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Tervetuloa Turun yliopistoon, kasvatustieteiden
tiedekuntaan ja lämpimät onnittelut uudesta

opiskelupaikasta! Orientaatioviikko alkaa maanantaina
22.8.2022. 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 niin päivisin kuin iltaisinkin. Alkuviikot ovat

todella tiiviit ja suosittelemmekin tyhjentämään ne
kaikesta ylimääräisestä, jos vain suinkin mahdollista.

Tuutoreiden sekä ainejärjestömme Katkon järjestämää
iltaohjelmaa on maanantaista torstaihin kahdella

ensimmäisellä viikolla, joten varaathan myös illat
vapaiksi! Ennen varsinaista orientaatioviikkoa järjestetään

myös fuksipiknik lauantaina 20.8.2022, josta lisäinfoa
luvassa lähempänä.

 
Tässä kohtaa haluamme myös mainita perjantaina

16.9.2022  järjestettävästä alkoholittomasta Fuksimökistä,
jossa pääset rentoutumaan uusien opiskelukavereidesi,

tuutoreiden ja ainejärjestömme hallituksen kanssa
alkuviikkojen kiireiden jälkeen. Pidä siis tuokin ajankohta

kokonaan vapaana kalenterissasi!
 

Me tuutorit odotamme innolla teihin tutustumista ja
tulevaa syksyä. Nähdään elokuussa!

Terveissii täält Suame Turuust,
uusi opiskelijamme!



Etsi asunto (esim. https://www.tys.fi/asuntohaku/)

Hae Kelalta yleistä asumistukea ja opintorahaa (http://www.kela.fi/asiointi)

Tilaa digitaalinen ja/tai fyysinen opiskelijakortti
(https://www.frank.fi/opiskelijakortti/)

Ilmoittaudu läsnäolevaksi opiskelijaksi eli maksa TYY:n lukuvuosimaksu
(https://www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/ilmo/uuden-ilmo  -> Ilmoittautuminen
läsnäolevaksi)

Maksa YTHS:n sairaanhoitomaksu Kelalle 30.9. mennessä
(https://www.kela.fi/nain-maksat-korkeakouluopiskelijan-terveydenhoitomaksun)

Liity ainejärjestömme Katkon jäseneksi sekä sähköpostilistallemme
nettisivujemme kautta (http://www.katkolla.com/  -> Uusille opiskelijoille)

Liity kattojärjestämme Indexin sähköpostilistalle
(https://index.utu.fi/?page_id=15)

Tutustu Turun yliopiston opinto-oppaaseen halutessasi
(https://opas.peppi.utu.fi/)

 

Uuden opiskelijan muistilista:

OTA SOMET HALTUUN!
katkory

index_ry

Katkon fuksit 2022

Katkon fuksit 2022
skannaa
koodi!



: TUUTORIT '22

TUUTORIT

Olivia Laitinen & Virve Ahopelto
Verna Strandberg & Hilla Vuorio

Ella Sigg & Janika Gröhn
Emma Heino & Susanna Suoja

Rupali Bhowmik & Sini Aaltonen
Ronja Tuura & Taru Puustjärvi
Heidi Salonen & Isla Kasanen

 
Alempana pääset tutustumaan meihin hieman paremmin!

Meidän tehtävämme 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 ja milloin vain (jo ennen

opintojen alkuakin)!

Tänä vuonna meitä on 14 tuutoria ja 7
tuutoriparia.



