
Paljon onnea ja tervetuloa 

opiskelemaan biotekniikkaa! 
 

Olet aloittamassa opiskelun Suomen 

hienoimmassa opiskelijakaupungissa Turussa 

ja sen upeimmassa ainejärjestössä 

Nucleuksessa. Olet kulkenut pitkän 

opiskelutaipaleen päästäksesi opiskelemaan 

yhtä tulevaisuuden tärkeimmistä aloista. Saat 

valita opintojen edetessä pääaineeksesi joko 

biotekniikan tai elintarvikekehityksen. 

Valmistuttuasi saat tituleerata itseäsi diplomi-

insinööriksi. Tulevina tuutoreinasi haluamme 

toivottaa sinut, fuksin, tervetulleeksi pieneen, 

mutta pippuriseen teekkariperheeseemme. 

Johdantoviikolla 26.8.2019 – 30.8.2019 

tutustutamme sinut yliopiston ihmeelliseen 

maailmaan, ainejärjestöömme ja tietenkin 

toisiin 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 2019”, tai jos sinulla ei ole 

Facebookia, laitathan jollekin meistä 

tuutoreista sähköpostia. Tärkeää on myös 

ilmoittautua läsnäolevaksi yliopistoon, 

hankkia opiskelijakortti ja hakea opintotukea 

ajoissa. 

Ennen johdantoviikkoa järjestämme 

Varaslähtö -tapahtuman yhdessä 

tietotekniikan ainejärjestö Digitin ja 

tietojenkäsittelytieteiden ainejärjestön 

Asteriskin kanssa lauantaina 24.8.2019. 

Tapahtumaan osallistumalla 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 tutoreihin 

yhteyttä.  

Vielä kerran lämpimästi tervetuloa matkalle 
kohti bioteekkariutta ja muuttamaan 
maailmaa, nähdään Varaslähdössä sekä 
johdantoviikolla! 

 
 
Innolla syksyä odottaen tuutorisi Teemu ja 
Cilla 

  

 



Keitä me ollaan? 
 

Teemu Ranta, tejran@utu.fi 

Moikkelis! Olen 21v Järvenpäästä lähtenyt 
toisen vuoden opiskelija. Hain pari vuotta 
sitten biotekniikkaa lukemaan, koska 
tekniikka on aina kiinnostanut, ja alan 
tulevaisuus on hyvä. Olen tosi tyytyväinen, 
että päädyin tänne Turkuun, Suomen 
kauneimpaan kaupunkiin sitä opiskelemaan.  
Futista olen pelannut koko ikäni, enemmän ja 
vähemmän vaativilla tasoilla. Viime vuonna 
irronnut ainejärjestömme Hallitus-pesti on 
tuonut mukanaan mukavaa ajankulua. Todella 
paljon odotan orientaatioviikkoanne, jotta 
pääsee tutustumaan uusiin ihmisiin ja 
pitämään hauskaa.  

 

Cecilia ”Cilla” Österlund, croste@utu.fi  

Heippa! Olen 20-vuotias, alun perin kotoisin 
Turku juniorista aka Porvoosta ja muutin 
tänne opiskelemaan viime vuonna. Päädyin 
hakemaan biotekniikalle muun muassa sen 
tulevaisuuden kehittymismahdollisuuksien 
vuoksi. Opiskeluiden ohella tykkään harrastaa 
kaikenlaista liikuntaa, ja viime vuodet olenkin 
viettänyt tiiviisti cheerleadingin parissa. 
Odotan innolla tulevaa orientaatioviikkoa, 
jonka aikana saan tutustua teihin uusiin 
fukseihin ja viettää aikaa hyvässä seurassa! 
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