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Päätoimituksesta terve!
Hyvää kesää, ja terveiset täältä
Hervannan helteiden keskeltä! Onnittelut
uuden opiskelupaikkasi johdosta,
tervetuloa Hiukkaselle! Tämän
tietopaketin tehtävänä on johdattaa
sinut kohti opintojesi alkua, ja sitä myötä
unohtumattoman tapahtumarikasta ja
häikäilemättömän nopeasti kuluvaa
fuksivuotta. 

Suosittelen ottamaan kalenterin
kauniiseen käteen, ja napata ylös tärkeät
päivämäärät. Luvassa on  spoilereita
liittyen orientaatioviikkoon, tuutoreihin ja
fuksi-ihmisiin, sekä käteviä
käytännönohjeita fukseuteen. Me
vanhemmat hiukkaset odotellaan jo teitä
saapuvaksi kampukselle, nähdään pian!

Yhdenvertaisuus Hiukkasella
Hiukkaselle jokainen on tervetullut täysin omana itsenään. Kiusaamista tai häirintää
ei hyväksytä missään muodossa. 

Jos jokin yhdenvertaisuuteen liittyvä asia
askarruttaa tai haluat jutella aiheesta lisää,
voit ottaa yhteyttä yhdenvertaisuustoimariin.
Mikäli havaitset kiusaamista, häirintää tai
epäasiallista käytöstä yliopistolla tai killan
tapahtumissa, voit olla matalalla kynnyksellä
yhteydessä killan yhdenvertaisuustoimariin tai
TREY:n häirintäyhdyshenkilöihin
(hairinta@trey.fi, hairintamies@trey.fi tai
hairintanainen@trey.fi). Heille voit laittaa
viestiä luottamuksellisesti ja matalalla
kynnyksellä.

Milka Salo
Yhdenvertaisuustoimari
Telegram: @milkasalo
milka-maarika.salo@tuni.fi

Rakkahin päätoimittaja
Suvi Huotari
Telegram @suvitutti
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Heipä hei kaikki tulevat hiukkaset!

Ensinnäkin paljon onnea erinomaisen opiskelupaikan
saamisesta ja tervetuloa Tampereelle opiskelemaan. Mä oon
Kalle ja oon saanut tänä vuonna mahdollisuuden toimia
Hiukkanen ry:n puheenjohtajana. Yhdessä muun hallituksen
(36 henkilön) kanssa pyrimme pitämään killan toiminnan
aktiivisena. Hallitukseen voi tutustua tarkemmin hiukkasen
sivuilta. Jos olette onnistuneesti löytäneet tämän tekstin,
saatatte jo tietää jotain siitä, mikä Hiukkanen ylipäätään on.
Teknis-luonnontieteellinen kilta Hiukkanen ry:n virallisissa
säännöissä killan tehtäväksi mainitaan alan tutkinto-ohjelmien
ja siitä kiinnostuneiden opiskelijoiden yhdistäminen ja heidän
etujensa ajaminen. Mutta mitä tämä tarkoittaakaan
käytännössä?

Uusille opiskelijoille, eli teille, kilta saattaa näyttäytyä
ensimmäisenä tuutoroinnin ja kaikkien erilaisten tapahtumien
muodossa. Tuutoroinnista voittekin varmasti lukea enemmän
fuksiliaanista. Opiskelu yliopistossa eroaa melko paljon lukion
ajoista, mutta ei syytä huoleen: Tuutoroinnin avulla tätäkin
pyritään helpottamaan. Hiukkaselta löytyy myös esimerkiksi
tenttiarkisto, josta voi katsoa, minkälaisia vanhat tentit ovat
olleet. Lisäksi tarjoamme palautekanavia, monia opiskeluun
liittyviä tapahtumia, joiden kautta voi päästä esimerkiksi
juttelemaan opiskeluun liittyvistä asioista suoraan
opetushenkilöstön kanssa ja paljon muutakin.

Opintojen lisäksi, vapaa-ajan merkitystä omaan hyvinvointiin ja jaksamiseen ei saa missään tapauksessa
aliarvioida. Tämän takia Hiukkanen järjestääkin paljon ja mahdollisimman monipuolisia tapahtumia. Osa
tapahtumista on varta vasten suunniteltu erittäin matalankynnyksen tapahtumiksi uusille opiskelijoille.
Osallistumista ei tarvitse siis missään tapauksessa jännittää. Tapahtumia on aivan laidasta laitaan
opintotapahtumista liikuntapainotteisiin, yritysvierailuista leffa- tai lautapeli-iltoihin ja saunailloista baaribileisiin.
Fuksitapahtumien lisäksi on myös kaikille hiukkasille suunnattuja tapahtumia, joissa pääsee hyvin tutustumaan
myös muiden vuosikurssien opiskelijoihin. Tapahtumakenttä on laaja, ja se sisältää myös muiden tahojen,
kuten Tampereen Teekkarien ja ylioppilaskunnan järjestämiä tapahtumia. Jokaiselle löytyy siis varmasti jotakin.

