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AAllkkuuttee rrvvee hhddyyss ttoo iimmiittuukkssee llttaa

Tervehdykset täältä MIKin kiltalehden toimituksesta, uusi opiskelija!
Olen Roosa ja vastaan tänä vuonna lehden toimituksesta kolmen muun
henkilön kanssa. Tullaan varmasti törmäilemään myös muutenkin vuoden
aikana, sillä toimin myös toisena maisterituutorina.

Osana opintojen alkua, tulette saamaan aika helkutisti infoa joka
tuutista. Tästä lehdestä jää toivottavasti käteen hyvä fiilis,
perimmäisenä tarkoituksena kuitenkin on, että saatte jonkinlaisen kuvan
ihmisistä, joiden kanssa tulette alkuun olemaan tekemisissä. Teidän
ensimmäisen opiskeluvuoden ajan olette tiiviisti tekemisissä fuksitiimin
ja tuutoreiden kanssa, jotka ohjaavat teidän teekkarikulttuurin saloihin
ja lopulta Tammerkoskeen syntymään teekkareiksi! Tuutorit ovatkin teidän
mukana jopa pitempäänkin, ainakin viestin päässä kun auttavaa kättä
tarvitsee. Ketä ne fuksitiimi ja tuutorit oikein on? Se selviääkin
jatkamalla lukemista....

Infosta puheen ollen, kaiken ei onneksi tarvitse jäädä heti mieleen!
Tutkikaa ja kyselkää rauhassa mitä mieleenne juolahtaakaan. Mitä enemmän
kyselette, sitä helpommin voitte löyttää teitä kiinnostavia asioita niin
teekkarikulttuurista, Tampereesta krhm Hervannasta, kuin opiskelusta
ja kursseistakin. Jos ja kun teitä kiinnostavaa toimintaa löytyy,
lähtekäähän rohkeasti mukaan. Teekkariyhteisössä ja Tampereen
opiskelijayhteisössä löytyy paljon harrastusmahdollisuuksia esimerkiksi
kerhojen kautta ja kiltatoimintaankin voi hakea matalalla kynnyksellä
mukaan. Muun muassa killat ja kerhot järjestävät mielellään toimintaa
jäsenilleen ja mikäs sen mielekkäämpää kuin nähdä, että toiminta
kiinnostaa!

Lähde siis mukaan ryhmäliikuntoihin,
sitseille, erilaisiin opinto ja
hyvinvointitapahtumiin ja nappaa kaveri
tai vähän tuntemattomampikin mukaan,
jokaiselle toivottavasti löytyy jotakin.

Pitemittä puheitta, tervetuloa MIKille!
Törmäillään kiltahuoneella ja haleja
Pärtsältä!

Terkkuja ja tsemppejä opintojen alkuun
toivottaa,
Roosa
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PPuuhhee ee nnjj oohhttaajj aann ppaallssttaa

Moikkeliskoikkelis uusi
opiskelija.

Tiedätkö mistä erottaa
aloituspokemonit? Hiili rauta
faasikaaviosta :DD. Näin lausui
kerran eräs materiaalitekniikan
opiskelija aamu kahdeksan
laskuharjoituksessa. Ehkä...

