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Terkut toimituksesta!

Kesäiset tervehdykset ja ennen sen suuremmin saa tulla teille tukaikkea onnentoivotukset teille kai- tuksi saavuttuanne kampukselle.
kille opiskelupaikan saaneille TTY:
Syksyllä teille siis aukeaa
lle laskeutuville uusille fukseille.
valtavat mahdollisuudet nähdä ja
Jos Tampere ja Hervanta ei- kokea teekkari- ja opiskelijakultvät ole ennestään tuttuja, sekä tuurin moninaiset tapahtumat.
saattavat hieman kauhistuttaa Opinnot mukana hyvin tasapaiajatuksena tästä tulevasta, on toi- nottamassa tilannetta, totta kai.
mittajannekin asettunut tänne Näillä terveisillä toivotan teilPohjois-Savon sydämmestä kaksi le mitä mahtavinta fuksivuotta!
vuotta takaperin ja eikä vain selvinnyt täällä, vaan suorastaan rakas- Muikein terveisin
tunut tähän mestaan. Juurtuminen
Juho Kokko
tänne on alkanut oman fuksivuoteni kohdalta kokonaisuudessaan Toimittaja
viimeisen illan ihmeestä, jossa ensimmäiset MIKkiläiset kasvot tulivat tutuiksi, josta on edetty sujuvasti tutor-ryhmiin tutustumiseen
orientaatioviikolla ja muut kiltalaisetkin ovatkin sitten ensimmäisen
vuoden päätteeksi tuntuneetkin jo
melkein kuin vanhoilta naapureilta.
TTY:llä on monenlaisia toimintamahdollisuuksia:
erilaiset
harrastekerhot, liikuntatilat useaan eri käyttöön ja meidän oma
kiltahuoneemme päätalon kellarissa tuovat erilaisia mahdollisuuksia
viettää aikaa koululla muiden kuin
vain koulutöiden parissa. Kiltahuoneelta löytyy toki myös opiskelutilakin missä näiden töiden parissa voi touhuta, mutta kiltahuone
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Opiskelu on elämän parasta aikaa…
Onnea, koska olet juuri päättänyt
osallistua seikkailuun, jota et tule
unohtamaan koskaan. Kolme vuotta
sitten olin itse aloittamassa matkaani TTY:llä tietämättä juuri, mitä odottaa opiskelijaelämältö. Mielessäni
kaikuivat kliseiset lausahdukset elämän parhaasta ajasta ja teekkareiden juhlimisesta. Pelkäsin, etten löytäisi omaa porukkaa kampukselta.
Huolet kaikkosivat, kun pääsin sisään
killan elämään.

Opiskeluajallta ja fuksivuodelta saa pitkälti sitä, mitä itse osaa
pyytää. Lähtekää rohkeasti kaikkeen
toimintaan mukaan, tutustukaa muihin ihmisiin, tehkää yhdessä asioita
ja nauttikaa ajastanne TTY:llä. Nähdään viimeistään syksyllä!
Materiaali-insinöörikillan
puheenjohtaja

Mikko Koivula
Materiaali-insinöörikilta, eli
tuttavallisesti MIK, on materiaali- mikko.koivula@student.tut.fi
teekkareiden oma kilta, joka järjestää jäsenilleen niin työelämään
liittyviä tapahtumia, kuten yritysvierailuja, kuin myös vapaamuotoisempia juhlia. Killan toiminnan sydän
on kiltahuone, minne kaikki killan
jäsenet voivat tulla viettämään aikaa luentojen ja harkkojen välissä.
Kiltahuoneella voi juoda kahvia ja
jutella mukavia muiden mikkiläisten
kanssa. Kiperissä ongelmissa liittyen
opintoihin tai kursseihin yleensä joku
kiltahuoneella osaa myös neuvoa.
Lisää killasta kuulet orientaatioviikolla, mutta kannattaa silti jo
laittaa kilta seurantaan facebookissa
ja instagramissa (@materiaali_insinoorkilta), jottet missaa pienintäkään tiedonjyvästä ennen orientaatioviikkoa. Kesän lopussa kilta
järjestää kesätapon, jonne olet erittäin tervetullut jo tutustumaan ennakkoon muihin killan jäseniin.
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ORIENTAATIOVIIKON
AIKATAULU:
20.8. MAANANTAI

