Toimitukselta:

Hei ja onneksi olkoon!
Näyttää siltä, että olet yksi
niistä
harvoista,
joka
pääsee lukemaan vuoden 2013 tuliuutta Fuksimodernia. Pitelet
siis käsissäsi aineopintojärjestömme eli kiltamme virallisen epävirallista tiedotusvälinettä - kiltalehteä. Tämä painos on kolahtanut
postiluukusta kaikille uusille materiaalitekniikan tutkinto-ohjelmaan
hyväksytyille opiskelijoille, joihin sinä kuulut! Mahtawaa!
Tämä lehtinen sisältää esittelyt uusien opiskelijoiden
tutoreista, eli teidän opastajistanne, majakoista Herwoodin synkillä
kujilla ja paimenista opiskelun ja opiskelijaelämän kivikkoisella tiellä.
Mutta ollos huoleti! Hienon fuksivuoden päätteeksi teistä tulee
teekkareita: ylväitä ja arvostettuja tupsulakkipäitä.
Pääset myös lukemaan puheenjohtajamme mietteitä. Hän on
niin sanotusti se aineopintojärjestömme Herra Isoherra, vaikka
onneksi Reisi-Tuomas osaa hoitaa kiltamme asioita sopivan reilulla
mutta rennolla otteella! Myös kiltamme voimakaksikon,
fuksiperämiehen ja -kapteenin, tsemppiviestit ovat luettavissa seuraavalta aukeamalta. Ansku ja Riikka ovat oikea isoshenkilöiden
ilmentymä - (suotavaa onkin, että) te olette heihin erittäin paljon yhteydessä, ja teidän hyvinvointinne onkin viimekädessä heidän
harteillaan.
Vaikka "älä turhaan pelkää uutta opintien alkua" -fraasi onkin
täysin kulutettu, niin se silti pitää paikkansa! Tampereen
teknillinen yliopisto on todellinen
nappivalinta, yhteishenki täällä on vertaansa
vailla. Wanhan ja wiisaan teeggarin winkki:
olkaa aktiivisia, suhtautukaa uusiin
asioihin avoimesti ja viettäkää unohtumaton fuksiwuosi! Niin, ja menkää
kesätapaamiseen (lisää infoa tästä myöhemmin), mikään ei ole parempaa, kuin
Tammerkosken karaisseiden materiaaliteekkareiden tapaaminen!
Välillä pääsee pitämään myös hauskaa esim. vuosijuhlien merkeissä!
-Päätoimittaja Marjaana Koski

Kannen kuva: Paawo Tawast, http://ptawast.kuvat.fi/
Ylläoleva kuva: Jussi Punamäki, http://punajussi.galleria.fi/

Puheenjohtajan
palsta
Tervehdys ja onnittelut opiskelupaikasta minunkin puolesta!
Olen Tuomas Koskinen, neljä vuotta TTY:llä opiskellut ja Materiaaliinsinöörikillan eli tuttavallisemmin MIKin tämän vuoden puheenjohtaja. Hervantaan alunperin päädyin suuren suuresta Vääksyn
kylästä. Puheenjohtajana ohjaan killan toimintaa kokenein ottein ja
edustan kiltaa erilaisissa tilanteissa.
Kilta taasen valvoo opiskelijoidensa etua ja järjestää jäsenilleen
virkistys- ja liikuntatoimintaa esimerkiksi ekskursioiden (oma suosikkini; reissuja firmoihin kotimaassa sekä välillä myös ulkomaille) ja
liikuntavuorojen muodossa. Lisäksi kiltahuone antaa loistavan
rentoutumispaikan
luentotauoilla,
luentojen jälkeen ja myös luentojen
aikana. Lyhyesti sanottuna siis kilta
auttaa jaksamaan raskaassa opiskelussa.
PS! Kannattaa tulla Materiaaliinsinöörikillan kesätapaamiseen
Villa Toniin Teiskon metsään. (Facebook: Materiaali-insinöörikillan kesätapaaminen) Tuolla on mahdollisuus
tutustua etukäteen tuleviin opiskelukavereihin ja tämä tapahtuma
takulla hakkaa kaikki kesäfestarit
mennen tullen. Tervetuloa!
Puheenjohtaja wappufiiliksissä.

Heipähei ja onnittelut opiskelupaikasta huikeassa yliopistossamme ja mitä mahtavimmassa tutkinto-ohjelmassamme!

