
 

 

 

Suuret onnittelut! Olet aloittamassa opiskelun Suomen hienoimmassa 

opiskelukaupungissa, Turussa ja sen upeimmassa ainejärjestössä Nucleuksessa. 

Olet kulkenut pitkän opiskelutaipaleen päästäksesi opiskelemaan yhtä 

tulevaisuuden tärkeimmistä aloista. Saat valita opintojen edetessä pääaineeksesi 

joko biotekniikan, elintarvikekehityksen tai molekulaarisen kasvibiologian. 

Valmistuttuasi saat tituleerata itseäsi diplomi-insinööriksi. Tulevina tuutoreinasi 

haluamme toivottaa sinut, fuksin, tervetulleeksi pieneen, mutta pippuriseen 

teekkariperheeseemme. 

Johdantoviikolla 24.8.2020 – 28.8.2020 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 2020”, 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 

22.8.2020. Tapahtumaan voi osallistua uudet opiskelijat tieto-, materiaali-, kone- ja 

biotekniikalta sekä tietojenkäsittelytieteiden opiskelijat. Tapahtumassa 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 tuutoreihin yhteyttä. 

Vielä kerran lämpimästi tervetuloa matkalle kohti bioteekkariutta. Toivottavasti muutetaan 

yhdessä maailmaa!  Nähdään Varaslähdössä sekä johdantoviikolla! 

  

  
 

 

Lue meidän esittelyt 

seuraavalta sivulta! 

 

Takana: Niilo ja Katja 

Edessä: Julia ja Einari  



 

Katja Niittysalo kkniit@utu.fi 

Moikka! Olen 20-vuotias, alun perin 

kotoisin Kirkkonummelta. Hain vuosi 

sitten opiskelemaan biotekniikkaa, sillä 

minua on aina kiinnostanut 

monipuolisesti luonnontieteet, ja olen 

tosi tyytyväinen valintaani. 

Vapaa-ajallani pelailen fudista ja 

muutenkin tykkään liikkua paljon. Olen 

myös mukana ainejärjestömme 

hallituksessa, joten senkin parissa tulee 

vietettyä aikaa. Johdantoviikosta tulee 

varmasti mahtava ja odotankin innolla, 

että saan tutustua teihin uusiin 

fukseihin! Ja jos tulee mieleen jotain 

kysymyksiä tai muuta asiaa niin ota 

rohkeasti yhteyttä!  

 

Einari Leinonen eialei@utu.fi 
Moi! Minä olen 2019 päässyt sisään 

opiskelemaan biotekniikkaa ja fiilikset 

opiskelun alun odotuksesta on hyvin 

muistissa. Olette hakeneet ns. 

tulevaisuuden alalle, josta voidaan lukea 

lehdissä melkein joka päivä. Se veti 

ainakin minut tämän koulutuksen pariin 

kaikkien muiden luonnontieteellisten 

alojen ohi. 

 

Vapaa-ajalla urheilen, e-urheilen ja 

penkkiurheilen tosissaan ja vähemmän 

tosissaan. Harrastan ultimatea ja 

tykkään myös valokuvata lajia, jota olen 

päässyt pelaamaan jo neljässä eri 

maassa. 

Toivon, että otatte minuun (tai meihin) 

yhteyttä, jos jokin asia on jäänyt 

mietityttämään tai jää epäselväksi, 

kuten varmasti tulee käymään! Odotan 

uuden lukukauden alkua teidän kaikkien 

takia, joten Varaslähtö 22.8.2020! 
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Julia Pyysalo, japyys@utu.fi 

Moikka! Mä oon Julia ja opiskelen toista 

vuotta biotekniikkaa. Olen 21-vuotias ja 

alunperinkin Turusta. Hain tänne viime 

vuonna opiskelemaan, koska olen aina 

ollut kiinnostunut luonnontieteistä ja 

tämä kuulosti kiinnostavalta alalta. Jos 

tulee mitään kysyttävää ensi syksystä tai 

opiskeluista yleisesti mieleen, laita 

vapaasti viestiä. En malta odottaa, että 

pääsen tutustumaan teihin! 

 

Niilo Savukoski nksavu@utu.fi 

Moro vaan meitsinki puolesta! Kun teillä 

fukseilla alkaa ensimmäinen vuosi, niin 

mulla pyörähtää myös toka vuos 

käyntiin, niinku kaikilla kolmella muullaki 

tuutorifrendillä. Oon alunperin 

Kauniaisista kotosin viime kesänä 

Turkuun muuttanu 22-vuotias kundi, eli 

ihan oikee feikki Niilo22! Te ootte saanu 

hienon opiskelupaikan vielä 

hienommasta kaupungista, ja mun 

homma on pitää huoli, että pääsette 

sujuvasti messiin opintoihin heti alusta 

lähtien. 

 

Mun harrastuksiin kuuluu salibandy aina 

sillon, ku paikat kestää, ja siinä ohessa 

kaikenmoine urheilu sen enempää lajia 

kattomatta. Eli jos tarvii esimerkiks 

lenkkiseuraa ni katotaan jos jaksan 

lähtee ;) Sen lisäks tulee hikoiltua 

koneen/plegen ääressä, eli e-urheilu 

maittaa kans.  

 

Innolla ootan syksyä ja sitä, että pääsee 

tapaa teiät kaikki! Jos on jotai kyssärii tai 

huolia tai kaipaa muute vaa juttuseuraa, 

ni ota ihmeessä muhun yhteyttä! 
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