
 

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 opiskelija, joka on tahtonut 
lähteä opastamaan ja auttamaan uusia opiskelijoita 
etenkin opintojen alussa ja olemaan tukena myös 
jatkossa. Me olemme Sinun pelastusrenkaasi, 
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 tutustut uusiin 
ryhmätovereihisi, sekä muihin koulun 
opiskelijoihin! 

Tulemme esittelemään Sinulle ja luokallesi koulua 
ja sen tiloja Kampuskierroksella, sekä Kouvolan 
kaupunkia esimerkiksi rentouttavan 
baarikierroksen merkeissä. Ensimmäisellä viikolla 
pyrimme järjestämään teille paljon mukavaa 
ohjelmaa, kuten esimerkiksi Kampusfuksiaiset, ja 
tutustumista toisiinne sekä meihin, jotta jokainen 
tuntisi itsensä tervetulleeksi uuteen kouluun. 
Ensimmäisen kuukauden aikana tulemme myös 
järjestämään perinteiset Fuksiaiset, joiden 
pukeutumisteemana on tällä kertaa Fantasia. Voit 
siis alkaa miettimään, minkälaiseksi 
fantasiateemaan sopivaksi hahmoksi haluaisit 
pukeutua. 

Luokkakohtaiset Facebook-ryhmät 

Olemme luoneet kaikille uusille valituille oman 
Facebook-ryhmän johon voitte liittyä. Ryhmässä 
pääsette jo tutustumaan hieman toisiinne ja 
kyselemään meiltä sekä toisiltanne jos jokin asia 
on hieman epäselvää vielä, ja varmasti onkin. 
Muistakaa, että tyhmiä kysymyksiä ei ole 
olemassakaan! 

Ryhmän löytää Facebookista XAMK (+) 
jälkimmäisellä nimihirviöllä eli omalla 
ryhmätunnuksellasi. Lisäksi tuutoreiden 
esittelytekstien alapuolelta löytyy ryhmäkohtainen 
hyperlinkki, joka ohjaa suoraan oman Facebook-
ryhmäsi sivulle.  

Muoti ja puvustus: XAMK MP17K 
 
Tuote- ja palvelumuotoilu: XAMK TP17K 
 

Vielä kerran suuret onnittelut valintasi johdosta. 
Tammikuussa nähdään! 

Terveisin  

Tuutorisi 

Moikka ja onnittelut 
Sinulle! 
Tervetuloa Kaakkois-
Suomen 
Ammattikorkeakouluun! 



 
Muotoilun tuutorit keväällä 2017 

Antti Salokannel 

Kas päivää taloon, arvon pääsykokeissa menestyjä! Jos luet  
tätä, olet ottanut ensimmäisen askeleen kohti edessä odot - 
tavaa koulutusuraa ja seuraavien virstanpylväiden saavutta - 
misessa autan minä, Tuote- ja palvelumuotoilun ikioma Antti  

v. Kouvostoliitosta.  22- 
Toimin tuutorina tuote- ja palvelumuotoilun puolella, mut - 

ten luotani karkoita muitakaan aloittavia. Minuun saa parhai - 
ten yhteyttä naamakirjasta, joten kaikki sitten liittyy kipin - 
kapin siihen Teille tehtyyn ryhmään, että saamme tuon alun  
monttuisen tien mahdollisimman sileäksi. Kampuksella sitten  
opitte minut tuntemaan, joten ei minusta tähän hätään sen  
enempää. 

Tammikuussa toivottavasti kastellaan, joten Soronoo ja mo! 

Veera Hautala

Moikkelis uusi muotoilija! Olen Veera, omituisen huumorin 
omaava pygmi ja tänne Kouvolaan eksyin Vaasasta tuona 
kohtalokkaana syksynä 2014. Opiskelen tuote- ja 
palvelumuotoilua, mutta myös graafinen puoli on lähellä 
sydäntä! Vapaa-aikani vietän ex tempore seikkailemalla ja 
silloin tällöin pulahdan myös uimassa. Olen varma, että 
opiskeluajastasi täällä tulee ikimuistoinen! Me tutorit 

pyrimme pitämään siitä huolen. 

 
  
 
  
  
 

 
 
 

Santeri Roivas 

   

 
 

Moi! Olen Santeri, 24-vuotias restauroinnin kolmannen 
vuoden opiskelija (kuvassa vasemmalla). Olen muotoilun 
vastuutuutori sekä toimin restauroinnin tuutorina. 
Harrastan jousiammuntaa ja vietän mielelläni aikaa 
ihmisten kanssa. Kuuntelen paljon musiikkia ja teen 
kaikkea omasta mielestä mielenkiintoista. Tutustun 
mielelläni uusiin ihmisiin ja vastaan mieltä askarruttaviin 
kysymyksiin parhaan kykyni mukaan. Nähdään 
tammikuussa!    

 

  
 

  
 

 



Iita Rikkola 

Hello! Olen Iita, muodin ja puvustuksen opiskelija.  Opiskelen 
Kasarminmäellä nyt toista vuotta. Olen 21-vuotias ja kotoisin 
Virolahdelta. Toimin muodin ja puvustuksen tuutorina. 