9.15 - 10.00 Avausluento				
10.15 - 12.00 Opintosuunnan tervetulotilaisuus
14.00 - 15.00 Maisterivaiheen info
(Vain maisterivaiheessa aloittaville)			
17.30 ->
Killan iltaohjelmaa		

@K1705

21.8. TIISTAI

10.30 - 11.15
13.15 - 14.00
18.30 - 22.00
22.00 - 04.00

Opiskelu on POP! -info		
Kemian & matematiikan infot		
Etkot tutoreiden kanssa		
The Ekat Bileet			

9.00 - 10.00
10.00 ~ 14.00
11.45 - 12.45
16.00 - 18.00
18.00 ->

Killan tarjoama aamupala		
Kielten opiskelun infopäivä		
Infotilaisuus kampuksen palveluista
Hallitus- & saunainfo			
Fuksisauna Autekin kanssa		

9.15 - 10.00
12.00 ->

@Festian iso sali
@K1702

@Festian iso sali
@Festian iso sali
@Pirkka6
@Union

22.8. KESKIVIIKKO

@Kiltahuone
@Päätalon 1.krs
@Festian iso sali
@K1703
@Teekkarisauna

23.8. TORSTAI

IT-palvelut opiskelijoille 		
Lettuja & kisailua 			

@Festian iso Sali 		
@Päätalon 1.krs

24.8. PERJANTAI

12.00 -> Killan päiväohjelmaa
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Grillatavaa fuksivastaavaa

Fuksivastaavien esittelyt
Lähetimme toimituksen puolesta uusille fuksivastaaville oikealta löytyvän kysymyspatteriston, mikä antaa mitä luultavammin täysin
aukottoman kuvan näiden kavereiden luonteesta. Tässä esimaistiaiset teidän fuksivuoden
palvelevasta henkilökunnasta.

1. Kuka olet, mistä tulet?
2. Mitä teet?
3. Kuinka olet eksynyt fuksihommiin tänne sivistyksen kehtoon?
4. Fuksivuotenne on (ainakin toivottavasti on)
tuoreessa muistissa. Mikä on paras muistonne
tuolta ajalta?
5. Mikä oli rankinta, ja miksi se oli Wappu?
6. Selitä kuva. (Kurkkaa vasemmalle)
7. Mitä sinusta tulee aikuisena ja milloin olet
aikuinen?
8. Miksi olet aikuinen?
9. Mistä pidät Materiaali-insinöörikillassa?
10. Lyhyt kasku.

1. Olen Kaisa, Koi, Munakaisa, Mikkola ja tulen
Länsi-Tampereelta, Lamminpäästä.
2. Toimin Materiaali-insinöörikillan fuksikapteenina vuonna 2018.
3. Omana fuksivuotena tuli osallistuttua kaikkeen
mahdolliseen teekkarikulttuuriin liittyvään, mikä
eskaloitu fuksitoimari hakemukseksi. En kadu.
4. Ei ole fuksikasteen voittanutta.
5. Opintojen ja wapputoilailujen sumpliminen
niin, että pallo saa vähän unta välissä.
6. There’s vomit on his sweater already, ****
*********
7. Vastaan tähän taas, että toivottavasti Beyoncé.
Olen aikuinen vasta saattohoitokodissa.
8. En ole, iso lapsi vain.

