TILL GULNÄBB 2022

TUTORHÄLSNING
KEMI- OCH PROCESSTEKNIK OCH KEMI

Välkommen!

Och grattis till studieplatsen!

På Kemi- och Processteknik (KPT) och Kemi kommer ni inte
enbart att sitta på intressanta föreläsningar utan ni får själv
testa teorier i praktiken på olika labbar redan från första
perioden!
Utöver de informationstillfällen som ÅA ordnar under
studieorienteringveckan kommer vi med både egna
ämneslinjen samt tillsammans med andra ämnen att ha olika
kvällsaktiviteter! Detta bl.a. för att ni lättare ska komma in i
gänget. Speciellt datateknikstuderanden kommer ni att se
mycket av under de första studieveckorna!
På de följande sidorna kommer vi tutorer att presentera oss,
efterföljt av lite nyttig info samt ett preliminärt schema över
program under veckan.

Vi kommer att vara dina tutorer!

På de två följande sidorna kommer vi att presentera oss
genom att svara kort på fyra frågor:

1.
2.
3.
4.

Vem är du?
Varifrån är du hemma?
Favoritintressen?
Vad är ditt bästa minne från första studieåret?

1.
Tjenare! Jag är William.
2.
Jag är hemma från Mariehamn, Åland!
3. Till mina intressen hör att gymma, prokrastinera
och att röva sjöar.
4.
Det bästa med första studieåret är alla nya
människor man träffar och minnen man skapar
med dem!

1.

1. Hej jag heter Benjamin.
2. Jag är hemma från sibbo
3. På fritiden tycker jag om att stå på bord
4. De bästa me första studieåre ha vari KKs
evenemang

1.Hej jag heter Evert
2. Jag är hemma från den bästa Manse
(Tampere)
3. Till mina intressen hör att hänga med
mina kära studiekompisar, spela
frisbeegolf och skrika snaps
4. Bästa måst vara alla bra vänner man
fått och haft en massa kul med under
året

1.
Morjens, jag är Kevin
2.
Jag kommer från Östnylands bästa Borgå
3. Bland mina Intressen finns Ishockey, motorsport
och mycket mera.
4.
Bland de bästa minnena i år har varit att få
uppleva ordentlig studiekultur, specifikt skulle de
kanske kunna vara årsfestveckan.

1.
2.
3.

Morjens! Jag är Johannes, 21 år gammal
Jag kommer från Jeppis
Mina favoritintressen är att spela fotboll,
prokanslinera och Gaukerenn.
4. Mitt bästa minne från mitt första studieåret är Norgeresan

1.
Halihalå, Anna här! Tutor för kemisterna.
2.
Åbolands härligaste ö, Korpo
3. Sjunger, äter o. sover. Däremellan hänger jag på
studieevenemang, träffar vänner och umgås
med familjen.
4. Finns många minnen men årsfesten o. sillisen är
en klar favorit.

1. Hej, jag är Ella
2. Jag kommer från Kaarina
3. Några av mina intressen är att läsa, vandra i
naturen och att heja på mitt favoritfotbollslag
Atletico Madrid.
4. Bästa minne från första studieår måste nog vara
Norgeresan.

1.

Hej, Vilhelm heter jag. Jag är magisterstutor för FNT iår,
men studerar själv kemiteknik
2.
jag är från byn Purmo i Österbotten 🌲🌲🏡🌲
3.
Till mina intressen hör bl.a. att gymma,
föreningsverksamhet, och Pepsi max
4. Börjar bli för gammal för att minnas mitt första studieår,
men jag tror vappveckan va kul

Vi tutorer på kemi- och processteknik, kemi och
datateknik har skapat en telegramgrupp var allmän info
kommer skickas innan och under orienteringsveckan!
Ladda ner telegram om ni inte redan har och gå med
redan nu så är ni väl förberedda inför skolstarten i höst!
Om ni har frågor så kan ni utöver på telegram kontakta
oss tutorer personligen med låg tröskel:
William Törnqvist: william.tornqvist@abo.fi, +358 45 73432315
Anna Nyström: anna.nystrom@abo.fi, +358 45 2661699
Ella Majasuo: ella.majasuo@abo.fi, +358 44 2657989
Evert Trygg: evert.trygg@abo.fi, +358 45 1553003
Johannes Bjarnason: johannes.bjarnasonhellnas@abo.fi +358 50 5296767
Kevin Hede: kevin.hede@abo.fi, +358 44 2092600
Benjamin Salminen: benjamin.salminen@abo.fi +358 40 4108080
Vilhelm Sundstedt: vilhelm.sundstedt@abo.fi +358 50 5316793

Orienteringsveckans
kvällsprogram
Måndag:
TFiF-GP i Kuppisparken
Tisdag:
Parkprogram i Puolalaparken
Onsdag:
ASK sportdag med D.I.C/K
Torsdag:
Vilodag, fritt program
Fredag:
Gulissitz
Mera info om programmen, exakta tider och platser
fås närmare skolstarten, uppdateringar meddelas i
telegramgruppen!

Vi ses i höst!

CHECKLISTA
INFÖR SKOLSTARTEN

Betala Kåravgiften, kvittot kan ofta
användas som tillfälligt studiekort
Skaffa Frank-appen/studiekort

Betala SHVS- hälsovårdsavgiften
Ladda ner Tuudo-appen
Följ @Kemistklubben på Instagram
Gå med i vår Telegramgrupp via koden ovan

Kemistklubben är din ämnesförening för kemi- och
processteknikstuderande samt kemistuderande vid Åbo
Akademi. Vi känns igen med våra ljusgröna halare. Få en
inblick i studielivet och se mer av oss redan innan
studiestarten genom att följa oss på instagram
@kemistklubben!

