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Kannen kuva: Jaakko Tapiola

Pääkirjoitus
Onnittelut kaikille opiskelupaikasta ja loistavasta valinnasta!
Opiskelu ja etenkin fuksivuosi on ihmisen parasta aikaa ja siitä
kannattaa ottaa kaikki irti. TTY:llä on loistavat mahdollisuudet
tutustua uusiin ihmisiin, viettää vapaa-aikaa hyvässä seurassa ja
siinä sivussa myös harrastaa liikuntaa monipuolisten liikuntamahdollisuuksien parissa, joista myöhemmin lisää tässä lehdessä.
Kannattaa kuitenkin muistaa myös opiskella!
Tämän lehden tarkoitus on esitellä teille tutorit, jotka ohjaavat teitä fuksivuoden läpi vankalla kokemuksella ja helpottaa
opiskelujen aloitusta antamalla tietoa opiskelusta ja ensimmäisen
viikon tapahtumista. Koulun aloittamista ei kannata jännittää,
kaikki löytävät varmasti kavereita, kunhan vain on aktiivisesti
mukana, eikä jää solukoppiin jumittamaan! Ensimmäisten viikkojen informaatiotulva voi tuntua vaikealta niellä, mutta kokemuksesta voin sanoa, että kyllä ne asiat jäävät ajan kanssa mieleen.
Käykää ihmeessä tutustumassa killan kotisivuihin
www.materiaali-insinoorikilta.fi ja tykkäämässä facebook
sivusta www.facebook.com/materiaaliinsinoorikilta. Kannattaa myös rohkeasti lähteä killan
kesätapaamiseen Villa Toniin Tampereella 25.-27.7. ! Tapahtuma fac-

ebookissa: Materiaali-insinöörikillan
kesätapaaminen. Tietoa Villa Tonista:

http://www.uta.fi/tukisaatio/majo
itusta/toni.html. Kesätappo on loistava mahdollisuus ottaa varaslähtö
opiskelijaelämään ja tutustua teekkareihin!
Iloista ja jännittävää fuksivuotta ja tulevia opiskeluvuosia kaikille!!!
Teemu Sillanpää
Päätoimittaja 2014
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Puheenjohtajan palsta
Hei kaikille!
Onnea opiskelupaikan saamisesta ja varsin erinomaisesta
valinnasta!
Olen Iina Neuvonen, Materiaali-insinöörikilta MIKin puheenjohtaja vuosimallia 2014. Olen
6. vuoden opiskelija Puheenjohtajana tehtäväni on ohjata
kiltamme hallitusta ja kiltaa vakain ottein sekä edustaa kiltaa
erinäisissä tilaisuuksissa.
Kiltahan tarkoittaa samaa kuin
opiskelijajärjestö, eli MIK on
materiaali-insinööriopiskelijoiden ainejärjestö TTY:llä. MIKkiläiset kantavat haalareissaan uljasta viininpunaista väriä, kauneinta kaikista 12 killasta.Ylioppilaskunnan alaisen killan tehtävänä on valvoa opiskelijoidensa
etua sekä osaltaan järjestää sitä
kuuluisaa teekkarielämää. MIK
järjestää jäsenilleen esimerkiksi
excursioita (yrityksien ja opiskelijoiden tapaamista ympäri
Suomea), leffailtoja, sitsejä (akateemisia pöytäjuhlia), bileitä sekä saunailtoja. Kilta myös liikuttaa jäseniään sählyvuoroilla ja
muissa liikuntatapahtumissa!