seinässä lukee seuraavanlainen aforismi:
9. Hyvästä meiningistä ja ihanista sutturoista. <3 Jokapäiväisestä liikunnasta on ainakin se
hyöty, että kuolee terveempänä!
10. Tampereen Varalan Urheiluopiston vessan
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2. Olen mikin toinen fuksiperämies, minni ja puu-hapete. Siis
liikaa asioita. Älkää ottako mallia,
jos haluatte käydä koulua.
3. Kaipasin vaihtelua pohjoisen
kylmyydestä, joten Suomen Hollywood oli luonnollinen vaihtoehto.
4. Fuksihommiin päädyin, koska
minulla oli liikaa vapaa-aikaa.Ei
voi valita yhtä, mutta parasta oli
mitä erilaisimmat tapahtumat. Ja
tietysti kaikki uudet ihmiset. Rohkeasti siis vaan osallistumaan!
5. Wappu, koska se ei lobu. Sorin
aukiolla nukkuessa edes sisäinen
villapaita ei riittänyt pitämään
lämpimänä.
6. Vara-aivokudosta fukseille sen
varalta, että oma sattuisi harmaantumaan fuksivuoden aikana.
7. Toivottavasti DI. Tämä tapahtunee noin N vuoden kuluttua.
8. Lukuisista yrityksistä huolimatta en koskaan löytänyt ikuisen
nuoruuden lähdettä.

Grillatavaa fuksivastaavaa

1. Olen Valtteri, tulen Oulusta.

9. Olemme TTY:n parhaimmisto
ja kiltahuoneelta saa kahvia.
10. Ensimmäisen vuoden opiskelija meni IMA1 luennolle ja näki
selvästi :D
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1. Oon Elli ja tuun parhaimmasta mahdollisesta kaupungista eli
Turust.
2. Opiskelen TTY:llä toista vuotta
ja toimin Materiaali-insinöörikillan toisena fuksiperämiehenä.
Koitan myös pitää dogini tyytyväisenä.
3. Vähän vahingossa, meille ei
lukiossa hirveesti teknillistä alaa
mainostettu mut jotenkin sitte
ite keksin TTY:n olemassaolon ja
uskaltauduin Tampereelle.
4. No siis parastahan oli kastepäivä kokonaisuudessaan.
5. Rankinta oli tosiaankin Wappu
sen takia, että tulin heti alkuun
kipeeks enkä halunnut kastepäivänä olla keuhkokuumeessa,
joten jouduin jättämään tapahtumia väliin. Se oli rankkaa.
6. Kuvassa näkyisi ruokavalioni
ellei Reaktoria ja Newtonia olisi.
7. Musta tulee aikuisena DI eli
siis sitten, ku oon tarpeeks kyllästynyt opiskelijaelämään ja haluun valmistua.
8. Edellä mainitun takia.
9. Tykkään siitä, et killassa on
hyvä fiilis ja kaikki otetaan aina
hyvin vastaan. Kiltahuoneelta
on aina saanu joltain tarvittaessa apua ja kaiken lisäks killan
järkkäämät tapahtumat on ollu
mahtavia.
10. Mitä yhteistä on insinöörillä
ja salamalla? Ensin välähtää, sitten korjataan vahingot

8

Fuksimoderni 2018

Opintoneuvojan terveiset:
apua opiskelun suunnitteluun
Moi! Tervetuloa opiskelemaan viimeisinä fukseina TTY:lle! Koulun
nimi tulee muuttumaan jo fuksivuotenne aikana, joten jäätte historiaan viimeisinä kaltaisinanne.

Sähköpostia voi myös laittaa matalalla kynnyksellä,
sillä tyhmiä kysymyksiä ei ole. Törmäillään käytävillä
ja toivottavasti tulet käymään myös vastaanotollani!

Materiaalitekniikka kuuluu teknisten tieteiden tiedekuntaan automaatio- ja konetekniikan kanssa. Alussa apuna
ovat mallilukujärjestykset, sillä
opinnot ovat kaikille alussa samoja juurikaan alasta riippumatta eikä suuria valintoja opintojen
suhteen tarvitse onneksi heti
tehdä. TTY on paljon muutakin
kuin pelkkää opiskelua, josta
tulette kuulemaan muun muassa tutoreiltanne jo heti alussa.

