
 

 

Me Tuutorit tahtoisimme vielä onnitella sinua 

valintasi johdosta ja toivotamme Sinut 

tervetulleeksi Kouvolan kampukselle, 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 ! 

 

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.  

 

Liiketalous: 

XAMK LTKV18KM 

Myynti ja markkinointi: 

XAMK MYKV18KM 
 

 

Vielä kerran suuret onnittelut valintasi johdosta. 

Tammikuussa nähdään! 

Terveisin, 

Moikka ja onnittelut 

Sinulle! 

Tervetuloa Kaakkois-

Suomen 

Ammattikorkeakouluun! 

 



Liiketalouden tuutorit lukukaudella 2017-2018 

 
 

 

Juho Virtanen 

 

  

  

 

  

 

Moikkuu, oon Juho 23v ja oon 3 vuoden johdon assari 

opiskelija. Vastaan mielelläni kaikkiin kysymyksiin ja couchaan 

teitä uusia opiskelijoita Karate Kid menetelmällä. 

 

 

 

 
 

Joni Havuaho 

Morjesta oon Joni 20v ja syksyllä alkoi toisen vuoden 

myynnin ja markkinoinnin opinnot. Oon myös liiketalouden 

toinen vastuututor. Aika kuluu yleensä töiden ohella 

kavereiden kanssa tai harrastusten parissa. Tykkään tutustua 

uusiin ihmisiin, joten jos olet vailla tekemistä ennen koulun 

alkamista saa ottaa yhteyttä! Jos herää jotain kysymyksiä 

kouluun tai muuhun liittyen niin saa vapaasti lisätä 

Facebookissa. 

 Nähdään keväällä!  

 

 

 

  

  

 

 
 

Heli Vesslin   
 

 

 

Moikka ja Tervetuloa! Olen Heli, 25-vuotias kolmanen 

vuoden johdon assistenttiyön opiskelija ja toinen 

liiketalouden puolen vastuututoreista. Syntyperäisenä 

Kouvolaisena Kyamkiin/Xamkiin oli erityisen helppo tulla 

opiskelemaan. 

Onnittelut vielä ja nähdään keväällä! 

 

  

 

  

 



 

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, opiskelijabileissä 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 opiskelemaan! Jos jotain 

kysyttävää rino.hassinen@gmail.com 

 

 

 

Risto Saresma 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

Tervehdys! Olen Risto Saresma, 22-vuotias johdon 

assistenttityön opiskelija ja olen alunperin Lappeenrannasta. 

Penkkiurheilu on myös ihan hauskaa. Mikäli on kysyttävää tai 

kaipaat apua jossain asiassa vedä vain hihasta. Tervetuloa 

Kouvolaan! 

Santeri Ounasti 

 

 

Moro ja onnittelut opiskelupaikasta! Oulusta kotoisin, nimihän 

on Santeri Ounasti ja marraskuussa tuli mittariin ikää jo 22. Ite 

alottanu tos 2016 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! 

Samuli Rossi 

Terve! Samuli Rossi nimi ja ikää löytyy 23 vuotta. Oon täältä 

Kouvolasta kotosin ja alotin toissa syksynä myynnin ja 

markkinoinnin opiskelut. Oon rennon lupsakka kaveri ja multa saa 

tulla kyselemään jos jokin askarruttaa. Pyörin koululla ihan 

aktiivisesti että ei muuta ku hihasta nykimää. Tervetuloa 

opiskelemaan! 
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Heippa! Miä oon Janita, kolmannen (ja varmaan vikan) 

vuoden myynnin ja markkinoinnin tradenomiopiskelija 

Kuusankoskelta. Oon nyt tuutorina toista vuotta. 

Multa saa silti kysyä ihan mitä vaan, muutkin kun 

liiketalouden opiskelijat. Mut tavoittaa useimmiten 

kampukselta tai yöelämästä. Kiireellisissä asioissa voi 

laittaa myös sähköpostia osoitteeseen 

janita.varjonen@edu.xamk.fi 

Opiskeluintoa! :) 

 

Janita Varjonen 

 

 

Toni Hirvimäki 

 
Hei, olen Toni ja ikää on 21. Opiskelen nyt toista 

vuotta liiketaloutta. Harrastan salia ja tykkään auttaa 

ihmisiä, minkä takia olen hakeutunutkin tuutoriksi. 