Pahoittelut tuosta äskeisestä, mutta nyt kun olen saanut sinut, lukija
hyvä, kiinnostumaan tästä tekstinpätkästä, niin olisiko sinulla hetki
aikaa puhua opiskelijaelämän eduista? Osa teistä on muuttanut toiselle
paikkakunnalle kauas kotikotoa, osa vähän lähemmäs, oletettavasti
tutkinnon tai jonkin muun perässä. Teille on nyt auennut uusi maailma
ja haluan antaa teille muutaman vinkin tälle matkalle (tulette saamaan
paljon vinkkejä :D). Lähtekää aktiivisesti mukaan opiskelijayhteisöön
ja etsikää sitä ”omaa juttua”. Kokeilkaa asioita ilman ennakkoluuloja.
Menkää oman epämukavuusalueenne ulkopuolelle. Perustakaa vaikka start
up yritys. Tämän parempaa mahdollisuutta ette välttämättä tule toista
kertaa saamaan, joten kokeilkaa asioita. Ja vaikka sitä omaa juttua ei
löytyisikään, niin olette ainakin yhden asteen viisaampia.
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Muistan omasta fuksivuodesta sen, kuinka hukassa olin ja enkä oikein
tiennyt mitä tästä tulee: löydänkö kavereita, osaanko mitään
kursseilla, häh? Tuo häh olin minä orientaatioviikolla miljoonan infon
jälkeen pää täynnä uutta tietoa ilman mitään mahdollisuutta muistaa
kaikkea. Muistan myös sen kun sunnuntaina varaslähdössä kiersin paikan
parin sadan metrin päästä, koska en tiennyt uskallanko ”sosialisoitua”.
Näin jälkikäteen on huvittavaa miettiä mitä kaikkea sitä onkaan
pelännyt, mutta toisaalta hienoa kuinka paljon on päässyt eteenpäin,
kun on haastanut itseään.

Teidän ei tarvitse yksin kohdata tämän maailman haasteita, sillä teidän
opiskelutaivaltanne tukevat lukemattomat tahot. Jos teille tulee
ongelmia oikeastaan ihan mihin tahansa liittyen, niin kysykää apua.
Yksin ei koskaan tarvitse jäädä ongelmien kanssa, vaikka ne tuntuisivat
liian mitättömiltä.

Jos alun vitsi ei auennut, niin toivottavasti alla oleva kuva aukeaa
ainakin jossakin vaiheessa opintoja.

Tsemppaavin terkuin
Jesse
MIKin puheenjohtaja 2021
Safwolain

PPuuhhee ee nnjj oohhttaajj aann ppaallssttaa
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OOppiinnttoonnee uuvvoo jj aann ttee rrvvee iissee tt

Kaisa Mikkola

p. 0505768855
mater.opiskelu.tau tuni.fi

Moikka!

Tervetuloa Tampereen yliopistoon ja etenkin tervetuloa opiskelemaan
materiaalitekniikkaa! Toivottavasti olette jo kotiutuneet Tampereelle ja
löytäneet samanhenkisiä ihmisiä ympärillenne. Opinnot alkavat
vallitsevan tilanteen vuoksi hieman poikkeuksellisissa olosuhteissa, ja
etenkin opintojen painottuminen etäopiskelun puolelle koettelee varmasti
kaikkia. Siksi juuri on entistä tärkeämpää kysyä aina, kun jokin asia
mietityttää. Onneksi teitä ohjastamassa on iso lauma innokkaita
tutoreita ja viisas fuksivastaavisto.

Opintojen suunnittelussa ja muissa opintoihin liittyvissä ongelmissa
teille apua annan minä, eli opintoneuvoja. Opintoneuvojan päätehtävä on
auttaa opiskelijoita erilaisissa opintoihin liittyvissä asioissa, kuten
henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin teossa ja tarkastuksessa,
neuvoa kurssivalinnoissa ja ohjata tarvittaessa oikean tahon suuntaan.
Minun lisäkseni apua antaa Materiaalitekniikan koulutuskoordinaattori
Maaret Hörkkö. Me molemmat toimimme suurimmaksi osaksi alkusyksyn
etänä, mutta olemme helposti tavoitettavissa sähköpostilla ja
puhelimitse. Toivottavasti nähdään kuitenkin pitkin syksyä käytävillä ja
tapahtumissa.

Hyvää alkavaa lukuvuotta ja tsemppiä opintoihin!
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TTEEKK ppaallssttaa

Moi!

Onnittelut erittäin hyvästä opiskelupaikan valinnasta ja tervetuloa
MIKille myös näin TEKin puolesta. Jotkut ovat saattaneet jo TEKistä
kuulla, mutta useimmille se ei vielä varmastikkaa ole kovin tuttu, joten
tässä pieni infopaketti.

