SANASTO 2022
KOE
OPISKELIJAKUNTA KOE on
LAB-ammattikorkeakoulun
opiskelijakunta.
Opiskelijakunta eroaa ainealayhdistyksistä sillä, että opiskelijakunnan toiminta
perustuu AMK-lakiin ja heidän toimintansa on avointa kaikille opiskelijoille alasta
riippumatta.
EDUSTAJISTO Edustajisto on Opiskelijakunta KOEn ylin päättävä elin. Edustajisto
valitaan vuosittaisissa edustajistovaaleissa. Edustajiston koko on 20 opiskelijaa.
HALLITUS Opiskelijakunta KOEn hallitus huolehtii opiskelijakunnan päivittäisen
toiminnan pyörittämisestä. Hallituksen jäsenillä on omat vastuualueensa. Hallitus
koostuu opiskelijoista.
KOEN HENKILÖKUNTA
KOEn henkilökunta koostuu viidestä henkilöstä.
Edunvalvonnan asiantuntija Emma Kokkonen, toiminnanjohtaja Juho Liiri,
harrastekoordinaattori Heidi Korhonen, jäsenpalvelukoordinaattori Eila Koskinen ja
Opiskelijan ohjauksen asiantuntija Juho Timperi. Sähköpostitse henkilökuntaan saa
yhteyttä etunimi.sukunimi@koe.fi
JÄSENPALVELUT Opiskelijakunta KOEn jäsenpalvelupisteet löytyvät molemmilta
kampuksilta. Jäsenpalvelupisteellä, tuttavallisemmin jäspasta, saa noudettua
esimerkiksi opiskelijakortin, lukukausitarran, ja yleisesti neuvontaa liittyen
opiskelijakunnan toimintaan ja jäsenyyteen. Jäsenpalvelussa voi myös päivittää
opiskelijakunnan jäsenyyden tai ostaa oheistuotteita.
LAMKOOMA on Lahden kampuksella toimiva kahvila anniskeluoikeuksilla.
Lamkoomassa työskentelee ravintolapäällikkö, joka on myös osa KOEn
henkilökuntaa.
HÄIRINTÄYHDYSHENKILÖ Häirintäyhdyshenkilö on henkilö, johon voi ottaa
yhteyttä kampuksella tai KOEn opiskelijatapahtumissa tapahtuneesta tai koetusta
häirinnästä. Häirintäyhdyshenkilö käsittelee asiat luottamuksellisesti ja uhrin toiveita
kuunnellen. Ainealayhdistyksillä on omat häirintäyhdyshenkilönsä heidän
tapahtumiaan varten. Häirintäyhdyshenkilöinä toimivat; Miranda Manner, Juho
Timperi, Emma Kokkonen, Niklas Tommola, Annika Hasu ja Eila Koskinen. Heihin
saa yhteyttä sähköpostitse etunimi.sukunimi@koe.fi
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KOEN TIIMIT
EDUNVALVONTATIIMI Edunvalvontatiimi (lyh. EV-tiimi) vastaa opiskelijakunnan
edunvalvonnasta. Edunvalvontatiimin jäsenillä on omat vastuualueensa (sosiaalipolitiikka
esim. YTHS-asiat), koulutuspolitiikka (esim. ryhmänedustajatoiminta) ja kuntapolitiikka.
Edunvalvontatiimin
kanssa
työskentelee
myös
edunvalvonnan
asiantuntija.
Edunvalvontatiimi työskentelee epäkohtien poistamiseksi ja keskustelee säännöllisesti
epäkohdista päätöksentekijöiden kanssa. Edunvalvonnan tarkoitus on valvoa opiskelijoiden
etuja esim. koulutuksen laatuun ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Edunvalvontatiimiin saa
yhteyden sähköpostitse edunvalvonta@koe.fi.
SOSIAALIPOLITIIKKA tuttavallisemmin sopo. Edunvalvontatiimin sopo-vastaava
hoitaa sosiaalipoliittisia asioita, joihin kuuluu mm. YTHS-asiat sekä hyvinvointiin ja
liikuntaan liittyvät asiat.
KUNTAPOLIITIKKA tuttavallisemmin kupo. Edunvalvontatiimin kupo-vastaava hoitaa
kuntapoliittisia asioita, sekä tekee kuntavaikuttamista.
KOULUTUSPOLITIIKKA tuttavallisemmin kopo. Edunvalvontatiimin kopo-vastaava
hoitaa koulutuspoliittisia asioita sekä koordinoi ryhmänedustajatoimintaa.
RYHMÄNEDUSTAJA Jokainen ryhmä valitsee itselleen ryhmänedustajan, joka toimii
linkkinä ryhmän ja henkilöstön sekä opiskelijakunnan välillä. Ryhmänedustaja kerää
omalta ryhmältään palautteen, jonka pohjalta käydään palautekeskustelu muiden
alan ryhmänedustajien ja osaamispäällikön kanssa.
OPISKELIJAN OHJAUS -TIIMI Opiskelijan ohjaus -tiimi (lyh. OO-tiimi) vastaa yleisesti koko
KOEn tutortoiminnasta. Opiskelijan ohjaus-tiimi on mukana myös orientaatioissa ja järjestää
jokavuotisen Tutor Startin. Voit olla tutor-asioissa yhteydessä OO-tiimiin joka vastaa
yhteisesti osoitteesta tutor@koe.fi.
OPISKELIJAELÄMÄ-TIIMI opiskelijaelämä-tiimi (lyh. OE-tiimi) vastaa opiskelijakunnan
tapahtumien järjestämisestä, palveluiden kehittämisestä ja esimerkiksi tuotteistamisesta.
Opiskelijakunnan tapahtumat ovat kaikille opiskelijoille avoimia riippumatta alasta ja ne
pyritään järjestämään kaksikielisinä, suomeksi ja englanniksi. Opiskelijaelämä-tiimiin saa
yhteyttä sähköpostitse osoitteesta opiskelijaelama@koe.fi.
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TUTOR/OPISKELIJA TUTOR JA OPETTAJATUTOR
TUTOR-OPETTAJA Tutor-opettaja on ryhmästä vastuussa oleva opettaja.
Tutor-opettaja ohjaa opinnoissa ja neuvoo esimerkiksi kursseille ja lukukausille
ilmoittautumisessa.
TUTORIT / OPISKELIJATUTOR KOE kouluttaa ja valitsee tutorit. Tutorhaku on kaksi
kertaa vuodessa, keväällä helmi/maaliskuussa ja syksyllä loka/marraskuussa. Jos
koet, että jostain opiskelijasta olisi tutoriksi kannusta heitä hakemaan! Jos tutoreille
tarvetta kysy KOE:lta.
VERTAISTUTOR Vertaistutoreiden vastuulla on suomenkieliset, opiskelijaryhmät.
Ensisijaisesti tutorit ovat samalta alalta tutoroitavan ryhmän kanssa, mutta
tarvittaessa tutorit liikkuvat myös ala rajojen yli.

