VÄLKOMMEN TILL UTBILDNINGSLINJEN FÖR SPRÅK VID ÅBO AKADEMI

ENGELSKA
Hej kära nya Engelska - gulisar! Anton Blomqvist
och Anni Vanhanen heter vi, och vi kommer att
vara era guider och hjälpare. Vi är båda andra årets
studerande och ni hittar Engelskan och oss från
Arken och oftast vid Britannicas eget kafferum
(aka SL)! Anni är också med i Britannicas styrelse
och vi ses via Britannica också. Om ni har frågor
kring studier, studielivet eller vill bara hänga och
chilla, är det bara att kontakta oss så försöker vi
hjälpa er!
Anton: 0407233788 / anton.g.blomqvist@abo.fi
Anni: 0453166806 / anni.vanhanen@abo.fi

SVENSKA

Hallå! Mitt namn är Emilie Nordström, kommer från Karis,
och jag är en av tutorerna för svenska språket. Mina planer är
att bli modersmålslärare och därför har jag litteraturvetenskap
som biämne. Under hösten kommer jag hjälpa er att få en god
start på studierna samt studielivet. Om ni har några frågor är
det fritt fram att kontakta mig till exempel via epost:
emilie.nordstrom@abo.fi, om inte så vill jag önska er alla
varmt välkomna!

Hej och välkommen till åbo akademi! Jag heter Ashanti,
kommer från Pargas och är en av tutorerna för svenska
språket. Kom gärna in på vår Instagram @ostsvea och bekanta
er mera med oss och föreningen.
Det skall bli kul att träffa er alla!

Vi ses i höst!

RYSKA
Privjet!
Jag är Joel från Karis. Jag börjar mitt andra studieår nu i höst med
ryska som huvudämne. Jag började studera ryska hösten 2017 på
öppna universitetet här i Åbo och har hittills endast gått kurserna
ryska 1 och ryska 2. Jag ska gå kurserna ryska 3 och fonetik nu på
hösten så kanske nån av er går på samma kurser som jag. Vi är
ganska få som studerar ryska som huvudämne, så ni kan förvänta er
en ganska lugn informell och intim miljö med oss. Ni får gärna ställa
frågor ifall det finns någonting ni funderar på angående skolstarten
och studierna vid Åbo akademi.
Jag strävar till att kolla min inkorg dagligen under sommaren.
Min e-post adress är joel.lehtinen@abo.fi

TYSKA
Hejsan! Linnéa heter jag och studerar nu mitt andra år det tyska
språket och litteraturen. Det är jag som hjälper er nya gulisar
på hösten! Själv kommer jag från Sibbo, så mig kan man hitta
sjungande på bordet på olika sitzar. Jag ska se till att ni trivs,
har det roligt och att ni får en god start i studielivet. Ifall ni redan
har några frågor åt mig är det fritt fram att kontakta mig via
epost: linnnyma@abo.fi eller på Facebook 🙂

FRANSKA
Bonjour och Hej alla nya studerande på franskalinjen! Jag heter
Linn Gustafsson och kommer att vara er tutor i höst. Jag har
precis avslutat mitt gulisår men ser så fram emot att följa er
under ert första år på universitetet! Vi kommer träffas första
dagen på introveckan då jag bland annat visar er runt i skolan
och på campus och hjälper er med anmälan till kurser. Jag
kommer guida er, svara på frågor och hjälpa er så att ni ska
känna er så välkomna och trygga som möjligt. Har ni frågor
redan nu eller vill ta kontakt är det bara att höra av sig på
facebook eller email: linn.gustafsson@abo.fi
Bienvenue à Åbo Akademi!

FINSKA
Hej och välkommen till det finska språket vid Åbo akademi!
Mitt namn är Veera Silander och jag är finskans tutor för läsåret
2019-2020. Jag ser jättemycket fram emot att träffa er alla och
vill också redan nu passa på att gratulera er till era studieplatser!
Till hösten börjar jag mitt andra år av finskastudierna så mitt
första år finns fortfarande någorlunda färskt i minnet. I
introduktionen till studieomgivningen vid Åbo akademi och i
början av studierna kan allting kännas lite förvirrande, och det
är helt förståeligt. Min uppgift som tutor är då främst att finnas
till och hjälpa er i både mindre och större situationer. Slår vi
ihop våra huvuden löser vi nog det mesta!
Om ni nu går omkring med någon fundering på hjärtat och gärna
vill lätta tyngden från axlarna är det bara att endera leta upp mig
på Facebook eller e-maila mig så svarar jag enligt bästa
förmåga.
Njut av sommaren och solen så ses vi till hösten! 😄
E-post: vsilande@abo.fi

