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1. Kuka olet? 

2. Minkä taidon haluaisit oppia? 

3. Ohjeita uusille opiskelijoille. 

Tuutorit 

          2022 

NELLI 

Heippa! Onnittelut hienon alan valitsemisesta ja pääsystä opiskelemaan 

Turun yliopistoon. Sinulla on edessäsi elämäsi eeppisimmät vuodet! Me 

tuutorit tapaamme teidät Varaslähdössä lauantaina 20.8. tai viimeistään 

orientaatioviikon aloituksessa maanantaina 22.8. Yliopistonmäellä 

Agoralla. Muistahan ilmoittautua läsnäolevaksi yliopistoon sekä tilata 

itsellesi opiskelijakortti. Turun tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoita edustaa 

Asteriski ry, ja meidät tunnistaa vihreistä haalareistamme sekä viereisestä 

Asteriskin logosta. Käy tsekkaamassa lisätietoja nettisivuiltamme 

asteriski.fi tai Instagramista @asteriski_ry. 

1. Moiksu, oon Nelli ja syksyllä aloitan tokan vuoden opinnot. Tykkään 

taiteesta, kissoista ja sarjojen katsomisesta. Välillä vietän aikaani myös 

lukemisen parissa. 

2. Haluisin oppia tanssimaan, ettei aina tarvis nolata itseäni baarin 

tanssilattialla… 

3. Reippaasti vaan kyselemään, jos joku ihmetyttää! Kannattaa myös 

rohkeasti lähteä tapahtumiin, vaikka jännittäisikin. Fomo voi tulla 

helposti, mutta mihinkään ei kuitenkaan kannata pakottaa itseään, sillä 

tärkeintä on pitää hauskaa :) 

OKKO 

1. Tervehdys! Olen Okko, 22-vuotias toisen vuoden opiskelija Helsingistä. 

Vapaa-aikani vietän urheilun parissa - olinpa sitten itse liikkumassa, 

katsomossa tai kotisohvalla television ääressä. 

2. Muscle upin tekemisen. 

3. Yliopistomaailmassa mahdollisuudet ovat lukemattomat, joten lähde 

rohkeasti tekemään opiskeluajastasi juuri sinun näköisesi! 

https://www.asteriski.fi/
https://www.instagram.com/asteriski_ry/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ANNI 
1. Hei vaan! olen Anni, alanvaihtaja humanistisesta tiedekunnasta. Aloitin 

viime syksynä tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelmassa ja ensi 

syksynä alkaakin jo viides (ja ehkä viimeinen) vuoteni Turun 

yliopistossa. Vapaa-ajalla tykkään käydä salilla ja eri tapahtumissa ja 

joskus kun motivaatiota ja aikaa riittää niin pelailen myös videopelejä. 

2. Tämä menee jo samalla tunnustuksen puolelle, mutta en ikinä oppinut 

viheltämään tai napsuttamaan sormiani kunnolla. Haluaisin kyllä 

vieläkin nämä oppia ja ehkä onnistuisinkin jos jaksaisin niitä kunnolla 

harjoitella (en jaksa). Jos joku kuitenkin haluaa yrittää opettaa otan 

kyllä vinkkejä vastaan. :D 

3. Informaatiota tulee varsinkin orientaatioviikolla todella paljon ja ainakin 

osa siitä tulee varmasti unohtumaan melkeinpä heti. Siitä ei kuitenkaan 

tarvitse huolehtia, sillä jos tulee kysyttävää niin tuutoreilta voi rauhassa 

kysyä, me vanhemmat opiskelijat kyllä autamme parhaamme mukaan! 

EERO 

1. Moikka! Olen Eero, ja mulla alkaa toinen vuosi tietojenkäsittelytieteen 

parissa. Vapaa-aika kuluu töiden, kissojen ja urheilun parissa, varsinkin 

penkkiurheilun :) 

2. Moottoripyöräkortti on tulevaisuuden suunnitelmissa joten 

moottoripyörällä ajamisen. 

3. Kannattaa osallistua kaikkiin mahdollisiin opiskelijatapahtumiin. Tällöin 

pääsee hyvin mukaan omaan porukkaan. Vaikka monien uusien 

naamojen kohtaaminen jännittää, suosittelen rohkeaa mukaan 

lähtemistä, sillä se on sen arvoista. 

HENNA 

1. Moi! Mun nimi on Henna ja aloitan syksyllä toisen opiskeluvuoteni 

tietojenkäsittelytieteissä. Olen kotoisin Tammelasta, mutta viihtynyt 

Turussa viisi vuotta. Tykkään lenkkeilystä, kissoista, kirppareista ja 

päiväunista. 

2. Haluaisin oppia heräämään ennen puolta päivää muutenkin kuin 

pakosta. 

3. Kannattaa jo alussa kokeilla erilaisia opiskelutekniikoita ja valita niistä 

itselle sopivimmat. Näin opiskelu tuntuu mukavalta, mikä on tärkeää! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

RASMUS 

1. Moi! Oon Rasmus ja nyt syksyllä mulla alkaa kolmannen vuoden TKT-

opinnot. Vapaa-ajalla istuskelen tietokoneen ääressä, käyn puntilla ja 

heilun haalarit päällä ympäri Turkua. 

