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käsikirja

Kevät 2017

• Opiskelijaintra: http://student.xamk.fi

• Verkko-opiskeluympäristö Moodle: https://moodle.xamk.fi

• www.facebook.com/xamkfi

• Twitter & Periscope: @xamkstudent

• Instagram: @xamkfi 

• LinkedIn: South-Eastern Finland University of Applied Sciences

• YouTube: Xamk – Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

• Snapchat: @xamkfi

• Opiskelijakunta Kaakko: www.opiskelijakuntakaakko.fi
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Tervetuloa opiskelemaan uuteen Kaakkois-Suomen ammattikor-
keakouluun! Tähän oppaaseen on koottu tietoja, joita tarvitset 
aivan opintojesi alussa. Lisätiedot opiskelijoiden intranetistä eli 
Studentista, http://student.xamk.fi . Nähdäksesi intranetissä 
olevan materiaalin tarvitset verkkotunnukset, jotka saat opinto-
jesi alkaessa. Student toimii myös älypuhelimissa!

Studentissa kannattaa käydä päivittäin, sillä se on tärkein tiedo-
tuskanava kaikkia opiskelijoita koskevissa asioissa. Studentissa 
on uutisten ja tiedotteiden lisäksi myös paljon opiskelussa tar-
vittavia ohjeita ja malleja sekä muuta opiskeluun ja tukipalve-
luihin liittyvää tietoa. Lisäksi Studentissa voit käyttää keskus-
telupalstaa, osto- ja myyntipalstaa sekä ilmoittaa järjestämiäsi 
tapahtumia tapahtumakalenteriin.

Mikäli opetusjärjestelyissä tapahtuu äkillinen muutos, opiskelijat 
saavat siitä tiedon Studentin tuntimuutoskalenterista. Kannat-
taa tilata Studentista sivun ilmoitukset sähköpostiin! Tuntimuu-
tosten tilausohje: http://student.xamk.fi/tuntimuutokset 

Kevätlukukausi 1.1.–1.5.2017 

Tammikuu
•  uudet opiskelijat aloittavat orientaatiopäivillä 2.–5.1.
•  jatkavat opiskelijat aloittavat 9.1.
•  yleiset tenttipäivät 9.1. ja 23.1. klo 17–20
Helmikuu
•  yleiset tenttipäivät 6.2. ja 20.2. klo 17–20
•  opetukseton aika (talviloma) 27.2.–5.3. (viikko 9)
Maaliskuu
•  yleiset tenttipäivät 6.3. ja 20.3. klo 17–20
Huhtikuu
•  yleinen tenttipäivä 3.4. klo 17–20 
Toukokuu
•  yleiset tenttipäivät 8.5., 22.5. ja 29.5. klo 17–20
Kesäkuu
•  yleinen tenttipäivä 5.6. klo 17–20

Kesäopintojen järjestämisaika 2.5.–31.8.2017
Lukuvuoden aikataulut: http://student.xamk.fi/aikataulut

Hei uusi opiskelija!

Itseopiskelutiloja on kampusten eri rakennuksissa ja ne ovat 
vapaasti käytettävissäsi.Osa itseopiskelutiloista on varustettu 
kiinteillä tietokoneilla ja osasta löytyy myös tulostin ja skan-
neri. Kampusten rakennuksissa pääset langattomasti nettiin 
omilla käyttäjätunnuksillasi ja salasanallasi, Wlan SSID: XAMK

Saat opintojesi alussa henkilökohtaiset käyttäjätunnukset eri 
järjestelmiin. Samalla saat käyttöösi sähköpostin sekä Office 
365 -palvelun. Tietotekniikan ja verkon käytön periaatteista 
löydät erillisen ohjeistuksen Studentista  
http://student.xamk.fi/perehdytysopas

Tietotekniikka
Katso paikkakuntakohtaiset tiedot IT-tuesta Studentista:  
http://student.xamk.fi/kampukset

Tietoteknisiin asioihin liittyvät vikailmoitukset tulee tehdä 
https://xinfo.xamk.fi -palvelun kautta.

