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MOIKKA FUKSI…

...ja lämpimästi tervetuloa opiskelemaan
hallintotieteitä, johtamista ja johtamisen

psykologiaa Lapin yliopistoon! Me tuutorit
olemme tehneet tämän käsikirjan juuri sinua

varten.

Kirjasta löydät toivon mukaan vastaukset
mieltä askarruttaviin kysymyksiin opiskelusta

ja opiskelijaelämästä. Voit myös laittaa
viestiä tuutoreille, jos jokin asia mietityttää.

Lisää tietoa opiskelusta saat
orientaatioviikoilla. Toivotamme mukavia

lukuhetkiä käsikirjan parissa ja
unohtumatonta fuksiviikkoa!

Terkuin tuutorit Tapsa, Ronja, Jesse, Sara, 
Maikki ja Emmi



TULEVIEN VIIKKOJEN OHJELMAA

MAANANTAI  22.8. TIISTAI  23.8.

KESKIVIIKKO  24.8.
TORSTAI  25.8.

Ensimmäinen epävirallinen
tapaaminen
Klo 17 @Yliopisto

Ensimmäinen tapaaminen 
uusien
fuksien ja tuutorien kanssa!
Tutustumista ja rentoa 
hengailua ulkona.
Tapaamme yliopiston 
pääovien
edessä. Tunnistat meidät 
mustista
haalareista!

Ensimmäinen kohtaaminen 
Klo 9-16 @Yliopisto

Klo 9.30-11.00 @LS3
- Opiskelijatuutorit
Klo 12.15-13.00 @ Esko ja Asko-
sali, LS 2 & LS 3
- Tervetulotoivotukset

Klo 13.15-15.00 @ LS 3
- Koulutusalojen esittelyt ja 
opettajien ja opiskelijoiden 
esittäytyminen
Klo 15 @LS3
- Yliopiston tiloihin tutustuminen

Klo 18 @Valdemarin ranta
- Laavuilua, mölkkyä, hengailua 
ja tulistelua

Klo 9.00-11.00 @Yliopiston 
Fellman-sali LS1
-Kaikkien tiedekuntien yhteinen
orientaatiopäivä

Fuksiskaba
Klo 17 @ Lordin aukio
-Rempan fuksit ottavat 
ryhmissä mittaa toisistaan 
Rovaniemeen tutustuen 
ja tehtäviä suorittaen!

Klo 9.15-14.15 (-15) @ Yliopisto

9.15-11.00 @LS3
-Opettajatuutorien
tapaaminen. OmaOpettajat: yliopisto-
opettaja Henna Nurmi, 
yliopistonlehtori Rauno Rusko ja 
lehtori Ossi Vuorilampi.

Klo 12.15-15.00 @Fellman-sali
-sivuaineiden esittely



PERJANTAI 26.8. SUNNUNTAI  28.8.

MAANANTAI 29.8.

@Yliopisto
-Ylioppilaskunta ja 
ainejärjestöt
-Haalari-info ja 
Peppikoulutus
(kellonajat tarkentuu 
myöhemmin)

Klo 17 @DAS Kota
Kotakekkulit Dasin
saunatilalla. Rentoa 
hengailua ja pelejä!

Klo 16:00 @Ounasvaara
-Retki Ounasvaaralle

Nähdään yhdessä 
Rovaniemen
kirkolla ja jatketaan siitä 
kaikki
yhdessä matkaa!

Klo 9.15 – 13.15 
@Fellman- sali

-Info yliopistolla

Verkko-opintoja ja 
opiskelun virtuaalisia 
työkaluja, kirjasto info, kieli-
ja viestintäopinnot, 
hyvinvointipalvelut ja 
oppilaspastorin palvelut

Klo 17 @Susivoudin 
kenttä
-Jalkapalloa tai muuta 
liikuntaa 



KESKIVIIKKO 31.8.

PERJANTAI 2.9.

KÄMPPÄAPPROT

Lisää infoa tulossa
myöhemmin !

FUKSIMESSUT Klo 10-14 
@Yliopisto

VARJOETKOT

Lisää infoa paikasta ja 
ajasta tulee myöhemmin :)

SUNNUNTAI  4.9.

Brunssi
Klo 11 @ Yliopisto

Yhteinen päivän aloitus
brunssin merkeissä ainejärjestö
tiloissa



MAANANTAI 
5.9.

KESKIVIIKKO 7.9.
YTK baarikierros

Yhteiskuntatieteiden
opiskelijoiden yhteinen
baarikierros. Tietoa
aloituksen kellonajasta
ja 
paikasta myöhemmin.

Yliopiston avajaiset
klo 12 @Yliopisto

KESKIVIIKKO 14.9.
Fuksiaiset

Rempan fuksit jaetaan
ryhmiin suorittamaan
rastitehtäviä . Lisätietoa
fuksiaisista tulee
myöhemmin :)KESKIVIIKKO 21.9.

Fuksisitsit klo 17 
@Yliopiston aj-tilat

On huikeiden fuksisitsien
aika! Uudet opiskelijat
pääsevät tutustumaan
sitsaamisen jaloon
kulttuuriin. TULE AJOISSA 
PAIKALLE!!!!!!!!!!!!!!!!

TIISTAI 6.9.
Illanvietto Bullissa 
Klo 
17 @Bull bar & grill

Rentoa illanviettoa 
bullissa, beer pongia
ja hallitus esittäytyy

...Ja kaikkea kivaa luvassa pitkin lukuvuotta! 
Ota siis Rempan instagram (remburssiry) ja 
Remburssin yleinen ja yksityinen Facebook-
ryhmä haltuun (Rembussi) niin tiedät 
tulevista tapahtumista.



