
 

 

HEI UUSI OPISKELIJA! 
 

Onnea opiskelupaikasta! 
 
Me tuutorit toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi opiskelemaan Turun yliopiston luonnontieteiden ja 
tekniikan tiedekuntaan fysiikkaa! 
 
Yliopiston vuosi aloitetaan niin kutsutulla ”pilttiviikolla” eli johdantoviikolla, joka toimii porttina uudelle 
opiskelijalle yliopisto-opiskelun maailmaan. Uusia opiskelijoitamme kutsutaan pilteiksi. Fyysikkopiltit jaetaan 
seitsemään eri ryhmään, ja jokaisella ryhmällä on yksi innokas ja auttavainen tuutori, joka ohjaa uusia pilttejä 
opiskeluun ja opiskelijaelämään liittyvissä asioissa. Lisäksi kaikilla ryhmillä on oma opettajatuutori. 
 
Johdantoviikolla (24.8.-28.8.2020) on päivisin laitosten ja tiedekunnan luentoja, joilla käydään läpi muun 
muassa yliopistossa käytössä olevat sähköiset järjestelmät ja tutkintoihin vaadittavat opintopistemäärät. 
Lisäksi viikolla valmistaudutaan opiskelujen aloitukseen käytännön tasolla tuutoreiden avustuksella. Päivän 
virallisen osuuden lisäksi iltaisin on ainejärjestömme puolesta erilaista ohjelmaa pilttisuunnistuksesta grilli-
iltaan. Johdantoviikolla tulee paljon uutta ja tärkeää asiaa, jonka lisäksi tutustutaan kampukseen ja 
kanssaopiskelijoihin. Viikko kannattaakin ehdottomasti jättää vapaaksi töistä ja muista menoista 
opiskelujen aloittamista varten! 
 
Heti ensimmäiselle viikolle sekä alkusyksylle on suunniteltu siis paljon mahtavaa ohjelmaa. Jo ennen 
johdantoviikkoa pidetään lauantaina 22.8. d.O.O.m (Diagnostinen orientoituminen opiskelujen maailmaan), 
jonne teidät uudet piltit on kutsuttu kunniavieraina. d.O.O.m:issa teillä on mahdollisuus tutustua sekä muihin 
uusiin opiskelijoihin että tuutoreihin jo etukäteen. 
 
Epävarman tilanteen vuoksi ajankohtaisimmat aikataulut löydät deltan nettisivuilta tai tuutoriltasi. 
Johdantoviikon iltaohjelmasta ja d.O.O.m:ista löydät lisää tietoa meidän fysiikan, matematiikan ja 
tilastotieteen ainejärjestömme Deltan nettisivuilta delta.utu.fi kohdasta ”Uudelle opiskelijalle”. Deltan 
tuutoreiden vähän epävirallisemmat esittelyt (ja kuvat!) ilmestyvät Deltan sivuille kesäkuun aikana: käy siis 
sieltä kurkkaamassa, minkälaiset tyypit ovat sinua vastassa violeteissa haalareissa d.O.O.m:issa ja 
johdantoviikolla. Deltan sivuilta löytyy paljon muutakin tietoa fysiikan, matematiikan ja tilastotieteen 
opiskelusta. Käy myös Deltan Facebook-sivuilla www.facebook.com/deltautu ja liity ensimmäisen vuoden 
opiskelijoille ja tuutoreille tarkoitettuun Facebook-ryhmään ”Deltan piltit 2020”. Deltalta löytyy myös 
Instagram nimimerkillä delta_ry. 
 
Kirjaa siis nämä tapahtumat jo nyt kalenteriisi! Suosittelemme lämpimästi osallistumista johdantoviikolle ja 
sen tapahtumiin, sillä niissä tapaat uudet piltit ja vanhat opiskelijat rennossa ilmapiirissä ja tuttavuuksia on 
helppo solmia. Yliopistossa kaikista tuttavuuksista on paljon hyötyä niin alussa kuin pidemmänkin ajan 
päästä! 