TEK eli siis Tekniikan akateemiset tekniikan, arkkitehtuurin ja
luonnontieteellisten alojen opiskelijoiden ja niistä valmistuneiden
etujärjestö. TEK huolehtii jäsentensä edunvalvonnasta ja tarjoaa
erilaisia palveluita.
TEK näkyy myös opiskelijoiden elämässä tukemalla opiskelijakulttuuria,
tapahtumia ja tempauksia. Vapaa ajan juttujen lisäksi TEKiltä saa myös
vinkkejä ja apua työelämään liittyen, mm. vuosittain julkaistaan
työnhakuopas TEKin Työkirja.
Jäsenenä saat myös TEK lehden ja monia erilaisia jäsenetuja ja
alennuksia.

Ja paras juttuhan tässä on, ettei
opiskelijajäsenyys maksa yhtikäs mitään.
Halutessaan voi liittyä vaikka heti
osoitteessa tek.fi/liityopiskelija.
Kannattaa ehdottomasti tulla myös
paikalle orientaatioviikon TEK infoon.

Mira
MIKin TEK kiltayhdyshenkilö eli KYHI
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FFuukkssiittiiiimmiinn ttuurriinnaatt

Heippa tuleva materiaali insinööri! Paljon onnea vielä opiskelupaikasta
ja loistavasta alavalinnasta! Toivottavasti syksy on lähtenyt hyvin
käyntiin ja orientoituminen opiskeluelämään on sujunut kivasti!

Me fuksitiimin jäsenet, eli Helena, Oili ja Iida, ollaan tosi
innoissamme syksystä! Meidät tunnistaa muista MIKkiläisitä haalareista
roikkuvista ketunhännistä. Meille saa aina pienellä kynnyksellä laittaa
viestiä tai vetäistä ketunhännästä ja kysyä. Tehtävänämme on tehdä
teidän fuksivuodestanne mitä parhain ja siinä meillä on apuna meidän iki
ihanat tuutorit, joista on esittelyt myöhemmin tässä lehdessä.

Meillä on edessä kiva vuosi, jonka aikana pääsemme keksimään vaikka mitä
kivaa yhdessä tuutoreiden ja teidän kanssa. Vinkkinä haluamme sanoa
teille että olkaa avoimia ja aktiivisia ja uskaltakaa lähteä matalalla
kynnyksellä mukaan erilaiseen toimintaan mukaan!! Sekä muistakaa, että
muut fuksit ovat samassa tilanteessa kanssasi, joten uskalla rohkeasti
kysyä seuraa niin syömään, kuin vaikka tutustumaan kaupunkiin.

Opiskeluelämä on elämän parasta aikaa
ja siitä kannattaa ottaa kaikki ilo
irti heti orientaatioviikosta
lähtien. Pääsette tutustumaan
teekkarikulttuuriin ja sen tarjoamiin
saloihin, kuten sitseihin, saunoihin
ja kyykkään! Opiskelun alettua teille
aukeaa myös iso läjä erilaisia
opiskelijaetuja, joita kannattaa
hyödyntää. Uutta asiaa tulee paljon,
mutta sitä ei kannata pelästyä. Me
ollaan täällä teitä varten 3

Pitäkää kiva syksy ja nauttikaa
fuksivuodesta!
Innokkain terveisin,
Fuksitiimi



9

FFuukkssiittiiiimmiinn ttuurriinnaatt

Heippuli! Mää oon Helena ja toimin fuksivastaavana ja
varapuheenjohtajana tänä vuonna. Mulla alkaa 3. vuosikurssi
kohta. Hallitushommiin tutustuessa fuksihommat alkoivat heti
kiinnostaa, joten hain mukaan! Fuksivuodelta on hyviä muistoja mm
kyykkästä ja hiukkasen 30 v vuosijuhlista, mutta parhaita
muistoja on silti kiltahuoneella vietetyt hetket. On ollut mukava
muuttua ujosta fuksista kiltahuoneen vakiokasvoksi! Vinkkinä
teillekin, tulkaa kiltahuoneelle tutustumaan muihin
kanssaopiskelijoihin! MIKin kiltahuoneelta löytyy kaikki
tarvittava. Tykkään pakastimessa olevista jääpaloista ja
pärtsästä 3 Vapaa ajalla reenaan salibandya ja etsin geokätköjä.
Myös erilaiset kädentyöt ja urheilulajit kuuluu ympärivuotiseen
elämään. Rakastan ajaa autolla kotikotiin katsomaan kissoja 3
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FFuukkssiittiiiimmiinn ttuurriinnaatt

