
Heippa uusi opiskelija ja tervetuloa opiskelemaan Turun yliopistoon! 

Onnittelut pääsystä matematiikan, fysiikan tai kemian aineenopettajan ja luokanopettajan -

koulutusohjelmaan (tuttavallisemmin MAFYKELO). Opiskelutaipaleesi alussa voit tukeutua meihin - 

opiskelijatuutoreihisi. Vastaamme käytännön perehdytyksestä opintoihin ja opiskelijaelämään. 

Meihin voi siis ottaa yhteyttä arkisemmissakin asioissa. 

Edustamme ainejärjestöjä Delta ry:tä (fyysikot ja matemaatikot) ja TYK ry:tä (kemistit), ja 

teemmekin läheistä yhteistyötä molempien ainejärjestöjen kanssa jo orientaatioviikosta lähtien. 

Ainejärjestöt ovat tukena opiskelijoilta opiskelijoille ja pitävät huolen sekä tapahtumien 

järjestämisestä että opiskelijoiden edunvalvonnasta. Orientaatioviikolla päivisin järjestettävät 

ohjelmat ovat laitosten virallista infoa, jonka lisäksi iltaisin järjestetään vapaaehtoista ja -muotoista, 

mutta sitäkin hauskempaa tekemistä. 

Ensimmäisen kerran tuutoreihin ja 

kanssaopiskelijoihin voi tutustua jo lauantaina 20.8. 

klo 16.00 d.O.O.m:in merkeissä. Kuitenkin opintojen 

virallinen osuus starttaa orientaatioviikolla 

maanantaina 22.8. klo 8.30 yliopistonmäellä. 

Tapaamme mäen päällä olevalla suihkulähteellä 

Feeniks-kirjaston edessä (kuvassa). Olethan ajoissa 

paikalla!  

Ps. Olemme jo luoneet tämän linjan opiskelijoille yhteisen 

Whatsapp-ryhmän, johon pääsette liittymään halutessanne 

alla olevasta linkistä. 

https://chat.whatsapp.com/JhekmEe1MkJ1mcC3ediIvC 

 

Pari sanaa meistä tuutoreista: 

Moikka! Mun nimi on Evita, 21 v ja olen kolmannen vuoden kemian ja biologian 

aineenopettajaopiskelija. Alun perin Porvoosta Turkuun kotiutunut monipuuhailija. Opintojen ohella 

harrastelen sporttihommia, töitä ja koulutuspoliittisia juttuja. Muhun voi olla matalalla kynnyksellä 

yhteydessä joko Whatsapin tai sähköpostin eaitko@utu.fi välityksellä, jos tulee jotain mieltä 

askarruttavaa. 

Moro! Mä oon Kristian, matematiikan ja fysiikan opeopiskelija vuosimallia 2018, eli neljättä vuotta 

talossa. Mulle tärkeintä opiskelun ohella on pitää kiinni terveydestä, sekä fyysisestä, että 

psyykkisestä. Meikäläiseltä saa liikuntavinkkii sekä seuraa ja oon mukana myös Mielen päällä -

tukiopiskelijana, eli mulle voi tulla juttelee, jos ei pääse porukoihin, tai opiskelut ei tunnu lähtevän 

käyntiin. Parhaiten mut saa kiinni tuolta Whatsapp-ryhmäst tai sähköpostilla karju@utu.fi 

Meidän rautaista kaksikkoa avustaa myös orientaatioviikolla varjotuutori Reetta, joka on kemian, 

fysiikan ja matematiikan toisen vuoden aineenopettajaopiskelija.  

Huom! Muistathan tehdä lukuvuosi-ilmoittautumisen ja ladata opiskelijakortin Frank app:ista ennen 

orientaatioviikon alkua. 

Seuraa myös ajankohtaisia aiheita IG:stä: @tyk_ry & @delta_ry    

https://delta.utu.fi/uudelle-opiskelijalle/hyva-tietaa
https://chat.whatsapp.com/JhekmEe1MkJ1mcC3ediIvC

