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Lämpimästi tervetuloa opiskelemaan Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaan ja 
onnittelut opiskelupaikasta! Orientaatioviikko alkaa maanantaina 28.8. Viikon tarkoituksena 
on saada infoa yliopisto- ja opintoasioista, sekä tutustua kampukseen ja erityisesti omaan 
tiedekuntaamme. Me tuutorit järjestämme aktiviteetteja, jotta te opiskelijat tutustuisitte 
myös toisiinne. Alkuviikko on todella tiivis ja suosittelemmekin varaamaan sen tyhjäksi 
kaikesta ylimääräisestä, jos suinkin mahdollista. Meidän tuutoreiden sekä ainejärjestön 
järjestämää Iltaohjelmaa on ma-to, joten varaathan myös illat vapaiksi! Tässä kohtaa 
haluamme myös mainita 8.-9.9. järjestettävästä alkoholittomasta mökkiviikonlopusta, jossa 
pääset rentoutumaan uusien opiskelijoiden, tutoreiden ja ainejärjestömme Katkon 
hallituksen kanssa alkuviikkojen kiireiden jälkeen. Varaathan siis kalenteristasi myös tämän 
viikonlopun!  
  

Meidän tuutoreiden tehtävänä on olla sinun mukanasi ja tukenasi varsinkin opintojesi 
ensimmäisellä viikolla, mutta myös sen jälkeen. Kerromme asioista ja neuvomme sinua 
opiskelijan näkökulmasta. Meihin voi olla yhteydessä milloin vain, mistä vain!  Meillä on tänä 
vuonna seitsemän henkilön kokoonpano ja alla esittelemme itsemme lyhyesti. Teimme 
yhteistyössä ainejärjestömme kanssa myös teitä varten esittelyvideon, jonka pääset 
katsomaan täältä: https://youtu.be/gRZb7v-jpsU  
  

 
Lassi Rantanen, 21, Espoo, aikuiskasvatustiede, lassirantanen95@gmail.com 

Moikka, mä oon Lassi! Oon kolmannen vuoden aikkarin pääaineopiskelija. Oon alun perin 
kotoisin Espoosta, mutta oon sopeutunut tosi hyvin Turkuun. Tää on ihan huippukaupunki, 
varsinkin kesällä! Meillä on just siisti opiskella, kun ainejärjestö on sen verran pieni, että 
tuntee kaikki! Mä tykkään vapaa-ajalla hengailla kavereiden kanssa ja käydä mm. lenkillä ja 
pelailla joukkuepelejä. Nähdään syksyllä! <3  
  

 
Rebecca Lintunen, 22, Turku, yleinen kasvatustiede, refrli@utu.fi 
Moi, mä oon Rebecca, tokan vuoden yleisen kasvatustieteen pääaineopiskelija! Oon asunut 
koko elämäni Turussa paria lyhyempää ulkomailla asuttua jaksoa lukuun ottamatta. Turku on 
silti aina ollut mulle se kotikoti ja täällä on ihan parasta asua! Viimeinen vuosi on ollut 
ehdottomasti yksi parhaista:  sanonta “opiskelu on elämän parasta aikaa” pitää mun mielestä 
täysin paikkansa. Oon löytänyt paljon samanhenkisiä ihmisiä ja saanut uusia kavereita sekä 
unohtumattomia kokemuksia erityisesti meidän ainejärjestöstä, mutta myös muualta 
yliopistosta. Nähdään syksyllä Edulla! <3  
  

 
Mirva Heikkilä, 34, Raisio, yleinen kasvatustiede, mimiel@utu.fi 
Moikka, täällä Mirva, maisterikiintiöläisten ja avoimen väyläläisten ikioma tuutori! Mulla on 
kokemusta sekä kokopäivätyön ja opiskelun että perhe-elämän ja opiskelun 
yhteensovittamisesta, joten henkistä tukea on tarjolla monenlaisiin tilanteisiin. :) Olit sitten 

https://youtu.be/gRZb7v-jpsU


kokenut konkari opinnoissasi tai koko opiskelija-statusta karsastava, tule ihmeessä mukaan 
tuutoriporukkaan! Verkostoja tarvii kumminkin kaikki eikä opiskelun tarvii olla yksin 
jurnuttamista. Oon juuri perustamassa orientaatioviikon Moodle-alueelle 
verkkokeskusteluja, joista varsinkin pitkämatkalaiset hyötyvät, joten liityhän ihmeessä sinne 
jo kesällä, niin pääset etätuutoroinnin piiriin! Nauttikaa kesästä ja nähdään pian!  
  

