HEI UUSI OPISKELIJA!
Onnea opiskelupaikasta!
Me tuutorit toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi opiskelemaan Turun yliopiston luonnontieteiden ja
tekniikan tiedekuntaan matematiikkaa ja tilastotiedettä!
Yliopiston vuosi aloitetaan niin kutsutulla ”pilttiviikolla” eli johdantoviikolla, joka toimii porttina uudelle
opiskelijalle yliopisto-opiskelun maailmaan. Uusia opiskelijoitamme kutsutaan pilteiksi. Matematiikan ja
tilastotieteen piltit jaetaan kymmeneen eri ryhmään, ja jokaisella ryhmällä on yksi innokas ja auttavainen
tuutori, joka ohjaa uusia pilttejä opiskeluun ja opiskelijaelämään liittyvissä asioissa. Lisäksi uusia opiskelijoita
ohjastaa joukko opettajatuutoreita.
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 grilliiltaan. 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!

Matematiikan ja tilastotieteen tuutorit esittäytyvät:

Antti Hakamaa
Hei! Oon Antti, toisen tai kolmannen vuoden matematiikan opiskelija, ja oon kotosin Teuvalta, mut oon
asunut Eurajoella myös kauan. Vapaa-ajalla hengailen kavereiden kanssa tai musisoin. Toteemieläin oli
mummokani!

Boris Lauton
Moi! Oon Boris ja olen opiskellu matikkaa nyt vuoden. Oon kotoisin Espoosta. Vapaa-ajalla tykkään käydä
salilla, videopelailla sekä katsoa ruokavideoita youtubesta ja nauraa niille. Toteemieläimeni on pingviini.

Candiella Suominen
Heijssan! Mä oon Candiella, tilastotieteilijä vuosimallia 2019. Oon Salosta kotosin mut maailmaa
reissattuani päädyin asettumaan universaalillakin mittapuulla loistokkaaseen kaupunkiin Turkuun.
Harrastan karvapalleroni pakottaman lenkkeilyn lisäksi salilla käyntiä, joten opiskelijabileissä taidan sekä
hauiskäännön tuopilla että jatkoilta kotiin ryömimisen. Mun toteemieläin on ehdottomasti koirani Geo ja
meiän kahen J-B Weldiäkin vahvempi symbioosi tulee teille varmasti tutuksi ennen kuin pääsette edes
aloittamaan opintoja.

Iitu Kuusrainen
Hei! Mä oon Iitu ja oon kotoisin Jokelasta. Turkuun muuttaminen oli yks elämäni parhaista päätöksistä.
Kolmas vuosi opiskeluja käynnistyy nyt syksyllä. Opiskelen pääaineenani sovellettua matikkaa ja sivuaineina
fysiikkaa sekä tietojenkäsittelyä. Vapaa-aika kuluu kavereiden kanssa hengaten ja sarjoja katsellen. Välillä
eksyn jopa salille tai palloa potkimaan. Olen myös erittäin tuttu näky opiskelijatapahtumissa ja tykkään
käydä ämpäribileissä voittamassa olemattomia bulgarianmatkoja. Toteemieläimeni on laiskiainen, koska
mikä olisikaan nukkumista parempaa.

Janica Kilpi
Moikka. Mä oon Janica, 22-vuotias Paimiosta kotoisin oleva neljännen vuoden tilastotieteilijä. Olen aika
menevä tyyppi ja siksi vapaa-aikani menee lähinnä meidän ainejärjestön toiminnassa (hallitus ja
tapahtumat) ja improteatteri HybridiSpeksin produktiossa. Toteemieläimekseni olen aina sanonut Ihaan ja
sanon sen edelleen. Me tasapainotetaan toisiamme hyvin.

Kristian Roth
Moikka! Olen Kristian, kuudetta vuotta soveltavalla matikalla opiskeleva ikiopiskelija. Vapaa-aikani käytän
tietokoneella koodaamalla tai pelaamalla. Opiskelija elämässä olen ollut mukana osakuntien toiminnassa ja
tekemässä turun wappuradiota. Myös Delta ry:n toiminnassa olin kaksi vuotta hallituksen jäsenenä.
Opiskelujen ohella olen käynyt töissä ATK-firmoissa. Olen alun perin kotoisin Taivassalosta ja
toteemieläimeni on vanhempi tieteen harjoittaja Iiro Rantanen. Tavoitteenani on saada kandi valmiiksi
ennen vuotta 2022.

Laura Perasto
Moikka! Olen Laura ja neljännen vuoden sovellettu matemaatikko. Olen aito turkulainen ja vapaa-aikani
käytän urheilemiseen ja kaverien näkemiseen. Toteemieläimeni on jänis, ainakin nettitestin mukaan.

Sanni Kivistö
Moikka! Mä oon Sanni, alun perin kotoisin Raumalta ja opiskelen nyt kolmatta vuotta matikkaa. Silloin kun
en nauti opiskelijaelämästä, chillailen kotona netflixin parissa, luen tai leivon. Mun toteemieläin on BUUklubbenin Bärtil, joka suojelee mua öisillä vaelluksillani Turun keskustassa.

Tarmo Taipale
Olen Tarmo, kolmannen vuoden matemaatikko, joka harrastaa mm. frisbeegolfia, lenkkeilyä ja erilaisten
pallopelien pelailua. Tällä hetkellä asun Raisiossa, mutta olen elämäni aikana asunut niin monessa paikassa,
että sanon, etten ole mistään kotoisin. Matematiikan opetus kiinnostaa minua paljon, ja harkitsenkin
vakavasti työuraa yliopistolla tai opettajana. Lempiaiheitani matikassa ovat todennäköisyyslaskenta ja
analyysi, ja toteemieläimeni on hämähäkki, joka kutoo epsilonputkiverkkoa.

Patrik Wallenius
Moi! Nimi on Patrik ja ikää on liikaa. Pääaineena toimii matematiikka ja toivon mukaan valmistun
muutaman vuoden kuluttua matematiikan ja fysiikan opettajaksi. Opiskeluihin olen siis kuluttanut
yliopistolla aikaa kolme vuotta. Alun perin olen kotoisin Rauman aurinkorannoilta eli Suomen Vice Citystä.
Koulun ohella tykkään käydä urheilemassa esimerkiksi juosten, hiihtäen tai uiden. Sen lisäksi pidän
ruoanlaitosta ja hyvästä viinistä. Toteemieläimeni on kotka.

NÄHDÄÄN SYKSYLLÄ! :-)

