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PIEKSÄMÄEN LEHTI

Tänään

Ensimmäisen vuoden opiskelija Daniel
Tiitinen haki yhteisvalinnassa sähköalalle,
mutta harkitsee nyt

siifimistä rakennuspuolelte.

Esedu kouluttaa

tekniikan moniosaatia
ilelcilEiksem.yrtttåIfrvyqtcnsuatusha
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päåillikkö Taisto Hirvonen

Pieksåimäen Esedulla kåyn_

opiskelijat Daniel Tiitinen
ja Eevertti Teittinen pereh_

nistyi elokuun alussa tbk_

tiihdentiiii.

Ensimmäisen vuoden

a I v,'tr
o ie n

i,
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van innokkaita, Hirvonen opiskelilalle
Hiekkiksen yrittiiiyyskasva_ yhteishaussa
llynnys
såihköön, Teit- hvmåihuiä.
ala valikoi_
tushanketta, ja se on herät_ ttnen
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Yhteisten tutustumisjakso_

jen aikana opiskellaan eri
alojen opettajien johdolla.
- Kevätpuolella opiske_
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luonteisesti valitsemaansa
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