TUUTORIEN ESITTELY

Heipparallaa!
Mä oon Tapio, 23-vuotias toisen 
vuoden opiskelija ja alun perin 

kotoisin Turusta. Meillä on tosiaan 
erittäin hyvä jengi rempassa 

kasassa joten kaikkien puolesta voi 
toivottaa tervetulleeksi yhteisöön ja 

uusien kokemusten ja opintojen 
pariin :)

Heippa!
Mie oon Ronja, 22-vuotias toisen 
vuoden opiskelija ja tulin Rolloon

Kouvolasta asti. Tiedän miten 
jännittävää opiskelujen alottaminen voi 

olla, joten multa saa aivan vapaasti 
kysyä myös niitä ”tyhmiä” kysymyksiä. 

Kiva päästä tutustumaan teihin! :)

Haloo! Mä olen Jesse (aka Hese), 23-
vuotias toisen vuoden opiskelija 

Lapualta, Etelä-Pohjanmaalta. Oma 
fuksivuosi oli kyllä ihan hiton huikea, ja 

Rovaniemi ja Lappi ovat totisesti 
näyttäneet parhaat puolensa menneen 

vuoden ajan. Muistakaa pitää avoin 
mieli ja pyrkikää ottamaan kaikki ilo irti 

siitä, että olette päässeet 
opiskelemaan Lapin Yliopistoon! :D

 RONJA 

 TAPSA 

 JESSE 



Moikka! Mie oon Sara, 28-vuotias 
toisen vuoden opiskelija. Oon

kotoisin Jyväskylästä, mutta muutin 
Vaasasta työelämän parista Rolloon

opiskelemaan. Rollo on huikee
kaupunki ja meillä on mukava 

yliopistoyhteisö, kivaa saada teidät 
mukaan siihen! <3

Moikka!
Oon 23-vuotias toisen vuoden 
opiskelija ja muuttanut Rolloon

Espoosta. Mahtavaa päästä 
tutustumaan teihin ja näyttämään 
meidän yhteisöllisen yliopiston ja 
ainejärjestö Rempan meininkiä :)

 SARA 

 MAIKKI 

 EMMI 
Heipsu! Mä oon Emmi 22-vuotias 
toisen vuoden johtamisen psykologian 
opiskelija. Muutin Rolloon Joensuusta 
ja tää uusi elämänvaihe on antanut 
niin paljon uusia ystäviä, kokemuksia 
ja mielenkiintoisia 
opiskelumahdollisuuksia. Niin kivaa, 
että pian päästään starttaamaan 
teidän fuksivuosi! <3
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Ja kerärään leimoja appro-

kerätään leimoja passiin

passiin
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HOPS löytyy Pepistä
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PEPPI
Tärkeä	sivu,	josta	löytyy	omat	
opintoihin	liittyvät	tiedot	ja	voit	
ilmoittautua	kursseille.	Peppi-
koulutus	tulossa	orientaatioviikoilla.
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Tuudosta löydät 
myös opiskelijakortin.
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Hallintotieteiden ja johtamisen perusopinnot 
25 op

• HAJO1101 Johdatus hallinto- ja johtamistieteisiin 5 
op
• HAJO1102 Johdatus globaaliin talouteen 5 op
• HAJO1103 Johdatus johtamisen psykologiaan 5 
op
• HAJO1106 Johtaminen ja organisaatioiden 
kehittäminen 5 op
• HAJO1105 Vuorovaikutussuhteet 5 op

Hallintotieteiden ja johtamisen aineopinnot 30 
op

• HAJO1201 Toimintaympäristö ja strategia 5 op
• HAJO1207 Henkilöstön ja hyvinvoinnin johtaminen 
organisaatiossa 5 op
• HAJO1203 Talouden uudet muodot 5 op
• HAJO1204 Johtamisen psykologia I 5 op
• HAJO1205 Tieto ja digitaalisuus johtamisessa ja 
hallinnossa 5 op
•Valitse toinen: HAJO1206 talous ja johtaminen 5 op 
tai JOHT1204 laskentajohtaminen 5 op

OPINTOJEN RAKENNE



OMAN OPINTOSUUNNAN MUKAISET OPINNOT 20 OP:

HALLINTOTIEDE:
• HALL1201 Uudistuvien julkisrahoitteisten organisaatioiden 

johtaminen 5
op
• HALL1202 Uudistuvat palvelujärjestelmät 5 op
• HALL1203 Hallintotieteen kandidaatintutkielma ja seminaari 10 

op

JOHTAMISEN PSYKOLOGIA:
• JOPS1201 Kokemuksen psykologia 5 op
• JOPS1202 Työyhteisöjen psykologinen kehittäminen 5 op
• JOPS1203 Johtamisen psykologian kandidaatintutkielma ja 

seminaari 10 op

JOHTAMINEN:
• JOHT1201 Johtajuuden kehittäminen 5 op
• JOHT1202 Markkinat, merkitykset ja palvelumuotoilu 5 op
• JOHT1203 Johtamisen kandidaatintutkielma ja seminaari 10 op

SIVUAINEOPINNOT (70 op)
Sivuaineopinnot ovat vapaasti valittavia ja niihin edellytetään 
vähintään
kahden opintokokonaisuuden suorittamista. Opintokokonaisuuksia 
ovat
oppiaineiden ja oppiainekokonaisuuksien perusopinnot (25 op) ja
aineopinnot (35 op)

KIELIOPINNOT (17 OP)

METODIOPINNOT (17 op)
• TUTA0101 Johdatus tieteelliseen ajatteluun ja tutkimukseen 2 

op
• TUTA0102 Tieteenfi losofia ja argumentaatio 3 op

TUTA0201 Laadullisen tutkimuksen perusteet 5 op



PIAN NÄHDÄÄN! <3


