Miko Varis
Moikka!
Mun nimi on Miko ja mä tuun toimimaan syksystä lähtien teidän
tuutorina. Itselläni eka vuosi tkt-opintoja paketissa ja odottelen jo
toisen vuoden alkua teidän kanssanne innolla! Jos kerron pikkuisen
itsestäni, niin oon 24-vuotias kiero savolainen, harrastelen vähän
kaikennäköisiä palloilulajeja (beerpong lähellä sydäntä). Päivät
kuluu koulun ja sportin lisäks pitkälti ystävien kanssa oleillessa. Jos
jokin kouluun tai muuhun liittyen askarruttaa niin älä pelkää ottaa
yhteyttä tai nykiä hihasta, vastailen ilomielin!
Nähdään syksyllä!
sähköposti: mikov(at)uef.fi

Jani Pirhonen
Morjes,
meikä on Jani, tunnettu myös kavereiden kesken niin netissä kuin
irlissä nimellä pirssi. Aloitin omat seikkailuni yliopistossa syksyllä 2017,
mutta pienten mutkien kautta päädyin sitten aloittamaan syksyllä -18
tietojenkäsittelytieteen opiskelun, josta olin kavereilta paljon hyvää
kuullut, ja joka myös tuntui luontaiselta jatkumolta omalle
tietokoneella istumiselle. Olen alun perin Kiteeltä kotoisin, ja vapaaaikani kuluu suurilta osin elokuvien tai pelien (lähinnä CS:n, missä on
tullut opiskelijamestaruuksissakin edustettua) parissa, joskin
opiskelijatapahtumia tulee toki myös kierrettyä ahkeraan.
Katsellaan syksymmällä!
sposti: janipir (at) uef.fi
Telegram/Steam: (@)pirssi

Jimi Viita-aho
Terve!
Olen Jimi Viita-aho, eli yksi syksyn tuutoreista. Kuopioon päädyin
opiskelemaan alunperin Orivedeltä. Minut löytää Kuopiossa ollessani
todennäköisimmin Technopolikselta tai Serverin tapahtumista ja
joskus polkupyörän selästä taikka sieltä missä on tietokone.
Jos tulee jotain kysyttävää niin viestiä vaan tulemaan, parhaiten
minut tavoittaa telegramista.
Törmäillään syksyllä!
Terveisin
Jimi Viita-aho
Telegram: https://t.me/jimzamjimmyy (@jimzamjimmyy)
Sähköposti: viitaahojimi(at)gmail.com

Amanda Auvinen
Moikka!
Mä oon Amanda, alun perin Kotkasta, mutta muutaman vuoden olen
kerennyt jo Kuopiossa savolaistumaan. Eka vuosi on onnistuneesti
paketissa ja nyt syksyllä aloitan innolla toisen vuoden opinnot.
Vapaa-aikanani tykkään nauttia elämän pienistä iloista, kuten hyvästä
ruoasta ja viinistä, aurinkoisessa säässä ulkoilusta, hyvästä seurasta
sekä koukuttavista äänikirjoista.
Minut voi bongata niin yliopistolta, kuin varmasti jonkun verran
alkusyksyn tapahtumistakin.
Nähdään!
Kysymyksen sattuessa vastailen mielelläni sähköpostitse!
amanda.auvinen (at) gmail.com

Lassi Tuomainen
Morjens!
Meikäläisen nimi on Lassi, ja olen aloittamassa syksyllä toisen vuoden
tkt-opintoja joiden ohella tulen toimimaan yhtenä teidän tuutoreista.
Syntyjäni olen kuopiolainen ja täällä olen myös lähes koko ikäni asunut.
Vapaa-aikani kuluu mm. lenkkeilyyn, pelailuun, lukemiseen sekä koiraan.
Jos tulee jotain kysymyksiä opiskeluun tai johonkin muuhun liittyen, niin
pistäkää vaan rohkeasti meikäläiselle viestiä vaikkapa sähköpostilla, tai
tulkaa vaikka nykäisemään hihasta mikäli satutte minuun yli-opistolla
törmäämään.
Sähköposti: lassipt(at)uef.fi

Teemu Multanen
Heips!
Nimeni on Teemu ja olen kotoisin Nokialta.
Muutin viime syksynä Kuopioon aloittamaan
tkt-opinnot enkä ole katunut hetkeäkään.
Opiskelun vastapainona tykkään käydä
kaikenlaisissa tapahtumissa sekä
pelailemassa salibandyä. Tammikuusta
lähtien olen toiminut ainejärjestömme
Serverin tapahtumavastaavana ja kyseinen
pesti jatkuu myös tulevana syksynä.
Odotan innolla, että pääsen tapaamaan
uusia opiskelijoitamme ja toimimaan
tuutorinanne. Viestiä saa laittaa koko kesän
ajan, jos jokin askarruttaa.
teekm(at)student.uef.fi

Aurora Näsi
Hei!
Mää oon Aurora ja aloitan nyt kolmannen vuoden
tietojenkäsittelytieteiden opiskelijana Kuopiossa. Muutin
Kuopioon päälle vuosi sitten Oulusta ja kaupunki onkin tullut jo
tutuksi. Vapaa-ajalla tykkään liikkua luonnossa ,piirtää, väsätä
nettisivuja ja viettää aikaa kavereiden kanssa. Kesällä ja ehkäpä
syksylläkin minut voi bongata mäkkäristä pyörittämässä
burgereita.
Vastaan mielelläni vaikka whatsapissa tai facebookissa jos
mieleen tulee kysymyksiä opintojen alottamisesta tai vaikka
mäkkärin tämänhtekisistä mobiilieduista!
Auroran(at)uef.fi
0440400841
Nähdään syksyllä fuksit!

