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Kuuletko Hervannan kutsuvan?

A

urinkoiset tervehdykset jokaiselle Tampereen teknilliseen
yliopistoon opintielle astuvalle fuksille sekä fuksinmieliselle.
Tampere on loistava paikka asua
sekä opiskella. Tämän pystyn sanoa
puhtain sydämin etelämmästä tänne
järvien kehtoon muuttaneena. Siitä ei ole pitkäkään aika, kun allekirjoittanut päätoimittaja tänne muutti
opiskelemaan tietämättä juurikaan
yhtään paikkakuntalaista ennakolta.
Eksyneenä ei tarvinnut kauaakaan
olla, sillä pian ystäviä löytyi omasta tutor-ryhmästä ja pian muutkin
MIK:läiset olivat kuin yhtä perhettä.
Älkää antako vanhempien opiskelijoiden teekkaroituneiden ulkomuotojen pelästyttää, olemmehan ihmisiä siinä missä tekin.
Monelle opiskeluiden perään
muuttaminen on samalla itsenäistymisen vaihetta elämässä. Itselle lankeavat vastuut opiskeluiden ja muun
suhteen vaativat totuttelua, mutta
hyvä on muistaa vanhan neuvon:
Hervannasta löytyy kaikki tarpeellinen. Teille tarjotaankin ylivertaiset
mahdollisuudet viettää hauskoja
hetkiä erilaisten tapahtumien ja saman henkisten ihmisten kanssa, mikäli niihin vain uskalletaan tarttua.
Olkaakin rohkeita ja muistakaa etsiä
omaa paikkaanne myös kiltatoiminnan ulkopuolelta. Tarjolla on harrastekerhoja valkokuvauksesta elektroniseen musiikkiin.

Entä mitä voisin sanoa omasta fuksivuodestani? Alkuun pelotti
ja jännitti, mutta ei aikaakaan, kun
näinkin hiljainen poikanen saatiin
imaistua mukaan teekkaririentoihin.
Tutorryhmäläisistä on muotoutunut
ystäviä, opiskelutovereista kavereita. Hyviä kokemuksia on ämpärintäydeltä enkä vaihtaisi hetkeäkään
pois. Haasteita on tullut eteen, mutta yliopiston suurimpia opetuksia
on opittu kyky niistä selviytymään.
Haluankin toivottaa vanhempana opiskelijana, kilta-aktiivina sekä
maisteritutorina teidät lämpimästi
tervetulleiksi ja ottavanne avoimin
mielin vastaan teille tarjotut mahdollisuudet sekä haasteet!
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Odottavin terveisin

Aleksi Virtanen

2. Päätoimittaja
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Tervetuloa joukkoomme!

nnittelut elämäsi parhaasta
valinnasta ja tervetuloa Tampereen Hervannan viininpunaiseen syleilyyn.
Materiaali-insinöörikilta, tuttavallisemmin MIK, odottaa teitä jo
kuin kuuta nousevaa. Meidän tehtävämme kiltana on yhdistää kaikki
materiaalitekniikan opiskelijat TTY:llä ja valvoa teidän etujanne sekä
järjestää mitä mahtavampia tapahtumia ja tekemistä teille. Näkyvin jäsenpalvelumme on kiltahuone, jossa
voit nauttia kahvikupposen jos toisenkin päivän aikana, opiskella tai
viettää rennosti aikaa sekä tutustua
kaikkiin mikkiläisiin vuosikurssista ja
iästä riippumatta. Muistakaa maksaa
kiltamaksu samalla ylioppilaskunnan
jäsenmaksun kanssa niin pääsette
nauttimaan kaikista meidän tarjoamista jäsenpalveluista!
Käyppä jo nyt tykkäämässä
Facebookissa sivusta Materiaali-insinöörikilta ja seuraa meitä myös
instagrammissa (materiaali_insinoorikilta). Tuleva vuosi tulee todennäköisesti olemaan elämäsi vauhdikkain ja tapahtumarikkain. Tulet myös
oppimaan mitä mikkiläisyys merkitsee ja tekemään paljon uusia tut-

tavuuksia. Fuksikapteenistomme ja
tutorit odottavat teitä innoissaan ja
valmistautuvat jo kiperiin kysymyksiin. Ottakaa kaikki irti tulevasta ja
nauttikaa täysin rinnoin!