Yksi merkittävä asia vielä tähän loppuun on kiltahuone. Kyseessähän on eräänlainen olohuone, jossa voi
opiskella tai vastaavasti hengähtää opintojen välissä. Kiltahuoneelta löytyy laajat palvelut, joista tulette varmasti
kuulemaan enemmän syksyllä. Huomaan nyt, kuinka monessa kohtaa tätä tekstiä mainitaan ”Hiukkanen
järjestää” tai ”Hiukkaselta löytyy”, mutta haluan tarkentaa, ettei Hiukkanen ole vain sen hallitus tai jonkun tietyn
vuosikurssin opiskelijat: Killan tavoitteena on aina olla sen koko jäsenistön näköinen, johon sisältyy myös kaikki
uudet opiskelijat, eli te. Kaikki uudet ideat ja parannusehdotukset ovat siis aina tervetulleita ja niitä suorastaan
toivotaan.

Lopuksi toivotan vielä kaikille oikein hyvää kesää ja nähdään tulevana syksynä, toivottavasti jo varaslähdön
yhteydessä!

Puheenjohtajan tervehdys

Kalle Lehtola
Hiukkasen puheenjohtaja 2022
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Ota opiskelupaikka vastaan ja ilmoittaudu läsnä/poissaolevaksi (tämä
toivottavasti tehty jo 😉) 
Aloita oman asunnon etsiminen, jos sellaisen tarvitset. Kannattaa tsekata
ainakin TOAS:in ja POAS:in tarjonta!
Aktivoi Tuni-tunnuksesi täällä
Muista hakea opintotuki ajoissa Kelan sivuilla! 
Tutustu korkeakouluyhteisömme sivuihin, varsinkin uudelle opiskelijalle
tarkoitettuun materiaaliin täällä 
Tutustu opintosuuntamme sivuun täällä 
Lataa Telegram-sovellus <3 Saat elokuussa linkin Hiukkasen fuksien ryhmään,
liity sinne!!!
Tilaa opiskelukortti täällä. Pistä se tilaukseen ASAP, fyysistä opiskelijakorttia
tarvitaan kulkuoikeuksiin, kirjastoon sekä tentteihin!
Saavu varaslähtöön 21.8., missä voit ottaa sananmukaisesti varaslähdön
orientaatioviikkoon ja teekkarikulttuuriin tutustumiseen! 

FUKSIEN NETTISIVUT
Kaikki tarpeellinen tieto syksyllä aloittaville fukseille on koottu Hiukkasen
nettisivujen Fukseille-osioon. Sieltä löytyy muun muassa yliopistosanastoa sekä
tietoa opinnoista ja tapahtumista. 

FUKSIN CHECKLIST
Muista myös onnitella itseäsi. Meille opiskelemaan pääsy ei ole mikään pieni juttu,
vaan meillä koulutetaan tekniikan ja luonnontieteiden asiantuntijoita, joilla on
tietotaitoa vaikka muille jakaa. Opiskeluiden aloittaminen ei kuitenkaan onnistu
pelkällä oman selän taputtelulla, joten oheen on kerätty muistilistaa siitä, mitä
ennen opintojen aloittamista on hyvä tehdä: 

Lataa Telegram tästä!

TELEGRAM
Hervannan kampuksella opiskelijat viestivät keskenään
pääosin Telegram-sovelluksella (vähän niin kuin Whatsapp
mutta paaaljon parempi). Kannattaa ehdottomasti ladata
sovellus omaan kännykkään (toimii myös tietokoneella),
jotta saa infoa esimerkiksi tulevista tapahtumista nopeasti
ja kätevästi!

Hyvä tietää
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Orientaatioviikolla saat kaiken tarpeellisen yliopiston aloittamisesta ja pääset
tutustumaan muihin fukseihin, tuutoreihin ja fuksi-ihmisiin. Orientaatioviikolla
kierretään kampusta, kerrotaan tarpeellisista palveluista, ilmoittaudutaan
ensimmäisen periodin kursseille ja totta kai pidetään hauskaa.

21.8. sunnuntai
Sunnuntaina illalla on mahdollisuus
päästä tutustumaan uusiin ihmisiin
(jo ennen virallista orientaatioviikon
alkua maanantaina) saapumalla
varaslähtöön. Varaslähdössä
hengaillaan rennosti ilta-auringon
paisteessa, pelataan ulkopelejä ja
tutustutaan samalla tuleviin
opiskelijakavereihin.

22.8. maanantai
Maanantaipäivä sisältää erilaisia tervetulotilaisuuksia, joissa kerrotaan tärkeitä
asioita liittyen opiskeluun niin Hiukkasella kuin yliopistossa ylipäänsä. Aamupäivällä
teidät myös jaetaan tuutoriryhmiinne, joissa kierrätte kampusta orientaatioviikolla.
Illalla on luvassa rentoa hengailua, pelailua ja tutustumista muutaman
tuutoriryhmän kesken.

23.8. tiistai
Tiistaina pääsette tutustumaan erilaisiin opiskelijoille tärkeisiin palveluihin kuten
Kela, YTHS ja SportUni. Orientaatioviikolla teitä ohjataan kursseille
ilmoittautumisessa ja opintotietojärjestelmän käytössä. Illalla on luvassa Hiukkasen
järjestämät The Ekat Bileet, ja tietenkin bileitä edeltävät etkot! Etkoilla on luvassa
rentoa hengailua ja tutustumista muihin fukseihin.

