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Isot onnittelut uuden opiskelupaikkasi johdosta, sinä uunituore OKL-fuksi!
Nyt voi VAKAVAn ja soveltuvuuskokeen unohtaa ja kääntää katseen kohti
alkavaa fuksivuottasi!

Eka ”koulupäivä”, eli orientaatioviikon alku koittaa maanantaina 21.8.
Helpon, mutta hektisen orientaatioviikon tarkoituksena on opastaa ja
auttaa opintojen aloittamisessa sekä toivottaa sinut mukaan luokan-
opettajaopiskelijoiden joukkoon. Tälle viikolle kannattaa pitää päivät ja illat
vapaina, sillä luvassa on paljon kivaa toimintaa koko viikon ajan!

Orientaatioviikkoa ennen meillä on kuitenkin teille luvassa legendaarinen
Alkuseikkailu 17.-18.8.! Tuutorit ovat jo vuosikausien ajan järjestäneet
uusille opiskelijoille mahdollisuuden tutustua uusiin opiskelijaystäviin ennen
varsinaisen fuksiviikon alkua. Tämä on siis mahtava tilaisuus teille kaikille
tutustua tuleviin opiskelukavereihinne!!

Alkuseikkailuun ovat tervetulleita kaikki vuonna 2022 opintonsa aloittavat
opeopiskelijat, joten tule rohkeasti mukaan! Moni on lämmöllä muistellut
seikkailua myöhempien kouluvuosien aikana.

Alkuseikkailun tarkoituksena on siis hauskanpito ja toisiin tutustuminen.
Varsinainen ohjelma on perinteisesti pidetty hieman salamyhkäisenä, joten
lisää selviää vasta paikan päällä. Alkuseikkailu kokee tänä vuonna myös
monia hauskoja uudistuksia, joten mahdollisesti kuulemiasi huhuja on turha
uskoa. Lisää tietoa Alkuseikkailusta löydät seuraavan otsikon alta.

Jotta opiskelut pääsisivät alkamaan mahdollisimman sulavasti, tässä sinulle
linkki pieneen muistilistaan asioista, jotka kannattaa tehdä ennen
lukuvuoden alkua. Valmiit lukujärjestykset tulevat lukkarikoneeseen, jonka
käyttö opastetaan teille orientaatioviikolla. Sitä ei siis kannata vielä
stressata!

http://www.utu.fi/fi/yksikot/edu/opiskelu/uudelleopiskelijalle/Sivut/home.aspx
https://www.tyy.fi/fi/opiskelijalle/uusi-opiskelija/muistilista


ALKUSEIKKAILUALKUSEIKKAILU

17-18.8.17-18.8.
Alkuseikkailu kestää kaksi päivää, mutta niiden välinen yö nukutaan kotona.
Homma polkaistaan käyntiin keskiviikkona 17.8.2022 klo 12 tiedekunta-
rakennuksemme Educariumin (Assistentinkatu 5, 20500 Turku) etupihalta,
jossa tuutorit odottavat teitä. 

Päiviin kuuluu runsaasti hauskaa tekemistä niin sisällä kuin ulkonakin, mutta
pysyttelemme yliopiston alueella. Keskiviikkona on vapaa-aikaa klo 16-18,
jonka aikana ehtii käydä kotona. Poistua ei kuitenkaan ole pakko, vaan
jäljelle jäävät voivat halutessaan lähteä yhdessä syömään esimerkiksi
keskustaan. Illan aikana tarjolla on vielä pientä syötävää. Keskiviikon
ohjelma loppuu noin klo 21.

Torstaina saapukaa takaisin Educariumille 
klo 11, kun Opex tarjoaa teille maittavan brunssin. Hauskaa ohjelmaa on
jälleen päivä täynnä ja klo 15 menemme yhdessä syömään opiskelija-
ravintolaan. Tätä varten sinun on otettava mukaan tosite siitä että olet
opiskelija, jotta voit saada ruoan opiskelijahintaan. Varaa mukaan myös
2,70e lounasmaksua varten. Alkuseikkailu päättyy torstaina klo 18. Tämän
jälkeen on aikaa käydä kotona siistiytymässä ennen kuin aloitamme jatkojen
viettämisen klo 20! Jatkojen ja jatkojenjatkojen paikat ilmoitetaan
myöhemmin.