Vilma Turunen

Puh. 040 7565245

Materiaali-insinöörikillan
puheenjohtaja

vilma.turunen@student.tut.fi

Ps. Tulkaahan myös käymään MIKin
kesätapossa, joka järjestetään 2830.7. Jämijärvellä!
Syksyllä nähdään!

Alun tapahtumien aikataulut
20.8. Sunnuntai
Varaslähtö n.17.00

Tule tutustumaan tutoreihin, fuksivastaaviin ja tuleviin fuksitovereihin jo ennen orinetaatioviikon alkua!

21.8. Maanantai
Avausluento

Opintosuunnan
tervotulotilaisuus

Maisterivaiheen info

Killan iltaohjelma

9.15 - 10.00
Festian iso sali (FIS)

10.15 - 12.00
K1704
Tutorit odottavat
aulassa ja ohjaavat
eteenpäin.

14.00-15.00
K1702
(Konetalon luentosali)
Vain maisterivaihessa
aloittaville

Fuksivastaavisto
vastaa jännittävästä
tekemisestä!

Opiskelu on POP!
10.45 - 11.45
Festian iso sali

Aamupala killassa

22.8. Tiistai

Laajan kemian infotilaisuus
13.30 - 14.00
Festian iso sali
infoa kemian opinnoista

23.8. Keskiviikko

Kampuksen palvelut

Kieli-info

11.45 - 12.45
Festian iso sali
Infotilaisuus
TTY:n kampuksen
moninaisista
palveluista

10.00 - 14.00
Kielikeskus
Infoa kielten
opiskelusta TTY:llä

24.8. Torstai
IT-palvelut
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9.15-10.00
Infoa opskelioiden
it-palveluista

The Ekat Bileet

Hiukkasen järjestämät syksyn
ensimmäiiset bileet tutoreille
ja fukseille! Etkot tutorien
luonna

Killan iltaohjelmaa

25.8. Perjantai
Killan päiväohjelmaa

Killan iltaohjelmaa
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Fuksivastaavat esittäytyy

Fuksivastaavat esittäytyy

Rakkaat fuksivastaavamme

Keitä fuksivastaavat ovat? Mitä he
tekevät? Lyhyesti sanottuna fuksivastaavat huolehtivat teistä enismmäisen opiskeluvuotenne aikan sekä
järjestävät mahtavia tapahtumia
teidän iloksenne! Laitoimme heidät
vastaamaan muutamaan tärkeään
kysymykseen, jotta saatte jo etukäteen vähäisen vihiä
millaisten
henkilöiden
kanssa tulette aikaanne
viettämään.

