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I denna tutorhälsning hittar du lite information om studiestarten samt en

introduktion över DaTes tutorer. Under studieorienteringsveckan hoppas

vi tutorer att du utöver ÅAs informationstillfällen också hänger med på

våra olika kvällsprogram som ordnas. Kvällsprogram schema kommer

senare.

Som tutorer kommer vi att hjälpa dej att hitta fram under

studieorienteringsveckan, och ge möjligheten att lära känna andra

studeranden och föreningar. En hel del program kommer vara

tillsammans med våra kära Kemi och Processteknik (KPT), Kemi och

Datavetenskap studeranden. 

Under studieorienteringsveckan kommer det komma massor med ny

information, så det är bara att fråga om det är något som du råkar

glömma.



TUTORERNA

Morjens!

Jag heter Joakim men kallas för ”Stewu”. Jag kommer

ursprungligen från Vanda, men jag har bott för det mesta

av mitt liv utomlands. Börjar nu på mitt fjärde studieår

här på DaTe och kommer fungera som tutor detta år.

Till mina hobbyn hör ishockey, gymmande, datorspel

(PC) och yrande/festande runt i Åbo.

Jag är även Gulisdaddy så jag kan svara på alla dina

frågor. Hjälper gärna till! Kontakta mig på

WhatsApp/Telegram: 0407067500 eller via epost:

joakim.stewen@abo.fi

Varmt välkommen till Åbo! Vi ska ha de kul i höst!
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Jag heter Benjamin och kommer från Nykarleby. Jag

börjar mitt andra år nu på datateknik och kommer att

vara en av era fem tutorer i år. På fritiden är jag med

kompisar, tränar, spelar gitarr och sitter framför datorn. 

Om det är någonting du undrar så kontakta mig via

Telegram/Whatsapp: 0458067333 eller epost:

benjamin.heikkala@abo.fi 

Välkommen till DaTe, vi ses i höst!
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Morjens!

Jag heter Anton, är från Esbo och börjar nu mitt andra

år på DaTe . På fritiden tycker jag om att stirra på

skärmar, laga mat och träna. Ser framemot att träffa

alla nya gulisar och lära mig känna er! 

Om ni har frågor/bekymmer eller er guldfisks

konkubin har dött så kan ni gärna kontakta mig på

Telegram: 0453407878 eller via epost:

anton.nasman@abo.fi 

Hoppas ni hittar fram! Visiir!
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Jag heter Joel och kommer från Såka. Börjar nu i höst på

andra året på DaTe och har glädjen att vara en av era

tutorer i år. På fritiden gillar jag att vara med kompisar

eller att sitta framför ett par skärmar.  

Om det uppstår frågor gällande någonting så är det bara

att ta kontakt. Mig nås bäst via WhatsApp/Telegram:

0401804962 

Det kommer att bli en riktigt fin gulisår! Vi syns!
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Goddagens!

Jag heter Niklas och kommer från Träskenda. Nu

börjar jag mitt andra år på Datateknik och kommer

vara en av era magnifika tutorer för i år. Till mina

hobbier tillhör spela musik, försöka vinna mot

gravitation med flera föremål samtidigt och spela

videospel. Man får mig fast via Whatsapp/Telegram

(0453120386) eller e-post niklas.linderoos@abo.fi och

jag kommer gärna svara på era frågor så gott som jag

kan.

Vi syns i höst!

Inför studiestarten rekommenderar vi att du går med i vår gemensamma

gulisgrupp KK + DaTe Gulisar 2022 på Telegram. Där kommer det en hel del info

över studieorienteringsveckan. 

Om det är någonting du ännu undrar så är det bara att skicka mail eller
kontakta oss tutorer via till exempel whatsapp eller telegram! 

Vi ses i höst!

En gulisguide innehållande mera information kommer utdelas vid studiestarten på

hösten.

Det lönar sig också att betala kåravgiften innan studiestarten, för att sedan kunna

visa upp t.ex en screenshot över kvittot för att få billigare lunch. Du kan även ladda

ner Frank appen färdigt för att elektroniskt kunna visa upp ditt studiekort vid lunch.

https://t.me/+oYBrsBspIe9jNzNk
https://www.frank.fi/sv/studentkort/

