
 

Terveissi täält Suame Turuust, uusi opiskelijamme! 

Tervetuloa Turun yliopistoon kasvatustieteiden tiedekuntaan ja lämpimät onnittelut uudesta 
opiskelupaikasta! 

Orientaatioviikko alkaa maanantaina 24.8.2020. 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  19.9.2020 järjestettävästä 
alkoholittomasta Fuksimökistä, 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! 

// Haluamme tässä fuksikirjeessä ikäväksemme vielä mainita, että Suomen epidemiatilanne 
saattaa vaikuttaa orientaatioviikkojen tuutoreiden järjestämään iltaohjelmaan. Kaikki 
orientaatioviikkojen ohjelma on suunniteltu jo kevään ja kesän aikana, toivoen, että 
pystymme järjestämään syksyllä kaiken normaalisti. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole, 
mikäli Suomen hallituksen määräämät rajoitukset jatkuvat syksyyn asti. On siis mahdollista, 
että osa orientaatioviikkojen ja syksyn ohjelmasta muuttuu, siirtyy tai peruuntuu. Infoamme 
mahdollisista muutoksista kuitenkin hyvissä ajoin!  

Turun yliopisto on ilmoittanut etäopiskelun jatkuvan vanhoilla opiskelijoilla lokakuun loppuun 
saakka - eli syksyn alkaessa kampuksella pyörii aluksi ikävä kyllä vain yliopiston 
henkilökunta, me tuutorit ja uudet opiskelijat. Elämme todellakin ennennäkemättömiä aikoja, 
mutta me tuutorit pyrimme tekemään parhaamme, jotta sun fuksisyksy olisi kaikesta 
huolimatta mahdollisimman ikimuistoinen! Nähdään elokuussa! // 

 

Muistilista ennen opintojen aloitusta! 

• Käy liittymässä  Katkon fuksit 2020 -ryhmään Facebookissa 

• Varaa myös ma-to ( 24.-27.8. ja 31.8-3.9.) illat tapahtumille, sekä viikon 38 lauantai ( 19.9.) 
saunaillalle! 

• Tule rennolle Indexin järjestämälle fuksipiknikille lauantaina  22.8. 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) 

https://www.facebook.com/groups/257321895377165/


 

• 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! 
➜ Instagram: katkory, index_ry 
➜ Facebook: Katko ry, Katkon Karhukissa (lisää kaveriksi), Index ry 

 
Tuutorit 

 

Meitä on tänä vuonna kahdeksan tuutoria. Tuutoriparit ovat seuraavanlaiset: 

● Pinja Rastas & Jonne Talonen 
● Katri Hirvi & Johanna Koskinen 
● Elina Koski & Essi Koivumies 
● Veera Mikola & Melina Rauhala 

ja alempaa löydät 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! 

 



 

 
 
 
 

Takarivi vasemmalta alkaen: Johanna, Pinja, Jonne ja Elina 
 

Eturivi vasemmalta alkaen: Katri, Veera, Essi ja Melina 
 
 

Nyt mennään esittelyiden pariin! 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
Pinja Rastas, 22 
plrast@utu.fi 
ig: pinjarastas 
 
Vuosikurssi: 2019 
Pääaine: Erkka eli erityispedagogiikka 
Harrastukset/mielenkiinnon kohteet: Harrastuksina tällä hetkellä partio ja kuntolentopallo.        
Tykkään ideoida, suunnitella ja järjestää hauskaa tekemistä, ja kalenteri täyttyykin helposti           
esim. lautapeli-illoista, metsäretkistä ja ylipäänsä laatuajasta ystävien kanssa. Lisäksi         
matkustelu, kissat sekä kaikki hyvän ruuan tai herkkujen parissa tapahtuva on erityisesti            
sydäntä lähellä. 
Paras muisto fuksivuodelta: Tähän on tosi vaikee nimetä yksittäistä asiaa tai hetkeä, eikä             
päätöstä edes helpota se, että fuksikevään useat tapahtumat jäi (toistaiseksi) kokematta           
koronan takia. Ensimmäisenä mieleen tulee kaikki ihanat ihmiset sekä monet superkivat           
tapahtumat (kastajaiset, aurasoudut, fuksisitsit...). Mutta se tunne, kun pääsi ekaa kertaa           
ulkoiluttamaan Katkon punasia haalareita on jäänyt erityisen lämpimästi mieleen. 
Lempiherkku: Gaggui kaffelan kakut 



