DATES

TUTORHÄLSNING
TILL GULISARNA
2021

Grattis till studieplatsen och
välkommen till DaTe!

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.
Som tutorer kommer vi att hjälpa dig 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.

TUTORERNA
Hellou!
Jag heter Casper och kommer från Esbo. Jag börjar nu
på hösten mitt andra år på Datateknik och kommer
att vara tutor för er under läsåret. På fritiden tycker
jag om att fotografera, laga mat och röra på mig. Mig
hittar man oftast framför en/flera skärmar eller
susande omkring på cykel. Mig kommer man bäst i
kontakt på WhatsApp/Telegram (0403573587) om
det är något man funderar över, så svarar jag gärna.
Jag hoppas du kommer att ha ett riktigt roligt gulisår!

Halloj!
Jag heter Hilda och är hemma från Karperö. Nu börjar jag mitt
andra år på DaTe, och jag är en av era fyra tutorer i år.
Mig hittar man någonstans på vägarna cruizandes på en
gammal Yamaha, sittandes någonstans med en bok eller bland
folkmassorna på Heidi's.
Fråga gärna om ni funderar på någonting angående studierna,
studielivet eller annat. Ni når mig på
Telegram/WhatsApp/Signal, 0407219647, eller så får ni skicka
mail till hilda.malm@abo.fi.
Välkommen ti DaTe! Vi ses! :)
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 tredje 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!

Hejsan!
Jag heter Matilda och kommer från Korsholm som
ligger i Österbotten. Till hösten börjar jag på mitt andra
år i Date och kommer fungera som tutor till de nya
gulisarna. På fritiden spelar jag fotboll i Vasa IFK och
umgås med mina kompisar.
Om du har några frågor svarar jag gärna på dem via
WhatsApp eller Telegram: 0442046666.
Vi ses i höst!

Under studieorienteringsveckan kommer det komma massor med ny
information, så det är bara att fråga om det är något som du råkar glömma.
Inför studiestarten rekommenderar vi att du går med i vår gemensamma
gulisgrupp Gulnäbbar KPT + Kemi + DaTe 2021 på Facebook. Där kommer det en
hel del info över studieorienteringsveckan.
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.
En gulisguide innehållande mera information kommer utdelas vid studiestarten på
hösten.
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!

