
Tervetuloa Yliopistonmäelle

Moikka ja onnittelut uudesta opiskelupaikasta!

Edessäsi on varmasti jännittävä ensimmäinen

opiskeluvuosi Turun yliopistossa.

Me tuutorit olemme täällä auttamassa sinua ja

varmistamassa, että opintosi lähtevät sujuvasti

käyntiin. Kannattaakin tulla tutustumaan meihin ja tuleviin opiskelutovereihisi heti

Varaslähdössä lauantaina 20.8.2022 klo 16:00 Osakuntasalilla sekä TYY:n saunalla

osoitteessa Rehtorinpellonkatu 4b, 20500 Turku. Varaslähtö on loistava tilaisuus

saada ensikosketus tuutoreihin ja muihin fukseihin hieman rennommissa merkeissä

ennen opiskeluiden alkamista.

Seuraavalla viikolla aloitetaan orientaatioviikko (22.8.-26.8.2022), jonka aikana tulet

tutustumaan opiskelijakulttuuriin, kavereihin, opiskelun käytänteisiin ja

kampusalueeseen.

Muistilista
● Ilmoittaudu läsnäolevaksi:

https://www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/ilmo

● Tilaa opiskelijakortti:

https://www.tyy.fi/fi/opiskelijalle/opiskelijakortti-ja-jasenyys

● Seuraa meidän kiltaa Adamas ry:tä somessa:

o https://www.facebook.com/MateriaalitekniikankiltaAdamasry/

o https://www.instagram.com/adamas.ry/

● Käy tutustumassa myös meidän virallisille verkkosivuille:

https://www.Adamas.fi/

● Muuta hyödyllistä infoa löytyy osoitteesta:

https://www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/uudelle-opiskelijalle
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Tuutorien terveiset!

Ylärivissä vasemmalta: Juha, Viljami sekä Eerika. Alarivillä vasemmalta: Emma ja Ida

Morjensta pöytään! Tässä kuten sinisistä haalareista ja valkoisista lakeista näkee

teidän tulevat suursmurffit. Meidän hommamme on tutustuttaa teidät

perusteellisesti niin viralliseen kuin epäviralliseen yliopistomaailmaan. Me olemme

täällä teitä varten, joten lähtekää innolla meidän sekä kanssa fuksien (uusien

opiskelijoiden) mukaan niin Varaslähtöön kuin myös orientaatioviikon hulinaan.

Edessänne on ikimuistoinen ensimmäinen opiskeluvuosi!

Vinkkinä meiltä teille! Kannattaa varsinkin aluksi osallistua erilaisiin tapahtumiin ja

tutustua muihin opiskelijoihin, niin oman alan kuin poikkitieteellisesti. Varatkaa

orientaatioviikolla aikaa myös illaksi, sillä tulemme järjestämään teille ohjelmaa.



Tässä vielä lyhyt esittely meistä kaikista:

Moikka täällä Ida (idmgro@utu.fi) Kuten kaikki muutkin tuutorit tänä vuonna aloitan

toista vuotta materiaalitekniikalla. Vapaa-ajalla tykkään urheilla sekä tehdä vähän

kaikkea liikunnallista mitä milloinkin. Ootan innolla, että pääsette tutustumaan

meihin tuutoreihin ja kaikkiin muihinkin opiskelijoihin (sekä opiskelijaelämään).

Moi! Oon Emma (eaissa@utu.fi) ja opiskelen toista vuotta materiaalitekniikkaa.

Opiskeluiden lisäks miut voi bongata urheilemasta ja erityisesti uinti on lähellä

sydäntä. Alunperin oon lähtöisin toiselta puolelta Suomea, jonka kyllä kuulee

edelleen vahvasta mie-sie-murteesta. Eli ei hätää jos muutat kauempaa, Turku on

ihan mahtava opiskelijakaupunki! Hyvää kesää, nähää sit syssymmällä!

Moi ja onnea vielä uudestaan opiskelupaikasta! Mä oon Juha (jukalm@utu.fi) ja

itselläni starttaa myös tänä vuonna toisen vuoden materiaalitekniikan opinnot.

Opiskelu hommien jälkeen minuun saatat törmätä esimerkiksi lenkillä tai salilla,

mutta jos on kyseessä laiskottelupäivä niin silloin ihan vain rennosti hengaamassa

kavereiden kanssa. Talvena minut voi bongata myös laskettelemassa/kaatumassa

rinteessä. Muista viettää rento kesä sekä lepäillä sillä syksynä taas vauhti kiihtyy

täällä yliopistonmäellä. Nähdään elokuussa!

Hellurei ja hellät tunteet. Mä oon Eerika (eealai@utu.fi) ja aloitan kans syksyllä

toisen vuoden opinnot. Kiireisen opiskelijaelämän ohella vapaa-ajalla soittelen

kitaraa, katselen leffoja/sarjoja ja otan rennosti. Turussa mun yksiä lempipaikkoja on

Aurajoen ranta, jossa tykkään kävellä ja muuten vain oleskella kavereiden kanssa.

Tervetuloo ja nähää syksyllä!

Terve! Meikä on Viljami (vonuut@utu.fi), kakkosvuoden materiaaliteekkari. Tykkään

kissoista, nurmikonleikkuusta ja nurmikonleikkuu simulaattoreista. Tulkaa rohkeasti

nykäisemään hihasta, jos jokin askarruttaa. Tervetuloa yliopistoon!

Jos teille heräsi kysymyksiä, keneen tahansa meistä tuutoreista voi ottaa matalalla

kynnyksellä yhteyttä, niin pyrimme vastaamaan teille viipymättä.

Nähdään syksyllä!
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Terveisin

Suursmurffit (eli tuutorit)