 

Toteemieläin: Vesinokkaeläin 
Fun fact: Oon villasukkien suurkuluttaja ja nukun aina villasukat jalassa, myös kesähelteillä.            
Silti en osaa kutoa itse villasukkia tai ainakin niiden tekeminen loppuu mulla siihen, kun              
pitäisi aloittaa kantapään tekeminen. Kotoa löytyy tällä hetkellä kaks keskeneräistä          
villasukkaa. 
Muiden tuutoreiden kommentit:  

- Pinja on monitoiminainen, jolta taatusti löytyy ratkaisu asiaan kuin asiaan. Sellaista           
päivää ei tule, etteikö Pinjaa löytäisi vielä pilkun tullessa bileistä.  

- "Tiedättekös te, pojat, mitä partiolaisten vyöhön on kirjoitettu?" kysyi kapteeni Kaarna           
Tuntemattomassa sotilaassa. "Ole valmis. Ole valmis." Tää tuli mulle ensimmäisenä          
mieleen Pinjasta tätä kirjoittaessa. Syykin on ilmeinen jos vähääkään Pinjan tuntee,           
hän on aina messissä ja vieläpä hymy korvissa asti! Pirteä ja taitava aivan kaikessa,              
paitsi niissä villasukkien kantapäissä. Aivan kuin Troijan sodan sankari Akhilleus          
konsanaan.  

 
 
Jonne Talonen, 22 
jstalo@utu.fi 
ig: jonne.talonen 
 
Vuosikurssi: 2019 
Pääaine: Kasvatustiede a.k.a. yleinen kasvatustiede 
Harrastukset/mielenkiinnon kohteet: Melkee kaikki urheilu ja liikunta on mielee. Pakko          
kuitenkin mainita, että oon ex-futari ja jokusen vuoden tullu pyörittyy itämaisien           
kamppailulajien parissa. Longboard-lautailun vois kans mainita! Huuliharpun opettelu oli         
koronakevään prokkis, joka ei ottanu tuulta alleen ihan niin paljon kuin olisin toivonu, mutta              
pikkuhiljaa, pikkuhiljaa… Diggailen oikeestaan vähän kaikkee maan ja taivaan väliltä, U           
name it!  
Paras muisto fuksivuodelta: Paljon kaikkea siistiä tuli koettuu yhdessä opiskelijatovereiden          
kanssa aina fuksiviikoista alkaen. Ehkä jos on pakko nostaa yks häppäri jalustalle ni ainakin              
Pikkulaskiainen tulee ekana mieleen.  
Lempiherkku: Mua on tituleerattu Keksimonsteriks, mut Wanhan ajan suklaajädetötterö         
kesähelteil vesistön äärel on kyl poikaa. Ja aitoon voffeliin, totta kai!  
Toteemieläin: Salee korppi? Tai pesukarhu?  
Fun fact: Meitsi diggaa toisinaan bamlaa gamlaa Stadin slangia, mikä salee sapettaa näit             
höffei mut mä en maindaa koska Stadi on gimis mesta ja sieltä mä oon tänne Turunmaalle                
rundannu. Luennon jälkee toimii bulit skruudikset Macciksest ja perää skidi borkka et bygee             
taas pänttää. Snaijjaatekste?  
Muiden tuutoreiden kommentit: 

- Meidän filosofinen tatuoitu Niinistö-fani, joka tuo jokaiseen keskusteluun hyviä uusia          
näkökulmia. En lähtis kisaamaan Jonnea vastaan siinä, kumpi kerää vuodessa          
enemmän opintopisteitä. 

- Jonnella on varmaan jotain supervoimia, joiden avulla se jaksaa opiskella ja tehdä            
töitä 24/7. Jos joskus alkaa motivaatio uupua tai tarviit opiskeluvinkkejä, kysy           
Jonnelta. 

