Tervetuloa Agoraan!
Heippa! Onnittelut hienon alan valitsemisesta ja pääsystä
opiskelemaan Turun yliopistoon. Sinulla on edessäsi elämäsi
eeppisimmät vuodet! Me tuutorit tapaamme teidät varaslähdössä
lauantaina 21.8. tai viimeistään orientaatioviikon aloituksessa
maanantaina 23.8. Yliopistonmäellä Agoralla. Muistakaahan
ilmoittautua läsnäolevaksi yliopistoon sekä tilata itsellenne
opiskelijakortti. Turun tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoita
edustaa Asteriski ry, ja meidät tunnistaa vihreistä haalareistamme
sekä viereisestä Asteriskin logosta. Käykää tsekkaamassa lisätietoja
nettisivuiltamme asteriski.fi tai Instagramista @asteriski_ry.

Tuutorit
2021

1. Kuka olet?
2. Mitä ottaisit mukaan autiosaarelle?
3. Ohjeita uusille opiskelijoille.

ALEKSI
1. Moikka! Oon Pelkosen Aleksi ja toisen vuoden käpistelijä
ja n:en vuoden lihapää ":D". Olen kotoisin Riihimäeltä ja
käpistelyn lisäksi harrastan voimaurheilua ja videopelejä.
Rakastan ruoanlaittoa ja hihasta nykäisemällä multa voi
tulla kysyä mitä vain opiskeluun ja opiskelijaelämään
liittyvää mikä ikinä askarruttaakaan.
2. Autiosaarelle ottaisin ehkä tylsän rationaalisesti mukaan
satelliittipuhelimen, tulentekovälineet ja kirveen.
3. Älkää ujostelko jos jokin askarruttaa, reppu täyteen
avointa mieltä, rohkeasti vain tuutorilta kysymään ja
vaikka ei olisikaan tietotekniikasta aikaisempaa
kokemusta, niin ei ole mitään hätää.

JOSEFIINA
1. Heips! Mä oon Josefiina ja mulla starttaa syksyllä toisen
vuoden opinnot tällä alalla. Vapaa-ajalla tykkään pelailla
lentopalloa, lukea kirjoja, plimputtaa pianoa tai ihan vaan
hengailla.
2. Mä ottaisin mukaan ainakin aurinkorasvaa ja bluetooth
kajarin. Ja tietty myös moottoriveneen, että pääsee sitten
poiskin, jos haluaa.
3. Kannattaa rohkeasti olla mukana tapahtumissa ja tutustua
uusiin tyyppeihin. Sitä kautta löytää hyvin oman tyyppistä
porukkaa ja pääsee mukaan uusiin kuvioihin. Toinen tärkeä
juttu on seurata omaa jaksamista, ettei kuormita itseään
liikaa!

DANIEL
1. Moikka moi! Meitsi on Daniel, ja alottelen ny
syksyllä 4. vuotta tietojenkäsittelytieteissä. Vapaaajalla tykkään harrastaa kaikkee liikunnallista, nähä
kavereita tai nuokkua ruudun äärellä. Tai sit taas ku
kaikis tapahtumis pääsis käymää, ai että, se ois kyl
kova.
2. Muistan jonku lomareissun ku unohdin ottaa
hammasharjan mukaa, sain kuunnella kettuiluu siit
koko reissun ajan, et aivan varmasti se ois kyl yks!
3. Yliopistolta löytyy paljon erilaista poppoota ja
toimintaa. Kannattaa rohkeasti vaan lähtee heti
pilttiviikoilta alkaen avoimin mielin kaikkeen
mukaan. Siin pääsee tutustuun paljon ihmisiin, ja
löytää sen oman juttunsa ja porukkansa samalla.
Luennoillekin on mukavampi sit mennä kun tuntee
jonkun jo salista.

SINI
1. Moi oon Sini, toisen vuoden tietojenkäsittelytieteen
opiskelija. Vapaa-ajalla tykkään nähdä kavereita ja löhöillä
sängyssä kirjaa lukien tai netflixistä katsellen. Koirat ovat
lähellä sydäntäni, sillä niitä on aina ollut elämässäni.
2. Aurinkorasvaa, kännykkä, suklaata, tyyny
3. Kaikkiin tapahtumiin kannattaa osallistua, tietenkin omat
rajat huomioon ottaen. Niissä tutustuu helposti uusiin
ihmisiin ja saa myös parhaimmat muistot. Kannattaa
myös muistaa opiskella, mutta älä ota siitä liikaa stressiä.

SAMI
1. Heloust! Oon Sami, toisen vuoden opiskelija.
Parhaiten mut löytää pohisemästä Asteriskin
Discordissa, tai tapahtumista viimeisten vetäjien
joukosta.
2. Haalarit, kajarit ja perjantaifiilis.
3. Käykää parhaanne mukaan orientaatioviikon
tapahtumissa ja tutustukaa uusiin
kanssaopiskelijoihin. Mitä parempaa tilaisuutta
olisikaan verkostoitua kuin kaikkien ollessa samassa
uudessa ympäristössä ja vieraita toisilleen.