Fyysisesti kiltahuoneemme sijaitsee TTY:n Konetalossa, tutorit tuovat teidät kyllä käymään! Kiltahuoneessa voi tavata muita kiltalaisia, ryystää kahvit luentotauolla tai tulla vaan
rentoutumaan Aku Ankkaa lueskellen. Kiltaan ei ole pakko
liittyä, mutta edullisen jäsenmaksun (4,20e/vuosi) ja siitä
saatavien etujen takia suosittelen liittymistä kaikille :)
Kannattaa myös tutustua nettisivuihimme www.materiaaliinsinoorikilta.fi, josta voitte
saada tietoa ja vinkkejä killan
toimintaan ja muuhunkin.
Tavataan kesätapaamisessa tai
viimeistään syksyllä!
Terkuin<3
Iina
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Fuksikapteenin ja
-perämiehen tervehdys!
Heipparallaa! Hurrrrjasti onnea sinulle opiskelupaikasta! Ihan
huippua! Tervetuloa viettämään hauskoja aikoja ja kohtaamaan
uusia seikkailuja upeassa yliopistossamme!
Tässä teille esittäytyvät varmasti tutuksi tulevat
fuksikapteeni Ansku sekä fuksiperämies Anni-Lotta. Me autamme
teitä tutustumaan teekkarielämän saloihin ja opastamme kun
opastusta tarvitsette. Järjestämme myös hulvattomia tapahtumia
ja pidämme hauskaa teidän kanssanne unohtumattomana fuksivuotenanne. Meitä voi myös aina repiä hihasta jos asiaa tai kysyttävää tulee (ja vaikka ei tulisikaan niin repikää ihmeessä!)
Ansku aloittaa nyt kolmatta vuottaan materiaalitekniikan
parissa, ja nauttii siitä täysin siemauksin. Hän toimii teidän fuksikapteeninanne matkallanne fukseista teekkareiksi.
Anni-Lotta aloittaa toista vuottaan MIK:illä. Hän toimii
fuksiperämieshommien lisäksi myös yhtenä tutoreistanne. Lisää
Anni-Lotasta voitte lukea myöhemmiltä sivuilta.
Fuksivuosi on yksi elämän parhaista ja jännittävimmistä
vuosista. Se on vuosi, jota koskaan et tule kokemaan samanlaisena uudelleen. Fuksina koet uusia jännittäviä ja samalla unohtumattomia asioita sekä tapaat mahtavia kavereita, joiden kanssa
voit luoda loppuelämän kestäviä ystävyyssuhteita. Älä siis turhaan jännitä, vaan nappaa koulureppu elokuussa selkääsi ja tule
pitämään hauskaa kanssamme!
Anna-Leena ”Ansku ”Lehtonen,
anna-leena.lehtonen@student.tut.fi , 050-5281530
Anni-Lotta Poussa,
anni-lotta.poussa@student.tut.fi, 050-3066443
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Jos jokin asia vaivaa tai mietityttää, ota meihin rohkeasti
yhteyttä. Vastaamme mielellämme kysymyksiinne ja kuulemme
teistä jo ennen koulun alkua!
Ja niin hei tosiaan! Tänä vuonna materiaali-insinöörikillan
kesätapaamista vietetään 25.-27.7 Villa Tonissa.Tule siis rohkeasti
paikalle tapaamaan muita Mikkiläisiä ja saamaan esimakua siitä
mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Nähdään siellä!

Ansku

Terveisin
Ansku ja Anni-Lotta

Suvi Harju

Moi mä oon Suvi ja oon paljasjalkainen tamperelainen. Olen hurmaava punatukkainen tutor ja haen fuksia tositarkoituksella. Kiireisten ja vastuullisten koulutehtävieni vastapainoksi vietän vapaa-aikani puntilla,
power napeilla tai kaupungin sykkeessä. Tykkään
koodata. En ole nähnyt tervettä päivää syntymän jälkeen. #bilehile #tinder #urheilija
Hei, olen Ansku Mäntsälästä. Olen hajuton ja mauton,
hiljainen seinäruusu, jonka
löytää yleensä yksin nurkasta. #kumiankka #MuKava #unicorn

Suvi ja Ansku

Anniina Aitalaakso

Nelli Palmu
Heips, oon Nelli ja pääsin pakoon Kemistä vuosi sitten.
Jos etsit seuraa, mut löytää
aina jatkoilta tai kiltahuoneelta, mutta ei jatkoilta kiltahuoneella. #nellikadoksissa
Nelli

Tutorit 20142015
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Henna Koivula

Heini Järvinen
Moikka, olen Heini ja kotoisin
Vilppulasta. Tykkään selata Iltasanomia Ima luennoilla ja huomioin erityisesti kuninkaalliset
ja pulut. Katselen riehakkaita
elokuvia yön pikkutunneilla.
#orion

Henna ja Heini

Anniina Ilomäki
Heippahei, olen Ninni. Olen
Tampereella syntynyt ja kasvanut pieneksi eli tunnen kaupungin kuin omat taskuni. Seesteinen ja rauhallinen, pidän tähtien
katselusta ja rau-hallisista kuutamokävelyistä. Harrastan luonnonvakioiden mieleenpainamista. #setoinenAnsku #koulutuskesken
Anniina

