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.
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 LTKV21SP jälkimmäisellä nimihirviöllä eli omalla
ryhmätunnuksellasi. Lisäksi alla on sulkeissa ryhmäkohtaiset hyperlinkit, joka ohjaa suoraan oman
Facebook-ryhmäsi sivulle.
Liiketalous: XAMK LTKV21SP
https://www.facebook.com/groups/2634412753518865
Vielä kerran suuret onnittelut valintasi johdosta. Elokuussa nähdään!
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Mikko Vainikka
Moi olen 45-vuotias neljännen vuoden opiskelija Kouvolasta. Jos on
kysyttävää, niin voi tulla nykimään hihasta. Onnittelut opiskelupaikasta.

Moikkamoi! 🌞🌞 Mie oon Albina Canhasi 20-vuotias tradenomiopiskelija
Kouvolasta. Erikoistumisalani on taloushallinto. Oon super rento tyyppi ja
saa tulla kysymää, jos on kysyttävää! 😊😊

Moi, olen Niko Hämäläinen oon 22-vuotias Kouvolasta kotosin.
Erikoistun oikeustradenomi opintoihin. Oon mukava ja rento, jos
jokin asia askarruttaa tuu kysymään rohkeesti autan sen minkä
pyrin. Harrastuksiakin on yksi niistä on jenkkifutis.

Moikka!😊😊 Oon Tuulia Niemelä 24-vuotias kolmannen
vuoden tradenomiopiskelija Kouvolasta. Erikoistumisalani on
julkishallinto ja juridiikka, suoritan myös oikeustradenomin opinnot.
Olen huumorintajuinen, ystävällinen ja avoin tyyppi, joten saa tulla
rohkeasti juttelemaan ja kysymään jos jokin asia mietityttää. 🙂🙂
Onnittelut opiskelupaikasta, nähdään syksyllä!

Moikka! 😊😊 Oon Jenna, 21-vuotias tradenomiopiskelija. Oon nyt
kolmannen vuoden opiskelija ja erikoistunut taloushallintoon. Multa
saa tulla kysäsemään mistä vaan, mikä askarruttaa. Onnittelut vielä
opiskelupaikasta! �

Moikka! Oon Aino, 21-vuotias toisen vuoden tradenomiopiskelija ja
lähtöisin Turusta. Erikoistumisalani on taloushallinto. Oon ystävällinen ja mukava tyyppi, joten voi
tulla rohkeesti juttelemaan
On asia mikä tahansa, niin mua voi aina kiskasta hihasta.
vielä opiskelupaikasta ja onnea opintoihin!

Onnittelut

Hellou! Oon Anni, 19-vuotias toisen vuoden tradenomiopiskelija. Oon
kotoisin Haminasta ja miun erikoistumisalana on taloushallinto. Oon rento ja mukava ihminen. Älä
pelkää ottaa miuhun yhteyttä, autan aina tarvittaessa, oli asia mikä tahansa! 😊😊 Tsemppiä
opintoihin!

Hei! Mä oon Venla, 18-vuotias toisen vuoden tradenomiopiskelija. Olen
Loviisasta kotoisin ja erikoistumisalana mulla on taloushallinto. Tulkaa rohkeesti juttelee ja kysykää
jos jokin painaa mieltä! Onnittelut vielä opiskelupaikasta!

Moi, oon 21-vuotias tradenomiopiskelija täältä Kouvolasta. Erikoistun myyntiin ja markkinointiin.
Multa voi tulla kysäsee jos joku asia mietityttää. Onnea vielä opiskelupaikasta! 😎😎

Hei mä oon Anni ja oon 20-vuotias taloushallintoon erikoistunut tradenomiopiskelija. Alun perin oon
Joensuusta, mutta nyt vuoden täällä Kouvolassa asunut. Milloin vaan saa tulla kysymään mitä vaan
mielen päällä on. Onnea opiskelupaikasta ja tsemppiä alkaviin opintoihin!

Moikka! Mä oon Amanda Raussi, 20-vuotias toisen vuoden tradenomiopiskelija. Erikoistumisalani on
myynti ja markkinointi. Oon Helsingistä kotoisin, mukava ja huumorintajuinen tyyppi.
Normaalioloissa vapaa-ajalla mut voi löytää baarien tanssilattialta, salilta tai vaikka mäkkärin
autokaistalta. Onnittelut opiskelupaikasta ja nähdään syksyllä!

Morjesta! Mun nimi on Jere ja olen 22-vuotias Äänekoskelta. Olen
toisen vuoden opiskelija ja erikoistun julkkishallintoon ja
juridiikkaan sekä aion suorittaa oikeustradenomi opinnot. Meitsiä
voi tulla kiskasemaan hihasta milloin tahansa, oli asia sitten mikä
tahansa! Onnea opiskelupaikasta, nähdään syksyllä!

Milla Sopanen, Saana Martikainen ja Mikaela Kurki