Orientaatioviikko
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24.8. keskiviikko
Päivällä kierrellään kampusta ja sovitetaan esimerkiksi haalareita. Orientaatioviikolla
tulee suht paljon kävelyä yliopiston käytävillä, mutta pääsette tutustumaan myös
lukuisiin kilta- ja kerhotiloihin, joita kampuksella sijaitsee. Keskiviikko on viikon ns.
välipäivä, illalle ei ole siis mitään suunniteltua ohjelmaa.

25.8. torstai
Torstaina tuutorit esittelevät vielä loput asiat, jotka ovat saattaneet jäädä kampukselta
näkemättä. Illalla on luvassa SGU, eli sauna, grilli, uinti. Suuntaamme nimittäin
Suolijärven rantaan, missä on luvassa pelailua, hengailua ja tutustumista myös
vanhempiinkin hiukkasiin. Suolijärven rannassa on myös mahdollista päästä halutessaan
jututtamaan Sähkökillan ja Konerakentajakillan opiskelijoita. 

26.8. perjantai
Perjantaina on luvassa Hiukkasen legendaarinen metsäseikkailu, jossa pääsette
kisailemaan porukassa Hervantaa ympäröivän luonnon helmassa.

Orientaatioviikon aikataulut tarkentuvat vielä lähempänä, mutta tästä saa ainakin
jonkinlaisen käsityksen ensimmäisestä viikosta yliopistolla!
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Opiskelijalle TEK näkyy monenlaisia tapahtumia ja harrastetoimintaa tukevana
sekä mahdollistavana järjestönä. 

Me TEKillä ollaan mukana myös killan Hiukkasen toiminnassa ja TEK usein
tarjoaakin pientä purtavaa tapahtumissa. Myöhemmin opiskeluelämässä tulee
hetki, jolloin (kesä)työt omalla alalla alkaa kiinnostaa ja tällöin TEKin työkirjat tulee
apuun. Niistä löytyy paljon tietoa ja hyviä vinkkejä työnhaun teemoihin liittyen. 

Nyt ei kuitenkaan ole tarkoitus alkaa puhumaan tämän enempää työnhausta,
vaan päätän tämän tähän ja toivotan aurinkoisia ja rentouttavia hetkiä ennen
Tampereelle muuttoa ja uusien opiskelujen aloittamista. Me nähdään
myöhemmin syksyllä ja pääset kuulemaan lisää TEKistä ja miten voit liittyä
ilmaiseksi opiskelijajäseneksi!

TEKSTI
Fuksi, tervetuloa tekniikan maailmaan!
Minä - Hiukkasen TEK-yhdyshenkilö Jenni
ja Tekniikan akateemiset (TEK)
onnittelemme sinua loistokkaasta
valinnasta opiskelupaikaksi.

Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen
maailmasi tulvii uutta tietoa, joten kerron
vain lyhyesti mikä TEK on ja miten voit
hyötyä TEKistä opiskelijana. TEK eli
Tekniikan akateemiset on diplomi-
insinöörien, arkkitehtien ja vastaavan
matemaattis-luonnontieteellisen tutkinnon
suorittaneiden sekä näiden alojen
opiskelijoiden ammattijärjestö. Eli siis sä
kuulut tähän joukkoon! 

tek.fi
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Pääset tutustumaan jo etukäteen Hiukkasen huikeisiin fuksi-ihmisiin sekä tuutoreihin!
On kunnia esitellä seuraavaksi nämä upeat ihmiset, jotka ovat mukana
fuksivuodessasi heti alusta lähtien kasteeseen saakka.

Fuksi-ihmiset ja tuutorit

Supersupersuperpaljon onnea
opiskelupaikasta ja tervetuloa Hiukkasen
violettiin joukkoomme! <3 

Me olemme sinun fuksi-ihmiset, Mea,
Samuli ja Heidi. Olemme siis fuksien ja
tuutoreiden parhaita kavereita. <3 Meidän
tehtävänämme on varmistaa, että jokainen
teistä orientoituu uuteen
opiskelijayhteisöön ja rakkaaseen
teekkarikulttuuriimme. Yksi elämäsi
parhaimmista vuosista on alkamassa: lähde
siis mukaan avoimin mielin ja nauti
seikkailusta!