Tutorit 20142015

Hei vaan, olen Henna. Olen Virroilta kotoisin ja kaadan
karhuja. Öisin harrastan otavan bongausta. #puuttuvapalanen
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Tutorit 20142015

Noora Leikari

Noora Hytönen

Noora

Moi, mä ole Noora ja tuun
Raumalt. Masentunut satakuntalainen siis. Tykkään leipoo ja
käyd salil. Mul o kans koira.
Juon liikaa limsaa. Oon hyvä
hukkaa tavaroi. #laukkuhukassa

Teemu Hurmerinta

Noora

Terve, moon Nopo ja tuun
Laihialta. Moon Pohojammaalta ja ylypiä siitä. Mun
miälestä kaikki on kivaa ja
kaikes on kiva käyrä. Ima
kakkonen oli kivoin kurssi.
#ben&jerry's #juhannushäät

Morjesta ja vielä kerran onnittelut pääsystänne
TTY:lle! Mun nimi on Teemu, tuleva 2. vuoden MIKkiläinen ja toimin teidän tutorinanne. Olen kotoisin
Suomen kauneimmasta kaupungista eli Turusta! Sieluntovereiden ei kannata pelätä, sillä täällä ei turkulaisia syrjitä (ainakaan fyysisesti). Meikäläiselle urheilun harrastaminen on lähellä sydäntä ja minusta saatte takuulla hyvän pelikaverin. Mainittakoon, että liikuntamahdollisuudet ovat täällä erittäin hyvät. Nauttikaa tulevasta kesästä, saunokaa ja juokaa virvokkeita. Syksyllä tavataan!
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Ilkka Pääkkönen

Ilkka

Mikko

Tutorit 20142015

Mikko Tiitola
Moro! Mikko on nimi ja materiaalit on mun juttu jo
tokaa vuotta. Maailmaan pääsin Hollollassa vuonna 1994,
mutta suurimman osan elämästäni olen majaillut Kangasalla (ellet tiennyt, Kummelit tulevat Kangasalta). Mut
yleensä löytää sieltä, missä urheillaan, oli laji sitten säbää,
futista tai lentopalloo. Musiikki on myös iso osa elämästäni urheilun lisäksi (niin, ja opiskelun). Laulelen mielelläni karaokessa milloin Sex Bombia, milloin Todella Kaunista. Joskus myös soittelen trumpettia omassa rauhassani. Hyvää fuksivuotta juuri Sinulle!

"Mro, mä oon Ilkka, toisen vuoden mikkihiiri. Ilmaannuin
Kauhajoelle vuonna 1993, ja majailin siellä kunnes vuosi
sitten siirryin Hervantaan. Harrastan aktiivisesti eri
näyttöpäätteiden tuijottelua, mutta välillä eksyn myös
kiltamme säbävuoroille töhöilemään, tai heittelemään
frisbeetä Hervannan kauniille radalle. Multa voi tulla aina kysymään apua, ja jos en osaa auttaa, niin saattepa
takaisin ainakin hämmentyneen ilmeen. Hengaan aika
paljon myös Autekkilaisten kanssa, mutta muuten olen
terve. Mukavaa fuksivuotta itse kullekin!"

Tutorit 20142015
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Vasemmalta: Juulia, Emmi,Anni-Lotta, Nella
Juulia Turunen
Tässä on Juulia, Espoon eliittiä. Juulia on ihan blondi.
Ja ihana. Juulian kotona asuu tyttökissa, jolla on pojan
nimi ja joka osoittaa rakkautensa raapimalla. Juulia
puolestaan osoittaa rakkautta hellemmin ottein. Jultsu on valmis hauskanpitoon mihin vuorokaudenaikaan tahansa. Juulilla on myös historiaa tietotekniikan
parissa, eli jos tarviset apua koodaamisessa, soita Juulille! Juulia on valmis näyttämään teille uusille fukseille
millaista on teekkarielämä, niin arkena kuin juhlana!