Fuksivastaaville esitetyt kysymykset:
1. Kuka olet ja mitä teet?
2. Mitä kautta päädyit TTY:lle toteuttamaan materialistista maailmankuvaa?
3. Mihin fuksivastaavia tarvitaan ja
miksi TTY:n fukseilla on niin hauskaa
fuksivuonna?
4. Fuksivuosi vielä tuoreessa muistissa
– mikä oli siisteintä/parasta fuksivuodessa?
5. Mikä oli rankinta?
6. Mitä näet kuvassa? (Yksikköympyrä, kuva vasemmalla)
7. Mitä sinusta tulee isona?
8. Mihin materiaaliryhmään kuuluisit?
9. Lempihevosurheilulajisi?
10. Mitä neuvoja sinulla on antaa
1. Olen Kaisa Mikkola, toisen vuoden opiskelija TTY:llä ja Materiaali-insinöörikillan toinen fuksiperämies.
2. TTY ollut aina ykkösvaihtoehtona jatko-opiskeluja ajatellessa ja omien mielenkiinnon
kohteiden kannalta materiaalitekniikka tuntui kaikista opintosuunnista sopivimmalta.
3. Kaikkien kiltojen fuksivastaavat järkkäilevät yhdessä tapahtumia ja toimintaa fukseille ja fuksinmielisille. Heidän tehtävänään on myös varmistaa, että fuksit pääsevät wapun päätteeksi koskeen dipattaviksi. Fuksiwuosi on mahtava, koska TTY:llä on niin hyvä
meno ja etenkin fuksiwuonna on mahdollisuus tutustua niin moneen saman henkiseen
tyyppiin ja saada paljon uusia kavereita. Näiden uusien tuttavuuksien kanssa on sitten
parasta pitää hauskaa miljoonissa TTY:n järkkäämissä tapahtumissa.
4. Kaikkiin oman killan ja muidenkin kiltojen tyyppeihin tutustuminen, TTHP:n laskettelureissu Alpeille, wappuna jäynääminen ja härwelin rakentelu ja totta kai koskeen meneminen parhaiden kavereiden kanssa ja sen jälkeinen kastesauna.
5. Rankkaexcu, nimimerkillä äänilähtiolemattomiin. Myös wappuna aamuverryttelyyn
herääminen toimi hyvänä koettelemuksena.
Vinkkinä fuksit: yrittäkää wappuna nukkua AINA kun on mahdollisuus!
6. Aaah trigonometriaa, lempi juomaani!
7. Beyoncé, ja toivottavasti tämän lisäksi myös tekniikan DI.
8. Komposiittimateriaalit, koska olen tuloksena enemmän kuin osieni summa.
9. Vesikeppihevospoolo, koska lajin vaikeus viehättää.
10. Yrittäkää olla mukana aktiivisesti alusta asti. Ekat viikot voi tuntua raskailta, kun on
paljon uutta tietoa ja uusia ihmisiä. Jos vain jaksaa alussa pysyä porukan mukana, palkitaan se sitten loppuvuodesta runsain mitoin! :)

1. Olen Mikko ja olen Fuksikapteeni
2. Lahesta tänne tupsaannuin opiskelemaan jotain, mikä yhdistäisi kivasti fysiikkaa ja kemiaa.
3. Fuksivastaavat järjestää kaikkee kivaa
fuksien päänmenoks ja ohjastaa fuksit
kohti koskea ja teekkariutta
4. Kyllä vieläkin huippuhetkiä oli nousta
ensimäistä kertaa kastekorissa ylös ja alas
koskeen.
5. Budjettiedari kuumeessa, kaikkea sitä
tekeekin superfuksiuden eteen.
6. Tästähän selvästi nähdään, että laskimet voidaan jättää kotiin matikan kursseilla.
7. Suurfuksisarvinen, tai no olen jo.
8. Ehdottomasti polymeereihin, koska ristisilloitumalla muiden teekkarien kanssa
olen lujempi.
9. Keppihevospoolo
10. Älkää katuko sitä, ettette lähteneet
mukaan. Pitäkää hauskaa, tutustukaa,
naurakaa ja riemuitkaa, sillä toista fuksivuotta ei tule.
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Fuksivastaavat esittäytyy

1. Olen Wiljami ja kerron huonoja vitsejä (ja
olen fuksivastaava).
2. En koskaan eksynyt pois Tampereelta,
tekninen ala kiinnosti,
kuin myös materiaalien tekstuurit. Loppu on
historiaa.
3. Fukseilla on niin
hauskaa fuksiwuonna,
koska TTY:llä on niin
paljon erilaisia tapahtumia, joita myös fuksivastaavat yhdessä järjestävät.
4. Fuksivuoden päättyminen ja teekkariksi kastaminen oli siisteintä. Lisäksi myös
Herwantaracet ja Fuksiwunderunde kuuluvat
oman fuksivuoden kohokohtiin.
5. Rankinta fuksivuodessa oli fysiikan työselosteiden (FyTy) tekeminen. Erässä FyTyssä turhautuminen oli eksponentiaalinen ajan suhteen tekemisen aikana.
6. Kuvassa näkyy yksikköympyrä. Toisaalta en välttämättä näe selkästi, ainakaan IMA1 taululta.
7. Materiaalitekniikan DI ja metallurgi.
8. Kuuluisin metalleihin, sillä omaan hyvän muokattavuuden ja korkean
kimmokertoimen.
9. Keppihevosscubasukellus, sillä tykkään viedä asiat toiselle tasolle.
10. Muodostakaa omat mielipiteet kursseista sekä opettajista ja toimikaa
sen mukaan. Lisäksi pyrkikää ennemmin ymmärtämään mitä luennoilla sanotaan sen sijaan, että kopioisitte vain kaiken, mitä taululle on kirjoitettu.
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Opintoneuvojan terveiset: tukena
ja turvana