Moro mä oon Iida. Alotan nyt
toista vuosikurssia MIKillä. Mun
paras muisto fuksivuodelta täytyy
ehdottomasti olla wappu
kokonaisuudessaan! Toimin tänä
vuonna sekä tuutorina, että
fuksitoimarina ja hain tähän
pestiin yksinkertaisesti koska tää
on kiva pesti ja saa tutustuu
moniin uusiin ihmisiin! Paras asia
MIKin kiltahuoneella on
ehdottomasti killan maskotti
pärtsä 3. Vapaa ajalla mun tulee
puuhailtua lentopalloa ja
kavereitten kanssa hengailua.

Moikka kaikki fuksit ja
fuksinmieliset! Mä oon Oili,
toinen tulevan lukuvuoden
fuksiperämiehistä. Syksyllä alkaa
mun opintojen kolmas vuosi ja
aikani opintojen ohella vietän
musisoiden, urheillen ja
erilaisten pallopelien parissa.
Fuksihommiin hain, jotta saisin
olla mukana tekemässä uusille
fukseille yhtä huikeaa
fuksivuotta, kuin omani oli. Paras
muisto fuksivuodelta on
ehdottomasti kasariteemaiset
fuksisitsit ja niiden jatkot
saunalla. MIKin kiltahuoneessa
parasta on Mikki hiiri, joka
ilmestyy aina välillä mukaan
bilettämään!



11

Tuutorparin vinkit fukseille

1. Kysy rohkeasti j os j okin

mietityttää.

2. Uskalla heittäytyä mukaan.

3. Ole avoin.

Piie Konnunaho

2. vuosikurssi

Paras muisto fuksivuodelta on

ehdottomasti vappu� koska silloin

oli palj on tapahtumia ja tekemistä

Aino Kekäläinen

2. vuosikurssi

Paras muisto fuksivuodelta on vappu

Mä oon Piie, pian 21 vuotta
täyttävä toisen vuoden mikkiläinen
Lempäälästä. Tampereelle päädyin
opiskelemaan, kun farmasian
opinnot Helsingissä ei
tuntunutkaan omalta jutulta. Vapaa
ajalla tykkään viettää aikaa
läheisteni kanssa sekä käydä
urheilemassa, millon mitäkin
lajia.

Tuutoriksi minut sai hakemaan
mukaan oma kiinnostus tehtävää
kohtaan ja halu kokea uusia
asioita. Haluan tukea uusia
opiskelijoita opintojen alkaessa
sekä uuteen ympäristöön
sopeutumisessa. Vahvuuteni
tuutorina on loputon ideavarasto
erilaisiin aktiviteetteihin, joita
fukseille voi järjestää!

Oon Kemistä lähtösin ja muutin
tampereelle viime syksynä. Vapaa
ajan tykkään täyttää kaikenlaisella
liikunnalla ja muilla
aktiviteeteilla. Oon myös mukana
meän killan järjestötoiminnassa ja
vietän paljon aikaa kavereiden
kanssa. Innostun helposti asioista
uskon et se on myös yks mun
vahvuuksista tutorina. Ymmärrän
myös miltä tuntuu muuttaa yksin
kaukaa uudelle paikkakunnalle. Hain
tutoriksi sillä halusin olla
järjestämässä uusille fukseille
mahdollisimman hauskaa orientaatio
viikkoa ja hauskaa syksyä. Ootan
innolla et pääsen tutustumaan
uusiin fukseihin ja palaamaan
opiskelijaelämään työntäyteinen
kesän jälkeen.

TTuuuuttoorriitt ee ssiittttääyyttyyvväätt !!
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TTuuuuttoorriitt ee ssiittttääyyttyyvväätt !!

Aleksi Tuunainen

2. vuosikurssi

Paras muisto fuksivuodelta on

usiin mahtaviin samanhenkisiin

ihmisiin tutustuminen!