 

 

Fysiikan tuutorit esittäytyvät: 
 
 
Alisa Valtonen 
 
Moikkuu! Olen Alisa, kolmannen vuoden fysiikan opiskelija ja tällä hetkellä eniten kiinnostaa 
lääketieteellinen fysiikka. Olen kotoisin Helsingistä, mutta Turku on kuitenkin lähellä sydäntä. Vapaa-ajallani 
urheilen, valmennan luistelukoululaisia ja kyllähän minut opiskelijatapahtumistakin löytää! Toteemieläimeni 
on HelloKitty. 
 
 
Anton Nykänen 
 
Moi! Olen Anton, Turusta ja aloitan nyt viidennen vuoden opintoni, aiheena teoreettinen fysiikka. Teoriassa 
aion tutkijaksi tai perustaa yrityksen, mutta opiskelu ja- elämä on liian kivaa, joten ei ole kiire mihinkään. 
Koitan tehdä elämässäni kaikkea kivaa ja olla avoin uusille asioille. Vapaa-ajalla boulderoin, soitan klarinettia 
Sohon Torwissa, pelaan lautapelejä, hamstraan kursseja ja käyn viikoittaisella pyörähdyksellä Lygasin 
tanssilattian suunnalla. Hybridispeksistäkin minut saattaa jälleen bongata.  Toteemieläimeni on kolibri, koska 
pitää muistaa nesteytys (mm. kahvi). 
 
 
Eemeli Eronen 
 
Moi! Olen Eemeli, täältä Turusta kotoisin oleva kolmannen vuoden fyysikko. Minua kiinnostaa erityisesti 
kokeellinen fysiikka ja data-analytiikka. Olen myös mukana järjestötoiminnassa, jossa eniten vetää puoleensa 
edunvalvonta ja koulutuspolitiikka. Vähäisen vapaa-aikani käytän pääasiallisesti lepäämiseen. 
Toteemieläimeni on peruna. 
 
 
Enni Snellman 
 
Heips! Mun nimi on Enni ja oon aloittamassa tokan vuoden fysiikan opinnot. Lähin Mynämäestä vähän 
isommille kylille, mutta käyn siellä edelleen viikoittain aikidossa. Muita harrastuksia on rengasvoimistelu ja 
joskus mut saattaa löytää jonkun videopelin äärestä. Mut myös löytää aika hyvällä todennäköisyydellä joka 
viikko ainakin yksistä opiskelijabileistä tai -tapahtumasta. Toteemieläimeni on ehdottomasti Nalle Puh. 
 
 
Helmi Pajamäki 
 
Moikka! Olen Helmi ja lähtöisin Porista. Aloitan toisen vuoden opinnot fysiikalla, ajatuksena suuntautua 
teoreettiselle fysiikalle. Vapaa-aika joka opiskelulta jää menee kaikkeen sekalaiseen, mm. urheiluun sekä 
ruuanlaittoon ja maalaamiseen. Minut bongaa usein myös bileistä sekä yliopistolta pyörimästä ihan vapaa-
ajallakin. Toteemieläimeni on hajamielinen orava, koska en aina ihan muista mihin olen käpyni kätkenyt.



 

 

Johanna Laaksonen 
 
Moikka! Olen Johanna, kolmannen vuoden kokeellinen fyysikko. Olen kotoisin Huittisista, mutta nykyään 
olen jo hyvin turkulaistunut. Suosikkiulkoilureittini kulkevatkin Aurajoen rantoja pitkin. Käytän vapaa-aikaani 
myös huonekasvieni hoitamiseen ja neulomiseen, ja viihdyn keittiössä sekä laittamassa ruokaa että 
leipomassa. Toteemieläimeni on siili. 
 
 
Meeri Harkki 
 
Moikka! Olen Meeri, toisen vuoden fysiikan opiskelija, joka on kotoutunut Turkuun alun perin 
Valkeakoskelta. Erikoistumisalaani en ole vielä päättänyt, mutta se tulee mahdollisesti olemaan tähtitiede. 
Tanssiminen ja erityisesti baletti on ollut intohimoni lapsesta saakka, joten vapaa-aikani käytänkin usein 
tanssimiseen tai vaihtoehtoisesti penkkiurheiluun, johon suhtaudun yhtä intohimoisesti kuin tanssiinkin. 
Käyn myös ahkerasti opiskelijabileissä, ja sieltä minut voi luonnollisesti löytää useimmiten tanssilattialta. 
Toteemieläimeni on mangusti. 
 
 

NÄHDÄÄN SYKSYLLÄ! :-) 