Ihanaa

loppukesää

ja

näkemisiin

syksyllä!

Terveisin
materiaalitekniikan opintoneuvoja
Anniina Tossavainen
k2202A

opintoma@tut.fi

Opintoneuvoja on vanhempi opiskelija TTY:llä, joka
tekee osa-aikaisena opintoihin
liittyvää neuvontaa. Opintoneuvojan tehtävänä on auttaa tekemään oma henkilökohtainen
opintosuunnitelma eli HOPS,
ja aiheesta tulee syksyn aikana harjoitus, johon kaikki fuksit
osallistuvat opintojen oikean
suunnan varmistamiseksi ja HOPS-työkalun käytön aloittamiseksi työkaluna opintojen ohella.
HOPS- ja muissa opiskeluasioissa
apuna ovat myös opintosuunnittelijat, -psykologi ja -ohjaaja.
Opintoneuvojalla
on
viikoittaiset päivystysajat, jolloin voi tulla ilman ajanvarausta
pyytämään apua HOPS:in kanssa tai muuten vaan tulla juttelemaan mietityttävistä asioista.
Päivystysajoista tulee tarkempaa tietoa aina periodien alussa.
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Tuutor-show
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Keitä ne on ne tuutorit?
Jusa Pietilä

Valtteri Paajanen

Jusa, tuo elämäniloinen veikko Tampereelta, on viettänyt
TTY:llä jo useamman vuoden ja opiskelee nykyään konetekniikkaa. Syntyperäisenä MIKkiläisenä hän on silti pää- Tässä on Vane (suttura). Tutoroinnin
tynyt riveihimme huolehtimaan teistä fuksipalleroista.
lisäksi Vane auttelee kiltamme emäntää keittiössä, toimii killan yleisenä
Vuosien opiskelun jälkeen Jusa on aina valmis neuvomaan kaikkia opiskeluun, kuin muuhunkin elämään
puu-hapetteena, sekä on toinen fukliittyvissä kysymyksissä. Hän osaa auttaa sinua saamaan siperämiehistä. Tämä Oulusta kotoisin
nopat talteen vaikeimmistakin kursseista. Illan tullen kouluhommat saavat kuitenkin unohtua ja Jusasta kuoriutuu oleva herrasmies on tuttu näky kiltatodellinen bileministeri. Jusan johdolla pääset halutessasi huoneen lisäksi myös etkoilla ja jatkoilviettämään elämäsi ikimuistoisimmat illat, jatkot, jatkojen la ja etenkin jatkojen jatkoilla. Vane on
jatkot ja miksei vaikka seuraavan päivänkin! Joku nimit- helposti lähestyttävä, sekä nuorten että
täin kertoo siitä sinulle kuitenkin.
vanhempien tieteenharjoittajien lempEi silti syytä huoleen. Jusan kanssa pääsee viettämään
pariÄIJÄ.
laatuaikaa myös päivisin kiltahuoneella, jonka välittömästä läheisyydestä hänet löytää luentojen välissä ja niiden
aikana.
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Pauliina aka Pauli on innokas taukojumppaaja ja luennoillakin paikalla istuminen tekee välillä
tiukkaa. Onneksi vastapainona löytyy zenmäinen rauhallisuus ja järjen ääni (joskus ). Pauli
vastustaa lääkäreitä, ja hänet voi joskus nähdä koulussa jokin raaja paketissa. Paulin ystävät
ovat kirjaimellisesti hänen kantava voimansa, varsinkin kolmioiden jälkeen. Vuoden suurin tavoite Paulille on Akateemisessä MM-beer pongissa menestyminen tutorparinsa kanssa. Tähän
urakkaan on aloitettu valmistautuminen jo viime vuonna. Tämä menevä mimmimme huokuu
positiivisuutta, ja häneltä löytyy aina neuvoja tilanteeseen kuin tilanteeseen. Ainut asia, missä
neuvoja voi olla vaikea saada on kampuksella suunnistaminen, sillä Pauli saattaa vieläkin ajoittain eksyä yksin liikkuessaan.