Tapahtumista parhaat muistot

tulivat MIKin yhdessä Skillan ja

TamArkin kanssa järj estämiltä

Kumisitseiltä! !

Aapo Ahokas

2. vuosikurssi

Parhaat muistot fuksivuodelta ovat

ehdottomasti teekkarisaunalta.

Lähdin tuutoriksi koska omat
tuutorini teki fuksivuodestani
unohtumattoman ja haluan antaa
parhaani mukaan takaisin uusille
fukseille! Tuutoroinnin ohella
olen MIKin liikuntavastaava,
yritän opiskella ja treenaan
golfia. Koen olevani helposti
lähestyttävä asiassa kuin asiassa,
ja mua saa tulla kysymään koska
vaan seuraksi opiskelemaan,
urheilemaan, bändiä perustamaan
tai viihteelle! Golfin ja
materiaaliopin lisäksi
intohimoihini kuuluu kitaran sekä
pianon soitto, ja tarpeen tullen
voin vaikka räpätä versen tai kaks
jos biisi sitä vaatii.

Terveppä terve, nimeni on Aapo.
Tarinani alkaa vuodesta 1999, kun
popsahdin tähän maailmaan. Tiesin
jo silloin, että vuonna 2021 olen
MIKin tuutori. Tuutoroinnilta
odotan mahtavia uusia tuttavuuksia
sekä sitä, että saan opastaa
muita.

Vapaa ajalla käyn salilla, pelaan
tietokoneella ja katson sarjoja.
Vahvuuteni tuutorina on se, että
minulta voi kysyä aivan mitä vaan,
tosin en välttämättä kaikkeen osaa
vastata. Opiskelijana en ole se
kaikista ahkerin, mutta jotenkin
aina onnistun saamaan hyväksytyt
suoritukset.

Hauska fakta minusta: Syön
monivitamiinitabletteja.

Tuutorparin vinkit

fukseille

1. Kannattaa käydä

koululla syömässä

2. Ei haittaa vaikka

tentti ei menisi

ekalla läpi�

kolmannella kerralla

yleensä helpommat

kysymykset
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TTuuuuttoorriitt ee ssiittttääyyttyyvväätt !!

Tuutorparin vinkit fukseille

1. Jos et ole aikaisemmin käyttänyt

kalenteria� aloita se viimeistään nyt.

Merkkaa kalenteriin kaikki luennot�

laskuharj oitukset ja deadlinet.

2. Opettele priorisoimaan ajankäyttöä.

Kaikkea ei kerkeä tekemään.

3. Poistumalla omalta mukavuusalueelta

saatat löytää hienoja ihmisiä ja

pitkäaikaisia kaverisuhteita.

Laura Tunkkari

2. vuosikurssi
Eveliina Airaksinen

2. vuosikurssi

Olen Laura, toisen vuoden
MIKkiläinen ja gradua vaille
kasvatustieteen maisteri.
Opiskelujen lisäksi puuhailen
koirani Bridan kanssa. Päiviä siis
täyttää ulkoileminen,
koiraharrastukset ja kavereiden
kanssa hengailu. Hain tuutoriksi,
jotta pääsen tutustumaan uusiin
ihmisiin ja olemaan aktiivisesti
mukana kiltamme toiminnassa.
Opiskelijana pyrin parhaimpaani,
mutta kokemus on opettanut, että
välillä riittävän hyvä suoritus on
tarpeeksi.

Hauska/yllättävä fakta: Olen
asunut kaksi vuotta Rovaniemellä,
sillä lähdin lukion jälkeen
opiskelemaan kasvatustiedettä
Lapin yliopistoon Rovaniemelle.
Kahden vuoden jälkeen kuitenkin
palasin maitojunalla takaisin, kun
sain Tampereelta paikan
siirtohaussa.

Olen kotoisin Kuopiosta ja
muuttanut juurikin opintojen
perässä tänne Tampereelle. Hain
tuutoriksi oman tuutorryhmän
innoittamana. Odotan
tuutoroinnilta uusiin fukseihin
tutustumista ja aktiviteettien
järjestämistä. Fuksien kanssa on
kiva päästä elämään aktiivista
opiskelijaelämää.

