
Tervehdys uusi opiskelijamme!  

  
Lämpimästi tervetuloa opiskelemaan Turun yliopiston 
kasvatustieteiden tiedekuntaan ja onnittelut opiskelupaikasta! 

 
Orientaatioviikko alkaa maanantaina 27.8.2018. Viikon tarkoituksena on saada infoa 
yliopisto- ja opintoasioista, sekä tutustua kampukseen ja erityisesti omaan 
tiedekuntaamme. Me tuutorit olemme mukananne ensimmäisten viikkojen aikana ja 
järjestämme teille tekemistä päivisin ja iltaisin. Alkuviikot ovat todella tiiviitä ja 
suosittelemmekin tyhjentämään ne kaikesta ylimääräisestä, jos suinkin mahdollista. 
Tuutoreiden sekä ainejärjestömme Katkon järjestämää iltaohjelmaa on ma-to 
kahdella ensimmäisellä viikolla, joten varaathan myös illat vapaiksi! 

 

Tässä kohtaa haluamme myös mainita lauantaina 8.9.2018 järjestettävästä 
alkoholittomasta mökkipäivästä, jossa pääset rentoutumaan uusien 
opiskelijakavereidesi, tuutoreiden ja ainejärjestömme hallituksen kanssa 
alkuviikkojen kiireiden jälkeen. Pidä siis tuo päivä kokonaan vapaana kalenterissasi, 
niin pääset mökkeilemään hyvässä seurassa! 
 

Muistilista ennen opintojen aloitusta! 
 

• Käy liittymässä Katkon fuksit 2018 -ryhmään Facebookissa 
• Ole paikalla koko orientaatioviikon pakollisilla luennoilla (27.-31.8.) 
• Varaa myös ma-to (27.-30.8. ja 3.-6.8.) illat tapahtumille, sekä viikon 36 

lauantai (8.9.) mökkeilylle! 
• Tule rennolle Indexin järjestämälle fuksipiknikille lauantaina 25.8. Publicum-

rakennuksen pihalle, jos haluat tutustua muihin fukseihin jo etukäteen! 
• Muista etsiä asunto (esim. https://www.tys.fi/asuntohaku/) ja hakea Kelalta 

yleistä asumistukea ja opintorahaa! (http://www.kela.fi/asiointi) 
• Tilaa opiskelijakortti (https://www.frank.fi/opiskelijakortti/) 
• Maksa TYY:n lukuvuosimaksu! Tämän jälkeen voit jo fuksiviikoilla hakea 

lukuvuositarran opiskelijakorttiisi, jotta opiskelijakorttisi on voimassa. 
• Liity ainejärjestömme Katkon jäseneksi ja liity sähköpostilistallemme 

nettisivujemme kautta (http://www.katkolla.com/) 
• Liity kattojärjestömme Indexin sähköpostilistalle (http://index.utu.fi/) 
• Seuraa Katkoa ja Indexiä somessa! 

Instagram: katkory, index_ry 

Facebook: Katko Ry (lisää kaveriksi), Index ry 

• Tutustu Turun yliopiston opinto-oppaaseen halutessasi (opas.peppi.utu.fi) 
 

https://www.facebook.com/groups/393597721124687/
https://www.tys.fi/asuntohaku/
http://www.kela.fi/asiointi
https://www.frank.fi/opiskelijakortti/
https://www.tyy.fi/fi/opiskelijalle/uusi-opiskelija/muistilista
http://www.katkolla.com/
http://index.utu.fi/
https://www.instagram.com/katkory/
https://www.instagram.com/index_ry/
https://www.facebook.com/katko.ry
https://www.facebook.com/index.utu/
http://opas.peppi.utu.fi/


Tuutorit 
 

 

Reppuselässä: Miia 

Ylärivissä vasemmalta oikealle: Kanerva, Sofia, Jutta 

Keskirivissä vasemmalta oikealle: Sara, Jenna, Veera 

Eturivissä vasemmalta oikealle: Fanny-Sofia ja Ella 

 
Meitä on tänä vuonna yhdeksän tuutoria. Alla löydät lyhyet esittelyt 
tuutoripareittain, jotka ovat Sofia ja Fanny-Sofia, Ella ja Veera, Jenna ja Jutta, 
Kanerva ja Miia sekä Sara. Meidän tehtävänämme on olla sinun mukanasi ja 
tukenasi varsinkin opintojesi ensimmäisellä kahdella viikolla, mutta tietysti myös sen 
jälkeen. Kerromme tärkeistä asioista ja annamme neuvoja yliopistoelämään 
opiskelijan näkökulmasta. 
 
Meihin voi olla yhteydessä milloin vain, mistä vain! 