Me olemme parivaljakko, joka tulee teille fukseille hyvin
tutuksi tulevan vuoden aikana. Olemme ne, jotka ohjaavat, ne, jotka
hoitavat, ne, jotka kasvattavat teistä mallikelpoisia teekkareita, ne,
jotka järjestävät paljon ohjelmaa ja ne, joiden puoleen voi kääntyä
hetkenä minä hyvänsä!
Riikka on kolmatta vuottaan aloitteleva materiaaliteekkari, ja
toiminut aktiivisesti mukana kilta- ja kerhotoiminnassa koko
opiskelu-uransa ajan. Tänä vuonna hän kuitenkaan ei toimi tutorina
vaan keskittyy toden teolla kapteenin hommiin.

Fuksikapteenin ja
‐perämiehen tervehdys
Ansku aloittaa juuri toisen vuoden MIKillä ja toimii tänä
vuonna myös tutorina. Lisää hänestä myöhemmiltä sivuilta.
Fuksivuosi ja uuden lukuvuoden alku herättävät helposti
hieman perhosia vatsassa mutta huoli pois! Luvassa on hullunkurisia
seikkailuja ja hauskoja kokemuksia uusien ihmisten kanssa!
Jos siis mieltä askarruttavat vastaamattomat kysymykset tai
koulunalku jännittää (tai kaipaat muuten vain juttuseuraa), niin ole
rohkeasti yhteydessä meihin. Iloiten tapaisimme/kuulisimme uusista
fukseista jo ennen koulun alkua!
PS. Voit bongata meidät ja myös monet muut tutorit MIKin
kesätapaamisesta Villa Tonissa 5.-7. heinäkuuta.Tervetuloa!
Syksyllä viimeistään tavataan!
Fuksikapteeninne,
Riikka Uosukainen etu.suku@tut.fi, p. 0407346068
Fuksikapteenin alamainen aka fuksiperämies,
Anna-Leena Lehtonen, etu.suku@tut.fi, p. 0505281530

Tutorit 2013‐2014

AnnaLeena Lehtonen & Stiina Kinnunen
Heipodei! Olen Anna-Leena, mutta käyttäkää ny
ihmeessä nimeä Ansku. Viime vuonna vietin
hulvatonta fuksivuotta, ja nyt
toimin MIK:illä
fuksiperämiehenä. Alun perin olen kotoisin
Uudestakaupungista. Harrastuksiin kuuluu koripallo
ja kaikenlainen palloilu siellä sun täällä.
Toimin tutorina Stiinan kanssa. Stiina on
älyttömän hyvä tyyppi, jonka seurassa on aina kiva
olla. Stiina on myös huolehtivainen ja auttavainen
tutori, joten hänen kanssa oli hauska viettää
fuksivuotta. Nyt on aika pitää hauskaa kaikki
porukassa teidän kanssa, joten eiköhän me saada
yhdessä aikaseksi unohtumaton fuksivuosi. Vi ses
syssymmällä!!!
Hehei, olen Stiina,
23-vuotias
Jyväskylästä
kotoisin oleva kolmannen
vuoden mikkiläinen. Toimin tutorina nyt jo toista
vuotta, sillä harva asia
TTY:llä on hauskempaa,
paitsi tietenkin fuksivuosi
;) Vapaa-ajalla riehun ja
liikun Anskun ja kumppaneiden kanssa, suojelen
Stiina ja Ansku
fukseja pahalta sekä sihteeriköin killan hallituksen kokouksissa.
Itse kouluttamani Anskuhan on tutorpareista ja saunakavereista mitä parhain! Ansku
innostuu herkästi ihan mistä tahansa, ja sillä on aina
litra maitoa jääkaapissaan odottamassa viimeistä
käyttöpäivää, ihan vain että on hyvä syy tehdä
lettuja (taas). Parhautta! Nähdään syksyllä!

