleen ovat jääneet sekä oman
ainejärjestömme Kosmos Buranin kuin poikkitieteellisetkin tapahtumat, joissa on
päässyt tutustumaan muihinkin kuin oman ainejärjestön opiskelijoihin.
Paljon onnea uudesta opiskelupaikasta, nähään syksyllä!

Mona
Heissan!
Olen Mona ja aloitan syksyllä toisen vuoden politiikkatieteiden ja sosiologian
opinnot. Ihan huippua toimia myös yhtenä teijän tuutorina!
Rovaniemelle tulo jännitti paljon, mutta hetkeekään en oo katunut päätöstä tulla
tänne. Lapin yliopistossa opiskelussa parasta on yhteisöllisyys ja opiskelukaverit.
Meijän ainejärjestössä on myös tosi hyvä ilmapiiri! Oma fuksivuosi oli hyvin
mieleenpainuva. Vuosi sisälsi paljon mielenkiintoisia opintoja, uusien ihmisten
kohtaamisia, hauskoja tapahtumia ja paljon muita uusia asioita. Ennen kaikkea
paljon muistoja jotka muistaa lopun elämää! Tuleva vuosi tuo teillekkin aivan
varmasti paljon uutta ja jännittävää mukanaan.
Kannustan teitä uusia fukseja ottamaan kaiken irti fuksivuodesta, jotta teidänkin
vuodesta tulee ikimuistoinen! Tuutorina yritän auttaa siinä parhaani mukaan.
Keskittykää opintoihin, mutta muistakaa vaihtaa myös vapaalle ja tehkää asioita
mistä tykkäätte. Muhun saa aina olla yhteydessä mikäli tulee kysyttävää, tai on
huolenaiheita. Hihasta saa tulla myös vetäsemään ja juttelemaan. Ihanaa kesää
teille ja nähdään syksyllä! :)
molehtin@ulapland.fi

Enna
Hellurei! Mie oon Enna ja oon 22-vuotias toisen vuoden politiikkatieteiden ja
sosiologian opiskelija. Oon alun perin kotoisin Joensuusta, mutta Rovaniemi on
kuluneen vuoden aikana alkanut tuntua kodilta. Luonto on kaunista
vuodenajasta riippumatta ja ihmiset ihania. Toivottavasti tekin sopeudutte yhtä
hyvin tähän kaupunkiin ja Lapin yliopistoon seuraavan vuoden aikana.
Oma fuksivuosi oli aivan huippu ja täynnä ikimuistoisia hetkiä. Uusien ihmisten
kohtaaminen ja opintojen aloittaminen aluksi jännitti, mutta kivojen
tapahtumien ja uusien ystävien myötä jännitys unohtui. Odotan innolla, että
päästään muiden tuutoreiden kanssa tarjoamaan teille supermahtava
fuksivuosi! Kannustan kaikkia tulevia fukseja nauttimaan ja ottamaan ilon irti
joka hetkestä, sillä tulevat kuukaudet on täynnä ainutlaatuisia kokemuksia!
eharinen@ulapland.fi

Rasmus
Terve! Onnea opiskelupaikan johdosta, ja mahtavaa, että olet valinnut tulla
Rovaniemelle. Vaikka kaupunki olisikin tuntematon ja tulevaisuus jännittää en
olisi huolissani. Pienempänä kaupunkina Rollo tarjoaa tiiviin yhteisön jossa
on helppo tutustua niin kouluun, yliopistoelämään kuin vapaa-aikaan.
Nimenomaan yhteisöllisyys on mielestäni Rovaniemen ja Lapin yliopiston
parhaita puolia! Itse muutin Rolloon Helsingistä ja työelämästä, ja voin sanoa,
että päätös lähteä uudestaan koulunpenkille ja kohti tuntematonta oli
erinomainen päätös. Toimin tuutorin tehtävien lisäksi ainejärjestömme
liikuntavastaavana. Jos sinulla on mitään kysymyksiä, tai kaipaat neuvoja,
olkoon kyse opiskelusta, kaupungista, muuttamisesta tai mistä tahansa, saa
aina soittaa tai laittaa viestiä!