Sofia Saarinen, 22, erityispedagogiikka, soasaa@utu.fi 
 
Howdy hey uudet Katkolaiset! Mahtavaa nähdä just sut meillä opiskelemassa! Oon 
tokan vuoden erkan opiskelija ja mun tuutoriparina toimii Fanny-Sofia. Jos et näe 
mua Edulla, niin saatat törmätä muhun IKEAn ravintolassa tekemässä hodareita :D 
Rakastan katkolaisuudessa yhteishenkeä, tukea ja hyvää 
mieltä, unohtamatta itse opiskelun vapautta! Kaiken tylsän 
perusinfon lisäksi voisin lisätä yhen hauskan faktan: mä oon 
alkuperäinen lemulainen, eli oon syntynyt Lemussa. Ja kyllä, 
se on monille edelleen hauska juttu. 
 
Mutta rakkaat uudet opiskelijat, älkää stressatko alkavista 
opinnoista, me tullaan toimimaan teille tiennäyttäjinä ja 
olemaan teijän tuki tilanteessa kuin tilanteessa. Pidetään 
unohtumaton fuksivuosi, ootte sen ansainneet! 
 
 

Fanny-Sofia Tarkio, 21, yleinen kasvatustiede, 
fannysofia@gmail.com 

 
Hei kaikki Katkolle päässeet! Oon kotoisin Kirkkonummelta ja 
yleisen opiskelija sekä kiinnostunut kaikesta kansainvälisestä 
sekä yhteiskunnallisesta. Toivoisinkin kasvatustieteiden kautta pääseväni 
monipuolisiin työtehtäviin ja kenties ulkomaille! Odotan jo et päästään tutustumaan 
ja puuhailemaan kaikkea kivaa ja ehkä jopa keskittymään opiskeluunkin. Muistakaa 
kysyä kaikesta askarruttavasta ja laittakaa viestiä jo etukäteen, jos siltä tuntuu ;) 
 

Meidän tuutoriryhmän maskottina toimii huolisyöppö Tauno-terapiasiili, jolle voi 
vuodattaa omat surunsa ja huolensa. Meillä on suuret suunnitelmat meidän 
tuutoriryhmän yhteishengen luomiseksi ja muutenkin fuksisyksylle, stay tuned 
people! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Me tultiin molemmat suoraan lukiosta Katkolle. Ollaan 
siis tän porukan ja meidän vuosikurssin junnut. Me 
ollaan aina valmiita lähtemään mukaan kaikkiin 
menoihin ja meininkeihin, elikkäs saa tulla rohkeasti 
kysymään seuraksi! Meiän fuksivuosi oli ainakin huikea, 
joten halutaan tarjota teille samanlainen kokemus :). 
Nähdään syksyllä! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ella Sirva, 19, yleinen kasvatustiede, 
ehsirv@utu.fi 
 

Moikka! Oon toisen vuoden opiskelija ja 
mun pääaine on yleinen kasvatustiede. 
Oon ihan alunperin täältä Turusta eli ihan 
true turkulaine! Luin ekana vuonna 
sivuaineena erityispedagogiikkaa ja ens 
vuonna meinasin lukea 
monikultuurisuutta. En tiiä vielä mitä 
haluan tehdä tulevaisuudessa, mutta 
haluan varmasti lähteä ulkomaille ja 
kansainvälistyä. Ei siis kannata stressata 
jos ei tulevaisuuden suunnitelmat ole vielä 
selvät :) 

 

Veera Särkkä, 20, 

aikuiskasvatustiede, visark@utu.fi 

Heips! Oon toisen vuoden opiskelija ja 

tän tuutoriryhmän ainut, jolla on 

pääaineena aikuiskasvatustiede. 

Alunperin oon kotoisin Kouvolasta, 

mutta muutaman Turku-vuoden jälkeen 

paikallistunut paremmin kuin hyvin. 

Opintojen suhteen etsin vielä vähän 

omaa polkuani, kun kiinnostavia 

sivuainevaihtoehtoja on niin paljon. 

Parasta meillä opiskelussa on kuitenkin 

mahdollisuudet opiskella lähes mitä 

tahansa! 



Jutta Lautakari, 24, yleinen kasvatustiede, jujalau@utu.fi 
 
Hei kaikki uudet katkolaiset! Olen kotoisin Raumalta ja olen toisen vuoden yleisen 
kasvatustieteen opiskelija. Olen kiinnostunut opettajuudesta ja HR-alasta, mieli on 
kuitenkin ensimmäisen vuoden aikana muuttunut useasti. Monipuolisuus on se 
meidän katkolaisten juttu. Kirjat ja valokuvaus on mulle ykkösjuttuja, joiden parissa 
pystyn rentoutumaan. Etsikää itse se juttu, jonka parissa pystytte hetkeksi 
pyyhkimään opinnot mielestä, mieli pysyy kirkkaampana. Ootan jo innolla, että 
nähään syksyllä. Ottakaa yhteyttä, jos on kysyttävää tai kaipaatte juttuseuraa:) 
 
