
   
 

   
 

Terveissi täält Suame Turuust, uusi opiskelijamme! 

 

Tervetuloa Turun yliopistoon kasvatustieteiden tiedekuntaan ja lämpimät onnittelut uudesta 

opiskelupaikasta! 

 

Orientaatioviikko alkaa maanantaina 26.8.2019. 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 7.9.2019 järjestettävästä alkoholittomasta 

Fuksisaunasta, jossa pääset rentoutumaan uusien opiskelijakavereidesi, tuutoreiden ja 

ainejärjestömme hallituksen kanssa alkuviikkojen kiireiden jälkeen. Pidä siis tuo päivä 

kokonaan vapaana kalenterissasi, niin pääset saunomaan hyvässä seurassa! 

 

Muistilista ennen opintojen aloitusta!  

 

• Käy liittymässä Katkon fuksit 2019 -ryhmään Facebookissa  

• Varaa myös ma-to (26.-29.8. ja 2.-5.9.) illat tapahtumille, sekä viikon 36 lauantai (7.9.) 

saunaillalle!  

• Tule rennolle Indexin järjestämälle fuksipiknikille lauantaina 24.8. 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/)  

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

• Seuraa Katkoa ja Indexiä somessa!   

 

      katkory, index_ry           Katko Ry (lisää kaveriksi), Index ry 
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Tuutorit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meitä on tänä vuonna kahdeksan tuutoria. Tuutoriparit ovat seuraavanlaiset:  

 

• Susanna Tuominen & Konsta Collanus 

• Vilma Leppänen & Nelli Hyvärinen 

• Julia Kuitunen & Jussi Larvala 

• Joanna Hartman & Marja Lybeck 

 

ja alempaa löydät vielä lyhyet esittelyt meistä. 

 

Meidän tehtävänämme on olla sinun mukanasi ja tukenasi varsinkin opintojesi ensimmäisillä 

viikoilla, mutta tietysti myös sen jälkeen. Kerromme tärkeistä asioista ja annamme neuvoja 

yliopistoelämään opiskelijan näkökulmasta. 

 

Me ollaan täällä just Sua varten, eli meihin voit ottaa yhteyttä mistä vain, milloin vain! 

Mist päi ne fuksit tulee? Näkeeks kukaa niit? 

 



   
 

   
 

Susanna Tuominen, 21 

aikuiskasvatustiede 

sustuo@utu.fi  

  
 

Tsau! Täällä just Sua odottelee toisen 
vuoden aikkari, Suskina paremmin 
tunnetaan. Mä oon ihan paljasjalkanen 
turkulainen millon mistäki puolelt jokkee. 
Mun suurin haave on se et mul olis joskus 
omakotitalo, jonne saisin paljon possuja. 
Mun lempparijuttuja on kavereiden kanssa 
hengailu, kesäiset piknikit ja Katkon kaikki 
enemmän ja vähemmän viralliset 
häppeningit. Välillä tuntuu et mä nykyään 
asun Edulla, joten tuu vaa rohkeesti 
moikkaa ja jubailee jos bongaat mut! 

 

 

 

Konsta: ”Suski on yksi lämpimimmistä ja 

välittävimmistä ihmisistä meillä Katkolla. 

Jos pudotan pallon, luotan hänen 

nostavan sen maasta ja jatkavan peliä 

heitettyään sen ensin rakastavimmalla 

mahdollisella ranneliikkeellä naamaani. 

Tough love ja peli jatkuu. Suski on 

vastuullinen, sopivan kipakka ja tuutorina 

varmasti mitä mainioin. Olette hyvissä 

käsissä!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsta Collanus, 22 

yleinen kasvatustiede  

kojoco@utu.fi 

 
 

Morjes! Oma fuksisyksy meni aivan liian 

nopeasti, joten mahtavaa päästä elämään 

se uudelleen, tällä kertaa vähän eri 

roolissa. Olen syntynyt Turussa ja viihtynyt 

niin hyvin, etten näe muuttavani kovin 

herkästi pois täältä. Pidän itseäni helposti 

lähestyttävänä, eli voi tulla ihan ilman 

mitään kynnyksiä kyselemään mistä 

tahansa maan ja taivaan väliltä. Toivon, 

että viihdytte Katkolla ja Turussa ainakin 

yhtä hyvin kuin minä olen viihtynyt ja 

parhaani yritän muiden huipputuutoreiden 

kanssa tehdä teidän opintojen alusta 

mahdollisimman hauskan!  

 

Suski: ”Konsta on lepposa kaveri, jolle 

HIMYM on elämä. Konsta luuleekin 

olevansa oman elämänsä Barney Stinson, 

mut oikeesti hänestä tulee mieleen 

Chandler Bing. Konstan parhaimmat 

puolet on huumorintaju ja se että hän on 

tosi hyvä kuuntelemaan. Lisäksi Konstalta 

kuulee hauskimmat ja joskus 

tyhmimmätkin ikoniset lausahdukset: ”Jos 

mä pukeutuisin häämekkoon niin siinä 

pitäis olla…”  

 

  

kivirapu kondetski 

mailto:sustuo@utu.fi
mailto:kojoco@utu.fi


   
 

   
 

Vilma Leppänen, 19 

erityispedagogiikka 

vklepp@utu.fi  

  

 

Moikka uusi katkolainen! Täällä kirjoittelee 

Vilma, toisen vuoden erkan opiskelija. 

Yliopistoon tulin suoraan lukiosta, eli oon 

porukan nuorin. Olen kotoisin Turusta 

(tämän saattaa huomata ”lievästä” 

murteesta :D). Oon aina menossa 

mukana, joten mut voi bongata eri 

opiskelijatapahtumista ja liittyä seuraan :)! 