Tuutor-show

Pauliina Aatola

Unna Paavolainen
Unna aka Unnikin mottona toimii ”Go big and go home”. Tämä perustuu osittain laskuharjoitusten suorittamiseen ennätysajassa keinolla millä hyvänsä. Unna tsemppaa kavereita tilanteessa kuin tilanteessa, eikä jätä ketään yksin. Häneltä voi saada parhaat terapeuttiset neuvot,
vaikka keskellä yötä. Unnikilta löytyy taitoja joka lähtöön, eritysvahvuutena tutorparinsa
nilkan teippaaminen. Myös kilpailuhenkisyyttä ei puutu, sillä Unnan voi löytää usein vaahtoamassa esimerkiksi beer pong- pelin merkeissä. Tästä syystä oli kilpailu mikä tahansa, Unnan
kanssa kannattaa olla samalla puolella (oli kyseessä voitto tai häviö).
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Tuutor-show

Elli Ruokonen
Elli Alanen
Tämä tässä on Elli. Elli tunnistaa itsensä myös
nimistä Toinen Elli tai ryssä-Elli, jos vaan puhut
tarpeeksi lujaa, jotta se kuulee. Jos Elliä pitäisi
kuvailla kolmella sanalla, olisivat ne Vame, Venäjä ja Vodka, Ellin elämän pyhä kolminaisuus.
Elli heittää hyvää läppää ja hänen kanssaan
on taatusti hauskaa missä vaan. Opiskelukin
sujuu ja Elli on ahkera luennoilla kävijä, jos ei
oteta huomioon fysiikan luentoja. Koululta
Ellin löytääkin luennoilta, ulkoa röökiltä tai joskus jopa killalta. Opiskeluun liittyvien juttujen
lisäksi Ellin kanssa voi jutella ihan mistä vaan
muustakin, mutta eniten hän innostuu jos joku
on joskus kuullut Vammalasta tai on jopa sieltä
kotoisin. Rohkeasti siis vaan juttelemaan!
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Tässä on Elli Ruokonen, straight outta Turku.
Ellistä kannattaa fuksien ottaa mallia, sillä ei
muilta onnistukaan niin hyvin opiskelu ja vapaa-aika samaan aikaan! Ellillä on keskiarvo ja
bilefiilis aina yhtä korkealla, joten parhaat life
hackit löytyy varmasti takataskusta! Vaikka
Ellin tie jatkuisikin toisaalla TTY:llä, niin kyllä
materialistin sydän sykkii varmasti ikuisesti.

Ellin kanssa läppä lentää ja aika kuluu kuin
siivillä! Tähän fuksikyykän mestarijoukkueen
jäseneen voi luottaa tilanteessa kuin tilanteessa. Elliltä löytyy neuvot niin fysiikan laskuihin
kuin parhaisiin tapahtumiin, nyppää vain haalareista ;D Parhaat fuksivinkit on taattu tästä
osoitteesta, joten lähesty rohkeasti ja kysy mitä
vaan, Elliltä löytyy aina vähintäänkin tyydyttävä
vastaus.

Tämä tässä on Elina. Elina on myöskin Kangasalta kotoisin oleva tuore teekkari. Elinaa
tapaa muun muassa suurimmissa opiskelijariennoissa, kiltahuoneella ja teekkarisaunalla. Elina on helposti lähestyttävä ja hänestä saat varmasti mukavaa juttu- tai vaikka
ruokaseuraa. Jos koulutehtävät tuntuvat haastavilta, älä epäröi nykäistä Elinaa hihasta,
hän auttaa varmasti. Elina on myös musikaalinen, mutta vaatii pientä suostuttelua näyttääkseen sen puolensa. Ensivuoden tavoitteena voisi olla vaikka saada koko fuksiryhmä
yhdessä Tiikerihain karaokelavalle.