 

Jenna Pennola, 26, yleinen kasvatustiede, jlmpen@utu.fi 
 

Moikka kaikki ja onnea uudesta opiskelupaikasta! Olen Jenna ja toimimme Jutan 
kanssa tuutoriparina. Opiskelen toista vuotta yleistä kasvatustiedettä. 
Sivuaineekseni valitsin ensimmäisenä vuotena sosiaalitieteet, koska se tuntui 
kiinnostavalta. Toisen vuoden valinnat ovat vielä epäselvät, mutta onneksi meillä on 
mahdollisuus valita suuresta määrästä aineita juuri se, mikä itseä eniten kiinnostaa. 
Opiskeluista kannattaakin rohkeasti tehdä omannäköisensä ja kiinnostavien 
aiheiden luentoja voi aluksi mennä ihan vain kuuntelemaan. Alunperin olen kotoisin 
Espoosta, mutta asunut Turun suunnalla jo muutaman vuoden. Nähdään syksyllä! 
Saa laittaa viestiä, jos jokin vielä mietityttää :) 
 
Toivotaan, että kaikki saavat jotakin irti fuksiviikoista ja me ollaan teijän tukena 
myös fuksiviikkojen jälkeen. Mahtavat kaksi viikkoo edessä, meillä on kaikkee kivaa 
tiedossa teille. 
 

   



 

Kanerva Pärnänen, 22, erityispedagogiikka, kakapa@utu.fi 
 

“nuorekas vanhasielu”  

Seikkailua voi löytää mistä vaan, kuten täältä yliopistosta, 
niin yhteisistä pohdinnoista kuin hauskoista tapahtumista. 
Tykkään teknosta ja kissoista. 
 

Miian kommentti: 
Kanervalla on kummallinen tarina joka hetkeen. Huijaa 
luvuissa, mutta suosittelen silti. Tutkitusti 254 prosentin 
todennäköisyydellä et tule pettymään! (ei vaihto- eikä 
palautusoikeutta) Todella viisas, mutta ei kerskaile sillä, 
vaan todistaa sen sanomalla jotain vaikuttavan viisasta. 
Supliikki ja tilannetajuinen. Hieno ajattelija ja hieno ihminen.   
+ Auttaa aina kun on hätä, PYYHKIMÄÄN! 
 
 

Miia Oinonen, 22, yleinen kasvatustiede, 
miia.h.oinonen@utu.fi 
 

“pohdiskeleva käsienheiluttelija” 

Hetkien kuvaaminen, kotona tanssahtelu ja lehtileikkely on 
parasta! Ihmisten nauru on elämäni suola ja sitä pääsee 
täällä yliopistossa onneksi monesti todistamaan. 
Flossataan kun tavataan! 
 

Kanervan kommentti: 
Miialla on kyky huomata kauniita asioita ja tallentaa ne 
kännykän kameraan. Hän luo luonnostaan viihdyttävän 
monitaiteellisen shown minne vain, joten tylsiä hetkiä ei ole 
eikä tule. Voimme ehkä yrittää olla improamatta/laulamatta 
koko tuutoriohjelmaa. Lisäksi Miia on erittäin analyyttinen ja kaipaa tarkkoja lukuja 
ja lähteitä. Hän on selvästi oikeassa paikassa täällä tieteen kehdossa. 
 
 
 
 
 
 
 

Miialla on nyt otsis! 

Vappuinen Kanerva 



 

Sara Pajunen, 21, yleinen kasvatustiede, saapaj@utu.fi  
 

Heippahei, olen Sara, toisen vuoden yleisen 
kasvatustieteen opiskelija! Alunperin olen Espoosta, 
mutta ystävieni mukaan olen turkulaistunut varsin 
tehokkaasti (miksipä en, Turku on tunnetusti 
erinomainen paikka espoolaiselle!). 
Itselle lähellä sydäntä on bujoilun ja koiranpentujen 
lisäksi opettaminen ja aionkin suuntautua vahvasti 
pedagogisiin opintoihin ja toivon mukaan 
luokanopettajuuteen ja/tai opo-linjalle. 
 
Mä toimin tänä vuonna avoimen väylän ja maisterivaiheen opiskelijoiden tuutorina. 
Toivottavasti näen teitä toisten kiintiöiden opiskelijoita orientaatioviikoilla sankoin 
joukoin, sillä ekat viikot tarjoavat paljon mahtavaa tekemistä: yliopistoon 
tutustumista ja ajanviettoa toisten samoissa tilanteissa olevien opiskelijoiden 
kanssa! 
 
 

Muistathan, että meihin tuutoreihin voi olla yhteydessä jo kesän aikana - 

autamme teitä mielellämme missä vain! Nähdään elokuun lopussa! 
 

Terkuin, tuutorit 


