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Opiskelijan infopaketti
Tervetuloa Xamkiin!
Tämä infopaketti on sinulle tarkoitettu muistilappu, johon on koottu tärkeimmät linkit.
Voit täydentää tätä orientaation aikana omilla muistiinpanoillasi.
Kaikki ohjeet sekä ajankohtaiset asiat löydät intranet-palvelustamme, Luxista.
Sen osoite on https://lux.xamk.fi ja sinne pääset kirjautumaan käyttäjätunnuksen
pitkälle muodolla (tunnus@edu.xamk.fi).
Luxissa sinulle tärkeimmät asiat on koottu Opiskelu-päävalikkoon, joten käy tutustumassa siellä.
Löydät sieltä mm. alla olevassa kuvassa olevan digitaalisen ympäristön esittelyn
ja tarkemmat ohjeet järjestelmien käytöstä.
HUOMIO: Laita Luxin etusivulle itsellesi tärkeimmät järjestelmälinkit!

Kevät 2022

Järjestelmät
Peppi
Henkilö- ja opiskeluoikeustiedot,
läsnäolot, opintosuunnitelmat ja
ilmoittautumiset, opintosuoritukset jne.
Kirjautuminen Xamk-käyttäjätunnuksella (lyhyt muoto):
https://opiskelija.peppi.xamk.csc.fi

Learn
Learn-ympäristöstä löydät opintojaksokohtaiset työskentelyalustat, joille
opettajat ovat ovat koostaneet aineistoja,
tehtäviä tai kokonaisia opintojaksoja.
Kirjautuminen Xamk-käyttäjätunnuksella (lyhyt muoto) ja salasanalla:
https://learn.xamk.fi

Jamix Menu
Jamix on maksuton mobiilisovellus,
jonka avulla näet kaikkien Xamkin
opiskelijaravintoloiden ruokalistat
suoraan omalla älypuhelimellasi.
Ruokalistan lisäksi voit tarkastella
mm. ainesosaluetteloita, ravintoarvotietoja, hiilijalanjälkeä ja antaa
ruokalajikohtaista palautetta.
Lataa sovellus maksutta
sovelluskaupasta.

Langaton verkko
Kampuksilla on Xamk-niminen langaton
lähiverkko, johon kirjaudutaan
Xamk-käyttäjätunnuksella.

M365
M365-pilvipalvelu tarjoaa useita opiskelua
tukevia työvälineitä (mm. Office-ohjelmat,
tallennustila ja sähköposti.)
Kirjautuminen käyttäjätunnuksen pitkällä
muodolla (tunnus@edu.xamk.fi)
https://portal.office.com

Teams
Verkkopohjainen ryhmätyöskentelyn ja
yhteistyön alusta (osa M365-pilvipalvelua),
jossa järjestetään reaaliaikaisia verkkoopetustilanteita sekä ryhmätyöskentelyä.
Suositeltavinta on käyttää Teamsia
työpöytä- tai mobiilisovelluksella.
Teamsiin kirjaudutaan käyttäjätunnuksen
pitkällä muodolla (tunnus@edu.xamk.fi).

Adobe Connect (AC)
Virtuaaliluokkajärjestelmä, joka
mahdollistaa reaaliaikaisen opetuksen
verkossa. Suositeltavinta on käyttää
työpöytä- tai mobiilisovelluksen kautta.
Linkin verkko-opetustilanteeseen saat
aina opettajaltasi. Kirjaudu vieraana
(Guest) omalla etu- ja sukunimellä
– erillisiä tunnuksia ei tarvita.

Lukkarikone
Lukujärjestyksen tarkasteluun ja
suunnitteluun. https://lukkarikone.xamk.fi
(ei kirjautumista).

Kaakkuri
Kirjaston verkkopalvelu
https://kaakkuri.finna.fi

Xinfo
Xamkin helpdesk-palvelu, josta saat apua
digitaalisen ympäristön tai tietojärjestelmien ongelmiin. Xinfoon kirjaudutaan
omilla Xamk-tunnuksilla (lyhyt muoto)
osoitteessa https://xinfo.xamk.fi
Voi käyttää myös ilman kirjautumista.

Tuudo
Tuudo kokoaa eri sisältöjä Xamkin verkkopalveluista kätevästi yhteen paikkaan.
Lataa sovellus oman puhelimesi sovelluskaupasta ja kirjaudu Xamk-tunnuksellasi.

Xamk duuni
Työ- ja harjoittelupaikoista tiedotetaan
Xamk Duuni -nimisessä palvelussa,
jonka löydät osoitteesta:
https://www.tiitus.fi/xamk
Voit käyttää palvelua myös mobiilisovelluksella (sovelluskaupassa nimellä Tiitus).
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Opiskelijakorttiin
liittyvät kysymykset:

Koronaohjeet
Xamkin ajantasaiset koronaohjeet löydät aina osoitteesta
xamk.fi/korona
Ei vaadi kirjautumista.

Opintotoimistot
Opintotoimistot neuvovat mm. ilmoittautumisiin, opiskeluoikeuteen,
opintososiaalisiin asioihin ja valmistumiseen liittyvissä kysymyksissä sekä Pepin käytössä.
Saat opiskeluun ja opiskelijahintaiseen matkustamiseen liittyviä (leimallisia) todistuksia
sekä Kelan ateriatukikortin (mikäli sinulla ei ole käytössä Pivo-mobiilisovellusta).
Jokaiselle koulutukselle on nimetty oma opiskelijapalveluneuvoja. Jos tarvitset henkilökohtaista
neuvontaa tai opastusta, soita tai lähetä s-postia (etunimi.sukunimi@xamk.fi) omalle
opiskelijapalveluneuvojallesi. Voit ottaa yhteyttä myös Xinfon kautta.
Tarkista opintotoimiston aukioloajat ja yhteystiedot
Luxista kohdasta Opiskelu -> Ohjaus ja hyvinvointi.

Oman opiskelupalveluneuvojani nimi on:
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