
Tervetuloa opiskelemaan LAB-ammattikorkeakouluun!  

 

Onnittelut opiskelupaikasta! Me LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta KOEssa haluamme tehdä 

opiskelustasi elämäsi parasta aikaa. KOE edunvalvonta, KOE tapahtumat, KOE tutorointi, KOE 

opiskelijaelämä! 

 

KOE edunvalvonta 

Mikä ihmeen edunvalvonta? Pidämme huolta, että juuri sinun on hyvä olla kampuksellasi ja 

opiskelukaupungissasi. Pidämme huolta, että saamasi opetus on laadukasta. Tavoitteemme on paras 

mahdollinen opiskelijan arki! Nyt vuonna 2020 teemme muun muassa kovasti töitä paremman 

opiskelijaterveydenhuollon puolesta.  

KOE tapahtumat 

Tapahtumia opiskelun vastapainoksi! Opiskelijakuntana painotamme tapahtumissamme hyvinvointia 

ja yhteisöllisyyttä. Järjestämme myös joka vuosi syksyn suurimman yhteisöllisen tapahtuman, eli 

fuksiaiset Lahdessa ja Lappeenrannassa! Molemmilla kampuksilla toimii lukuisia 

opiskelijayhdistyksiä, jotka toteuttavat laajasti opiskelijatapahtumia yhdessä ja erikseen.  

KOE tutorointi 

Opiskelijan ohjausta kaikilla kampuksilla koko opiskelun ajan. Tutorit - ensikosketus 

opiskelijaelämään. Lämmin tervetulotoivotus ja yhteinen sukellus opiskelun saloihin. Opiskelijakunta 

KOE vastaa tutoroinnista LAB-ammattikorkeakoulussa. Tutorointimme tukee hyvinvointia ja 

jaksamista! 

KOE opiskelijaelämä - Opiskelijakortilla täydet edut ja elämykset  

Liittyessäsi KOEn jäseneksi saat itsellesi opiskelijakortin monipuolisine etuineen. Opiskelijakortilla 

voit todistaa oikeutesi opiskelija-alennuksiin käytännössä kaikkialla, juna- ja bussiliput mukaan 

lukien. Lisäksi saat käyttöösi Slice.fi –sovelluksen, joka sisältää digitaalisen opiskelijakortin sekä 

erilaisia opiskelija-alennuksia satojen eurojen arvosta! Jäsenkausia voit ostaa yhdestä lukukaudesta 

aina koko opintojesi pituuteen. Ottamalla jäsenyyden kerralla pidemmäksi aikaa säästät selvää 

rahaa. Pääset täyttämään liittymislomakkeen ja tilaamaan opiskelijakortin osoitteessa 

www.koeopiskelijakunta.fi.  

Liittymisen ja korttitilauksen voit tehdä heti, kun olet saanut tietoosi opiskelijanumerosi ja koulun 

sähköpostiosoitteen. Opiskelijakortin toimitusaika on noin kaksi viikkoa, digitaalisen opiskelijakortin 

saat parhaimmillasi käyttöösi jopa saman päivän aikana, yleensä 1-2 arkipäivän kuluessa, 

jäsenmaksun maksamisesta. Kortti kannattaa kuitenkin tilata heti, kun mahdollista! Lahden 

kampuksella opiskelijakortti toimii myös kulkukorttina kampuksella, joten jäsenenä et tarvitse 

erikseen kulkukorttia. Lappeenrannan kampuksella saat KOEn toimistolta kulkulätkän, jolla pääset 

kulkemaan kampuksella. 

Lisätietoja opiskelijakortin tilaamisesta ja jäsenyyksien hinnoista voit lukea nettisivuiltamme 

www.koeopiskelijakunta.fi  

KOE opiskelijaelämä paremmin ottamalla somet haltuun! 

http://www.koeopiskelijakunta.fi/
http://www.koeopiskelijakunta.fi/


Facebook = @opiskelijakuntakoe 

Instagram = @koe_opku 

Twitter = @koe_opku 

KOE toimistot 

Avoinna pääsääntöisesti  

ma-to klo 9-15 

pe klo 9-14 

Lahden kampus, Mukkulankatu 19, 1. krs 

Lappeenrannan kampus, Yliopistonkatu 36, 1. krs 

Päivitetyt aukioloajat Facebook-sivuiltamme. Voit olla yhteydessä toimistojemme työntekijöihin tai 

hallituslaisiin. Yhteystiedot löydät nettisivuiltamme. 

Tervetuloa! 

 

 

https://www.facebook.com/opiskelijakuntakoe/
https://www.instagram.com/koe_opku/?hl=fi
https://twitter.com/koe_opku

