
Tervetuloa Turun yliopistoon!

Suuret onnittelut! Olet aloittamassa opiskelun Suomen hienoimmassa
opiskelukaupungissa, Turussa ja sen upeimmassa killassa
Nucleuksessa. Olet kulkenut pitkän opiskelutaipaleen päästäksesi
opiskelemaan yhtä tulevaisuuden tärkeimmistä aloista. Saat valita
opintojen edetessä pääaineeksesi joko biotekniset järjestelmät,
elintarvikekehityksen, kestävän bioenergian tai biomolekyylien
tuotannon. Valmistuttuasi saat tituleerata itseäsi diplomi-insinööriksi.
Tulevina tuutoreinasi haluamme toivottaa sinut, fuksin, tervetulleeksi pieneen, mutta
pippuriseen teekkariperheeseemme.

Johdantoviikolla 23.8.2021 – 27.8.2021 tutustutamme sinut ennen kaikkea Turun
kauniiseen ympäristöön sekä yliopiston ihmeelliseen maailmaan, ainejärjestöömme ja
tietenkin muihin fukseihin! Koko viikko on täynnä kivaa ohjelmaa: Päivisin tutustumme
yliopiston käytäntöihin sekä opiskelemaamme alaan, ja iltaisin luvassa on roppakaupalla
rentoa hauskanpitoa. Lisätietoa viikon ohjelmasta saat lähempänä, mutta laita jo tässä
kirjeessä mainitsemamme tapahtumat ylös, jotta et jää paitsi mistään.

Muutama asia kannattaa tehdä jo ennen johdantoviikkoa. Liity heti Facebook-ryhmään
”Nucleuksen fuksit 2021”, tai jos sinulla ei ole Facebookia, laitathan fuksivastaavallemme
Julialle (japyys@utu.fi). Tärkeää on myös ilmoittautua läsnäolevaksi yliopistoon, hankkia
opiskelijakortti ja hakea opintotukea ajoissa. Kannattaa myös käydä katsomassa kiltamme
instagram-tili nucleus_ry.

Lauantaina 21.8.2021 ennen johdantoviikkoa järjestämme Varaslähtö -tapahtuman yhdessä
muiden turkulaisten teekkarikiltojen (Digit, Adamas ja Machinan) kanssa. Tapahtumaan
voivat osallistua uudet opiskelijat tieto-, materiaali-, kone- ja biotekniikalta. Tapahtumassa
pääset tutustumaan meihin tuutoreihin ja tuleviin kanssaopiskelijoihisi jo ennen
johdantoviikkoa. Ohjelmassa on rentoa hengailua sisätiloissa tai ulkoilmassa säiden
salliessa. Lisätietoa tapahtumasta saat Facebook-ryhmästä tai ottamalla tuutoreihin yhteyttä.

Vielä kerran lämpimästi tervetuloa matkalle kohti bioteekkariutta. Toivottavasti muutetaan
yhdessä maailmaa! Nähdään Varaslähdössä sekä johdantoviikolla!

Tuutorit:

Ylhäällä vasemmalta oikealle:
Teemu Lintunen, Miku Kuuskorpi

Alhaalla vasemmalta oikealle:
Ella Virtanen, Miao Korpelainen



Miao Korpelainen (miao.e.korpelainen@utu.fi)
Moikka! Onnittelut opiskelupaikasta, ootte päässeet opiskelemaan huikeeta alaa
huikeimmassa opiskelukaupungissa! Itseäni on aina kiinnostanut luonnontieteet ja tekniikka,
ja siksi päädyinkin vuosi sitten hakemaan tänne opiskelemaan biotekniikkaa. Ikää mulle on
kertynyt 20 vuotta ja kotoisin oon Porista.

Ootan innolla johdantoviikon alkua, ja sitä että saan tutustua kaikkiin teihin uusiin fukseihin.
Jos jokin asia jäi askarruttamaan opiskelujen aloittamisesta, laita vaan vapaasti mulle tai
muulle tuutorille viestiä!

Miku Kuuskorpi (miku.j.kuuskorpi@utu.fi)
Moikka! Mä olen Miku, pian toisen vuoden biotekniikan opiskelija ja teidän tuleva tuutori.

Oon 20-vuotias ja kotoisin tosta Turun kyljestä Raisiosta. Vapaa-ajalla muun muassa

pelailen lautapelejä, politikoin sekä satunnaisesti geokätköilen. Olen myös kova Harry Potter

-fani. Tuutoriuden lisäksi toimin myös ainejärjestömme hallituksessa.

Tuutorina haluun olla helposti lähestyttävä eli muhun saa ottaa yhteyttä matalalla

kynnyksellä jo ennen opintojen alkamista ja mieluusti niiden aikanakin. Odotan jo innolla

johdantoviikkoa ja sitä, että pääsen tutustumaan kaikkiin teihin! Ota siis rohkeasti yhteyttä,

jos tulee mieleen kysymyksiä, muussa tapauksessa nähdään pian O-viikolla.

Teemu Lintunen (teemu.e.lintunen@utu.fi)
Moikka fuksit! Onnittelut sisäänpääsystä, teillä on paljon syitä olla innoissanne

opiskelupaikasta tällä alalla ja tässä kauniissa kaupungissa! Muistan kirkkaasti kun aloitin

omat opintoni, ja odotan innoissani että pääsen tutustumaan teihin ja auttamaan siinä, että

teidän opintojenne aloitus on yhtä onnistunut kuin mun oli.  Mulla pyörähtää muuten kolmas

vuosi käyntiin, kun te aloitatte.

Mä oon 21-vuotias ja oon asunut täällä Turun seudulla koko elämäni. Harrastan salibandya

ja tykkään paljon monenlaisesta urheilusta, joten musta saa halutessaan varmasti seuraa

esimerkiksi sellaiseen toimintaan. Ja kyllä mua muutkin asiat kiinnostaa, ei huolta. Sellainen

juttu vielä, että minuun ja muihin tuutoreihin voi olla yhteydessä kaikenlaisten

epäselvyyksien kanssa, niiltä kun tuskin tullaan välttymään.

Nähdään elokuussa!

Ella Virtanen (ella.a.virtanen@utu.fi)
Moiccuu! Hirmusesti onnea sisäänpääsystä ja tervetuloa Suomen parhaaseen Turkuun!

Oon tokavuotinen bioteknikko ja syntyperäinen lietolainen. Ikää multa löytyy hurjat 20 vuotta.

Ootan nyt jo vähintää yhtä paljon kun tekin sitä et saadaan viettää harvinaisen ratkiriemukas

fuksiviikko ja koko syksy!
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