Opiskelun ja lukuvuoden aloitus LUT-yliopistossa

Ohjeistukset kesäkuu 2021 (päivitetään elokuussa/syyskuun alussa)
Orientaatio- ja infopäivät
Uusi lukuvuosi käynnistyy koronatilanteen takia poikkeuksellisesti ja kampukset ovat auki
erityisjärjestelyin.
Uusien opiskelijoiden orientaatiot pidetään lukuvuoden alkaessa hybridimallilla: kampuksilla
toteutettavien kokoontumisten maksimihenkilömäärä on 50 henkilöä. Oleskelu järjestetään
väljästi yli 2 metrin turvavälejä noudattaen. Välttääksemme suurten massojen kasaantumista
yhteen paikkaan osa orientaatio-ohjelmasta järjestetään verkossa. Pienemmissä ryhmissä
toteutettavat sessiot järjestetään kampuksilla.
Normaalisti lähiopetuksena toteutettavat koulutukset pidetään 31.10. saakka
hybridimuodossa. Tämä tarkoittaa sitä, että yksittäiset kurssit toteutetaan joko kokonaan tai
osin digitaalisesti tai lähiopetuksena niin että jokaisessa koulutusohjelmassa on myös
lähiopetusta syksyn aikana. Tämä ei koske verkossa tehtäviä tutkintoja.
Opetus, jossa tarvitaan laboratoriota ja muita erityisiä tiloja tai koneita ja laitteita, pyritään
järjestämään kampuksella (samoin kun erilaiset työ- ja taitopajat).
Kunkin ensimmäisellä periodilla alkavan kurssin suoritusmuoto (lähi- vai monimuoto-opetus)
kerrotaan kurssin Moodle-sivulla.
Kampuksien tilat (luokat, työtyötilat yms) ovat käytössä 50 %:n käyttöasteella 31.10.2021
asti. Luokkatiloissa on ohjeet tilan maksimikäyttömäärästä ja merkittynä paikat, jotka eivät
ole käytössä.
Opetustilojen 50 %:n käyttöasteen vuoksi kaikki opintojaksolle osallistuvat eivät välttämättä
mahdu samaan luokkatilaan kerralla. Sen vuoksi opiskelijoille tarjotaan myös mahdollisuus
seuranta opetusta verkon välityksellä. Tämä tarkoittaa, että kampuksilla tapahtuva luentoopetus live-striimataan tai tallennetaan.
Opiskelijan velvollisuutena on huolehtia siitä, että luokkatilan 50 %:n täyttöaste ei ylity. Tämä
tarkoittaa sitä, että jos käytössä olevat tuolit ovat jo käytössä tunnin alkaessa, ylimääräiset
opiskelijat poistuvat luokkatilasta.
Exam- ja salitenttejä järjestetään kampuksilla suunnitelmien mukaisesti huomioiden tilojen
50 %:n täyttöaste 31.10.2021 asti.
Opiskelijapalvelut toimivat pääsääntöisesti sähköisinä palveluina. Huomioi kampuksilla
opiskelijapalveluiden rajalliset asiakasmäärät.
Ravintoloiden käyttö
Lounasaikaan ravintoloissa tulee olemaan ruuhkia. Siksi keskipäivän ruuhkahuippua (11.30–
12.30) toivotaan välttävän. Oma ruokailu kannattaakin sijoittaa joko ennen keskipäivän
ruuhkapiikkiä tai sen jälkeen. Muistathan jonottaessasi turvavälit.
On myös toivottavaa hyödyntää kampusten kaikkia ravintoloita ja niiden take away tarjontaa, jotta ihmismassat jakautuisivat tasaisemmin.

Kampusten turvallisuuskäytännöt
LUTissa ja LABissa on laaja ja vahva maskisuositus niille, jotka maskia voivat käyttää.
Käyttöä suositellaan erityisesti helposti ruuhkautuvissa tiloissa kuten aula- ja käytävätiloissa,
ravintoloiden ja kahviloiden jonoissa sekä kirjastossa.
Kulku kampukselle tapahtuu sähköisellä avaimella. On tärkeää, että avainta käytetään aina
kampukselle tullessa. Näin pystymme tarvittaessa jäljittämään koronalle altistuneita
henkilöitä. Tuutori ohjeistaa uusia opiskelijoita ensimmäisestä tapaamisesta yliopistolla, ja
noutaa oman tuutoriryhmänsä opiskelijat pääovilta.
Kaikkien ulkomaanmatkojen jälkeinen 14 vuorokauden varoaikamme ennen kampuksille
tuloa on voimassa 31.7. saakka. Tämä varoaikasuositus ei koske 17.6. lähtien niitä
yhteisömme jäseniä, joilla on kahden koronarokotteen antama suoja.
Meidän kaikkien vastuulla on noudattaa turvavälejä, huolehtia käsihygieniasta, luokkien
kapasiteettirajoituksia ja ulkomailta tulon jälkeistä kahden viikon varoaikaa ennen
kampuksille tuloa. Yhdessä voimme tehdä kampuksesta turvallisen paikan opiskella ja
työskennellä.
Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden saapuminen kampuksille syksyllä 2021
Suosittelemme vahvasti kaikille LABin ja LUTin kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille kahden
koronarokotteen hankkimista omassa kotimaassaan ennen Suomeen saapumista.
Mikäli opiskelija saapuu ilman täyttä koronarokotesuojaa, suosittelemme hänelle 14
vuorokauden omaehtoista varoaikaa etäopiskellen ennen kampuksille saapumista.
Kampusten aukiolo opiskelijoille
Lappeenrannan ja Lahden kampukset ovat auki opiskelijoille sähköisellä avaimella arkisin
7.30–21.00. Viikonloppuisin tilat ovat opiskelijoilta kiinni.
Tiedekirjaston toiminta kampuksilla
Tiedekirjaston asiakaspalvelu palvelee sähköpostitse kesän 2021 ajan.
Kirjasto on opiskelijoiden käytössä omatoimisesti myös kampuksen aukioloaikoina.
Tilan istumapaikkamäärää on rajoitettu.
Kirjastokohtaiset aukioloajat löydät täältä: https://www.lut.fi/kirjasto/aukiolo-ja-palveluajat
Jos sinulla on kysyttävää, otathan yhteyttä asiakaspalveluun kirjasto.lappeenranta@lut.fi ja
kirjasto.lahti@lut.fi.
Vapaa-ajan toiminta kampuksilla
Kampusten avautuessa myös vapaa-ajan toiminta on taas mahdollista. Kaikessa vapaa-ajan
kerho- ja liikuntatoiminnassa noudatetaan tilojen käytössä 50 %:n täyttöasteperiaatetta.
Toiminnasta vastaavien on tiedotettava tilojen hygieniaohjeista ja huolehdittava
jäljitettävyydestä valitsemallaan tavalla. Mikäli 50 %:n täyttöasteperiaatetta ja hygieniaohjeita
ei noudateta, vapaa-ajan tilat suljetaan. Toimijat tiedottavat kävijöitä itse tarkemmin
toiminnan käytännöistä.
Koronatiedotteita ja ohjeita
Seuraa aktiivisesti LUTin ja virallisia kansallisia koronaohjeistuksia:
o

LUT-yliopiston koronavirusohjeet:
https://www.lut.fi/koronavirusohjeet-lut-yliopistossa

o

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos -THL:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaistakoronaviruksesta-covid-19

o

Rajavartiolaitos:
https://raja.fi/korona-info