Vapaa ajalla käyn salilla,
ulkoilen, pelaan pleikkaa tai ihan
vaan hengailen tai puuhailen
jotain randomia. Tykkään kokeilla
uusia asioita ja pelailla eri
pelejä pallopeleistä
korttipeleihin.
Vahvuuteni opiskelijana on varmaan
järjestelmällisyys ja heikkoutena
on stressaaminen.

Hauska/yllättävä fakta: Haluisin
joskus tulevaisuudessa asua maalla
ja omistaa pari lehmää :)
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TTuuuuttoorriitt ee ssiittttääyyttyyvväätt !!

Markus Punkari

2. vuosikurssi

Paras muisto fuksivuodelta on

orientaatio viikko� varsinkin

ensimmäinen ilta. Kaikki fuksit ja

tuutorit oli kokoontunut

etunurtsille yhdessä pitämään

hauskaa.

Aleksi Kivimäki

2. vuosikurssi

Fuksivuodelta paras muisto on

orientaatioviikolta

rastikierrokselta� kun käytiin

omalla tuutorporukalla rasteja

läpi.

Tuutoriksi hain koska oletan sen
olevan hauska kokemus, fuksivuoden
aikana näin kuinka hauskaa meidän
tuutoreilla oli tapahtumia
järjestäessä ja muutenkin kaikessa
mitä tekivät meidän kanssa. Haluan
päästä tutustumaan uusiin
fukseihin ja opastamaan teitä
varmasti kaikille stressaavassa
elämänvaiheessa. Itse ainakin
stressasin opiskelun aloittamista
mutta hyvät tuutorit lievittivät
sitä todella paljon. Olen valmis
auttamaan kaikessa ja olen
muutenkin helposti lähestyttävä
ihminen. Vapaa ajalla tykkään
rassailla autoja ja pelaan
uppopalloa, jos ei muuta tule
mieleen niin tule vaikka kysymään
mikä ihmeen laji se on, kun et
kuitenkaan tiedä.

Hain tuutoriksi vähän hetken
mielijohteesta ja sillä idealla,
että voisin auttaa alkuun tulevia
fukseja. Tuutoroinnilta odotan
mukavaa tekemistä toisten
tuutoreiden ja fuksien kanssa
orientaatioviikolla, mutta ehkä
myös jotain muuta mukavaa viikon
jälkeen.

Vapaa ajalla harrastan judoa ja
pyörin tietokoneella, kun
ylimääräistä aikaa löytyy.
Tottakai kavereidenkin kanssa
tulee aikaa vietettyä.

Tuutorina vahvuuteni on tulla
toimeen ihmisen kuin ihmistenkin
kanssa.

Tuutorparin vinkit fukseille

1. Tuutoreilta voi aina kysyä

neuvoa missä tahansa asiassa

2. Älä ota turhaa stressiä

koulunkäynnistä ja jätä aikaa

kaikelle muullekin

3. Nauttikaa opiskelijaelämästä

sen mitä korona raj oitukset

sallii
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TTuuuuttoorriitt ee ssiittttääyyttyyvväätt !!

Sanni Haikonen

2. vuosikurssi

Paras muisto fuksivuodelta on

fuksisitsit ja wappu� vaikka

fuksivuonna kaikesta huolimatta

tapahtui monia kivoja j uttuja.

Iida Fredrikson

2. vuosikurssi

Paras muisto fuksivuodelta täytyy

ehdottomasti olla wappu

kokonaisuudessaan.

Kun saapuu pieneltä paikkakunnalta
yliopistoelämään, kaikki tuntuu
kivalta ja erikoiselta. Hain
tuutoriksi, sillä haluan ja
tykkään tutustua uusiin ihmisiin
ja pitää heidän kanssaan hauskaa.
Toivon, että uudet fuksit löytävät
paikkansa yliopistomaailmasta ja
saavat yhdistettyä hyvin opiskelun
ja opiskelijariennot! Vapaa
ajallani tykkään urheilla
epäsäännöllisen säännöllisesti,
herkut ovat kuitenkin useammin
mielessäni. Kaupassa joudun
välillä kiertämään wc paperihyllyn
kautta, jotta en nappaa mukaani
suklaapatukkaa!