 



 

 

 
 
 
 
Johanna Koskinen, 22 
johmko@utu.fi 
 
Vuosikurssi: 2019 
Pääaine: Erityispedagogiikka 
Harrastukset/mielenkiinnon kohteet: Kesäisin mun lempiharrastuksia on rullaluistelu ja        
auringossa löhöily. Kun ilmat sitten kesän loputtua viilenee siirryn sisätiloihin tapittamaan           
Netflixiä, ompelemaan haalarimerkkejä ja kutomaan villasukkia siihen asti, kunnes kesä taas           
koittaa. 
Paras muisto fuksivuodelta: Heti ekaks tuli mieleen Aurasoudut ja jokilaivojen läpijuoksu,           
joka hoidettiin niin nopeesti kun vaan fukseina pystyttiin. Myös suursitsien jatkot on kyl jääny              
erityisesti mieleen. Fuksisitsit on varmaan pakko mainita tässä kanssa, ihan vaan siksi, että             
olin ennen niitä aivan kujalla mitä sitseillä tehdään. 
Lempiherkku: Pepsi Max ehdottomasti. Ja donitsit. Pepsi maxia ja donitseja kiitos. 
Toteemieläin: Varmaan siili, tai joku muu piikikäs ja erakoitunu otus 
Fun fact: Juon varmaan lähemmäs litran teetä päivässä. 
Muiden tuutoreiden kommentit: 

- Meidän sädehtivä raumalainen ei pelkää avata suutaan ja hän kyllä pitää päänsä            
väittelyissä. Eräästäkin haalarimerkistä voisi loputtomiin väitellä Johannan kanssa        



 

siitä, onko siinä Jeesus vai Sami Kuronen. Hän ottaa silti muut ja muiden näkökulmat              
erittäin hyvin huomioon suurella lämmöllä. 

- Hymyilevän Johannan kanssa ei tule hiljaisia hetkiä, mutta tarpeen tullen hän osaa            
myös ottaa tilanteen haltuun. Johanna on auttavainen ja lämmin ihminen, joka on            
monessa mukana, joten Johannan voi bongata monista tapahtumista. 

 
 
Katri Hirvi, 20  
kaehir@utu.fi 
ig: @katrielina_ 
 
Vuosikurssi: 2019  
Pääaine: Erityispedagogiikka 
Harrastukset/mielenkiinnon kohteet: Harrastan meripartiota, joten purjehdus ja retkeily        
ovat mieleistä puuhaa. Vapaa-ajalla myös käyn ryhmäjumpissa, soittelen pianoa & haaveilen           
omasta koirasta…  
Paras muisto fuksivuodelta: Pakko sanoo legendaariset Fuksisitsit, hyvänä kakkosena         
Pikkulaskiainen 
Lempiherkku: Sushi, popparit ja Nocco 
Toteemieläin: Sorsa 
Fun fact: Laitan ketsuppii (lähes) kaikkeen. Mun rakkaus ketsuppiin on kaikilla melko hyvin             
tiedossa, sillä se oli myös asia jonka kerroin itsestäni fuksiviikolla ensimmäisessä           
tututustumisleikissä (ei, en keksinyt mitään muuta…. ) 
Muiden tuutoreiden kommentit:  

- Katribro on älyttömän hauskaa seuraa, joka saa hymyn huulille joka kerta! Tän            
chican löytää takuuvarmasti tanssilattialta, erityisesti jos on espanjankieliset biisit         
kyseessä. Aktiivisena ihmisenä Katri viipottaa paikasta toiseen hyvällä meiningillä.         
Katri on säteilevä ja vilpitön ihminen, johon voi aina luottaa! 

- Katri luo ympärillee positiivista vibaa ja osaa ottaa tarpeen vaatiessa homman           
tiukasti haltuun. Tää likka vois olla se nuari täti joka jokasel skidil pitäis olla! Se joka                
vie siisteihin mestoihin johon äiti ei vie, ostaa herkkui ja antaa valvoo myöhää.             
Sellanen fiilis mulle on jääny. Ja tää on Katri ehdottomasti hyvällä!! :D 

 
 

 



 

 
 
