
HEI UUSI OPISKELIJA! 
Onnea opiskelupaikasta!

Me tuutorit toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi opiskelemaan Turun yliopiston
matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan fysiikkaa, matematiikkaa ja tilastotiedettä!

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 matematiikan ja tilastotieteen piltit kymmeneen
eri ryhmään. Jokaisella ryhmällä on yksi innokas ja auttavainen tuutori, joka ohjaa uusia pilttejä
opiskeluun ja opiskelijaelämään liittyvissä asioissa. Lisäksi uusia opiskelijoita ohjastaa joukko
opettajatuutoreita.

Johdantoviikolla (22.8.-26.8.2022) 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 saunailtaan. 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 20.8. 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.

Mahdollisten aikataulu muutosten johdosta  tarkemmat aikataulut kannattaa tarkistaa Deltan
nettisivuilta tai tuutorilta. 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 myös Deltan sivuille vielä kesän 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 2022”. Deltalta löytyy myös
Instagram nimimerkillä delta_ry. Tarvittaessa voit myös olla suoraan yhteydessä Deltan
pilttivastaavaan Laura-Tuuliaan sähköpostilla ltaarn@utu.fi.

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:

Elli

Moikka! Oon Elli ja oon neljännen vuoden fyysikko. Fysiikassa mua kiinnostaa eniten
lääketieteellinen fysiikka. Oon alunperin kotosin Helsingistä, mutta muutamassa vuodessa
Turusta on kyllä tullu koti. Vapaa-ajalla tykkään käydä lenkeillä ja uimassa sekä soittaa viulua. Mut
voi bongata myös opiskelijatapahtumista ja lautapeli-illoista.

Enni

Heips, oon Enni ja opiskelen neljättä vuotta fysiikkaa. Vaikka alunperin olenkin Mynämäestä niin
aina olen puheessani viljellyt konditionaalia ja kysellyt, että ketä ja kui, eli turkulaisia ollaan.
Harrastan mitä opiskelijaelämältä kerkeän aikidoa, rengasvoimistelua, D&D:tä ja improlla
höystettyä opiskelijateatteria eli speksiä. 

Lauri

Moro! Oon Lauri ja aloitan syksyllä viidennen vuoden fysiikan opinnot data-analytiikan
maisteriohjelmassa. Olen alunperin kotoisin Pohjanlahden rannalta Uudestakaupungista, joten
Varsinais-Suomi on tullut vuosien varrella tutuksi. En ainakaan vielä myönnä turkulaistuneeni
opintojen aikana. Vapaa-ajallani mm. katson elokuvia, koodaan ja hengaan kavereiden kanssa.
Pitkäaikaisiin harrastuksiini kuuluvat kitaransoitto ja retkeily. Minut saattaa bongata esimerkiksi
yliopistolla juomassa kahvia tai Deltan seurapeli-illoissa.

Olivia

Moikkelismoi! Mä oon Olivia tai tuttavallisemmin Olle. Muutin Turkuun Lohjalta ja mulla alkaa
syksyllä toka vuosi fysiikalla. Vapaa-ajallani räpsin kuvia mun filmikameralla, koitan pitää mun
huonekasveja hengissä ja pyörin opiskelijatapahtumissa. 

Tuukka

Hellou! Mä olen Tuukka, kolmannen vuoden kokeellinen fyysikko. Olen kotoisin Luvian
perämetsistä, ja Turkuun mut ajoi opinnot sekä halu muuttaa pikkukylästä isommalle
paikkakunnalle. Vapaa-ajallani puuhastelen vähän kaikennäköistä: soitan pianoa (ja välillä myös
ukulelea), kuuntelen musiikkia, hoidan huonekasvejani vaihtelevalla menestyksellä, pelaan pelejä,
katson Netflixiä, käyn kuntosalilla, luen kirjoja, jne.

Veikka

Heippa! Oon Veikka, toisen vuoden fyysikko. Opettamiseen todennäköisesti suuntaudun,
tähtitiede tosin myös kiinnostaa. Raumalta oon kotoisin ja vapaa-aikana erityisesti
puhallinmusiikki vie aikaa.



