
 

Onneksi olkoon, olet ansainnut opiskelupaikkasi Lapin yliopistosta! Kutsumme alamme opiskelijoita          

(kuvataideopetus) lyhenteellä “Kuvo” (Kutsutaan myös nimillä Kuvottavat, Kuvotukset, Työttömät), ja          

toimimme pääasiallisesti Taiteiden tiedekunnassa ja TAO:n ainejärjestössä. 

 

Me tuutorit olemme enemmän tai vähemmän varttuneita Kuvo-opiskelijoita ja autamme sinut           

alkuun niin opinnoissasi kuin arjen pyörittämisessäkin. Etukäteen sinun ei tarvitse tietää           

yliopistoelämästä juuri mitään, me ja orientaatioviikko olemme olemassa sitä varten. Ensimmäisinä           

viikkoina vietämme paljon aikaa yhdessä erilaisten tapaamisten merkeissä. Meitä voi myös rohkeasti            

lähestyä tapaamisten ulkopuolella, emme pure! Tulemme myös tekemään teille WhatsApp -ryhmän,           

jossa voimme jauhaa yhdessä vaikka ja mitä! 

 

Aloitamme yhteisen taipaleemme 20.8, joka on myös virallinen ensimmäinen opiskelupäiväsi.          

Luvassa on paljon puheita, informaatiota ja vähän lisää puheita. Kannattaa siis treenata pakarat             

istumakuntoon! Myöskään alun infoähkyä ei kannata kauhistua, meidän homma on selventää asioita            

sitten ryhmätapaamisissa, joten ethän epäröi kysyä meiltä mitä vaan aina elämän tarkoituksesta            

henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimiseen. Ensimmäisellä viikolla on myös paljon        

tapahtumia. Me järkätään osa, ja osa tulee yliopiston muilta tahoilta. Tehokas sosiaalisuus on siis              

ehdottoman suositeltavaa etenkin ekoilla viikoilla, koska bileiden ja ryhmätapaamisten kautta voit           

tutustua uusiin opiskelutovereihisi sekä paikkakuntaan kaikista parhaiten! Tsemppiä ja tervetuloa! 

  

Mistä löydät tietoa: 

Lapin yliopiston sivut saattavat kuumottaa niihin tottumatonta, mutta ne ovat oikea tiedon            

runsaudensarvi! Seuraava linkki ohjaa sinut suoraan sivulle, jossa on mm. orientaatioviikon ohjelma,            

ohjeet opiskelijakortin tilaukseen, ynnä muuta “pikkusälää”.  

https://www.ulapland.fi/FI/Opiskelu/Uudelle-opiskelijalle 

  

Ellet ole jo hankkinut asuntoa itsellesi, edullisimmat opiskelija-asunnot löydät DAS:lta, mutta paikat            

menevät äkkiä. Ole siis 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, me olemme tukenasi! 

https://www.ulapland.fi/FI/Opiskelu/Uudelle-opiskelijalle
http://lyy.fi/opiskelijalle/vapaat-asunnot/


 

Viimeiseksi vielä video, johon on koottu tosi paljon tärkeää tietoa viihdyttävässä muodossa!            

Suosittelemme lämpimästi!! ;^) 

Kaikille Taiteiden Tiedekunnan uusille opiskelijoille tärkeä video!! Klikkaa!!! 

 

Odotamme ilolla ja innolla tapaamistasi! Kirjeen lopusta löydät tuutoreidesi yhteystiedot, joita voit            

halutessasi käyttää. 

 

 

 

Tuutorirakkaudella, 

Piia, Jonna, Kara ja Marianne ♡ 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-G5RB4mbuvw&feature=youtu.be&ab_channel=TAOry


 

Piia Harju 

5. vuoden KUVO-opiskelija  

046 547 8271 

piiharju@ulapland.fi  

 

 

Jonna Luopajärvi 

5. vuoden KUVO-opiskelija 

0503622972 

jluopaja@ulapland.fi 

  

 

 

 

 

Kara Alfthan 

3. vuoden KUVO-opiskelija 

040 124 1507 

kalfthan@ulapland.fi 

 

 

Marianne Autio aka Marski 

3. vuoden KUVO-opiskelija 

0400 24 2266 

mariauti@ulapland.fi 
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