hallitus 2022
Mila, puheenjohtaja
Heippa ja suuret onnittelut opiskelupaikasta! Mä olen Mila
Rontu ja toimin tänä vuonna rakkaan ainejärjestön Kosmos
Buranin puheenjohtajana. Olen 23-vuotias kolmannen vuoden
opiskelija ja kotoisin Suomen kauneimmasta kaupungista
Kouvolasta. Rovaniemelle lähteminen on ollut yksi elämäni
parhaimmista päätöksistä, vaikka alkuun jännitti. Rollo on
ihmisen kokoinen kaupunki, jossa luonto on läsnä kaikkialla.
Politiikkatieteiden ja sosiologian opinnot antaa todella
laajat valmiudet ja näkökulmat tarkastella yhteiskuntaa,
joka onkin meidän opinahjossa parasta. Opiskeluvuosina
parasta on ollut tietenkin KB ja ystävät yli
ainejärjestörajojen. Täällä oon tutustunut samanhenkisiin
ihmisiin, joilla on samanlaisia mielenkiinnonkohteita, ja
joiden kanssa on parastabestiä parantaa maailmaa. En malta
odottaa, että pääsen tutustumaan teihin kaikkiin ja parantaa
maailmaa teidän kanssane! Nähdään pian!

Jenni, varapuheenjohtaja
Mä oon Jenni ja aloitan nyt syksyllä politiikkatieteiden
ja sosiologian kolmannen vuoden opinnot. Oon ihan
paljasjalkainen rovaniemeläinen ja täällä koko elämäni
asunut. Muistan jännittäneeni opintojen aloitusta ihan
hirveästi, mutta innostuin kuitenkin heti kaikesta,
mitä opiskeluelämään sisältyi: uudet, mielenkiintoiset
opinnot, yliopistoon ja kanssaopiskelijoihin
tutustuminen sekä monipuoliset tapahtumat ja
ainejärjestötoiminta. Toiminkin meidän ainejärjestön
Kosmos Buranin hallituksessa ensimmäisenä
opiskeluvuotenani tapahtuma- ja viestintävastaavana ja
tänä vuonna varapuheenjohtajana. Kannustan teitäkin
lähtemään mukaan ainejärjestötoimintaan, jos
sellainen yhtään houkuttelee! Nähdään syksyllä!

Milla, sihteeri ja tiedottaja
Oon Milla ja toimin Kosmos Buranin hallituksen
sihteerinä, tiedottajana ja nettisivuvastaavana.
Oon kotosin alunperin maailman
saunapääkaupungista eli Tampereelta<3 Alotin itse
opiskelut viime syksynä Rollossa ja fuksivuosi
onkin mennyt ihan siivillä. Rovaniemelle muutto
oli super jännää, mutta onneks sain upeen
tilaisuuden muuttaa tänne mun kaverin kanssa
kämppiksisks. Pian muuton jälkeen selvis että
Rolloon on helppo kotiutua nopeesti. Musta
Rovaniemeä kuvaa parhaiten se, että se on samalle
eloisa mutta symppis kaupunki. Lisäks lyhyet matkat
esimerkiksi isompii laskettelukeskuksiin lämmittää
mieltä. Onhan Lappiin muutto yleisestikin
tällähetkellä trendikästä;).
Ainejärjestönä Kosmos Buran on todella lämmin ja tiivis. Edellä mainitun takia ei siis tarvii liikaa
stressata kaveri asioista. Suosittelen ekana vuonna osallistumaan ja tarttumaan moniin eteen
tuleviin tilaisuuksiin, sillä niistä syntyy parhaat muistot. Mun fuksivuoden parhaat muistot onkin
liittynyt erilaisiin tapahtumiin kuten KB:n vuosijuhliin.
Nähdään syksyllä!

Amanda, viestintä ja ympäristö
Heissan!
Mä oon Amanda Hekkala ja toimin tällä
hallituskaudella Kosmos Buranin viestintä- ja
ympäristövastaavana. Odotan innolla teidän
kaikkien uusien fuksien tapaamista!
Olen kolmannen vuoden opiskelija ja mulla on
meneillään toinen kausi hallituksessa.
Vapaa-ajalla harrastan juoksua, kokkaamista ja
patikointia.
Arvostan palautetta ja jos sulla herää mitä vaan
toiveita, kysyttävää tai haluat juttuseuraa, niin
aina saa tulla vetämään hihasta tai laittaa viestiä.
Tervetuloa Rovaniemelle opiskelemaan!

