
Moikka ja onnittelut 
Sinulle!

Tervetuloa 
Kaakkois-Suomen 

Ammattikorkeakouluun!

Me Tuutorit tahtoisimme vielä onnitella 
sinua valintasi johdosta ja toivotamme 
Sinut tervetulleeksi Kasarminmäelle, osaksi 
opiskelijakaartiamme. 

Edessäsi on jännittäviä aikoja uudessa 
koulussa ja todennäköisesti myös uudessa 
kaupungissa. Mutta älä huoli, me olemme 
täällä Sinua varten!

Me olemme Sinun Tuutoreitasi. 
Tuutor-opiskelija on jo kokeneempi opiske-
lija, joka on tahtonut lähteä opastamaan 
ja auttamaan uusia opiskelijoita etenkin 
opintojen alussa ja olemaan tukena myös 
jatkossa. Me olemme Sinun pelastusren-
kaasi, opastava kätesi ja ystäväsi. Meidän 
hihasta saa aina nykäistä, kun tunnet olosi 
eksyneeksi, Sinulla on jotain kysyttävää tai 
muuten vain! 
Me teemme myös parhaamme, jotta tutus-
tut uusiin ryhmätovereihisi, sekä muihin kou-
lun opiskelijoihin

Tulemme esittelemään Sinulle ja luokallesi 
koulua ja sen tiloja Kampuskierroksella, 
sekä Kouvolan kaupunkia esimerkiksi 
rentouttavan baarikierroksen merkeissä.
Ensimmäisellä viikolla  pyrimme  jär-
jestämään teille paljon mukavaa ohjel-
maa, kuten esimerkiksi Kampusfuksiaiset, 
ja tutustumista toisiinne sekä meihin, jotta 
jokainen tuntisi itsensä tervetulleeksi uuteen 
kouluun.

Ensimmäisen kuukauden aikana jär-
jestämme teille myös perinteiset Fuksiaiset, 
joiden pukeutumisteemana on tällä ker-
taa Fantasia. Pukeudu teeman mukaan ja 
näytä oletko tulta puhkuva lohikäärme vai 
maaginen velho!

Vielä kerran suuret onnittelut valintasi 
johdosta!

Tammikuussa nähdään!

Terveisin 

Tuutorisi



Liiketalous
Tuutorit lukuvuonna 2016-2017

Taisia Simpanen

Moikka ja tervetuloa kaikille Xamkiin! 
Elikkä nimi on Taisia Simpanen ja 23 vuotta tällä hetkellä 
kasassa. Opiskelen kolmatta vuotta tradenomiksi, johdon 
assistenttityö ja kielten koulutusohjelmassa tarkemmin. 
Oon liiketalouden toinen vastuutuutori ja jos mieleen 
tulee iiihan mitä vaan kysymyksiä koulusta tai sen ulkop-
uolelta, nii tule ihmeessä nykäsemään hihasta tai heitä 
viestiä sähköpostilla/facebookissa! 

taisia.simpanen@student.kyamk.fi

Heli Vesslin

Moikka ja Tervetuloa! Olen Heli, 24-vuotias johdon as-
sistenttiyön opiskelija ja toinen liiketalouden puolen 
vastuututoreista. Syntyperäisenä Kouvolaisena Kyamkiin 
oli erityisen helppo tulla opiskelemaan. Epäselvyyksien 
tullessa saa ja pitääkin tulla nykäisemään hihasta tai lait-
taa veistiä facebookissa tai sähköpostilla!

heli.vesslin@student.kyamk.fi

Antti Huuki

Jou, nimi on Antti Huuki ja ikää mittaris on 23 ja opiskelen 
johdon assariks. Mut näkee yllättävän usein koulun käytävillä 
haahuilemassa tai juomassa kahvia. Vapaa-ajalla mut nä-
kee yllättävän usein juomassa. Oon aika chilli nii ei tarvii 
pelätä vaik näytänki ehkä hieman kuumottavalta ja kovia 
kokeneelta kaiffarilta. Mut saa lisätä myös vaikka Facebookis 
kaveriks jos on tarvetta kysellä asioista ennen koulun alkuu. 
Peace and love. 

antti.huuki@student.kyamk.fi



Sanna Susi

Heippa! Tervetuloa ja onnea opiskelupaikan johdosta! 
Mun nimi on Sanna ja mä opiskelen ensimmäistä vuotta 
tradenomiksi johdon assistenttityön linjalla. Multa saa tulla 
kysymään ja nykäsee hihasta jos joku asia askarruttaa ja 
autan ja neuvon ihan mielelläni :) 

aksana.susi@student.kyamk.fi

Janita Varjonen

Morjens! Olen Janita, 21vee myynnin ja markkinoinnin 
opiskelija. Olen Kuusankoskelta kotoisin ja pidän siellä 
yhä majapaikaani. Minut tavoittaa kuitenkin melko 
usein Kasarminmäen kampukselta tai vaihtoehtoisesti 
Kouvolan yöelämästä. Missä tahansa minuun törmäät-
kin, voit tulla nykimään hihasta tai vaikka housunlah-
keesta. Onnittelut opiskelupaikasta ja ennenkaikkea 
loistavasta valinnasta! 

