HEI UUSI OPISKELIJA!
Onnea opiskelupaikasta!
Me tuutorit toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi opiskelemaan Turun yliopiston matemaattisluonnontieteelliseen tiedekuntaan matematiikkaa ja tilastotiedettä!
Yliopiston vuosi aloitetaan niin kutsutulla ”pilttiviikolla” eli johdantoviikolla, joka toimii porttina uudelle
opiskelijalle yliopisto-opiskelun maailmaan. Uusia opiskelijoitamme kutsutaan pilteiksi. Matematiikan ja
tilastotieteen piltit jaetaan kymmeneen eri ryhmään, ja jokaisella ryhmällä on yksi innokas ja auttavainen
tuutori, joka ohjaa uusia pilttejä opiskeluun ja opiskelijaelämään liittyvissä asioissa. Lisäksi uusia opiskelijoita
ohjastaa joukko opettajatuutoreita.
Johdantoviikolla (23.8.-27.8.2021) on päivisin laitosten ja tiedekunnan luentoja, joilla käydään läpi muun
muassa yliopistossa käytössä olevat sähköiset järjestelmät ja tutkintoihin vaadittavat opintopistemäärät.
Lisäksi viikolla valmistaudutaan opiskelujen aloitukseen käytännön tasolla tuutoreiden avustuksella. Päivän
virallisen osuuden lisäksi iltaisin on ainejärjestömme puolesta erilaista ohjelmaa pilttisuunnistuksesta grilliiltaan. Johdantoviikolla tulee paljon uutta ja tärkeää asiaa, jonka lisäksi tutustutaan kampukseen ja
kanssaopiskelijoihin. Viikko kannattaakin ehdottomasti jättää vapaaksi töistä ja muista menoista
opiskelujen aloittamista varten!
Heti ensimmäiselle viikolle sekä alkusyksylle on suunniteltu siis paljon mahtavaa ohjelmaa. Jo ennen
johdantoviikkoa pidetään lauantaina 21.8. d.O.O.m (Diagnostinen orientoituminen opiskelujen maailmaan),
jonne teidät uudet piltit on kutsuttu kunniavieraina. d.O.O.m:issa teillä on mahdollisuus tutustua sekä muihin
uusiin opiskelijoihin että tuutoreihin jo etukäteen.
Epävarman tilanteen vuoksi ajankohtaisimmat aikataulut löydät deltan nettisivuilta tai tuutoriltasi.
Johdantoviikon iltaohjelmasta ja d.O.O.m:ista löydät lisää tietoa meidän fysiikan, matematiikan ja
tilastotieteen ainejärjestömme Deltan nettisivuilta delta.utu.fi kohdasta ”Uudelle opiskelijalle”. Deltan
tuutoreiden vähän epävirallisemmat esittelyt (ja kuvat!) ilmestyvät Deltan sivuille kesäkuun aikana: käy siis
sieltä kurkkaamassa, minkälaiset tyypit ovat sinua vastassa violeteissa haalareissa d.O.O.m:issa ja
johdantoviikolla. Deltan sivuilta löytyy paljon muutakin tietoa fysiikan, matematiikan ja tilastotieteen
opiskelusta. Käy myös Deltan Facebook-sivuilla www.facebook.com/deltautu ja liity ensimmäisen vuoden
opiskelijoille ja tuutoreille tarkoitettuun Facebook-ryhmään ”Deltan piltit 2021”. Deltalta löytyy myös
Instagram nimimerkillä delta_ry.
Kirjaa siis nämä tapahtumat jo nyt kalenteriisi! Suosittelemme lämpimästi osallistumista johdantoviikolle ja
sen tapahtumiin, sillä niissä tapaat uudet piltit ja vanhat opiskelijat rennossa ilmapiirissä ja tuttavuuksia on
helppo solmia. Yliopistossa kaikista tuttavuuksista on paljon hyötyä niin alussa kuin pidemmänkin ajan
päästä!

Matematiikan ja tilastotieteen tuutorit esittäytyvät:

