TUTORHÄLSNING
Hej på dig!
Vi heter Emma och Amanda
och är era blivande
gulistutorer på psykologin. Vi
kan knappt vänta på att få
träffa er i höst, men det är en
tid till dess så här kommer en
liten hälsning redan nu för att
gratta er för studieplatsen och
för att berätta lite om oss
själva.
”Jag heter Emma Vihervaara
och har studerat psykologi vid
Åbo Akademi i två år. Innan det
studerade jag socialpsykologi
vid Social och
Kommunalhögskolan i två år
samtidigt som jag fortsatte att
söka in till psykkan. Jag är otroligt glad att jag så passionerat orkade fortsätta
söka in eftersom att jag har trivats så bra med mina studier här i Åbo. Kurserna
inom psykologin är väldigt mångsidiga och intressanta, föreläsarna sakkunniga
och inspirerande och studiemiljön väldigt öppen och välkomnande. Jag känner att
studielivet är mycket intimt överlag i Åbo och samarbetet med olika
ämnesföreningar vanligt i jämförelse med åtminstone vad jag upplevde i
Helsingfors. Att studera psykologi känns väldigt viktigt och givande på flera plan
och möjligheterna inom framtida arbetslivet känns nästan oändliga.”
”Jag heter Amanda Salenius och började vid ÅA i höstas så detta år har jag varit
med om ett oförglömligt gulisår här på psykkan! Jag upplevde att studiestarten för
min del gick jätteenkelt tack vare roliga evenemang, snälla tutorer och
välkomnande psykka-gamyler. Före jag landade här i Åbo på just psykologin har
jag också hunnit resa runt och bl.a. studera ett år i Norge i Lillehammer. Jag trivs
som fisken i vattnet i Åbo, på psykkan och bland alla kära Impulsare i kafferummet.
Här på psykologin har vi en inspirerande miljö där alla hittar sin egen plats och allt

känns möjligt tack vare fin sammanhållning och bra kursutbud. Inte en sekund har
jag ångrat att jag sökte in till psykologin. Hoppeligen kommer just du att ha
samma fiilis efter ditt gulisår, som vi med Emma vill göra till den bästa möjliga
starten för din studietid i Åbo.”
Vi hoppas att ni gulisar har en öppen inställning till att prova det breda
kursutbudet som institutionen erbjuder för att försäkra er om att ni verkligen
vet vad ni vill göra då ni studerat färdigt. Minns också att njuta av studielivet och
försök att inte fokusera för mycket på vitsord och studiepoäng så ni inte går
miste om allting som studielivet i Åbo har att erbjuda. Vi tror starkt och hoppas,
förstås, att ni kommer att stortrivas i vårt älskade kafferum, på våra knasiga
sitsar, suveräna kurser, roliga evenemang och i vårt alltid så mysiga Åbo.
Du har gjort ett super val av studiestad och framförallt ämnesinriktning enligt
oss! Ha en riktigt skön och solig sommar så ses vi i höst med nya krafter och
äventyr som väntar! Och framför allt, Grattis till studieplatsen ännu en gång!

Kram, Emma och Amanda

PS. Tveka inte att ta kontakt med
oss närsomhelst om ni funderar
över något redan nu!
Amanda:
0405201194
amanda.salenius@gmail.com
Emma:
0505481005
emmavihervaara@hotmail.com

