Moikka moi ja suuret onnittelut erinomaisen alan valitsemisesta
ja pääsystä opiskelemaan Turun yliopistoon! Edessäsi odottavat
elämäsi jännittävimmät vuodet! Opintojen edetessä pääset painamaan teekkarilakin päähäsi ja valmistuttuasi saat arvostetun
diplomi-insinöörin nimikkeen. Me, tulevat tuutorisi, haluammekin nyt toivottaa sinut tervetulleeksi omaan pieneen teekkariperheeseemme!
Johdantoviikolla 23.8.2021-27.8.2021 pääset tutustumaan yliopistoon, ainejärjestöömme sekä muihin fukseihin. Koko viikko
on täynnä mukavaa ohjelmaa: päivisin tutustumme yliopiston
käytäntöihin, omaan alaamme ja laitoksemme henkilökuntaan, ja iltaisin tiedossa on rentoa hauskanpitoa. Viikon ohjelmasta tulee vielä lisätietoa lähempänä, joten pidä korvat höröllä, jotta et jää
mistään paitsi!
Ennen johdantoviikkoa järjestetään Varaslähtö-tapahtuma yhdessä muiden tiedekuntamme ainejärjestöjen kanssa lauantaina 21.8.2021. Tapahtumaan osallistuvat siis uudet opiskelijat kone-, materiaali-, tieto- ja biotekniikalta sekä tietojenkäsittelytieteiden uudet opiskelijat. Tapahtumassa pääset tutustumaan tuutoreihin ja tuleviin kanssaopiskelijoihisi jo ennen johdantoviikkoa.
Muistathan ilmoittautua läsnäolevaksi yliopistoon ja tilata opiskelijakortin hyvissä ajoin ennen opintojen alkua. Turun yliopistossa konetekniikan opiskelijoita edustaa Konetekniikan kilta Machina ry.
Meidät tunnistaa pinkeistä haalareistamme sekä yllä olevasta logosta. Lisätietoa Machinasta löytyy
Instagramista @machina.ry.
Vielä kerran suuret onnittelut opiskelupaikan saamisesta ja toivomme sinulle paljon onnea matkalle
kohti koneteekkariutta! Nähdään Varaslähdössä ja johdantoviikolla!

Tuutorit 2021
Julianna
Moikka! Mä oon Julianna. Opiskelen materiaalitekniikkaa, mutta tulevana
syksynä toimin teidän uusien konetekniikan fuksien tuutorina. Päädyin
teekkariksi puoliksi vahingossa, mutta sitä päätöstä en oo kyllä katunut! Yliopiston alkua ei kannata liikaa stressata. Tärkeintä on, että ootte muistaneet ilmoittautua läsnäolevaksi ja teiltä löytyy katto pään päälle, me tuutorit huolehditaan parhaamme mukaan lopusta. Johdantoviikosta tulee varmasti hauska, ja odotan innolla, että pääsen tutustumaan teihin uusiin
fukseihin!

Janne
Moi! Minä olen Janne ja opiskelen konetekniikkaa. Olen nyt vuoden asunut Turussa, jonka olen todennut loistavaksi opiskelijakaupungiksi. Ei siis tarvitse pelätä kauempaakaan muuttaessa,
koska tänne sopeutuu helposti! Toimin Machinan hallituksessa
tapahtumavastaavana ja odotan näkeväni teitä fukseja tulevissa
tapahtumissa myös orientaatio- eli johdantoviikon jälkeen. Varaslähtöön ja johdantoviikkoon suosittelen osallistumaan mahdollisimman hyvin sekä rohkeasti tutustumaan uusiin ihmisiin. Tästä
syystä kannattaa näille päiville mahdollisimman paljon aikaa.
Nähdään elokuussa!

Reetta
Moikka! Mä olen Reetta ja opiskelen konetekniikkaa. Päädyin konetekniikalle, koska kiinnostusta matikkaa ja fysiikkaa kohtaan on
rutkasti, ja tekniikka tuntui täten hyvältä vaihtoehdolta. Pinkkien
haalarien lisäksi mut voi tunnistaa tänä vuonna pinkistä frakista,
jota saan kunnian käyttää, koska toimin Machinan hallituksen puheenjohtajana. Teille fukseille haluan sanoa, että ottakaa kaikki ilo
irti fuksivuodestanne; kannattaa osallistua aktiivisesti tapahtumiin
ja tutustua kanssaopiskelijoihin! Opintojen aloittaminen ja orientaatioviikko voivat olla tosi jännittäviä, mutta kannattaa pitää mielessä, että kaikkia muita jännittää luultavasti ihan yhtä lailla!

Tiitus
Morjesta! Mä on Tiitus ja opiskelen myös konetekniikkaa. Lähin
opiskelemaan tätä alaa, koska kaikenlaiset koneet ja härvelit on ollu
aina lähellä sydäntä. Lisäksi tykkään luonnontieteistä, joita saakin
tällä alalla hyödyntää! Tänne Turkuun ei tarvinnut muuttaa toiselta
puolelta Suomea, vaan oon asunu koko ikäni Varsinais-Suomessa.
Toimin Machinan hallituksessa rahastonhoitajana ja isäntänä. Mun
kaksi vinkkiä orientaatioviikolle: olkaa avoimia uusille kokemuksille
ja muistakaa että tilanne on uusi myös monelle muulle. Hyvää kesää, nähdään pian!

Katriina
Heippa! Mä olen Katriina. Ensi syksynä olen teidän uusien konetekniikan opiskelijoiden tuutorina. Pääaineenani kuitenkin opiskelen materiaalitekniikkaa,
jota päädyin opiskelemaan puhtaasta mielenkiinnosta luonnontieteitä kohtaan. Niin ja ensinnäkin, onnittelut opiskelupaikasta! Turku on erittäin hyvä
opiskelijakaupunki, sillä täällä teillä fukseilla on mahdollisuus tutustua eri ainejärjestöjen opiskelijoihin. Ennen kaikkea pääsette kuitenkin mukaan oman
kiltanne toimintaan sekä osaksi Turun teekkarien perinteitä. Tutustukaa rohkeasti uusiin ihmisiin, mutta erityisesti muistakaa nauttia opiskelujen aloittamisesta. Iloista kesää, ja nähdään syksyllä!

