HEI UUSI OPISKELIJA!
Onnea opiskelupaikasta!
Me tuutorit toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi opiskelemaan Turun yliopiston matemaattisluonnontieteelliseen tiedekuntaan fysiikkaa!
Yliopiston vuosi aloitetaan niin kutsutulla ”pilttiviikolla” eli johdantoviikolla, joka toimii porttina uudelle
opiskelijalle yliopisto-opiskelun maailmaan. Uusia opiskelijoitamme kutsutaan pilteiksi. Fyysikkopiltit jaetaan
seitsemään 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!

Fysiikan tuutorit esittäytyvät:

Alisa
Moikka! Oon Alisa ja aloitan nyt lääketieteellisen tekniikan fysiikan maisteriopinnot neljännen vuoden
opiskelijana. Turkuun olen ajautunut Helsingistä, mutta aika hyvin olen jo ehtinyt turkulaistumaan tässä
muutaman vuoden aikana. Vapaa-ajallani käyn crossfitissa ja pyörin Kaarinassa jäähallilla niin valmentamassa
kuin itsekin välillä luistelemassa. Lisäksi minut voi bongata järjestöhommista ja opiskelijatapahtumista.
Toteemieläimeni on Hello Kitty.
Fanni
Moikku! Olen Fanni, neljännen vuoden fysiikan opiskelija ja aloitan nyt maisterivaiheen opinnot tähtitieteen
erikoistumisalalla. Olen kulkeutunut Turkuun hyvän matkan päästä Kainuun korvesta, Sotkamosta. Vapaaaikani kulutan järjestötoimintaan sekä kahden pitkäaikaisen harrastukseni parissa, jotka ovat ratsastus ja
pianonsoitto. Toteemieläimeni on pieni ja pyöreä hevariyksisarvinen.
Jesse
Hei! Oon Jesse, tokan vuoden fyysikko ja kotoisin Ylivieskasta Pohjois-Pohjanmaalta. Mut voi löytää niin
Impivaaran uimahallin pohjasta, kuntosalilta tai puistosta madness-meininki päällä. Myös partio on rakas
harrastus, jossa suunnitelmana olisi aktivoitua jälleen. Toteemieläimeni on susi, koska he saavat viettää
rentoa elämää luonnossa ja ovat kaupungin ykkösjulkkis, kun pistäytyvät keskustaan.
Johannes
Morjesta! Mun nimi on Johannes, aloitan syksyllä tokan vuoden fysiikan opinnot ja tällä hetkellä kiikarissa
olis teoreettinen fysiikka. Vaikka Turkuun on muutettu opiskelujen takia, niin Pohjanmaa ei ole lähtenyt
sydämestä. Olen siis kotoisin Seinäjoelta. Vapaa-ajalla tykkään urheilla, ja toisinaan lepuuttaa silmiä
kaupungin puistoissa. Toteemieläimekseni valitsen jahnan, sillä kyseinen otus aiheuttaa suurta hämmennystä
ihmisissä.
Julius
Moi! Olen Julius, kolmannen vuoden teoreettinen fyysikko. Matematiikka on melkein yhtä hauskaa, kun
fysiikka ja siksi valitsin teoreettisen. Muutin Turkuun Pohjois-Savosta, mutta kotiutunut jo sen verran että
onhan se piispanmunkki. Vapaa-ajalla luen, katson elokuvia, pelaan D&D:tä ja neulon. Minun toteemieläin
on karhu, koska ajatus koko talven nukkumisesta on ihana.

Lauri
Terve! Olen Lauri, toisen vuoden fyysikko. Olen alun perin Seinäjoelta ja edustan edelleen Pohjanmaata
ylpeänä. Minut voi bongata CampusSportin kuntosalilta tai jussipaita päällä heilumassa yöelämässä.
Toteemieläimeni on tietenkin läähkarhu.
Vilma
Moikka! Olen Vilma, viidennen vuoden fyysikko ja vuoden päästä olisi tarkoitus valmistua fysiikan, kemian ja
matematiikan aineenopettajaksi. Turkuun päädyin Porista vähän vahingossa opintojeni alkaessa, mutta en
kadu sitä sekuntiakaan. Vapaa-aikani käytän suoratoistopalveluja katsoessa, xboxia pelattaessa sekä
pyöräilyn parissa. Toteemieläimeni on flamingo.

NÄHDÄÄN SYKSYLLÄ! :-)