Elina Koski, 20 
uekosk@utu.fi 
ig: elinaakoski 
 
Vuosikurssi: 2019 
Pääaine: kasvatustiede 
Harrastukset/mielenkiinnon kohteet: Vapaa-aika vierähtää ryhmäjumpissa, kamuja      
näkemällä, maalatesssa, lukiessa ja ihan vaan rentoutuessa. Tykkään melkein kaikista          
pallolajeista oli ne sisällä tai ulkona (Katkon ja Fobian liikkavuorot best). Kevään aikana             
löysin taas uudestaan lenkkeilyn ilon ja alotin venyttelemään kunnolla, joten nyt taivun            
(vihdoin) spagaattiin :D Kuuntelen myös paljon podcasteja, ehdoton lemppari on Tuplakääk.           
Lisäks välillä sorrun opettelemaan TikTok- tansseja! 
Paras muisto fuksivuodelta: Ah niin paljon mahtavia muistoja! Ekan viikon Katkon           
kastajaisista aina Pikkulaskiaiseen asti on ollut superhauskoja tapahtumia ja hyvää          
meininkiä. Yks joka tulee myös mieleen on se, kun tehtiin lumienkeleitä Essin ja Katrin              
kanssa Tuomiokirkon edessä uunituoreet haalarit päällä. 
Lempiherkku: irttarit, lakujätski ja äidin tekemä pulla 
Toteemieläin: saukko tai kirahvi 
Fun fact: mulla on aina avaimissa mukana pullonavaaja, jonka oon itseasiassa saanut mun             
vuokranantajalta. Siis jos ikinä tarviitte pulloa auki, muhun voi luottaa 8) 
Muiden tuutoreiden kommentit:  



 

- Elina on meidän tehopakkaus, joka on mukana aivan kaikessa ohjelmassa ja           
järjestämisessä: Elina on meidän ainejärjestön hallituksessa, järkkäämässä meidän        
tulevia vuosijuhlia, tuutoroimassa - ihan kaikessa mitä vaan olla voi. Just siks Elina             
olikin vuoden fuksi 2019. 

- Meidän Eltsu on toisen toteemieläimensä mukaisesti aktiivinen ja nokkela,         
saukkomainen tyyppi! Eltsu on todella helposti lähestyttävä ihminen ja häneltä saat           
tukea tilanteeseen kuin tilanteeseen. Saukkomaisuuden lisäksi huolehtivainen Eltsu        
on usein porukan ”mama bear”, mutta myös kreisibailaus on hänelle luontainen           
toimintatapa. 
 

 
Essi Koivumies, 22 
esmkoi@utu.fi 
ig: essiimaaria 
 
Vuosikurssi: 2019 
Pääaine: aikuiskasvatustiede, sanotaan myös aikkariks 
Harrastukset/mielenkiinnon kohteet: Kavereiden kaa hengailun lisäks tykkään       
vapaa-ajalla käydä CampusSportin ryhmäliikkatunneilla ja toivonkin, että syksyllä pääsis         
taas käymään lempparitunneilla. Harrastin myös joskus monta vuotta muodostelmaluistelua,         
joten sitä tulee seurattuu vieläkin ahkerasti katsomon puolelta.  
Paras muisto fuksivuodelta: Tää oli vaikee mut Katkon fuksisitsit (sitsaaminen on niiin            
kivaa) ja Katkon kastajaiset oli molemmat huikeita! Huomasin, että moni oli tähän kohtaan             
maininnut just näitä fuksiviikkojen tapahtumia, joten suosittelen rohkeesti osallistumaan         
fuksiviikkojen häppeninkeihin. :) 
Lempiherkku: Sushi ja suklaa eli jos kaipaat kaveria sushille niin mulle saa laittaa viestiä! 
Toteemieläin: minipossu 
Fun fact: En oo ikinä murtanut luuta *koputtaa puuta*  
Muiden tuutoreiden kommentit: 

- Meidän Essi eli Esa on hymyilevä päivän piristys ja ihana ystävä! Esalta saat aina              
hyviä neuvoja sekä kuulet hauskoja kommentteja (välillä jopa trolleja). Esa on meistä            
tuutoreista ainoa aikuiskasvatustieteen opiskelija, joten häneen kannattaa olla        
yhteydessä kaikkeen aikkariin liittyen. Jokainen tarvitsee elämäänsä oman Esan! 