Luonteeltani olen iloinen ja huumorintajuinen. Minulta saa tulla 
kysymään apua ja autan mielelläni jos vaan osaan. Tervetuloa 

XAMKiin, nähdään sitten syksyllä! 

  
 
 
 
 

Joni Hakasalo 

Hejssan! Olen 22-vuotias reipas ja komea nuori pojankol - 
tianen, nimeltäni Joni. Opiskelen tuote- ja palvelumuotoilua  
toista vuottani. Olen rennonpuoleinen ja itseäni mah - 
dottoman hauskaksi mieltävä hyvänmielen suurlähettiläs. 

Mitä suurimmat onnittelut valituksi tulemisesta! Nyt si - 
nullekin aukesi mahdollisuus liittyä meidän muotoilijoiden  
avoimeen ja rentoon joukkioon, ja minä olen yksi niistä joka  
sinut tulee ottamaan vastaan lämmöllä ja rakkaudella :) Olen  
enemmän kuin valmis auttamaan juuri sinua kaikessa mikä  
saattaa mieltäsi askarruttaa, etenkin näin opintojen aloittami - 
sen kynnyksellä! Jotenka rohkeasti vain nykäisemään hihasta,  
jos tarvetta ilmenee! Rauhaa ja rakkautta kaikille! 

Emilia Voltti 

ia ja opiskelen kolmatta vuotta desig Terve! Mää oon Emil - 
ner-stylistiksi. Oon ko toisin Pohjois-Pohjanmaalta.  
 Tervetuloa Kouvolaan ja XAMKiin! 

Susanna Saario 

Moikka kaikki! Meikä on Susanna, lempinimeltäni Sulo. Olen 22 
vuotias ja aloitin opiskelun muoti ja puvustus puolella 
Tammikuussa 2015. Luonteeltani olen positiivinen, iloinen ja 
seikkailijasielu. Toimin muodin ja puvustuksen tutorina, mutta 
kaikki saa tulla nykimään hihasta ja kyselemään kaikesta mitä 

mieleen juolahtaa. Tervetuloa opiskelemaan ja nähdään pian! 

 
  
  
  
 



 

Moi! Nimeni on Oona, olen 20-vuotias ja opiskelen 
muotoilua, muodin ja puvustuksen linjalla. Aloitin 
opiskelun Kyamkissa keväällä 2016. Toimin 
restauroinnin tuutorina. Mielenkiintoisiin 
harrastuksiini kuuluu mm. runsas kahvin juonti, joten 
minusta saa aina kaverin kahvikupposelle! Odotan 
innolla tulevaa kevättä tuutorina ja toivotan teille 

riemukasta opiskelijaelämää! 

 Oona Silvennoinen 

 

 

Marjo Koskenkangas 

Morjens tulevat fuksit ja onnittelut opiskelupaikasta! 
Nimi on Marjo, ikää on vasta 20 vuotta ja tuutoroin 
graafista suunnittelua. Itse alan opiskelemaan fuksina 
game designiä, vaikka muita opintoja Kyamkissa onkin 
jo takana. Kouvolaan olen muuttanut opiskelujen 
perässä Lohjalta. Saatan näyttää hyvin pahantuuliselta 
ja siltä että katse tappaa, mutta oikeesti oon kiva ja 
jutskaan mielelläni uusien ihmisten kanssa! Joten 

nähdään kampuksella. 

Moi olen Patrick! 

Opiskelen toista vuotta graafista muotoilua. Olen 
kotoisin Espoosta ja harrastan piirtämistä. Olen hyvä 
tekemään ruokaa. Minulta saa rohkeasti tulla 
kysymään mistä tahansa mieltä askarruttavasta asiasta. 
Pitäkää hassu kouluvuosi. 

 

 

 

Patrick Zelikman 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyperlinkit Facebook-ryhmiin: 

Tuote- ja palvelumuotoilu: XAMK TP17K 

Muoti ja puvustus: XAMK MP17K 

 

Sebastian Salminen 

Morjens kaikki uudet fuksit! Olen 23 -vuotias 
herrasmies Kouvolan Inkeroisista. Kyamkissa olen 
pyörinyt vuodesta 2014 ja tarkoitukseni on valmistua 
hamassa tulevaisuudessa muotoilijaksi. Myös ruoka on 

hyvää ja salilla käyminen kivaa. Nähdään syksyllä! 

Nina Valjakka 

Moi, nimi on Nina, mutta tottelen myös nimeä Ninni. 
Ikää on kertynyt se 29 vuotta ja muutaman mutkan 
kautta olen päätynyt opiskelemaan sitä omimmalta 
tuntuvaa alaa, eli vaatesuunnittelua, joka kulkee 
virallisemmin täällä Kouvolan päässä nimellä Muoti ja 
puvustus. Olen syntynyt ja kasvanut Kouvolassa, joten 
opintoihin liittyvien kysymysten lisäksi saa tulla 
kysymään, jos jokin Kouvolaan liittyvä mietityttää. 
Tervetuloa Kouvolaan! 

 