Kuvassa keskimmäisenä voitte nähdä
fuksivastaavanne Mean! Mealla on takana
kolme vuotta kemian ja matematiikan
opintoja, mutta opintojen suunta on kohti
bioteknologiaa tulevana vuonna. 
 Aineenopettajan pätevyydenkin Mea aikoo
suorittaa (joskus sitten pitkältä näyttävän
opiskeluaikansa varrella). Mea harrastaa
urheilua ja opiskelijatapahtumissa käymistä
(nykyään niiden järjestämistä). Myös teatteri
ja musiikki ovat lähellä tämän Nokialta
kotoisen olevan teekkarin sydäntä. Innolla
odottaen kaikkien uusien fuksien
tapaamista, nähdään orientaatioviikolla
(toivottavasti jo varaslähdössä) <3

Fuksi-ihmiset

Samuli aloittaa kolmannen vuotensa fysiikan
opiskelijana, sivuaineenaan signaalinkäsittely ja
koneoppiminen. Samulin harrastuksiin kuuluu
bändissä soittaminen, opiskelijajärjestö hommat ja
tietenkin aktiivinen tapahtumissa käynti. Etenkin
monilla sitseillä voit hänet tavata. Samuli on
kotoisin Turusta (tält puol jokke), jote eiku vaa
kertoo parhait turkulaisvitsei ketä uskaltaa. Vuoden
tärkein tavoite opintotuen lunastamisen ohella on
järjestää upeita tapahtumia uusille fukseille ja pitää
huolta, ettei meno hyydy. 
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Fuksi-ihmiset

Samuli
Telegram: @Levyneuvos
0452083400
samuli.ranto@tuni.fi

Heidi
Telegram: @hemaneuvos 
0440434014
heidi.j.mattila@tuni.fi

Mea 
Telegram: @eukkaneuvos
0458478300
mea.nevanranta@tuni.fi

Fuksi-ihmiskolmikon täydentävä Heidi on
kotiutunut Hervantaan Helsingin metropolialueen
laidalta Hyvinkäältä. Heidi aloittelee kolmatta
vuottaan opelinjalla, pääaineena fysiikka,
sivuaineina matematiikka ja kemia. Viimeiset pari
vuotta ovat vierähtäneet mukavasti opintojen
sekä kaikenlaisissa opiskelijariennoissa ja
Hiukkasen hallitustoiminnassa pyörimisen
kanssa. Elämän suola Heidille on chilli hengailu
hyvässä seurassa, joten hän odottaakin super
paljon, että pääsee tutustuun ja hengaileen
teidän kanssa!

Omasta kokemuksesta voimme kertoa, että
fuksivuosi on opiskelijaelämän parasta aikaa,
joten otetaanhan yhdessä tapahtumarikkaasta
arjestamme kaikki irti! Opiskeluaika tuo kaikkea
hauskaa opiskelujen ohelle, josta kannattaa
nauttia täysin rinnoin. Tuleva vuosi tarjoaa
esimerkiksi sitsejä, saunoja, kyykkää ja excursioita,
ylipäänsä kaikkea hauskaa yhteistä tekemistä
hyvällä porukalla sekä uusiin ihmisiin
tutustumista. Fuksivuosi huipentuu
legendaariseen teekkarikasteeseen, joka
suoritetaan wappuna 2023.

Vuotenne starttaa maanantaina 22.8. orientaatioviikolla. Orientaatioviikon aikana saatte kattavan
infopläjäyksen yliopistomaailmasta ja pääsette hengailemaan tuutoreiden ja muiden fuksien
seurassa. Pidämme sinut ajantasalla orientaatioviikon ohjelmasta lähempänä.

Kysykää ja laittakaa viestiä matalalla kynnyksellä, me ollaan täällä just teitä varten <3 Suosittelemme
lataamaan Telegramin puhelimeen, mistä meidät tavoittaa helposti!

Näihin kuviin, näihin tunnelmiin, jäätelön ja palmupuiden varjojen täyteistä kesää ja intopiukeana
orientaatioviikkoa kohti!
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Moikkelis moi te ihanat Hiukkasen uudet fuksit! Suuret onnittelut koulupaikasta, oot tehnyt aivan
huikean valinnan, kun oot päättänyt liittyä meidän violettiin kirjoomme. Me ollaan Justus ja Alissa
eli yksi teidän tulevista tutorpareista. Huono huumori ja hassut murteet kiteyttää meiän
dynaamisen duon syvimmän olemuksen melko näppärästi, mutta voitas tässä vähän avata,
millasista uniikeista hiukkasista meidän mahtiduo koostuu.

Justus (vasemmalla puolella kuvassa) tulee Savon sydämestä eli Kuopiosta. Hän käy kolmatta
vuotta TTY:llä, ensimmäinen vuosi meni konetekniikan parissa, josta siirryttiin auringonvaloon
Hiukkaselle; eli Justus on käytännössä konedippa. Hän lukee pääaineena matematiikkaa ja
sivuaineena fysiikkaa opelinjalla. Ahkeran etäopiskelun ohella Justus nauttii kovasti frisbeegolfista,
mutta vain läbällä ja ironisesti. Vapaa-ajalla hän nauttii myös terroristien ampumisesta, mutta vain
videopelien puolella. Justuksen löytää useammin virkistystapahtumista kuin koululta
opiskelemasta, hänen lempitapahtumiaan ovat saunaillat teekkarisaunalla. 