Rebekka Laitinen & Atte Karstila

Esittelyn esitietona: Nykynuoriso ei jaksa enää
keskittyä liian pitkiin teksteihin joten sen sijaan
käytän hashtageja saadakseni kaiken infon perille
tutussa ja tiivistetyssä muodossa!
Minä itse eli Rebekka Laitinen: @rebekkalaitinen
#93 #fuksi-12 #tutor-13 #girl #from #saarijärvi
#followme #jeejee
Tutorparini Atte Karstila:
@attekarstila #92
#fuksi-12 #swag #relaxed #chill #snoukkapoju
Rebekka
#joensuu #gangsta #rap #joujou #paras #ever
#tutor-13 #MIK #deeggari #super #fun #siis #ihan #mieletön
#hyvää #settii #läpänderii #asenne #kohillaa #yolo
Kuulin kerran huhun, että Rebekka
olisi ollut jonain päivänä huonolla tuulella en usko. Tämä Islandlaken suunnalta
kotoisin oleva, nyttemmin tamperelaistunut
neitokainen piristää sinunkin päivääsi jo
pelkällä pirteällä ja positiivisella olemuksellaan! Rebekan löytää melkoisen
usein myös kaikenkarvaisista teekkaAtte
ritapahtumista, eikä hänen seurassaan
todellakaan ole tylsää. Lisäksi Rebekka tuntee kaikki, ja on
muutenkin aikamoisen siisti tyyppi! ? Onnekas on se, joka Rebekan
tutoroitawaksi päätyy? -wanha ciinalainen sananlascu

Markus Aarniluoma
Hei kaikki tulevat materiaalitekniikan maisterivaiheen opiskelijat!
Olen Markus Aarniluoma, edellisvuoden maisterifuksi itsekin. Ikää
kaksikymmentäseitsemän vuotta - maisterivaiheen keskuudessa tämä
lienee aika lähellä mediaania. Olen kotoisin Jyväskylästä, insinööriksi

tosin opiskelin Raumalla. Koska me "joinsinöörit" olemme omintakeista porukkaa,
koettiin että on parempi, jos saatte
tutoriksikin maisterivaiheen opiskelijan.
Tähän kutsuun vastasin, katsotaan miten
meidän käy! :)
Markus

Kia Terho & TuuliElina Kuusinen
Me ollaan Kia ja Tuuli, toisen vuoden TTY:läisiä. Kia on paljasjalkainen
tamperelainen, joten Tampereen tuntemusta ei puutu (nooot!). Tuuli
puolestaa päätti lähteä vanhempiaan karkuun Espoosta tänne
Manseen.
Tutoreiksi rupesimme, koska oma
fuksivuotemme oli ainutlaatuinen ja
tapahtuman täyteinen vuosi!
Tuuli on paras tutor, sillä hän
varmasti pitää teitä fuksipukseja hellässä
huomassaan, minkä lisäksi tutoroinnissa
Tuulin huumorintaju ja spontaanius ovat
suuri plussa :) Kia on luonteeltaan
täydellinen tutori, hän on iloinen ja ottaa
kaikki huomioon. Kukaan ei siis jää
Kia ja Tuuli
kylmäksi ;)
Harrastamme yhdessä tiistai-iltaisin kuviokelluntaa.
Nähdään elokuussa, odotamme jo innolla saapumistanne :)
Mukaan repullinen reipasta koulumieltä ( xD ) ja teroitetut kynät.

Liisa Ojaniittu & Hanna Rautalin
Moi! Oon Liisa ja alotan kolmatta vuotta TTY:llä. Oon kotosin Vampulasta eli hyvin maalta, ja toimin MIK:in hallituksesa liikuntavastaavana eli järjestän teille kaikenlaista liikunnallista toimintaa!

Tutorparini Hanna on paras tuutori,
koska Hanna tietää lähes kaiken opiskelusta
ja opiskelijaelämästä TTY:llä. Hannan puoleen
voi siis kääntyä kaikissa asioissa. Hanna on
myös hyvin näkyvä ihminen kaikissa
tapahtumissa ja Hannan äänen kuulee lähes
joka tapahtumassa :)
Olen siis Hanna Rautalin ja TTY:lle
päädyin niinkin kaukaa kuin Nokialta. Tälle
neitokaiselle ikää on jo kertynyt huikeat 21
Liisa ja Hanna
vuotta (ikäkriisi siis meneillään) ja sekä niin
huikea vuosi fuksina kuin teekkarinakin ovat nyt jo takanapäin.Toisin
sanoen tänä syksynä alkaa siis jo kolmas opiskeluvuosi sekä toimin
tutorina jo toistamiseen, on tää sen verran mukavaa ja antoisaa
touhua :) Tutoroinnin lisäksi toimin kiltamme hallituksessa
toimittajana eli tämänkin julkaisun tekeminen kuuluu toimenkuvaani.
Liisa on tutorparina mahtava ainakin siksi, että jaksaa kattella
mua vielä toisenkin vuoden putkeen. Ihana naapurintyttö, josta saa
niin urheilu- sekä bileseuraa aina tajunnanräjäyttäville (joskus myös
useammille) jatkoille asti.
Ensi syksylle teille on tiedossa kaikkea hauskaa, näette sitten
mitä! Elokuuta ja tietysti teitä jo innolla odottaen, Liisa ja Hanna