LAURA
1. Olen Laura, toisen vuoden
tietojenkäsittelytieteiden opiskelija ja hum.
kand. Palasin opiskelujen pariin useiden TurkuTukholma välillä vietettyjen vuosien jälkeen.
Pidän opiskelusta ja uuden oppimisesta.
2. Jonkun erätaitoisen.
3. Rohkene kysyä. Älä jätä tehtäviä viime
hetkeen, ja kun jätät, älä hätäile.

EETU
1. Nimi on Eetu Kumpulainen, ja aloitan nyt 3. vuoden
opinnot tietojenkäsittelijänä. Vapaa-ajalla harrastan
jalkapalloa ja aktiivista opiskelijaelämää.
2. Autiosaarelle mukaan ehdottomasti hyvää juomaa
(piraattihengessä vaikkapa rommia), muutama hyvä
kirja ja kovat musavehkeet että saa rokkia soimaan!
Näillä saa ajan kyllä kulumaan.
3. Kyselkää paljon, olkaa uteliaita, osallistukaa ja
pitäkää hauskaa! Kannattaa myös lähteä rohkeasti
mukaan erilaisiin vapaa-ajan aktiviteetteihin ja
menoihin, joita on yliopistomaailmassa tarjolla
enemmän kuin tarpeeksi.

VERA
1. Moiccuu, oon Vera kolmannen vuoden
tkt-opiskelija. Tykkään urheilla, loikoilla
ja syödä, joten musta saa helposti
lounasseuraa :)
2. Mun varjotuutori mibs, mibsin kissa
Rontti ja irtokarkkeja
3. Älä siirrä exam tenttiä seitsemää kertaa

SEBASTIAN
1. Moikka! Mä oon Sebu ja alotan syksyllä tokan
vuoden opinnot. Tykkään musiikin
kuuntelemisesta ja soittamisesta. Haluaisin
joskus hypätä benjihypyn ja kiivetä jollekin
korkealle vuorelle.
2. Ottaisin mukaan yhden pussin chilipähkinöitä.
3. Kysy aina kun jokin arveluttaa. Omalla
orientaatioviikolla olin ihan turhaan hukassa,
kun olisin voinut vain kysyä tuutoreilta. Ja
vaikka ei tiedettäisikään oikeaa vastausta, niin
osataan ainakin ohjata paikkaan, josta vastaus
löytyy :)

TIMI
1. Moro! Mä oon Timi, aloitan nyt 2. vuoden
opinnot TKT:llä, ja opiskeluja on tullut
suoritettua myös Vaasassa. Vapaa-aika tulee
täytettyä milloin milläkin aktiviteetilla, aina
lukemisesta juoksemiseen. Juostua tuleekin
kulttuurikohteille sekä hyvän ruuan perässä.
2. Partaveitsen, eihän sitä halua näyttää aivan
peikolta kun pääsee takaisin sivistyksen pariin.
3. Käykää suihkussa, maksakaa vuokra.
Pitäkää hauskaa ja nauttikaa opiskeluajasta!

ALEKSI
1. Moi! Olen Pikkis ja aloittelen syksyllä kolmosvuoden
opintoja. Vapaa-ajallani hyörin mielelläni ruoanlaiton ja
Apex Legendsin parissa, mutta opiskelullekkin jää joskus
aikaa.
2. Ottaisin mun kissalampun, rantatuolin ja kissalampulle
pienemmän rantatuolin.
3. Nyt on hyvä aika uudelle startille, kannattaa lähteä
rohkeasti tapahtumiin oman mukavuusalueen
ulkopuolellekkin. Muistakaa myös alkuajan opiskelut - ne
toimivat vankkana pohjana tuleville vuosille. Kysykää
rohkeasti tuutoreilta mitä vaan mieltä askarruttavaa, he
ovat täällä teitä varten!

NINA
1. Hellou, olen Nina ja aloittelen tänä syksynä toista
vuottani yliopistolla. Tykkään perunamuusista,
kuplateestä, kissoista ja yleisestä nörtteilystä.
2. Värikkäitä turkinpippureita, kirjoja ja riippumaton.
Sokeri, kirjat ja mukava makuualusta on selviytymiseni
kulmakivet.
3. Muista että saa jännittää, saa kysyä ja olet tervetullut
yliopistoon! Uutta infoa tulee paljon ja kaikkea on
vaikea sisäistää kerralla, mutta asiat kyllä selkiytyvät ja
järjestyvät ajallaan. Tapahtumiin kannattaa osallistua
rohkeasti, mutta pidä myös omasta jaksamisesta
huolta!

NÄHDÄÄN SYKSYLLÄ!