Martti, rahastonhoitaja
Terve! Mie olen Martti, Kosmos Buranin
rahastonhoitaja ja varainkeruuvastaava. Suuret
onnittelut opiskelupaikan johdosta! On
mahtavaa, että päätitte tulla tänne
Rovaniemelle ja Lapin yliopistoon.
Mie aloittelen toisen vuoden opintojani. Kun
mietin itse mahdollista opiskelupaikkaa, oli Lapin
yliopisto aivan ehdoton, oikeastaan minun ainoa
hakukohde. Voin sanoa, että tänne päästessäni ja
täällä nyt vuoden opiskeltuani sanon, että se oli
yksi elämäni parhaista päätöksistä. Lappi tarjoaa
puitteet niin laadukkaaseen opetukseen,
monipuoliseen vapaa-aikaan ja rentoutumiseen
kuin myös työhön. Lapille täytyy antaa
mahdollisuus näyttää parhaat puolensa - ja voin
sanoa niitä puolia on paljon.
Toivottavasti tulette hyvillä mielin tänne vähän pohjoisempaan Suomeen. Jännitys ja pieni
epätietoisuus näin alussa ovat molemmat täysin normaaleja tunnetiloja, tunsin niitä itsekin. Niistä
pääsee kuitenkin yli, liekö sitten syy lappilaisen vieraanvaraisuuden?
Toivottavasti näemme syksyllä yliopiston käytävillä! Aina saa tulla moikkaamaan ja vaikka kysymään
mieltään askarruttavia kysymyksiä. Vastaan, jos osaan. Toivon teille kaikille erinomaista fuksivuotta
Lapin yliopistossa!

Jasmin, työelämä
Moikka! Olen Jasmin, Kosmos Buranin työelämä- ja
alumnivastaava. Onnea opiskelupaikasta ja mahtavaa,
että päädyit juuri Rovaniemelle! Olen itse kotoisin
Keski-Pohjanmaalta pieneltä paikkakunnalta, joten
pohjoiseen ja kaupunkiin muuttaminen tuntui isolta
hypyltä. Rovaniemi on kuitenkin kohdellut minua
hyvin ja siitä on tullut toinen koti nyt kolmen vuoden
aikana. Kaupunki on täynnä opiskelijoita, mahtavia
tapahtumia ja harrastusmahdollisuuksia. Haluaisin
rohkaista kaikkia fukseja kokeilemaan uusia asioita
tutustumaan uusiin ihmisiin avoimin mielin, koskaan
ei voi tietää, mitä tielle sattuu.
Tuutoreiden lisäksi myös me hallituslaiset olemme
fuksien tukena ja autamme mielellämme niin
opiskeluun kuin Rovaniemen arkeen liittyvissä
kysymyksissä. Minut löytää useimmiten yliopistolta tai
tapahtumista, tule nykäisemään hihasta ja
moikkaamaan!

Eetla, tapahtumavastaava
Heipsan! Paljon onnea uudesta opiskelupaikasta!
Mä olen Eetla, KB:n tapahtumavastaava ja toisen
vuoden opiskelija. Muistan, kuinka jännittävää ja
vähän jopa hirvittävää oli alottaa viime syksynä
opinnot uudella paikkakunnalla kaukana kotoa
Hämeenlinnasta. Oli kuitenkin ihanaa huomata,
kuinka nopeasti Rovaniemelle kotiutui ja löysi
oman paikan.
Nyt on hyvä tilaisuus päästä tutustumaan uusiin
ihmisiin ja päästä kokeilemaan jotakin uutta.
Kaikkeen, mikä vähääkään kiinnostaa, kannattaa
lähteä mukaan, voi löytää uusia ystäviä ja
kokemuksia sekä hieman myös uusia puolia itsestä.
Parasta kuluneen vuoden aikana on ehdottomasti
ollu kaikki uudet ystävät, joita on saanut elämään
ja tietenkin meidän mahtava ainejärjestö.
Nauttikaa kesästä ja pian nähdään Rollossa!

Eva, tapahtumavastaava

Moikka! Oon Eva ja syksyllä mulla
alkaa toinen vuosi täällä
Rovaniemellä ja Lapin yliopistossa.
Oon kotoisin Kuusankoskelta ja
olikin aika iso muutto siis tänne.
Oon onneks kotiutunut tänne tosi
hyvin ja tykkään opiskelusta täällä.
Toimin hallituksessa yhtenä
kolmesta vaparista ja oon
järjestämässä erilaisia tapahtumia
Kosmos Buranille ja usein myös
muiden ainejärjestöjen kanssa.
Ootan tosi innolla teihin
tutustumista ja hauskoja tapahtumia
teiän kanssa.

