
Tervetuloa opiskelemaan maantiedettä Turun yliopistoon! 

Onnittelut uudesta opiskelupaikasta! Olet päässyt opiskelemaan maantiedettä kauniiseen Suomen Turkuun ja 

toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi. Me olemme tämän vuoden maantieteen tuutorit ja autamme sinua 

pääsemään alkuun opinnoissasi, sekä tutustutamme sinut Turkuun ja sen monipuoliseen opiskelijaelämään. 

Virallinen orientaatioviikko alkaa maanantaina 24.8., mutta nähdään ensimmäisen kerran jo sunnuntaina 23.8. klo 

15.00 Yliopistonmäellä (Naturan edessä) grillaamisen ja hengailun merkeissä. Grillattavaa tarjoaa tuleva ainejärjestösi 

Synapsi ry, mutta voit halutessasi tuoda myös omia eväitä. Toivottavasti pääset paikalle, sillä odotamme jo innolla 

teihin kaikkiin tutustumista! Varsinainen ohjelma alkaa maanantaina 24.8. klo 9.00 Yliopistonmäellä, Naturan 

4.kerroksessa Granö-salissa. Olemme paikalla opastamassa kaikki oikeaan paikkaan. 

Orientaatioviikolla on luvassa paljon ohjelmaa. Päivisin on tiedekunnan virallista ohjelmaa, jonka vastapainoksi iltoihin 

olemme suunnitelleet rennompaa tekemistä. Iltaohjelmaankin kannattaa ehdottomasti osallistua, sillä se on loistava 

tapa tutustua uusiin opiskelijakavereihin ja tavata kanssaopiskelijoita sekä oman pääaineesi sisältä että muilta aloilta. 

Varaathan siis ensimmäisellä viikolla aikaa myös iltatapahtumille.  

Muistathan tehdä nämä tärkeät asiat pian: 

• Ilmoittaudu läsnä olevaksi Turun yliopistoon maksamalla TYYn jäsenmaksu. 

• Hanki opiskelijakortti tarpeeksi ajoissa, sillä tarvitset sitä heti ensimmäisenä päivänä. Muista vaihtoehtona 

myös sähköinen opiskelijakortti Frank! 

• Muista hakea ajoissa asuntoa Turusta. Lähetä heti hakemus Turun Ylioppilaskyläsäätiö TYSille, ja etsi asuntoa 

myös yksityisiltä vuokranantajilta. 

• Liity Facebookissa ryhmään nimeltä ”Maantieteen piltit 2020”. Ryhmässä välitetään tietoa ennen 

orientaatioviikon alkua, mutta jos sinulla ei ole Facebookia, ole yhteydessä tuutorivastaavaan sähköpostitse: 

jenni.k.autere@utu.fi. 

• Halutessasi seuraa myös seuraavia sometilejä: 

o Instagram: @synapsiry, @studentuniontyy, @egea_turku 

o Facebook: Synapsi ry, TYY, EGEA Turku 

 

Orientaatioviikolla tunnistat meidät tuutoripaidoista ja oliivinvihreistä opiskelijahaalareista! 

 

 

 

Jenni: Olen 21-vuotias kolmannen vuoden maantieteen 
opiskelija ja kotoisin Mikkelistä. Maantieteessä minua 
kiinnostaa eniten geomorfologia ja paikkatieto. 
Opiskelun lisäksi minuun törmää usein 
järjestötoiminnassa ja opiskelijatapahtumissa! 

 
Essi: Olen 21-vuotias maantieteen opiskelija ja kotoisin 
Tampereelta. Opiskelen toista vuotta ja ensimmäisenä 
vuonna mulla oli tosi hauskaa. Mantsassa olen erityisesti 
kiinnostunut ilmastoasioista ja tulevaisuudessa tähtään 
opettajaksi. 

 
Petteri: Olen 24-vuotias maantieteen maisterivaiheen 
opiskelija ja olen alun perin Liedosta. Opiskelen 
viidennettä eli viimeistä vuotta ja olen kiinnostunut 
geopolitiikasta. 

 
Ronja: Olen 22-vuotias toisen vuoden maantieteen 
opiskelija. Alun perin olen kotoisin Lohjalta. Mantsassa 
minua kiehtoo erityisesti luonnonmaantiede ja 
ympäristöasiat ovat minulle tärkeitä. 