- Essi on ihanin ilopilleri, jolla on jalat maassa ja sydän paikoillaan. Mitä tahansa             
keksiikin ja kaipaa kaveria, Essi on aina valmis lähtemään mukaan! Tunnollisen           
opiskelijan voi löytää päivisin Edun kirjastosta vakkaripaikoilta, iltaisin bilettämästä         
Lynistä ;) Voin niin nähdä Essin tulevaisuudessa jonkun hienon yrityksen          
HR-päällikkönä, koska Esa on päällikkö (ja omaa myös tosi hyvän tyylin)! 

 
 
 
 



 

 
 
 
Veera Mikola, 23 
vehemi@utu.fi 
ig: vveerahelena 
 
Vuosikurssi: 2019 
Pääaine: Kasvatustiede 
Harrastukset/mielenkiinnon kohteet: Musiikki kaikissa muodoissa, käsityöt, lukeminen ja        
kaikenlaisten pelien pelailu. 
Paras muisto fuksivuodelta: Fuksisitsit, Pikkulaskiainen, uudet kaverit...muutamia       
mainitakseni. Mutta ehkä parhaista parhain muisto on kuitenkin se, kun sai omat punaiset             
haalarit ja pääsi ulkoiluttamaan niitä ensimmäistä kertaa!  
Lempiherkku: Lumipantterit, brookie, jätski 
Toteemieläin: Pingviini 
Fun fact: Mun guilty pleasure on Call of Duty MW pleikkarilla 
Muiden tuutoreiden kommentit: 

- Meidän sähköpotkulautakuningatar Veera kannattaa ottaa omaan      
pubivisajoukkueeseen, kun on musavisan aika! Porukkamme vanhin ja viisain osaa          
usein järkevöidä, miten asiat on kannattavinta hoitaa ja mistä löytyy budjettiin           
sopivimmat tuotteet. 

- Veeran tunnistaa Marimekon vaatteista ja Aarikan koruista - sekä tietenkin punaisista 
haalareista, joita Veera käyttää aina tilaisuuden tullen. Veera osallistuu mielellään 



 

kaikenkaltaisiin opiskelijatapahtumiin, ja hänestä saakin helposti kaverin kaikkeen 
approista kasvisristeilyyn. Ainiin, ja fun fact: Veeralla on aina Olaf mukana matkassa. 
 

Melina Rauhala, 21 
memrau@utu.fi  
ig: melinarauhala 
 
Vuosikurssi: 2018 
Pääaine: Kasvatustiede 
Harrastukset/mielenkiinnon kohteet: Vapaa-ajalla mut voi normaalitilanteessa löytää       
muun muassa tanssitunnilta, joogaamasta tai ilma-akrobatiatunneilta. Tykkään kokeilla        
kaikkea erilaista ja tän kesän uutena haasteena onkin opetella purjehtimaan. Vastapainona           
rento ajanvietto kavereiden kanssa ja kotona rentoutuminen teekupin äärellä on myös           
parasta.  
Paras muisto fuksivuodelta: Hyviä muistoja on monia niin fuksiviikoilta kuin ensimmäiseltä           
opiskelijavapulta, mutta ehkä hauskin muisto on ehkä pikkulaskiaisesta, jossa oltiin          
katkolaisten kanssa mukana laskemassa (huonolla menestyksellä), mutta päästiin sentään         
mäki alas ja oli ainakin hauskaa!  
Lempiherkku: Irtokarkit ja  kaikki itse leivotut herkut  
Toteemieläin: Mangusti  
Fun fact: Tarkkasilmäisimmät voi havaita kuvista, että valitettavasti en päässyt mukaan           
tuutorikuvauksiin, mutta photoshop osoittautui yllättävän käteväksi työkaluksi!  
Muiden tuutoreiden kommentit: 

- Melina on ainut meidän tuutoriporukasta, joka ei ole vuosikurssia 2019. Eli jos haluat             
tietää jotain pidemmälle edenneistä opinnoista tai muusta vastaavasta, Melina on          
meistä viisain. 

- Meidän Melina on ihana, avulias ja aina ystävällinen. Hän on myös todella toimelias             
ja aktiivinen, ja toimiikin myös Katkon hallituksessa. Aurinkoinen espanjan taituri,          
joten älä epäröi pyytää häneltä apua pienenkään asian suhteen! 

 
 
 
Nähdään syksyllä! 