Petra, edunvalvonta ja
kansainvälisyys
Heippa ja onnittelut opiskelupaikasta Lapin
yliopistossa! Olen Petra Valtonen ja toimin
Kosmos Buranin opintojen edunvalvojana
sekä kansainvälisyysvastaavana. Muutin
vuosi sitten Vantaalta Rovaniemelle ja olen
hyvin onnellinen, että päädyin juuri tänne!
Rovaniemi on antanut minulle uusia ystäviä,
mahtavia muistoja ja parhaan
opiskelupaikan.
Parasta Rovaniemellä on mukavat ihmiset ja mahdollisuudet päästä luontoon liikkumaan. Parhaimpia
fuksivuoden muistoja ovat opiskelijatapahtumat ja laskettelureissut kavereiden kanssa Leville!
Toivon, että Rovaniemi antaa teille ihanan opiskelupaikan ja odotan innolla, että nähdään syksyllä
opiskelijatapahtumissa!

Emmi, yhdenvertaisuus, fuksit
ja tuutorit
Hellou!
Tervetuloa Lappiin ja onnea opiskelupaikasta! Oon
emmi ja aloitan toisen vuoteni syksyllä. Oon
kotoisin Heinolasta eli aika etelästä olen tänne
päätynyt.
Viime vuonna opiskelupaikan saaminen oli
unelmieni täyttymys ja opintoihin syventyminen
on ollut todella mieluisaa. Hallituksessa toimin
yhdenvertaisuus- sekä fuksi- ja tutorvastaavana.
Vapaa-ajallani rakastan maalata, kierrellä
museoita ja kirppiksiä sekä nauttia brunssia
ystävien seurassa.
Odotan innolla teidän tapaamistanne! Minulta
saa tulla kyselemään niin yhdenvertaisuusasioista
kuin parhaista kirppismestoista! :D

Fuksin akateemiset aakkoset
A
Ainejärjestö: Pääaineopiskelijoiden opiskelijajärjestö. esim. Kosmos Buran ry :p

B
Bryssel-ekskursio: Ensimmäisenä vuonna fuksit perinteisesti järjestävät
matkan politiikan pääkaupunki Brysseliin. Tätä ei ole koronan takia hetkeen
järjestetty, joten olisiko nyt aika?

D
DAS: eli Domus Artica-säätiö on Lapin opiskelijoiden asuntosäätiö, josta
sinäkin voit hakea asuntoa!

E
Edari: Lapin ylioppilaskunnan edustajisto. Vähän niin kuin opiskelijoiden
eduskunta.
Exam: Yliopiston sähköinen tenttimisjärjestelmä. Suuren osan kursseista voi
suorittaa Exam-tentteinä.

F
Fuksi: sinä! eli ensimmäisen vuoden yliopisto-opiskelija
Fuksiaiset: Vuoden suurin fuksitapahtuma. Rastikilpailu, jossa pääset
tutustumaan kanssafukseihin hauskojen tehtävien parissa ;)

H
Haalarit: Opiskelijoiden perinteikkääseen varustukseen kuuluvat
opiskelijahaalarit, jotka fuksit hankkivat ensimmäisen vuoden aikana. Vuosien
aikana haalarit täytetään haalarimerkeillä, joita saa esim. tapahtumista!
Kosmos Buranin haalarit ovat vihreät keltaisilla mainoksilla. Haalareita ei
koskaan pestä, ei koskaan!!
Hallitus: Huolehtii ainejärjestön jäsenistön eduista ja järjestää jäsenistölle
tapahtumia.
HOPS: Henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka tehdään fuksivuonna. (tästä
saa myös opintopisteen) Älkää huoliko! Saatte apua sen tekemiseen.

K
Kansa: Eli Kansan Pubi. Keskustasta löytyvä aloittelubaari, josta löytyy muun
muassa kahden euron shotteja ja biljardipöytiä. Sanonta mitä tulette
kuulemaan: “Kansan kautta Mooniin!”
Kirjatentti: Lue kirjoja, mene kokeeseen, vastaa tenttikysymyksiin ja jännitä
tuloksia. Mikäli käy huonosti, toista aiemmat vaiheet :D
Kosmos Buran ry: Politiikkatieteiden ja sosiologian ainejärjestö!

L
Lapin ylioppilaslehti: Ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehden tekemiseen
pääsee mukaan kuka tahansa!
Loviisa: LYY:n omistama kahvila/lounasruokala, josta löydät aina
kanssatieteenharjoittajia. Syksyllä ihana Loviisa aukeaa uudestaan pienen
tauon jälkeen! Paikka sopii mainiosti niin rennoille kahvihetkille kuin
ryhmätyön väsäämiseen.
Luomis: Politiikkatieteiden yliopistonlehtori Mika Luoma-aho
LYY: Lapin yliopiston ylioppilaskunta, joka valvoo opiskelijoidemme etuja.