Neea Suikkanen & Tiina Mikkonen
Olen Neea Suikkanen ja syksyllä aloitan toisen opiskeluvuoteni
TTY:llä. Olen periaatteessa kotoisin Imatralta, mutta asuin lapsuuteni
Vantaalla. Suurin intohimoni on musiikki ja harrastan sitä monissa eri
muodoissa. Toimin myös tänä vuonna kiltamme hallituksessa
toimihenkilönä tiedotusvastaavan hommissa.
Tutorparini Tiina on huippu tyyppi, jonka seurassa ei tylsyys
pääse iskemään! Tiina on loistavaa seuraa sekä vakavan keskustelun
äärellä että bileiden tiimellyksessä. Hän on yleisesti iloinen ja
huumorintajuinen persoona, jolta saa myös tarvittaessa tukea
vaikeissakin tilanteissa: Tiinan luo voi mennä asian kuin asiankin
kanssa.

Olen Tiina Mikkonen ja opiskelen toista vuotta MIKllä.
Tutorparini Neea on superhauska tyyppi, jonka löytää todella
monista tapahtumista. Hän on meistä kahdesta se, joka hoitaa opiskelut tunnollisesti ja
mahdollisimman hyvin kaiken muun ohella.
Neea osaa kuitenkin jättää arjen hommat
taakseen ja juhlia kunnolla!
Olemme huippuhyvä tutorpari, koska
tunnemme toistemme vahvuudet ja heikkoudet ja pystymme paikkailemaan niitä.
Meidän kanssa opiskelijaelämään tutustuminen tulee olemaan hauskaa! Oman
Tiina ja Neea
tutorryhmämme kanssa tulemme tekemään
kaikkea kivaa, siitä sitten lisää syksyllä.

Jukka Pohjonen & Olli Etelätalo
Moro, mä oon Pohjosen Jukka, toisen vuoden MIKkiläinen ja teidän
kaikkien suureksi (epä)onneksi (?) yksi tulevan vuoden tutoreista.
Oon kotoisin Muuramesta, Jyväskylän kupeesta. Musta löytää hyvän
pelikaverin monessa joukkueurheilulajissa, kuten futiksessa, säbässä ja
lätkässä, tuossa Tampereen rakastetuimmassa kamppailulajissa. Mikäli
en oo näitä pelaamassa, oon hyvin todennäköisesti kuuntelemassa
musiikkia. Tai nojailemassa pihakoivuun teekkarilakki päässä, just because I can.
Oon iki-iloinen, kun sain Ollin tutorparikseni: Olli on paras tutor pitkälti joka tilanteeseen taipuvan huumorintajunsa sekä monen vuoden rautaisen kokemuksensa perusteella.
Ollista pitää tietää päällimmäisenä se, että
kaveri skulaa skittaa kuin Tom Morello
konsanaan ja on syyllinen moniin hyviin
Jukka
nauruihin kuolemattomilla lausunnoillaan. Me
tossa muuten todettiin että eiköhän tehdä teidän fuksivuodestanne
paras kokemanne lukuvuosi ikinä. Siihen päälle vielä Sotshin lätkän

olympiakulta niin kyllä kelpaa =)
Hellurei ja kättä housuun! Olen Olli, Puuhöyläksikin haukuttu
viidennen vuoden tyhjäntoimittaja ja killan
ATK-vastaava Joensuun pahamaineisesta pitäjästä. Olen siis vanha, väsynyt enkä muista
fuksivuodestani juuri mitään, siispä haluan
verestää näitä luultavasti mahtavia muistojani
fuksiriennoista.
Yleisesti ottaen jo pelkkä kuvani on niin
härski, että lienee yhdentekevää miten itseäni
kuvailen, sillä peli on jo menetetty. Luottakaa
siis mieluummin Jukan sanaan.
Puuhöylä
Tutorparini Jukkahan on siis pieni, mutta
sitäkin pienempi viimewappuinen 3. superfuksi. Me Jukan kanssa
täydennämme toisiamme (ainakin mallasjuomilla) ja puristamme
teistä fukseista viimeisetkin mehut, että fuksivuodestanne tulisi
ikimuistoinen. Lisäksi kissa kissa kissa p*ska kissa (toim. huom.
toimituksen sensuuria yritettiin edellisessä lausahduksessa testata, tulos:
toimii ainakin vielä ennen juhannusta). Syksyllä tavataan!

