Hei Sinä uusi tieto- ja viestintätekniikan opiskelija!
Onnittelut uudesta opiskelupaikasta ja ennen kaikkea onnittelut parhaasta mahdollisesta
valinnasta! Olet tehnyt oikean päätöksen valitessasi tieto- ja viestintätekniikan opinnot Suomen
todellisessa pääkaupungissa: Turussa. Tänne voi iloisin mielin tulla opiskelemaan ja tutustumaan
uusiin opiskelijatovereihin.

Jotta opiskelusi alkaisivat sujuvasti, Sinua varten on valikoitu ja koulutettu joukko erinomaisia
tuutoreita. Tuutorit ottavat sinut avosylin vastaan ja ovat valmiina vastaamaan vähintäänkin
kaikkiin kysymyksiisi. Ensimmäisen kerran pääset tutustumaan muihin kanssaopiskelijoihin (sekä
meihin tuutoreihin) varaslähdössä lauantaina 21.8.2021 Q-talolla osoitteessa
Nummenpuistokatu 2. Varaslähtö on loistava tilaisuus saada ensikosketus tuutoreihin ja muihin
fukseihin ennen opiskeluiden alkamista rennommissa merkeissä. Seuraavalla viikolla aloitetaan
orientaatioviikko, jonka aikana tulet tutustumaan opiskelijakulttuuriin, kavereihin, opiskelun
käytänteisiin ja kampusalueeseen. Viikko pitää sisällään Tietotekniikan laitoksen ja yliopiston
johdantoluentoja, joista saat kaiken tarvittavan tiedon tulevasta taipaleestasi. Tällä viikolla on
myös todella paljon kaikenlaista iltaohjelmaa tutustumisen merkeissä, joten kannattaa varata
viikolle runsaasti vapaa-aikaa.
Turun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoiden kilta Digit ry järjestää laidasta laitaan
vapaa-ajan tapahtumia opintojen ulkopuolella. Vapaa-ajan toimintaa on kevyemmästä
kerhotoiminnasta, kuten koodi-, urheilu- ja jopa ompelukerhoista (ei samaan aikaan)
illanviettoihin ja excursioihin, jotka ovat reissuja muihin opiskelijakaupunkeihin. Tavoitteena on,
että jokaisella olisi jotain mielekästä tekemistä opiskeluiden ohella. Tämän lisäksi
kiltahuoneemme on avoin opiskelu- ja hengailutila niin luentojen välissä, kuin opiskelupäivän
jälkeenkin. Lisää tietoa Digit ry:stä, tieto- ja viestintätekniikan opiskelusta ja teekkariudesta saat
osoitteesta www.digit.fi sekä Digit ry:n Instagramista (instagram.com/digitteekkari) ja
Facebookista (facebook.com/digitry)

Me tuutorit odotamme innolla juuri Sinun tapaamistasi! Jaamme takuulla kaiken
tietämyksemme opiskelusta ja opiskelun oheisesta elämästä. Toivottavasti olet innoissasi
uudesta opiskelupaikastasi ja tulevasta vuodesta meidän kanssamme. Yliopisto on elämän
parasta koulua ja meillä tulee takuuvarmasti olemaan mukavia ja hauskoja hetkiä edessä!

Syksyllä nähdään!
terveisin tieto- ja viestintätekniikan tuutorit

TL;DR:
MITÄ: Varaslähtö 21.8.2021
MISSÄ: Q-talo (Nummenpuistokatu 2)
MITÄ MAKSAA: 0 €
MIKSI: Koska varaslähtö opiskelijaelämään
MUISTA MYÖS: Tilata opiskelijakortti ajoissa! (Mallia Frank app (digitaalinen tai fyysinen))

Tieto- ja viestintätekniikan tuutorit vuosimallia 2021:

Karoliina Alho, Janna Torikka, Konsta Nyman, Leevi Elo, Sanni Knuutila, Matti Loimaranta, Omar Nasri,
Sara Keskilohko, Petri Holopainen, Leo Loula, Tuomas Rinne, Ellen Ekblom, Iris Kirjalainen, Tomas
Saarinen, Nevil Sandaradura, Rio Koskelo