Multa voi tulla kysymää, mitä ikinä haluukin tai 

muuten vaa juttelee. 

Moikka kaikki uudet ihanat fuksit! Mun nimi on Jenna, 

ikää löytyy 20- vuotta ja toka vuosi XAMKissa 

liiketalouden parissa strattailee syksyllä. Kotkasta 

olen kouvolaan tullut ja pakko sanoa kovasti olen 

tykännyt, toivottavasti tekin. Keväällä nähdään! 

Jenna Brunila 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valtter Keskitalo 

Moi, olen Valtter. Olen 23. Pidän kavereista, 

musiikista, erinäisistä urheilulajeista ja videopeleistä. 

Opiskelen liiketaloutta toista vuotta. Tervetuloa 

kysymään minulta mitä vain. 

Annika Kuronen 

Moikka, olen Annika 21v ja opiskelen Tradenomiksi 

Myynnin ja markkinoinnin linjalla. Tiivistetysti olen 

kahviaddikti joka viettää vapaa-aikansa kavereiden 

kanssa, elokuvia katsoessa ja koulun tapahtumissa 

pyöriessä. Siinä varmaan tuli tärkeimmät mutta jos on 

mitään kysyttävää koulusta tai aikalailla mistä tahansa 

älä epäröi kysyä! 

 

Anna-Mari Rämä 

Moikka! Mä olen Ansku, ikää löytyy 21 vuotta ja toimin 

liiketalouden tuutorina. Opiskelen itse myyntiä ja 

markkinointia toista vuotta Kouvolan kampuksella ja asunkin 

muuten aivan koulun vieressä. Harrastan lenkkeilyä ja 

omatoimista kahvakuulan viskomista ja pidän myös paljon 

ihmisten seurasta. Nähdään keväällä! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moikka! 😊 Olen Jatta Jämsen 21-vuotias 

tradenomiopiskelija. Jos sinua mietityttää jokin asia 

liittyen kouluun, Kouvolaan tai johonkin mistä 

luulisit minun tietävän jotain, tule rohkeasti 

kysymään. 

Jatta Jämsen 

Moro! Olen Joona, 19-vuotias myynnin ja 

markkinoinnin opiskelija XAMK:ssa. Aloitin kyseisellä 

linjalla syksyllä 2016. Vapaa-aikani vietän kavereiden 

kanssa ja futis on lähellä sydäntä. AMK on elämän 

parasta aikaa – ottakaa siitä kaikki irti. Jos ilmenee 

mitä tahansa kysyttävää, tulkaa nykäisemään hihasta! 

Joona Rajala 

Moikka! Olen Mesut, 21-vuotias tradenomiopiskelija, 

myynnin ja markkinoinnin puolelta! Harrastuksiin kuuluu 

paini ja satunnaiset lenkkeilyt. Vapaa-aikani vietän 

kavereiden kanssa tai elokuvia/sarjoja katsoessa, koulun 

tapahtumissa tulee myös käytyä. Helposti tuun ihmisten 

kanssa toimeen eli rohkeasti vaan puheille jos tulee 

jotain kysyttävää! Keväällä nähdään! 

Mesut Adiyaman 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

Hyperlinkki Facebook-ryhmään: 

Liiketalous: XAMK LTKV18KM 

Myynti ja Markkinointi: XAMK MYKV18KM 

Morjes! Oon Nikita, 22 ja opiskelen toista vuotta 

liiketaloutta XAMK:issa. Harrastuksina ovat 

videopelit ja sudokujen ratkominen. Välillä saatan 

pelata lautapelejä kouluväen kanssa lautapeli-iltoina. 

En tykkää kiireisistä tilanteista. Nähdään keväällä! 

Nikita Retjunski 

https://www.facebook.com/groups/1984325391847017/?source=create_flow
https://www.facebook.com/groups/260852231106598/?source=create_flow