Opiskelijat saavat joka lukuvuoden alussa 5 euron arvosta tulostus-
krediittejä. Nämä riittävät esim. 100 mv-tulosteeseen tai 50 väri-
tulosteeseen. Käyttämättömät krediitit siirtyvät seuraavalle luku-
kaudelle. Voit tarkistaa jäljellä olevien tulostuskrediittiesi määrän  
http://tulostus.xamk.fi . Kirjaudu sisään omalla o-alkuisella 
verkkotunnuksellasi. 
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Järjestelmät lyhyesti

Opiskelijan sähköinen työskentely-ympäristö 
eKampuksella

Office365
 Sähköposti 

Omat tiedostot

Ryhmätyöskentely

Adobe Connect
Reaaliaikainen 

verkko-opetus ja 

verkkoluennot

Moodle
Opintojaksokohtainen työskentely Opintojaksoalustat

Portfolio-
järjestelmä

Portfoliot 

Oppimispäiväkirja

Ansioluettelo

eTuutoriteKirjastoXinfo

Student http://student.xamk.fi
• opiskelijan intranet, Xamkin virallinen tiedotuskanava
• mm. uutiset, tapahtumat, ohjeet, tehtävien tekstimallit
• kirjautuminen: o-alkuinen verkkotunnus @edu.xamk.fi
• jos mobiililaite kysyy toimialuetta (domain) kirjoita ksamk
• käytä mieluummin muita selaimia kuin Safaria

Sähköposti ja Office 365 -palvelu  
https://webmail.xamk.fi
• opiskelijan sähköposti, Xamkin virallinen tiedotuskanava
• kirjautuminen: o-alkuinen verkkotunnus @edu.xamk.fi
• henkilökunnalle osoitteet etunimi.sukunimi@xamk.fi,  
   opiskelijoille etunimi.sukunimi@edu.xamk.fi

Peppi https://opiskelija.peppi.xamk.csc.fi  4.1.alkaen
• opintojaksoilmoittautumiset 
• henkilötietojen päivittäminen
• opintosuoritusten arvioinnin ja opintopistekertymän seuranta
• HOPS (henkilökohtainen opintosuunnitelma)
• kirjautuminen: o-alkuinen verkkotunnus

Opinto-opas http://opinto-opas.xamk.fi
(julkaistaan myöhemmin) 
• opintojaksojen kuvaukset
• ei kirjautumista

Moodle http://moodle.xamk.fi  
• verkko-oppimisympäristö
• opintojaksokohtaiset työskentelyalustat ja portfolio
• kirjautuminen: o-alkuinen verkkotunnus

Adobe Connect (AC) 
flax.xamk.fi/ + opettajan ilmoittama huoneen tarkempi osoite
• virtuaaliluokkajärjestelmä
• verkkoluennot ja ryhmätapaamiset verkossa
• kirjautuminen: oma nimi

Xinfo http://xinfo.xamk.fi  
• asiakaspalvelusivusto, jossa voit kysyä ja antaa palautetta  
   esim. it-tuelle
• ei vaadi kirjautumista

Ohjeet sähköpostin saamiseksi  
mobiililaitteeseen
Opiskelijasähköpostitilisi voit määrittää myös mihin tahansa 
Exchange Active Syncia tukevaan mobiililaitteeseen. Laitevalmis-
tajan nettisivuilta tai jälleenmyyjältä saat tiedon siitä, tukeeko 
päätelaitteesi Exchange Active Syncia. Tarvitset tilin määrityk-
seen käyttäjätunnuksesi ja salasanasi, sekä palvelimen nimen. 
Lisäohjeita https://webmail.xamk.fi

• Käyttäjätunnus: tunnus@edu.xamk.fi  
   (esim. oanis999@edu.xamk.fi)
• Salasana: sama, millä kirjaudut sähköpostiin ja Studentiin
• Toimialue: Jätetään tyhjäksi –
• Palvelin: outlook.office365.com
Muuta huomioitavaa (laitteesta riippuen): Käytä suojattua 
yhteyttä (SSL) ja Hyväksy kaikki SSL-varmenteet. Lisäksi esim. 
Android-laitteilla tulee ilmoitus etähallinnasta. Tämä tulee 
hyväksyä, jotta sähköposti voidaan aktivoida mobiililaitteeseen. 