KV-TUTOR Eli kansainvälinen tutor, ohjaa ja auttaa suomeen vaihtoon tulevia
opiskelijoita päivittäisissä ongelmissa ja opiskeluissa. Tutorit myös tutustuttavat
vaihto-oppilaita uuteen kulttuuriin.
DEGREE TUTOR Toimii vertaistutorina kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille.
PÄÄTUTOR Huolehtii oman alansa tutoreista ja jakaa heidät ryhmiin. Jos oman
ryhmän tutoreiden kanssa ongelmaa ota päätutoriin ensisijaisesti yhteyttä. Ennen
orientaatiota päätutor ottaa teihin yhteyttä, hänen tarvitsee tietää kuinka suuri ryhmä
on ja milloin tutorit tulevat ryhmäyttäämään. Sekä mahdollisia muita toivomuksia
orientaation liittyen.
TUTORVARTTI Jokaisen ryhmän omien tutoreiden olisi hyvä päästä tapaamaan
luokkaa ammatillisen kasvun tunneilla. Tämän tutorvartin aikana kyseltäisiin
kuulumisia ja opiskelijoiden ryhmäyttämistä voitaisiin jatkaa läpi vuoden. Opettajana
voit kutsua oman ryhmäsi tutorit paikalle, jos he eivät ole muistaneet/huomanneet
ottaa itse yhteyttä.
RYHMÄYTTÄMINEN Lisää ryhmän yhteishenkeä ja vähentää kiusaamista.
Tutorit tekee ryhmäytymistä jokaiselle opiskelijaryhmälle opintojen alussa.
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YHDISTYKSET/KERHOT/JÄRJESTÖT
AINEALAYHDISTYS Alakohtaiset opiskelijajärjestöt, joiden toiminta on suunnattu
jäsenistölle, joka koostuu oman alan opiskelijoista. He tekevät edunvalvontaa,
hoitavat opiskelijahaalaritilauksia, tapahtumia ja tiedottavat paikallisella tasolla. Alla
lista LAB-ammattikorkeakoulussa toimivista yhdistyksistä.