M
Moodle: Opintoalusta netissä, jossa kurssien sisällöt ja palautuskansiot
sijaitsevat
Mooni: Half Moon, Rollon taattu bilepaikka! Täällä huikeassa yökerhossa
lähes poikkeuksetta kaikkien bileiden jatkot sekä villeimmät keikat.

N
Noppa: Eli opintopiste. Näitä olisi hyvä kerätä 45-60 vuodessa.
N:n vuoden opiskelija: Kun et enää itse edes tiedä monettako vuotta opiskelet.
:D

O
OPM: Oma Pullo Mukaan. Lukee usein tapahtumien infossa muistuttamassa,
että huolehdit itse omasta nesteytyksestäsi.

P
Peppi: tärkeä sivu, josta löytyy omat opintoihin liittyvät tiedot ja voit
ilmoittautua kursseille POP-päivät: Vuosittain järjestettävät
politiikanopiskelijoiden päivät.
Punis: Pub Punapippuri, Viirinkankaalla sijaitseva pikku pubi, jossa mm.
tapaatte tuutorit ekan kerran!
Poronkusema: Pohjois-Suomen suurin vuosittainen opiskelijatapahtuma
helmi-maaliskuun vaihteessa, joka houkuttelee haalarikansaa ympäri Suomea
Petro: Petronella, joka on kampuksen isoin ja taiteellisin (sijaitsee taiteiden
tiedekunnan F-siivessä) ravintola

R
Rantsu: Rantavitikka, Rovaniemen kaupunginosa, jossa yliopisto ja iso osa
DAS:in opiskelija-asunnoista sijaitsee.

S
Sillis: Akateeminen silliaamiainen, jossa tarjoillaan kaikkea muuta kuin
silliä. Kollektiivista krapulan karkotusta usein sunnuntaina, jota
vahvimmat harjoittavat aamusta yömyöhään.
Sitsit: Akateeminen pöytäjuhla, jossa laulu raikaa. Sitseillä siis lauletaan
sitsilauluja ja syödään kolmen ruokalajin illallinen, johon usein sisältyy
KB:n herkku eli vihapiirakka (katso kohta V) Illan kulkua määrittää
sitsietiketti ja pukeutumista ilmoitettu teema. Syksyllä sitsaamisen saloja
pääsee opettelemaan fuksisitseillä. Skål!
Sosiologipäivät: Vuosittain Westermarkseuran järjestämät päivät
sosiologeille
Speksi: Opiskelijoiden järjestämä interaktiivinen musiikkinäytelmä, jonka
kulkuun yleisö pääsee vaikuttamaan huutamalla ’’omstart!’’.

T
Tuudo: sovellus, josta löydät kaiken niin yliopiston kartasta ravintoloiden
ruokalistoihin!
Toastmaster: Sitsien diktaattorimainen johtaja, jota kuunnellaan ja
arvostetaan. Johtaa sitsien kulkua ja tarpeen tullen rankaisee huonosti
käyttäytyvää sitsaajaa.

V
Vastaanotto: Henkilökunnan jäsenillä on viikoittaiset vastaanottoajat
opiskelijoita varten. Mikäli jokin mietityttää, suuntaa vastaanotolle.
Vujut: Vuosijuhlat eli ainejärjestön synttärit. Vuosittain järjestettävä
akateeminen juhla ainejärjestön kunniaksi.
Vihapiirakka: Vegaaninen lihapiirakka, jotka kuuluvat niin sitsien
pääruuaksi kuin seuraavan päivän darraruuaksi.
Vegaaninen: Kosmos Buran on vegaaninen ainejärjestö!