Ongelmia?

eTuutori on opiskelukaveri, jolta voi pyytää apua sähköisten 
työvälineiden käyttöön liittyen. eTuutori vastaa opiskelijoiden 
kysymyksiin sähköpostitse osoitteessa etuutori@edu.xamk.fi tai
chatissa osoitteessa https://tawk.to/etuutori . eTuutorin  
löydät myös Moodlesta: Kysy eTuutorilta.

eKampus
eKampus on opiskelua tukevien palveluiden kokonaisuus ver-
kossa. eKampuksella voit opiskella, hoitaa opiskeluun liittyviä 
asioita sähköisesti ja saada tuki- ja neuvontapalveluja verkossa 
silloinkin, kun et ole fyysisesti kampuksella. Kaikki eKampuksen 
palvelut ovat käytettävissä internetin välityksellä myös koulun 
verkon ulkopuolella. eKampuksen ytimen muodostaa opiskeli-
jan henkilökohtainen verkko-opiskeluympäristö (Moodle, Por-
tfolio, Office365), jonka ympärille eKampus rakentuu. eKam-
pukselta löydät myös eTuutorit ja eKirjaston. eKampuksen pal-
velut löydät osoitteesta https://moodle.xamk.fi
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Ilmoittautuminen opintojaksoille
Ilmoittautuminen kaikille opintojaksoille on sinun itsesi vas-
tuulla. Koulutusten opetussuunnitelmiin kuuluvat opintojak-
sot ja niiden toteutustiedot löydät opinto-oppaasta. Ilmoittau-
tuminen opintojaksoille tehdään Pepissä. Opintojaksoille ilmoit-
tautuminen on sitova. Mikäli opintojakson osallistujamäärä on 
rajoitettu, etusija on niillä opiskelijoilla, joille kyseinen opinto-
jakso on pakollinen.

Student ->  työkalut -> Peppi
1. HOPS
2. Ilmoittautumiset
3. Valitse opintojaksot, joille haluat ilmoittautua. 
Opintojakson statuksessa näkyy, mikäli ilmoittautuminen  
on käynnissä.
 
Opintojakso ei ole HOPSissa
1. HOPS
2. Hae opintoja
3. Kirjoita opintojakson nimi ->hae
4. Ilmoittaudu 

Ilmoittautumisen peruutus 
(ilmoittautumisen voi peruuttaa ilmoittautumisaikana)
1. HOPS
2. Ilmoittautumiset
3. Peruuta
 
Opintorekisteriotteen ja läsnäolotodistuksen voit tulostaa itse 
Pepistä tai pyytää varmennetun otteen opintotoimistosta. Todis-
tukset saa tarvittaessa myös englanninkielisinä.

Opiskelijapalvelut
Opiskelijapalvelut hoitaa koko ammattikorkeakoulua koskevat 
opiskelijahakuun, opintotukeen ja opiskelijatilastointiin liitty-
vät asiat. Jokaisella kampuksella on oma opintotoimisto, jossa
hoidetaan opiskelijoiden päivittäiset opintoasiainhallintoon liit-
tyvät asiat: 
• opiskelutodistukset, Kelan ateriatukikortit
• opintosuoritusrekisteriotteet
• ilmoittautuminen opintojaksoille
• ilmoittautuminen läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi
• ilmoittautuminen uusintatentteihin
• Pepin käytön opastus
• opintotukineuvonta
• opiskeluoikeuden palauttaminen/jatkaminen
• valmistuminen

Opintotoimistot ja hakijapalvelut ovat avoinna ma–pe klo 9–15. 
Sähköpostiosoite on opintotoimisto@xamk.fi. 
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Kirjastopalvelut 
Kirjastopalveluiden kautta käytössäsi on neljän kampuskirjaston 
painetut kirjat ja lehdet sekä runsaasti e-aineistoja kuten e-kir-
joja. Kirjasto tarjoaa kirjaston käytön neuvontaa ja opastusta, lai-
naus- ja tietopalveluja sekä tiedonhankinnan opetusta läpi opin-
tojen kaikissa koulutuksissa. Opintojen aluksi sinut perehdyte-
tään kirjaston palveluihin ja aineistoihin, ja tiedonhankintaa ope-
tetaan opintojesi eri vaiheissa. 

Kaakkuri-hakupalvelun avulla voit hakea kirjaston painet-
tuja ja e-aineistoja, tallentaa suosikkiaineistoja ja -hakuja sekä 
uusia lainat ja tehdä varauksia kaikkien kampuskirjastojen aineis-
toihin ilmaiseksi. Opiskelijat pääsevät käyttämään kirjaston hank-
kimia e-aineistoja myös etänä Xamkin verkkotunnuksilla. 