M

oikka! Tervetuloa TTY:lle ja eri- voi aina lähettää sähköpostia ja tulla
juttelemaan. Toivottavasti nähdään kiltahuoneella, tapahtumissa sekä opintoneuvojan huoneessa!

tyisesti tervetuloa opiskelemaan
materiaalitekniikkaa! Luentojen lisäksi TTY:llä on erittäin paljon muutakin
toimintaa, joista tulette kuulemaan tutoreitanne ihan ensimmäisistä päivistä
lähtien. Tutorit opastavat alkuun myös
opinnoissa, minkä lisäksi hommassa
auttaa muun muassa opintoneuvoja
eli minä. Materiaalitekniikan lisäksi tiedekunnassamme voi opiskella kone- ja
automaatiotekniikkaa, ja näiden alojen
opiskelijoita tulettekin näkemään luennoilla aluksi paljon.
Opintoneuvoja auttaa opiskelijoita
erilaisissa opintoihin liittyvissä asioissa,
kuten henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin teossa ja tarkastuksessa, neuvoo kurssivalinnoissa ja ohjaa
tarvittaessa eteenpäin opintosuunnittelijalle, -psykologille tai -ohjaajalle.
Opintoneuvojan tavoitteena on, että
opiskelijat tietävät mitä kuuluu opiskella ja milloin, kuinka opiskelija voi
itse suunnitella opintojaan ja millaisia
sivuainevaihtoehtoja meiltä löytyykään.
Opintoneuvojalla on myöhemmin
ilmoitettavat päivystysajat lukukausien
aikana, muuta niiden ulkopuolellakin

Hyvää loppukesää ja nähdään syksyllä!

terveisin opintoneuvojanne

Suvi Harju

Suvi Harju

opintoma@tut.fi

Opintoneuvoja

Huone: K2202A
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Juho Kokko
Juho on 24 vuotias Kuopiosta kotoisin oleva kaveri, joka lähtee mielellään
mukaan
tapahtumaan
kuin tapahtumaan. Jos Juhoa ei kuulu tapahtumiin
on ihan hyvä vaihtoehto
soittaa Juholle sillä hän on
hiukkasen aamu uninen.
Juho on rento kaveri jolle
on helppo mennä juttelemaan sillä Juho ei tuomitse, kerroit sitten mistä
tahansa.

Meidän rakas Paavo Peltola on pidetty killan Puuha-Pete sekä toinen maisteritutoreista. Tämä touhukas Varsinais-Suomen hervantalainen on elementissään
puuhastellessaan erinäisten killan projektien parissa. Aina kun häneltä apua pyytää, sitä saa. Kun Paavon höpötysmasiina pääsee käyntiin, se ei ihan heti lakkaa.
Mukava jutustelu onkin se minkä Paavo taitaa parhaiten henkilön, kun henkilön
kanssa ilman ennakkoluuloja. Varoituksen sanana on kuitenkin mainittava, että
tältä höpönassulta ette lyhyttä vastausta kysymykseen saa. Mikäli haluatte henkilöön tutusta paremmin, parhaiten se käy pyytämällä häneltä kyyti hänen toiseen kotiinsa – Ikean ruokalaan. Vaihtoehtoisesti häneltä kannattaa pyytää apua
ohjelmoinnissa, sillä siitä hänellä on kertynyt jo aikamoinen kokemus. Tämä tutor sekä killan evp. puheenjohtaja on jokaisen kiltalaisen pitämä lämminhenkinen, empaattinen sekä aito kanssaihminen jonka kanssa tutorparina on ilo olla!