Tuutor-show

Elina Isometsä

Helmi Ylänen
Tässä on Helmi. Helmi on pirtsakka ja hauska teekkarinalku, joka on alun perin kotoisin
Tampereen naapurista Kangasalta. Helmin seurassa et varmasti tylsisty, sillä tämä ikiliikkuja on aina kaikissa parhaissa menoissa mukana ja vie sinutkin mukanaan toinen toistaan huikeampiin bileisiin. Tämän tutorin löytää parhaiten sokkeloisen päätalon kellarin
kiltahuoneilta, jossa hän luo uusia tuttavuuksia tai vain ottaa lepoa luentojen välissä tai
aikana.
Ps. Jos joskus kaipaat lauluseuraa käänny Helmin puoleen, sillä tältä naiselta löytyy
upea lauluääni.
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Tuutor-show

Miika Vuorihuhta
Miika ’VH’ VuoriHuhta, boi from the big city of Teisko. VH on ensimmäisen vuoden MIKkiläinen,
yksi meistä harvoista joka haki tänne ensisijaisesti. Jos etsit apua kouluhommiin tai fytyjen tekemiseen, löysit tarvitsemasi. Hän on tukesi ja turvasi sekä ennen kaikkea rento kaveri. VH taitaa koulujuttujen ja muutenkin älyllisen ajattelun lisäksi pukeutumisen salat ja on aika SWÄG.
VH on niitä ainutlaatuisia yksilöitä, jotka omistavat elämää kuitenkin myös koulun ulkopuolella
eivätkä asu täällä koko ikäänsä ja vapaa-aikaansa. Miika on siis hupsu, mukava, muksa, pehmoinen, halittava ja helposti lähestyttävä jäbä-äijä. Nykäiset vaan hihasta niin VH kyllä tietää vastauksen ja ratkaisun asiaan jos toiseenkin eikä mikään case ole ongelma hänelle!

Sauli Saarela
Meidän Sauli on 21 vuotias menomiehenä tunnettu toisen vuoden mikkiläinen ja on kotoisin
Mansesta eli Tampereelta. Sauli kuuluu fiksuihin miehiin, vaikka opiskelu ei aina sijoitukkaan
ensimmäiseksi. Sauli on tullut lukemaan Mikille biomateriaaleja, vaikka ensin tähtäimessä olikin lääkis. Mikki on vastaanottanut Saulin avosylin vastaan ja samoin Sauli Mikin. Saatatte usein
kuulla hänen suustaan sanat ”kaljaa, no ehkä muutama” ja ”Lähden nyt käveleen Annalasta”,
sillä ne sattuvat olemaan lähes jokapäiväisiä tokaisuja. Jos koululta pitää löytää joku tai jokin
mesta, tietää Sauli usein mistä etsiä, sillä koululla on tullut vietettyä muuuutama ilta/yö. Nykäskää hihasta jos kaipaatte apua mihin tahansa taikka sitten vain juttu seuraa, meidän Sauli on
kaikkien kaveri…
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Veera Marttila

Kati Koljonen

Kati Koljonen on Pihlajaveden metsistä kotoisin
Veera Marttila on toista vuotta materiaalitekniikkaa opiskeleva flikka Jurvasta, Pohjanmaalta. oleva materiaalitekniikan 2. vuoden opiskelija.
Riemastuttavana persoonana kirjoittelee Veera Kati ei ole ATK:n ihmelapsi, sillä unzippauskin
tuottaa hänelle vaikeuksia. Sen sijaan Katilla
meille ahkerasti viikkotiedotteita (jotka saattavat
pysyy keittiössä vispilä paremmin kuin hyvin
joskus kiireisinä viikkoina jäädä lukematta), mikä kädessä. Katin siis useimmiten löytää kotoaan
kuuluukin hallituksen some- ja tiedotusvastaavan tamppikujalta ja joskus myös killan säbävuotehtäviin. Kuten jo näistä pesteistä voi arvata,
roilta.
on Veera ahkera muuallakin kuin vain luentosaleissa ja apu löytyy (ainakin itselleni) moneen
Kati on erittäin helposti lähestyttävä ja ihakiperään kysymykseen oli kyse sitten koulusta
na persoona, jolta fuksit voivat kysyä tartai muista illanvietoista. Veera kantaa ylypeästi vittaessa mitä vaan. (HUOM! Kysymykset
Pohojanmaalaisuutensa ja monesti sanat taitliittyen fysiikkaan kannattaa ohjata toisaaltuvatkin ronskisti murtehelle, mutta suotta sitä le) Vaikkakin Kati saattaa kuluttaa samojen
pelästhymmään vaan reippahasti vain jutulle.
luentosalien penkkejä kuin fuksitkin, osaa
Eräänlaisena äitihahmona tuo Veera ympärilleen hän kertoa niin opiskelusta, kuin mahtaviskotoisaa tunnelmaa ja rentoa menoa.
ta fuksivuoden tapahtumista!
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Katariina Nilkku