2. Limitless leffan muisti vois salee auttaa tenteissä. 

3. Muista opetella Pepin käyttö, Pythonin alkeet ja opon puhelinnumero 

ulkoa ennen syksyä! No ei, kyllä noi kaikki selviää sitten kun opiskelut 

alkaa, ei tarvi turhaan jännittää, kaikesta selvitään! 

VERA 

1. Moikkamoi mä oon Vera, neljännen vuoden opiskelija. Tykkään urheilla, 

loikoilla ja syödä :) 

2. Haluaisin osata tehdä voltin ja laulaa (ei samanaikaisesti, vaikka ois 

sekin aika siistiä) 

3. Kaikkeen saa mielellään tulla mukaan, mutta mihinkään ei ole pakko. 

SAMI 

1. Moikkamoi oon Sami, kolmannen vuoden käpistelijä ja toista kertaa 

tuutorina. Kutsun mokkapaloja sanaparilla mokkis pakkis ja mielestäni 

banaani pizzassa on ihan ok. 

2. Viulu on soittimena pitkään kiinnostanut, vaikka musaintoilu lopahtikin 

lukion jälkeen. Toisena olisi varmaankin kynän pyörittely :D 

3. Luo opiskelurutiinit ja pidä niistä kiinni. Opiskelijaelämä on 

ainutlaatuista aikaa verkostoitua ja irrotella, mutta opintojen 

lykkäämisestä tulee helposti tapa josta vaikea päästä eroon. 



 

  
KATARIINA 

1. Hejsan alla! Olen Katariina ja edustan osaltani vuosikurssia 2021. Olen 

toista kertaa tuutoroimassa, mutta ensimmäistä kertaa tuutoroimassa 

suomenkielisessä tutkinto-ohjelmassa opiskelevia.        Banaani ei 

mielestäni kuulu pitsaan ja mokkapaloja kutsun mokkapaloiksi. 

2. Haluaisin oppia ratkaisemaan rubiikin kuution. Tähän asti yritys päätyy 

vain värien sekasotkuun, vaikka artistin näkemys maailman 

epätäydellisyydestä ei vastaa kuution oikeaa ratkaisua. 

3. Kannattaa käydä niin monissa opiskelijatapahtumissa kuin pystyy 

alkukuukausina. Sieltä saa usein kaveriporukan, joiden kanssa 

yliopistossa seikkailu on kivempaa!              

DANIEL 

1. Morjes! Meitsi on Daniel ja alottelen syksyllä 5. vuotta 

tietojenkäsittelytieteiden parissa. Kaikki sporttinen puuhastelu 

vapaa-ajalla on kivaa, ja hyvää vastapainoo sille saa videopeleist ja 

sarjoje töllötyksestä. Ja sit ku tapahtumat lähtee rullaa nii niis tietysti 

viimisee asti aamulla! 

2. Emt lentämine tai näkymättömäks muuttuminen ois iha coolii, mut 

välil tuntuu et riittäis ku oppis esim olemaan juomatta "väärään 

kurkkuun". 

3. Kaikkii jännittää o-viikko, mut niiku varmaa öbaut kaikki muutki 

tuutorit sanoo nii rohkeesti mukaa vaa kaikkee. Iha käsittämätönt kui 

paljo siin pääsee sit kans kokee. Muistakaa ilmoo kursseil ja 

tenttikertoi on kolme jos vahingos yks on bileiden jälkee. 

JEMINA 

1. Moi! Mä oon Jemina ja aloitan syksyllä tokan vuoden opinnot TKT:llä. 

Vapaa-aikaani kulutan eläkeläisten tavoin käymällä päiväkävelyillä ja 

bongailemalla hyviä tarjouksia lehdistä. 

2. Haluaisin oppia sitomaan haalarit joka kerta täydellisesti, sillä se ei 

edelleenkään onnistu. 

3. Kannattaa osallistua tapahtumiin avoimin mielin ja muistaa myös levätä 

aina välillä. Jos joku askarruttaa, kyselkää rohkeasti. Me tuutorit 

olemme täällä teitä varten. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Morjesta moi! Mä oon Milla, kavereiden kesken Mibs. Oon 

akateeminen vanhus ja neljännen vuoden riski. Vapaa-ajalla 

jumppailen, kulutan kissavideoita ja harjoitan aktiivista 

opiskelijaelämää. Kutsun mokkapaloja masaliisaks. 

2. Itsemyötätunto. Tai sitten joku helpompi, esim. kitaransoitto. 

3. Opiskelu on ihanaa aikaa ja sitä kannattaa viettää niin kuin parhaalta 

tuntuu, oli se sitten järjestöhommissa pöhisten, tapahtumissa ravaten 

tai kurssikirjoja päntäten. 

MILLA 

Nähdään syssyllä! 