Alissa (oikealla puolella kuvassa) on toisen vuoden ope-Hiukkanen. Pääaineeksi hänelle
luultavimmin valikoituu matematiikka ja sivuaineiksi näillä näkymin kemia sekä fysiikka. Fysiikka
saattaa matkan varrella kuitenkin pudota kelkasta pois, sillä Alissa on oikeastaan aikamoinen
fysiikka-heitteri, eikä oikein tiedä itsekään, miksi alun perin valitsi fysiikan opetettavaksi aineeksi.
Vapaa-ajalla tämä Lappeenrannan kasvatti puuhastelee päivästä riippuen yhtä sun toista, Disney+
:n suurkulutuksesta kaikennäköiseen musisointiin. Alissa viihtyy myös liikunnan parissa, niin
erilaisten pallopelien kuin lenkkeilyn merkeissä – tanssilattialla joraamista unohtamatta. Alissan
tutorparin mielestä tähän tilanteeseen tärkeä ja mainitsemisen arvoinen fakta on myös se, että
euron juustosta lähtee suolakurkut hyvin äkkiä pois, jos Alissa joskus sellaisen tilaa. (Pilalla!)
Ps. Not like other girls, Alissa on erittäin originaali ihminen ja tykkää kavereistaan. 😊

Me odotetaan jo innolla tulevaa syksyä, että päästään tutustumaan teihin kaikkiin! Jos teille tulee
jotain kysymyksiä (huolia, murheita, turhia toiveita…) niin meille voi todella matalalla kynnyksellä
laittaa viestiä tai vaikka pirauttaa. Tai sit jos päinvastoin tulee hirvee hinku päästä jo etukäteen
hypettää ja fiilistelee tulevaa mahtavaa fuksivuotta, niin siinäkin tapauksessa meiän ovet (ja
deeämmät) ovat teille auki – syksyllä nähdään ja good vibes only! ❤

Justus Ukkola
0405132284
Telegram: @justusukkola
Instagram: @justus.ukkola
email: justus.ukkola@tuni.fi 

Alissa Hyötylä
0504140583 (soitelkaa!)
Telegram: @alissahyotyla
Instagram: @alissaminja
email: alissa.hyotyla@tuni.fi 

Justus & Alissa
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Heipä hei uudet fuksit ja oikein suuret onnittelut opiskelupaikasta teknis-luonnontieteellisellä!
Olemme toisen vuoden opiskelijat Aaro (vasemmalla) ja Santeri, ja kunniatehtävänämme on olla
teille apuna ja tukena sekä tutustuttaa teitä yliopistomaailmaan, tamperelaiseen teekkarikulttuuriin
ja tietenkin toisiinne. Meiltä ja muilta tuutoreilta voi kysyä matalalla kynnyksellä pieniltäkin tuntuvia
kysymyksiä, jos jokin asia mietityttää.

Aaro on alunperin Helsingistä, mutta opiskelemaan hän päätti lähteä Hervannan lämpimään
syleilyyn. Pääaineena hänellä tulee olemaan fysiikka. Sivuaine ei ole vielä tiedossa, mutta onneksi
ainakin valinnanvaraa riittää. Aaro tykkää mm. jalkapallosta, sulkapallosta sekä muusta yleisestä
pööpöilystä.

Santeri muutti Tampereelle opintojen alussa Pyhtäältä, Kotkan kupeesta. Hänen pääaineekseen on
valikoitunut fysiikka ja sivuaineeksi hän on kaavaillut esim. elektroniikkaa. Vapaa-ajallaan Santeri
pelailee toisinaan sulkapalloa ja yrittää nauttia raikkaasta ulkoilmasta. Hänen on myös nähty
soittavan jonkinlaista kielisoitinta eräässä bändissä. Joskus eli hyvin usein ei kuitenkaan jaksa tehdä
mitään, joten Santerin harrastuksiin lukeutuu myös joutokäynti kotona.

Vielä kerran suuresti tervetuloa meille Hiukkaselle! Tulevasta vuodesta tulee toivottavasti jokaiselle
ikimuistoinen. Alla on vielä meidän Telegramit (viestintäsovellus, joka kannattaa ladata mikäli ei sitä
vielä ole), joihin voi tulla aina laittamaan mitä ikinä mieleen juolahtaakaan, liittyi se sitten
opiskeluun tai ei.

Nähdään syksyllä!

Telegram:
Aaro @anti_aaro 
Santeri @lehtari

Aaro & Santeri
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Onnittelut hyvästä valinnasta ja tervetuloa Hiukkaselle! Me olemme Eino ja Jarkko –
yksi tuutorpareista, joiden tehtävä on johdatella teidät opiskelun ja etenkin
teekkarikulttuurin saloihin. Tuleva syksy tulee varmasti olemaan yksi huikeimmista,
joten valmistaudu, sillä me olemme mahdollisesti juuri sinun oma tuutorparisi. 

Seuraavaksi on aika esitellä hieman tätä
fysiikan pääaineopiskelijoista koostuvaa
tuutorparia.