LAHTI

LAPPEENRANTA

Liiketalous: Linkki
Tekniikka: LIRO
Puutekniikka: PINO
Ympäristötekniikka: LYMO
Sosiaali- ja terveysala: LASOLA
Restonomit: ReLa
Muotoilu: MIO

Liiketalous: LapTOp
Tekniikka: LapIO
Restonomit: LaGeR
Sosiaali- ja terveysala:
LaKOSTE
Muotoilu: LaKu

AINEALAYHDISTYKSEN HALLITUS Jokaisella ainealayhdistyksellä on hallitus, joka
vastaa ainealayhdistyksen päivittäisen toiminnan pyörittämisestä.
KILTA Killat vastaavat AMKn ainealayhdistyksiä. Kiltojen jäsenet ovat aina tietyn
LUT-yliopiston koulutusohjelman opiskelijoita.
KERHO on harrasteyhdistys, joka on samalla tavalla rekisteröity Patentti- ja
rekisterihallitukselle kuin ainealayhdistykset. Sen sijaan, että se toimisi jonkun alan
opiskelijoiden etujärjestönä, sen tavoite on tarjota harrastusmahdollisuuksia sen
jäsenille. Lisätietoa kerhoista löytyy hobblan sivuilta: https://www.hobbla.fi/.
KERHON HALLITUS jokaisella kerholla on hallitus, joka vastaa kerhon päivittäisen
toiminnan pyörittämisestä.
YLIOPPILASKUNTA on organisaatio, jonka toiminta perustuu yliopistolakiin.
LUT-yliopiston ylioppilaskunta on LTKY. Ylioppilaskunnan jäsenistön muodostavat
kaikki alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat, sillä jäsenyys
on pakollinen.
LTKY Kavereiden kesken “Lytky“. LTKY on LUT-yliopiston oma ylioppilaskunta.
LTKY:n tehtäviin kuuluu paljon samoja asioita, kuin Opiskelijakunta KOE:n tehtäviin.
Tehtäviä ovat esimerkiksi LUTin opiskelijoiden edunvalvonta, tapahtumien ja
koulutusten järjestäminen, sekä palveluiden kehittäminen.
SAMOK RY eli Suomen opiskelijakuntien liitto toimii opiskelijakuntien kattojärjestönä
ja valvoo ammattikorkeakouluopiskelijoiden etua valtakunnallisella tasolla.
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MUUTA SANASTOA
YTHS eli
ylioppilaiden
terveydenhoitosäätiö
tarjoaa
terveydenhuoltopalveluja
korkeakoulujen opiskelijoille. Vaihto-opiskelijat eivät kuulu YTHS:n palveluiden piiriin.
Kansainväliset, tutkintoa suorittavat opiskelijat, ovat oikeutettuja käyttämään palveluita.
Kansainvälisillä opiskelijoilla pitää lain mukaan olla lisäksi sairausvakuutus.
Terveydenhoitomaksu suoritetaan joko lukuvuosittain tai lukukausittain. Kevään
terveydenhoitomaksun eräpäivä on 31.1. ja syksyn maksun eräpäivä on 30.9.
OPISKELIJAHAALARIT Opiskelijahaalarit ovat iso osa suomalaista opiskelijakulttuuria.
Opiskelijahaalareihin
ommellaan
erilaisia
haalarimerkkejä,
joita
voi
ostaa
ainealayhdistyksiltä, opiskelijakunnalta tai netistä. Merkkejä voi saada myös tapahtumista.
Lahdessa haalarit voi tilata oman alan ainealayhdistykseltä silloin, kun heillä on
haalareiden sovituspäivät kampuksella. Sovituspäivistä yhdistykset tiedottavat omilla
kanavillaan. Haalareiden valmistuksessa menee muutama kuukausi, jonka jälkeen
ne ovat noudettavissa kampukselta. Ainealayhdistykset tiedottavat kanavissaan tai
sähköpostitse tilanneille, kun haalarit ovat noudettavissa.
Lappeenrannassa haalarit on tilattu valmiiksi ja niitä pääsee hakemaan järjestöjen
ilmoittamina aikoina kampukselta.
TAPAHTUMAT Opiskelijatapahtumia järjestävät ainealayhdistykset sekä opiskelijakunta.
Tapahtumista löytyy lisätietoa ainealayhdistysten ja opiskelijakunnan sosiaalisen median
kanavilta.
eLAB on LABin opiskelijoille suunnattu sivusto, jolle on koottu paljon opiskelijoille hyödyllistä
tietoa opiskeluiden aloituksesta valmistumiseen asti. Sivustolta löydät esimerkiksi LABin
opiskelijoita koskevat ajankohtaiset ja tärkeät uutiset, tietoa opiskelijoiden tukipalveluista
sekä linkit muille tärkeille sivustoille.