Kaikissa kampuskirjastoissa Kotkassa, Kouvolassa, Mikke-
lissä ja Savonlinnassa on myös tiloja itseopiskeluun ja ryhmä-
töiden tekemiseen. Kampuskirjastot ovat kevään 2017 aikana 
siirtymässä osittain omatoimikirjastoiksi, mikä näkyy opiskeli-
joille mm. pidempinä aukioloaikoina ja omatoimiaikana. Savon-
linnassa omatoimikirjasto on jo käytössä. Kirjastopalveluiden 
tarkemmat tiedot ja aukioloajat löydät kirjaston verkkosivuilta:  
www.xamk.fi/palvelut/kirjasto .

Opintotoimistojen yhteystiedot
• Kotka: Pääskysentie 1, 1. krs
• Kouvola: Paraatikenttä 7, Päärakennus, 1. krs,  
 Kasarmiravintolan puoleinen siipi
• Mikkeli: Patteristonkatu 3, X-rakennus, 1. krs
• Savonlinna: Savonniemenkatu 6, 2. krs, huone 235
Opiskelijapalveluneuvojien yhteystiedot:  
http://student.xamk.fi/opiskelijapalvelut

Opintotuki
Opintotuen tarkoitus on turvata opiskeluaikainen toimeentulo. 
Opintotukeen kuuluvat opintoraha, asumislisä sekä opintolai-
nan valtiontakaus. Katso www.kela.fi . Lisätietoa saat myös 
Xamkin opintotukineuvojilta puh. 050 312 5035 ja 044 702 
8889 tai sähköpostitse opintotuki@xamk.fi.

Ateriatuki
Ateriatukeen ovat oikeutettuja ammattikorkeakoulututkintoa 
tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat ja sel-
laiset erikoistumisopintojen opiskelijat, jotka ovat oikeutettuja 
opintotukeen. Alennuksen saa opiskelijakortilla tai Kelan ateri-
atukikortilla, jonka saat opiskelijapalveluista.

Esteetön opiskelu
Yhdenvertainen opiskelu ja oppimisympäristö kuuluvat kai-
kille. Opintosi voivat edistyä suunnitellusti, vaikka sinulla olisi 
oppimisvaikeus, sairaus tai vamma, erilainen kieli- ja kulttuu-
ritausta tai muita opiskeluun mahdollisesti vaikuttavia asioita. 
Erityistä tukea voit saada asiantuntijalausunnon/lääkärin lau-
sunnon perusteella. Erityisen tuen toimenpiteet käynnistetään 
jo opintojen alkuvaiheessa. Ammatillisen kasvun opintojakson 
yhteydessä keskustellaan opiskelutaidoista ja oppimisvaikeuk-
sista. http://student.xamk.fi/yhdenvertaisuus 

Opiskelijan 
hyvinvointi
http://student.xamk.fi/hyvinvointi

Opiskeluaikaan voi liittyä jaksoja, jolloin tarvitset lisätukea 
ja apua opintoihin tai oman elämän haasteisiin. Opiskelija-
hyvinvoinnin tavoitteena on opiskelijan kokonaisvaltaisen 
hyvinvoinnin tukeminen ja vahvistaminen opinnoissa ja kehit-
tymisessä asiantuntijaksi. Opiskelijahyvinvoinnin palvelut 
ovat tutkinto-opiskelijoiden käytössä koko opiskelun ajan. 

Opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijat tarjoavat sinulle keskus-
teluapua hyvinvointisi kehittämiseksi opintojesi etenemiseen ja 
elämänhallinnan tukemiseen.
Mikkelin ja Savonlinnan kampukset: Kirsi Kämäräinen 
kirsi.kamarainen@xamk.fi, p. 040 709 4836
Kotkan ja Kouvolan kampukset: Anne Vuorivirta
anne.vuorivirta@xamk.fi, p. 044 702 8909

Opintopsykologit arvioivat ja edistävät oppimis- ja opiskelu-
valmiuksiasi. 
Mikkelin ja Savonlinnan kampukset: Mari Rauhala
opintopsykologi@xamk.fi, p. 040 676 5140
Kotkan ja Kouvolan kampukset: katso tiedot Studentista

Turvallisuus 
Xamkin turvallisuus- ja kriisiohjeet löytyvät Studentista. 
Kampusinfopisteissä on tarjolla pient turvaopas, joka mahtuu 
vaikka taskuun tai lompakkoon. Muistathan tutustua turvalli-
suusohjeisiin heti opiskeluiden alettua! 
http://student.xamk.fi/turvallisuus  
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Kampusten palvelut
Kotkan kampus 
http://student.xamk.fi/kampukset/kotka 
Käyntiosoite: Pääskysentie 1, 48220 Kotka. 