Alkuseikkailussa tullaan ottamaan huomioon pandemia tilanteeseen
liittyvät mahdolliset muutokset. Osallistuminen on ilmaista.

Ilmoittautuminen hoituu laittamalla Helmi-tuutorille sähköpostia
osoitteeseen shekho@utu.fi viimeistään 1.8.2020. Laita sähköpostiin nimesi
sekä mahdolliset erityisruokavaliosi. 



VAATETTA JOILLA ON MUKAVA OLLA JA LIIKUSKELLA. 
VESIPULLO JA AURINKORASVAA 
LAUTANEN NAPOSTELTAVIA VARTEN 
TARRALLINEN OPISKELIJAKORTTI, SÄHKÖINEN OPISKELIJAKORTTI TAI
MAKSUTOSITE TYY:N LUKUVUOSIMAKSUSTA
2,7€ LOUNASRAHAA 
JOKIN SINULLE TÄRKEÄ ESINE, JOKA KULKEE MUKANA. (JOS ET VOI
KANTAA ESINETTÄSI MUKANA, OTA SE MUKAAN KUVAN MUODOSSA)
REPULLINEN REIPASTA MIELTÄ! PIENTÄ NAPOSTELTAVAA, 

ALKUSEIKKAILUUN TÄYTYY OTTAA MUKAAN: 

Jos sinulla on jotain kysyttävää
Alkuseikkailusta tai tulevasta

syksystä, niin otathan rohkeasti
yhteyttä meihin! Yhteystiedot
löydät tästä kirjeestä. Mikäli

haluat rennommin jutella meille
tai muille tuleville alkuseikkaili-
joille ja opiskelukavereille voit

tehdä sen esimerkiksi Facebookin
välityksellä. Facebookista löydät
Alkuseikkailu 2022 - tapahtuman

ja vuosikurssinne ryhmän sekä
Instagamista tuutoreiden tilin,

jotka on tehty juuri teitä varten!
Olemme myös luoneet

vuosikurssillenne whatsapp-
ryhmän, jonka QR-koodi löytyy
vierestä. Instagramia tullaan
päivittämään kesän aikana ja
sinne jaetaan tärkeitä infoja,

joten se kannattaa pistää
seurantaan!

MUISTILISTAMUISTILISTA

ALKOHOLIA TAI MUITA
PÄIHTEITÄ 
HUONOA FIILISTÄ 

MUKAAN EI SAA OTTAA: 

Alkuseikkailu -22
OKL Turku -22

@Opexpollo
@OKLtuurorit

WhatsApp
group!



Me ollaan TO-DEL-LA innoissamme tulevasta syksystä juuri teidän
kanssanne! Meistä jokainen on itsekin ollut kerran fuksi ja
ymmärrämme, että ensimmäinen viikko on täynnä uusia asioita ja
tuntematon saattaa jännittää. Ei hätää, sillä me ollaan täällä juuri
teitä varten! Seuraavaksi on luvassa meistä jokaisesta pienet
esittelyt ja yhteystietomme - näin voitte halutessanne ottaa (ja
toivottavasti otattekin) kehen tahansa meistä yhteyttä jo ennen
opiskeluiden alkua! Kysyä saa siis mitä tahansa Alkuseikkailusta
kengännumeroon. Toivottavasti meidän naamamme tulevat tämän
kirjeen myötä hieman tutuimmiksi, mutta kukaan ei kuitenkaan
tuomitse, jos nimiä ei vielä muisteta. Lämpimästi tervetuloa
valkohaalariseen opettajajoukkoomme! 

- The Tuutors 2022
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