
 

 

TERVETULOA XAMKIIN! 
 

 

Moikka ja onnea kouluun pääsystä! Tämä kirje on infopakettina teille 
syksyllä aloittaville uusille opiskelijoille teidän tutorilta, eli minulta, 
jonka tehtävä on auttaa teitä ensimmäisten viikkojen aikana sekä 
muulloinkin, jos tulee jotain kysyttävää. Tästä kirjeestä saatte ainakin 
suurimman osan niistä tiedoista kuinka kouluun kannattaa 
valmistautua ja millaista opiskelu Xamkissa on. 

Ensimmäisellä viikolla on orientoitumista ja ryhmäytymistä oman 
ryhmän ja opintovastaavan eli ovan sekä tutoreiden kanssa, joten 
mukana ei tarvitse vielä olla läppäriä tai kirjoja. Kynä, kumi, ja joku 
vihko mihin pystyy tekemään muistiinpanoja riittää hyvin. 
Tarvittavista kouluaineistosta teille kerrotaan myöhemmin ja niistä 
osa löytyykin koulun kirjastosta, jos ei ehdi heti hankkimaan omia. 
Myös funktiolaskin tulee hankkia. 

Ryhmänne tunnus on TTMI19SP ja sillä löytyy tarkempi lukujärjestys 
ja aloitusviikon ohjelma osoitteesta https://lukkarikone.xamk.fi/ , kun 
syöttää ryhmätunnuksen vasemmasta reunasta löytyvään 
hakupalkkiin. Sovellus nimeltä Tuudo kannattaa myös ladata 
puhelimen sovelluskaupasta, koska siellä näkyy lukkarit, ruokalistat 
ja ruokalan hinnat (ruoka koulussa maksaa muutaman euron) ja 
muuta tärkeää mitä tarvitsee myöhemmin kunhan opinnoissa 
päästään vauhtiin.  
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Tuudoon kirjaudutaan opiskelijatunnuksilla jotka saatte käyttöönne 
tunnistautumispalvelusta https://id.xamk.fi/ . Ne kannattaa hakea jo 
ennen koulun alkua ja näitä tunnuksia tullaankin tarvitsemaan koko 
opiskelujen ajan joten ne kannattaa kirjoittaa johonkin ylös ennen 
kuin ne oppii muistamaan. Niillä myös pääsee kirjautumaan mm. 
tulostimille ja Studenttiin, joka on Xamkin opiskelijoille tarkoitettu 
suljettu palvelu. 

Opiskelijakortti on myös todella hyvä hommata, koska sillä saa 
opiskelijahinnat ruokalasta ja kahvilasta, se nopeuttaa tulostimien 
käyttöä koululla ja sillä saa alennusta muuallakin kuin vaan 
koulussa. Kortin saa tilattua opiskelijakunta Kaakon sivuilta tästä 
linkistä http://www.opiskelijakuntakaakko.fi/fi/ . Ensimmäisenä 
päivänä saatte myös kelan ateriatukikortin, jolla saa kouluruuan 
samaan hintaan kuin opiskelijakortilla. 

Facebookista löytyy nimellä XAMK LVI ryhmä johon kannattaa 
käydä liittymässä sekä instagramissa on myös Mikkelin kampuksen 
talotekniikan oma tili käyttäjänimella xamktalotekniikka, josta näkee 
paremmin millaista opiskelijoiden arki koulussa on.  

Xamkin sivuilta löytyy vielä oma osionsa aloittaville 
https://www.xamk.fi/koulutus/uusi-opiskelija-2/, jossa on kerrottu 
laajemmin juuri teille suunnatuista asioista, jotta pääsette hyvin 
alkuun. Ehkä tärkein siellä on Uuden opiskelijan muistilista, joka 
löytyy sivun oikeasta reunasta melkein ensimmäisenä. Sen kun saa 
hoidettua niin pääsee pitkälle! 
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Tässä vielä yhteenvetona tärkeitä linkkejä: 

• https://www.xamk.fi/koulutus/uusi-opiskelija-2/ (uuden 
opiskelijan muistilista, muuta tärkeää asiaa) 

• https://lukkarikone.xamk.fi/ (lukujärjestykset) 
• https://id.xamk.fi/ (opiskelijatunnukset) 
• http://www.opiskelijakuntakaakko.fi/fi/ (opiskelijakortti) 

Sekä kampuskartta: 
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Jos tulee vielä mieleen jotain kysymyksiä niin ottakaa rohkeasti 
yhteyttä! Nähdään syksyllä, muistakaa että tutorit tunnistaa 
ensimmäisinä päivinä hyvin haalareista ja heiltä voi käydä hyvillä 
mielin kysymässä neuvoa. 

 

Terveisin tutorinne: 

 

Saana Grün 

asagr001@edu.xamk.fi 

 

 
 

mailto:asagr001@edu.xamk.fi

