
 

 

TUTOREIDEN TERVEHDYS 
 

Moikka ja onnittelut sinulle! Tervetuloa Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakouluun! 
Me tutorit 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 tutoreitasi. Tutor-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. Ensimmäisellä viikolla pyrimme järjestämään teille paljon mukavaa ohjelmaa, kuten 
esimerkiksi tutustumista toisiinne sekä meihin, jotta jokainen tuntisi itsensä tervetulleeksi uuteen 
kouluun. Ensimmäisen kuukauden aikana tulemme myös järjestämään perinteiset Fuksiaiset, ja 
pukeutua sopii teeman mukaisesti, joka on tällä kertaa sirkus, eli kerääntykäämme koolle olemaan 
osa näytöstä, jossa sekä vanhan ajan kummajaiset että kasvonsa maalanneet humoristit taiteilevat 
ja säväyttävät koreilla liikkeillään. 

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 nimellä XAMK LTKV19SP  

  

Vielä kerran suuret onnittelut valintasi johdosta. Elokuussa nähdään!  

Terveisin 

Tutorisi 
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Annika Kuronen 

Moi! Oon Annika, 23-vuotias myynnin ja markkinoinnin 
opiskelija. Jos on jotain kysyttävää koulusta, 
opinnoista tai mistä vain niin rohkeasti vain kysymään! 
Nähdään keväällä! 

 

 

 

 

Jatta Jämsen 
Moikka! Olen Jatta Jämsen 23-vuotias tradenomiopiskelija, 
erikoistumisalani on digitaalinen liiketoiminta ja opiskeluja suoritan 
monimuotona. Jos sinua mietityttää jokin asia liittyen kouluun, 
Kouvolaan tai johonkin mistä luulisit minun tietävän jotain, tule rohkeasti 
kysymään. 

 

 

 

 

Mikko Vainikka 
Moi olen 42-vuotias toisen vuoden opiskelija Kouvolasta. Jos on 
kysyttävää, niin voi tulla nykimään hihasta. Onnittelut 
opiskelupaikasta. 
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Sami Seppälä 

Moikka! Oon 30v 2. vuoden tradenomiopiskelija. Tiedän että oon vanha, 
mutta onneks en kuitenkaan yhtä vanha kun Mikko! Multa saa tulla 
kysymään mitä vaan, ja voi kysyä myös sähköpostilla jos ei viitti 
kasvotusten kysyä. (asase003@edu.xamk.fi) Onnea vielä 
opiskelupaikasta! 

 
 