Aukioloajat
Ulko-ovet ovat avoinna arkisin klo 7–17.30 ja perjantaisin 
klo 17 saakka. Tilat ovat käytettävissä ovikortilla arkisin klo 
17.30–22 ja la–su klo 8–22. Kesällä kampus on auki klo 7–16. 
ATK-luokat ovat avoinna arkisin klo 7–16 ja ovikortilla ma–
pe klo 16–8. Lauantaina ja sunnuntaina opiskelijat pääsevät 
työskentelemään ovikortilla (lisätietoa alla) klo 8–22. Juhlapy-
hinä, esimerkiksi joulu- ja juhannusaattona kampus on koko-
naan suljettu.

Pysäköinti ja liikenne
Kotkan joukkoliikenteen lisätietoa:  
www.henriettamediat.fi/~g638404/aikataulut
Opiskelijoiden pysäköinti pääsisäänkäynnistä katsoen rakennuk-
sen sivuilla ja päädyssä sijaitsevilla parkkialueilla (vihreällä mer-
kityt paikat). Huomaathan, että merkityille paikoille on pysä-
köitävä mahdollisimman tiiviisti. Pääsisäänkäynnin edustalla 
oleva parkkialue (ketaiset paikat) on varattu henkilökunnalle ja 
alueelle pysäköinti on sallittu vain pysäköintiluvalla. Pysäköinti 
pääsisäänkäynnin edessä ja edustalla olevan parkkialueen kulku-
väylillä on sakon uhalla kielletty!

Ravintola Junnu 
Avoinna: ma–to: 7.30–17, pe: 7.30–14, la: 8.30–14.30  
(erikseen sovittaessa, kun kampuksella opiskelijaryhmiä)
Lounas: klo 10.30–13.30
Ravintola Junnu on Kotkan kampuksella toimiva opiskeli-
jaravintola ja kampuksen pääkahvila. Ravintola Junnun löy-
dät kampuksen toisen pääsisäänkäynnin yhteydestä. Jun-
nussa on tarjolla aamiaisbuffet lounaan ja kahvittelun lisäksi.  
www.kasarmiravintolat.fi/junnu

Opiskeluterveydenhuolto
Tekniikan ja liikenteen opiskelijat:
Terveydenhoitaja Vilja Palonen, etunimi.sukunimi@kotka.fi ja 
etunimi.sukunimi@xamk.fi, puh. 040 669 1389
Paikalla ma–to klo 8–15, pe klo 8–13, avoin vastaanotto ilman 
ajanvarausta arkisin klo 8–9 ja klo 11.30–12.30.
Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat:
Terveydenhoitaja Anni Peri, etunimi.sukunimi@kotka.fi ja 
etunimi.sukunimi@xamk.fi, puh. 040 674 4039
Paikalla ma, ke, to klo 8–15, avoin vastaanotto ilman ajanvara-
usta ma, ke, to klo 8–9 ja klo 11.30–12.30

Lääkärin ajanvaraus tehdään terveydenhoitajien kautta ja lää-
kärin vastaanotot ovat terveysasemilla. Terveydenhoitajat ohjaa-
vat opiskelijat tarvittaessa myös muuhun jatkohoitoon. Kts. tar-
kempi kuvaus palveluista ja vastaanottoajoista Studentista. 

Kouvolan kampus 
http://student.xamk.fi/kampukset/kouvola  
Kampuksen Päärakennuksen käyntiosoite: Paraatikenttä 7, 
45100 Kouvola. Opiskelija- ja hakupalvelujen, kv-toimiston, 
terveydenhoitajien ja psykologin tilat ovat Päärakennuksessa.

Aukioloajat
Kampus on avoinna ma–pe klo 7.30–16. Tilat ovat käytettä-
vissä ja pääsy kulkuavaimella ma–su klo 6–23.30. Rakennuksista 
on poistuttava viimeistään klo 23.30. Muuna aikana aiheutat 
hälytyksen, jonka jokainen maksaa omasta pussistaan. Loma-ai-
kojen aukioloajat voit tarkistaa Studentista.

