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 hihastamme 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 teidän ryhmällenne oman Facebook-ryhmän, johon voitte liittyä. Ryhmässä
pääsette tutustumaan hieman toisiinne sekä kyselemään, jos jokin asia on vielä epäselvää, ja
varmasti onkin. Muistakaa, että tyhmiä kysymyksiä ei ole olemassakaan!
Ryhmän löytää Facebookista XAMK LTKV22SP jälkimmäisellä nimihirviöllä eli omalla
ryhmätunnuksellasi. Lisäksi alla on suora linkki ryhmänne Facebook -sivulle.
Liiketalous: XAMK LTKV22SP
https://www.facebook.com/groups/329848225944449/?ref=share
Vielä kerran suuret onnittelut valintasi johdosta! Elokuussa nähdään!
Terveisin,
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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 keväällä!

Moikka! Oon Aino, 22-vuotias kolmannen vuoden tradenomiopiskelija
ja lähtöisin Turusta. Erikoistumisalani on taloushallinto. Oon ystävällinen
ja mukava tyyppi, joten voi tulla rohkeesti juttelemaan. On asia mikä
tahansa, niin muhun voi aina ottaa yhteyttä. Onnittelut vielä
opiskelupaikasta ja tsemppiä alkaviin opintoihin!

Hellou! Oon Anni, 20-vuotias kolmannen 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!

Moikka! Mä oon Sanna, 19-vuotias toisen vuoden tradenomiopiskelija. Oon
alunperin Nurmijärveltä ja nykyisin asun Kouvolassa. Erikoistumisalani on
taloushallinto. Vapaa-ajalla tykkään seurata urheilua. Olen tosi rento tyyppi
ja huumorintajuinen. Saa tulla nykäsemään hihasta, jos on asiaa tai
kysymyksiä. Onnea opiskelupaikasta!

Moi! Oon Henna, 20-vuotias toisen vuoden tradenomiopiskelija. Oon
alunperin Lappeenrannasta ja nyt Kouvolassa erikoistumassa
julkishallintoon ja juridiikkaan. Oon aika rento tyyppi niin tuu vaan
rohkeesti kysymään ihan matalan kynnyksenkii asioissa. Onnea
Opiskelupaikasta!

Moikka! Mä oon Oskari 21-vuotias toisen vuoden
tradenomiopiskelija. Juureni ovat Espoossa ja nykyisin opiskelen
Kouvolassa. Opinnoissani erikoistun taloushallintoon ja vapaaajallani seurailen talousuutisia sekä pelailen videopelejä. Minulle
arjen sujuvuus ja toisten auttaminen on tärkeää, joten voit
lähestyä minua minkä tahansa asian kanssa. Onnea
opiskelupaikasta ja menestystä opintoihin

Moikka! Mä oon Ville 23-vuotias toisen vuoden tradenomiopiskelija.
Oon alun perin Hyvinkäältä, mutta nykyisin asun Lahdessa.
Erikoistumisalani on digitaalinen liiketoiminta. Oon rento tyyppi kenen
hihasta voitte tulla nykäsemään, jos tarve vaatii. Onnittelut
opiskelupaikasta!

Moro! Oon Tomi, 22-vuotias toisen vuoden tradenomiopiskelija. Oon kotoisin
Haminasta ja erikoistumassa taloushallinnon puolelle. Vapaa-ajalla tykkään
seurata paljon jääkiekkoa ja jalkapalloa. Tulkaa nykäsemään hihasta, jos on
kysymyksiä tai joku asia mietityttää. Onnittelut opiskelupaikasta ja tsemiä
opintoihin!

Moi! Oon Miro, 23-vuotias Helsingistä kotoisin oleva toisen vuoden
tradenomiopiskelija. Erikoistun opinnoissani myyntiin ja markkinointiin.
Vapaa-ajalla tykkään maalata tauluja sekä seurata jalkapalloa. Tulkaa
rohkeesti nykäsemään hihasta, jos on jotain mielen päällä. Onnittelut
opiskelupaikasta ja onnea opintoihin!