Opintojen monipuolisuuden lisäksi 

yliopistossa parasta on poikkitieteellisyys 

sekä ainejärjestömme Katko, jonka kautta 

olen tutustunut mahtaviin ihmisiin. 

Nähdään syksyllä ja tehdään yhdessä 

fuksivuodesta huippu! 

 

Nelli: ”Vilma on porukan junnu ja super 

kovaääninen. Vilman kanssa ei oo ikinä 

tylsää ja hänet on maailman helpoin 

yllyttää kaikkeen mukaan! Aamuisin Vilma 

on yleensä myöhässä ja vielä puoliksi 

unessa, mutta viimeistään ekan luennon 

jälkeinen ruokatauko piristää Vilman. 

Kahvia Vilma suostuu toistaiseksi juomaan 

vain isolla määrällä soijamaitoa.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelli Hyvärinen, 21 

erityispedagogiikka  

nehyva@utu.fi 

 

 

Oon toisen vuoden erityispedagogiikan 

opiskelija ja asunut koko elämäni Turussa. 

Mikäli siis kaipaat reittiohjeita tai et 

ymmärrä miten Föli toimii, nykäise mua 

hihasta! Edun lisäksi mut löytää 

karatesalilta niin treenaamasta kuin 

valmentamastakin (mulla on musta vyö, 

kun se kuitenkin kiinnostaa). Mun päivät 

menee pääosin treenatessa ja 

opiskellessa, mutta mua näkee usein 

myös Katkon tapahtumissa. 

 

 

 

Vilma: ”Nelli on reippain ihminen ikinä. 

Hän on joko töissä, treeneissä, 

valmentamassa, salilla tai Edulla. Tän 

kaiken lisäksi hän ehtii osallistumaan 

kaikkiin mahdollisiin tapahtumiin! Nelli on 

myös ihana ja välittävä ihminen, jonka 

kanssa ei tylsiä hetkiä tule<3.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vilmaleppanenn nelb.s 

Vasemmalla Nelli ja oikeella Vilma 

mailto:vklepp@utu.fi
mailto:nehyva@utu.fi


   
 

   
 

Julia Kuitunen, 21 

aikuiskasvatustiede 

jakuit@utu.fi 

 
 

 

Olen kolmannen vuoden 

aikuiskasvatustieteen pääaineopiskelija. 

Harrastuksiini kuuluu lentopallo ja salilla 

käyminen. Rakastan herkkuja yli kaiken, 

joten jos ikinä kaipaat kaveria mukaan 

irtokarkkihyllylle, olen aina valmis 

lähtemään mukaan!  

 

 

Jussi: ”No tähän nyt pitäis laittaa jotain 

kivaa ja mukavaa toisesta jeejee... Oon 

tosi huono sellasissa. Mut fakta on se, 

etten mä olis lähteny tähän hommaan 

mukaan kenen vaan kanssa, vaan sen 

pitää olla sillon ihan huikeen hauska ja 

mukava tyyppi. Eli siis Julia on ihan huikee 

tyyppi ja sen kaa on aina hauskaa. Julia 

ymmärtää muita ja kuuntelee ymmärtäen 

niitten kannan. Mulla on vaan positiivisia 

muistoja Juliasta, enkä usko negatiivisia 

saavanikaan!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jussi Larvala, 24 

erityispedagogiikka 

jmlarv@utu.fi  

  

 

Moro kaikille! Mä oon erityispedagogiikan 

kolmannen vuosikurssin opiskelija ja 

Järvenpäästä lähtöisin. Mä tykkään 

jalkapallosta, lentopallosta (varsinki 

rantahiekalla tapahtuvasta), historiasta ja 

söpöistä elukkavideoista. Mut saattaaki 

joskus nähä edun käytävillä 

spämmäämässä videoita muille 

sosiaalisen median kautta. 

 

Julia: ”Jussi on aina valmis 

keskustelemaan tai väittelemään mistä 

tahansa, eikä juuri mikään saa Jussia 

sanattomaksi. Positiivinen asenne ja 

sopiva kilpailuhenkisyys ovat ehdottomasti 

Jussin parhaita puolia.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juliaainoo jlarvala 

mailto:jakuit@utu.fi
mailto:jmlarv@utu.fi


   
 

   
 

Joanna Hartman, 50  

yleinen kasvatustiede 

ijjhar@utu.fi  

 
Olen kasvatustieteen maisterivaiheen 

opiskelija, tähtäimessä jatko-opinnot. 

Pidän pitkistä reppureissuista, vapaudesta 

ja opiskelusta. Omaa alaa ovat kotiopetus 

ja alkuperäiskansojen kulttuurit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marja Lybeck, 55 

yleinen kasvatustiede 

mjlybe@utu.fi  

 

Olen kasvatustieteen maisterivaiheen 

opiskelija Vaasasta. Työurani tein 

erityisoppilaiden parissa. Turkuun muutin 

opintovapaan alkaessa syksyllä 2018. 

Pidän kissoista, vanhoista 

mustavalkoisista elokuvista, historiasta ja 

penkkiurheilusta. 

 

Joanna: "Rauhallinen ja asiallinen 
kansakouluopettajan habitus pettää... 
Marja on vauhdikas, positiivinen ja 
helposti lähestyttävä ystävä, jonka kanssa 
ei tule tylsää. Marjan apuun voit luottaa 
tilanteessa missä hyvänsä." 

 

 

 

Marja: "Joanna on iloinen ja energinen, 

vauhdikas käänteissään, mutta koko ajan 

läsnä. Hän tietää mitä tahtoo ja toteuttaa ne. 

Joannalle mikään ei ole mahdotonta." 

 

 

Vasemmalla Marja ja oikeella Joanna 

mailto:ijjhar@utu.fi
mailto:mjlybe@utu.fi