Fanni Hakanen

Katariina aka katsu on ihan huippu tyyppi.
Katsu osaa auttaa ja kuunnella oli huoli
sitten mikä. Tämä kannustava ja energinen
pakkaus saa kyllä hymyn huulille oli sitten,
takana kuinka p*ska päivä tahansa. Koulu
hommissa Katsu ei välttämättä osaa auttaa, mutta jos joku osaa voisi auttaa Katsua
suoriutumaan ensimmäisen vuoden kurssit
läpi… Tutorina voin nähdä hänen olevan
mitä loistavin! Tiukoin mutta äidillisen ottein Katariina osaa johdattaa kenet vain
teekkareiden saloihin ja koulumme uumeniin.

Fanni aka FanFan on aivan loisto kamuli!
Fanni on pirteä ja puhelias tyyppi jolta
lentää räppi tuosta vain, heitä sana ja FanFanilta riimit lähtee lentoon. Myös mahti
huumorintaju tältä tytsyltä löytyy! Fanni
on helposti lähestyttävä ja auttaa aina joka
asiassa. Mikäli kouluhommissa tarvitset
apua, kannattaa kääntyä Fannin puoleen
(eikä välttämättä hänen tutorparinsa Katsun). Tutorina Fanni on kumppanuksista se,
joka osaa pitää huolen käytännönasioista
sekä kurista ja täsmällisyydestä mutta osaa
myös näyttää kuinka pidetään hauskaa ja
nautitaan teekkarielämästä.
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Tuutor-show

Antti Fihlman
Antti ”Feelman” Fihlman on
lupsakan rento Tampereen
kasvatti, joka tuntee kaupungin kuin omat taskunsa.
Voit olla hukassa missä
päin Tamperetta tahansa ja
Antti selvittää tiesi takaisin
Herwantaan. Jos IMA tai
IFY tuottavat vaikeuksia, älä
epäröi kysyä apua tältä matemaattisten aineiden Patrik
Laineelta. Kaikesta aktiivisuudestaan killan toiminnassa huolimatta Antti on
siis saanut opiskelunsakin
luistamaan. Matemaattisen
lahjakkuuden isäksi Antti
tunnetaan myös legendaarisena Mikin isäntänä. Tähän
meemejä rakastavaan pipopäähän kannattaa siis ehdottomasti lähteä avoimin
mielin tutustumaan.