VIRVE, 22
       virvejessika / 0453433221 / vjahop@utu.fi
Vuosikurssi: '20
Pääaine: yleinen kasvatustiede
Sivuaineet: psykologia ja liiketalous
Fun fact: Oon leikannu työkseni kanaa Atrialla
Paras muisto opiskeluajalta: Indexin kastajaiset ja
opiskelukavereiden kanssa tehty laskettelureissu. Myös
Katkon 50. vuosijuhlat oli mahtavat <3
Lempitapahtuma: Pikkulaskiainen ja kaikki sitsit!
Vapaa-ajalla: Opintojen ja töiden jälkeen jäljelle jäävä vapaa-
aika menee pitkälti Campussportin kuntosalilla ja kavereiden
kanssa. Lisäks käytän tunteja tuijottaen vuorotellen
roskarealityä, TikTokia ja mun huonekasveja, kuunnellen
YleX Iltapäivää ja kutoen millon mitäkin pipoista
kestovanulappuihin.
Mitä Turussa pitää kokea: Ehdottomasti auringonlaskun
fiilistely Kuuvuoren huipulla kesäiltoina! Myös
Kirkkopuiston terassin tunnelma on kesäisin aivan omaa
luokkaansa <3 (lisäks bileet meidän kans auringonnousuun!)
Tuutoriparin kommentti: Virven 154 senttimetriä koostuu
valloittavasta persoonasta, hauskoista jutuista sekä etelä-
pohojammaalasesta asenteesta! Virve on loistotyyppi mm.
siksi, että se on aina mukana kaikissa ideoissa: oli kyseessä
sitten lounas yliopistolla, biletys Aurajoen rannassa, salille
lähteminen tai extempore-reissu minne tahansa, Virve on
varmasti messissä! Virvellä on ihana nauru, ja sen
aurinkoinen energia tarttuu kaikilla ympärillä oleviin. Virve
on myös loistava kuuntelija sekä neuvonantaja. Ootte siis
erittäin hyvissä käsissä Virven kanssa. <3

OLIVIA, 21
      olivialaitinen / 0442776288 / ovlait@utu.fi
Vuosikurssi: '20
Pääaine: yleinen kasvatustiede
Sivuaineet: opiskelen kasvatustieteen lisäksi pääaineena myös kirjallisuustieteitä (haalareiden valkoinen väri), ja
siellä sivuaineenani on suomen kieli sekä tulevaisuudessa aineenopettajan pedagogiset opinnot
Fun fact: mulla on ihan super huono suuntavaisto (eli tsemppiä teille miun opastuksessa…)
Paras muisto opiskeluajalta: Tosi vaikee valita, mut sanon tähän ainakin ekan illan Kupittaanpuisto-hengailun, koska
silloin heti bondailtiin nykyisten ystävieni kanssa <3 myös Katkon vuosijuhlat oli mahtava kokemus
Lempitapahtuma: sitsit ja approt!
Vapaa-ajalla: ex-tanssija ja kuvataidekoululainen, nykyään lähinnä sohvaperuna. Sohvalla löhöilyn lisäksi tykkään
viettää aikaa kavereiden kanssa, käydä ryhmäliikunnoissa, lukea, satunnaisesti maalata.
Mitä Turussa pitää kokea: tähän on pakko vastata uusin Turku-kokemus eli Doris-yökerhon mahtava dj! 
Tuutoriparin kommentti: Olivialla on koko Turun yöelämän kovin tanssilattiagame ja se johtuu täydellisesti
opetelluista Lady Gagan koreografioista. Niin kauan kun soi joko Rihanna, Pitbull tai Lady Gaga, tästä
Lappeenrannan kasvatista ja tulevasta tuplamaisterista saa varmasti seuraa halutessaan ihan pilkkuun asti. Oliviaa
kannattaa myös lähestyä varsinkin, jos sunkin sydäntä lähellä on maalaaminen, mielenkiintoset kirjat ja Taylor Swift
tai jos oot vailla opiskeluseuraa kolmelta yöllä, kun dedikset painaa päälle. Jos Olivia ikinä on huonolla tuulella,
ostakaa sille kanakotzone kotipizzasta. Täydellinen kombo hulluja juttuja ja sydämellistä empatiaa tekee Oliviasta
maailman parhaan tyypin <3

mailto:ovlait@utu.fi


HILLA, 22
      hillavuorio / 0440608012
Vuosikurssi: '20
Pääaine: erityispedagogiikka
Sivuaineet: psykologia ja LITO (Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus)
Fun fact: en voi sietää karkkeja ja oon syönyt niitä elämäni aikana max 2kpl
Paras muisto opiskeluajalta: Uudet ihanat tyypit Katkolta ja Katkon kastajaiset!
Lempitapahtuma: approt (esim. Aurasoudut)
Vapaa-ajalla: urheilua kaikissa eri muodoissa, kesällä jalkapallo on ykkösjuttu. Lempparijuttuja on
myös neulominen ja viherkasvien hoitaminen.
Mitä Turussa pitää kokea: Talvella avantouinti Ispoisten rannalla tai Järvelässä. Myös Ruissalo on
best ympäri vuoden. 
Tuutoriparin kommentti: Hilla on hyvä heittäytymään ja helppo lähestyä, mut osaa myös auttaa tosi
vaikeissakin tilanteissa <3