Tomi Tamminen
Tämä tässä on Tomi. Tämä Kärkölän kinginäkin tunnettu janteri on jo 21 vuotta
tallannut näitä teitä tullakseen hakemaan samanlaista mainetta täältä Hervannan ghetosta. Tämän ilopillerin voi usein löytää kiltahuoneelta ja hänesta saa
mukavaa kahvi- ja rupattelu seuraa varmasti. Tomi on haka kemiassa, joten ota
rohkeasti häneen yhteyttä, jos laskarit jostain syystä tahtovat olla ylitsepääsemättömiä.
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Aleksi Virtanen

Aleksi Virtanen on toinen kiltamme maisteritutoreista, neljättä vuotta Tampereella ja materiaaliteekkarina viettävä runsas parikymppinen kiltamme PuuhaPete ja kiltalehtemme Modernin Materialistin toinen päätoimittajista. Aleksi on
vuosikurssinsa opiskelijoista myös kanssaopiskelijoidensa apu monen kurssin
osalta. Mikäli joku kurssi, jolla sattuu olemaan hänen kanssaan samaan aikaan,
tuottaa ongelmia, Aleksi on usein herkästi auttamassa, mikäli hänellä on aikaa ja
tietoa asiasta. Opiskelussa Aleksi on siis hyvin tukena, mutta niin hän osaa olla
esimerkiksi kasvisruokien maailmaan sukellettaessa. Lyhyesti voikin tiivistää, että
mikäli tarvitset löyhästi opintoihin liittyen neuvoja, tai muuten vaan aivan mahtavaa seuraa, tai vaikkapa mielipiteitä huonekalujen kierrätyksestä DIY-tyyliin, on
Aleksi ehdottomasti tutustumisen arvoinen Vantaalta hervantalaistunut MIKin
tutor vuosikurssille 2017.
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Tutorit esittäytyy

Tutorit esittäytyy

Matkaoppaat testissä - tutorit
esittäytyy

Paavo Peltola

Verna Vanhatalo

Vilma Marttila

Tässä on Verna. Verna on Porin prinsessa. Verna asustaa pääosin TTPO:lla mutta joskus saattaa eksyä myös
Wäinölään. Verna on tunnollinen
opiskelija ja hän käyttääkin päivät ahkeroiden kouluhommien parissa, mutta ei saa antaa Vernan vaatimattoman
päivälookkinsa hämätä, sillä kun päivä
vaihtuu iltaan, kuoriutuu Vernasta illan
prinsessa tekoripsineen kaikkineen.
Vernan erityistaitoihin kuuluu on vetää
kaljaa shotteina.

Vilma vetää charmillaa maton jopa
omien jalkojensa alta! Hän nimittäin
on parkettien partaveitsi ja jos annat
mahdollisuuden hän ottaa sinut tutkimaan tanssilattiaa hieman lähempää!
Jos tarvitset nugetin/sipsun/siipien
syönnissä kaveria niin Vilma is your
guy! Tätä topakkaa mimmiä ei varmasti kannata suututtaa nimittäin hän
myös pitää huolen siitä, että sinuun
sattuu!

Tutorit esittäytyy

Tutorit esittäytyy

Jan Takala
Jan on pieni mutta pippurinen poika Valloista. Tämä urheilullinen
äbäj toimii Jandran charmanttina
ulkonäkönä ja lihasvoimana. Jan
on aina iloinen ja valmiina kaikkeen. Jan onkin hyvin helposti yllytettävissä mukaan kaikkeen, kuten
esimerkiksi soran keräämiseen taloyhtiömme pihalta ja virpomaan
setien* oville. Jan on kuitenkin hyvin tarkka nimensä lausumisesta.
Turvallisin vaihtoehto on venyttää
nimen a:ta hyvin pitkäksi. Tämä on
myöskin hyvin koomista sen takia, että Jan ei ole kovinkaan pitkä.
Omistusmuotona kannattaa käyttää
muotoa JAAAAAAAAAAAAAAAnin.
Jan on aina valmis auttamaan kaikkia, ja pyrkii aina saamaan kaikille
hyvän mielen. Tässä hän on onnistunut useita kertoja esim. tuomalla
tutorparilleen lukemattoman määrän ruokaa.
*joku vieras mies (useimmiten vanhahko) [Wikipedia]