Veikko Kujala
Haloo! Tässä on Veikko ”@Veikko_VeikkoKujalla_Kujala” Kujala, joka on myös toinen
teidän maisterifuksien tutoreista. Veikko tietää kaiken koulutuspolitiikasta, opetuksesta
ja meidän tutkintojutuista, onhan hän sentään kiltamme hallituksen opintovastaava.
Mikäli edellinen lause ei juurikaan miellyttänyt korvaasi, niin ei hätää Veikko hoitaa
nää jutut. Tutorina veikko on toiminut jo aikaisemminkin kandidaattifuksien ohjaajana
ja esi-isänä, joten huolien ja murheiden sattuessa ota yhteyttä Veikkoon. Toisaalta, se
toinenkin maisteritutor on kans kai ihan kiva. Tämän kaiken lisäksi Veikolla on yli-inhimillisiä supervoimia, jotka mahdollistavat nukkumisen lähes kaikissa maapallon olosuhteissa. Sitten kun fuksit tuutte nii muistakaa sanoo veikollekkin moi.
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TEKvastaavan tervehdys!
Heippa ja tervetuloa opiskelemaan munkin puolesta! Alkuun onnittelut kaikille mahtavasta valinnasta
tulla opiskelemaan TTY:lle. Tampereen teekkarikulttuuri on yksi hienoimmista asioista, joihin olen
elämäni aikana törmännyt. Täällä pääsee todenteolla toteuttamaan itseään erilaisten projektien,
järjestötoiminnan ja harrastusten parissa ja vielä
aivan mahtavassa porukassa. Itsekin toimin erilaisissa järjestöissä jo neljättä vuotta, nyt mm. MIKin
TEK –vastaavana. Mikä ihmeen TEK? No TEwK eli
Tekniikan akateemiset on meidän tekniikan alan
opiskelijoiden ja ammattilaisten oma etu- ja palvelujärjestö, jonka jäsenyys on opiskelijoille täysin
ilmainen koko opiskelujen ajan.
Teille opiskelijoille TEK näkyy muun muassa seuraavilla tavoilla:
•
Tukee työnhaussa ja antaa siihen hyviä
vinkkejä
•

Tukee ja opastaa työelämässä

•

Opiskelijoiden edunvalvonnassa

•
Sponsoroi erilaisia tapahtumia (=grillaa
makkaraa)
•

Jäsenedut, kuten lehdet ja alennukset

TEKin jäseneksi voi halutessaan liittyä jo ennen
opiskelujen alkamista netissä (https://www.tek.fi/
fi/jasenyys/opiskelijajasenyys) tai syksyllä kampuk-
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sella. Jos tulee kysymyksiä aiheeseen
liittyen tai muuten vaan niin eikun yhteyttä muhun!
Nähdään orientaatioviikolla!

Terveisin
MIKin TEK-kiltayhdyshenkilö
eli KYHI
Jenna Suoranta
jenna.suoranta@student.tut.fi

Tervetuloa kesätappoon!
Noniin, noniin. Älkää uudet lukijat ja termiin ensimmäistä kertaa törmäävät käännä
päätä jo tässä kohtaa, vaikka nimellisesti tämä vähän pahemman luokan keskikesän
rituaalilta kuulostaakin.
Te kaikki niin uudet kuin vanhat opiskelijat olette tervetulleita Materiaali-insinöörikillan kesätapaamiseen 27.-29.7.-18. Sijaintina on Kuivajärven rannalla oleva Sahrapirtti,
osoitteessa Sahrapirtintie 30, 31300 Tammela.
Mökin varusteluun kuuluvat mm.:
• Sauna ja pesutilat
• Keittiö (liesi, mikro yms.)
• Grillikatos
• Sähköt
Tarkemmin tietoa varustuksesta saa:
http://www.hamewiki.fi/wiki/Sahrapirtti
Mökissä EI OLE vuodepaikkoja, joten mikäli haluat nukkua edes jokseenkin mukavasti
niin ota mukaasi oma patja, makuualusta tms. Ota myös mukaasi tarpeeksi ruokaa ja
juomaa.
Mikäli tulet autolla tai tarvitset kyydin, tsekkaa KYYTISÄÄTÖ:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10073RZNpw1_AeaeWGilxFRAIPkdPW_
ygt9h5awEu-GE/edit?usp=sharing

Löydät materiaali-insinöörikillan sivuja
tutustumiseen
• Kotisivuilta - http://materiaali-insinoorikilta.fi/
• Facebookista - Yhteisösivu Materiaali-insinöörikilta
• Instagrammista - @materiaali_insinoorikilta
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