
TERVEHYS TEIDÄN TUTOREILTA! 
 
 
Hellurei! Kuvassa kääntöpuolella löydätte meidän eli teidän tulevien tutoreitten naamat. 
 
Edessä vasemmalla tapaatte Johanna Rättilän. Johanna sekä kiva että mukava. Johanna ei            
ole koskaan Myöhässä. Johanna on jo vanha tekijä tutoroinnissa. Johanna siis tietää mitä             
tekee. Johannalta kannattaa kysyä kaikesta.  
 
Takaa vasemmalta löydätte Matin. Matti on maalta. Syksyllä alkaa Matin viides vuosi            
kemialla ja kolmas tuutorina. Matti käy paljon Radikaalin tapahtumissa ja on yksi            
Myöhätiistain vakinaamoista. Matti tuntee paikat ja ihmiset täällä jo hyvin. Tämän esittelyn            
piti olla lyhyt, joten Matti lopettaa sen tähän sanomaan: Hyvän valinnan teitte ja tervetuloa              
iloiseen joukkoomme!  
 
Seuraavana edustalla näkyypi Antti Leppänen. Varmaan ihan Antiksi kutsutaan. Antti tietää           
kaiken selviytymisestä. Antti tietää myös miten ja mistä saa ilmaset safkat. Antti löytyy aina              
tapahtumista, joissa on tarjolla ruokaa.  
 
Takarivistä löytyy keskeltä Janne Sarkkinen, joka myös “Sarkkisena” tunnetaan. Sarkkinen          
on siisti jäbä, joka on kaikessa messissä ja hoitaa aina kaiken ja kunnialla. Sarkkinen on               
kova partioimaan, vaeltamaan ja urheilemaan. 
 
Edestä keskeltä teitä tiirailee Saana Rekola. Saana on juuri aloittamassa kolmatta vuotta            
kemialla. Saana on chilli ja kaikkien frendi. Saana asuu kaukana jossain maalla.  
 
Takarivistä oiekalta löydämme vielä näyttävän herrasmiehen eli Riku Laasalan. Riku on           
räiskyvän rempseä persoona, jota näkee usein Radikaalin kopilla sekä ainejärjestön          
tapahtumissa heittämässä (huonoa) läppää ja toisinaan ihan asiaakin. Vaikka kaikenlainen          
sosiaalisuus maistuukin tälle sanavalmiille sanasepolle, on hänellä opinnoistakin yhtä paljon          
asiaa kuin Hannu Karpolla. Erityisesti, jos asia koskee aineenopettajaopintoja. 
 
Oikealle siirryttäessä löytyy vielä Henna, joka aloittelee toista vuottansa kemialla. Eli Henna            
on viime vuoden fuksi. Henna on aika pirtsakka, välillä hieman ehkä kirpaksa. Henna on              
käynyt ahkerasti Radikaalin urheilutapahtumissa. 
 
Aivan oikeassa reunassa on Milla. Myös Milla on juuri ollut fuksi, joten hän osaa samaistua               
teidän tilanteeseen. Milla on rento jokapaikanhöylä ja Milla on osallistunut ahkerasti           
opiskelijatapahtumiin. Niihin Milla kannustaa myös teitä osallistumaan.  
 
 
Ensimmäisenä päivänä teidät jaetaan tutorryhmiin satunnaisesti. Joudutte siis tuijottelemaan         
näitä naamoja vähintäänkin yhden viikon ajan. Ensimmäisenä päivänä tunnistatte meidät          
valkoisista haalareista ja mustasta tutor-paidasta. Nähdään syyskuun alussa! :)  
 
Tervetuloa kemialle meidänkin puolesta!  



 
 
 
 

 