Eino on rento ja rauhallinen tyyppi ja hänet
tulette varmasti tapaamaan monissa
tapahtumissa. Hän on kotoisin
Hausjärveltä. Maaseudun kasvatille
Hervanta on kuitenkin ollut hyvä paikka
sopeutua kaupunkielämään. Vapaa-aika
kuluu monenlaisissa järjestöhommissa niin
Hiukkasella kuin partiossakin. Tuleehan
sitä vapaa-aikaa vietettyä myös luonnossa
liikkuen ja kaikenlaista käsillä väsäillen.
Vaikka Eino ei olekaan mikään suuri
musiikki ihminen, viihtyy hän kuitenkin
hyvin Rasputin eli tamperelaisten
teekkareiden laulukirja kourassaan.
Einon tapaan Jarkko on rento ja asiallinen,
eikä myöskään uusi naama kiltahuoneella
tai tapahtumissa. Nokialaiselle hyppäys
Tampereen klassillisesta lukiosta
Hervantaan ei ollut pitkä, vaan
pikemminkin luonnollinen jatkumo. 

Eino Suni
TG @rosimomlislasrnieo
eino.suni@tuni.fi

Jarkko Liimatainen
TG @JarkkoLii
jarkko.liimatainen@tuni.fi

Takuuvarmasti jokaisen mieltä askarruttaa kysymyksiä tulevasta syksystä tai opiskeluista
ylipäätään. Älä siis epäile vaan ole rohkeasti yhteydessä meihin(kannattaa ladata Telegram).
Uskoisin, että osaamme auttaa teitä niiden kanssa. 

Eino & Jarkko

Vapaa-aikaansa Jarkko viettää musiikin ja jalkapallon parissa, ja välillä ehtii pyörähtämään
kotipaikkansa partiolippukunnassakin.
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Paulus puolestaan on 20 v ja Tampereelle muuttanut Lappeenrannasta. Olin aluksi menossa
Helsinkiin opiskelemaan matikkaa, mutta tulin järkiini ja päädyin Hiukkaselle opelinjan takia.
Pää- ja sivuaineina ovat myös edellä mainitut matematiikka ja fysiikka. Opiskelujen lomassa
nautin erityisesti elokuvien katselusta sekä pleikkarilla pelaamisesta. Teekkarikulttuurissa
erityisesti sydäntä lähellä on saunominen, joten saunalla tavataan.

Meille saa ja kannattaa laittaa viestiä, jos tulee mitään kysyttävää jo ennen orientaatioviikkoa.
Nähdään varaslähdössä tai viimeistään orientaatioviikolla!

Pirjetta Turunen
Telegram: @pirske
Puh: 0401266008
Säpo: pirjetta.turunen@tuni.fi

Paulus Tukia
Telegram: @paulustukia
Puh: 0443332649
Säpo: paulus.tukia@tuni.fi

Heipähei! Suuret onnittelut opiskelupaikasta
ja tervetuloa opiskelemaan Hiukkaselle! Me
ootetaan jo innolla, että päästään
tutustumaan teihin uusiin fukseihin ja
näyttämään teille opiskelijaelämän salat. Me
ollaan siis teidän tuutorit Pirjetta ja Paulus, ja
meidän tavoite on se, että jokainen teistä
pääsee mukaan opiskelijaelämään ennen
Wapun teekkarikastetta. 

Ja vähän meistä lisää…

Pirjetta on 21 v, kotoisin Alavudelta (niin
mistä?). Mulla alkaa nyt kolmas opiskeluvuosi,
ensimmäisen vuoden opiskelin YKI:llä, ja
vaihdoin sen jälkeen opelinjalle Hiukkaselle.
Pääaineena luen matematiikkaa ja
sivuaineena fysiikkaa. Vapaa-ajalla tykkään
liikkua ja pelailla säbää, lentistä, pipolätkää
jne. Usein myös chillailen milloin missäkin
kavereiden kanssa. Opiskelijaelämässä
parasta on tähän mennessä ollut Wappu,
mutta ens syksystä tulee varmasti myös
huikee!

Pirjetta & Paulus
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Heipä hei!

Sinut on valittu Hiukkaselle Tampereen yliopistoon, Hiukkasen hienoa! Me ollaan
Noora ja Ville ja tullaan toimimaan sun tuuutoreina tulevan vuoden ajan. Meidän
tehtävämme on tutustuttaa juuri sinut teekkarikulttuuriin, yliopistoelämään sekä
ennen kaikkea opiskeluun.

Noora asuskelee Kangasalla (tosi kaukana) ja on kotoisin Valkeakoskelta. Vapaa-
ajastaan laskettelu (talvi), jalkapallo (kesä) ja punttisali (aina) täyttävät suurimman
osan. Pääaineeksi Noora suunnittelee fysiikkaa tai ympäristötieteitä mutta ei missään
nimessä ohjelmointia. Omasta fuksivuodesta käteen on jäänyt tuhansia ystäviä,
opintolainaa ja ihania muistoja <3.

Villekin asuu (kaukana) Annalassa ja on vahvasti sinioranssi, vaikka on kotoisin
Karinaisista (äärettömän kaukana). Ruoka (pääsiäinen), videopelit (päivä) ja säbä (ilta)
täyttävät kalenterista ne osat, joita opiskelu ei täytä. Matematiikka ja kemia
täydentävät opettajaksi aikovan Villen opintosuunnitelman mutta ei missään nimessä
ohjelmointi. Parasta fuksivuodessa oli ehdottomasti uusien ihmisten tapaaminen.