janita.varjonen@student.kyamk.fi

Juho Virtanen

Morjesta! elikkäs Juho Virtanen 22v kolmannen vuoden johdon 
assistenttityön ja kielten opiskelija. Kotoisin olen lahdesta elikkä 
urheilumiehiä. Tutoroin liiketalouden opiskelijoita ja voin jakaa 
kannustavia kommentteja ja hyviä vinkkejä mikäli innostutte 
kyselemään. Kampukselta ja bileistä minut löytää yhtä käte-
västi kuin disneyprinsessan värityskirjasta.

juho.virtanen@student.kyamk.fi



Saija Kinnari

Terve! Nimi Saija Kinnari, ikää 20 vuotta. Kuljen kouluun 
joka päivä Lahdesta, reissaaminen on hauskaa! Opiskel-
en tradenomiksi ja linjana on johdon assistenttityö ja kie-
let. Vapaa-aikani vietän Lahdessa joko ampumaseuralla 
tai kuntosalilla, joskus saatan Kouvolaankin eksyä. Mun 
nimeä saa ja pitääkin huhuilla koulun käytävillä, jos on 
kysyttävää. Jos en osaa vastata kiperiin kysymyksiin, 
otetaan niistä yhdessä selvää! Onnea vielä opiskelupai-
kan johdosta! 

saijaa.k@gmail.com

Ilari Korkalo

Joo moikka! Nimi Ilari Korkalo. Kolmekymppinen vasta syk-
syllä Kuusankoskelle muuttanu myynnin ja markkinoinnin 
opiskelija. Minua kiinnostaa kaikki urheilu ja treenaaminen. 
Minut löytää useammin urheilemasta kuin koulusta, mutta 
tulkaa toki rohkeasti nykimään hihasta jos mieltänne askar-
ruttaa jokin asia, niin etsitään siihen yhdessä ratkaisu. Onnea 
ja menestystä uusien opintojen parissa

Taija Kinnari

Heipä hei, olen Taija Kinnari, liiketalouden tuutori ja 
opiskelen taloushallintoa. Kolmas vuosi pyörähtää ensi 
vuonna käyntiin joten jotain on jo tästä opiskelusta 
täällä tiedossa eli rohkeasti saa kysellä ja tulla vaik-
ka käytävällä hihasta nykäisemään jos sellaiseen on 
tarvetta. Onnittelut vielä opiskelupaikasta ja opiskeluin-
toa tuleviin opintovuosiin :)

taija.kinnari@student.kyamk.fi



Risto Saresma

Hei! Olen Risto Saresma. Olen 21 vuotta vanha ja kotoi-
sin Lappeenrannasta. Aloitin viime Tammikuussa opiskel-
emaan johdon assistenttityötä. Tulkaa häiritsemään jos 
on kysyttävää. Minuun saa myös yhteyden sähköpostilla. 
Tervetuloa opiskelemaan!

risto.saresma@student.kyamk.fi

Samuli Rossi

Terve! Samuli Rossi nimi ja ikää löytyy 22 vuotta. Oon täältä 
Kouvolasta kotosin ja alotin viime syksynä myynnin ja mark-
kinoinnin opiskelut. Oon rennon lupsakka kaveri ja multa 
saa tulla kyselemään jos jokin askarruttaa. Pyörin koululla 
ihan aktiivisesti että ei muuta ku hihasta nykimää. Tervetu-
loa opiskelemaan!

Santeri Ounasti

Moro ja onnittelut opiskelupaikasta! Oulusta kotoisin, nimi-
hän on Santeri Ounasti ja marraskuussa tulee mittariin ikää 
jo 22. Ite alottanu tos tammikuussa opiskelemaan Johdon 
assistenttityö ja kielet linjalla. Mää oon tämmöne rento ja 
mukava pelihullu jota joskus jopa koululla näkeekin, että 
voi tulla kysymään neuvoa jos mua näkee! Tervetuloa 
Kouvostoliittoon!



Rino Hassinen

Moikka ja onnittelut opiskelupaikasta. Olen Rino 20v 
poika Jyväskylästä, opiskelen johdonassariksi. Opintoni 
aloitin tammikuussa 2016. Vapaa-ajalla tykkään liikkua, 
seurata kaikkea urheilua ja juhlia aina kun mahdollista. 
Minuun voikin törmätä helposti koulussa, opiskelija-
bileissä ja muissa tapahtumissa, viikonloput ja lomat 
tulee kylläkin usein vietettyä Jyväskylässä. Jos jokin 
askaruttaa kysäse vaan rohkeasti, paljoa en tiedä, 
mutta selvitetään pulmat yhdessä. Tervetuloa opiskel-
emaan! Jos jotain kysyttävää:

rino.hassinen@gmail.com

Topias Rantala

Moro! Mä oon Topias, paljasjalkane lahtelaine 
ja oon kolmannen vuoden tradenomiopiskelija. 
Lähellä sydäntäni on frisbeegolf ja penkkiurheilu. 


