HEI FUKSI!
Onnittelut Lapin yliopistoon pääsemisestä! Aika helmi valinta mielestämme. Täällä
pohjoisessa sinua odottaa lämmin vastaanotto meiltä sinihaalarisilta lapikaslaisilta (oma
ainejärjestösi).
Fuksi on ensimmäistä vuotta korkeakoulussa opiskeleva opiskelija eli sinä. Me tuutorit
olemme toista vuotta opiskelevia opiskelijoita, jotka auttavat sinut alkuun opintojesi tiellä
niin koulussa kuin vapaa-ajalla. Ei hätää, sinun ei tarvitse tietää yliopistoelämästä juuri mitään
ennen tänne tuloa, sillä siksi me olemme täällä. Me vietämme tiiviisti aikaa teidän kanssa
ensimmäiset viikot ja meiltä saa kysyä mitä vaan (jopa jo ennen koulun alkua, laittakaa vaan
Facebookissa viestiä!).
Otamme varaslähdön koulun alkamiseen 20.8., jolloin voit tutustua kanssaopiskelijoihin ja
meihin tuutoreihin erilaisten tutustumisleikkien muodossa. Virallinen ensimmäinen
koulupäivä on 21.8., jolloin sinulle kerrotaan infoa yliopistosta ja sinulle annetaan kotiryhmä.
Ensimmäisen viikon aikana järjestämme tapahtumia, joissa pääset sosialisoimaan lisää ja
tutustumaan Rovaniemen kaupunkiin lähemmin. Tapahtumat ovat vapaaehtoisia, mutta
niiden kautta pääset helpoiten tutustumaan muihin.

Mitä ohjelmaa on ensimmäisellä viikolla?
(säävarauksella, tulkaa silti paikalle)

Ma 20.8 klo 18.00 - Ensitapaaminen yliopiston pääovilla
Ti 21.8 - Pelejä Susivoutin kentällä
Ke 22.8 - Amazing Race Rollo ja piknik Valdemarin rannassa
To 23.8 - Fuksien lautapeli-ilta
Pe 24.8 - Baarikierros

Mistä saan tietoa?

Facebook - Lapikkaan fuksit 2018 -ryhmä – LIITY RYHMÄÄN! Täältä saat ajankohtaisinta
tietoa tapahtumista ja kaikesta muusta. Ryhmässä voit kysyä ja keskustella myös aivan
kaikesta, kuten asunnoista ja kimppakyydeistä.

Seuraa tuutoreita Instagramissa - Meillä tuutoreilla on tosiaan oma somekanava
Instagramissa nimellä lapikkaan_tuutorit (ylläripylläri). Seuraa meitä siellä, kun me
esittelemme tulevaa opinahjoanne ja hieman itseämme.

Lapin yliopiston verkkosivut - http://www.ulapland.fi/FI/Opiskelu/Uudelle-opiskelijalle
Täältä löydät kaiken tarvittavan uudelle opiskelijalle.

Lapikas - Lapikas on Lapin yliopiston luokanopettajien ainejärjestö, joka huolehtii
opiskelijoidensa
hyvinvoinnista,
viihtyvyydestä
ja
edunvalvonnasta.
Sivuilta
https://lapikasblog.wordpress.com/ löydät kaikenlaista hyödyllistä tietoa sekä
liittymisohjeet.

Liity Lapikkaaseen - Jäsenmaksu on 35€, jolla olet oikeutettu mahtaviin sinisiin
opiskelijahaalareihimme sekä muihin etuihin. Tsekkaa myös Lapikkaan blogi, Lerpake:
https://lapikasblog.wordpress.com/lerpake/.

Mitä minun tulee tehdä ennen opiskelun alkua?
Ilmoittaudu läsnä olevaksi ja maksa ylioppilaskunnan jäsenmaksu – Maksu on kaikille läsnä
oleville opiskelijoille pakollinen! http://lyy.fi/opiskelijalle/jasenmaksut/ Kannattaa kurkata
myös http://lyy.fi/opiskelijalle/uusi-opiskelija/
Tilaa opiskelijakortti hyvissä ajoin. Rovaniemellä ja VR:llä toimii mainiosti sähköinen
opiskelijakortti, jonka voi ladata omaan puhelimeen (Frank-sovellus). Opiskelijakortilla saat
opiskelijahintaisen ruuan sekä muita lukuisia etuja ja alennuksia. Fyysisellä kortilla kestää
hetki tulla, mutta tulostetulla ylioppilaskunnan jäsenmaksukuitilla voit saada edullisen ruuan.
https://www.frank.fi/
Asuntotilanne – Edullisimmat opiskelija-asunnot löydät DAS:lta, mutta paikat menevät äkkiä
(ole ajoissa liikkeellä!). Asuntoja kannattaa kysyä myös yksityisiltä vuokranantajilta esim.
Tori.fi:stä ja LYY:n sivuilta http://lyy.fi/opiskelijalle/vapaat-asunnot/ . Jos asuntoa ei kuulu,
kannattaa ottaa yhteyttä meihin tuutoreihin, sillä meillä saattaa olla vinkkejä.

Luvassa on mieletön syksy ja unohtumattomat opiskeluvuodet! Ihanaa ja
aurinkoista kesää ja jännittäviä valmistautumisia opiskelijaelämään. Nähdään
elokuussa ja tervetuloa Lapin yliopistoon!

Innolla sinua ja elokuuta odottaen
Emma, Kiira, Iida, Aliisa, Alina,
Juho, Valtteri, Sanna, Emilia, Johanna

