
TERVETULOKIRJE 
Onnittelut opiskelupaikastasi! Mahtavaa että olet tulossa Xamkiin! 

Tätä kirjettä sinulle kirjoittaa tulevat tutorisi Edit, Janina, Olivia ja 
Jasmin.  

Olemme kasanneet viimeiselle sivulle vähän hyödyllisiä linkkejä, 
joihin kannattaa tutustua ennen koulun alkua. Olemme luoneet teille 
myös Whatsapp ryhmän, jonne voitte liittyä kesän aikana ja mistä 
saatte meidät myös kiinni.  

Jos sinua askarruttaa jokin opiskeluun liittyvä asia, voit myös laittaa 
jollekin meistä sähköpostia osoitteisiin, jotka löytyvät tekstiemme 
perästä.   

Opiskelut alkavat ma 22.8.2022 klo: 9.00.
Muistathan vahvistaa opiskelupaikkasi ja ilmoittautua läsnäolevaksi 
ennen lukukauden alkua.  



Moi! Mä oon Jasmin, kolmannen vuoden 
graafisen muotoilun opiskelija ja savosta 
tänne muuttanut. Omalla ajalla nautin 
maalaamisesta, lukemisesta ja kahvista. 
Tykkään tutustua uusiin ihmisiin ja mua 
saa aina tulla nykäisee hihasta, jos on 
kysyttävää tai muuta rupateltavaa. 
Toivotan tosi paljon onnea just sulle 
opiskelupaikasta! (cjahe009(at)edu.xamk.fi) 

Moi! Olen Edit Hakasalo, 22-vuotias 
neljännen vuoden graafisen muotoilun 
opiskelija Xamkista. Alun perin olen 
Jyväskylästä ja harrastan liikuntaa sekä 
erinäisten unelmien toteuttamista. 
Ulkomaille matkustelu on mukavaa ja 
näin koiraihmisenä, aikeissa olisi 
hankkia koira, kun elämäntilanne sallii. 
Ja vaikka kouluvuodet alkavat olemaan 
enemmän jo takanapäin, silti halusin 
kokeilla jotain uutta viimeisille vuosille: 
tutorointia!  

Älä siis suotta pelkää tulla nykäisemään minuakin hihasta, jos tulee 
jotain pulmia ja kiperiä kysymyksiä. Sitä varten me tutorit ollaan! 
(bedha002(at)edu.xamk.fi) 



Moikka uusi opiskelija, ja hirvittävästi 
onnea minunkin puolestani uudesta 
opiskelupaikastasi. Olen Janina, yksi 
teidän tutoreistanne. Olen alkujaan 
Haminasta kotoisin oleva kolmannen 
vuoden opiskelija. Minulle Kouvola oli jo 
ennestään tuttu kaupunki tänne 
muuttaessani ja toivottavasti sinäkin 
viihdyt täällä yhtä hyvin kuin minä. 
Minua saa rohkeasti nykiä hihasta aina 
kun siltä tuntuu ja toivotan teidät, ja 
juurikin sinut lämpimästi tervetulleiksi 
meidän opinahjoomme. 
(cjaoj002(at)edu.xamk.fi) 

Moikka! Olen Olivia, kolmannen 
vuoden graafikko-opiskelija ja 
graafisen tutori. Tykkään kissoista, 
piirtämisestä ja videopelien 
pelaamisesta. Uusien ihmisten 
tapaaminenkin on aina kivaa, mulle voi 
laittaa viestiä ja moikata koululla, jos 
on mielenpäällä jotain, tai ihan vaan 
muuten vaan! Ja hurjasti vielä onnea 
opiskelupaikasta! 

(colsy001(at)edu.xamk.fi)



HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ: 

Whatsapp ryhmä: 

https://chat.whatsapp.com/DnMRYTEs2Ta99aHpfWatoH  

Infoa uudelle opiskelijalle:  

https://www.xamk.fi/koulutus/uusi-opiskelija/ 

Täältä voit seurata koulun tietoja etukäteen: https://www.xamk.fi/ 

Opiskelijakortti: https://www.opiskelijakuntakaakko.fi/opiskelijakortti/

Voit myös ladata puhelimeesi maksuttoman Tuudo-
mobiilisovelluksen.  

HUOM! Pääset kirjautumaan Tuudoon vasta kun olet saanut koulun 
verkkotunnukset käyttöösi.  

Lämpimästi tervetuloa Xamkiin! Nähdään syksyllä!
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