Moro mä oon Iida. Alotan nyt
toista vuosikurssia MIKillä.
Toimin tänä vuonna sekä tuutorina,
että fuksitoimarina ja hain tähän
pestiin yksinkertaisesti koska tää
on kiva pesti ja saa tutustuu
moniin uusiin ihmisiin!

Paras asia MIKin kiltahuoneella on
ehdottomasti killan maskotti
pärtsä. Vapaa ajalla mun tulee
puuhailtua lentopalloa ja
kavereitten kanssa hengailua.

Tuutorparin vinkit fukseille

1. Reaktorissa on parasta leipää!

2. Haalarimerkkejä on kiva

ommella porukassa!

3. Monet fuksit ovat samassa

tilanteessa uudessa

kotikaupungissaan vähän yksin�

j oten pyydä muita rohkeasti

seuraksi tapahtumiin� lounaalle

tai vaikka kahville!
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Mirko Viinikainen

2. vuosikurssi

Paras muisto fuksivuodelta on

vappu kokonaisuutena

Mikko Kaitajärvi

2. vuosikurssi

Omalta fuksivuodelta eritysesti

jäi mieleen wapun

tapahtumakokonaisuus

Hain tuutoriksi, koska puhuttiin
kaveriporukan kesken, että se
voisi olla hauska kokemus.
Tuutoroinnilta odotan uusien
fuksien tapaamista.

Vapaa ajalla tulee harrastettua
paljon liikuntaa esim. salibandyä
ja jalkapalloa. Myös ystävien
kanssa tulee vietettyä aikaa.
Vahvuuteni tuutorina on se, että
tulen hyvin kaikkien kanssa
juttuun. Opiskelijana vahvuuteni
on se, että olen
järjestelmällinen.

Fakta:
Teen minuuttiriisin 59 sekuntiin

Hain tuutoriksi, koska haluan
auttaa uusia fukseja
alkutaipaleessaan yliopistolla
parhaalla kykenemälläni tavalla.
Se on lähes kaikille kuitenkin
uusi elämäntilanne, johon on hyvä
saada tukea tarvittaessa. Odotan
tuutoroinnilta erityisesti uusien,
erilaisten ja fiksujen uusien
opiskelijoiden tapaamista.
Harrastan vapaa ajalla
kaikennäköistä peruskuntoilua
juoksusta jalkapalloon.
Potkupalloa nyt ainakin on tullut
potkittua reilu 15 vuotta tähän
mennessä.

Vahvuuksina tuutorina pidän
itsessäni että olen maanläheinen,
järkevä ja haluan auttaa uusia
fukseja alkuun. Vahvuuksiani
opiskelijana on että teen aina
kaikki pakolliset työt melkein
ajallaan.

Fakta:
Voin kellottaa 0,33 litraisen
mallasjuoman tilanteen vaatiessa
ehkä alle kymmeneen sekuntiin

TTuuuuttoorriitt ee ssiittttääyyttyyvväätt !!
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TTuuuuttoorriitt ee ssiittttääyyttyyvväätt !!

Teemu Jussila

Ekalta tai tokalta vuosikurssilta

laskentatavasta riippuen ( tammikuussa

21 alotettu) tässä terve!

Viimevuodelta paras muisto on

ylivoimasesti wappu kokonaisuudessaan�

suosittelen.

Jöö no oon tämmöne fuksien ja
tuutoreiden rajamaastoon tippuva kaveri,
sillä oon nyt tuutoroimassa vaan tän
orientaatioviikon. Tämmöne rennon letkee
kaveri, joka tekee kaikenmoista enemmän
tai vähemmän tyhmää. Myös Akateemisen
mahdin frisbeegolf jaoston johtajistoa
(hallitusta) edustan. Vapaasti saa tulla
juttelemaan kaikesta ja vaikka pyytää
tehtävien teko kaveriks tai muita
vinkkejä pyytää, tosi paljon meinaan
samoilla kursseilla kun te uudet fuksit
pyörin!