Tärkeitä linkkejä
Fuksien ryhmät:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/3262464723988650/?
ref=share
Whatsapp: https://chat.whatsapp.com/GQA5PndH8UqALMe10jTII5

Muita linkkejä:
http://www.kosmosburan.fi Ainejärjestömme omat nettisivut, josta
löytyy lisää infoa meidän toiminnasta
www.lyy.fi Ylioppilaskunnan sivut, nämä kannattaa ehdottomasti
tsekata!
Lyy on myös tehnyt opiskelijan oppaan, josta on varmasti teille
hyötyä https://www.ulapland.fi/loader.aspx?id=c215287c-3fdc-48da8f6b-da14d64d7c6a
www.das.fi Opiskelija-asuntosäätiön nettisivut. Halpaa asumista
hyvällä sijainnilla.
https://www.ulapland.fi/FI Yliopiston nettisivut, täältä pääset mm.
Peppiin, LucFinnaan, Moodleen... eli portti pretty much kaikkeen
opintoihin liittyvään
https://www.kela.fi/opiskelijat, missä Kelan tukiasiat selitetty

Sovellukset mitä ladata:
Tuudo, josta löytyy mm. opiskelijakortti ja lukujärjestys
Kide.app, josta voi ostaa tapahtumiin lippuja ja jäsenyyden Kosmos
Buraniin

Tässä vielä Instagram-tilejä, joita kannattaa ottaa
haltuun:
@kosmosburan ja @kb_tuutorit2022
@Lyygram ja @universityoflapland

Muita Facebook-ryhmiä joihin kannattaa liittyä:
www.facebook.com/kosmosburan

Elämää KB:n ulkopuolella
Artikla ry: Tuttavallisemmin ‘’artistit’’. Oikeustieteenopiskelijoiden ainejärjestö,
joiden jäsenet tunnistaa bolognanpunaisista eli tummanpunaisista haalareista.
Lyhty ry: Lyhtyläiset opiskelee sosiaalityötä ja kuuluu meihin YTK:laisiin.
Lyhtyläisiin törmää varmasti poikkareissa! Kantavat meidän vastavärisiä
haalareita, eli punaisia.
Remburssi ry: Tuttavallisemmin Remppa, hallintotieteen ja johtamisen psykologian
ainejärjestö, joka on osa YTK:ta, kulkee mustissa haalareissa sekä on KB:n läheinen
toveri.
Jalot villit ry: Tuttavallisemmin ‘’JV’’. Matkailututkimuksen ja kokemuksen
muotoilun opiskelijoita, jotka kuuluvat myös yhteiskuntatieteelliseen
tiedekuntaan. Heidät tunnistaa tummansinisistä haalareista sekä kuulemma
hyvistä sählytaidoistaan.
Lapikas ry: Kasvatustieteen opiskelijoita, jotka kulkevat kirkkaansinisissä
haalareissa. Lapikaslaiset ovat luokanopettajaopiskelijoita.
Lastu ry: Yleisen kasvatustieteenopiskelijoita. Lastulaisten kanssa järjestetään
kalenterivuoden alussa perinteikkäät Tipattoman kaatajaiset ja heidät tunnistaa
oransseista haalareista. ÄLÄ SEKOITA LASTULAISIA JA LAPIKASLAISIA.
TAO ry: taiteiden tiedekunnan mega-ainejärjestö Taolaiset tunnistaa pinkeistä
haalareista ja heidän maskottinaan toimii panda.
ESN: eli Erasmus Student Network. Vaihto-opiskelijoiden ainejärjestö.
LoimuSpeksi: Interaktiivinen opiskelijateatteri, jossa yhdistyvät muun muassa
musiikki, tanssi ja huumori. Lähde rohkeasti mukaan koittamaan taitojasi
näyttelijänä tai vaikkapa spektaakkelin taustajoukoissa.
Radio Säteily: Lapin yliopiston opiskelijoiden oma radio, joka toteutetaan
syksyisin.
Lapin ylioppilaskuoro: Lapin yliopiston ja AMK:n yhteiskuoro, jonka nimi on Lucida
Intervalla.

Fuksin muistilista
1. Muista ottaa opiskelupaikka vastaan
opintopolussa
2. Ilmoittaudu yliopistoon läsnäolevaksi
opiskelijaksi lukuvuodelle 2022-2023
3. Maksa LYY:n jäsenmaksu ja halutessasi hanki
hyvinvointipassi, jolla saa kivoja alennuksia
liikunta- ja kulttuuripalveluista
4. Maksa YTHS:n lukukausimaksu Kelan sivuilla
5. Hae asuntoa Domus Artica-säätiöltä tai
yksityiseltä vuokranantajalta, varsinkin
fuksivuonna kursseilla on usein läsnäolopakko,
joten oman asunnon hankkiminen Rovaniemeltä
kannattaa
6. Hae Kelan opintotukea, johon kuuluu
opintoraha, asumistuki ja halutessasi
opintolaina

Kun nämä vaiheet ovat done, nauti kesästäsi ja
nähdään syksyllä!!

