
 

 

TUTOREIDEN TERVEHDYS RYHMÄLLE GEKV19SM 
 

 
Onneksi olkoon opiskelupaikkasi johdosta geronomin opintoihin Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakouluun Kouvolan kampukselle!  

 

Meidän tutoreiden puolesta tervetuloa geronomin opintojen monimuotototeutukseen. 
Opinnot pärähtää käyntiin orientaatioviikolla elokuussa, viikolla 34. Me tutorit pyrimme 
harjoittelumme lomassa olemaan mahdollisimman paljon paikalla ja meidät tunnistat 
kirkkaan pinkeistä haalareista. Osa saattaakin meidät muistaa pääsykokeista. 
Orientaatioviikolla ohjelmassa on toisiimme, kouluun ja opettajiin tutustumista. Tutustutte 
myös koulun eri järjestelmiin, palveluihin sekä tietysti itse geronomin opintoihin.  

Meidän tehtävänämme on auttaa teitä kotiutumaan kampuksellemme. Neuvomme ja 
autamme teitä opiskeluihin, kouluun sekä kaikessa Kouvolaan liittyvissä asioissa. Voit jo nyt 
ottaa meihin yhteyttä, jos sinulla on kysymyksiä tai et vaikka tunne täältä vielä ketään. 

Geronomin opinnot eivät meille ole täysin tuttuja, koska olemme 
terveydenhoitajaopiskelijoita, mutta pyrimme selvittämään ja vastaamaan kysymyksiinne ja 
mietteisiinne. Osa opinnoistanne ovat kuitenkin samoja kuin meillä ja paikkoihin 
tutustuminen on meidän vastuullamme.  

Ensimmäisten viikkojen aikana me tutorit viemme teidät kampus- ja kaupunkikierroksille ja 
teemme kanssanne kaikkea mukavaa, jotta tutustuisitte toisiinne ja meihin tuutoreihin. 
Uusille opiskelijoille on myös suunniteltu erilaisia tapahtumia, joista informoimme 
myöhemmin lisää. 

Olemme perustaneet teille oman Facebook-ryhmän, jonka nimi on GEKV19SM eli teidän 
ryhmätunnuksenne. Ryhmässä pääsette tutustumaan toisiinne ja meihin jo ennen koulun 
aloitusta. Meihin tuutoreihin voit ottaa yhteyttä Facebookissa tai tulla kampuksella 
nykäisemään hihasta, me ollaan täällä juuri teitä varten!  

Nähdään elokuussa!  

 

Terkuin 

Tutorit Reetta ja Sara  

 

 

 

 

 



 

 

Tutorinne vuosille 2019-2020 
 
    Reetta Kerttula   

Terve! 
Mie oon Reetta, 22-vuotias toisen vuoden 
terveydenhoitajaopiskelija. Harrastan 
klassista musiikkia ja asun mun kissan, 
Tyyne-Orvokin, kanssa. Oon kerenny 
elämäni aikana asua Islannissa, Irlannissa 
ja mikä eksoottisinta, Turussa. Syntyjäni 
olen täältä Kouvolasta ja nykyään 
asustelen keskustan alueella. Jos sulla on 
kysymyksiä tai vaan tylsää, laita ihmeessä 
viestiä! 

 
 
 
Sara Heikkilä 

Mortsa!  
Olen Sara, 25-vuotias toisen vuoden  
terveydenhoitajaopiskelija. Oon asunut  
Kouvolassa käytännössä koko ikäni ja  
tällä hetkellä asun Kuusankoskella. Mun 
vapaa-aika menee koiran kanssa ulkoillessa, 
lenkkeillessä, kavereiden kanssa 
sekä 4-vuotiaan tyttäreni leikeissä. Tulkaa  
ihmeessä tutustumaan ja kysymään, jos tulee 
mietteitä mistä tahansa aiheesta tai ihan  
huvikseen vaan jutskailemaan!  