Simo Huhtanen & Pasi Seppälä
Moro, olen Simo Huhtanen, 3. vuoden materialisti, entinen
Urjalalainen ja nykyinen Herwoodin asukas. Olen pääaisiallisesti
teekkari ja harrastan opiskelua vapaa-ajalla, jos sitä on. Muita
harrastuksia on raskaan puoleinen
musiikki ja kiltahuoneella notkuminen.
Tuutorparini Pasi on tupsufuksi,
eli uudenkarhea teekkari. Pasi on
rennompi kaveri, joka tykkää käydä
luennoilla ainakin nukkumassa. Pasi on
myös rauhallinen ja kärsivällinen, mikä
voi olla plussaa tässä tiimissä toisen
puolen rillutellessa ympäriinsä...
Simo
Heips! Seppälän Pasi tässä moi.
Olen toisen vuoden materiaalitekniikan opiskelija sekä syntyjäni
Jämsän kupeesta, Jämsänkoskelta.
Harrastelen mm. nahkakuulan jahtaamista,
seinällä roikkumista ja muuta kunnon kohottamista. Tykkään myös laitella sapuskaa ja
tuijottaa näyttöpäätettä yön pikkutunneilla.
Tutorparini Simo on helposti lähestyttävä kaveri,
jonka melko suurella todennäköisyydellä voi
bongata päivän mittaan kiltahuoneelta. Simppa
on myös vuoden verran pidempään pähkäillyt,
mitä kaikkea sinun olisi kiva, tai ainakin
olennaista tietää. :=D Paniikin iskiessä apu on
Pasi
lähellä! Palaillaan astialle sitten syksymmällä.
Ladatkaahan patterinne, sillä syksystä tulee huisin kivaa! Terkuin Simo
ja Pasi

Teemu Sillanpää & Teemu Vastamäki
Hellurei tulevat fuksit! Olen Teemu, 20, Lahesta, ja aloitin TTY:llä
vuosi sitten.Viime vuoden opiskelin materiaalitekniikkaa, mutta ensi
vuodeksi siirryn rakennuspuolelle. Älkää kuitenkaan huoliko,

materiaalitekniikka on varmasti mielenkiintoista, ja MIK on koulun paras kilta,
luonnollisesti. Kevään ajan olen ollut killan
hallituksessa toimittajan hommissa, eli olen
tätäkin lehteä ollut ideoimassa.
Tutorparini on Teemu. Teemu on
turkulainen, vaikka ei sitä itse myönnäkään.
Onneksi meillä ei ole mitään turkulaisia
vastaan. Olemme tunteneet vasta pari
kuukautta, sillä Teemu kotiutui asepTeemu
alveluksesta tämän vuoden Tammikuussa.
Meistä on tullut kuitenkin mielestäni hyviä kavereita. Teemu on
liikunnallinen - tutorryhmän kanssa pyritäänkin järjestämään
liikunnallista toimintaa, ei kuitenkaan turhan
tosissaan vaan hauskanpidon siivellä.
Fuksivuosi kannattaa ottaa avosylin vastaan ja siitä kannattaa nauttia täysin siemauksin,
opiskelua tietenkään unohtamatta!
Terve. Olen Teemu Vastamäki, 20 vuotta,
toisen
vuosikurssin
opiskelija, lähtöisin
Naantalista. Harrastukset on mitä milloinkin
jaksaa, kerkee, viittii. Tuutoroin teitä Teemun
kanssa, sillä Teemun kanssa ei tule olemaan
tylsää. Syksyllä käydään Teemun ja fuksien
Teemu
kanssa joitain pelejä pelaamassa ja hengaillaan
ympäri Hervantaa. Nähdään syksyllä!