 
Annika Dahlqvist, 25, Espoo, aikuiskasvatustiede, aaldah@utu.fi 
Moikka, mä oon Annika ja opiskelen toista vuotta aikkaria, eli aikuiskasvatustiedettä. Oon 
kotoisin Espoosta ja koen asuvani tällä hetkellä puoliksi Espoossa ja puoliksi Turussa. Jos joku 
teistä uusista opiskelijoista, eli fukseista tulee pääkaupunkiseudulta, niin musta saa siis aina 
seuraa Onnibus -matkoille! :) Mulla on takana jo yhdet AMK-opinnot, joten multa saa tulla 
kysymään vinkkejä aiempien opintojen hyödyntämisestä. Multa saa muutenkin tulla 
kyselemään asioista jotka mietityttää, selvitellään niitä sitten yhdessä. Nähdään syksyllä 
edulla! <3 

  

 
Pontus Roppola, 20, Turku, aikuiskasvatustiede, pdkrop@utu.fi 
Moro! Nimeni on Pontus ja oon toisen vuoden aikuiskasvatustieteen opiskelija. Oon asunu 
Turussa koko ikäni eikä oo vielä kiire pois täältä mahtavasta kaupungista! Opintojen ohella 
harrastan judoa ja oon mukana meidän ainejärjestön hallitustoiminnassa, lähdethän säkin 
rohkeasti mukaan meidän ja muiden järjestöjen tapahtumiin! Lämpimästi tervetuloa ja 
nähdään syksyllä! T. Pone 

  

 
Senni Koskinen, 21, Turku, yleinen kasvatustiede, seviko@utu.fi 
Heippa! Täällä kirjoittaa Senni, tokan vuoden yleisen opiskelija! Oon ihan paljasjalkainen 
turkulainen ja oon tosi paljon tykännyt opiskelusta täällä Turun yliopistossa. Tykkään tosi 
paljon käydä ulkona syömässä ja etenkin kesällä rakastan istuskella jokirannassa terasseilla <3 
Sen lisäks vapaa-ajalla harrastan kaikenlaista kuntoiluu! Katkolla parasta on ollut päästä 
tutustumaan erilaisiin ihmisiin vuosikurssista huolimatta! Kaikkiin opiskelijarientoihin 
kannattaa lähteä avoimin mielin mukaan, niitä voi sit vanhana muistella mitä kaikkee tulikaan 
katkolla tehtyä! Nähdään edulla:)   
  

 
Helmi Puustinen, 20, Mynämäki, erityispedagogiikka, hsmpuu@utu.fi 
Hellou! Mä olen Helmi, toisen vuoden erkan, eli erityispedagogiikan opiskelija. Mulle oli vähän 
vaikea kirjoittaa tuohon ylle mistä olen kotoisin, koska olen asunut ympäriinsä. Mynämäellä, 
lähellä Turkua on kuitenkin eniten vuosia vietetty. Turku on minusta opiskelukaupunkina ollut 
erittäin hyvä valinta. Turku on tiivis, aktiivinen ja kaunis. Täällä löytää uusia opiskelijakavereita 
varmasti omasta ja toisista ainejärjestöistä. Opiskelujen lisäksi näen kavereita, urheilen ja 
tykkään myös lukea muitakin kirjoja kuin koulukirjoja. Mulle saa aina tulla puhumaan, vaarana 
on vain se, että jutustelusta ei tule loppua ;-)! Nähdään Edulla! 
 
 
 

  



 Muistilistaa sinulle 

  

Liity jo kesällä orientaatiojakson Moodle-alueelle. 
Ole paikalla koko orientaatioviikon pakollisilla luennoilla (28.8-1.9.) ! 
Varaa myös ma-to (28-31.8.) illat tapahtumille, sekä vko:n 36 viikonloppu (8-9.9) mökkeilylle! 
Muista etsiä asunto (esim. https://www.tys.fi/asuntohaku/) ja hakea Kelalta yleistä 
asumistukea ja opintorahaa! http://www.kela.fi/asiointi  
Tilaa opiskelijakortti: https://aktiawallet.fi/opiskelijakortti/  
Maksa TYYn lukuvuosimaksu! Tämän jälkeen voit jo fuksiviikolla hakea lukuvuositarran 
opiskelijakorttiisi, jotta opiskelijakorttisi on voimassa.  
Liity ainejärjestömme Katkon jäseneksi ja sähköpostilistalle: http://www.katkolla.com/  
Liity kattojärjestömme Indexin sähköpostilistalle: http://index.utu.fi/  
Seuraa Katkoa ja Indexiä somessa! Instagram: katkory, index_ry, Facebook: Katko Ry, Index ry 

  

Muistathan, että voit olla meihin tuutoreihin yhteydessä jo kesän aikana - autamme sinua 
mielellämme! Nähdään elokuun lopussa! 
  

Terkuin Tuutorit  

 
Tuutorit 2017  

  
Kuvassa vasemmalta oikealle:  
Takana: Pontus, Lassi 
Keskellä: Annika, Senni, Mirva 
Edessä: Helmi, Rebecca  

https://www.tys.fi/asuntohaku/
http://www.kela.fi/asiointi
https://aktiawallet.fi/opiskelijakortti/
http://www.katkolla.com/
http://index.utu.fi/