Sandra Mäki-Tulokas
Sandra Mäkitulokas (aka. Rouva Sanders) on minun tutorparini. Sandra on myös
Jandran aivot/se ainoa osa älynrippeitä mitä tästä kyseisestä kokonaisuudesta löytyy. Tämä välillä ehkä liikaa stressaava, mutta silti äärimmäisen huvittava
Jandran puolikas saattaa olla vaarallinen tai vaarallisen hauska riippuen unenmäärästä ja seurasta. Jos teillä tulee pyrkimys ruokkia tätä kyseistä lumikkia, niin
suosittelen ruokkimaan häntä (hese)majoneesilla pilliä käyttäen ja VÄLTTÄMÄÄN
KAIKKEA KOFEIINIPITOISTA henkenne uhalla. Sandra on myös hyvin yllytettävissä kaikkeen touhuun ja valitettavasti hyvin lahjakas yllyttämään… Mutta älkää
huoliko, sillä jos joutuisitte johonkin yllytetyksi, on hyvin suuri todennäköisyys,
että olen itse tekemässä sitä paraikaa.
Jandra kiittää ja kuittaa.
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Veikko on leppoisa kaveri, mutta älä anna suhteellisen rennohkon ulkokuoren
huijata sinua. Kyseessä on lähes yli-ihminen, joka hämmästyttää kyvyllään jaksaa yömyöhään, mikäli virvokkeita on tarjolla ja pystyy silti pitämään myös yllä
jonkinlaista aivotoimintaa. Veikolta saa usein kuulla teräviä välikommentteja
aiheesta kuin aiheesta. Menkää ja kokekaa, tutustuminen tähän henkilöön tapahtuu helpoiten yksinkertaisesti hihasta vetämällä ja jutustelemalla. Kannattaa myös kysellä hänen vehnäntäyteisistä baariseikkailuistaan, nämä mikkiläisille
tutut legendaariset tapahtumasarjat avartavat mahdollisesti maailmankuvaasi
ja saa sinut kyseenalaistamaan todellisuuden perimmäistä olemusta tai muuta
vastaavaa. Veikon kanssa kannattaa myös jutella muissakin tapauksissa, oli kyse
sitten vapaa-ajan aktiviteeteista tai martensiittisestä IMA1:n selvänäkijäkoulutuksesta.

Wiljami Rajala
Wiljami ”wiltsu” Rajala on
mansen
alkuperäiskansaa.
Wiltsu on kova suustaan,
mutta usein sieltä saattaa tulla ainakin jotain järkevää. Hän
on aina valmiina kehittämään
uusia ideoita, jotka saattavat
joskus olla jopa hyviä. Vaikka hän saattaa välillä vaikuttaa olevan täysin pihalla on
Wiltsulla yleensä selkeä visio
asioista, joita hän lähtee tekemään. Hän ei myöskään pelkää liata käsiään toteuttaessaan visioitaan. Wiltsun löytää
usein luennoilta tai pyörimästä kampuksella. Tämä manselaisen toimii fuksiperämiehenä ja näin varmasti erittäin
innokas vastaamaan kaikkiin
mikkihiirikysymyksiin.
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Kaisa Mikkola
Kaisaräp

Mun pitäs kertoo mun tutorparista
Sen kans ei anneta meiningin karista
Se on Kaisa mun homeboy Koi
Fuksit sulaa sen eessä ku voi
Kouluhommatki sil edistyy ja ku se auttaa
mua nii silmät iha vetistyy
Illal saa Kaisan kaa tanssilattiaa kuluttaa
mut joskus se vaa pönttöö pusuttaa
Ja sit sitä alkaa nukuttaa
Fuksipoikii Kaisa läksyttää samal ku Valtokoira vaa taustal räksyttää
Meistä kahest Kaisa on pomo
Ku mä vaa joku taustahomo
Blondi tukka ja pyllyki nii lihaisa
Ei mikää kuihtunu kukka, se on se MIKin
Kaisa
En keksi enää mitää mikä rimmaa mut
kattokaa ny hei tota gimmaa

