
Moikka moi ja suuret onnittelut erinomaisen alan 

valitsemisesta ja pääsystä opiskelemaan Turun 

yliopistoon! Edessäsi odottavat elämäsi 

jännittävimmät vuodet! Opintojen edetessä pääset 

painamaan teekkarilakin päähäsi ja valmistuttuasi 

saat arvostetun diplomi-insinöörin nimikkeen. Me, 

tulevat tuutorisi, haluammekin nyt toivottaa sinut 

tervetulleeksi omaan pieneen 

teekkariperheeseemme! 

Johdantoviikolla 22.8.2022-26.8.2022 pääset tutustumaan yliopistoon, 

ainejärjestöömme sekä muihin fukseihin. Koko viikko on täynnä mukavaa 

ohjelmaa: päivisin tutustumme yliopiston käytäntöihin, omaan alaamme ja 

laitoksemme henkilökuntaan, ja iltaisin tiedossa on rentoa hauskanpitoa. 

Viikon ohjelmasta tulee vielä lisätietoa lähempänä, joten pidä korvat höröllä, 

jotta et jää mistään paitsi!  

Ennen johdantoviikkoa järjestetään Varaslähtö-tapahtuma yhdessä muiden 

tiedekuntamme teekkarikiltojen kanssa lauantaina 20.8.2022. Tapahtumaan 

osallistuvat siis uudet opiskelijat kone-, materiaali-, tieto- ja biotekniikalta sekä 

uuden terveysteknologian alan opiskelijat. Tapahtumassa pääset tutustumaan 

tuutoreihin ja tuleviin kanssaopiskelijoihisi jo ennen johdantoviikkoa.  

Muistathan ilmoittautua läsnäolevaksi yliopistoon ja hankkia opiskelijakortin 

hyvissä ajoin ennen opintojen alkua. Turun yliopistossa konetekniikan 

opiskelijoita edustaa Konetekniikan kilta Machina ry. Meidät tunnistaa 

pinkeistä haalareistamme sekä yllä olevasta logosta. Lisätietoa Machinasta 

löytyy meidän nettisivuiltamme: machina.fi sekä Instagramista @machina.ry.  

Vielä kerran suuret onnittelut opiskelupaikan saamisesta ja toivomme sinulle 

paljon onnea matkalle kohti koneteekkariutta! Nähdään Varaslähdössä ja 

johdantoviikolla! 

 

 

 

 

 

 

 

http://machina.fi/
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Kuvassa vasemmalta oikealle: 

Niilo  

Terve! Olen nimeltäni Niilo Korhonen, ja olen juuri selvinnyt ensimmäisestä 

opintovuodestani konetekniikan opiskelijana. Olen alun perinkin kotoisin 

Turusta, joten voin pitkällä kokemuksella sanoa opiskelijoiden näkyvän ja 

kuuluvan Turun kaupunkikuvassa. Onnittelut siis hyvästä valinnasta niin 

kaupungin kuin alankin suhteen. Haluan myös onnitella opiskelupaikan 

saamisesta, sillä se on varmasti vaatinut kaikilta jonkin verran työtunteja. 

Toivottavasti nähdään mahdollisimman monessa tapahtumassa ensi 

lukuvuoden mittaan! 

Lauri  

Terve! Olen Lauri ja olen opiskellut konetekniikkaa kaksi vuotta ja olin 

mukana perustamassa Machina Ry:tä. Alun perin olen Helsingistä ja Turkuun 

oli helppo muuttaa. Odotan innolla teihin, uusiin fukseihin tutustumista. 

Toivon, että kaikki jaksavat ja uskaltavat olla tapahtumissa täysillä mukana 

heti alusta lähtien! Tervetuloa Koneelle ja onnittelut opiskelupaikan 

saamisesta! 



Arttu  

Moi! Olen Arttu ja olen opiskellut konetekniikkaa nyt kaksi vuotta. Alun perin 

olen kotoisin Nousiaisista. Turku tuntui siis luonnolliselta vaihtoehdolta eikä 

olekkaan tuottanut pettymystä. Olen ollut Machina ry:n hallituksessa kaksi 

vuotta. Voinkin lämpimästi todeta, että kiltamme jäseniin ja muihin 

teekkareihin on helppo tutustua. Toivonkin teiltä paljon aktiivisuutta ja 

avoimuutta opiskelujen startatessa! Tervetuloa Turun Yliopistoon ja 

Machinaan. Pidetään huikea orientaatioviikko elokuussa! 

Oscar 

Moro! Nimeni on Oscar ja minulla on alla kaksi vuotta konetekniikan opintoja.  

Olen alunperin kotoisin Turusta, ja tänne päätin jäädä myös opiskeluajakseni. 

En ole tätä valintaa hetkeäkään katunut, sillä Turku on mahtava 

opiskelijakaupunki. Sellaisen vinkin annan kaikille, että olkaa aktiivisia ja 

osallistukaa moniin tapahtumiin, jotta saatte kaiken irti fuksivuodestanne. 

Onnittelut opiskelupaikastanne ja nähdään elokuussa! 

Miko 

Moikka ja tervetuloa teekkariksi Turkuun. Alun perin Espoosta Turkuun 

muuttaneena voin kokemuksesta sanoa Turun olevan loistava 

opiskelukaupunki.  Onnittelut opiskelupaikasta ja voittaja valinnasta 

kaupungin suhteen. Nähdään syksyllä! 

 