VERNA, 22
      vernastrandberg / vmstra@utu.fi 
Vuosikurssi: '20
Pääaine: erityispedagogiikka
Sivuaineet: yleinen kasvatustiede ja
kemia :D
Fun fact: en ees tykkää kemiasta ja mul
on se silti sivuaineena
Paras muisto opiskeluajalta:
Laskettelureissu opiskelijaystävien
kanssa 
Lempitapahtuma: Fuksiviikon Indexin
aarteenmetsästys
Vapaa-ajalla: Tykkään tehdä vapaa-
ajalla vähän kaikkee käsitöistä
kuntosaliin :D
Mitä Turussa pitää kokea:
Auringonlaskun kattominen
Kuuvuorelta ! 
Tuutoriparin kommentti: Verna on
ihanan valoisa ja helposti lähestyttävä
persoona, jonka kanssa ei hiljasii hetkiä
synny! Plus jos menojalka vipattaa niin
hänest saa siihen huippu seuraa <3

mailto:vmstra@utu.fi


ELLA, 19
      ellasiggx / 0505430655 / eksigg@utu.fi
Vuosikurssi: '21
Pääaine: yleinen kasvatustiede
Sivuaineet:  psykologia ja ehkä filosofia syksyllä (myöhemmin open pedagogiset) 
Fun fact: miä osaan jokaisen harry stylesin biisin ulkoa, koska huutolaulan niitä aina tunteella
autossa
Paras muisto opiskeluajalta: fuksiviikko, ehdottomasti. Noin seitsemän päivää täynnä uuden
kaupungin ja uusien ihmisten huumaa (ja muutama bisse)
Lempitapahtuma: indexin sitsit, mut vaan jos oon tarjoilemassa
Vapaa-ajalla: miä virkkaan, piirrän, soitan kitaraa, laulan, kuuntelen musaa, ompelen, leivon, käyn
kirppiksillä, kirjotan runoja, lenkkeilen ja katon netflixiä. Välillä myös pussikaljat ja satunnaiset
terdeilyt kiinnostaa.
Mitä Turussa pitää kokea: miun lempipaikka Turussa on ehdottomasti jokiranta. Kirppikset, ihanat
kahvilat ja museot on asioita, jotka kaikkien pitää kokea täällä! 
Tuutoriparin kommentti: Ella on tosi symppis ja miu mielestä inspiroiva tyyppi :)) Ootan jo innolla
mitä kaikkea keksitään yhessä!

JANIKA, 22
      janikag / 0451240724 / jsgroh@utu.fi
Vuosikurssi: '21
Pääaine: yleinen kasvatustiede
Sivuaine: psykologia
Fun fact: Turussa erotun joukosta sillä et
puhun mie ja sie
Paras muisto opiskeluajalta: Kaikki uudet
kaverit ja seikkailut joihin on päätynyt <3
Lempitapahtuma: Rastikierrokset on
hauskoja!
Vapaa-ajalla: Tykkään urheilla ja liikkua
luonnossa, teatteri ja taiteen eri muodot on
myös lähellä sydäntä
Mitä Turussa pitää kokea: Jokiranta on
tietenkin Turussa yks parhaita paikkoja, mut
Järvelän avantouinti talvella yllätti
positiivisesti. Voin suositella!
Tuutoriparin kommentti: Janika on tosi
ystävällinen ja hänet näkee aina hymy
naamalla. Myö puhutaan myös melkein
samanlaista murretta, mikä on aika
symppistä! Meistä tulee ihan best tiimi<3

mailto:eksigg@utu.fi


EMMA, 21
       emmaaheino / 0509114809 / eanhei@utu.fi
Vuosikurssi: '21
Pääaine: erityspedagogiikka
Sivuaineet: mahollisesti opettajan pedagogiset ja
sukupuolentutkimus, myös espanjan kieli
kiinnostaa
Fun fact: Oon ollu 3.luokalla meijän luokan kanssa
X-factor ohjelman finalistin taustakuorossa :D
Paras muisto opiskeluajalta: Niitä on monia, mut
fuksiviikko ja eka opiskelijavappu päällimmäisenä
mielessä
Lempitapahtuma: approt (esim. Aurasoutuapprot) ja
sitsit
Vapaa-ajalla: luonto (etenki auringonlaskujen
aikaan), kirppikset, musiikki, runot, hengailu ja
tapahtumat kavereiden kanssa
Mitä Turussa pitää kokea: Puolalanpuisto,
jokiranta, Ruissalo, Halistenkoski ja sitä
ympäröivät lenkkipolut/ulkoilureitit, hyviä paikkoja
mennä purkaa opiskelustressiä tai ihan muuten vaan
<3
Tuutoriparin kommentti: Emma on ihan
uskomattoman valosa persoona ja helposti
lähestyttävä nii ei kannata epäröidä hetkeekään jos
tulee jotain kysyttävää <3