Meiltä voitte kysyä ihan mitä vain, milloin vain, ja me vastataan sitten mitä sattuu.
Tyhmiä kysymyksiä ei ole! Mämmi on hyvää/tai ei! Joka tapauksessa meidät löytää
ajelemasta (kaukaa) Ferrarin punaisilla Ferrareillaan. Orientaatioviikolla nähdään!

Noora Laurila
0404173332
Telegram: nooralaurila

Ville Musku
0445411241
Telegram: tohtorimukkekakku

Noora & Ville
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Laura on rantautunut tänne Yyterin hietikoilta eli Porista. Laura on 21-vuotias ja tykkää viettää
aikaa urheilun sekä ystävien parissa. Erityisesti kuntosalilla käynti on aivan parasta! Lauran
matka tänne on ollut aika kuoppainen. Aluksi Laura oli sitä mieltä, että hänestä tulisi hyvä
lääkäri noooh välivuosi sekä pääsykoe muutti mieltä. Toisen välivuoden aikana alkoi DI-opinnot
kiinnostaa ja tää kuulosti aika hyvältä, jonka vuoksi hän päätyi tänne (pääasia, että pääsi pois
Porista…). Laura suorittaa myös parhaillaan sihteeriopistoa Hiukkasen hallituksessa. Lauran
lempitapahtuma fuksivuodelta on SAFG, siitä lisää myöhemmin. Ylipäätään kaikki
opiskelijatapahtumat ovat Lauran mieleen, jote siel nähää!  

Lauri on puolestaan kotoisin Tampereelta, tarkemmin Lamminpäästä. Lauri on 20-vuotias ja
viihtyy jääkiekon parissa. Kiekkokentillä Lauri onkin pelleillyt raitapaita päällä jo 5 vuotta. Ennen
opiskelemaan pääsyä, Lauri ei ollutkaan käynyt Hervannan jäähallia pidemmällä. Nyt Hervanta
on kuitenkin tullut ehkä jopa jo liiankin tutuksi. Myös Lauri on hakenut joskus lääkikseen, mutta
kun lääkärileikit eivät ottaneet tuulta purjeisiin hän päätti hakea Tampereen sydämeen
opiskelemaan. Laurin lempitapahtuma fuksivuodelta on syksyllä ollut fuksiviikonloppu. Innolla
sitä odottaen!

Meille voi laittaa kummalle vaan viestiä, jos tulee mitä tahansa kysyttävää!! Telegram erityisesti
on hyvä kanava ottaa yhteyttä ja kannattaakin ladata kyseinen sovellus sekä puhelimelle että
tietokoneelle. Ihanaa, että ootte päätyneet Hiukkaselle ja nähdään orientaatioviikolla!!

Moikka moi ihanuudet ja megalomaaniset
onnittelut ihan yyyber mahtavasta
opiskelupaikasta! Me ollaan Lauri ja Laura, yksi
teidän tulevista tuutorpareista. Meidän
tehtävänä on opastaa teitä ja tutustuttaa teidät
teekkarikulttuurin saloihin. Odotamme innolla jo
tulevaa orientaatioviikkoa, jotta pääsemme
tutustumaan teihin kaikkiin kunnolla! Olisi myös
kiva nähdä teidät kaikki jo sunnuntaina
varaslähdössä!!

Me molemmat opiskellaan pääaineena kemiaa.
Lauralla on tulevaisuudessa edessään myös
myöhemmin pedagogiset opinnot eli Laura
opiskelee opelinjalla. Lauri puolestaan on
teknis-luonnontieteellisellä linjalla. 

Ketä me sit oikee ollaa? 

Laura & Lauri

Lauri Ruohonen
Telegram: @Rambosteri
0440670049
lauri.ruohonen@tuni.fi

Laura Sammalisto
Telegram: @legit_laura
0449712742
laura.a.sammalisto@tuni.fi
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Terve! Onnittelut aivan maagisen hienosta opiskelupaikasta Hiukkasella. On ihan parasta, että
juuri sinä olet meidän fuksi! Fuksit best! Me ollaan teidän tuutorit Kalle ja Teemu. 

Kalle on opelinjalla ja aatteli ottaa matikan pitkäksi opetettavaksi aineeksi ja koodausta lyhyeksi.
Tämän luolissa viihtyvän apinamiehen löydät usein pussi valkoista jauhetta käsissään. Nimittäin
kiipeilyharrastus on vienyt tämän espoolaisen juipin sydämen mennessään. Muukin urheilu
kuten padelit, fudikset ja sulikset maistuu ja Kalle ottaa uutta peliseuraa avosylin vastaan. Tuu
haastaa!

Teemu aka. Tuusulan Terminaattori laittaa fysiikan laskun kuin laskun nippuun käden
käänteessä. Niinpä hän on valinnut pääaineekseen fyssaa ja sivuaineeksi matikkaa ja/tai
ohjelmointia. Teemu on normi(e)linjalainen, eikä hänestä ikävä kyllä tule opettajaa. Vapaa-
ajallaan Teemu viihtyy tietokoneella pelien ja musiikin äärellä. Tämä peto tekee tuhojaan myös
suliskentillä ja Ahveniksen jalkapallonurmilla.