Antti
Moikku! Oon Antti ja oon kolmannen vuoden aloittava matematiikan opiskelija. Sivuaineena mulla on
biologia ja tähtään opettajaksi! Oon kotoisin Etelä-Pohjanmaalta Teuvalta, mutta oon asunut myös
Satakunnassa Eurajoella. Vapaa-ajalla harrastan esimerkiksi musiikkia, lautapelejä ja reality-ohjelmien
seuraamista. Tykkään myös jutella monenlaatuisista aiheista! Toteemieläimeni on viekas citykettu.
Elias
Moikkelis moi! Mä oon Elias ja aloitan nyt neljännen vuoden sovelletulla matematiikalla. Tällä hetkellä eniten
kiinnostaa datatieteet ja koneoppiminen. Olen aito Åboriginal, eli olen asunut lähes koko elämäni Turussa.
Harrastan vähän kaikenlaista mitä milloinkin, mutta ainakin tällä hetkellä harrastuslistani sisältää mm.
rummut, juoksu, sijoittaminen, nokkahuilu, patikointi, pyöräily, (avanto)uinti, kiipeily, padel, isävitsit, yms.
jne. tms. Toteemieläimeni on Ditto.
Jenna
Moro! Mä oon Jenna, turkulainen puolivahingossa matematiikasta ison palon löytänyt tokan vuoden
opiskelija. Mun vahvuus(heikkous) on se, että oon aina ystävällinen ja nään jotain kaunista ihan kaikessa ja
kaikissa (no ehkä voin olla joskus vähän myöhässä). Illat mä vietän yleensä taiteillen, urheillen tai jonkun
rumannimisen bändin keikalla riehuen. Mun toteemieläin on iskä koska sillä on aina pilke silmäkulmassa.
Kaisa
Heips! Oon Kaisa, neljännen vuoden matematiikan opiskelija. Synnyin Chilen aavikolla ja oon asunut muun
muassa Brasiliassa sekä Lohjalla. Vapaa-aikanani katson sarjoja, säestän nokkahuilulla kämppisten zoompuheluita, boulderoin, näpertelen tekstiilikäsitöitä ja oon myös melko aktiivinen opiskelijaelämässä. Lisäksi
oon ainejärjestön toiminnassa mukana toimihenkilönä. Toteemieläimeni on koirani Perno, kuulemma
muistutamme toisiamme ainakin äänimaailmalta. Röhröh
Laura-Tuulia
Heloust heloust! Mä oon Laura-Tuulia ja opiskelen nyt toista vuotta matematiikkaa. Alun perin olen kotoisin
meren rannalta Uudestakaupungista, mutta Aurajoen rannalla on tullut nyt talsittua jo jokusen vuotta ja
Turun miellänkin omaksi kodiksi. Opiskeluiden ohella muhun törmää järjestötoiminnassa, joiden pariin
päädyin jo ennen omien yliopisto-opintojen alkua. Monelle mun pilttiys olikin yllätys, luulivat jo vanhaksi.
Lisäksi oon se tyyppi, joka slaidaa teidän sähköpostiinne kerran viikossa ja kyllä niissä
opiskelijatapahtumissakin mun naamaan suurella todennäköisyydellä törmää. Toteemieläimeni on mun kissa
Myy, koska se vaan on niin siisti tyyppi ja μ merkkinä hivelee tämän pienen maatikon silmää.

Maria
Heippa! Oon Maria ja opiskelen toista vuotta tilastotiedettä. Oon syntyperäinen helsinkiläinen, mutta Turku
on vaikuttanut muhun sanoin kuvaamattomilla tavoilla; sanon muun muassa tahtomattani hesa ja käytän
konditionaalia imperfektin sijaan. Harrastukseksi/obsessioksi (miten sen ottaa) voisin nimetä huonekasvit,
joita on kertynyt lähes sata kappaletta. Eläimistä eniten samaistun siiliin; olen terävä mutta saatan myös
löytyä aamuyöstä jonkun takapihalta kerjäämästä ruokaa.
Mikael
Moikka moi. Mä oon Mikael, kolmannen vuoden sovelletun matematiikan opiskelija. Olen kotoisin Aurasta
eli melkein voisi sanoa, että olen turkulainen. Vapaa-ajan aika pitkälti vietän kuntosalilla tai soitan kitaraa.
(Jos siis opiskeluilta jää aikaa.) Toteemieläimeni on maailman ihanin Igor-kissa :)
Oskari
Moi! Olen Oskari, toisen vuoden matemaatikko. Olen kotoisin Uudestakaupungista, josta muutin Turkuun
viisi vuotta sitten opiskelemaan kauppatieteitä. Vapaa-ajalla käyn salilla ja harrastan epäsäännöllisesti myös
muita urheilulajeja.
Sanni
Hellurei! Mä oon Sanni, neljännen vuoden matemaatikko. Oon kotoisin Raumalta, mutta kyllä mä voin Turkua
kutsua jo kodiksi (paitsi kun ne on vastakkain jääkiekon finaalissa). Tuutorina olen toista kertaa ja sen lisäksi
toimin Delta ry:n tapahtumavastaavana, joten tapahtumissa naamani saattaa bongata kerran, jos toisenkin.
Toteemieläimeni on rakas Bärtil vol.3, joka suojelee mua Turun yössä.
Siiri
Hejsan! Oon Siiri, tokaa vuotta tilastotieteilijäksi tähtäävä turkulainen opiskelija. (Tosin satuin syntymään
Tampereella ja koen sen mainitsemisen aina tarpeelliseksi.) Tykkään tutkia kaikkea mahdollista dataa, jota
urheilukello ja oura-sormus mulle antaa. Koneen näpyttelyn ohella nautin liikunnasta. Lajeja on harrastettu
suunnistuksesta voimanostoon, mutta viime keväänä maantiepyöräily vei mennessään. Toteemieläimeni on
sapelihammaStIIkeRI, koska ajoittain tunnen oloni fossiiliksi.

NÄHDÄÄN SYKSYLLÄ! :-)