<3: Emmi, Juulian tutor-frendi
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Emmi Mähönen

Anni-Lotta Poussa

Tutorit 20142015

Tuo tuolla ylhäällä on Emmi. Emmi on natiivi Herwantalainen.Emmin luona saa parhaat brunssit ja muut herkut.
Emmi auttaa kaikkia, etenkin matikassa. Emmi on Suomen paras, ihan noin ylipäätään, mutta myös suunnistuksessa! Kun Emmi nauttii väkijuomia, valmiiksi korkea
energiataso nousee pilviin ja meininki on sen mukainen.
Koulutyössä Emmi on tunnollinen ja tarkka, meidän
kaikkien pelastus. Emmi lupaa "pyhästi" auttavansa teitä
fukseja kaikissa eteen tulevissa pulmatilanteissa.
<3: Juulia, Emmin tutor-partneri

Tämä tässä on teidän fuksiperämies Anni-Lotta, tuttavien kesken Anni. Annin kanssa ei kannata väitellä jos on
huono häviäjä, sillä Anni voittaa aina.Anni ei syö Big Mac
hampparia, eikä juo (enää!) absinthia. Anni on kotoisin
synkästä Parkanosta, mikä selittää paljon. Jos Annia ei
näy koululla, niin hän on harrastamassa koiriensa Myy
Myllerssonin ja Hilma Hilmuisen kanssa. Ne ovat ihania.
Teidän fuksien kannattaa kysyä Annilta, jos jokin vaivaa,
koska hän tietää kaikkeen vastauksen.
<3: Nella,Annin tutor-kaveri
Nella Tyynelä

Tässä on Nella. Nella on täydellinen tyttö Jyväskylästä.
Nella juo kuin merirosvo ja syö kuin hevonen. Jos haluat juoda merirosvojuomia (pelkkää absinthia ja rommia)
ja syödä koska tahansa, Nella on aina valmis! Nella rakastaa laskettelua ja täysiä skibaamista. Nellan kanssa
voi viettää teehetkiä koska tahansa. Nella on myös
Suomen nopein herääjä. Nella lupaakin soittaa tarvittaessa herätyspuheluita teille fukseille. Ehkä jopa tukea
muissa ongelmissa
<3: Anni, Nellan tutor-ystävä
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Fanny Ylä-Mononen

Tutorit 20142015

Olen reilu kaksikymppinen 3.
vuoden teekkari ja opiskelen
samalla myös AMK:ssa agrologiksi. Olen ilmeisesti hyvä myymään meidän wappulehti Tamppia, sillä olen sijoittunut myyjäkilpailussa fuksivuonna ja 2.
vuonna TOP5 parhaan joukkoon. Kesällä minut todennäköisesti löytää lantatalikon varresta Virroilta, sillä työskentelen maatalouslomittajana. Minuun voi Fanny
olla yhteydessä
fanny.ylamononen@gmail.com mikäli opiskeluihin,
Tampin myyntiin tai opiskelija-aktiviteetteihin tarvitaan
apua :)
Hanna Isosalo
Hei uudet maisterifuksit! Olen Hanna, jo pari (...) kertaa 21 vuotta täyttänyt Vaasasta Tampereelle päätynyt
materialistiteekkari. Ensimmäisen vuoteni TTY:llä vietin toisen koulutusohjelman hellässä huomassa, ja hieman myöhemmin vaihdoin virallisesti materiaalitekniikan opiskelijaksi. Opiskelujen lisäksi koululla tulee kulutettua aikaa kilta- ja kerhotoiminnan parissa, tärkeimpänä pestinä hoidan Materiaali-insinöörikillan tiedotusta sähköpostispämmin ja erinäisten sivujen päivittämisen muodossa. Jäljelle jäävät vapaa-aikatunnit
kuluvat yleensä joko urheillen (lajit missä ei tarvitse
palloja tai mailoja), tai laadukkaiden viihdeohjelmien
parissa (paras sarja ikinä: alkuperäinen amerikkalainen
Biggest Loser <3). Nähdään syksyllä!
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Stiina Kinnunen

Tutorit 20142015

Moikkamoi, oon Stiina, 4. vuoden mikkiläinen ja 3. vuoden tutori, joka ei vaan saa tarpeekseen kivuuksista.
Niinpä oikeastaan aika sopivaa että tänä vuonna tutoroin
nimenomaan maisterivaiheen fukseja. Kaikenlaista on
opiskeluajoista jo huppuun tarttunu killan hallitustoiminnan, rientojen ja huikeiden opiskelukavereiden kautta. En
malta taas yhtään oottaa et saan tutustuu teistä jokaiseen ja näyttää miten kukin teistä sais opiskeluajastaan
eniten irti! Tutorina haluaisin olla ihminen jolle uskaltaa
aina soittaa, oli mielessä ihan mitä vaan :p

