Tutorernas hälsningar

Uppe från vänster har vi: Oskar, Matilda, Sofie, Sarah och Simon
Nere från vänster har vi: Annina och Alexandra
Hej och välkomna att börja studera musikvetenskap vid Åbo Akademi! Jag heter Oskar
Lindberg och kommer att vara eran tutor under läsåret. Jag kommer att hjälpa er med all ny
information och nya platser, var och hur ni kan få tag på vad eller vem ni behöver, samt med
att komma in i studielivet. Jag kommer att visa det obligatoriska med studierna, men också
det frivilliga på sidan om. Jag ser fram emot att träffa er alla och om ni har några frågor före
skolstarten, skicka dom till: oskar.b.lindberg@abo.fi
Vi ses i höst!

Välkommen till bästa ämnet vid ÅA, dvs. Historieämnet!
Vi heter Sofie Långstedt och Sarah Woodward och vi kommer att vara era tutorer det
inkommande året. Tillsammans kommer vi att reda ut studierna, praktiska saker och visa er
hur studielivet fungerar. Vi ser jättemycket framemot att få träffa er och hoppas ni har en bra
fortsatt sommar! Om ni har frågor skicka dem gärna till; swoodwar@abo.fi.
Vi ses snart!

Hej nya gulisar och välkomna till att studera litteraturvetenskap vid ÅA! Jag heter Matilda
Lindblom och kommer fungera som er tutor under det kommande läsåret. Under hösten
kommer jag enligt mitt bästa vägleda er både gällande studierna och andra aktiviteter som är
en del av studelivet. Jag ser fram emot att träffa er alla, och hoppas att ni kommer trivas vid
ÅA! Har ni frågor skicka dem till: matilda.lindblom@abo.fi
Ses i höst!

Välkommen till Åbo Akademi alla nya gulisar och blivande religionsvetare! Det ska bli trevligt
att träffa er. Jag heter Alexandra Blomqvist och jag är er tutor för det här året. Tillsammans
kommer vi att bekanta oss med bl.a. ÅA, studierna, ämnesföreningen, omgivningen, övriga
aktiviteter och varandra. Om ni har frågor så var inte rädda att ta kontakt,
alexandra.r.blomqvist@abo.fi
Ses i höst!

Hej och välkommen till konstvetenskapen på ÅA! Jag heter Simon Holm, och jag kommer att
vara tutor för 2018’s gulisar vid ämnet. Ja, det är då alltså jag som kommer att handleda er
och visa hur saker och ting går till här på ämnet och fakulteten. Jag ser fram emot att träffa
er allihopa! Skulle ni ha frågor eller ens minsta funderingar, var då inte blyga att kontakta
mig vid simholm@abo.fi. Ha en bra sommar och så ses vi snart!

Hej på er genusgulisar!
Jag heter Annina och som ni kanske luskat ut är jag personen med Pride flaggan på bilden.
Jag är 22 år, kommer från Kyrkslätt och kommer nu att börja på mitt tredje år.
Det är så spännande att ni valt att studera just genusvetenskap! Vi är ett litet ämne, vilket
betyder att vi också har bra gemenskap så jag tror att ni kommer att trivas bra här.
Jag kommer att hjälpa er så gott jag kan med allt det praktiska men också i studielivet
överlag så att ni skall få den bästa möjliga starten på denna spännande resa.
Det kommer att bli jättekiva att träffa er och hoppas ni kommer att få en fantastisk början på
läsåret.
Ifall ni har några frågor vid detta lag är det bara att vara i kontakt med mig på
annina.forsblom@abo.fi
Vi syns snart!