VIERAILEVA TÄHTI
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TTuuuuttoorriitt ee ssiittttääyyttyyvväätt !!

Hain maisterituutoriksi, jotta
pääsen tutustumaan taas
aloittaviin fukseihin ja
ohjeistamaan parhaani mukaan
diplomivaiheessakin aloittavia
opiskelijoita! Tuutorina oon
aktiivinen ja auttavainen, mua voi
epäröimättä pyytää mukaan
lounaalle, bileisiin tai vaikka
kampukselle opiskelemaan. Tunnen
jo hyvin kampusalueen ja sen
palvelut + Hervannan muutenkin,
niin multa saa rohkeesti kysellä
askarruttavia kyssäreitä. Jos en
osaa vastata, niin osaan ainakin
ohjata jollekin asiasta
tietävälle! Vapaa ajalla pyöräilen
paikasta toiseen ja hääräilen
järjestöhommia. Oon myös kova
kuluttaan sarjoja muun muassa
netflixistä... Ootan innolla jo
fuksien tapaamista!

Hauska fakta: Pyöräilen arvonnasta
voitetulla Snickers pyörällä

Roosa Herrala

4. vuosikurssi

Paras muisto fuksivuodelta

tietenkin teekkarikaste

Mira Mustonen

3. vuosikurssi

Parasta fuksivuodessa oli kaikki

tapahtumat� vaikea valinta mutta

j os yksi pitää valita niin

sanotaan vaikka haalarisauna. Myös

yleisesti uusien kavereiden ja

porukoiden löytäminen.

Tuutoriksi hain, koska olin viime
vuonna tuutorina ja homma oli
oikein kivaa. Tälle vuodelle
tarjoutui mahdollisuus tulla
uudestaan tuutoriksi ja ajattelin
miksei. Tuutoroinnilta odotan
uusiin fukseihin tutustumista ja
heidän tutustuttamista
opiskelijaelämään.

Vapaa ajalla käyn säännöllisen
epäsäännöllisesti pelaamassa
sulkapalloa ja säbää. Lähden
ilomielin mukaan pelikaveriksi
myös erääseen juomista sisältävään
pallopeliin. Näiden lisäksi vietän
aikaa kavereiden kanssa ja teen
välillä kouluhommia. Usein mut voi
löytää hengailemasta
kiltahuoneella tai seikkailemassa
ympäri Wäiskejä.

Tuutorparin vinkit fukseille

1. Maisterifuksit ovat

yhtälailla fukseja kuin

kandifuksitkin� kannattaa

lähteä rohkeasti mukaan

tapahtumiin!

2. Perjantaisin Konehuoneella

tarj oillaan siipiä! ! !
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OOrriiee nnttaaaattiioo vviiiikkoonn aaiikkaattaauulluu

18.00 Varaslähtö näyttämönpuisto, Lavastajanpolku, Hervanta

10.00 Tervetulotilaisuus Konetalo K1702

13.00 15.00 Maisterivaiheen infotilaisuus Konetalo K2108

11.00 15.00 Kiertelyä ja kurssivalintojen tekemistä oman

tuutoriryhmän kanssa

18.00 Iltaohjelmaa Etunurtsi

10.00 Fuksitiimin vetämä aamujooga Etunurtsi

11.00 13.00 Kiertelyä ja kurssivalintojen tekemistä oman

tuutoriryhmän kanssa

18.00 Saunailta TBA

9.00 Aamupala Wäinölä 1 kerhotila

10.00 Rastikierros kampuksen alueella

17.00 Lettukestit Suolijärvi

10.00 Haalarimiitti ja muuta infoa etänä

13.00 Kyykkää opetuutorien kanssa

17.00 Hervantakierros

11.00 13.00 TEK infot ja tampereen teekkarit info

13.00 Piknik Keskusta

Su 22.8.

Ma 23.8.

Ti 24.8.

Ke 25.8.

To 26.8.

Pe 27.8.






