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TAPAHTUMAT  
 
7.12. vietetään Kokkolassa Kinkkukeskiviikkoa! Kello 18.30 alkaen kannustetaan Hermes voittoon 
Dream Builder – areenalla. COPSAn opiskelijakortilla ottelulipun saa vitosella ja opiskelijoille löytyy 
oma aitio! Ottelussa on Centrian ja Hermeksen yhteinen kinkkuvisa, johon osallistuneiden kesken ar-
votaan joulukinkku. Centrian ständiltä liput illan Kinkkubileisiin opiskelijakortilla vain 3 euroa!  
  
Pelin jälkeen iltaa voi jatkaa Nightclub Callessa perinteisten Kinkkubileiden merkeissä! Tule syksyn vii-
meisiin bileisiin ja vatkaa tanssilattialla kinkulle tilaa joulua varten. Liput ennakkoon opiskelijakortilla 4 
euroa ja ilman korttia 6 euroa.  
  

OLETKO ARJEN SUPERSANKARI?  
Tutorhaku on käynnissä nyt! Nyt sinulla on mahdollisuus hakea opiskelijatutoriksi, syksyllä 2017 aloit-
tavien opiskelijoiden tueksi ja opastajaksi.  Tarvitsemme jälleen reippaita, vastuuntuntoisia ja oikeanlai-
sen asenteen omaavia henkilöitä tähän tärkeään tehtävään. Haku on avoinna 1.12.2016–9.1.2017.  

Etsimme tutoreita seuraaville koulutusohjelmille:  
Kokkola: Kemiantekniikka, Tietotekniikka, Liiketalous, Hoitotyö, Sosiaaliala, Musiikki, Vaihto-opiskeli-
jat  
Ylivieska: Sosiaaliala (monimuoto), Sähkötekniikka, Tuotantotalous, Kansalaistoiminta ja nuorisotyö,  
Vaihto-opiskelijat  
Pietarsaari: liiketalous (monimuoto)  

Vertaistutor tutoroi tutkinto-opiskelijoita. Tutoroinnin kieli on suomi tai englanti riippuen ryh-
mästä. Vaihtaritutor tutoroi ammattikorkeaamme saapuvia vaihto-opiskelijoita. Tutoroinnin kieli on 
englanti. Otamme erittäin mielellämme myös suomalaisia opiskelijoita tutoroimaan vaihto-opiskelijoi-
tamme.  
 

MIKSI TUTORIKSI?  
Tutoroinnista saat mahtavia muistoja, kokemusta esiintymisestä ja tapahtumien suunnittelusta, sekä 
kokemusta ryhmänohjauksesta. Tutoreiden tärkeys ilmenee erityisesti siinä, että he antavat uusille 
opiskelijoille koulusta ensivaikutelman. Tutorina toimiminen kertoo tuleville työnantajille kokemuk-
sesta järjestötoiminnasta, sosiaalisuudesta sekä halusta vaikuttaa. Lisäksi tutoroinnista saa opintopis-
teitä. 
 
Linkki tutorhakemukseen: https://www.lyyti.in/Haku_tutoriksi_20172018_7018/fi  

Kaikki hakijat haastatellaan viikoilla 3-5 ja valitut koulutetaan kevättalvella 2017. Koulutukset ovat pa-
kollisia.  
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ALAJAOSTOT  
 

KOU  
KOUn liikuntavuorot pyörivät tuttuun tapaan 18.12. asti   

maanantai 19.30–20.30 salibandy  
tiistai 16–17 futsal  
keskiviikko 18.30–20.30 lentopallo  
torstai 20–21 koripallo  
perjantai 19–21 futsal/ indoor football  
 
YTO  
Opiskelijakunnan alajaoston, Yto:n hallituksen paikat avoinna hakemuksille.  

YTO:n hallituksen jäsenet vuodelle 2017 ovat nyt haussa! Haluatko olla vaikuttamassa ja päättämässä 
koulussasi tapahtuvista asioista? Lähetä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen yto@centria.fi 
2.12.2016 mennessä. Lisätiedot Yto:n Facebook – sivuilta.  
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