Stiina
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Kampus liikuttaa
Heipparallaa
Tervetuloa TTY:lle te uudet materialistit fuksivuottanne rellestämään. Jos orientaatioviikon jälkeen konetalon portaat saavat sinut hengästymään ja vanhat kähmyt täyttävät hissit yli painorajoitusten, suosittelen tutustumaan kampusalueen loistavaan liikuntatarjontaan, joka on Suomen korkeakoulujen parhaimmistoa.
Lukuina liikuntatilat sisältävät Tamppi-areenalla 1000 m2 palloiluhallin, kaksi kuntosalia, joiden koot ovat 150 m2 ja 240 m2, 350
m2 ryhmäliikuntasalin ja koulun pommisuojassa eli bommarissa
on kaksi pientä sählykenttää, kiipeilyseinä sekä tatami. Ja vaikka
asuisit keskustassa, voit Unipoli sportin kautta päästä käyttämään
myös TAY:n ja TAMK:n liikuntatiloja. Nämä kaikki on käytössäsi
vain 60 eurolla vuodessa. Tämä 60 euroa antaa kulkuoikeudet
Tamppi-areenalle ja täten voit käydä vaikkapa ryhmäliikuntatunneilla, kuten suosituissa Pumpissa tai Sweatissä. Liikuntatarjonta
ei suinkaan jää tähän, vaan yliopistolla toimii X määrä liikuntakerhoja kuten salibandyn Soittorasia ja SBS Tamppi, kiipeilykerho Tekiila, karaten harrastajien Gakusei, futsaliin ja jalkapalloon erikoistunut AC Estudiantes, sekä lukuisia muita. Itsekin koen välillä
edelleenkin yllätyksiä siitä kaikesta mitä liikuntaa voi yliopistossamme harrastaa, löytyypä täältä myös skeittirampit sisätiloista.
Materiaali-insinöörikillalla on myös omat liikuntavuoronsa, keskiviikkoisin pääsee lentopalloa ja koripalloa pelaamaan Tamppiareenalle ja viikon ehdoton kohokohta on perjantain killan oma
säbävuoro bommarissa, joka toimii myös maailman parhaana krapulan tappajana. Käydään myös säännöllisen epäsäännöllisesti
muitakin liikuntalajeja kokeilemassa kuten frisbeegolfia. Jos teille
tulee mieleen jotain liikuntaan liittyvää, niin minut löytää helpoiten joko kiltahuoneelta tai perjantaina säbästä, ehdottakaa
uusia liikuntamuotoja niin niitä sitten yritetään mahdollisuuksien
mukaan järjestää.
Teemu Vastamäki
MIK:n liikuntavastaava 2014

Killan kesätapaaminen @Villa Toni,Tampere 25.-27.7.

Orientaatioviikon ohjelmaa:
Ma 18.8.
Uusien opiskelijoiden vastaanottotilaisuus @Festian iso sali, klo
9.15-10.00
Opintosuunnan tervetulotilaisuus @K1702, klo 10.15-12.00
Ti 19.8.
Opiskelu on POP! @Festian iso sali, klo 13.15-14.30
Laajan Kemian info @Festian iso sali, klo 15.00
Ke 20.8.
Infotilaisuus TTY:n kampuksen palveluista ja opiskelusta
@Festian iso sali, klo 10.30-11.30
Kielten opiskelun infot kielikeskuksessa
To 21.8.
Tietoa ja turvaa -info @Festian iso sali, klo 14.15-15.00
Ma 25.8.
Tutkinto-ohjelman infotilaisuus @K1705, klo 12.15-14.00
Lisäksi luentojen jälkeen ja iltaisin mm. tutustutaan kampukseen
tutorryhmissä ja vietetään tutoreiden ja killan järjestämää aikaa,
joten kannattaa varautua myös siihen, ettei iltaisin ehdi
lorvimaan kotona!

www.materiaali-insinoorikilta.fi
www.facebook.com/materiaaliinsinoorikilta