Pysäköinti ja liikenne
Kampuksella asioivat voivat pysäköidä paikoitusalueille P1–P4. 
Huom! Kadunvarsille EI saa pysäköidä. Pajapihan pysäköinti 
vain erillisellä pysäköintilupalapulla. Kouvolan joukkoliiken-
teen lisätietoa: www.kouvola.fi/joukkoliikenne .

Ravintolat
Kampuksen kaksi opiskelijaravintolaa palvelevat koko alueen 
lounasasiakkaita. Ravintola Paja palvelee myös arki-iltaisin. 
Kasarmiravintola  
www.amica.fi/kasarmiravintola Avoinna: ma–to klo 
7.30–15.30, pe 7.30–14, lounas klo 10.30 –13.30
Ravintola Paja www.kasarmiravintolat.fi/paja
Avoinna: ma–to 8–18, pe 8–14.30, lounas 11–13.30
 
Opiskeluterveydenhuolto 
Päärakennus, 3. kerros, Pajan puoleinen pääty
Terveydenhoitajien vastaanotto ilman ajanvarausta ma–pe 
klo 11–12. Muut ajat ja terveystarkastukset ajanvarauksella 
puhelimitse tai sähköpostitse:
Terveydenhoitaja Minna Saxlin
p. 020 615 7315, minna.saxlin@kouvola.fi
Terveydenhoitaja Minna Salminen
p. 020 615 8011, minna.salminen1@kouvola.fi 

Mikkelin kampus 
http://student.xamk.fi/kampukset/mikkeli  
Käyntiosoite: Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli  
Kampus on auki kevätlukukaudella ma–to klo 7–18 ja pe 
sekä pyhien aattoina klo 7–16. Opiskelijoiden on poistuttava 
kampuksen tiloista viimeistään klo 19.30, elleivät lukujär-
jestyksen mukaiset tunnit kestä pidempään. Pyhien aattoina 
tiloista on poistuttava klo 16 mennessä. Loma-aikojen auki-
oloajat voit tarkistaa Studentista.

Kampuksen infopiste sijaitsee D-rakennuksen pääsisäänkäyn-
nin yhteydessä. Aukioloajoista ja palveluista tiedotetaan mm. 
Studentissa ja infotelevisioissa.
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Kurkkaa kampusten kartat 

www.xamk.fi/xamk/yhteystiedot-ja-kartat

Pysäköinti ja liikenne
Kampusalue on yleisen pysäköinninvalvonnan alainen eli vää-
rinpysäköinnistä saa pysäköintivirhemaksun. Opiskelijapysä-
köinti on sallittu P-merkityillä paikoilla, joissa ei ole lisäkilpeä 
(esim. alue varattu henkilökuntapysäköintiin). Pysäköintipaik-
koja kampusalueella on rajattu määrä, joten kannattaa suosia 
julkisia kulkuneuvoja, pyöräilyä tai kimppakyytejä.

Kampuksen lähistölle kulkevat bussit
BUSSI 1A – jää pois Kiiskinmäellä Otavankadulla.  
Tästä 600 m kävely kampukselle.
BUSSI 2 – jää pois Porrassalmenkadulla.  
Tästä 500 m kävely kampukselle.
BUSSI 4 – jää pois Jääkärinkadulla, kampuksen vieressä.
Lisätietoa paikallisliikenteestä:  
www.mikkeli.fi/joukkoliikenne

Ravintolapalvelut www.kasarmiravintolat.fi
Ravintolat Kasarmina ja DeXi tarjoavat Kelan ateriatuettuja 
ruokapalveluita Kasarmin kampusalueella. Jotta ruokailu sujuu 
jouhevasti, opiskelijoiden tulee noudattaa työjärjestykseen varat-
tua lounasaikaa. Mikäli lähiopetusta ei ole, kannattaa lounaalle 
mennä klo 12.30 jälkeen.

Kasarminan lounaslistalta löytyy päivittäin laktoositon vaih-
toehto ja gluteeniton vaihtoehto. Tarjolla oleva kasvisruoka on 
lakto-ovovegetaarinen. Jos erityisruokavaliosi on yhdistelmä 
näistä (esim. laktoositon ja gluteeniton) tai sinulla on jokin muu 
erityisruokavalio, ota yhteyttä ravintolapäällikköön ja käy sopi-
massa ruokailusi järjestämisestä.

