Hei sinä, uusi Lapin yliopiston oikeustieteellisen fuksi 2018!
Onnittelut vielä kerran opiskelupaikasta, joka on ansaittu kovalla työllä!
Viimein on aika heittää pääsykoekirjat lopullisesti sivuun ja hypätä
odotetun opiskelijaelämän pariin. Tuleva syksy tuo mukanaan paljon uutta
ja voimme luvata, että tuleva vuosi tulee olemaan elämänne parasta aikaa.
Me tuutorit tulemme johdattelemaan teidät läpi ensimmäisen
opiskeluvuoden. Teidät tullaan jakamaan fuksiryhmiin, joissa jokaisessa
on kaksi tuutoria. Tulemme tutustuttamaan teidät sekä Lapin yliopistoon
että itse yliopisto-opiskeluun, kuin myös mahtaviin vapaa-ajan
mahdollisuuksiin Rovaniemellä!
Jos et ole vielä vastaanottanut paikkaasi Opintopolussa, tee se nyt.
Suosittelemme myös tekemään opintotukihakemuksen KELA:lle ja
opiskelijakorttihakemuksen pikimmiten. Opiskelijakortin voit tilata
osoitteessa: https://www.frank.fi/opiskelijakortti/ (tai vaihtoehtoisesti
ladata Frank –mobiilisovelluksen)
Lisää hyödyllistä tietoa teille uusille opiskelijoille löytyy osoitteesta:
https://www.ulapland.fi/FI/Opiskelu/Uudelle-opiskelijalle
Odotetut opiskeluvuodet tulevat olemaan myös paljon muuta kuin
luennoilla istumista ja tenttiin pänttäämistä. Vapaa-ajan mahdollisuuksia
on Rovaniemellä taatusti kaikille – omasta hyvinvoinnista onkin tärkeää
pitää huolta kaiken opiskelun ohessa.
Suosittelemme liittymään Facebookissa ryhmään ”Lapin
oikeustieteellisen fuksit 2018”. Täällä tiedotamme teitä tulevista (ja
samalla loputtomista) tapahtumista ja ryhmässä voi vapaasti myös kysyä
apua esimerkiksi opintoihin liittyvissä asioissa. Ryhmä on tarkoitettu
kaikille teille fukseille, fuksikapteeneille, tuutoreille ja muille Artiklan
toimijoille.

Lapin hellään huomaan saavuttuanne pääsette heti kolme viikkoa kestävän
fuksihärdellin pyörteisiin. Näistä viikoista kannattaa todella nauttia, sillä
me allekirjoittaneet voimme luvata, että nämä viikot haluaisit elää
elämässäsi ainakin kerran uudestaan!
Näin ollen kannattaa siis suunnata muuttokuorma Lappiin viimeistään
lauantaina 18.8.2018, kun pääsemme viimein tapaamaan teidät fuksit
varaslähtöbileiden merkeissä.
Omien fuksiryhmien tapaamisten lisäksi Artikla, ELSA (The European
Law Students’ Association) ja LYY (Lapin yliopiston ylioppilaskunta)
järjestävät tapahtumia opiskelijoille läpi vuoden.
Kannustamme teitä tulemaan tapahtumiin ja tutustumaan
fuksikavereihinne ja vanhempiin tieteenharjoittajiin – älkää myöskään
pelästykö, jos me tuutorit pyydämme kaveriksi teitä fukseja Facebookissa.
Meitä tuutoreita voitte lähestyä asiassa kuin asiassa. Me olemme juuri teitä
varten! Syksyllä meidät voit tunnistaa bolognanpunaisista haalareistamme.

Nähdään pian syksyllä, me odotamme teidän näkemistä innolla!

Terveisin tuutorinne,
Pinja Pöllänen
Otto Koskinen
Helmi Helotie
Sofia Falck
Josefine Vannio
Jessika Silfvast
Sari Korhonen
Vili Kuitunen
Noora Jokelainen
Sofia Kauriinoja
Sanni-Sofia Marsala

pipollan@ulapland.fi
otto.i.koskinen@gmail.com
helmi.helotie@gmail.com
sofia.falck@live.fi
jvannio@ulapland.fi
jessika.silvfvast@kolumbus.fi
korhonen_sari@hotmail.com
vili.kuitunen@outlook.com
noorajokelainen1@gmail.com
sofia.kauriinoja@gmail.com
ssmarsala@icloud.com

Johanna Classen
Tenho Luoma-Keturi
Ville Heikkinen
Vuokko Saikku
Elli Seeskorpi
Annika Kankaansivu
Tiina Kangasluoma
Jutta Pusa
Milja Pietilä

johanna.classen@gmail.com
tenho.lk@hotmail.com
vheikkin@ulapland.fi
vuokko.saikku@hotmail.com
elli.seeskorpi@gmail.com
annika.kankaansivu@hotmail.com
tiina.kangasluoma@gmail.com
jpusa@ulapland.fi
milja.k.pietila@gmail.com

