
Betala Kåravgiften! (spara kvitto/ta en
screenshot. Förmån: dessa godkänns
ofta som ett sorts tillfälligt studiekort
och du får billigare lunch, tågresor
o.s.v.)

skaffa frankappen/studiekortet
Betala SHVS-hälvsovårdsavgiften! 
Missa inte gulisveckan, också kallad
studieorgenteringsveckan! Roligt
program kommer att ordnas för dig,
du lär känna folk och vårt campus! 
Ladda ner tuudo appen
Första dagen får ni tillgång till vår
gulisguide. Med den lär ni er känna
Kemistklubben (er ämnesförening)
och studielivet!

Inför skolstarten:

HEJ PÅ DIG!
Grattis till studieplatsen (bra val) och 
 välkommen till vårt glada gäng i Åbo!

TUTORHÄLSNING
Kemi och processteknik samt kemi

G U L N Ä B B  2 0 2 1

På 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 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. Vi hoppas på att kunna ha ett av coronan
ohämmat program men anpassar oss efter behov.



Gulispappa

VÄLKOMMEN
 

G U L N Ä B B  2 0 2 1

VI KOMMER VARA DINA TUTORER
Vad studerar du för ämne?
Varifrån är du hemma?

1.
2.

3. Favorithobby
4. Svara på den fråga du helst
vill bli frågad

 Nicodemus Kraufvelin
Tredje årets
kemistuderande
 Hangö 
 Gym och säkert en
del annat, glömde
under pandemin
 190 kg

1.

2.
3.

4.

Andra året på KPT
Åbo
Allt som heter musik (från
snapssånger till hakka
trummor som om dom e
skyldiga mig pengar)
100bpm

1.
2.
3.

4.

KPT andra året
Graniii
Att sova<3
De heter AV
misstag

 
1.
2.
3.
4.

Sofia Nordgren 
Andra året på KPT
 Borgå
 Träna, spela piano,
måla å att se på greys
anatomy eftersom de
aldri tar slut
 Vattenmelon e       
 overrated 

1.
2.
3.

4.

Cajsa Malmsten
Andra året på KPT
Korsholm 
Träna, matlagning å
så kan jag no säga
att ta powernaps e
en favorithobby fö
di prioriteras väldigt
högt
Rubiks kub

1.
2.
3.

4.

Erik Östman
3:e året på KPT
Nykarleby
Vara aktiv i
underbara 
 Kemistklubben
och träna
 Vaniljkringlor,
ja tack!

1.
2.
3.

4.

Amanda Holmström Robin Enestam
Andra året på KPT
Borgå
Spenderar allt för
mycket tid framför
datorn... Långdistans
löpning kan också vara
helt kul ibland   
 5287 h

1.
2.
3.

4.

Rasmus Svedberg



Preliminära eftermiddag/kvälls 
program  (studieorienteringsveckan )

Måndag: 
TFiF-GP i Kuppis parken 

Tisdag: 
Besöka Kemistklubbens kansli

"Lära känna varandra" program , parkhäng
Onsdag: 

ASK sportdag 
Torsdag:

Testa och beställa halare
Kanslikaffe

Lär dig sitza
Fredag: 
Gulissitz

 
Mera info om programmen, exakta tider och platser fås under veckan! (Hox!!!
Programmen lever naturligtvis enligt/efter coronan läget. Vissa program kan

ersättas med annat, medan andra kanske skjuts upp!)
 

Vi tutorer på kemi- och processteknik, kemi och datateknik har skapat en
gulisgrupp på Facebook. Sök upp Gulnäbbar KPT + Kemi + DaTe 2021 och

gå med, där kommer all info du behöver gällande program etc. Om ni har
frågor så kan ni alltid kontakta oss antingen via FB eller direkt via t.ex. e-post

eller whatsapp.
Även en WhatsApp grupp skapas under första veckan!

 
Erik Östman: erik.x.ostman@abo.fi, +358 50 3110825
Robin Enestam: robin.enestam@abo.fi, +358 44 0877777
Amanda Holmström: amanda.a.holmstrom@abo.fi, +358 44 2130063
Sofia Nordgren: sofia.nordgren@abo.fi, +358 45 1355207
Rasmus Svedberg: rasmus.svedberg@abo.fi +358 50 3647877
Cajsa Malmsten: cajsa.malmsten@abo.fi, +358 50 5688994
Nicodemus Kraufvelin: nicodemus.kraufvelin@abo.fi +358 40 6345563