Hankkimalla ladattavan maksukortin saat 0,10 e alennusta 
Kelan ateriatukilounaista, nopeutat ravintolassa asiointia ja olet 
oikeutettu vaihtuviin kahvilatarjouksiin Ravintola DeXissä ja 
Kasarminassa. Maksukortin voit hankkia ja ladata DeXin ja 
Kasarminan kassoilla. Maksukortilla voit myös maksaa itsepal-
velukassalla ja välttää näin jonottamisen.  

Ravintola Kasarminassa on älykäs lounaslinjasto, josta saat 
tietoa lounaasi ravintoarvoista. Maksukortti toimii ravitsemus-
korttina linjastolla. Opastusta älykkään linjaston haltuunottoon 
saat ravintolan henkilökunnalta. Kysy rohkeasti!

Lisäksi kampuksella toimii Ravintola Talli (rakennus T) ja 
Café Campus (A-rakennuksen aulassa). Kasarmin kampuksen 
ravintoloiden ruokalistat, hinnat ja aukioloajat löydät Studen-
tista ruokalistat-valikosta. 

Opiskeluterveydenhuolto
Opiskeluterveydenhuolto palvelee kampuksella F-rakennuksessa, 
Tarkk’ampujankuja 6. Terveydenhoitajat ovat paikalla sään-
nöllisesti arkipäivisin, tarkemmat vastaanottoajat Studentissa. 

Yhteisöpedagogiopiskelijat, sähkötekniikka, talotekniikka, 
prosessi- ja materiaalitekniikka, tietojenkäsittely:  
terveydenhoitaja Hanne Sorjonen, p. 044 7944 633

Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, sosionomit, kv-ja vaihto- 
opiskelijat: terveydenhoitaja Sirpa Pirskanen, p. 050 311 7276

Liiketalous, restonomit, ympäristöteknologia, metsätalous: 
terveydenhoitaja Tiina Jukarainen, p. 044 7944 670

Lääkäri Eeva-Leena Korpijärvi eeva-leena.korpijarvi@essote.fi 
on paikalla yleensä kahtena päivänä viikossa. Ajanvaraus etukä-
teen terveydenhoitajan vastaanotolta, ei mielellään puhelimitse. 

Harrastetoiminta
Kampuksella on opiskelijoiden käytettävissä mm. kuntosali, lii-
kuntasali, frisbeegolfrata, ulkopelikenttä ja bänditila. Lisätietoja 
Studentissa: http://student.xamk.fi/harrastukset

Savonlinnan kampus 
http://student.xamk.fi/kampukset/Savonlinna  
Käyntiosoite: Savonniemenkatu 6, 57100 Savonlinna 
Kampus on auki kevätlukukauden aikana ma–to klo 7–18 
ja pe sekä pyhien aattoina klo 7–16. Loma-aikoina A-ovi on 
auki ma–pe klo 7–16, muut ovet ovat kiinni. Opiskelijoiden 
on poistuttava kampuksen tiloista viimeistään klo 20, elleivät 
työjärjestyksen mukaiset tunnit kestä pidempään. Pyhien 
aattoina tiloista on poistuttava klo 16 mennessä.

Ravintola Kaarisali 
Avoinna: ma–to klo 8–15 lounas 10.30–13.30 ja pe klo 
8–14.30 lounas 10.30–13. www.amica.fi/kaarisali

Pysäköinti ja liikenne
Kampuksen sisäpihoilla on pysäköinti sallittu niillä merkityillä 
paikoilla, joissa ei ole ”varattu”-kylttiä. Myös katujen varsille voi 
pysäköidä liikennemerkit huomioiden.

Opiskeluterveydenhuolto
Kampuksen opiskeluterveydenhuolto sijaitsee pohjakerroksessa. 
Terveydenhoitaja on Johanna Lemettinen. 
Tavattavissa ma, ke ja to 7.45–16, pe 7.45-13.
Aamuvastaanotto ilman ajanvarausta klo 7.45–9.30. 
Puhelinaika klo: 9.30–10 sekä 15–15.30 (ei pe). 
Vastaanotto ajanvarauksella klo 10–15. Pe klo 12.30 saakka.
Ajanvaraus numerosta 044 417 2376.
Lääkäri Samppa Paavolan vastaanotto joka toinen to klo 8–11. 
Ajanvaraus opiskeluterveydenhuollon kautta.