Yunus

Moro! Mä oon Yunus, Tampereelta Turkuun eksynyt toista vuotta alotteleva fyysikko. Elokuvien
maailman tai lenkkipolkujen lisäksi minut voi löytää rauhallisen kalastelun tai
opiskelijatapahtumien parista. Tai jostakin sieltä väliltä. 

Matematiikan ja tilastotieteen tuutorit esittäytyvät:

Jenna

Moro! Mä oon Jenna, Turkulainen alunperin puolivahingossa matikalle eksynyt kolmannen
vuoden opiskelija. Illat mä vietän yleensä taiteillen, urheillen tai jonkun rumannimisen bändin
keikalla riehuen. 

Kaisa

Heips! Oon Kaisa, viidennen vuoden matematiikan opiskelija. Synnyin Chilen aavikolla ja oon
asunut muun muassa Brasiliassa sekä Lohjalla. Vapaa-ajalla harrastan kaikenlaisten harrastusten
kokeilua. Viimeaikoina paljon uintia, tiktokin selausta, koiran kaa lenkkeilyä, lautapelejä,
satunnaista boulderointia sekä ompelua. 

Kristiina

Moi! Olen Kristiina ja aloittelen syksyllä kolmatta vuotta sovellettua matematiikkaa. Turkuun
muutin Oripäästä keskeltä peltoja. Olen aika lautapeli-intoilija joten pelaamalla ja sekalaisia
sarjoja (ja formuloita) katsomalla vietän mun vapaa-aikaa. Tykkään myös parhaani mukaan hoitaa
mun huonekasveja ja haaveilenkin täyttäväni niillä mun asuntoa vielä enemmän.

Lassi

Hellurei ja hellät tunteet. Oon Lassi, kolmannen vuoden tilastotieteen opiskelija. Oon kotoisin
Vahdon kadonneesta kunnasta ja käytän vapaa-aikaani kuntosalilla tai luonnossa lenkkeillen. 

Leo

Terve! Olen Leo, toisen vuoden tilastotieteen opiskelija. Olen kotoisin Sastamalasta, mutta noin
puolet elämästäni olen asunut Pöytyällä. Vapaa-ajalla minut voi nähdä yo-kylän tienoilla
motivaatiolenkkeilemässä. 

Martta

Moikka! Oon Martta, kolmannen vuoden matemaatikko. Tähtään opettajaksi ja sivuaineena mulla
on kemia. Tuun Pöytyältä, mutta Turku on mulle tuttu paikka jo lapsuudesta. Harrastan
jalkapalloa ja kesällä tulee myös pyöräiltyä.



Noora

Heipsun! Mä oon Noora kolmannen vuoden matemaatikko. Oon kotoisin Nokialta ja kuulemma
tykkään mainostaa sitä liikaa, joten varautukaa siihen. Mä oon toinen Deltan
tapahtumavastaavista eli oon todennäköisesti paikalla kun tapahtuu. Vapaa-aikaa vietän eniten
ystävien seurassa.

Otso

Moro! Mä olen Otso, toisen vuoden matemaatikko ja umpikaupunkilainen. Saavuin Turkuun alun
perin Espoosta ja siitä on nyt tullut minulle uusi koti. Harrastan intohimoisesti pyöräilyä, mitä voi
olla vaikea uskoa sillä jätin pyöräni Espooseen. Minut löytää opiskelijatapahtumista ja Kupittaan
citymarketin patonkihyllyltä. 

Sanni

Moikkuli! Oon Sanni, nyt viidettä vuotta opiskeleva matemaatikko. Tuutorina oon jo kolmatta
kertaa. Meidän ainejärjestö Deltan hallituksessa toimin matkaoppaana ja tapahtumavastaavana,
joten mut tulee usein näkemään eri tapahtumissa.

Valter

Moi! Olen Valter, toisen vuoden matemaatikko. Olen alunperin kotoisin Kaarinasta joten
käytännössä olen turkulainen. Vapaa-ajalla pidän huolta kasveistani ja ihailen kivikokoelmaani.
Jos harrastukseni kiinostavat kysy lisää jos törmäät muhu jossai.

NÄHDÄÄN SYKSYLLÄ!


