Heippahei luokanopettajafuksi!
Lämpimät onnittelut opiskelupaikasta Lapin yliopistossa! Olet tehnyt huippuvalinnan, sillä
tulevasta fuksivuodestasi on tulossa ikimuistoinen täällä Rovaniemellä. Se tulee sisältämään
opiskelun lisäksi mahtavia tapahtumia, ainutlaatuisia kokemuksia ja uusia ystäviä. Sinua
täällä pohjoisessa odottavat muut luokanopettajaopiskelijat, jotka tunnistat tulevan
ainejärjestösi, Lapikkaan, sinisistä haalareista.
Fuksilla tarkoitetaan ensimmäisen vuoden korkeakouluopiskelijaa, joka sinäkin tulet
olemaan lukuvuonna 2022–2023. Me tuutorit olemme taas toisen vuoden opiskelijoita ja
autamme sinut alkuun sekä opinnoissa että vapaa-ajallakin. Ei haittaa, vaikket tietäisikään
yliopistoelämästä juuri mitään etukäteen, sillä me olemme täällä ohjeistamassa ja
auttamassa.
Ensimmäisinä viikkoina pääsette tutustumaan meihin sekä toisiinne erilaisten tapaamisten
merkeissä. Lisäksi tutustumme myös Rovaniemeen kaupunkina. Mikäli jokin mietityttää,
meihin tuutoreihin saa yhteyden jo etukäteen Instagramissa tai Facebookissa.
Tapaamme ensimmäistä kertaa maanantaina 22.8. hauskojen tutustumisleikkien muodossa.
Virallinen ensimmäinen koulupäiväsi on tiistaina 23.8., jolloin teille pidetään
infotilaisuuksia yliopiston käytänteistä.
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Mistä saan tietoa?
Facebook: Lapikkaan fuksit 2022 -ryhmä – LIITY RYHMÄÄN! Siellä jaamme ajankohtaista
tietoa tapahtumista ja kaikesta muusta. Ryhmässä voit myös kysyä ja keskustella kaikesta,
kuten asunnoista, yliopistoelämästä ja kimppakyydeistä.
Instagram: Seuraa meitä tuutoreita IG:ssä @lapikkaan_tuutorit. Sieltä löydät esittelyt meistä
tuutoreista ja tulevasta opinahjostanne.
Lapin yliopiston verkkosivut: Kaikki tarvittava uudelle opiskelijalle löytyy täältä. Kannattaa
tutustua! https://www.ulapland.fi/FI/Opiskelu/Uudelle-opiskelijalle
Lapikas: Lapikas on Lapin yliopiston luokanopettajien ainejärjestö, joka huolehtii
opiskelijoiden viihtyvyydestä, hyvinvoinnista ja edunvalvonnasta. Lapikkaan löydät
Instagramista @lapikasry, pistähän seurantaan!
Fuksille: https://www.lapikasry.fi/fuksille/
Tuutoriesittelyt Lerpake-blogissa: https://www.lapikasry.fi/l/22-2022-saanko-esitellatuutorit/
Liity Lapikkaaseen: Lapikkaan jäsenmaksu on 35€, jolla olet oikeutettu upeisiin sinisiin
opiskelijahaalareihimme sekä moniin muihin etuihin. Lapikkaan verkkosivuilta löydät
liittymisohjeet sekä kaikkea muuta hyödyllistä. https://www.lapikasry.fi/
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Ennen opiskelun alkua
Ilmoittaudu läsnä olevaksi ja maksa ylioppilaskunnan jäsenmaksu. Maksu on pakollinen
kaikille läsnä oleville opiskelijoille! https://lyy.fi/opiskelijalle/jasenmaksut/
Kannattaa tsekata myös https://lyy.fi/opiskelijalle/tervetuloa-uusi-opiskelija/
Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu maksetaan Kelan asiointipalvelussa.
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluihin oikeutettujen
ammattikorkeakouluja yliopisto-opiskelijoiden tulee maksaa terveydenhoitomaksu 30.9.
mennessä, jos ovat siihen mennessä ilmoittautuneet läsnä oleviksi. Maksun suuruus
syyslukukaudelta on 35,80 euroa. https://www.yths.fi/yths/yths-2021/terveydenhoitomaksu/
Hanki opiskelijakortti hyvissä ajoin. Sähköinen opiskelijakortti toimii erinomaisesti
Rovaniemellä ja VR:llä, ja sen löytää ilmaiseksi Tuudosta. Opiskelijakortti kannattaa, sillä
sen avulla saat muun muassa maukkaan opiskelijahintaisen ruuan ja paljon muita hyviä
etuja ja alennuksia. Fyysisen kortin saapumisessa kestää hetki, mutta tulostetulla
ylioppilaskunnan jäsenmaksukuitilla voit saada edullisen ruuan.
Asuntotilanne mietityttää varmasti kaikkia. Edullisimmat opiskelija-asunnot löydät DAS:lta
(Domus Arctica –säätiö), mutta paikat menevät nopeasti, joten ole ajoissa liikkeellä! Lisäksi
asuntoja kannattaa tiedustella yksityisiltä vuokranantajilta esimerkiksi tori.fi:stä, LYY:n
sivuilta https://lyy.fi/vapaat-asunnot/ tai Asunnot Rovaniemi myydään/ostetaan/vuokrataan ja Vuokra-asunnot Rovaniemi Facebook-ryhmistä

Luvassa on huikea syksy ja unohtumattomat opiskeluvuodet! Mukavaa
ja aurinkoista kesää sekä jännittäviä valmistautumishetkiä
opiskelijaelämään. Nähdään elokuussa ja tervetuloa Rovaniemelle
ihanaan Lapin yliopistoon!
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