Seppo Lähdesmäki & Anna Lukkala
Olen seppo ja oon tooosi kova jätkä! Anna
on paras ku sillon auto ja se on niin
suloooonen. Fuksi on paras vues ku on nii
kivvaaa!
Mää oon anna, perustamperelainen
likka ja seppo on lapilaheelt ja tekee kaikkee
jännää salloo. Siks se on huippu. You know
you love us XOXO, Seppo ja Anna

K
E
S
Ä
T
A
P
A
A
M
I
N
E
N

Mitä? Kesätäpaaminen eli tuttavallisemmin kesäpatami
tai kesätappo jne., ja kyllä, myös juuri sinä olet tervetullut!
Missä? Villa Tonissa Näsijärven kauniissa ympäristössä,
lisätietoja: http://www.uta.fi/tukisaatio/majoitusta/toni.html
Milloin? Huomioi päivämäärä! Heinäkuun ensimmäisenä
viikonloppuna: 5.-7.7.2013 noin klo 17.00-> (paikalle voi
saapua joustavasti oman aikataulun mukaisesti, voit viihtyä
koko viikonlopun tai käydä vain pyörähtämässä)
Mitä siellä tapahtuu/tehdään? TNK eli Tule, Näe ja
Koe! (Aikaisempina vuosina ainakin: saunomista, grillailua,
ulkopelejä, juttelua, uimista, sekalaista häröilyä ja tietysti
tutustumista uusiin mahtaviin ihmisiin!)
Mitä mukaan? Nukkumisvälineet (makuupussi/makuualusta), paikan päältä löytyy kyllä rajattu määrä patjoja,
mutta ainoastaan niiden varaan ei kannata laskea, hygieniaja saunomistarvikkeet, lämmintä vaatetta kuutamokävelyille ja tietysti riittävästi syötävää ja juotavaa omiin
tarpeisiin. Grillihiilet tarjoaa kilta, myös täysin varusteltu
keittiö löytyy. OPM (eli Oma P Mukaan) on suotava, mutta
ilmankin pärjää (pyyhe, purtava, pullo, mitä näitä nyt
onkaan?)
Kuka/ketkä? MIKkiläisiä laidasta laitaan ja toivottavasti
myös mahdollisimman monta fuksia eli juurikin sinä!
Miten sinne pääsee / mistä lisätietoja? Omalla autolla tai sopimalla kimppakyydistä tapahtuman Facebooksivulla ”Materiaali-insinöörikillan kesätapaaminen”.
Kyytejä lähtee ainakin Tampereen suunnasta ja muualtakin
Suomesta varmasti jonkinlainen kyyti! Tänä vuonna
loistavan sijainnin myötä paikalle on myös mahdollisuus
saapua julkisilla eli Tampereen Keskustorilta pääsee paikanpäälle kätevästi TKL:n bussilla numero 90 (määränpääpysäkkinä Aunessilta), lisätietoja aikatauluista löydät
TKL:n nettisivuilta. Henkkoht. neuvontaa saa ottamalla
yhteyden puheenjohtajaamme 050-5638588 / Tuomas

Kymmenen hyvää syytä tulla kesätapaamiseen,
approved by MIKin teekkarit:
1. Hyvä syy karata kotoa Näsijärven kauniisiin maisemiin
2.Viettää monessakin mielessä unohtumaton viikonloppu laatuseurassa
3.Tutustuu epäilyttäviin teekkarin arvonimeä kantaviin tyyppeihin
4. Jammailla musan tahdissa, joka jää varmasti soimaan päähän
5. Saattaa tietämättään tutustua tulevaan tutoriinsa
6. Koskaan ei voi grillata tai saunoa liikaa, vai voiko sittenkin?
7. Rento varaslähtö kuivaan ja viralliseen yliopistoelämään…
8. Random MIKkiläisen suusta kuultua: toiseksi eniten elämässäni kadun
sitä, että missasin kesätapaamisen fuksina
9. Eka oikea koulupäivä ei varmasti jännitä niin paljon, kun tunteen jo
valmiiksi muita opiskelijoita!
10. Selvisin itsekin aikoinani fuksina ko. viikonlopusta enemmän tai
vähemmän hengissä!
Ps. Oheinen lista on vain allekirjoittaneen subjektiivinen näkemys tuosta
legendaarisesti viikonlopusta, joten sinun on syytä saapua paikalle ja muodostaa oma näkemyksesi asiasta :)
:llä, tuleva tutorisi Hanna

IIihhana somelainen kilta!!
Tykkää meistä Naamakirjassa:

https://www.facebook.com/MateriaaliInsinoorikilta

Killan viralliset nettisivut:

http://materiaali-insinoorikilta.fi/ (käy tsekkaamassa vedenpitäviä faktoja
aineopintojärjestöstämme!)

Liity toki myös killan irkkikanavalle: #mik

Huom! Muistathan, että ma 26.8 materiaalitekniikan tutkintoohjelman suunnittelua klo 12.1514
salissa K1705.
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