Harrastetoiminta
http://student.xamk.fi/harrastukset
Kampuksella on liikunta- ja kuntosalit ja muita harrastetiloja, 
jotka ovat myös opiskelijoiden käytettävissä. Katso lisää Studen-
tista! Ravintola Kaarisalin takaosassa on pöytäjalkapallopeli, 2. 
kerroksen oleskelutilassa Wii ja opiskelijayhdistys SOHVAn kel-
larikerroksen tiloissa biljardipeli. Myös useita harrastusryhmiä 
kokoontuu kampuksella, ja kaikki opiskelijat ovat niihin terve-
tulleita. Osa ryhmistä toimii ilman ohjaajaa ja toiminta tapah-
tuu yhdessä tekemisen meiningillä.
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ASUKKAITA

XAMKILAISIA
SAVONLINNA

36 000

800
ASUKKAITA

XAMKILAISIA
MIKKELI

55 000

3 700

ASUKKAITA

XAMKILAISIA
KOTKA

55 000

2 600ASUKKAITA

XAMKILAISIA
KOUVOLA

87 000

1 900

Opiskelijakunta Kaakko
Opiskelijakunnan jäsenyydestä saat myös merkiksi ainoan 

virallisen opiskelijakortin. Opiskelijakortilla pääset kiinni kaik-
kiin Suomessa voimassa oleviin opiskelijaetuihin, joita ei ole 
aivan vähän. Opiskelijakunnan jäsenenä elämäsi on siis huomat-
tavasti halvempaa. Opiskelijakunta Kaakon opiskelijakortit tila-
taan valtakunnallisen Frank-palvelun kautta. Tutustu opiskelija-
korttivaihtoehtoihin osoitteessa www.frank.fi. Lisätietoa Opis-
kelijakunta Kaakosta sekä opiskelijakortista nettisivuiltamme 
www.opiskelijakuntakaakko.fi tai toimistoiltamme.

Kaakon hallinto
Opiskelijakunta Kaakon hallituksen puheenjohtajana vuonna 
2017 toimii Rurik Rantalainen, logistiikan opiskelija Kotkan 
kampukselta. Kouvolan kampusvaliokunnan puheenjohtaja on 
Topias Rantala, Mikkelin Daniel Nava Hiitola ja Savonlinnan 
Simo Lipsanen. Yhteystiedot ja toimistojen aukioloajat löyty-
vät nettisivuiltamme.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, eli 
tuttavallisemmin Opiskelijakunta Kaakko, on olemassa juuri 
Sinua varten. Opiskelijakunnan tärkein tehtävä on valvoa opis-
kelijoiden etua ja edustaa opiskelijoita Kaakkois-Suomen ammat-
tikorkeakoulun päätöksenteossa. Opiskelijakunnan tehtävä on 
myös huolehtia siitä, että opiskeluaikasi on sekä hauskaa että 
antoisaa. Haluamme, että valmistuttuaan opiskelijalla on parhaat 
mahdolliset eväät työelämään ja että jokainen Kaakkois-Suo-
men ammattikorkeakoulusta valmistunut voi muistella opis-
keluaikaansa lämmöllä. Opiskelijakuntaa kiinnostaa opetuksen 
sisältö ja laatu siinä missä opiskelijoiden hyvinvointikin. Jos siis 
koet, että näissä asioissa olisi parannettavaa, ethän epäröi ottaa 
yhteyttä opiskelijakuntaan. Jokainen opiskelijakunnan jäsen on 
myös enemmän kuin tervetullut hakeutumaan opiskelijakunnan 
hallitukseen tai edustajistoon. Näihin haetaan uusia toimijoita 
aina syksyisin. Pidäthän silmät ja korvat auki hakujen varalta. 
Opiskelijakunnan tehtävänä on myös kaiken tuutortoiminnan 
koordinoiminen sekä kehittäminen. Lähde rohkeasti mukaan 
vertais-, kansainvälisyys-, tai liikunta- ja harrastetuutoriksi. 
Hauista tiedotetaan Studentissa ja Facebookissa.

Linkkivinkkejä
Opintojen ohjaus: http://student.xamk.fi/opintojenohjaus
Työjärjestykset: http://student.xamk.fi/lukkarit
Tutkintosääntö: http://student.xamk.fi/tutkintosaanto 
Tekstimalleja ja ohjeita kirjoittamiseen: http://student.xamk.fi/kirjoittaminen