Valto Moisio
Tässä on Valto. Jo orientaatioviikolla keksitty lentävä lause, ”where is waldo”, kuvaa tämän iloisen vesselin elämäntapaa edelleen. Valtosta voi tehdä havaintoja,
vähän milloin mistäkin. Kuitenkin todennäköisintä on, että löydät tämän tutorin
joko: Reaktorista lihapullilta, Newtonista lihapullilta, Sååssista siiviltä, Hertzistä
lihapullilta, kirjastosta nukkumasta, labrasta kokispulloon nojaamasta, kotisohvalta yöllisistä änäreistä ja joskus jopa matikan laskareista kirjoittamasta taululle
kissankokoisin kirjaimin. Tältä tutorilta ei optimistista asennetta puutu ja Valto
on aina takuuvarmasti valmiina kaikenlaiseen hauskanpitoon ja usein myös vakavaan opiskeluun. Protip; mikäli sinulla on vaikeuksia hurmata joko tanssilattialla tai navetassa, kannattaa ehdottomasti kääntyä tämän tutorin puoleen. Hänen
vartalonsa taipuu tanssiliikkeeseen kuin liikkeeseen.

15

Tutorit esittäytyy

Tutorit esittäytyy

Veikko Kujala

Tutorit esittäytyy

Perttu Kauppi

Perttu on oikea suomalaisen miehen perikuva,
nauttien hyvästä oluesta
sekä maukkaasta makkarasta ja samalla ihaillen Lammin jylhiä metsiä
sekä aavoja peltoja. Sitten kun hän palaa takaisin Tampereen parhaalle
lähiölle Hervantaan, ryhtyy hän heti kättelyssä
ankaraan
integrointiin
sekä fysiikan kaavojen
pyörittelyyn. Urheilevia
fukseja vastaan voi Perttu kävellä Bommarissa
sählyvuoron aikana tai
talvella
Ahvenisjärven
kentällä lätkäkamat mukanaan. Toisaalta voit
bongata Pertun muun
porukan kanssa teekkarisaunalta osallistumasta
erään sivistynyttä akateemista beer pongia.
Jos siis olet yhtään aktiivinen fuksivuonna, niin
tämä luotettava sekä
rehellinen tutor-ryhmän
kolmasosa tulee sinulle
pakosta tutuksi.

H

Joonas Hautaoja

Tämä Porin komistus on hauska, puhelias ja yllätyksiä
täynnä, eli jutut eivät ainakaan lopu kesken. Loistavaa juttuseuraa, vaikka välillä jutut on mitä on, niin silti tarinoita
riittää. Joonaksen tunnistaa mukavan lompsuvasta kävelytyylistä. Joonas on kaikessa mukana. Oli sitten kyse killan
sählyvuorosta tai vuoden parhaimmat bileet, löydät Joonaksen sieltä. Urheilu on Joonaksen erityisalaa, varsinkin
killan bommari sählyvuorolla Joonas yleensä pesee kaikki
muut. Joonasta kannattaa tavoitella iltaisin, sillä herätykset tuppaavat aina venähtämään. Neuvoa kannattaa kysyä,
varsinkin jos kyseessä on Hervannan ruokapaikat, sillä ne
Joonas tuntee ne kuin omat taskunsa.

