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TILAT JA TOIMINTATAVAT 

 
 
Ilmoittautuminen ja yhteinen ohjelma 
 
Torstain ilmoittautuminen on Mikkelin kampuksen A-rakennuksen ensimmäisen kerroksen aulassa heti 
pääsisäänkäynnin jälkeen. Kahveille noustaan A-rakennuksen toiseen kerrokseen, josta palataan ensimmäisen 
kerroksen auditorioon A117. Torstaiaamupäivän yhteiset esitykset ja perjantain ohjelma klo 10.00−11.30 ovat 
tässä samassa tilassa.  
 
Myös perjantaiaamun kahvi tarjoillaan A-rakennuksen toisessa kerroksessa. Molempien päivien iltapäiväkahvit 
nautitaan D-rakennuksen ensimmäisen kerroksen aulatiloissa ja Ravintola Dexissä, jossa myös päivien iltatilaisuus 
järjestetään. Torstaina lounas on Ravintola Kasarminassa (B-rakennus). Perjantain lounas syödään Ravintola 
Tallissa (T-rakennus). 
 

Rinnakkaisohjelmat ja opasteet 
 
Rinnakkaisohjelmien tilat ovat pääsääntöisesti Mikkelin kampuksen D-rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa, 
infon molemmin puolin. Vain atk-luokat D203 ja D206, joissa on tietokoneet kaikille osallistujille, ovat D-
rakennuksen toisessa kerroksessa. Toiseen kerrokseen on portaat D-rakennuksen pääsisäänkäynnistä, D-
rakennuksen keskeltä sekä molemmista päistä. Ainoastaan Viestintätaidot verkossa toteutetaan A-rakennuksen 
toisessa kerroksessa tilassa A231, jossa on työasemat kaikille osallistujille. 
 
Tapahtuman tiloihin liittyvissä opasteissa näkyy lyhyenä tunnisteena sana KIVI. Opasteissa on sininen teksti 
valkoisella pohjalla. Tapahtuman www-sivuilla on myös kartta, jossa kulku tiloihin on kuvattu, ja osallistujille 
jaettavassa kassissa on kartta Mikkelin kampuksen rakennuksista. 
 

Kustantajat ja järjestöt 
 
Tapahtumassa esittelevät oppimateriaalejaan Edita, Sanoma Pro ja Promentor Solutions Oy. Esittelypisteet ovat D-
rakennuksen ala-aulassa. Samassa paikassa esittelevät toimintaansa myös Proflang ja Äidinkielen opettajain liitto. 
 

Langaton verkko ja laitteiden lataaminen 
 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun langattoman verkon nimi on XAMK. Kirjautumisohjeet ovat seuraavalla 
arkilla. Monissa rinnakkaisohjelmien tiloissa on useita sähköpistorasioita laitteiden lataamiseen. 
  

Matkatavarat ja ulkovaatteet 
Torstaina matkatavarat voi jättää ilmoittautumisen yhteydessä säilytykseen A-rakennuksen ensimmäiseen 

kerrokseen. Lukitusta tilasta voi matkatavarat hakea torstai-iltapäivällä klo 15.30−17.00. Jos matkatavaroita on 

tarve hakea aikaisemmin, toivotaan siitä tietoa ilmoittautumisen yhteydessä. Perjantaina matkatavarat voi jättää 

valvottuun säilytykseen D-rakennuksen ala-aulaan pääsisäänkäynnin luona. 

Rinnakkaisohjelmien tiloissa on naulakoita. A-rakennuksen ja D-rakennuksen auloissa sekä Ravintoloissa Kasarmina 

ja Talli on yleiset naulakot ulkovaatteille. Ulkona liikuttavat matkat eivät ole kovin pitkiä, perjantaina pitempiä kuin 

torstaina. 
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KULKUYHTEYDET XAMKIN MIKKELIN KAMPUKSELLE 

 
 
Kävellen 
Mikkelin keskustasta on kampukselle matkaa n. 1,5 km. Selkeä ja kaunis kävelyreitti alkaa Sokos Hotel Vaakunasta 
Vilhonkatua ja Scandic Mikkelistä Mikonkatua pitkin ja jatkuu reittiä Nuijamiestenkatu–Brahenkatu–
Tarkk’ampujankuja.  

Linja-autolla 
Paikallisliikenteen bussilla 4 Hallitustori–Laajalampi pääsee kampuksen nurkalle. Bussi kulkee koulupäivisin puolen 
tunnin tai tunnin välein. Linkki linjan 4 aikatauluihin on osoitteessa https://hallinta-mikkeli.kunta-api.fi/wp-

content/uploads/2018/04/4_L.pdf. Kertalipun hinta on 3,30 € ja liikennöijä Soisalon Liikenne Oy suosittelee 

maksamaan kertamaksun käteisellä tai lataamaan mobiilisovelluksen. Kampusta lähinnä olevat pysäkit ovat Vanha 
kasarmialue tai Paloasema. Torstai-iltana iltatilaisuuden jälkeen bussi ei valitettavasti enää kulje. 

Taksilla 
Mikkelin taksi on nykyään nimeltään Let’s go Taksi ja puhelinnumero on 0600 30055. 

 

Tervetuloa Xamkin Mikkelin kampukselle tekemään tulevaisuutta yhdessä! 
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