SUSKI (SUSANNA), 22
      suskihh / 0442044660 / sesuoj@utu.fi
Vuosikurssi: '21
Pääaine: yleinen kasvatustiede
Sivuaineet: Sosiaalitieteet ja ehkä evoluutiopsykologia ja opettajan pedagogiset opinnot
Fun fact: Oon tosi nirso ja se vaikuttaa mulla ruuan lisäks myös esim. aterimiin. Jos saisin valita nii söisin
aina samanlaisella haarukalla.
Paras muisto opiskeluajalta: Kaikkien tapahtumien lisäks kavereiden kanssa opiskelu edulla. Harvoin
saadaan mitään aikaan mutta hauskaa on aina.
Lempitapahtuma: sitsit ja erityisesti punaisten haalareiden sitsit on jääny mieleen!
Vapaa-ajalla: Lukeminen, neulominen, leipominen ja salilla käyminen on sellasia asioita mitkä on kulkenu
mukana jo pidemmän aikaa.  Soitan myös pianoa muutaman kaverin kanssa bändissä tosi rennossa mielessä
ja järjestetään vuosittain kavereille ja perheelle ”festarit”.
Mitä Turussa pitää kokea: Katariinanlaakso ja luontopolut siellä! (Se on oikeesti Kaarinassa mutta sinne
pääsee tosi helposti)
Tuutoriparin kommentti: Suski on super mukava ja helposti lähestyttävä tyyppi! Vaikka Suski on nirso ruuan
(ja aterimien) suhteen, Suskin kanssa on tosi helppo tulla juttuun. Uskon, että me ollaan huipputiimi yhessä
<3

mailto:eanhei@utu.fi


SINI, 25
      ssintti / 0400517848 / situaa@utu.fi
Vuosikurssi: '21
Pääaine: Yleinen kasvatustiede
Sivuaineet: Psykologia, lääkekehitys
Fun fact: Mulla on hapanjuuri, jonka nimi on
Pihinä. 
Paras muisto opiskeluajalta: fuksiviikko ja
deadlinepiirit
Lempitapahtuma: sitsit, lautapeli-ja
haalarimerkkienompeluillat  
Vapaa-ajalla: käyn ryhmäliikunnassa niin usein
kuin aikataulut sallii ja erityisen hurahtanut oon
power stepiin. Lisäks neulon, yritän viihdyttää
aivan liian energistä koiraani ja rakastan
@aurikatariina siivousvideoita. 
Mitä Turussa pitää kokea: Saaronniemen ranta
Ruissalossa! 
Tuutoriparin kommentti: Sini on huomaavainen
ja lämmin ihminen. Aika lentää yhteisillä
lounashetkillä macciksessa tai assarilla, sillä
Sini osaa luoda mukavan keskusteluilmapiirin.   
Tiesin jo fuksiviikolta saakka, että tulisimme
mainiosti toimeen (olemme kummatkin
vesimiehiä).

RUPALI, 22
      rup.bhow / 0413187926 / rubhow@utu.fi
Vuosikurssi: '21
Pääaine: aikuiskasvatustiede
Sivuaineet: Sukupuolentutkimus, en oo viel päättäny muita
Fun fact: Olen vesimies (kuumerkki rapu ja nouseva merkki skorpioni).
Paras muisto opiskeluajalta: Eka opiskelijavappu 
Lempitapahtuma: Sitsit ja approt
Vapaa-ajalla: Kirjojen keräily (“ei oo aikaa lukee”), tanssi, Tarot-kortit ja pelaaminen.
Kiinnostuksen kohteet vaihtelevat paljon, huomenna saatan olla täysin innostunut
puutarhanhoidosta tai maalaamisesta…
Mitä Turussa pitää kokea: Vaikee valita funikulaarin, kauppatorin ja Logomon sillan välillä
Tuutoriparin kommentti: Rupali on mukava, aktiivinen ja helposti lähestyttävä ja meillä on
tosi hyvä tiimi! Parhaiten Rupalista on jäänyt mieleen meidän vuosikurssin kastajaisissa esiin
tulleet ilmiömäiset esiintymistaidot ja Beyoncén biisien tuntemus.<3