Tuu vaan nykäseen hihasta jos herää mitä tahansa kysyttävää! Me autetaan mielellään missä
vain 😊

P.S. Ottakaa hyvissä ajoin Telegram haltuun! Se on kovassa käytössä viestintään ja
tiedottamiseen ja tulee varmasti tarpeeseen fuksivuoden aikana.

Kalle Karhapää
050 325 7407
Telegram: @Kalhapaa
kalle.karhapaa@tuni.fi

Teemu Taskinen
044 071 1606
Telegram: @tiukkateukka
Teemu.taskinen@tuni.fi

Kalle & Teemu
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Partiota hän on harrastanut kohta 13 vuotta. Eräjormailun lisäksi Iida nauttiii erilaisesta
harrastemusisoinnista niin pianolla kuin kitarallakin. Laulaminen on toisinaan suuri intohimo ja usein
hän kaipaakin bändikaveria vaikka onkin liian nössykkä sitä etsimään ;D Iida haluaa oppia miten maailma
toimii joten hän opiskelee opettajalinjalla pääaineenaan fysiikka ja matematiikka. Haaveena on myös
pelastaa maailma, joten Treen yliopiston aerosolifysiikan tutkimusyksikkö houkuttaa.

Etelä-Herwannassa majaileva Samu on Suomussalmen ylpeä lahja teekkareille. Hiukkaselle Samun
motivoi hänen lukioaikainen fysiikanopettajansa, joka oli aika kova äijä. Pääaine siis luultavasti tulee
olemaan fysiikka, sivuaineina luultavasti ohjelmistotekniikka ja elektroniikka. Harvakseltaan Tamppi
areenan salilla asioivan Samun löytää vapaa-ajalla helposti Suolijärven kuntoradalta, Osmonkallion
ampumaradalta, metsästä, tai ratikasta nukkumassa. Useimmiten kuitenkin kotoa sohvalta tyttöystävän
kainalosta.

Samu on myöskin Hiukkasen tarzantoimari, eli avustaa Tarzanin päävastaavaa tehtävissään. Samun
silmäterä Tarzan on kiltamme tarunhohtoinen, suorastaan kulttimainetta nauttiva peräkärrysauna.

Jos mikä ikinä askarruttaa, tai muuten vaan haluatte jutella, niin meitä saa suorastaan olemattomalla
kynnyksellä pommittaa jo ennen syksyä! Tervetuloa.

Hiiohoi ja halojatapäivää kaikille teille uusille
ja ihanille vahvistuksille Hiukkasen harvoille ja
valituille avattavassa jäsenistöpoolissa! Meth
olemma Iida ja Samu, Hiukkasen eräilyyn
suuntautunut ja ei- newtonilainen tuutorpari.
Olemme teidän tukenne ja turvanne
ensiaskeleissanne teekkariuden alttareilla,
niin vasta- kuin myötäkäymisissäkin.

Iida on kotoisin Pirkkalasta ja ainakin
toistaiseksi asuu vielä siellä. Hän haaveilee
kuitenkin omasta pesäkolosta Hallilan
Männikössä. Ikänsä Tampereen kyljessä
asuneena ja intohimoisena eräjormailijana
hän tietää kaikki parhaat retkeilyreitit
Tampereen seudulla ja vähän muuallakin.  

Iida & Samu

Iida Silen
Telegram: @Iidatsku
Sähköposti: iida.silen@gmail.com
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Samu Pyykkönen
Telegram: @Amiraalih
Sähköposti: samu.pyykkonen@tuni.fi



Kampuksen kartta

Etunurtsi ja obeliski

Hiukkasen kiltahuone

TREYn palvelutiski eli Paulan tiski

Bommari

Protip: Kannattaa ottaa tästä
esimerkiksi kuvakaappaus!
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1) Aktivoi Tuni-tunnuksesi
2) Tilaa opiskelijakortti
3) Saavu varaslähtöön Hervannan
kampuksen etunurtsille 21.8. klo 18 ja etsi
violettihaalarisia!

TL;DR
Kiitos, jos jaksoit lukea tänne asti! Asiaa oli paljon, ja kaikkea ei tarvitse
missään nimessä sisäistää heti. Jos muistat nämä tärkeimmät pointit, pärjäät
vallan mainiosti!

Tarkempi aikataulu orientaatioviikosta päivittyy kesän aikana Opiskelijan
oppaaseen.

Nähdään
orientaatioviikolla!
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@hiukkanenry
Teknis-luonnontieteellinen
kilta Hiukkanen

https://www.tuni.fi/it-palvelut/kasikirja?page=2630
https://trey.fi/jasenelle/jasenpalvelut/opiskelijakortti-ja-lukuvuositarra
https://www.tuni.fi/fi/opiskelijan-opas/kasikirja/uni/opintojen-aloitus/tutkinto-ohjelmakohtainen-orientaatio/teknis-luonnontieteellinen-ja-matemaattisten-aineiden-di-opettajankoulutus-tekniikan-kandidaatti-ja
https://www.instagram.com/hiukkanenry
https://www.facebook.com/hiukkanen/

