
Tervetuloa Turun yliopistoon! 

 

Suuren suuret onnittelut! Olet aloittamassa opiskelun Suomen 

hienoimmassa opiskelukaupungissa, Turussa ja sen upeimmassa 

killassa Nucleuksessa. Olet kulkenut pitkän opiskelutaipaleen 

päästäksesi opiskelemaan yhtä tulevaisuuden tärkeimmistä 

aloista. Opintojen edetessä, saat valita pääaineeksesi joko 

biomolekyylien tuotannon, biotekniset järjestelmät, 

elintarvikekehityksen tai kestävät biotekniset prosessit. 

Valmistuttuasi saat tituleerata itseäsi diplomi-insinööriksi. 

Tulevina tuutoreinasi haluamme toivottaa sinut, fuksin, 

tervetulleeksi pieneen, mutta pippuriseen teekkariperheeseemme.  

 

Johdantoviikolla 22.8.2022-26.8.2022 tutustutamme sinut 

yliopiston ihmeelliseen maailmaan, ainejärjestöömme ja tietenkin 

muihin fukseihin sekä tietysti itse Turkuun. Koko viikko on täynnä 

kivaa ohjelmaa: päivisin tutustumme yliopiston käytäntöihin sekä itse opiskelualaan. Iltaisin on 

luvassa paljon rentoa hauskanpitoa! Lisätietoa viikon ohjelmasta saat lähempänä, mutta laitathan 

jo tässä kirjeessä mainitsemamme tapahtumat ylös, jotta et jää mistään paitsi. 

 

Muutama asia kannattaa jo tehdä ennen johdantoviikon alkua. Muista ilmoittautua läsnäolevaksi 

yliopistoon sekä hankkia tietysti opiskelijakortti, jotta saat kaikki huikeat opiskelija-alennukset ja 

edut. Muistathan myös hakea opintotukea ajoissa. Kannattaa myös käydä katsomassa ja laittaa 

seurantaan kiltamme Instagram-tili nucleus_ry.  

 

Lauantaina 20.8.2022 ennen johdantoviikkoa järjestämme Varaslähtö-tapahtuman yhdessä 

muiden turkulaisten teekkarikiltojen kanssa. Pääset tutustumaan meihin tuutoreihin ja tuleviin 

opiskelukavereihin jo ennen johdantoviikkoa. Lisätietoa tapahtumasta saat tulevasta Whatsapp-

ryhmästä tai ottamalla tuutoreihin yhteyttä. Luomme Whatsapp-ryhmän lähempänä johdantoviikon 

alkua! Jos sinulla ei ole Whatsappia, laitathan viestiä meidän fuksivastaavallemme Jaakolle 

(jamlau@utu.fi).  
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Tuutorit:  

Ylhäällä vasemmalta oikealle: Aino Jylhä, Mira Hyytiäinen, Einari Leinonen (varjotuutori) 

Alhaalla vasemmalta oikealle: Ada Ojuva, Jasmin Karlund ja Eveliina Saario.  

 

Jasmin Karlund (jasmin.n.karlund@utu.fi)  

Heipsan! Onnittelut vielä kerran opiskelupaikasta ja tervetuloa ihastuttavaan Turkuun! Oon  

22-vuotias ja aloitan syksyllä kolmannen vuoden biotekniikan opinnot. Olen kotoisin Laitilasta ja 

Turussa asustellut pian neljä vuotta. Vapaa-aikani vietän yleensä urheilun parissa. Mahtavaa 

päästä tutustumaan teihin, uusiin fukseihin! Jos heräsi kysymyksiä tai muuta mietityttävää, 

laitathan viestiä meille tuutoreille. Vietetään aivan mieletön johdantoviikko sekä syksy. Nähdään 

johdantoviikolla tai sitä ennen varaslähdössä!  

 

Aino Jylhä (aino.o.jylha@utu.fi)  

Moikka, ja paljon onnea opiskelupaikasta!! Turku opiskelijakaupunkina on yksi Suomen parhaista, 

ja ootan innolla johdantoviikkoa niin pääsen tutustumaan teihin kaikkiin. Oon 19-vuotias ja muutin 

Turkuun Jyväskylästä viime syksynä. Mulla lähtee siis käyntiin toinen opiskeluvuosi täällä! Vapaa-

ajalla tykkään esimerkiksi pelailla lautapelejä ja urheilla. Muhun voi olla yhteyksissä matalalla 

kynnyksellä jo ennen orientaatioviikkoa, jos tulee kysymyksiä. Muussa tapauksessa nähään 

elokuussa!! 

 

Mira Hyytiäinen (mira.h.hyytiainen@utu.fi)  

Moikkamoi! Ihan ensimmäiseksi mä haluun onnitella teitä jokaista tästä huikeesta 

opiskelupaikasta! Pääsette osaksi Nucleusta, Turun hienointa teekkarikiltaa! Mä olen Mira, ja 

aloitan toisen vuoden biotekniikan opinnot syksyllä. Mä olen 21-vuotias ja alun perin oon kotoisin 

Urjalasta. Päädyin itse tälle alalle, kun tutkin aloja, joilla yhdistyis mua kiinnostavat aineet. Ja 

tietenkin pelkkää plussaa oli se, että musta tuli teekkari. En malta oottaa johdantoviikon alkua ja 

sitä, että pääsen tutustumaan teihin kaikkiin upeisiin, uusiin fukseihin! Oon täällä varmistamassa, 

että teille tulee unohtumaton fuksivuosi! Jos sulla on jotain, mikä askarruttaa, niin voit vapaasti 

laittaa viestiä mulle tai kenelle tahansa muulle tuutorille. Nähdään syksyllä! 

 
Eveliina Saario (eosaar@utu.fi)  

Moi ja onnittelut opiskelupaikasta. Itse aloitan syksyllä toisen vuoden biotekniikan opiskelut ja 

odotan innolla, että pääsen tutustumaan teihin uusiin fukseihin. Olen siis 21-vuotias ja kotoisin 

tuosta Turun vierestä, Naantalista. Jos tulee kysyttävää niin voit ottaa yhteyttä minuun tai johonkin 

toiseen meistä tuutoreista.  

 

Ada Ojuva (ada.s.ojuva@utu.fi)  

Moikka! Onnittelut opiskelupaikasta! Olen Ada Ojuva ja pian toisen vuoden biotekniikan opiskelija. 

Ikää on se 19 vuotta. Olen myös syntyperäinen turkulainen eli Turku on tullut tutuksi jo ennen 

omien opiskeluiden alkua. Olen menevä tapaus ja vapaa-ajalla urheilen niin paljon kuin ehdin, 

valokuvaan ja hengailen kavereiden kanssa tai laiskana päivänä Netflix on myös viihdyttävä. Oma 

urheiluharrastus, ehkä enemmän jo elämän tapa, on yleisurheilu, mutta muitakin lajeja on tullut 

testailtua. Lähdenkin aina mielelläni kokeilemaan kaikkea uutta, jos siihen vain tarttuu 

mahdollisuus! Jännittääkö jo opintojen alku? Ei hätää! Minä ja muut tuutorit haluamme varmistaa, 

että saatte parhaan mahdollisen startin tulevalle opiskelijaelämälle. Jos on yhtään mitään 

epäselvää tai kysymyksiä, niin matalalla kynnyksellä ottamaan yhteyttä! Nähdään O-viikolla!  
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Vielä kerran lämpimästi tervetuloa matkalle kohti bioteekkariutta. Nähdään Varaslähdössä sekä 

johdantoviikolla!  

 

 
 

 

 