TARU, 23
     taruepu / 0445230998 / tepuus@utu.fi
Vuosikurssi: '21
Pääaine: Erityispedagogiikka
Sivuaineet: Neurotieteet (<3), psykologia, psykiatria ja kognitiotieteet
Fun fact: Minusta on tehty valeuutinen
Paras muisto opiskeluajalta: Indexin kastajaiset ja Katkon vuosijuhlat
Lempitapahtuma: Vuosijuhlien jälkeinen silliaamiainen eli sillis!
Vapaa-ajalla: Harrastan nyrkkeilyä, ja toimin nyrkkeilyohjaajana eräällä
turkulaisella nyrkkeilysalilla. Vietän siis vapaa-aikani pitkälti nyrkkeillessä.
Mitä Turussa pitää kokea: Ruissalon yliopistollinen puutarha on todella kaunis ja
tunnelmallinen paikka, se on koettava!
Tuutoriparin kommentti: Taru on super toimelias, innostava, aurinkoinen ja viisas!
We will have fun 😍

RONJA, 21
     ronjatuura / 0505934430 / rmtuur@utu.fi
Vuosikurssi: '21
Pääaine: erityispedagogiikka
Sivuaine: liikunta
Fun fact: Kone jäi kotiin ekana koulupäivänä
kun niitä tarvittiin
Paras muisto opiskeluajalta: Katkon
kastajaiset ;)
Lempitapahtuma: Lipunryöstö, Indexin
kotibileet, mikä tahansa sillis, oikeestaan
mikä tahansa tapahtuma
Vapaa-ajalla: Vapaa-aikani vietän
lentopallon ja muiden pallopelien parissa,
kirppiksillä ja kamujen kaa
Mitä Turussa pitää kokea: Mälikkälän
luonnonsuojelualue!!
Tuutoriparin kommentti: Ronja on ihanan
eläväinen ja sydämellinen ihminen, aivan
huippu tuutori!<3



HEIDI, 25
     heidimargit / 0405219792 / hmsalo@utu.fi
Vuosikurssi: '20
Pääaine: Erityispedagogiikka
Sivuaineet: Yleinen kasvatustiede, erityisopettaja opinnot ja opettajan pedagogiset opinnot
Fun fact: Olen tullut avoimen väylän kautta opiskelemaan.
Paras muisto opiskeluajalta: Ensimmäinen kunnon opiskelijavappu sekä kun toimin
ensimmäistä kertaa laulunjohtajana omilla ensimmäisillä baarisitseillä. 
Lempitapahtuma: Pikkulaskiainen
Vapaa-ajalla: Netflix, illanvietot kavereiden kanssa, laulaminen ja tanssi
Turussa pitää kokea: Kesällä jokilaivat 
Tuutoriparin kommentti: Heidi on idearikas ja luotettava heittäytyjä. Ihan huipputyyppi,
joka ihan varmasti osaa auttaa hankalassakin tilanteessa. Ihanaa päästä tekee
tuutorihommia Heidin kanssa. 

ISLA, 22
      islaellinoora / 0442969004
Vuosikurssi: '21
Pääaine: erityispedagogiikka
Sivuaine: sukupuolentutkimus
Fun fact: juon kahvin aina
kauramaidolla ja jäähtyneenä, kuuma
kahvi on pahaa
Paras muisto opiskeluajalta: Indexin
kastajaiset oli huikeet
Lempitapahtuma: sitsit
Vapaa-ajalla: oon hyvä alottamaan
harrastuksia mutta huono jatkamaan,
stressineulominen ja kirppareilla
käyminen on lähellä sydäntä
Mitä Turussa pitää kokea: piknik
Vartiovuorenmäellä toimii aina
Tuutoriparin kommentti: Helposti
lähestyttävä, innokas ja ihana
tuutoripari jonka kanssa varmasti
hommat hoituu!