Jani Jokela

Jani Jokela, Mänttä-Vilppulan lahja MIK:lle. Iloinen ja lähes aina hymyilevä Jani on pelikenttien työmies, joka on voimavara tiimissä kuin tiimissä aina hervantapeli ja FuksWundeRunde joukkueesta bommarin säbäkentille. Jani on ollut kouluhommissa tunnollinen oppilas ja menestynyt kurssilla kuin kurssilla oikein mallikkaasti, joten Janilta on
hyvä kysyä kiperimpiinkin pulmiin neuvoa. Aina iloinen ja pirteä Jani on aina helposti
lähestyttävissä, eikä ole mitään syytä olla kysymättä mitään kysymystä, mikä vain mieleen juolahtaa. Kampukselta Janin löytää omien luentojensa lisäksi helposti kuntosalilta
ja killan muista urheilutapahtumista. Jani on tunnistettavissa leveästä hymystä ja ladonovenlevyisistä hartioista. P.S. Juuri tätäkin juttua kirjoittaessa minua pyydetään mainitsemaan, että Janilla on kampuksen söpöin hymy.
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TEKvastaavan tervehdys

eippa 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 kolmatta
vuotta, nyt mm. MIKin TEK –vastaavana. Mikä
ihmeen TEK? No TEK 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:
o Tukee työnhaussa ja antaa siihen hyviä vinkkejä
o Tukee ja opastaa työelämässä
o Opiskelijoiden edunvalvonnassa
o Sponsoroi erilaisia tapahtumia (=grillaa makkaraa)
o Jäsenedut, kuten lehdet ja alennukset
TEKin jäseneksi voi halutessaan liittyä jo ennen opiskelujen alkamista netissä (https://www.tek.fi/fi/jasenyys/opiskelijajasenyys) tai syksyllä kampuksella. Jos tulee kysymyksiä aiheeseen liittyen tai muuten vaan niin eikun
yhteyttä muhun!
Nähdään orientaatioviikolla!
Terveisin

Jenna Suoranta
Jenna Suoranta

jenna.suoranta@student.tut.fi

MIKin TEK-kiltayhdyshenkilö eli
KYHI
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Welcome to Herwood!

eippa vaan! Tiedätkö minne oletkaan päätynyt opiskelemaan?
Hervanta (Herwood, Herwanta) on
Tampereella oleva lähiö, jossa asuu
noin 24000 asukasta. Se on yksi Suomen suurimmista ja tunnetuimmista
lähiöistä (tuskin kaunein), mutta se
on myös palkittu aikanaan Suomen
toimivimmaksi lähiöksi. Herwannasta löydät useiden päivittäistavarakauppojen lisäksi lähes kaikkea
myyvän Sauli Cityn sekä lähes 10000
työpaikkaa. Sekä tietysti rakkaan
TTY:mme.
Hervannasta on liikkeellä kaikenlaista legendaa, mutta opiskelija-ajan
asumispaikkana se on lähes voittamaton! Välittömästä läheisyydestä
löydät useita lenkkipolkuja, kolme
eri uimapaikkaa, frisbee golf -radan,
muutaman liikuntasalin, talvisin hiihtoladun, laskettelukeskuksen, mäkihyppytornin ja paljon paljon muuta. Lisäksi yliopistolle on toistaiseksi

Konetalo, TTY:n vanhin kampusrakennus

Hervannan kirjasto

pääsy kaikilla opiskelijoillamme vuorokauden ympäri. Kulkulupien avulla
pääset tietokoneluokkiin työskentelemään milloin sinulle itsellesi sopii
ja viettämään vaikka vapaa-aikaasi.
Lisäksi kampuksella tarjotaan puitteet esimerkiksi 3D-printtaukselle,
laserleikkurin käyttöön, moottorikerhon tallille, kiipeilyseinälle,
sählykentille,
skeittirampille, bändikämpille ja
suurta osaa
niistä pääset
käyttämään
ilmaiseksi tai
lähes ilmaiseksi!

” Herwanta ei
välttämättä
ole kaunis,
mutta tämä
betoninen lähiö
on todellakin
käytännöllinen!”
Mikontalo, pohjoismaiden suurin opiskelija-asuntola

Miika Koivunen, N. vsk
Olen toinen Modernin materialistin päätoimittajista 2017 ja jos koet tai näet jotain,
jota haluaisit lehdessä nähdä niin ota
reippaasti yhteyttä!

Kauppakeskus DUO toimii Hervannan keskipisteenä
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